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Vezetői összefoglaló
Veszprém Megyei Jogú Város hosszú ideje kiemelt figyelmet fordít a környezet és a
természet megóvására, a káros éghajlatváltozás elleni védelemre, a fenntartható energiagazdálkodásra, illetve a városi életminőségre. Ezen tudatos stratégia eredményeként első magyar településként 2012-ben átvehette az európai Klímaszövetség díját,
majd 2013-ban a TÜV Rheinland által elvégzett auditon Energia Barát Település minősítést kapott.
Veszprém MJV Önkormányzatának vezetése felismerte a klímaváltozásban rejlő veszélyeket és kockázatok, s ezek hatásainak a csökkentése ill. a káros hatások megelőzése érdekében számos szinten cselekedett. Ennek köszönhetően a város rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával (ITS), Energetikai Stratégiával, Fenntartható Városi Mobilitási Tervvel (SUMP), Integrált Területi Programmal, Hőség és
UV-riadó tervvel, illetve Környezetvédelmi Programmal. Ezen meglévő stratégiákat
fogja erősíteni a Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) is.
Az Akcióterv célja, hogy Veszprém MJV közelebb kerüljön a dekarbonizációs célhoz,
ellenállóbb legyen a klímaváltozással szemben, illetve a város polgárai hozzáférjenek
a biztonságos, fenntartható és megfizethető energiához. Ennek érdekében az Akcióterv feltárja a település területéhez kötődő CO2-kibocsátás mértékét és forrásait, hogy
a helyi adottságok figyelembe vételével olyan energiahatékonysági és megújuló energiaforrásokat felhasználó megoldásokat mutasson be, valamint javasoljon, amelyekkel
az önkormányzat elérheti 2020-ig a legalább 20%-os, és 2030-ig a legalább 40%-os
CO2-kibocsátás csökkentési célt.
Az akcióterv két fő részből épül fel: felméri az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokat és sebezhetőségeket, az éghajlatváltozás hatásait a városra nézve, illetve alkalmazkodási intézkedésjavaslatokat fogalmaz meg. Kibocsátási leltár segítségével
4

Veszprém Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve

elemzi a bázisévben (2014) a különböző szektorok energiafogyasztását, az energiahordozónkénti és ágazatonkénti végső energiafelhasználást, az energia előállítását és
az ehhez kapcsolódó üvegházhatású gázok kibocsátásának mennyiségét.
Az akcióterv elengedhetetlen részét képezik az átfogó stratégia megvalósításához
szükséges kulcsfontosságú hatásmérséklő intézkedések, úgymint a kertváros csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukciója, a fotovoltaikus rendszerek kialakítása
a veszprémi intézményekben vagy az északi iparterület közlekedésfejlesztése.
Az akcióterv ismerteti az egyes intézkedések révén elérhető energia megtakarítást, a
várható megújuló energia-termelést és a szén-dioxid-kibocsátás csökkenést, ezáltal
az akcióterv támpontként szolgálhat az önkormányzat későbbi beruházásainak tervezéséhez, pályázati anyagok összeállításához is.
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1. Bevezetés
1.1.

Polgármesterek Szövetsége és az Akcióterv szerepe

A Polgármesterek Szövetsége 2008-ban indult útjára Európában azzal a céllal, hogy
összefogja azokat a helyi önkormányzatokat, amelyek vállalják az Európai Unió klímavédelemmel és energiahatékonysággal kapcsolatos célkitűzéseinek a megvalósítását.
A Polgármesterek Szövetsége a világ legnagyobb helyi klíma- és energiaügyi akcióra
irányuló mozgalma.
A Covenant aláíróinak kötelezettségvállalásai kapcsolódnak az Európai Unió éghajlatés energiapolitikai keretéhez:
•

a 2020-as éghajlatváltozási és energiaügyi csomag azon aláírókra érvényes,
akik 2008 és 2015 között csatlakoztak, valamint

•

a 2030-as éghajlat- és energiapolitikai keret és az EU éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodásról szóló stratégiája, amely a 2015 után csatlakozó aláírókra vonatkozik.

A brüsszeli székhelyű Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége deklarációja
szerint nyitott minden választott képviselővel rendelkező, demokratikusan megválasztott helyi önkormányzat előtt, függetlenül attól, hogy a saját energia és klímapolitikájuk
végrehajtásának éppen melyik szakaszában járnak.
A kezdeményezés eddig 53 ország 7.755 helyi és regionális önkormányzatát (Aláírók)
több mint 250 millió lakosával tömöríti magába, egybegyűjtve egy világméretű, többszereplős mozgalom erősségeit, valamint azt a technikai és módszertani támogatást,
melyet az elkötelezett hivatalok ajánlanak fel.
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A Polgármesterek Globális Szövetsége Európa határain belül és kívül nyert tapasztalatokat kamatoztatva, a kezdeményezés kulcsfontosságú tényezőire épít: az alulról
építkező kormányzásra, a többszintű együttműködési modellre és a kontextus-vezérelt
cselekvési keretre.
A Covenant aláírói vállalják, hogy integrált megközelítést alkalmaznak a klímaváltozást
okozó tényezők csökkentésére és az ahhoz történő alkalmazkodásra. Csatlakozásukat követő két éven belül Fenntartható Energia- és Klímaakcióterveket (SECAP) kell
kidolgozniuk, amelyek célja a CO2 kibocsátás legalább 40%-kal történő csökkentése
2030-ig és a klímaváltozással szembeni ellenállóképesség növelése.
A települések korábban, a Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP – Sustainable
Energy Action Plan) részeként azt vállalták, hogy CO2 kibocsátásukat 2020-ig 20%kal csökkentik. A Polgármesterek Szövetsége azonban új alapokra helyezte a településvezetők európai együttműködését, mely szerint az önkormányzatok a szén-dioxidkibocsátásuk csökkentése mellett, növelik alkalmazkodási képességüket a klímaváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz.
A polgármesterek 2015 őszén hosszabb távú és kibővített programot fogalmaztak meg
az alábbi célokkal:
1.

a CO2 kibocsátás csökkentése,

2.

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás,

3.

biztonságos és fenntartható energiagazdálkodás.

Az újonnan csatlakozó települések tehát 40% mértékű csökkentést vállalnak 2030-ig.
Az e program szerint csatlakozóknak már Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet
(SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan) kell készíteniük, amelyben a
kibocsátás-csökkentési terv települési klímaadaptációs stratégiával egészül ki.
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Veszprém Megyei Jogú Város – a közreadott stratégiai dokumentumaiban (Energetikai Stratégia, Integrált Településfejlesztési Stratégia, Fenntartható Városi Mobilitási
Terv) is kinyilvánított elkötelezettsége és fejlesztési programjai alapján – teljesítheti a
Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv keretében rögzített vállalásokat.
A Fenntartható Energia és Klímaakcióterv készítéséhez a releváns hazai jogszabályok, a 2030-ig szóló hazai Energiastratégia (2012), a Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Keretstratégia (2013), valamint a települési energetikai stratégiák, koncepciók és fejlesztési programok is irányt mutatnak.
Jogszabályi hátteret az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény nyújt,
amely a nemzeti energiahatékonysági célkitűzések teljesítéséhez szükséges egyes
feladatok végrehajtási feltételeit rögzíti az energiaellátás és energia-felhasználás hatékonyságának átfogó biztosítására, s ezzel elősegíti az energiafogyasztói költségek
csökkentését, valamint a környezeti erőforrások jövő nemzedékek számára történő
megóvását.
Az említett törvény hatálya alá tartozó energiahatékonyság-javító intézkedéseket, továbbá a várható és az elért energia-megtakarítást az – e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott kötelező tartalmi elemekkel és a
2012/27/EU európai parlamenti irányelv értelmében a nemzeti energiahatékonysági
cselekvési tervekre vonatkozó minta létrehozásáról szóló, 2013/242/EU bizottsági határozattal összhangban készített – Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv
(2015. augusztus) rögzíti.
A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) kormányzati koncepciója (2017) az új követelményeknek megfelelően, magában foglalja az üvegházhatású gázok kibocsátáscsökkentésének

céljait,

prioritásait

és

cselekvési

irányait

tartalmazó

Hazai

Dekarbonizációs Útitervet (HDÚ). Az éghajlatváltozás várható magyarországi hatása8
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inak, természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek, valamint az ökoszisztémák és az ágazatok éghajlati sérülékenységének értékelése ugyancsak a NÉS részét képezi, illetve erre épül a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS). Az alkalmazkodás és felkészülés koncepcionális keretei érintik többek között, a vízgazdálkodás, a
vidékfejlesztés, az egészségügy, az energetika, a turizmus és más ágazatok éghajlatbiztonsággal kapcsolatos helyzetét, kockázatait, a felkészülés lehetséges cselekvési
irányait. A hazai dekarbonizáció és az éghajlati alkalmazkodás teendőit éghajlati
szemléletformálási program egészíti ki.
A helyi önkormányzatok számára is iránymutatást adnak az ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezménye (UNFCCC, 1992) és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló (2007. évi LX. törvény), valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló (2012. évi CCXVII. törvény) jogszabályok.
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján
elfogadott Párizsi Megállapodás (2015) szerint az alkalmazkodás olyan helyi, továbbá
szubnacionális, nemzeti, regionális és nemzetközi dimenziókkal is rendelkező globális
kihívás, amellyel mindenki szembesül, és az éghajlatváltozásra adott hosszú távú globális válaszhoz való hozzájárulásnak kulcsfontosságú eleme az emberek, a megélhetés és az ökoszisztéma védelme érdekében. A 2016. évi L. törvény által kihirdetett
Párizsi Megállapodás célja, hogy erősítse az éghajlatváltozás veszélyére adott globális választ a fenntartható fejlődéssel és a szegénység felszámolására irányuló törekvésekkel összefüggésben, többek között az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz
való alkalmazkodás képességének növelésével, az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség fejlesztésével és az üvegházhatású gázok alacsony szintű kibocsátásának támogatásával.

9

Veszprém Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve

Az európai uniós alkalmazkodási stratégia átfogó célja (a Bizottság COM/2013/0216
Közleménye szerint) hozzájárulni az éghajlatváltozás hatásainak jobban ellenálló Európa megteremtéséhez. Ehhez helyi, regionális, nemzeti és uniós szinten egyaránt növelni kell a felkészültséget és a kapacitást az éghajlatváltozás hatásai elleni küzdelemben, emellett egységes megközelítésmódot kell kialakítani, illetve javítani szükséges
az együttműködést.
A költséghatékony alkalmazkodási intézkedések szempontjából az egyik legnagyobb
kihívást a tervezés és irányítás különböző szinteken történő koordinációja és összehangolása jelenti. Az ENSZ előzőekben említett éghajlatváltozási keretegyezménye
alapján javasolt globális szintű eszköz a nemzeti alkalmazkodási stratégiák rendszere.
Ezek a stratégiák az elemzés kulcsfontosságú eszközei, melyek célja egyrészt a tájékoztatás, másrészt az intézkedések és a beruházások rangsorolása.

Különösen fontos szerepet kap a közös megközelítések, valamint a nemzeti alkalmazkodási stratégiák és a nemzeti kockázatkezelési tervek közötti teljes mértékű összhang biztosítása. Mindezek orientálják a helyi, települési akciótervek kidolgozását, illetve az intézkedések előkészítését és megvalósítását.

1.2.

Veszprém város akciótervének stratégiai megalapozása

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt időszakban is tudatos, átfogó
elemzéseken alapuló stratégiai tervezéssel és fejlesztési programokkal kívánt megfelelni a klímabarát települések irányában megfogalmazott elvárásoknak.
Veszprém 2012-ben vette át az európai Klímaszövetség díját, elsők között a magyar
települések közül. Veszprém azzal érdemelte ki a „Klímasztár” elismerést, hogy olyan
fejlesztéseket, projekteket tervez és valósít meg, amelyekkel az önkormányzat hozzájárul az éghajlat változásának a fékezéséhez.
10

Veszprém Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve

Veszprém az első három magyar város között van, amely klímaügyi koncepciót készített.
A TÜV Rheinland 2013. január 25-én – az elvégzett EBaT auditja alapján – Energia
Barát Település minősítést adott Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetése a klímaváltozásban rejlő
kockázatok hatásainak csökkentésére, a megelőzésre és a társadalmi értékrend megváltoztatására irányuló intézkedéseit a 2010-2025 időszakra szóló Energetikai Stratégájában fogalmazta meg. Az Energetikai Stratégiában rögzített vízió és célok a város
élhetőségének fenntartásán túl, a kistérségre és a megyére kiható intézkedéseket monitorozó és értékelő, javító feladatokat, folyamatokat, illetve az azokért felelős személyeket, szervezeteket is meghatározta. A Stratégia szerint 2026-ra Veszprém Megyei
Jogú Város közigazgatási területén a felhasznált energia 25%-a megújuló energiaforrásokból származik majd.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. évben fogadta
el Veszprém Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálatát, egyben a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS). Elkészítette Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját is, amelyben az önkormányzat az energiahatékonyság és a megújuló energia-felhasználás arányának növelését egyaránt megfogalmazta (6.0 verzió, 2017).
2017-ben elkészült Veszprém Város Fenntartható Városi Mobilitási Terve (SUMP),
amely stratégiai célokat és 2030-ig szóló forgatókönyveket vázol fel a környezetbarát,
energiahatékony közlekedés fejlesztésére. Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális
Stratégiája (2018-2030) az integrált településfejlesztési célokhoz kapcsolódóan erősíti
meg a környezeti fenntarthatóság szempontjainak egyre modernebb technológiák alkalmazásával megfelelni képes környezettudatos város fejlesztésének prioritását.
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A Fenntartható Energia és Klímaakcióterv eredményes végrehajtása érdekében a lakossággal, az iparral, a társadalmi és civil szervezetekkel való együttműködéshez támogatást nyújt Veszprém Megyei Jogú Város középtávú Marketingstratégiája (2011)
is.

1.3.

Veszprém Megyei Jogú Város bemutatása

Veszprém az Északi- és a Déli-Bakony határát jelentő Séd völgyében kialakult település, a Veszprém-Nagyvázsonyi medence északkeleti felén helyezkedik el. A hegységközi medencét hazai viszonyok között magas, 300 méteres tengerszint feletti magasság jellemzi, ennek alacsonyabb, 250 méteres keleti felén települt hazánk legmagasabban fekvő megyeszékhelye. A városon belüli 30-60 méteres szintkülönbség, kiegészülve a különleges épített környezettel, egyedi városképet kölcsönöz Veszprémnek. A völgyekkel szabdalt dombos táj a történelem során a megtelepedés tartós és
sikeres zálogának bizonyult.
A városképi szempontból egyedülálló Veszprémben a morfológiai viszonyok egyben a
város szerkezetét is meghatározzák. Az egyes városrészek közötti kapcsolattartásban
fontos szerepe van a Séd völgyhálózatának. A városszerkezet a domborzati adottságokhoz igazodva alakult ki, a gyűrűs elemeket sugárirányú utak tagolják. A település
legsűrűbben lakott részein (Jutasi úti lakótelep és Cholnoky város) él a város népességének több mint fele. A lakó és intézményi területek között jelentős zöldfelületek
alakultak ki, míg a város északi részén az ipari, kereskedelmi és közlekedési területek
dominálnak. Itt telepedtek le a város legnagyobb termelő ipari foglalkoztatói
(Continental Automotive Hungary Kft., a Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.). Az
északit követően megindult egy újabb ipari terület kialakulása is, a körgyűrű déli részén, a Balatonfüredről érkező 73. sz. főút csomópontjában.
Veszprém közigazgatási területének lakóterületek által el nem foglalt része a tájhasználatot illetően – a természetföldrajzi viszonyoknak megfelelően – kettős képet mutat.
12

Veszprém Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve

Az erdővel fedett területek túlnyomórészt a város belterületétől északra, a Bakony
hegylábain találhatók. Az erdők aránya a város beépítetlen területeiből 38,9% (5080
ha). Az erdők nagy része állami, kisebb része magántulajdon, az önkormányzati tulajdonú erdők kiterjedése 44 ha. A mezőgazdasági művelésre használt szántóföldek ezzel szemben a város alacsonyabb déli, illetve keleti részein helyezkednek el. Arányuk
a nem beépített területekből 33,2%, ami 3025 hektárnak felel meg. Használat szerint
szántó, gyepgazdálkodás, kertgazdaság, gyümölcsös és mezőgazdasági üzem különíthető el. A gyepes területek jelentős része a katonailag hasznosított területekhez
kötődik.
A zöldterületeket tekintve Veszprém jól ellátottnak tekinthető, a területek városszerkezeti szempontból kedvezően oszlanak meg. A város zöldterületeinek közel fele működik közhasználatú zöldfelületként. A zöldterületek másik fele magántulajdonban van,
így a közhasználat jogilag nem megoldott. A ténylegesen közparkként, közkertként
használható felületek esetében ez az arány csak 19%. Annak érdekében, hogy minél
több használható zöldfelület álljon rendelkezésre, a zöldfelületek és zöldterületek terület-felhasználásának felülvizsgálata a város részéről folyamatban van. Rekreációs
szempontból kiemelkedő a közelmúltban felújított Séd-völgye, de jó kikapcsolódási lehetőséget biztosít a Kálvin János és a Barátság park, és természetesen az Állatkert
hatalmas területe is. További felújításra és funkcionális megújításra vár ugyanakkor az
Erzsébet sétány.
Veszprém éghajlati adottságai magukon viselik a dunántúli, magasabban fekvő területek jellemvonásait. Az országos 10,5 °C fokos átlaghőmérséklettől Veszprém 9,7 °C
fokos évi középhőmérséklete némileg elmarad, miközben az éves csapadékmennyiség 600 mm körüli értékével meghaladja az 567 mm-es országos átlagértéket. A napsütéses órák száma ugyanakkor „kontinentálisabb” jellegű, évi átlagértéke 1960-1980
óra közt mozog, mely magasabb az 1938 órás országos átlagnál. A napsütéses órák-
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ból a nyári időszakra 780-800, a téli időszakra 190-200 óra esik. Ezek az adatok kedvező feltételeket teremtenek a napenergia elektromos energiatermelést célzó hasznosítására. Az átlagos szélsebesség 3 m/s, amely az országos szórásnak (2-4 m/s) pont
középértéke.
Levegőminőség szempontjából a város viszonylag kevés problémával küzd, az uralkodó nyugati, északnyugati szélirány a 8-as út elkerülő szakaszának déli elhelyezkedése miatt előnyös. Bár a városi mérőállomások adatai nem tekinthetőek az egész
városra érvényesnek, a 2011-es adatok alapján megállapítható, hogy a NO2 koncentráció 1 órás határérték túllépése 30-szor, a szálló por (PM10) 24 órás határérték túllépése 37-szer, míg az ózon (O3) 8 órás határérték túllépése 16-szor fordult elő. Egyéb
szennyezőanyagok koncentrációja egész évben az egészségügyi határérték alatt maradt. Ennek alapján megállapítható, hogy a szennyezés inkább közlekedési, mint ipari
eredetű, a város levegője jónak, rosszabb esetben is átlagosnak tekinthető. Vannak
azonban a városban olyan gócpontok, elsősorban az autóbusz pályaudvar térsége,
ahol az átlagosnál nagyobb terheléssel kell számolni.
Veszprém szempontjából kiemelt környezeti kockázatot jelent vízbázisának védelme.
A számos esetben nyílt karszton fekvő városban ugyanis fokozott a karsztvíz felszíni
elszennyeződésének veszélye. Így Veszprém területe rendeletben meghatározott módon a felszín alatti víz szempontjából fokozottan, illetve kiemelten érzékenynek minősül. A város ivóvize teljes egészében a helyi karsztvíz kutakból (Sédvölgyi,
Aranyosvölgyi, Kádártai és Gyulafirátóti kutak) származik, az ivóvíz-szolgáltatást a helyi Bakonykarszt ZRt. végzi. A fő veszélyforrást a nitrát tartalom növekedése jelenti.

1.4.

Lakosság

Veszprém város lakónépessége, a korábbi pár évet jellemző csökkenés után 2005 óta
folyamatosan növekedett. Veszprém lakóinak száma, a 2011-es népszámlálás adatai
szerint 61721 fő volt. A lakosság az országos folyamatokhoz hasonlóan öregedő,
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azonban ennek alacsony mértéke különösen az országosnál, de még a hasonló lakosságszámmal bíró megyei jogú városok átlagánál is kedvezőbb. Ugyanakkor az egyes
korcsoportokba tartozók arányát vizsgálva megállapítható, hogy a munkaerő-piaci és
minden egyéb életviteli szempontból legaktívabb csoportnak számító 30-49 éves korosztály részesedése a teljes lakosságon belül kiemelkedő az országos adatokhoz viszonyítva.
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1. ábra: Lakónépesség megoszlása 2014-ben

Veszprém lakosságának átlagos végzettségi és képzettségi szintje jóval magasabb a
hasonló megyeszékhelyekhez képest. A megyei jogú városok között itt a legalacsonyabb (7,6%) a nyolc általános iskolai osztályt be nem fejezők, illetve a nyolc osztályt
végzettek (18%), valamint az érettségi nélküli szakiskolai végzettséggel rendelkezők
(17%) aránya. Ezzel ellentétben megyei jogú városok átlagánál magasabb a diplomások aránya (23%), az érettségivel és diplomával rendelkezők együttes aránya pedig a
megye jogú városok között az egyik legkedvezőbb.
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A térség meghatározó felsőoktatási intézménye a veszprémi Pannon Egyetem a következő karokkal: Gazdaságtudományi Kar, Georgikon Kar (telephely: Keszthely),
Mérnöki Kar, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Műszaki Informatikai
Kar. Veszprémben működik továbbá a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, amely
összesen 5 szak képzését biztosítja.

1.5.

Veszprém MJV regionális szerepe

Veszprém megye (351 ezer fő) a Közép-Dunántúli régióban helyezkedik el, Magyarország 9. legnagyobb területű, és 12. legnagyobb népességű megyéje, az ország lakosságának 3,6%-át tömöríti. Az excentrikus helyzetű megyeközponttal együtt a megyében összesen 15 városi jogú település található.

1.6.

Térségi szerepek

Bár a rendszerváltás óta számos gazdasági szerepkörrel is kiegészültek Veszprém
funkciói, a megyeszékhelyre elsősorban továbbra is mint hagyományos igazgatási, oktatási és kulturális központra tekintünk. Első központi funkciói 1000 éves múltra tekintenek vissza, a vallási, püspöki központ alapozta meg a város hírnevét, mindmáig
fennmaradt a város egyházi szerepköre.
Közigazgatási szempontból a megye- és járásközpont Veszprém számos különböző
illetékességi területű intézménynek ad otthont. Gyakorlatilag minden fontos állami intézmény (munkaügyi központ, földhivatal, NAV kirendeltség, NAEK (OEP) kirendeltség, Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság kirendeltsége, ÁNTSZ kirendeltség,
Magyar Államkincstár regionális központja, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kirendeltség, Nemzeti Művelődési Intézet, rendőrkapitányság, tűzoltóság, bíróság, ügyészség, gyámhivatal) megtalálható a településen. Kihelyezett főosztályt működtet a városban a KSH.
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A különböző hivatalok illetékességi területe mellett Veszprém valódi - a térségben betöltött - szerepét a vonzáskörzeti kapcsolatok tükrözik vissza. Ennek mérése legegyszerűbben a munkavállalási célú ingázás segítségével történhet. A 2011-es népszámlálás eredményei szerint Veszprémben a helyben foglalkoztatottak száma 21854 fő,
ehhez jön az a 13994 munkavállaló, akiknek lakhelye nem Veszprémben van. Az ingázók száma három közeli, városi rangú településről (Balatonalmádi, Várpalota, Zirc)
emelkedik ki leginkább. A többi település esetében a távolság növekedésével csökken
az ingázási hajlandóság. Ez alól a trend alól a megye nyugati fele és néhány távolabb
eső nagyváros (Székesfehérvár, Budapest) jelent kivételt, illetve fordított módon jól
érzékelhető, hogy a kis távolság ellenére is Fejér megye határa jelentős töréspontot
képez, vagyis a megyében való gondolkodás, a megyeközpont tradicionális mentális
képe továbbra is jelenlévő valóság. Törésvonal azonban Veszprém megyén belül is
található, a megye északi harmada, a Pápa környéki települések már nem Veszprém
vonzáskörzetébe tartoznak.
Kisebb mértékben, de elleningázás is van ugyanakkor, 5596 veszprémi lakos nem
helyben, hanem a megye és az ország más területein, vagy külföldön dolgozik.

1.7.

Egészségügy

Veszprém térségi szerepe kapcsán ki kell emelni egészségügyi ellátásban játszott kiemelkedő pozícióját is. Az 1829-ben alapított Csolnoky Ferenc Kórház a Dunántúl
egyik legfontosabb intézménye, szerepe több szempontból is túlmutat a megye lakosainak ellátásán. Ez részben a balatoni turizmussal és a tranzitforgalommal függ öszsze, az északi parton nyaralók jelentős részét itt látják el komolyabb probléma esetén.
A tranzitból származó akut sérüléses esetek miatt pedig kiemelt szerepű a traumatológiai osztály. A több mint 25 osztállyal rendelkező intézményben osztályonként eltérő
a betegfelvétel területi köre.
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A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház az észak-dunántúli egészségügyi nagytérség
egyik kiemelten fontos és sokoldalú szakmaisággal rendelkező, térségi társközpont
szerepet betöltő intézménye. 697 aktív és 396 krónikus fekvőbeteg kapacitásán harminchat fekvőbeteg szakma működik, amelyek közül az arc-, állcsont-, és szájsebészet szakmában a teljes nagytérség lakosságát (közel 1,36 millió fő) ellátja. Járóbeteg
szakellátás területén 62 szakmában áll a lakosság rendelkezésére, összesen heti
2673 szakorvosi és 1050 nem szakorvosi óraszámmal.

1.8.

Oktatás

Oktatási szempontból Veszprém legjelentősebb intézménye az országos szerepkörrel
bíró Pannon Egyetem. Öt kara (Gazdaságtudományi, Mérnöki, Modern Filológiai és
Társadalomtudományi, Műszaki Informatikai Kar, valamint a Keszthelyen működő
Georgikon /agrár/) a tudományok széles spektrumát lefedi. Az egyetem a veszprémi
oktatási helyszíneken kívül több településen is rendelkezik képzési hellyel, K+F kapcsolatban áll helyi cégekkel, és kapcsolatai révén Veszprém a nemzetközi tudományos
életnek is aktív részesévé vált.

1.9.

Vallás

Az egyházi élet kiemelkedő megtestesítője a Veszprémi Érsekség. Hitélete mellett kiterjedt intézményhálózatot működtet: alapítványokat, közoktatási, szociális, kulturális,
igazgatási intézményeket, kollégiumokat és levéltárat tart fenn. Országos szerepkörrel
rendelkezik a hittudományok oktatásában a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola.
A vallási megoszlást tekintve a római katolikusok mellett jelen van a református és
evangélikus egyház is. A népszámláláson felekezethez nem tartozónak a lakosság
kevesebb, mint ötöde vallotta magát.

18

Veszprém Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve

1.10. Idegenforgalom
Veszprém életében kiemelt szerepet játszik az idegenforgalom. Ennek ellenére Veszprém pozíciója a vendégéjszakák alapján csak középmezőnybeli, melynek oka, hogy
a turisták nagy része valamely közeli szálláshelyről csak egy napra érkezik a városba.
A turisták által leglátogatottabb célpont az állatkert, melyet a vár és a Veszprém Aréna
követ. A Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark a budapesti állatkert után az ország második, vagyis első vidéki állatkertjeként létesült a Fejes-völgyben, 1958-ban.
Az elmúlt években végrehajtott szisztematikus, átgondolt fejlesztéseknek köszönhetően az állatkert számos új vonzerővel bővült. Egy hektáros területével kiemelkedő
fejlesztést jelentett az Afrika-szavanna kifutó, az ehhez kapcsolódó Afrika házban pedig az állatok zárt térben is megfigyelhetőek. Európában is egyedülálló a Csimpánzvilág komplexuma, a legnagyobb siker azonban a Kölyökdzsungel játszóház, mely a
fiatalabb generáció szórakozásán keresztül az idősebbekkel is bővítette a látogatói
kört. A 2010-re befejezett nagyszabású fejlesztéseknek is köszönhetően, a Veszprémi
Állatkert nem csak a város, de a térség legnagyobb látogatószámot elkönyvelő intézményévé vált, évi 250 ezer vendéget fogad. Pozíciója a többi dunántúli állatkerthez
képest (Pécs, Győr) is előnyösebb, mivel nem csak a kifejezetten e célból érkező látogatókat vonzza, hanem a Balaton közelségének köszönhetően az ottani nyaralókat
is. A fürdőzésre kevésbé alkalmas napokon a balatoni vendégforgalom egyik elsődleges célpontja Veszprém. Az állatkert további bővítése folytatódik.
Szintén a város vonzerejét növeli a 2008-ban átadott Veszprém Aréna, Magyarország
második legnagyobb vidéki sport- és rendezvénycsarnoka. A csarnok nem csak számos sporteseménynek (kézilabda, kosárlabda, röplabda, teremlabdarúgás, küzdősportok, torna stb.), de konferenciáknak, táncversenyeknek, divatbemutatóknak, koncerteknek is otthont ad.
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Veszprém fontos szerepet tölt be a nemzetközi együttműködések terén is. Részben
az itt letelepült, főleg német, osztrák és francia cégeknek köszönhetően a város bekapcsolódott a nemzetközi munkamegosztásba. Fontos szerepet játszanak a város
életében a testvérvárosi [Bottrop (Németország), Gladsaxe (Dánia), Nyitra (Szlovákia),
Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgium), Passau (Németország), Rovaniemi (Finnország), Sepsiszentgyörgy (Románia), Tarnow (Lengyelország), Tartu (Észtország),
Tirat-Carmel (Izrael)], és a partnervárosi [Ningbo (Kína), Saumur (Franciaország)] kapcsolatok is. Összességében minden szempontból a német nyelvterülettel való kapcsolatok a legszorosabbak, mely összefüggésben áll azzal is, hogy a kitelepítésekig az
Északi-Bakony településeinek lakossága jelentős részben német anyanyelvű volt. Ennek emlékét őrzik intézményesült formában a kisebbségi önkormányzatok is, ám Veszprémben nem csak német, hanem cigány, lengyel, örmény, ukrán kisebbségi önkormányzat is működik.

1.11. Közlekedés
Veszprém csomóponti jellegénél fogva különböző térségi szintek közlekedési igényeit
elégíti ki. Mint központi szerepkörű település jelentős forgalmat vonz a környező településekről, ugyanakkor mind kelet-nyugati, mind észak-déli irányban tranzit utak keresztezési helye is. Az e forgalomból adódó terhelés döntő része azonban az elkerülő
szakaszokon haladva ma már nem érinti a települést. A megyeszékhely és térsége
számára a 8-es számú országos főút jelenti a legfontosabb kelet-nyugat irányú kapcsolatot, amelynek az elmúlt években megvalósult fejlesztései új minőséget teremtettek a Székesfehérvár irányú közlekedésben. Az észak – déli irányú közlekedési kapcsolatokat a 82-es, 72-es és 73-as számú főutak biztosítják.
A közúti közlekedést tekintve a város legfontosabb közlekedési tengelye a 8. sz. Székesfehérvár – Szentgotthárd főút, amely Budapest és Graz között teremt nagytérségi
összeköttetést.
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Autóbusz
Az országos és a térségi közösségi közlekedés fő eleme Veszprémben az autóbusz.
A várost elérő országos közutak mindegyikén működik autóbuszos tömegközlekedés.
A főváros mellett közvetlenül elérhető az összes dunántúli és néhány további–a Dunától keletre eső– megyeszékhely is. A meghatározó forgalmi kapcsolatot az országos
autóbusz közlekedésben a Győr és Budapest felé irányuló kapcsolat jelenti. A regionális forgalom Ajka, Pápa, Zirc, Tapolca, Várpalota és Balatonfüred irányában jelentkezik.
Vasút
Veszprém az országos törzshálózat részét képező 20. sz. Székesfehérvár-Szombathely vasúti fővonal mellett fekszik, ami Veszprémtől nyugatra Bobánál elágazik Szombathely és Zalaegerszeg (szlovén kapcsolat) felé, illetve Sümeg és Tapolca felé. A
vasúti kapcsolat minőségét nagymértékben meghatározza a kiépített pálya állapota;
jelenleg a vasút alig néhány perccel lassabb közlekedést biztosít Budapest felé, mint
a közúti személygépkocsis eljutás: a Budapest-Székesfehérvár vonal rekonstrukciója
után a gyorsvonatok 1 óra 29 perc alatt teszik meg a 112 km-es távolságot. A villamosított vágányokon naponta 16 vonatpár teszi meg ütemes menetrend keretében a Budapest-Veszprém távolságot.
Kerékpáros közlekedés
A város domborzati adottságok alapján Veszprém kerékpározás szempontjából nem
tartozik az ideális adottságú városok közé. mivel a Séd patak markánsan kettéosztja
a várost, komoly szintkülönbségekkel terhelve a kerékpárral közlekedőket.
Mivel Veszprém turisztikailag frekventált területen fekszik, így fontosak az elsősorban
turisztikai célú, regionális szintű nyomvonalak. Két jelentős kerékpáros útvonal is áthalad a városon, az egyik a Győr-Zirc-Veszprém-Balatonalmádi útvonal, míg a másik
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a Veszprém-Nagyvázsony-Kapolcs-Tapolca-Sümeg útvonalat járja be. Érdekesség,
hogy az előbbi útvonalat Veszprémtől délre egy szakaszon a felszámolt alsóörsi vasútvonal pályáján alakították ki. Jelentős igény lenne Balatonfüred irányába is egy kerékpárút létesítésére (ehhez a város már rendelkezik tervekkel).

1.12. Gazdasági viszonyok
A város a rendszerváltozás utáni gazdasági hanyatlás után erőteljes fellendülő pályára
tudott állni. Közben a város gazdasági szerkezete is jelentősen átalakult. A korábbiakhoz képest a szolgáltatások és az ipar jelentősége megnőtt, így mostanra a megye és
a régió egyik legnagyobb kereskedelmi, szolgáltató, oktatási és ipari központjává vált.
Veszprémben több mint 7.000 működő gazdasági szervezet volt 2013-ban, ami a város népességszámához viszonyítva figyelemreméltó érték. Az 1990-es évektől jelentős növekedés tapasztalható a vállalatok számát tekintve, majd 2005 után számuk elkezdett enyhén csökkeni.
Ipar
Veszprém gazdasági ereje meghatározó megyei szinten, hiszen a megyében a legnagyobb száz cég harmada veszprémi. Veszprém ipari struktúrája sokszínű, így jelen
van a gépipar, elektronika, élelmiszeripar, vegyipar, bútorgyártás és nyomdaipar.
Mezőgazdaság
Az utóbbi 20 évben a mezőgazdaság sokat vesztett gazdasági súlyából, 2010-ben kevés, mindössze 140 vállalkozás foglalkozott mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással
vagy halászattal Veszprémben. A város bruttó hazai össztermékének csupán 5%-át
adja a mezőgazdaság, viszont még így is, 2012-ben 3.036 fizikai és 885 szellemi foglalkozású személy dolgozott ebben a szektorban.
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Turizmus
Veszprémben döntően egyedi hangulatú, közepes és kis kapacitással rendelkező szálláshelyek találhatók. A városban 2012-ben 21 kereskedelmi szálláshely működött
1621 férőhellyel, míg a magán szálláshelyek száma 106 volt. Az utóbbi években több
panzió és hotel is megduplázta a férőhelyeinek számát.
A kereskedelmi szálláshelyeken a vendégéjszakák száma 2007-ig növekvő tendenciát
mutatott és 120 000 fölé emelkedett, de utána 2010-ig jelentősen csökkent a számuk.
Azóta újra folyamatosan növekszik a vendégéjszakák száma.

1.13. Jövőkép
Veszprém Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klímaakciótervének elkészítésével való egyetértését az Önkormányzat Közgyűlése 2017. szeptember 28-án határozatban rögzítette. A Fenntartható Energia és Klímaakcióterv létrehozásával Veszprém célja a város szénlábnyomának csökkentése, melyet az energiatudatosság növelésével, az energiagazdálkodás optimalizálásával, az energiaszükséglet csökkentésével, illetve a megújuló energiaforrások felhasználásának előtérbe helyezésével kíván elérni.

1.14. Kötelezettségvállalások
A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségébe való belépéssel a település
vezetősége vállalja, hogy a csatlakozástól számított egy éven belül benyújtja a Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet. Ebben rögzítik, hogy a város szén-dioxid-kibocsátását 2030-ig legalább 40%-kal csökkentik, növelik az éghajlatváltozás hatásaival
szembeni ellenálló képességüket, illetve a területükön megvalósítják az Európai Unió
éghajlattal és az energiával kapcsolatos célkitűzéseit.
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1. táblázat: Veszprém város kötelezettségvállalásai
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2. Helyzetértékelés
2.1.

Légszennyezettség alakulása Veszprém megyei jogú városban

2.1.1. Veszprém légszennyezettsége az EU csatlakozás előtt
Magyarországon a levegő szennyezettségének vizsgálata csak az 1970-es évek közepétől kezdődött. A káros anyagok kibocsátása az iparosodással, illetve a technológiák fejlődésével, ami érintette például a közlekedést, és a lakossági energiafelhasználást, drasztikusan növekedett. Ez a folyamatos légszennyezés aggodalomra adott
okot, így rendeletekben, majd törvényekben kezdték el szabályozni a kibocsátást. A
levegő tisztaságával kapcsolatos első törvényt 1976-ban hozták meg.
Veszprém megye levegőminőségét napjainkban is alapvetően meghatározza az antropogén tevékenységekből adódó kibocsátások, vagyis a közlekedés, az ipari termelés, a fosszilis energiahordozókra épülő energiatermelés (ilyen a hőerőművek és a lakossági fűtésből származó légszennyezés). Magyarországon az 1990-es években a
kén-dioxid-kibocsátás 38%-a az erőművekből, míg 31%-a az iparból adódott. A nitrogén-oxidok 21%-a az erőművekből, 45%-a pedig a közlekedésből származott. A növekedés folyamatos volt az 1950-es évektől kezdődően, egészen a törvények bevezetéséig. Onnantól az emisszió erős csökkenésnek indult. Veszprém megyében egy
1991-es felmérés szerint a kén-dioxid kibocsátás 56,4 kt/év, a nitrogén-oxidoké 17,8
kt/év szerint alakult, ezzel a megye a közepesen szennyezett területek közé tartozik.
Míg az EU csatlakozás óta éves jelentések készülnek hazánk minden területének levegőminőségéről az ország szerte kihelyezett mérőállomásoknak köszönhetően, addig sajnos a korábbi évekből nem sok információ áll rendelkezésünkre Veszprém várost illetően. A legkorábbi mért adatok 2003-ból származnak. Ebben és az ezt követő
pár évben a 2. táblázat adatai szerint alakultak az átlagos emissziós értékek.
2. táblázat: A légszennyező anyagok koncentrációjának változása a KSH adatai alapján
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Év

2003 2004 2005 2006 2007

NOx [µg/m3]

27,6

26,4

36,9

34,9

37,6

SO2 [µg/m3]

6,1

6,4

11

6

3,8

O3 [µg/m3]

52,5

30,9

48,8

49,2

49,7

PM10 [µg/m3]

32,7

26,8

28,5

26,6

25,9

2.1.2. Veszprém légszennyezettségi helyzete az EU csatlakozás óta
Az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően jogharmonizációra volt szükség.
Hazánknak a levegőtisztaság-védelem területén is változtatásokat kellett végrehajtania, az ezzel kapcsolatos feltételeknek kellett megfelelnie, melyek érintik a környezetvédelmet, az egészségügyet, közlekedést, energiaügyet, és a mezőgazdaságot is. Ahhoz, hogy a légszennyezés csökkenjen, az uniós irányelveket, előírásokat is figyelembe kell venni a hazai jogszabályok mellett. Az Európai Parlament és a Tanács
2008/50/EK Irányelve a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról egységesítette a korábbi légszennyezéssel kapcsolatos
előírásokat, azokat szigorította az adatszolgáltatási kötelezettséggel együtt. Magyarországon a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről rendelkezik. A
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező
források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos feladatokat szabályozza.
Veszprém levegőminőségét alapvetően az ipari üzemek, a közlekedésből és a fűtésből
származó diffúz levegőszennyezés együttesen határozza meg. A kibocsátások mellett
befolyásoló tényezők a terület domborzati viszonyai, illetve az uralkodó meteorológiai
tényezők. A megyében több település is rendelkezik Környezetvédelmi Programmal,
illetve Energia stratégiával, amely alól Veszprém sem kivétel. Ezek azt a célt hivatottak
szolgálni, hogy a régiók folyamatos fejlesztéssekkel kivegyék a részüket a megyét
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érintő környezetvédelmi problémák megoldásából. A regionális szempontokat Veszprém Megye Klímastratégiája (2018) rögzíti.
Veszprém város Energetikai stratégiájában (2010-2025) meghatározta azokat a területeket, amelyeknél a megfelelő beavatkozásoknak köszönhetően csökkenthető a környezeti hatás. Ilyen területek többek között a háztartási és ipari berendezések energiahatékonyságának növelése, a közösségi közlekedés fejlesztése, erőforrás-gazdálkodás, a zöld területek fejlesztése, melyek formálnák a városklímát és javítanák a levegőtisztaságot, valamint a lakosság szemléletének formálását is elősegítenék. A zöld
területek indikátorként is szolgálhatnak, így jelezve az esetleges környezeti problémákat. Ezek megvalósításához a város különböző célokat tűzött ki maga elé, melyeket
2026-ig kíván elérni. Egy ilyen stratégiai cél a közlekedésből származó légszennyezés
csökkentése a közösségi közlekedés, valamint a kerékpárhasználat népszerűsítésével, azok részarányának növelése, illetve a járműpark korszerűsítése révén.
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatból elérhető az EU csatlakozást követően minden évben elkészülő értékelés hazánk levegőminőségéről. A legutóbbi jelentés szerint az ország 33 településén összesen 51 mérőállomással és 2 háttér mérőállomással mérték folyamatosan a levegő szennyezettségét. Az értékeléseket az automata mérőállomások adatai alapján mindig az aktuális évre érvényes rendeletben foglaltak, a megadott határértékek és a Légszennyezettségi Index figyelembevételével
készítették el. A mért szennyezőanyagok SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2,5, TSPM,
valamint benzol.
A mérőállomások által mért adatok az éves átlagértékek alapján, a légszennyezettségi
index táblázat szerint értékelhető. Veszprém hazánk azon települései közé tartozik,
melyek levegőminősége kedvező az átlaghoz képest, amelyet a Légszennyezettségi
Indexek (3. táblázat) igazolnak. A kén-dioxid, a nitrogén-dioxid, és a nitrogén-oxidok
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esetében sem történt határérték feletti terheltség. Magasabb koncentráció a téli hónapokban, a fűtési szezon beköszöntével jellemző, ami a többi szennyezőnél is megfigyelhető.
3. táblázat Veszprém levegőminősége a 2004-2015 periódusban

Év
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

SO2
Kiváló
Kiváló
Kiváló
Kiváló
Kiváló
Kiváló
Kiváló
Kiváló
Kiváló
Kiváló
Kiváló
Kiváló

Légszennyezettségi Index
NO2
NOx
CO
O3
Jó
Kiváló
Jó
Kiváló
Jó
Jó
Kiváló
Jó
Jó
Jó
Kiváló
Jó
Jó
Jó
Kiváló
Jó
Jó
Jó
Kiváló
Jó
Jó
Jó
Kiváló
Jó
Jó
Jó
Kiváló
Jó
Jó
Jó
Kiváló
Jó
Jó
Kiváló Kiváló
Jó
Kiváló
Jó
Kiváló
Jó
Jó
Jó
Kiváló
Jó
Jó
Jó
Kiváló
Jó

PM10
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Kiváló
Jó
Kiváló
Kiváló

2.1.2. Befolyásoló tényezők
A légszennyezést együttesen több tényező határozza meg: többek között az évszak,
a napszak, a csapadék, az uralkodó szélirány és ezek folyamatosan alakítják a légszennyezés mértékét. A város a jelenlegi és a korábbi Környezetvédelmi Programjában is rendkívül nagy hangsúlyt fektetett a levegőtisztaság védelmére annak érdekében, hogy a levegő minősége minél jobb legyen. Az aktuális Program szerint a hőmérséklet csak kismértékű, de ugyanakkor folyamatos növekedést mutat. A szélirányra
vonatkozóan 2007 és 2012 között változást észleltek. A korábban megfigyelt nyugati,
illetve északnyugati széljárás ebben a periódusban délnyugati, déli irányú volt.
A természetes hatások mellett a város kibocsátását az antropogén kibocsátók által a
légkörbe jutatott szennyező anyagok határozzák meg. Főként a nagyobb városoknál
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igaz ez a kijelentés. A legfőbb antropogén kibocsátóként a közlekedést tartják számon
(1. ábra), ami döntően befolyásolhatja a nitrogén-oxidok, az ózon és a szálló por koncentrációját is. A város domborzati adottságaiból adódóan az alacsonyabban fekvő
területek levegőterheltsége kedvezőtlenebb, és ezt még fokozza a reggeli és a délutáni
órákban kialakuló dugó is a központi részeken. Alapvetően az autó- és a buszforgalom
terheli a levegőt, mivel a tehergépkocsi forgalom elsődlegesen a várost elkerülő főúton
történik.
37000
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32500
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2. ábra: A regisztrált járművek száma Veszprémben 2004 és 2014 között

16000

14951
Benzinüzemű
személygépkocsik száma (db)

14000
12000

Gázolajüzemű
személygépkocsik száma (db)

10000
8000
6000

Egyéb üzemű
személygépkocsik száma (db)

5205

4000
2000
0

Benzinüzemű tehergépkocsik
száma (db)

2778
134

126

2

Gázolajüzemű tehergépkocsik
száma (db)

2014

3. ábra: Üzemeltetés jellege
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4. ábra: Járművek száma 2014-ben

Másik főbb forrás a lakossági fűtés, amely történhet szilárd anyag tüzeléssel vagy gáztüzeléssel. Az utóbbi aránya folyamatosan növekszik, így a szennyezőanyag emissziója is csökken. A fűtés mellett persze nem lehet elfeledkezni a kerti hulladék és az
avar égetéséről sem. Ez a tevékenység több komponens kibocsátására is hatással
van: kén-dioxid, nitrogén-oxid, szálló por és szén-monoxid. A nitrogén-dioxid kibocsátás azonban jelentősen kisebb mértékű, mint a közlekedésnél, és értelemszerűen csak
a fűtési, téli szezonban számít ebben a tekintetben forrásnak. A szálló por tekintetében
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azonban jóval nagyobb mértékben függ ennek a szennyező anyagnak a koncentrációja a lakossági fűtéstől.
A harmadikként pedig az ipar sorolható még a fő kibocsátók közé, bár az itt működő
vállalatokról elmondható, hogy igyekeznek környezetkímélő technológiákat alkalmazni. Így a statisztikák alapján, ebből a tevékenységből nem származik jelentős kibocsátás. Tehát, ha az ipari egységek normál üzemmódban működnek és a meteorológiai viszonyok is kedvezőek, ez esetben nem kell számolni határérték túllépéssel a
városban. A kibocsátás szempontjából ugyanazok a komponensek említhetők, melyek
a lakossági fűtésnél is (kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szálló por, szén-monoxid). Fő ipari
kibocsátók, melyek befolyásolják a megyeszékhely légszennyezettségét: Magyar
Közút Nonprofit Zrt., Frissbeton Kft., COTHEC Kft., VKSZ Zrt., Lasselsberger Knauf
Kft., Valeo Auto-Electric Magyarország Kft., Balaton Bútor Kft., Polus-Coop Zrt., és
2009-ig a Bakony Művek Rt.

2.1.3. Légszennyező anyagok alakulása 2004-2014 között
Veszprémben a kibocsátott kén-dioxid mennyisége az 2. ábra alapján nagyobb különbségeket mutat, de ezek az értékek kis intervallumban mozognak. A legnagyobb
emissziós érték 2005-ben 10,93μg/m3, a legkisebb mért érték pedig 2008-ban
3,41μg/m3 volt. 2015-re 61,36%-os csökkenést figyelhetünk meg. Az 50μg/m3-es határértéket ebben az időszakban sohasem közelítette meg a kén-dioxid emissziója a
városban.
A nitrogén-dioxid (3. ábra) tekintetében a kisebb ingadozásoktól eltekintve a periódus
végére csökkent az emittált szennyezőanyag mennyisége, 14,34%-os mértékben. A
legalacsonyabb értéket 2003-ban mérték, ami 15,85 μg/m3, a legmagasabbat pedig
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2007-ben, ez pedig 25,05 μg/m3 volt. A kibocsátott nitrogén-dioxid emissziója Veszprémben is elmarad az éves határértéktől.
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5. ábra: Kén-dioxid koncentráció változása Veszprémben
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6. ábra: Nitrogén-dioxid koncentráció változása Veszprémben

A kezdő évhez képest kisebb ingadozás mellett csökkenő tendencia jellemzi a szénmonoxid koncentrációját (4. ábra). A csökkenés mértéke 51,23% lett a periódus végére. A kezdő évben mérték a legmagasabb értéket, 936,39 μg/m3-t, a legalacsonyabbat pedig 2014-ben, 406,10 μg/m3. A 3000 μg/m3-es határértéktől Veszprémben is
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messze alulmaradtak a mért koncentráció adatok. (A szén-monoxidnál a 2007-es szint
adathiány miatt nem szerepel.)
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7. ábra: Szén-monoxid koncentráció változása Veszprémben

A tizenegy éves intervallumban mért koncentráció PM10 esetében is csökkent, 2015re 23,26%-kal a kezdő évhez képest (5. ábra). A határértéket egyik évben sem haladta
meg a szennyezőanyag levegőben lévő koncentrációja. 2012-ben mérték a legkisebb
értéket (15,01 μg/m3), a legmagasabbat pedig 2005-ben (28,62 μg/m3).
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PM10 koncentráció [μg/m3]
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8. ábra: Szálló por (PM10) koncentráció változása Veszprémben

Az ózon koncentráció alakulásában (6. ábra) alapvetően csökkenő tendencia jellemzi
a tizenegy éves periódust, 2008 után azonban 2012-ig enyhe növekedés tapasztalható. A kiindulási évhez képest 20,34%-os visszaesés történt 2015-re. A jogszabályban meghatározott 120 μg/m3-es határértéket (napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk
maximuma) egyik évben sem haladta meg az ózon koncentrációja. A legmagasabb
értéket 72,8 μg/m3-t 2012-ben mérték, a legalacsonyabbat pedig 54,85 μg/m3 az utolsó
évben.
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9. ábra: Ózon koncentráció változása Veszprémben

2.2.

Meteorológiai helyzet változása

A következőkben a város levegőminőséget legjobban befolyásoló meteorológiai paraméterek (szélsebesség, szélirány, hőmérséklet, légnyomás, csapadék) kerültek elemzésre.

2.2.1. A szélsebesség változása
Veszprém város átlag szélsebességének alakulását mutatja be 2004-2014 között a 7.
ábra. Jól látható, hogy értéke minden évben meghaladta a 8 km/h sebességet, de nem
érte el a 15 km/h átlagot, ami a legmagasabb érték volt a vizsgált időszakban. A 2004es évet leszámítva az átlag szélsebesség többnyire 10-12 km/h körül mozgott.
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10. ábra: Veszprém átlag szélsebesség értékei 2004-2014 között [km/h]

A 8. ábra ismerteti az egyes évek maximális és minimális szélsebességeit, a vizsgált
periódus havi átlagai alapján. A diagram lefutásán látható, hogy a legmagasabb értékek a 2004-es és 2012-es években voltak. Míg előbbinél a maximum 18 km/h február
hónapban, a minimum 12 km/h körül mozgott áprilisban, addig utóbbinál ezek a számok 17 km/h és 9 km/h volt, amelyek márciusi, valamint októberi értékek. A legkisebb
minimum érték a 2011 novemberéhez köthető körülbelül 5 km/h-ás szélsebesség. A
kiemelkedő értékek kivételével összességében hasonló az átlagok eloszlása.
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11. ábra: Veszprém átlag szélsebesség maximum és minimum értékei 2004-2014 között [km/h]
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2.2.2. A hőmérséklet változása
A megyeszékhely évi átlag hőmérsékleteit ábrázolja a 9. ábra 2004-2014 között. Az
oszlopok nagyságai is mutatják, hogy az elmúlt 11 évben nem volt különösebb változás a hőmérsékletben. A legmagasabb érték 2005-höz köthető, ekkor az átlag hőmérséklet 13°C körül mozgott. A leghidegebbnek nevezhető év átlag hőmérséklet szempontjából pedig 2010, amikor ez az érték nem érte el a 10°C-ot.
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12. ábra: Veszprém átlag hőmérséklet értékei 2004-2014 között [°C]

A 10. ábra a 2004-2014 közötti periódusban az év havi átlagai alapján a maximális és
minimális hőmérsékleti értékeket tünteti fel. Ez alapján a legmelegebb 2006 júliusában
volt 23°C-kal. Érdekesség, hogy ugyan ebben az évben volt a leghidegebb hónap is,
kevesebb, mint -4 °C volt az átlag hőmérséklet januárban. A maximum értékek tekintetében nagy különbségek nem láthatóak, viszont a minimum értékeknél már nagyobb
az ingadozás. 2014-nél látható, hogy a minimum átlag hőmérséklet jóval fagypont fölött van, mely az év januárjához köthető.
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13. ábra: Veszprém átlag hőmérséklet maximum és minimum értékei 2004-2014 között [°C]

2.2.3. A légnyomás változása
A 11. ábra Veszprém átlag légnyomás változását mutatja be ugyancsak 2004-2014
között. Az értékeket megnézve nagy különbségek nem láthatóak. A légnyomás a vizsgált időszakban körülbelül 1015 hPa és 1019 hPa között változott. Ezek közül a legalacsonyabb érték 2010-ben, a legmagasabb 2011-ben volt.
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14. ábra: Veszprém átlag légnyomás értékei 2004-2014 között [hPa]
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A légnyomás tekintetében az év havi átlagai alapján feltüntetett maximum értékeknél
nagyobb ingadozás is észrevehető, de a minimum értékek körülbelül hasonlóak. A
legmagasabb havi átlag érték 2014. novemberi, a legalacsonyabb pedig 2012. áprilisi
(15. ábra).
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15. ábra: Veszprém átlag légnyomás maximum és minimum értékei 2004-2014 között [hPa]

2.2.4. A csapadék változása
A 16. ábra Veszprém évi átlag csapadék mennyiségét ábrázolja 2004-2014 között. Itt
tapasztalhatóak a legnagyobb különbségek az egyes évekhez képest. A legkevesebb
csapadék alig volt 40 mm felett 2011-ben és 2012-ben is, tehát ezeket az éveket nevezhetjük a legszárazabbaknak. A legmagasabb érték, vagyis a legcsapadékosabb év
2010 volt, 110 mm átlag csapadékmennyiséggel. Egy szárazabb időszak figyelhető
meg 2006 és 2009 között, a csapadék ekkor 60-70 mm között mozgott. A vizsgált 11
évben összességében kevés csapadék esett.
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16. ábra: Veszprém átlag csapadék értékei 2004-2014 között [mm]

A 17. ábra szintén csapadék mennyiségeket ismertet, de itt már az év havi átlagai
alapján kiemelt maximum és minimum értékeket. A diagramon több évnél is van olyan
maximum érték, ami meghaladja a 225 mm-t, de a legmagasabb 2005 augusztusához
köthető 250 mm, majd ezt követi 2010 májusa 245 mm-rel, a harmadik helyen pedig
2014 szeptembere áll 241 mm-rel. Négy olyan évet is látunk, amelyeknél a minimum
érték nulla vagy alig kerüli el azt. 2006 januárjában és 2011 novemberében 0 mm,
2007 áprilisában 1 mm, és 2005 októberében 2 mm volt a csapadék mennyiség. Amit
még érdemes kiemelni, hogy a legnagyobb minimum csapadék érték 2009 áprilisában
volt 20 mm.
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17. ábra: Veszprém átlag csapadék maximum és minimum értékei 2004-2014 között [mm]

2.2.5. A szélirány változása
Veszprém szélirány változását 2004-2014 között minden évre elkészített szélrózsákkal szemléltetjük. A meteorológiai adatok alapján százalékos arányban fejeztük ki az
egyes irányok, valamint a szélcsendes időszakok gyakoriságát, amelyeket a 18. táblázat tartalmaz. Ezek alapján készültek el a diagramok, melyek az elmúlt évek uralkodó
szélirányait ábrázolják.
Ahogy a szélrózsák rajzolata és az eloszlások értékei is mutatják, Veszprémben alapvetően az északi illetve észak-nyugati szélirány az uralkodó. 2004 és 2014 között minden évben körülbelül 20-25%-os arányban ez a két irány a legjellemzőbb. Kisebb mértékben fúj a szél a többi irányból is, de a legkisebb arányban észak-keletről és keletről.
A szélcsendes időszakok az elmúlt években körülbelül 5-13% között alakultak. Ezek
alapján a legszélcsendesebb év 2004 volt, míg a legszelesebb 2006.
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18. ábra: Szélirány változása 2004-2014 között
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3. Kibocsátásleltárak (BEI)
A kibocsátásleltár vagy más néven CO2 Alapkibocsátási Jegyzék számba veszi Veszprém Megyei Jogú Város összes szén-dioxid kibocsátását a bázisévben (az akcióterv
kiindulási ideje). A leltárban feltüntetett adatok a bázisévben (2014) az energiahordozónkénti és ágazatonkénti végső energiafelhasználásra és az ehhez kapcsolódó széndioxid-kibocsátásra vonatkoznak (4. táblázat.)
4. táblázat: Kiindulási kibocsátásleltár

1. Leltározási év
Lakosok száma a
2.
leltározási évben

2014

Kibocsátási ténye3.
zők

x

60.876

IPCC (kibocsátási tényezők tüzelőanyag elégetése esetén
– az egyes tüzelőanyagok széntartalma alapján)
LCA (életciklus-elemzés)
tonna szén-dioxid (kizárólag a szén-dioxid-kibocsátást jeKibocsátásjelentési x
lenti)
4.
egység
tonna szén-dioxid-egyenérték
A kibocsátási leltár elkészítéséhez szükséges alapadatokat a
hazai hivatalos statisztikák (KSH, MEKH), illetve Veszprém
megyei jogú városban található szolgáltatók saját felmérései
Módszertani meg(helyi fogyasztási adatok és egyéb statisztikák) szolgáltatták:
5.
jegyzések
VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt., MVM Magyar Villamos Művek Zrt., ÉNYKK Északnyugat-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt., VMJV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata.

3.1.

Végső energiafogyasztás

A Polgármesterek Szövetsége (Covenant of Mayors) kezdeményezés keretében négy
kulcsfontosságú ún. Covenant-ágazatot határoztak meg. Ezek azok a fő ágazatok,
amelyekben a helyi önkormányzatok befolyásolni tudják az energiafogyasztást, majd
ezt követően csökkenthetik az abból eredő szén-dioxid-kibocsátást.
A kulcsfontosságú Covenant-ágazatok a következők:
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 Önkormányzati épületek, berendezések/létesítmények
 Szolgáltató (nem önkormányzati) épületek, berendezések/létesítmények
 Lakóépületek
 Közlekedés
Az 5. táblázat első oszlopa az ágazatokra vonatkozik, míg az azt követő oszlopok a helyi önkormányzat területén az egyes ágazatokban használt energiahordozókkal (pl. villamos energia, fűtés/hűtés, földgáz stb.) kapcsolatosak.
Rendelkezésünkre álló adatok alapján a kibocsátásleltárban figyelembe vettük a helyi
önkormányzat tulajdonát képező épületeket és létesítményeket, az elsődlegesen lakóépületként használt épületek, a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett közvilágítást (pl. utcai világítás és közlekedési lámpák), továbbá a helyi önkormányzat igazgatási rendszerének tulajdonát képező vagy általa használt járműveket, illetve a tömegközlekedést.
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10223
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6841

6863

2635

5000
0
Lakásállomány (db)

Az egyszobás lakások száma (db)
A kétszobás lakások száma (a másfél szobásokkal együtt) (db)
A háromszobás lakások száma (a két és félszobásokkal együtt) (db)
A négy és több szobás lakások száma (a három és félszobásokkal együtt) (db)

19. ábra: Lakásállomány 2014-ben Veszprém MJV
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A végső energiafogyasztást a bázisévre vonatkozóan energiahordozónként és ágazatonként MWh-ban fejeztük ki.
5. táblázat: Veszprém város kibocsátásleltára
VÉGSŐ ENERGIAFOGYASZTÁS (MWh)
Ágazat

Villamos
energia

Fűtés/hűtés

Fosszilis tüzelőanyagok
Földgáz

Dízel

Benzin

Összesen

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK/LÉTESÍTMÉNYEK
ÉS IPAR
Önkormányzati épületek, berendezések/létesítmé-

1223

5203

2963

0

0

9389

Lakóépületek

55092

59333

45914

0

0

160339

Közvilágítás

2573

0

0

0

0

2573

Részösszeg

58888

64536

48877

0

0

172301

Önkormányzati flotta

0

0

0

2691

218

2909

Tömegközlekedés

0

0

0

8370

0

8370

Részösszeg

0

0

0

11061

218

11279

ÖSSZESEN

58888

64536

48877

11061

218

183580

nyek

KÖZLEKEDÉS

3.2.

Energiaellátás

A Fenntartható Energia és Klímaakcióterv elkészítésénél fontos szempont a helyi
energiaellátás felmérése (6-7. táblázat). A vizsgált bázisévben (2014-ben) a helyi energiatermelésben az előállított villamos energiát nem megújuló energiaforrásokból állította elő a város, döntően földgázból származott.

46

Veszprém Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve

6. táblázat: Helyi/elosztott villamosenergia-termelés

Előállított villamos
energia [MWh]

Helyi villamosenergia-termelő erőművek
ETS 1 és nagyméretű erőművek >
20 MW nem javasolt)

Energiahordozó-bevitel
[MWh]

Kibocsátás, szén-dioxid / szén-dioxidegyenérték [t]

Fosszilis tüzelőanyagok

Kapcsolt hő- és villamosenergiatermelés
ÖSSZESEN

Megújuló
alapú

Nem
megújuló
alapú

Földgáz

Fosszilis
források

Megújuló
források

0

55092

55092

11128,58

0

0

55092

5592

11128,58

0

7. táblázat: Fűtés/hűtés helyi biztosítása

Kibocsátott fűtés/hűtés [MWh]
Helyi fűtő-/hűtőüzemek

Kibocsátás, szén-dioxid / szén-dioxidegyenérték [t]

Megújuló
alapú

Nem
megújuló
alapú

Földgáz

Fosszilis
források

Megújuló
források

0

16599

16599

0

0

0

42734

42734

8632,26

0

Egyéb

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

0

59333

59333

8632,26

0

Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés
Távfűtés (csak hő)

1

Energiahordozó-bevitel
[MWh]
Fosszilis tüzelőanyagok

EU Emission Trading System
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2014-ben Veszprém MJV-ban a villamosenergia fogyasztók száma meghaladta 30 000 darabot, s a szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége pedig a 200 000 MWh-t (20-21. ábra).
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150000
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55092

32072
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2014
A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége (1000 kWh)
Szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége (1000 kWh)
Villamosenergia-fogyasztók száma (db)

20. ábra: Szolgáltatott villamosenergia mennyisége 2014-ben
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2014
Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (átszámítás nélkül) (1000 m3)
Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz
mennyisége (átszámítás nélkül)
Összes gázfogyasztók száma (db)
A háztartási gázfogyasztókból a fűtési fogyasztók száma (db)

21. ábra: Gázfogyasztás megoszlása 2014-ben
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3.3.

Szén-dioxid kibocsátás

A táblázatokban azok a kibocsátási tényezők lettek jelölve, amelyek a szén-dioxid
kibocsátásának meghatározására használtunk. A kibocsátási tényezők, köztük a villamos energiához kapcsolódó kibocsátási tényezőket az útmutató I. melléklete tartalmazta, melyeket mi is használtunk.
8. táblázat: Elfogadott szén-dioxid-kibocsátási tényezők [t/MWh]
Villamos

Fosszilis tüzelőanyagok

energia

Nemzeti

0,365

Fű-

Egyéb

tés/hű-

fosszi-

tés

Helyi

Földgáz

0,390

Megújuló energiaforrások

0,273

0,202

Cseppfolyós
gáz

0,227

Fűtőolaj

Ben-

Dízel

zin

Lignit

Szén

lis tü-

Növé-

Bio-

nyi

üzem-

olaj

anyag

zelőan
yagok

0,267

0,267

0,249

0,364

0,354

0,330

0,287

0,255

Geo-

Egyéb
bio-

Nap hő-

masz-

energia

sza

0,403

termikus
energia

0,000

0,000

9. táblázat: Kibocsátásleltár
Szén-dioxid-kibocsátás
[t] / kibocsátás szén-dioxid-egyenértékben [t]
Ágazat

Villamos
energia

Fűtés/hűtés

477

Lakóépületek

Fosszilis tüzelőanyagok

Összesen

Földgáz

Dízel

Benzin

1420

599

0

0

2496

21486

16198

9275

0

0

46958

Közvilágítás

1003

0

0

0

0

1003

Részösszeg

22966

17618

9873

0

0

50458

Önkormányzati flotta

0

0

0

718

54

773

Tömegközlekedés

0

0

0

2235

0

2235

Részösszeg

0

0

0

2953

54

3008

ÖSSZESEN

22966

17618

9874

2953

54

53465

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK/LÉTESÍTMÉNYEK ÉS IPAR
Önkormányzati épületek, berendezések/létesítmények

KÖZLEKEDÉS
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4. Hatásmérséklő intézkedések
Ennek a fejezetnek a célja, hogy bemutassa Veszprém MJV-ban eddig már megvalósult, illetve rövid és hosszú távon megvalósítani kívánt/tervezett kulcsfontosságúnak
ítélt hatásmérséklő intézkedéseit.

4.1.

Megvalósult intézkedések

A már megvalósult intézkedéseknél a 2014-es évig (bázisév) megtörtént és lezárult
legfontosabb intézkedések kerültek részletes bemutatásra.

4.1.1. Veszprém Integrált Városfejlesztés – A Belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. ütem.
A beruházás átfogó célja a belváros központi szerepének erősítése, kereskedelmi, turisztikai és kulturális funkcióinak bővítése, vonzó közösségi terek kialakítása, valamint
a közlekedési és a parkolási feltételek javítása volt. A projekt keretében megvalósult
fejlesztések részei mind az átfogó célt támasztják alá:
 jó minőségű, rekreációs és közösségi célokra is alkalmas közterületek kialakítása
 a bevásárló utca és közvetlen környéke nyerje vissza vásárlóközönségét, illetve
szerezzen új ügyfeleket magának és a városnak
 aktívabb, élénkebb belvárosi civil élet, valamint a társadalmi és közbiztonsági
viszonyok javítása.
Közfunkciós fejlesztés – A belváros megújulása
A városlakók elvárt igénye volt a Kossuth Lajos utca és csatlakozó közterületek minőségi burkolati megújítása, zöld felületek rekonstrukciója, játszótér és a testvérvárosok
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parkjának kialakítása, amely garantálja, hogy jobban érezzük magunkat, ha a belvárosban sétálunk vagy ügyeket intézünk. Az aluljáró megépítésével a gyalogos közlekedés biztonságosabbá vált.
Megvalósult fejlesztés:
 Közterületi fejlesztés: A fejlesztés során a meglévő értékes funkciók megtartására
és új funkciók kialakítására került sor. Új térburkolat készült a teljes Kossuth utcán,
egészen az egykori szakszervezeti székházig nyúlóan, a posta és a Vár áruház,
valamint a Bástya áruház, illetve a hotel mögötti területen, mindenhol megoldottá
vált a közlekedés a mozgássérültek számára is, beleértve a Jutasi út alatt átvezető
aluljárót is. Ennek kialakításához támfalak építésére is szükség volt. Játszótér készült a Kinizsi üzletház mellett, illetve szökőkút létesült a Bástya áruház mellett.
 Kiegészítő kisléptékű elemek: A projektben 16 különböző, többek között helyi identitást és büszkeséget erősítő, hagyományőrző, a város múltjával kapcsolatos, környezetvédelmi jellegű, kulturális – művészeti, sportjellegű program, rendezvény
került megvalósításra civil szervezetek, intézmények, illetve KKV-k által, melyek
kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében került sor. A projekt keretében elkészült a városmarketing stratégia.
Volt Korona Szálló (ma Bakony Társasház) külső megújítása
A volt Korona szálló épületének homlokzati megújításával egy, a belváros arculatát
markánsan meghatározó, műemlék épületek környezetében található történelmi épület nyerte vissza méltó megjelenését, hozzájárulva ezzel városunk épített értékeinek
megóvásához.
Megvalósult fejlesztés:
 A tetőhéjazat teljes cseréje bádogos szerkezetekkel együtt, alátétfólia beépítésével és tetőszerkezet megerősítésével
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 Homlokzat felújítás: régi, földszinti klinker burkolat eltávolítása, vb. előtető elbontása, a homlokzatvakolatok felújítása, a K-i homlokzaton a homlokzati díszek rekonstrukciója, a homlokzatok festése.
 Nyílászárók: emeleti nyílászárók felújítása, belső szárnyak hőszigetelő üvegezésűre cserélése, mázolásuk. Földszinten kirakatszekrények létesítése, bejárati
portálok cseréje.
Kossuth u. 6., ún. „Lepény” épület külső megújítása
A Kossuth utca „Lepény” épületegyüttes homlokzati megújításával jobban illeszkedik
a közterületek minőségi megújításához. A panoráma lift kialakításával az emeleten
található kereskedelmi egységek könnyebben és akadálymentesen megközelíthetők.
Megvalósult fejlesztés:
 Cserhát társasház (V. tömb): Kossuth u. felőli oldalon a homlokzat teljes felújítása függönyfalak és szálcement burkolat alkalmazásával. Az oldalsó és hátsó
homlokzatokon a trapézlemez elbontása, felújítása, visszaépítése hőszigetelés
közbeiktatásával. Kapcsolódó előtetők teljes felújítása, szerkezeti megerősítése.
 Rátesz és Gold Metró Kft. ingatlanjai (II. tömb emeletének egy része, III. és IV.
tömb): Akadálymentes felvonó létesült a IV. és V. tömb között. Homlokzat- és
előtető felújítása történt a Cserhát társasházhoz hasonlóan, de a hátsó részek
elkészítése nélkül. A földszinti üzletek terének kibővítése és az új előtető is
megvalósult.
 Seven Ász Kft (II. tömb emeletének egy része): Homlokzati nyílászárók üvegezésének, a nyílászárók tömítésének cseréje, 3 db nyíló szárny cseréje motoros
működtetésűre.
 Méretes Szabó Kft. (II. tömb földszintjének egy része): Üzletportál cseréje fémszerkezetű, hőszigetelő üvegezésűre.
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 Bond 1999 Kft. (II. tömb földszintjének egy része): Üzlettér bővítése, új előtető
készítése, üzletportálok cseréje függönyfalas rendszerűre.

4.1.2. Gyulafirátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése
A projekt célja a nagy csapadékvizek elvezetésének elősegítése, a területre hulló csapadékvíz rendezett elvezetése, a lakóterület védelme, az útburkolat pályaszerkezetének víztelenítése.
Az elnyert pályázati támogatással az önkormányzat Gyulafirátót vízrendezési szempontból legfontosabb feladatának megoldását tűzte ki célul, a „Gyulafirátót ÉNy-i városrész csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” címmel. A projekt célja a nagy csapadékvizek elvezetésének elősegítése, a területre hulló csapadékvíz rendezett elvezetése, a lakóterület védelme, az útburkolat és a pályaszerkezet víztelenítése alapfeltételeinek megteremtése.
A pályázat műszaki tartalma:
 A Zirci úton a temető felőli oldalon az északi községhatár és a Pásztor utca
között az árkot előre gyártott elemekkel burkolják. A kül- és belterületről érkező
csapadékvíz fogadására burkolt medret alakítanak ki ezen a szakaszon.
 Pásztor utca Zirci út felőli részén és a Posta utcában a Zirci út és a Rátóti Séd
között a csapadékvíz fogadására az árokban burkolt medret alakítottak ki. A
fenti az utcákon megtörtént a kocsibejárók helyén az eredeti burkolatok helyreállítása és a szükséges fedlapok kiépítése is.
 A Pásztor utca és a Posta utca között, a telkek végén haladó árok mederrendezése a beton ágyazatba rakott terméskő burkolat javításával történt.
 A Kolostor utca felső végén, az utca mély pontján csapadékvíz elvezető folyókát
alakítanak ki.
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 A Vizi utca egy részén új, mély fekvésű csapadékvíz elvezető zárt csatorna
épül.
 A Pásztor utca felől az útburkolaton, a szabadon érkező felszíni vizeket víznyelő
folyókarács gyűjti össze, majd a folyókák bekötésével a csapadékvizet bevezetik meglévő csapadékvíz csatornába.
 A külterületekről érkező csapadékvizeket jelenleg áteresz vezeti az utca alatt a
Rátóti Sédbe. Itt egy szakaszon csak egy cső található az eredeti vízjogi engedély szerinti kettő helyett. A projektben az ikeráteresz teljes hosszúságában kiépül.
A projekt keretében készült létesítmények alapjául szolgálnak egy későbbi megfelelő
felszíni vízelvezetést biztosító út-, és közterületi rekonstrukciónak. Rendeződik a Rátóti Séd medre a Vizi utcában a Pásztor utca és a Posta utca között. A támfalak megerősítésével, helyenként új, előre gyártott beton mederburkolat épül. A csapadékvíz
elvezető árokban burkolt kisvízi medret valamint füves burkolatú nagyvízi medret alakítanak ki. A beszűkült szakaszon, nagyobb keresztmetszetben mederburkoló elemek
elhelyezése történik, így a csapadékvíz levezetés, továbbá a rendszeres megelőző
karbantartás lehetősége biztosított.

4.1.3. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása veszprémi intézményekben
2014. július 23-án – a Széchenyi 2020 keretében – megjelent, a KEOP-20144.10.0/N számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívás, melyre
benyújtásra került a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása veszprémi intézményekben”
című pályázat.
A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával
– ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rend-
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szerek elterjedését, és vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a hálózatra csatlakozó napelemes rendszerek, épületek energia-felhasználásához kapcsolódó kiépítését.
A projekt célja:
A Vetési Albert Gimnázium és a Deák Ferenc Általános Iskola épületeinek energetikai
korszerűsítése, napenergia alapú fotovoltaikus háztartási méretű kiserőmű létesítésével.
Vetési Albert Gimnázium (Veszprém, Kemecse út 1., Hrsz.: 5495/4) iskolára:


50 kVA beépített termelési kapacitás



200 db 250 Wp/db teljesítményű napelem



Polykristály panelekből áll



Várható energia hozam: 53 800 kWh/év



Éves villamosenergia felhasználás 119 313 kWh



Tervezett megtakarítás 45 %



Lapostetőre, alumínium tartószerkezetre telepítve

Deák Ferenc Általános Iskola (Veszprém, Aradi vértanúk útja 2., Hrsz.:3057/50) iskolára fotovoltaikus napelem telepítése:
 15 kVA beépített termelési kapacitás
 60 db 250 Wp/db teljesítményű napelem
 Polykristály panelekből áll
 Várható energia hozam: 16 100 kWh/év
 Éves villamosenergia felhasználás 72 676 kWó
 Tervezett megtakarítás 22 %
 Lapostetőre, alumínium tartószerkezetre telepítve.
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A két projekt által elért eredmények:
 Üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkenése: 65,343 (t/év)
 Megújuló energiafelhasználás növekedése: 251,64 (GJ/év)
 Az éves tervezett megtakarítás összesen: 3 028 307,- Ft

22. ábra: Telepített rendszer

4.2.

Megvalósítani kívánt intézkedések

A megvalósítani kívánt intézkedéseknél a Veszprém MJV 2014-2020 közötti költségvetési időszakban tervezett legfontosabb intézkedései kerülnek részletes bemutatásra.

4.2.1. Megyei jogú város városrehabilitációja
A szociális városrehabilitáció alapvető célja a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása nem pontszerű
beavatkozások mentén, hanem több eszköz együttes, integrált alkalmazása során. A
leszakadó vagy leszakadással fenyegetett városrészek egyrészt az ipari technológiával épített lakótelepeket és környéküket jellemzik, ahol kiemelt problémát jelent az épületek rossz fizikai állapotából adódó pazarló energiafelhasználás.
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Lakófunkciót erősítő tevékenységek
A tevékenység célja a szociálisan hátrányos helyzetű lakóterületeken minőségi lakókörnyezet biztosítása és a lakóépületek energiahatékonysági korszerűsítése.
A fejlesztés a következő lakóépületeket érintette:


Haszkovó u. 18. (az épület északi és keleti homlokzati falának hőszigetelése,
valamint a villámvédelmi rendszer részleges megújítása.



Haszkovó u. 16. (az épület felújítása, az épület lapostető hő- és vízszigetelése,
lépcsőházak földszinti nyílászáróinak cseréje, lépcsőházi ajtók cseréje.



Haszkovó u. 12. (liftrendszer korszerűsítése, a hozzá tartozó akadálymentesítés kiépítése)



Munkácsy M. u. 3. (az épület északi homlokzati falának hőszigetelése).

Ringató körzeti óvoda újjáépítése/Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek
A meglévő épület elbontásra kerül és új, korszerű, gazdaságosan üzemeltethető
óvoda építése valósul meg.
Erdei-, Kuckó tagóvoda
A koncepció alapján az intézmény északnyugati pavilonjában elhelyezkedő két helyiségbe kerülne kialakításra új funkció: a jelenlegi logopédiai szobába, (melynek mérete
nem megfelelő) kerül át a gazdasági helyiség, a jelenlegi gazdasági helyiség pedig a
mellette lévő csoportszoba alapterületét bővíti a későbbiekben, illetve egy új logopédiai
szoba is kialakításra kerül. A pályázat megvalósításakor projektarányos akadálymentesítés valósul meg, amely magában foglalja a logopédiai szoba akadálymentes megközelítését és akadálymentes mosdó kiépítését is.
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Közterületek fejlesztése
Cél: Az élhető városrész központi területeinek revitalizációja, az épített és természeti
környezet minőségének fejlesztése, illetve megújítása, a szociálisan hátrányos lakóterületek elszigetelődésének megakadályozása a könnyebb elérhetőség és az egyszerűbb tájékozódás lehetőségének biztosításával. A szociális városrehabilitációs projekt keretében a Jutas-Haszkovó lakótelepen VMJV Önkormányzata A-B-C-D-E jelű
akcióterületeket jelölt ki. Fenti, meglévő területeken olyan táji- és térépítészeti beavatkozásokra van szükség, melynek eredményeképpen a közösségi-szociális térhasználat lehetőségei bővülnek, a közterületek funkcionális használata egységesen javul.

23. ábra: Projekt megvalósítása

4.2.2. Laczkó Dezső Múzeum épületének energetikai megújítása
A projekt keretében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló,
Laczkó Dezső Múzeum épületének energetikai-hőtechnikai korszerűsítésére kerül sor.
Energetikai célú beavatkozások:
-

homlokzat hőszigetelése

-

nyílászárók cseréje
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-

padlásfödém és pincefal hőszigetelése

-

fűtéskorszerűsítés (időjárás-követő szabályozás, hőleadók ellátása termosztatikus szelepekkel)

Állagmegóvási célú beavatkozások:
-

pincefalak utólagos vízszigetelése és épület körüli szivárgó rendszer kialakítása

-

földszint feletti lapos tető (erkély) utólagos vízszigetelése

I. Az épület külső oldali hőszigetelése
A jelenlegi falszerkezet nem teljesíti a vonatkozó rendelet költségoptimalizált követelményszintjét, rossz a hőszigetelő képessége, ezért jelentős hőveszteséget okoz. A
fejlesztés során az épületre homlokzati hőszigetelés kerül fel (kizárólag a vakolt homlokzati felületeken, a kőburkolatos részeken nem történik beavatkozás), homlokzati
színezéssel takarva. Az anyag javítja a mélyszerkezet hőszigetelő képességét, mely
így teljesíti a rendelet költségoptimalizált követelmény szintjét. A szerkezet páraáteresztő képessége megmarad, ezáltal az épület hőtechnikai adottsága jelentősen javul és az állagmegóvása is teljesül.
II. Az épület külső nyílászáróinak cserélése
Az épületben található nyílászárók legtöbbje eredeti, a jelenlegi ablak- és ajtószerkezet
egyike sem teljesíti a rendelet költségoptimalizált követelményszintjét, rossz a légzárása és a hőszigetelő képessége, ezért jelentős hőveszteséget okoz. A projekt keretében a jelenlegi nyílászárók egy korszerű (U=1,15) típusra történő cseréje valósulhat
meg, amely javítja a szerkezet hőszigetelő és légzárási képességét, jelentős költségmegtakarítást eredményezve. A műtárgyak UV védelme érdekében a kiállító terekben
a külső üvegréteg speciális fólia bevonatot kap, amely legalább 99,9%-os UV védelmet
biztosít.
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III. Fűtéskorszerűsítés
A pályázat keretében lehetőség nyílik egy időjárás változásait követő, automatizált
szabályozó rendszer kiépítésére, illetve a termosztatikus szelepek segítségével lehetőség nyílik a különböző kiállítóterek és egyéb helyiségek egyedi hőmérséklet-szabályozására. Az automatizált rendszer elősegíti az épület energiatakarékos működését,
emberi beavatkozás igénybevétele nélkül.
IV. Padlásfödém és pincefal hőszigetelése
A komplex épületenergetikai fejlesztés részeként a tetőfödém hőszigetelést valamint
új, csapadékvíz elleni szigetelést kap.
A szigeteletlen pincefalak jelenleg nedvesedés és sókiválás jeleit mutatják, különösen
a rétegvizeknek kitett hátsó homlokzat mentén, de kisebb mértékben szerte az alagsorban is. Állagmegóvási szempontból szükséges a talajjal érintkező tartófalak utólagos vízszigetelése, és a feltárásuk alkalmat ad a külső oldali hőszigetelésre is.

4.2.3. Csapadékvíz elvezetés I. ütem - Kertváros csapadékvízelvezető rendszer
rekonstrukciója I. ütem
A beruházás Veszprém belterületén valósult meg, és jelen projekt révén mintegy 1322
fm csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése, kapacitás bővítése történt meg. Alapvető
környezeti probléma, hogy a városban több ütemben, nem egységes koncepció szerint épült ki a csapadékvíz elvezető rendszer, sok helyen hiányos, így jelen fizikai állapotában nem felel meg a területen hulló csapadékvizek biztonságos módon történő
elvezetéséhez szükséges feltételeknek.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési céljai közt ezért kiemelt
jelentőségű a település infrastruktúrájának fejlesztése, ezen belül is kiemelt helyen
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szerepel a belterületi csapadékvíz-elvezetés rendezése, így elmondható, hogy a projekt integráltan kapcsolódik a település fejlesztési koncepciójához.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának e projektjével a belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése történik
meg.
A projekt keretében a beavatkozások Veszprém Kertváros városrészében a Budapest
út, Balaton, Kabay János, Tulipán, Mikszáth, Muskátli, Rózsa és Viola utcákban valósulnak meg.
Veszprém Kertváros városrész meglévő csapadékvíz elvezetése zárt csapadékvíz elvezető hálózattal történik a Veszprémi Séd patakba. A csapadékvizeket a Budapest
úti és az Ady utcai főgyűjtők gyűjtik össze. Néhány utcában nincs kiépítve csapadékvíz
elvezető létesítmény, itt a csapadék az útburkolaton, az útszegély mellett szabályozatlanul folyik és jut el a csapadékvíz elvezető csatornákig. A tervezési terület csatornázatlan utcáiban jelentős gondokat okoznak a nagy intenzitású, hirtelen lezúduló csapadékok. Az elmúlt évtizedekben jelentősen megnövekedett az érintett csatornák vízgyűjtő területén a burkolt felületek aránya, ami jelentősen növelte a lefolyás gyorsaságát és mennyiségét. A Budapest úton a meglévő zárt rendszerű csapadékcsatorna
többnyire még képes elvezetni a városrészen összegyűlt vizeket, azonban a pályázat
keretében és következő ütemek során kiépítendő csapadékvíz elvezető művek által
szállítandó-, megnövekedett mennyiséget már nem képes biztonságosan elszállítani
ezért annak bővítése szükséges.
A Kertváros városrészben mielőbbi beavatkozásra van szükség a belterületi csapadékvíz elvezetés rendezését illetően. Ez egyrészt a meglévő csapadékvíz elvezető
csatornák átépítésével, kapacitás bővítésével másrészt új csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével lehetséges.
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A beruházás elemei:
 Budapest úton a meglévő főgyűjtőként funkcionáló zárt rendszerű csapadékvíz
elvezető csatorna kapacitás bővítése
 Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető csatorna építése a Tulipán, Mikszáth Kálmán, Muskátli, Rózsa, Balaton és Kabay János utcákban, csatlakozva a településrészen már megépült zárt rendszerhez.
A városrészekben kiépült csapadékvíz elvezető csatorna kapacitás bővítése hozzájárul a további környezeti káresemények, vízkárok megelőzéséhez. Az eddig csapadékvíz elvezetéssel nem rendelkező utcákon a kiépített zárt rendszerű csapadékcsatorna
megvalósítása hozzájárul a térségben található és érintett felszíni és felszín alatti vizek
megfelelő minőségének biztosításához, a belterületre hullott csapadékvizek rendezett
elvezetéséhez.
4.2.3. Egry úti óvoda újjáépítése - új óvoda építése
Veszprém, Egry u. 55. szám alatti ingatlanon meglévő Egry Úti Körzeti Óvoda 1975ben épült épülete gazdaságos átalakításra alkalmatlan, gazdaságosan nem üzemeltethető. A projekt keretében a jelenlegi óvoda épülete teljes egészében elbontásra kerül, majd a mai igényeknek és érvényben lévő előírásoknak, szabványoknak megfelelő
11 csoportszobás, főzőkonyhával üzemelő óvodaépület kerül kialakításra. Az intézményt ellátó 360 adagos főzőkonyha valamint speciális étrendű konyha biztosítja az
ide járó gyermekek és itt dolgozók napi étkezését.
A beruházás során cél a gazdaságosan megépíthető és gazdaságosan üzemelő épület, valamint a korszerű, átlátható funkcionalitás mellett az építészetileg is színvonalas
tömegek és terek megalkotása. Az óvoda leghangsúlyosabb tömegét a fő kiszolgáló
funkciókat tartalmazó bejárati épület képezi. Földszintjén a főbejárat kétszintes előte-
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réhez kapcsolódó szülői fogadó és iroda, illetve a külön nyitva tartással is üzemeltethető többcélú terem, és a 360 adagos főzőkonyha blokk, emeletén pedig az igazgatási,
nevelői, gépészeti és tároló helyiségek kerülnek kialakításra.
Az óvoda legfontosabb funkcióját a foglalkoztató egységek jelentik. Ezek a közlekedő
déli oldalán, délkeletre tájolva, terasz- és kertkapcsolattal rendelkező, 2-2 csoportot
összefogó egységekként jelennek meg. A 11. akadálymentes csoportszoba a közlekedő másik oldalára forgatva, délnyugati tájolású terasszal, tágasabb mosdó- és öltöző
blokkal kerül kialakításra. A közlekedőhöz kapcsolódó északkeleti tömegben pedig a
földszinti kiszolgáló funkciók (fejlesztő, műhely, személyzeti étkező) kapnak helyet.
A korszerű és gazdaságos funkcionalitás mellett az ember- és gyerekbarát, játékos
külső- belső téralakítás céljából a foglalkoztató egységek szigorú rendjét az észak-dél
irányú eltolódások oldják, az így képződő köztes terekben helyet adva a gyermeköltözők és mosdók számára.
A projekt átfogó céljai:
 A beruházás alapvető célja a közoktatási intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi nevelés-oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében.
 Külső megjelenésével is szolgálja a gyermekek környezeti kultúrájának emelését, olyan hely lesz, ahová szívesen járnak a gyerekek
 Az épület megújítása hozzájárul az életszíntér minőségének javulásához és a
kor színvonalának megfelelő energetikai megújítással az energiahatékonyság
megvalósításához. A beruházás eredményeként az új épület energia megtakarítása min. 30%.


Az infrastruktúrafejlesztési beruházások szolgálják a település lakosságát, a letelepülni szándékozókat, ezáltal segítik a munkaerő mobilitást és olyan munkaerővonzás is megvalósulhat, amely gazdasági növekedést eredményezhet.
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4.2.4. Aprófalvi bölcsőde kapacitásbővítő átalakítása
A projektnek köszönhetően megvalósult az Aprófalvi bölcsőde (Veszprém, Lóczy Lajos u. 22.) infrastrukturális fejlesztése és kapacitásbővítő fejlesztése. Az épület fő funkciója bölcsőde, amelynek egyik pavilonja egykor egy külön bejáratú konditeremmé lett
átalakítva. A tervezett beruházásban a konditerem helyén az eredeti állapot szerinti
bölcsődei csoportszobák kerültek visszaalakításra. A projekt keretében visszaalakított
pavilonban 2 csoportszoba került kialakításra, így 24 férőhellyel bővült a bölcsőde. A
bővítés eredményeképpen új munkahelyek létrehozása is megvalósult.
Az épületek megújítása hozzájárul a település arculatának egységesítéséhez, az életszíntér minőségének javulásához és a kor színvonalának megfelelő energetikai megújítással az energiahatékonyság megvalósításához.

24. ábra: Felújított bölcsőde

4.2.5. Gyulafirátóti óvoda újjáépítése – új óvoda építése
A beruházás keretében egy öt csoportos óvoda és egy csoportos bölcsőde épült a
Veszprém 10089/4. hrsz. alatt. Az óvoda jelenleg egy 1778-ban épült préposti kastélyban üzemel, amit az 1970-es években csoport- és tornaszobával bővítettek. Az épület
kötött alaprajzi rendszere nem felel meg az óvoda, mint rendeltetés által megkívánt
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sokrétű funkcionális kapcsolatoknak. Átalakítása során kötöttséget jelentene helyi védett státusza is, valamint a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan, gazdaságosan nem üzemeltethető.
Az óvoda és a bölcsőde egy épületben, közös főzőkonyhával és igazgatással, de elválasztott közlekedőrendszerrel kerül kialakításra. A főépülettel együtt, melléképületként egy, a bölcsőde és az óvoda játszókertjéhez is kapcsolódó kerti játéktároló építmény is készül. Az öt óvodai csoport összesen 120 kisgyermek óvodai ellátását teszi
lehetővé. A tervezett bölcsődei gyermeklétszám 12. A tervezett dolgozói létszám 27.
A főzőkonyha 235 ételadagra került tervezésre, mivel a telephely, és a tagóvoda ellátása is a körzeti óvoda főzőkonyháján valósul meg. A konyha egység és a csoportszobákhoz közvetlenül kapcsolódó járulékos funkciók a csoportszobák közelében a földszinten kerültek elhelyezésre, az igazgatási egység, a raktárak és az óvodapedagógusok szociális helyiségei az emeletre kerültek.
A projekt átfogó céljai:
A közoktatási intézmény beruházásainak célirányos támogatására a minőségi nevelés-oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében került sor.
Külső megjelenésével is szolgálja a gyermekek környezeti kultúrájának emelését,
olyan hely lesz, ahová szívesen járnak a gyerekek. Elősegíti a kisgyermekes szülők
munkaerőpiacra történő visszatérését. Az óvodai férőhelybővítés 24, a bölcsődei csoport pedig 12 családnál teszik lehetővé az anyák munkaerő-piaci visszatérését. Az
épület megújítása hozzájárul a település arculatának egységesítéséhez, az életszíntér
minőségének javulásához és a kor színvonalának megfelelő energetikai megújítással
az energiahatékonyság megvalósításához. Az infrastruktúrafejlesztési beruházások
szolgálják a település lakosságát, a letelepülni szándékozókat, ezáltal munkaerő mobilitás és munkaerővonzás valósulhat meg, amely gazdasági növekedést eredményezhet.
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4.2.6. Völgyikút utcai Idősek Otthona energetikai megújítása
A projekt keretében Veszprém MJV Önkormányzata tulajdonában álló, Völgyikút utca
2. alatt levő Idősek otthona épületének energetikai-hőtechnikai korszerűsítésére kerül
sor. Tervezett szakmai tartalom:
I. Az épület külső oldali hőszigetelése
A jelenlegi falszerkezet nem teljesíti a vonatkozó rendelet költségoptimalizált követelményszintjét, rossz a hőszigetelő képessége, ezért jelentős hőveszteséget okoz. A
fejlesztés során az épületre homlokzati hőszigetelés kerül fel, homlokzati színezéssel
takarva. Az anyag javítja a mélyszerkezet hőszigetelő képességét, mely így teljesíti a
rendelet költségoptimalizált követelményszintjét.
A szerkezet páraáteresztő képessége megmarad, ezáltal az épület hőtechnikai adottsága jelentősen javul és az állagmegóvása is teljesül.
II. Az épület külső nyílászáróinak cserélése
A lakótéri részeken korábban cserélt nyílászárók kivételével a jelenlegi ablak- és ajtószerkezet egyike sem teljesíti a rendelet költségoptimalizált követelményszintjét, rossz
a légzárása és a hőszigetelő képessége, ezért jelentős hőveszteséget okoz. A projekt
keretében a jelenlegi nyílászárók egy korszerű (U=1,15) típusra történő cseréje valósulhat meg, amely javítja a szerkezet hőszigetelő és légzárási képességét jelentős
költségmegtakarítást eredményezve.
III. A tetőfödém hőszigetelése
A komplex épületenergetikai fejlesztés részeként a tetőfödém hőszigetelést, valamint
új, csapadékvíz elleni szigetelést kap.
IV. Naperőmű létesítése
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A fotovoltaikus HMKE DNy-i tájolással az épület lapostető szerkezetére telepítendő. A
mintegy 38,76 kWp teljesítményű rendszerrel, 40 kW hálózatra csatlakozó inverterrel
telepítve, éves szinten várhatóan 44 700 kWh/év (primer energiában 111,75 MWh/év)
villamosenergia állítható elő megújuló energiából.

4.2.7. ELENA program
Az ELENA programot (European Local ENergy Assistance - Európai Helyi Energetikai
Támogatás) az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank hozta létre a megújuló energiaforrások elterjedésének és az energiahatékonysági beruházások támogatására. A program keretében igényelhető támogatás lehetőséget biztosít a városoknak, hogy valamennyi középületüket megújuló energiaforrással (például napelemmel)
lássák el, továbbá a közvilágítási hálózat átalakítását és egy épületfelügyeleti rendszert építsenek ki.
Egy projekt fejlesztésére legfeljebb 90%-os (költség) támogatást ítél meg az EU Bizottság, maximum 3 év megvalósítási idővel számolva. Az ELENA program a megítélt
támogatás értékének legalább 20-szoros megtérülését várja el, mint hasznosítási
eredményt (tőkeáttételi mutató), azaz legalább 20-szoros értékű beruházásnak kell
megvalósulnia, mint amekkora támogatásban részesült a kedvezményezett. Az adott
ELENA támogatási projekt a pályázati és a támogatási szakaszból áll. A beruházásiés üzemeltetési szakasz, mint a projektfejlesztés útján kidolgozott projekt megvalósításának fázisai, csak közvetve kapcsolódnak az ELENA projekthez.
Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése a 192/2016. (IX.29) határozatával döntött
arról, hogy Veszprém Megyei Jogú város konzorciumi tagként pályázatot nyújtson be
ELENA projektfejlesztési támogatás elnyerése iránt, és konzorciumi megállapodást írjon alá Kaposvárral, Zalaegerszeggel, Tatabányával, Szombathellyel és Dunaújvárossal a projekt megvalósítására. A konzorciumi megállapodás ünnepélyes aláírására
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2016. október 20-án került sor, a Konzorcium vezetője Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata.
1. Pályázati szakasz
A kétfordulós pályázati-, vagyis az elő- és fő pályázati szakasz során kerültek előzetes
becslésre a tervezett beruházás műszaki-, technikai paraméterei. A KaposGrid projekt
pályázat dokumentációját az EIB befogadta, elfogadásra felterjesztette az EU Bizottság számára.
2. Támogatási szakasz
A támogatási szakaszban (vagyis a 36 hónapos ELENA fázisban) kerül sor a beruházás előkészítését szolgáló projektfejlesztési feladatok elvégzésére. Ebben a szakaszban a pályázatban előzetesen meghatározott műszaki tartalom kerül pontosításra, kidolgozásra, továbbá ebben a szakaszban kerülnek beszerzésre többek között a szükséges engedélyek, valamint itt kerül sor a közbeszerzések előkészítésére és lebonyolítására. Fontos, hogy ezen szakasz feladata meghatározni a megvalósítandó beruházások pontos listáját, tételesen felmérni a megvalósítás feltételrendszerét. Az ELENA
fázis a pályázatban meghatározott utolsó közbeszerzési eljárás lezárásáig, illetve a
győztessel kötendő beruházási szerződés aláírásáig tart.
3. A megvalósítás szakaszai
Beruházási szakasz
A beruházás megvalósítására – a projekt koncepciója szerint – a későbbiekben kiválasztandó ESCO cég bevonásával kerül sor. A beruházás finanszírozása tőkepiaci finanszírozással (hitel-finanszírozás) valósul meg. A pénzintézeti finanszírozást célzó
hitelszerződést a projektfejlesztés (ELENA-szakasz) során kiválasztott ESCO cég,
mint kivitelező köti meg.
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Az adott egyes operatív programok támogatása révén megvalósuló fejlesztések bevonhatóak a projektbe. Az ELENA támogatás összegének nagyságát nem befolyásolja
a beruházás finanszírozásának forrása és eszköze (visszatérítendő hitelfinanszírozás,
avagy OP-ból bevont vissza nem térítendő támogatás).
Üzemeltetési szakasz
Az üzemeltetési szakasz az az időintervallum, amely során a pályázat segítségével
generált beruházásnak képesnek kell lennie az ESCO cég számára az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére. Az ESCO szerződés lejártáig a megvalósuló elemek az ESCO cég tulajdonában maradnak. Ezután az önkormányzatok saját tulajdonába kerülnek azok az elemek, amelyek saját területükön találhatóak.
4. Az ELENA támogatási finanszírozás
Az ELENA támogatási finanszírozás a projektfejlesztés költségeinek a ráfordítását támogatja (Project Development Services -PDS), amely két részből áll: a legfeljebb 90%os támogatási intenzitású ELENA technikai segítségnyújtásból (ELENA TA funding)
és a pályázó minimális, 10%-os saját támogatási forrásából, hozzájárulásból (own
funding).
A PDS támogatás 40%-30%-30% felosztásokban kerül kifizetésre. A PDS támogatás
minden esetben bruttó összegként értelmezendő. Az első 40 és 30 %-os kifizetés előlegként igényelhető, míg az utolsó 30 %-os összeget az ELENA szakasz sikeres zárásával lehet igényelni.
5. A KaposGrid pályázat támogatási és finanszírozási sarokpontjai
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10. táblázat: A KaposGrid pályázat támogatási és finanszírozási sarokpontjai

a projekt teljes projektfejlesztés költségek ráfordításának összege (PDS) mindösszesen

1.248.718.676 Ft

a beruházási volumen szerinti projektfejlesztési költségráfordításhoz nyújtható maximális támogatási ösz-

1.123.846.808 Ft

szeg (90%)
ELENA támogatás igénybevételéhez szükséges minimális saját támogatási hozzájárulás összesen (10%)

124.871.868 Ft

6. „Harmadik feles” projektmenedzsment modell
A projektben kötelező létre hozni az önálló projektmenedzsmentet. Mindez megvalósítható lenne önálló, a konzorciumi tagok saját személyi állományából álló szervezeti
egység kialakításával. Ugyanakkor, az EIB részéről 2017. augusztus elején megfogalmazásra került, hogy a végső kedvezményezett projekt menedzseri tevékenységét
egy külső, harmadik fél lássa el (harmadik feles megoldás). Ezt a megoldást az EIB
alapvetően azért preferálja, mert az elmúlt három év gyakorlati tapasztalataiból azt a
következtetést vonta le, hogy az önkormányzati pályázók kevésbé rendelkeznek olyan
tapasztalatokkal és szakmai háttérrel, amelyek ebben az új, számukra még alig ismert
konstrukcióban hosszú távon tudnának gazdaságos, fenntartható projekteket kialakítani és megvalósítani.
A „Harmadik feles” modell legegyszerűbben úgy oldható meg, ha a projektmenedzsment tevékenység a konzorciumon belül kerül ellátásra.
Az ELENA pályázat teljesítése
Az ELENA támogatási program befejeződik az utolsó beruházás-előkészítő közbeszerzés eredményhirdetésével, majd a nyertessel kötött szerződés aláírásával. Ezért
az ELENA támogatási szerződés akkor tekinthető teljesítettnek (sikeres befejezés), ha
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a közbeszerzésen nyertes ESCO céggel megkötött beruházási szerződések összege
(mint generált beruházási volumen) eléri az ELENA TA 90%-os vissza nem térítendő
támogatási összeg legalább húszszorosát.
Az ELENA pályázat műszaki tartalma Veszprém vonatkozásában
Tervezett modernizációs intézkedések és megújuló energiaforrásból származó termelési kapacitások kiépítése:
A megújuló energiaforrásból származó termelési kapacitás jelen projektben elsősorban a napelemek telepítését jelenti. Az ELENA program jellegéből adódóan ez a beruházás elsősorban épület-integrált termelési kapacitásokat jelenthet. A tervezett napelem telepítések jellemzően a programban résztvevő épületek tetőin, déli oldalfalain,
illetve a nagyobb épületek melletti parkolókban, szabad területeken kialakított pergolatípusú állványokon történnek meg.
11. táblázat: Az alábbi felújítások tervezettek Veszprém MJV esetében

Tervezett megvalósítási helyszín

Csillag Úti Körzeti
Óvoda Cholnoky
lakótelepi Tagóvoda

Tervezett modernizációs intézkedések

Külső héjazat hőszigetelése
Lapostető/födém hőszigetelése
Nyílászárók cseréje
Napkollektor vízmelegítési és fűtési célra
Termosztátos szelepek
Vezérelhető árnyékolás
Épületmenedzsment
Üzemirányítási mérés
PV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)
Épületvillamossági rendszer fejlesztése, felújítása
Radiátorok cseréje
Légcserélő rendszer
Légkondicionálás: csak hűtés

Tervezett napelemes
kapacitás (kW)

91
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Tervezett megvalósítási helyszín

Csillag Úti Körzeti
Óvoda

Tervezett modernizációs intézkedések

Külső héjazat hőszigetelése
Lapostető/födém hőszigetelése
Nyílászárók cseréje
Napkollektor vízmelegítési és fűtési célra
Termosztátos szelepek
Vezérelhető árnyékolás
Épületmenedzsment
Üzemirányítási mérés
PV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)
Épületvillamossági rendszer fejlesztése, felújítása
Radiátorok cseréje
Légcserélő rendszer
Légkondicionálás: csak hűtés

Külső héjazat hőszigetelése
Nyílászárók cseréje
Fényforrások cseréje
Hagyományos PV HMKE
Abszorpciós hűtés (napkollektor mellé)
Napkollektor vízmelegítési és fűtési célra
Hőközpont felújítása és okos funkciók telepítése
Egry Úti Körzeti
Termosztátos szelepek
Óvoda Nárcisz TagVezérelhető árnyékolás
óvoda
Épületmenedzsment
Üzemirányítási mérés
Utólagos vízszigetelés
Épületvillamossági rendszer fejlesztése, felújítása
Lámpatestek cseréje
Radiátorok cseréje
Légkondicionálás: csak hűtés

Kastélykert Körzeti
Óvoda Ficánka
Tagóvoda

Külső héjazat hőszigetelése
Fényforrások cseréje
Napkollektor vízmelegítési és fűtési célra
Vezérelhető árnyékolás
Épületmenedzsment
Üzemirányítási mérés
PV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)

Tervezett napelemes
kapacitás (kW)

91

29
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Tervezett megvalósítási helyszín

Tervezett modernizációs intézkedések

Tervezett napelemes
kapacitás (kW)

Március 15. úti
Sportcsarnok és
Uszoda

Külső héjazat hőszigetelése
Lapostető/födém hőszigetelése
Nyílászárók cseréje
Fényforrások cseréje
Mozgásérzékelők beépítése
Abszorpciós hűtés (napkollektor mellé)
Napkollektor vízmelegítési és fűtési célra
Víz-levegő hőszivattyú: geotermikus hűtés, fűtés
Termosztátos szelepek
Vezérelhető árnyékolás
Épületmenedzsment
Üzemirányítási mérés
PV kiserőmű prémium támogatásra alkalmas (≥ 0,5 MW)
Lámpatestek cseréje
Radiátorok cseréje
Légcserélő rendszer
Légkondicionálás: csak hűtés

571

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ

Külső héjazat hőszigetelése
Lapostető/födém hőszigetelése
Abszorpciós hűtéshez felülethűtés, -fűtés
Fényforrások cseréje
Mozgásérzékelők beépítése
Hagyományos PV HMKE
Abszorpciós hűtés (napkollektor mellé)
Napkollektor vízmelegítési és fűtési célra
Víz-levegő hőszivattyú: geotermikus hűtés, fűtés
Hőközpont felújítása és okos funkciók telepítése
Termosztátos szelepek
Vezérelhető árnyékolás
Épületmenedzsment
Üzemirányítási mérés
Utólagos vízszigetelés
Tető statikai felújítása
Lámpatestek cseréje
Radiátorok cseréje
Légkondicionálás: csak hűtés

45

VKTT Egyesített
Szociális Intézménye 1. számú Idősek Otthona

Külső héjazat hőszigetelése
Fényforrások cseréje
Mozgásérzékelők beépítése
Vezérelhető árnyékolás
Épületmenedzsment
Üzemirányítási mérés
PV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)
Pergolás állványozás

77
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Tervezett megvalósítási helyszín

Tervezett modernizációs intézkedések

Tervezett napelemes
kapacitás (kW)

VKTT Egyesített
Szociális Intézménye III. számú Idősek Klubja és II.
számú Gondozási
Központ

Külső héjazat hőszigetelése
Lapostető/födém hőszigetelése
Nyílászárók cseréje
Fényforrások cseréje
Mozgásérzékelők beépítése
Hagyományos PV HMKE
Levegő-levegő hőszivattyú: hűtés, fűtés
Vezérelhető árnyékolás
Épületmenedzsment
Üzemirányítási mérés
Utólagos vízszigetelés
Tető statikai felújítása
Épületvillamossági rendszer fejlesztése, felújítása
Lámpatestek cseréje
Radiátorok cseréje

31

Városi Művelődési
Központ

Külső héjazat hőszigetelése
Lapostető/födém hőszigetelése
Nyílászárók cseréje
Fényforrások cseréje
Mozgásérzékelők beépítése
Abszorpciós hűtés (napkollektor mellé)
Napkollektor vízmelegítési és fűtési célra
Levegő-levegő hőszivattyú: hűtés, fűtés
Vezérelhető árnyékolás
Épületmenedzsment
Üzemirányítási mérés
PV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)
Épületvillamossági rendszer fejlesztése, felújítása
Lámpatestek cseréje
Radiátorok cseréje
Légcserélő rendszer
Légkondicionálás: csak hűtés

260

Művelődési Ház
(Gyulafirátót)

Lapostető/födém hőszigetelése
Mozgásérzékelők beépítése
Termosztátos szelepek
Üzemirányítási mérés
PV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)
Utólagos vízszigetelés
Épületvillamossági rendszer fejlesztése, felújítása
Radiátorok cseréje

55
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Tervezett megvalósítási helyszín

Tervezett modernizációs intézkedések

Tervezett napelemes
kapacitás (kW)

Polgármesteri hivatal

Külső héjazat hőszigetelése
Lapostető/födém hőszigetelése
Nyílászárók cseréje
Mozgásérzékelők beépítése
Hőközpont felújítása és okos funkciók telepítése
Üzemirányítási mérés
PV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)
Utólagos vízszigetelés
Épületvillamossági rendszer fejlesztése, felújítása
Lámpatestek cseréje
Légcserélő rendszer
Légkondicionálás: csak hűtés

71

Gyermek- és felnőtt orvosi rendelők

Hagyományos PV HMKE
Üzemirányítási mérés

15

Dózsavárosi klubkönyvtár

Hagyományos PV HMKE
Üzemirányítási mérés

31

Jutas lakótelepi
klubkönyvtár

Hagyományos PV HMKE
Üzemirányítási mérés

14

Veszprémi Középiskolai Kollégium

Üzemirányítási mérés
PV kiserőmű prémium támogatásra alkalmas (≥ 0,5 MW)

588

Bérlakások
Bérlakások
Színészház

Üzemirányítási mérés
PV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)
Üzemirányítási mérés
PV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)
Üzemirányítási mérés
PV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)

63
73
54

Bérlakások, CSÁO,
Alkohol- és Drogsegély-ambulancia

Üzemirányítási mérés
PV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)

138

Hóvirág Bölcsőde

Üzemirányítási mérés
PV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)

122

VKSZ Zrt. Központi
telephely

Üzemirányítási mérés
PV kiserőmű prémium támogatásra alkalmas (≥ 0,5 MW)

646

VKSZ Zrt. Piac- és
Vásárcsarnok

Üzemirányítási mérés
PV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)
Üzemirányítási mérés
VKSZ Zrt. Műhely
PV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)
Üzemirányítási mérés
VKSZ Zrt. Telephely
PV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)

211
92
389
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Tervezett megvalósítási helyszín

Tervezett modernizációs intézkedések

Tervezett napelemes
kapacitás (kW)

Veszprémi Báthory
Üzemirányítási mérés
István Általános IsPV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)
kola

423

Veszprémi
Cholnoky Jenő Általános Iskola

Üzemirányítási mérés
PV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)

477

Hriszto Botev Német Nemzetiségi
Üzemirányítási mérés
Nyelvoktató Általá- PV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)
nos Iskola

462

Veszprémi Rózsa
Üzemirányítási mérés
Úti Általános Iskola PV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)

400

Veszprémi Kossuth
Üzemirányítási mérés
Lajos Általános IsPV kiserőmű KÁT termelésre (> 50 kVA és < 0,5 MW)
kola

58

Veszprém Aréna
Sport- és Rendezvénycsarnok
Napsugár Bölcsőde
Laczkó Dezső Múzeum

Üzemirányítási mérés
PV kiserőmű prémium támogatásra alkalmas (≥ 0,5 MW)
Pergolás állványozás
Hagyományos PV HMKE
Üzemirányítási mérés
Hagyományos PV HMKE
Üzemirányítási mérés

3846

28
15

4.2.8. Északi iparterület közlekedésfejlesztése
1. Kelet-nyugati közlekedési főtengely - I. szakasz (Pápai út - Kistó utca közötti szakasz): A Kelet-nyugati közlekedési tengely megvalósításának elsődleges célja a túlterhelt Házgyári út, illetve a belvárosi útszakaszok tehermentesítése belső útgyűrűként,
lehetőséget teremtve a közösségi közlekedés bővítésére is.
Az I. szakaszban tervezett elkerülő út kiindulási pontja a Pápai úti körforgalom, a tervezési szakasz vége a Kistó utcánál található. A tervezett útszakasz hossza 962 m. A
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forgalmi úton új körforgalmi csomópont került betervezésre a Juhar utcánál. Az új út
2x1 forgalmi sávval, mellette kétoldali, irányhelyes, megemelt szintű, ún. „Koppenhágai” típusú kerékpársávval kerülne kialakításra.
2. Pápai út és Kistó utca fejlesztése: A Pápai út megújítása egyes szakaszokon a jelenlegi burkolat rekonstrukciójával, míg a köztes szakaszon teljes átépítéssel tervezett.
A projekt keretében három útszakasz burkolatrekonstrukciója valósul meg:


Pápai út külső szakasz: Henger utcától a Házgyári úti körforgalomig
A projektelem keretében 405 m útburkolat rekonstrukciójára kerül sor



Pápai út belső szakasz: Táncsics utcától a Völgyhíd térig
A projekttel érintett szakaszon szintén az útburkolat rekonstrukciója valósulna
meg, 300 m úthosszon.



Kistó utca: a tervezett Kelet-Nyugati tengely csomópontjától a volt Fórum üzletház behajtójáig
A fenti útszakaszon burkolatrekonstrukció valósulna meg a projekt keretében
1010 m úthosszon.

Szakmai tapasztalatok és a rendelkezésre álló információk alapján a beavatkozással
érintett útszakaszok teherbírása megfelelő, ezért nem kell a teljes pályaszerkezet cseréjével számolni.
Egy útszakaszon teljes megújítás kerül megvalósításra:


Pápai út Henger utca - Táncsics Mihály utca közötti szakasza: A projektelem
keretében megvalósuló fejlesztés során a Pápai út érintett szakaszának megújítására kerülne sor, 1491 m útszakaszon. A Pápai út tervezett szakasza 2x1
forgalmi sávval, mellette kétoldali, irányhelyes, megemelt szintű, ún. „Koppenhágai” típusú kerékpár sávval kerülne kialakításra a Párna utcáig, innen tovább
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a Henger utca felé, (majd magán a Henger utcán is) elválasztott rendszerű, közös gyalog, és kerékpárút került megtervezésre.
3. Pápai út és Házgyári út összekötése a Henger utca fejlesztésével: A projekt keretében megvalósuló fejlesztés során a Henger utca korszerűsítésére kerülne sor 874,62
m útszakaszon, melyből 700 m útfelújítás, 175 m pedig új út építése. A Henger utcát
2x1 forgalmi sávval, 7,0m burkolat szélességgel került megtervezésre, baloldalán 1,52,0m széles járdával, jobb oldalán elválasztott rendszerű, közös gyalog- és kerékpárúttal. Az útpálya széle kiemelt szegéllyel határolt, ahol párhuzamos parkolók épülnek.
Az Ipar utca keresztezésénél, 4 ágú körforgalom tervezett. Az útépítési és korszerűsítési munkák keretében elkészül az út csapadékvíz-elvezető rendszere is.

4.2.9. Kulturális negyed
A Zöld város program keretén belül megújításra kerül a Színházkert (Püspökkert), az
Erzsébet liget és az Erzsébet sétány.
A Petőfi Színház rekonstrukciójához kapcsolódóan a Püspökkert kertépítészeti
rendezése során kiemelt figyelem fordítódik az őt körbeölelő intézmények kerttel való
kapcsolatának, legalább vizuális szintű erősítésére. Ennek következményeként egy
központi burkolt közösségi tér kerül kialakításra a színház, a könyvtár, valamint a
megyeháza bejárati tengelyeinek találkozásában. A közlekedés rendszerének
kialakítását a meglévő terepadottságok, valamint a tervezett pavilonépület pozíciója is
befolyásolja. A kialakított terepszintek áthidalása rámpákon és olaszlépcsőkön
keresztül történik. A könyvtár főbejárata előtti félköríves lelátója helyén két, szintén
leülési és közlekedési célt is egyaránt szolgáló, elfogyó lépcsőkar kap helyet. A
koncepció a terület növénystruktúráját jelentős részben megtartja, azt csak kis
mértékben, elsősorban cserjeszinten egészíti ki.
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Az Erzsébet tér délnyugati részén a tervezett rendezvénytérhez kapcsolódóan épül
meg

egy

kétszintes

pavilon

jellegű

épület,

melynek

földszintjén

kétnemű/akadálymentes nyilvános vizesblokk, emeleti részén pedig egy kisebb
kávézó létesül.
A Kálvária-domb és a Laczkó Dezső Múzeum közötti területrészt gyalogos közlekedési
és rendezvényterületként definiálódik. A múzeum főbejáratának tengelyére illeszkedve
helyezkedik

el

a

dombtetőn

lévő

templomrom

megközelítését

szolgáló,

könnyűszerkezetes lebegősétány. Az építészeti koncepcióhoz igazodóan, a felújított
támfal mentén szórt felületű sétányok kerülnek kialakításra.
Az Erzsébet sétány és a Bakony Ház környezetének rendezése során figyelembe
vették a terület sávos irányultságait, valamint térépítészetileg kezelték azokat. A
sétány felületén a gyalogos közlekedéstől elválasztott kerékpársávok kerülnek
kialakításra, ezek a Hangvilla előtti területen keresztül a Kossuth utca és a Belváros
felé teremtenek kapcsolatot. A teraszokon szabadtéri testedzés céljára alkalmas
elemek kerülnek kihelyezésre.
A teljes program a támogatási szerződés megkötését követően a szükséges hatósági
engedélyek beszerzését, a szükséges dokumentációk elkészítését követően kezdődhet meg.

4.2.10.
Szabadságpuszta településrész és Felsőörs község közötti kerékpárút
A pályázat célja a Szabadságpusztai elágazástól Veszprém MJV közigazgatási határáig tartó, Alsóörs-Felsőörs Községek kerékpárútjaihoz csatlakozó kerékpáros nyomvonal kialakítása. A projektek célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit
megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg a megyei
jogú városok területein, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a
szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához,
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valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia
fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.
A megvalósítani kívánt projekt szervesen kapcsolódik 2 db már korábban benyújtott
pályázathoz, ezzel is biztosítva a projekt kerékpáros hálózati kapcsolatait, összeköttetéseit:
-

TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében 2018. október 31-i határidőig megépül a Veszprémet Szabadságpuszta városrésszel öszszekötő kerékpárút

-

Alsóörs és Felsőörs Önkormányzata 2017. augusztus 15. határidőig benyújtotta
pályázatát a településüket a Balatoni Bringakörúttal összekötő kerékpárút megvalósítására.

A projekt tervezett műszaki-szakmai tartalma
-

A megvalósítani kívánt kerékpáros útvonal kiinduló pontja a Veszprém-Szabadságpuszta között tervezett kerékpárút tengelyéhez csatlakozik, a 73.sz úti átvezetés előtt. Innen a tervezett kerékpárút Dél felé halad, először önálló kétirányú
kerékpárútként, majd, a mai földutat elérve, mezőgazdasági útként folytatódik
tovább. Hossza összesen 1547 méter, melyből az önálló kerékpárúti szakasz
hossza 278, míg a tervezett mezőgazdasági út-vegyeshasználatú út hossza
1269 méter.

4.2.11.

Márkó – Bánd kerékpárút

A pályázat célja Veszprém MJV közigazgatási határáig tartó, Márkó-Bánd Községeken
megépülő kerékpárútjaihoz csatlakozó kerékpáros nyomvonal kialakítása. A kerékpárút megépítésének kettős célja van: Veszprém kerékpáros megközelíthetősége biztonságossá teszi a hivatásforgalmi célú kerékpáros közlekedést, emellett a kijelölt
nyomvonal turisztikai célú hasznosításra is alkalmas.
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A projekt tervezett műszaki-szakmai tartalma
•

A kerékpárút veszprémi szakasza a Veszprémvölgyi út aszfalt burkolatához
csatlakozva indul és Veszprém- Bánd közigazgatási határáig tart, de többször
átlépi Veszprém- Márkó közigazgatási határát is.

•

A nyomvonal a Csatár- hegy tövében, a Séd patak jobb oldalán (folyásirány
szerint) halad a meglévő mezőgazdasági úton, a 8-as főút alatti átvezetése az
55+700 km űrszelvényben, a Séd mellett, a meglévő közúti híd alatt történik. A
nyomvonal veszprémi szakaszának hossza 4465 méter, amelyet a teljes hosszban építeni kell.

4.2.12.

Jutasi út és Szabadságpuszta projekt

„Budapest út - Brusznyai Árpád utca - Mártírok útja - Bajcsy-Zsilinszky Endre utca találkozásában körforgalmi csomópont kiépítése és kerékpárút építése a vasútállomás
és a belváros között, valamint kerékpáros nyomvonal építése Szabadságpuszta városrész irányába” projekt
A projektelemek tervezett műszaki-szakmai tartalma:
1. Budapest út - Brusznyai Árpád utca - Mártírok útja - Bajcsy-Zsilinszky Endre
utca találkozásában körforgalmi csomópontok kiépítése: a meglévő szintbeli
csomópontok helyett a Budapest út – Brusznyai út – Mártírok út csomópontjában turbókörforgalmat, míg a Bajcsy-Zsilinszky utca – Mártírok út – Kórház utca
csomópontjában körforgalmat épít ki. A beruházás során a meglévő gyalogosátkelőhelyeket áthelyezik és hozzájuk kapcsolódóan új járdákat építenek, továbbá a meglévő járdákat térkő burkolattal újítják fel.
2. Kerékpárút a belváros és a vasútállomás között: a belváros és a Jutasi lakótelep
kerékpáros kapcsolata jelenleg nem megoldott, ennek javítására készül a Jutasi
81

Veszprém Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve

út melletti kerékpáros fejlesztés, amely a vasútállomással is biztosítja a kapcsolatot. A Bagolyvári úttól a Munkácsy útig a Séd felöli oldalon 2,0 méter széles
kerékpárút és 2,0 méter széles járda kerül kialakításra a meglévő útpályától 1,5
méteres zöldsávval elválasztva. A Munkácsy úti körforgalomtól északra kétoldali kerékpársáv kerül kialakításra a meglévő szegélyek között. A kerékpárút a
Házgyári út jelzőlámpás csomópontján keresztül átvezetésre kerül a vasútállomás irányába.

3. Kerékpáros nyomvonal építése Szabadságpuszta városrész irányába: a szabadságpusztai nyomvonal jelentős része vegyes használatú útként, 3 méter
szélességgel kerül kialakításra, kétoldali 1-1 méter széles padkával, kétoldali
ráhajtás gátló cölöpsorral és fasorral, kitérőkkel és sárrázókkal. Egy kisebb szakaszon - ahol nem kell biztosítani a mezőgazdasági célú közlekedést - önálló
kerékpárút épül. A 73. számú főúton történő átvezetésnél olyan jelzőlámpás
csomópont kerül kialakításra, amely a gyalogos közlekedést is lehetővé teszi
az útszakaszon, valamint megoldja a jelenleg fennálló, közlekedésbiztonság
szempontból is veszélyes gyalogos közlekedést a két oldal között. A nyomvonal
hossza megközelítőleg 2.500 méter, amely a Bottrop utcától (Déli intézményközpont) a Berkenye utcáig (Szabadságpuszta) tart.

4. Kerékpáros-barát városrész kialakítása: az ITP keretében a TOP-6.4.1 intézkedéshez kapcsolódóan Veszprém 10 km „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” elnevezésű indikátor teljesítését vállalta, melyet fent bemutatott
kerékpáros fejlesztések mellett egy kerékpáros-barát városrész kialakításával
tud teljesíteni.
A városrészek lehatárolása meghatározott szakmai szempontok szerint történik, amit a projekt keretében elkészülő Kerékpáros Hálózati Terv tartalmaz,
82

Veszprém Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve

mely terv javaslatokat ad – utcák szintjére lebontva – a szükséges beavatkozásokra. A tervek szerint a pályázathoz kapcsolódóan a Cholnoky-városrész újulhat meg, és lehet teljes egészében kerékpáros-barát településrész, ahol összesen 2,97 km új kerékpáros létesítmény készülhet el a pályázati felhívásnak és
az indikátor definíciós lapnak megfelelően.

4.2.13.

Veszprémi vonatkozású egyéb fotovoltaikus rendszerek

Az MVM Csoport, illetve tagvállalata, az MVM Hungarowind Kft., hét projekt keretében, országosan 110 naperőművet épít, részben EU-s finanszírozásból (KEHOP
5.1.1-17, 5.1.2-17), és ezzel az MVM Csoport lesz a legnagyobb naperőművi kapacitással rendelkező energiatermelő Magyarországon. Az MVM az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. engedélyesi területén összesen 21 darab 0,5 MW beépített teljesítményt nem meghaladó fotovoltaikus kiserőművet kíván megvalósítani, melyek összesen, átlagosan 13,3 GWh/év villamos energia termelésére lesznek képesek. Ez a
mennyiség több mint 5000 háztartás éves villamosenergia-szükségletét fedezheti
amellett, hogy éves szinten több, mint 13 000 tonnával csökkenhet az ország széndioxid kibocsátása. A Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl régiókat érintő projekt teljes beruházási összköltsége csaknem eléri a 6 milliárd forintot.
Az MVM Hungarowind Kft. által Veszprém megyében létesítendő 7 darab naperőmű
beruházásból két erőmű Veszprém, két erőmű Öskü, két erőmű Várpalota, illetve egy
erőmű Nagyvázsony területén valósul meg. A beruházások előkészítése hamarosan
befejeződhet, az erőművek létesítéséhez szükséges jogerős építési engedélyeket az
MVM Hungarowind Kft. megszerezte.
A VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. tulajdonában álló ingatlanokon megvalósuló erőművek közül a Veszprém 1 erőmű esetében a terület átadásra került a
kivitelező társaság számára, a Veszprém 2 erőmű vonatkozásában is megtörtént a
kiviteli tervezést, kivitelezést végző fővállalkozó kiválasztása.
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A veszprémi naperőmű létesítések összesen több, mint 500 millió forintos beruházás megvalósítását jelentik a város számára. Az erőművek kereskedelmi üzemének
tervezett kezdete 2018 második féléve.
Veszprém város Fenntartható Energia- és Klímaakciótervének végrehajtásában
fontos szerepet játszanak az adott szakterületen eredményes kutatásfejlesztési és innovációs technológiai projekteket megvalósító helyi gazdasági szereplők. A veszprémi
székhelyű CoreComm SI által üzemeltett napelemparkok helyi szinten jelentős CO2
megtakarítást (1 424 436 kg) eredményeznek. Emellett, a CoreComm SI energetikai
tevékenységét tovább szélesítve, üzembe helyezte veszprémi napelem-gyárát is. A
szolár rendszerek terén komplex és kulcsrakész szolgáltatásokat nyújtó üzem nem
csupán Magyarországon, de világviszonylatban is újszerű, megnövekedett hatékonyságú napelem modulokat állít elő. A társaság termékkínálata széles vásárlói rétegeket
céloz meg, magánszemélyektől a nagyipari beruházásokig. A 270-310 Wp teljesítményű napelemek Veszprém lakosságának igényeit is szolgálják, egy átlagos társasházi
lakás energiaszükségletét például 8-12 darab napelem fedezheti.
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5. Hatásmérséklési jelentés
A következőkben összefoglaltuk a kiindulási kibocsátásleltár legfontosabb eredményeit.
12. táblázat: Üvegházhatású gázkibocsátás és egy főre jutó végső energiafogyasztás

Kibocsátási tényező

5.1.

t CO2 (egyenérték) /fő

MWh/fő

0,9

3

Ágazatonkénti üvegházhatású gázkibocsátás

A következő ábra mutatja, hogy a bázisévben a két legnagyobb szektor, mely Veszprém MJV üvegházhatású gáz kibocsátásáért felelős, leginkább a lakossági, illetve az
ipari szektor.

tonna CO2/CO2-egyenérték/év
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25. ábra: Ágazatonkénti üvegházhatású gázkibocsátás
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26. ábra: Ágazatonkénti üvegházhatású gázkibocsátás

Jól megfigyelhető, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását kisebb részben teszi ki
a közlekedés (7%) és az önkormányzati tulajdonban lévő épületek (6%), míg a közvilágítás szinte teljesen elhanyagolható mértékben járul hozzá.
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27. ábra: Ágazatonkénti üvegházhatású gázkibocsátás
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28. ábra: Ágazatonkénti üvegházhatású gázkibocsátás

5.2.

Ágazatonkénti végső energiafogyasztás

Végső energiafogyasztás szempontjából a lakossági szektor a fogyasztás több, mint
kétharmad részét teszi (87%), míg az önkormányzati szektor, a közvilágítás, illetve a
közlekedés együttesen 13%-ot.
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29. ábra: Ágazatonkénti végső energiafogyasztás
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30. ábra: Ágazatonkénti végső energiafogyasztás

Veszprém MJV lakossági energiafogyasztása a vizsgált évben meghaladta az 150.000
MWh/év értéket, melynek több mint 40%-a az épületekre és a berendezésekre fordítódott.
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31. ábra: Ágazatonkénti végső energiafogyasztás
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32. ábra: Ágazatonkénti végső energiafogyasztás

5.3.

Energiahordozónkénti végső energiafogyasztás

Veszprém MJV-ban a végső energiafogyasztás legnagyobb része fűtés/hűtésre fordí-
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33. ábra: Energiahordozónkénti végső energiafogyasztás
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5.4.

Helyi energiatermelés

A helyi energiatermelés aránya a teljes, végső energiafogyasztásban: 62%
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34. ábra: Energiatermelés aránya a végső energiafogyasztásban
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35. ábra: Energiatermelés aránya a végső energiafogyasztásban
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5.5.

Üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó csökkentési cél

Veszprém MJV tervezett hatásmérséklő intézkedéseinek köszönhetően a legszennyező anyagok kibocsátása drasztikus mértékben fog változni 2020-ra illetve 2030-ra.
13. táblázat: Üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó csökkentési cél

Időintervallum

Csökkentési célkitűzés

tonna CO2 (egyenérték), amelyet csökkenteni kell

2020

20%

10693

2030

40%

21386
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36. ábra: Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésének várható alakulása
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37. ábra: Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésének várható alakulása
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6. Kockázatok és sebezhetőségek
6.1.

Klíma modellek
A klíma modellek a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet által üzemeltetett,

NATéR (Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer) segítségével készültek el,
különös figyelmet fordítva a 2021-2050 és 2071-2100 intervallumokban várható klímaváltozás hatásaira. Különböző rétegek segítségével kaphatunk információkat megyei
és kistérségi szinten is. Veszprémre vonatkozó lekérdezések az alábbiakban bemutatott tárgykörökre vonatkoznak. Az elemzések meteorológiai mérések alapján szabályos NATéR rácshálózatra illesztett adatbázisból ALADIN-Climate és a RegCM adatsorok felhasználásával készültek.

6.1.1. Átlaghőmérséklet változása
Az alábbi 41. ábra és 42. ábra mutatja a Veszprémre lekérdezett átlaghőmérséklet változás eredményeit, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek alapján. A
várható változás területi eloszlása: 2021-2050 intervallumra és a 2071-2100 intervallumra, az 1961-1990 referencia intervallumhoz képest. Az értékek a két időszak átlaghőmérsékleteinek különbségei.
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38. ábra: Átlaghőmérséklet változás 2021-2050, Veszprém, ALADIN-Climate

39. ábra: Átlaghőmérséklet változás 2021-2050, Veszprém, RegCM

Az alábbi ábrákon láthatók a Veszprémre lekérdezett átlaghőmérséklet változás
eredményei 2071-2100 intervallumra, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek alapján.
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40. ábra: Átlaghőmérséklet változás 2071-2100, Veszprém, ALADIN-Climate

41. ábra: Átlaghőmérséklet változás 2071-2100, Veszprém, RegCM

Az ALADIN-Climate modell szerint a várható átlaghőmérséklet változás 1,5-2 °C
lesz, míg a RegCM modell alapján, szintén erre az időszakra, 1-1,5 °C hőmérséklet
emelkedés prognosztizálható. 2071-2100 intervallumra az ALADIN-Climate alapján 33,5 °C-os, míg a RegCM alapján 2-2,5 °C-os átlaghőmérséklet emelkedés várható.

6.1.2. Hőhullámos napok
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A következő 31. ábrán látható a várható hőhullámos napok gyakoriságának valószínűsége (%/év) a 2021-2050 és 2071-2100 intervallumokra. A klímamodell a 19912020 időszakhoz képest viszonyít.

42. ábra: A várható hőhullámos napok száma 2021-2050 és 2071-2100 intervallumokra, ALADIN-Climate modell
alapján

Minden lekérdezéshez tartozik egy réteginformációs rész, ahol a színkódok alapján
leolvasható a százalékos valószínűsége a lekérdezett információnak. Az alábbi ábrán
láthatók ezek az információk.

43. ábra: Hőhullámos napok lekérdezéshez tartozó réteginformációk
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A Veszprémre lekérdezett hőhullámos napok gyakoriságára kapott információk
alapján elmondható, hogy a 2021-2050 intervallumban 57,2-65,2 %/év előfordulást jeleznek előre, míg 2071-2100 intervallumra ez az érték növekedést mutat: 217,8-229,5
%/év-et jelez. Az átlag hőmérséklet növekedéssel jelentősen növekedni fog a hőhullámos napok számainak gyakorisága egy évben, ami napi átlag 30°C feletti hőmérséklettel jár, melynek komoly egészségügyi kockázatai vannak.

6.1.3. A csapadék várható változása
A 33. és 34. ábrákon láthatók a Veszprémre lekérdezett várható csapadék változás
eredményei 2021-2050 intervallumra, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek alapján az 1961-1990 referencia intervallumhoz képest.

44. ábra: Várható csapadék változás 2021-2050, Veszprém, ALADIN-Climate
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45. ábra: Várható csapadék változás 2021-2050, Veszprém, RegCM

A következő ábrákon láthatók a Veszprémre lekérdezett várható csapadék változás
eredményei 2071-2100 intervallumra, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek alapján az 1961-1990 referencia intervallumhoz képest.

46. ábra: Várható csapadék változás 2071-2100, Veszprém, ALADIN-Climate
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47. ábra: Várható csapadék változás 2021-2050, Veszprém, RegCM

Első körben a 2021-2050 időszakot tekintve, az ALADIN-Climate alapján az tapasztalható, hogy 0-25 mm-ig várható az évi csapadékösszeg növekedése, míg ugyanerre az
időszakra a RegCM modell alapján az évi csapadékösszeg változás (-100) – (-75) mm,
ami csökkenést jelez. A 2071-2100 intervallumot nézve az ALADIN-Climate alapján (50) – (-25) mm, míg a RegCM alapján (-75) – (-50) mm csökkést jeleznek előre. Tehát
összességében elmondható, hogy az évek előrehaladtával, mindkét modell szerint a
csapadék éves mennyisége jelentősen csökkenni fog.

6.1.4. A módosított Pálfai-féle aszályindex várható változása
A NATéR felhasználásával vizsgálható, hogy milyen változás várható az aszály tekintetében Veszprémre vonatkoztatva. Szintén a korábban már említett két modellt alkalmazták és ugyan úgy a 1961–1990 referencia időszakhoz viszonyítottak. A megjelenített értékek a két időszakra (adott időszak és referencia időszak) jellemző átlagos
indexek különbségei.
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Az aszályindex egy mezőgazdasági év aszályerősségét jellemzi meteorológiai adatok
alapján, a kapott érték a terméshozamok csökkenésével mutat összefüggést. Az
alábbi ábrákon szemléltettük a 2021-2050 időszakra, illetve 2071-2100 időszakra várható aszályindex változásokat.

48. ábra: Aszályindex várható változása 2021-2050, Veszprém, ALADIN-Climate
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49. ábra: Aszályindex várható változása 2021-2050, Veszprém, RegCM

50. ábra: Aszályindex várható változása 2071-2100, Veszprém, ALADIN-Climate

51. ábra: Aszályindex várható változása 2071-2100, Veszprém, RegCM
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A 2021-2050 időszakot tekintve az ALADIN-Climate alapján 0,5-0,75, míg a
RegCM alapján 1-1,25 az aszályindex várható változása, a referencia időszakhoz viszonyítva. A 2071-2100 intervallumra tekintve az aszályindex várható változása az
ALADIN-Climate alapján 1-1,25, a RegCM alapján 1,25-1,5. Ezek alapján elmondható,
hogy az aszályosság mértéke várhatóan növekedni fog a következő évtizedekben.

6.2.

Éghajlati veszély kockázatai

A kockázatok és sebezhetőségek a gyűjtött meteorológiai adatok, illetve a klíma
modellek alapján vizsgálhatóak. A 13. táblázat foglalja össze az éghajlati veszély kockázatait, különösen a helyi önkormányzat, tehát Veszprém város szempontjából tekintve. A táblázat több kategóriát mutat be, a jelenlegi veszélykockázati szintet, várható változás intenzitását, várható változás gyakoriságát és az időkeretet hozzájuk
rendelve.
14. táblázat: Éghajlati veszély kockázatai Veszprém városra vonatkoztatva

Éghajlattal kapcsolatos veszély típusa
Szélsőséges hő

Aktuális veszélyforrásból eredő kockázat
foka
Magas

Szélsőséges hideg

Mérsékelt

Szélsőséges csapadék

Magas

Árvizek
Tengerszint megemelkedése

Mérsékelt
Nem ismert

Aszályok

Magas

Viharok

Magas

Földcsuszamlások

Alacsony

Erdőtüzek

Alacsony

Intenzitás Gyakoriság
Kockázathoz kapvárható
várható
Időkeret
csolódó mutatók
változása
változása
NövekeHosszú hőségriadó száma,
Növekedés
hossza
dés
távú
Nincs vál- Nincs vál- Hosszú hideg napok száma,
fagyos napok száma
tozás
tozás
távú
NövekeHosszú várható csapadékválNövekedés
tozás
dés
távú
NövekeNincs vál- Hosszú esős napok száma
dés
tozás
távú
Nem isNem isNem ismert
mert
mert
NövekeHosszú
Növekedés
dés
távú
NövekeHosszú vihar típusa: pl. orkán
Növekedés
erejű szél
dés
távú
Nincs vál- Nincs vál- Hosszú
tozás
tozás
távú
Nincs vál- Nincs vál- Hosszú
tozás
tozás
távú
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Extrém meleg már jelenleg is tapasztalható, hiszen a 2012-es év meteorológiai
adataihoz képest 2016-ig nőtt a hőségnapok száma. A klíma modellek alapján is várható a hőhullámos napok arányának növekedése. Az extrém hidegről azt állapítottuk
meg, hogy jelenleg alacsony a kockázati szintje, az extrém hideg várhatóan hosszútávon jellemző. A klíma modellek is azt jelzik, hogy az éves átlaghőmérsékletek emelkedni fognak. Extrém csapadék tekintetében azt tapasztaltuk, hogy az adatok alapján
az éves csapadék mennyiség, a 2012-es évhez viszonyítva növekedett, azonban sem
időbeli, sem területi eloszlása nem kiegyenlített. Intenzitás növekedés várható, azonban a klímamodellek alapján elmondható, hogy az éves csapadék összege csökkenni
fog a következő évtizedekben. A viharokat tekintve kockázati szintjük magas és már
jelenleg is problémát okoznak.
A kockázatok és sebezhetőségek elemzését követően Veszprém Megyei Jogú Városban várható hatásokat határoztuk meg az érintett szakpolitikai ágazatok, bekövetkezések valószínűsége, illetve a hatások foka alapján, melyeket az alábbi táblázatban
foglaltunk össze.
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15. táblázat: Veszprém megyei jogú városban várható hatások
Érintett
szakpolitikai
ágazat

Várható hatások

Bekövetkezés valószínűsége

Hatás
várható
foka

Időkeret

Hatáshoz kapcsolódó mutatók

Épületek

állagromlás

Valószínűleg igen

Mérsékelt

Hosszú távú

károsodott épületek száma

Hosszú távú

károsodott közlekedési infrastruktúra %-ban kifejezve

Hosszú távú

károsodott energiatermelési infrastruktúra %-ban
kifejezve

közlekedési infrastruktúra
károsodása: útburkolat töKözlekedés redezés, festés lekopik,
Valószínűleg igen
kiporzás, gépjármű minőség romlása
energiaellátási infrastruktúra és az áramtermelő
Energia
létesítmények károsoLehetséges
dása: áramkimaradás,
áramszünet

Magas

Mérsékelt

károsodott vízellátási infrastruktúra %-ban kifejezve
károsodott hulladékgazdálkodási
infrastruktúra %ban kifejezve

Vízgazdálkodás

vízhiány, aszályos napok
számának emelkedése

Valószínűleg igen

Magas

Hosszú távú

Hulladékgazdálkodás

hulladék feldolgozó, kezelő létesítmények, eszközök károsodása

Lehetséges

Mérsékelt

Hosszú távú

A földhasználat tervezése

városi hősziget, erózió,
árvíz, belvíz

Valószínűleg igen

Mérsékelt

Középtávú célok

érintett területek
%-ban

Mezőgazdaság és
erdészet

terméshozam hanyatlása,
állattartás hanyatlása, termelékenység hanyatlása

Valószínűleg igen

Magas

Jelenlegi

terméshozam
veszteség %-ban,
állatállomány
veszteség %-ban

Környezetvédelem és
biológiai
sokféleség

ökoszisztéma pusztulása,
fajok kihalása, fajok elvándorlása (migráció)

Valószínűleg igen

Magas

Hosszú távú

élőhelyveszteség
%-ban

Egészségügy

megbetegedések számának növekedése, eddig
kihaltnak hitt betegségek
ismét előtérbe kerülése,
halálesetek számának
növekedése

Jelenlegi

szélsőséges időjárási viszonyok
miatti sérülések
száma, halálesetek száma

Polgári védelem és
veszélyhelyzetek
kezelése

katasztrófa helyzetek száValószínűleg igen
mának növekedése

Magas

Jelenlegi

szélsőséges időjárási viszonyok
miatti beavatkozások száma

Mérsékelt

Hosszú távú

turistaforgalom
változása %-ban

Turizmus

idegenforgalmi kereslet
visszaesése

Valószínűleg igen

Lehetséges

Magas
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7. Alkalmazkodási intézkedések
Klímaváltozáshoz való alkalmazkodást Veszprém Megyei Jogú Városban átfogó és
reprezentatív intézkedések segítségével kívánja megvalósítani a következő kulcs területeken:
 városi lakosság szemléletformálása
 környezetvédelmi beruházások, ide értve a városi zöldfelületek, zöldterületek
növelését
 közösségi közlekedési rendszer fejlesztése, ide értve a környezetbarát járműpark és az eMobilitás elterjesztését
 energiahatékonysági intézkedések, ide értve a megújuló energiaforrások részarányának növelését
A megvalósítást elősegítő programokat részletesen a következő Jó gyakorlatok fejezet
ismerteti.
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8. Jó gyakorlatok
16. táblázat: Klíma- és energiatudatossági, szemléletformálási projektek Veszprém MJV-ban

Projekt címe

Rövid ismertetése (eredmények)

Megvalósítás
(tervezett) időszaka

Kapcsolódás
mitigáció
s / adaptációs

ENTUDAT projekt

A projekt célja egy, az EURÓPA 2020 növekedési stratégia, a „kapcsold ki!” program kereteibe
illeszkedő a lakossági és intézményi fogyasztókat környezettudatosságra és hatékony energiafelhasználásra ösztönző, illetve ennek alapjait megteremtő komplex eszköz- és alkalmazáscsomag kifejlesztése.

2013. –
2015.

Mitigációr
a ösztönzés

Autómentes Nap

Az Európai Autómentes Nap és Mobilitási Hét alkalmával minden évben más útszakaszt zárnak
el a forgalom elől, ahol színes programokkal várják az odalátogatókat.

Minden
évben

Mitigációr
a ösztönzés

TE SZEDD önkéntesen a tiszta Magyarországért

A rendezvényt 2011 óta tartják meg a településen.

Minden
évben

Mitigációr
a ösztönzés

Föld Napja rendezvények

Föld Napja alkalmából 2011. április 22-én kerékpáros felvonulás és települési rendezvények

Zöld Óvodák környezeti nevelési
programjai

Jeles napok, szelektív hulladékgyűjtés, városi „odú – program”, élősarkok, kertrendezés és gondozás, legalább évi 2 kirándulás, terményünnepek, termésfeldolgozások, családi napok, sportnapok, gyümölcs és zöldség napok

Mitigációr
a ösztönzés
Minden
évben

Tervezett
célcsoport
Lakossági
és intézményi fogyasztók
Veszprém
és környéki
települések
lakossága
Veszprém
település lakossága
Veszprém
és környéki
települések
lakossága

Mitigációr
a/ adaptáÓvodások
cióra ösztönzés

105

Veszprém Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve

Ökoiskola hálózat
programjai

Jeles napok, közösségnevelés, energiatakarékos működés, szelektív hulladékgyűjtés, erdei iskolák, „Madárbarát Veszprém”, egészségnap, környezetük rendben tartása

Erdei iskola pályázatok segítése, témanapok szervezése

A Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont gondozásában.

Zöld Diákparlament

Fórum a Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont szervezésében, melyen a veszprémi
általános és középiskolák tanulói tartanak környezetvédelmi előadásokat.

Rajtunk is múlik…
levelezős verseny,
és kapcsolódóan a
Legek kirándulása

A levelezőverseny évek óta hagyományos, három korosztálynak meghirdetett, veszprémi általános iskolás diákoknak kiírt tanulmányi megmérettetés. - Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont
Klímasztár díjas település – VKSZ programok és széleskörű köznevelési ismeretterjesztés - Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont

Berkenye Tanösvény

Berkenye Tanösvény projekt, Veszprém MJV Smaragdváros projektjéhez kapcsolódóan. A
komplex városrehabilitációs projekthez kapcsolódó akció célja a lakótelepen élő emberek környezettudatos magatartásának alakítása. - Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont

"Lakó-parkok és
park-lakók"

Magyar Természettudományi Múzeum által tervezett országos kampány célja a fenntartható
életmódot és a hozzá kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése infokommunikációs eszközök
alkalmazásával.

Mitigációr
a/ adaptációra ösztönzés
Mitigációr
2011a/ adaptá2016
cióra ösztönzés
Mitigációr
2009-től
a/ adaptákét
cióra öszévente
tönzés
Mitigációr
2009-től
a/ adaptáminden
cióra ösztanévben
tönzés
Mitigációr
2017-től
a/ adaptáfolyamacióra ösztos
tönzés
Mitigációr
2015-től
a/ adaptáfolyamacióra ösztos
tönzés
2013.11. Mitigációr
04 a/ adaptá2015.07. cióra ösz31.
tönzés
Minden
évben

Általános
iskolások
Veszprémi
óvodák, iskolák
Általános
és közép-iskolások
Alsó– és
felsőtagozat
os ált. iskolások
Óvodások,
általános iskolások, pedagógusok
3- 99 éves
korosztály
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Ökofesztivál
Természet közeli
gyepek kialakítása
Fenntarthatóság
mindenKOR diákés családi napok

Csalán Egyesület és Veszprém MJV Önkormányzata együttműködésében került megrendezésre.
A „VKSZ” Zrt. és a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karának közös
projektje természet közeli gyepek kialakítására, kísérleti jelleggel. Az a cél, hogy a kieső, külső
területeken, rézsűkön a gyepfelületek karakterének megváltoztatásával fenntarthatóbb, költségkímélőbb felületek jöjjenek létre.
A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. átfogó környezetvédelmi szemléletformáló rendezvénye a Föld Napja alkalmából. Fő témái a hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés,
vízgazdálkodás, szennyvíztisztítás, komposztálás, újrahasznosítás, levegő- és fényszennyezés,
ill. az azokkal kapcsolatos védekezés, stb.

Folyamatban

2017.

„VKSZ” Zrt. szemlé- Szemléletformáló általános iskolai előadások tartása a szeletív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban,
letformáló előadásai a fenntartható kertészetről – fókuszban a komposztálásról – „VKSZ” Zrt.
Piacnépszerűsítés

A „VKSZ” Zrt. piacnépszerűsítő óvodai programokat tart.

A „VKSZ” Zrt. telephelyén állandó hulladékgazdálkodási oktatóterem került kialakításra. A 40 fő
befogadására alkalmas teremben vetítésre, csoportfoglalkozásokra is van lehetőség, továbbá
2017.
felállítottak egy mini válogatószalagot és a hulladék útját bemutató installációt.
Városom Veszprém A „VKSZ” Zrt. a részvételen alapuló közösségi mozgalmat indított Veszprém település szépítéMozgalom - várossére. A mozgalom olyan civil akciókból áll, mint szemétszedés, zöldterület karbantartás, virágülszépítő mozgalom
tetések.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága több mint 16 éve minden évben meghirdeti „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közteA tiszta és virágos
rület szépítési versenyt, a megye önkormányzatai számára. A verseny célja, hogy a települések Évente
Veszprém megyéért
közterületeinek megjelenése esztétikus, gondozása folyamatos legyen. A 217 településből a jelentkezők száma 55-65 település.
Hulladékgazdálkodási oktatóterem

Adaptáció
elősegítése
Mitigációr
a/ adaptációra ösztönzés
Mitigációr
a ösztönzés
Mitigációr
a ösztönzés
Mitigációr
a ösztönzés

Veszprém
település lakossága
általános iskolai diákok
óvodások,
Veszprém
lakossága
diákok, lakosság
Veszprém
település lakossága
Veszprém
megye települései
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17. táblázat: Folyamatban lévő és már megvalósult energiagazdálkodási jó gyakorlatok Veszprém MJV-ban

Tervezett/
Megvalósítás
elért CO2
(tervezett) időmegtakaríszaka
tás (t/év)

Projekt címe

Rövid ismertetése

Laczkó Dezső Múzeum épületének
energetikai megújítása

A zárás időA Laczkó Dezső Múzeum épülete energetikailag kedvezőtlen állapotú. A fejlesztésnek köszönhetően
pontja: 2017.
az energiafelhasználás 49,08 %-kal csökken.
10. 31.

Hat megyei jogú város (Kaposvár, Tatabánya, Zalaegerszeg, Dunaújváros, Szombathely, Veszprém)
Európai Helyi Energia
együttműködési megállapodása a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal: konzorciumi formában közöSegítségnyújtás
sen nyújtják be az energiahatékonyságot, energiatakarékosság javítását, az energiafüggőség csök(ELENA) program
kentését célzó pályázataikat az Európai Unióhoz az ELENA programban.

Előkészítés
alatt

Veszprémi Szakképzési Centrum- Ipari
Szakközépiskola

Ipari Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése a cél.

Folyamatban
van, a zárás
várható időpontja:
2018.05.31.

Veszprémi Szakképzési Centrum Fotovoltaikus rendszerek

Fotovoltaikus rendszerek kiépítése a Veszprémi Szakképzési Centrum épületein. A napelemes rendszerek névleges teljesítménye helyszínenként 49,92 kWp.

A zárás időpontja:
2017.12.31.

Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium épületegyüttes, Kollégium épületrészének energetikai
Veszprém Tankerületi
korszerűsítése, valamint megújuló energiahasznosítással történő fejlesztése. A projekt elemei: homKözpont - Noszlopy
lokzati szigetelés, padlásfödém szigetelés, tetőtér szigetelése, nyílászáró csere, 80 db 260Wp teljeGáspár Kollégium
sítményű napelem elhelyezése, napkollektor kihelyezése 30 m2 felületen, 15 KW teljesítményben.

A zárás időpontja:
2017.09.30.

57,95
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Csolnoky Ferenc KórA megújuló energiaforrás az intézmény éves energiafogyasztásának hét százalékát váltja ki, az új
ház - fotovoltaikus
rendszer telepítésével évente 11 millió forint villamosenergia-költséget takarítanak meg.
rendszer telepítésére
Csolnoky Ferenc Kórház - nővérszálló
A projekt keretében sor kerül utólagos homlokzati szigetelésre, nyílászáró cserére, tetőszigetelésre,
energetikai megtakarí- valamint ezt követően egy minimum 28 kW teljesítményű fotovoltaikus rendszer kerül telepítésre.
tás célú felújítása
"Zöld Energia" - Felsőoktatási ágazati
együttműködés
Pannon Egyetem kutatás
Pannon Egyetem kutatás
A veszprémi JADE
Hotel energetikai korszerűsítése kombinált
projekt keretében
Gyulafirátót ÉNY-i városrész belterületi
csapadékvíz elvezetésének fejlesztése

2017. március 2017. november
Folyamatban
van, a zárás
várható időpontja:
2017.11.30.
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"Zöld Energia" - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság fejlesztésére az energetika
területén – Pannon Egyetem
Az éghajlatváltozásból eredő időjárási szélsőségek regionális hatásai és a kárenyhítés lehetőségei a
következő évtizedekben – Pannon Egyetem
Energia ellátó és hasznosító rendszerek korszerűsítésének és hatékonyabb üzemeltetésének tervezése és optimalizálása megújuló energiaforrások és infokommunikációs technológiák felhasználásával - Pannon Egyetem
Az összes felületen a hőszigetelések erőteljes növelése, a nyílászárók cseréje, valamint a fűtési- és
melegvíz-rendszer korszerűsítése történt meg.

2012.03.01 2013.12.31.

Gyulafirátót mély fekvése, és a tavasszal, valamint nyár folyamán lehulló rengeteg csapadék közösen okolható azért, hogy rég kiapadt források újra megeredtek, és rég elfeledett vizek törnek elő a
mélyből. Emiatt vált szükségessé a csapadékvíz elvezetés fejlesztése.

2013.07.22 2014.04.30.

A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 2015-2016-ban végezte el a fűtőmű rekonstrukciót. A
Fűtőmű rekonstrukció projekt elemei voltak többek közt a fűtőművi technológia teljes körű megújítása; fűtőmű alkalmassá
tétele egy alternatív, akár megújuló energiaforrással üzemelő új kiserőmű hőjének fogadására.
Székhely épület ener- A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 2013-ban végezte el a székhely épületének energetigetikai felújítása
kai felújítását, amelynek kazáncsere és épületszigetelés képezte a részét.

2015-2016.

8.892

2013.
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9. Jövőkép, javaslatok, elérendő célok
meghatározása
9.1.

Szemléletformálás

A lakosság körében egyéni- és közösségi szinten is szemléletformálásra van szükség.
A klímatudatosabb, környezettudatosabb életforma népszerűsítése többféle módon is
megvalósítható. Legjobb, ha már gyermekkorban hangsúlyt kap a természet tiszteletére való nevelés. Így már az óvodákban, iskolákban a gyermekek klímatudatos értékrendje kialakítható. Tanulmányi versenyek szervezésével még jobban ösztönözhetőek
az ismeretek elsajátítására. A felnőttek körében pedig előadások, nyíltnapok,
workshopok szervezésével segíthetjük az ismeretek bővítését. Családok számára
öko-játékokkal egybekötött közösségi programok rendezésével növeljük az érdeklődést. Ilyen, már megvalósult program, a „Veszprém másképp” című rendezvény-sorozat. Ennek célja, hogy tematikus sétákkal ismertessék meg a várost egészen új szemszögből. A séták során a résztvevők betekintést nyerhetnek Veszprém történelmi- kulturális értékeinek történetébe, olyan helyszíneket is érintve, amik más alkalommal nem
látogathatók. A program során geológiai érdekességeket is megosztanak, s hallhatunk
információkat a közművekről is. A túra közelebb hozza az emberekhez a várost, felhívja a figyelmet a rejtettebb értékekre is.
A tudatformáláshoz jól szervezett tevékenységre van szükség, mely során az ismereteket, anyagokat szóban és írásban is továbbadhatják például fórumokon, szórólapokon. Fontos kommunikációs csatorna a média, nem csak televízión, rádión keresztül
juttathatunk el információt a lakosságnak, hanem internetes platformokon, közösségi
oldalakon is.
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A szemléletformáló kampányok során többek között fel kell hívni a figyelmet az energia-pazarlás kerülésére (energiatakarékossági tippek), a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, népszerűsíteni kell a megújuló energiaforrások használatát, továbbá hangsúlyozni kell az elköteleződés fontosságát.


Klímatudatos illetve környezettudatos gondolkodás fejlesztése



Környezettudatos közösség építése, már meglévő közösségek fejlesztése

9.2.

Zöldterületek, városgondnokság
Veszprém megyei jogú városban a nyilvántartott zöldfelületek nagysága össze-

sen 10,88 ha, ebből a gondozott zöldfelület 10,06 ha terület. Ebből a felújítandó gondozott (52124 m2) és a megfelelő állapotú gondozott területek (26437 m2), a felújítás
alatt lévő (11129 m2), a jó állapotú (9758 m2) és a tervezett átalakításra szánt zöldfelületek nagyága pedig (1196 m2). A városi zöld területek, felületek állapotának megőrzése, területének növelése nagyon fontos feladat, gondot fordítva gondozásukra, védelmükre.

4%

gondozatlan zöldfelület
46%
50%

nyilvántartott
zöldfelületek nagysága
összesen
gondozott zöldfelület

52. ábra: Nyilvántartott zöldfelületek nagysága Veszprém MJV
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felújítandó gondozott

10% 1%

megfelelő állapotú gondozott
területek x

11%
52%

felújítás alatt lévő
jó állapotú

26%

tervezett átalakításra szánt
zöldfelület

53. ábra: Gondozott zöldfelületek megoszlása

Egy főre jutó zöldfelület: 30,7 m2/fő
Egy főre jutó zöldterület: 14,74 m2/fő
Veszprém közigazgatási területe 126,9 km2.
A közigazgatási területen belül összesen 5000 ha erdőterület van. (Ebből 40 ha önkormányzati erdő.)
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1330,7
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(1000 m2)

1200
953,273

1000

Rendszeresen tisztított
közterületből a burkolt belterületi
utak területe (1000 m2)

800
600

Összes zöldterület ( 1000m2)

400
200

82,792

0

Játszóterek, tornapályák,
pihenőhelyek területe ( 1000m2)

2014
54. ábra: Városgondnokság területei 2014-ben

2012-óta Veszprém MJV a lakosságnál keletkező zöldhulladék gyűjtését házhoz menő
rendszerben végzi. A szolgáltatási napok számában való eltérés minimális, viszont a
begyűjtött zöldhulladék mennyisége 2012-ről 2013-ra közel a duplájára emelkedett.
18. táblázat: Házhoz menő zöldhulladék beszállítása

2012

22

beszállított mennyiség /
kg
52370

2013

23

96400

Év

9.3.

szolgáltatási nap / db

Közlekedési rendszer

Összhangban a Veszprém MJV Fenntartható Városi Mobilitási Tervével (SUMP), Környezetvédelmi Programjával (2015-2020), illetve a 2016-ban megjelent Veszprém kerékpárforgalmi hálózati tervével, klímavédelmi szempontból is nagy jelentősége van a
város közlekedési rendszereinek környezet- és energiatudatos fejlesztésének.
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9.3.1. Közösségi közlekedés fejlesztése
A város közlekedési rendszere számos problémával néz szembe, melynek okai többek
között a járműpark állapota, az intermodalitás hiánya, a menetrendek összehangolatlansága, az akadálymentesítettség alacsony foka és az alacsony szolgáltatási színvonala. Fejlesztési irányok:
 a járműállomány korszerűsítése (környezetbarát autóbuszok beszerzése)
 a helyi és helyközi menetrendek összehangolása
 az intermodalitást, módváltást elősegítő kapcsolatok kiépítése
 a megállók, állomások, járművek akadálymentesítése;
 megfelelő utastájékoztatás.
Veszprém MJV Önkormányzata a következő időszak kiemelt feladatának tekinti a
fenntartható közlekedés szervezeti és infrastrukturális fejlesztését, s így a 2017-ben
kidolgozott Fenntartható Városi Mobilitási Tervével (SUMP) összhangban létrehozta a
Mobilitásmenedzsment Központot. A Központ feladata a SUMP-hoz kapcsolódó fejlesztési folyamatok összehangolása, ezen belül:
 a beavatkozások teljes műszaki előkészítése,
 a fejlesztésekhez kapcsolódóan a pályázatok elkészítése,
 a projektekhez kapcsolódó beruházások lebonyolítása,
 a projektek pénzügyi elszámolásában való közreműködés, a monitoring és az
adattár rendszerének működtetése,
 a Kommunikációs stratégia elkészítése és a hozzá kapcsolódó kommunikációs
tevékenység ellátása,
 a fentiekhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása,
 szakmai megrendelője a helyi közösségi közlekedési szolgáltatásnak,
 a közterületi fizetős parkolási rendszer szakmai felügyelete.
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9.3.2. Parkolási rendszer fejlesztése
Veszprém MJV levegőminőségét erősen befolyásolja a növekvő személygépjármű forgalom. További gondot jelenet a szabad parkoló helyek keresése is, mely növeli a
jármű forgalmat, illetve ezáltal közvetlenül is hozzájárul a torlódások kialakulásához.
Javasolt fejlesztési irányok:
 a parkolási kapacitások optimalizálására;
 a parkoló felületek és zöldterületek egyensúlyának megteremtésére;
 elektromos töltőállomások kiépítése;
 parkolási kapacitások racionalizálása;
 P+R (park and ride) parkolás népszerűsítése, parkoló területek kijelölése - ingyenes, nagy kapacitású, jó kapcsolatokkal rendelkező parkolóterületek biztosítása a Belváros területén kívül

9.3.3. Kerékpár infrastruktúra fejlesztése
Az utóbbi időszakban Veszprém Megyei Jogú Városban és környékén a kerékpározás
népszerűsége folyamatosan növekszik. A kerékpáros fejlesztési stratégiák alapvető
célja a város kerékpáros-baráttá tétele, melynek segítségével a kerékpáros közlekedés még szélesebb körben elterjed. Fejlesztési irányok:
 hiányzó kerékpáros hálózati elemek kiépítése;
 meglévő kerékpárutak közlekedésbiztonsági fejlesztése; akadályok felszámolása, útburkolati hibák javítása,
 forgalomcsillapított övezetek kijelölése, bővítése
 a főbb forgalomvonzó létesítmények kerékpáros megközelítésének biztosítása
(vasút és autóbusz pályaudvar, közintézmények stb.),
 információs rendszer kiépítése (turista forgalom), hiányzó táblázások pótlása
 kerékpártárolás fejlesztése, kerékpárparkolás feltételeinek megteremtése a fő
forgalomvonzó létesítményeknél, B+R parkolók létesítése.
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9.4.

Energetikai célok

Megerősítve Veszprém Környezetvédelmi Programjában (2015-2020) illetve Energetikai Stratégiájában (2010-2025) foglaltakat, Veszprém MJV közigazgatási területén
energetikai szempontból az alábbi beavatkozási területekre összpontosít, hogy felkészüljön a klímaváltozásra, illetve csökkentse annak környezeti hatásait. Fejlesztési irányok:
 hatékony erőforrás gazdálkodás kialakítása,
 energiaracionalizálás, mely magában foglalja a rendelkezésre álló energiaforrások felhasználásának hatékonyabbá tételét továbbá a fűtéskorszerűsítést,
homlokzati hőszigetelést, a nyílászárók cseréjét, a tető hőszigetelést és a szellőzőrendszer felújítását is
 megújuló energiák használatának az elterjesztése, előnyben részesítése (épületenergetikai és egyéb hasznosítás)
 háztartási és ipari gépek, berendezések, technológiák energiahatékonyságának növelése,
 a város életében és folyamataiban a klímavédelmi szempontok érvényesülésének szélesítése,
 intelligens energiagazdálkodási rendszerek, az okos-város fejlesztésekhez kapcsolódóan
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10. Vállalások
Veszprém MJV a Fenntartható Klíma és Energia Akcióterv sikeres megvalósulása érdekében, Fenntartható Városi Mobilitási Tervével (SUMP), Környezetvédelmi Programjával (2015-2020), Veszprém kerékpárforgalmi hálózati tervével (2016), Veszprém
MJV Energetikai Stratégiájával (2010-2025), Integrált városfejlesztési tervével továbbá
a Veszprém MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájában (2014-2020) megfogalmazott célokkal összhangban, az alábbi vállalásokat teszi:
1)

2030-ra Veszprém MJV közigazgatási területén található önkormányzati fenntartású és lakossági épületek energetikai szempontú felújítása 70 %-ban történjen
meg.

2)

2030-ra Veszprém MJV közigazgatási területén a felhasznált energia 25 %-a
megújuló energiaforrásokból származzon.

3)

2030-ra Veszprém MJV közigazgatási területén a közlekedési eszközökkel megtett km-ek 35 %-a közösségi eszközökkel, 10 %-a kerékpárral történjen úgy, hogy
a közösségi közlekedés járműparkja 10 évnél ne legyen öregebb és legyen környezetbarát.

4)

2030-ra Veszprém MJV közigazgatási területén az ivóvízellátás legyen biztonságos és folyamatos, a lehullott csapadék 60 %-a kerüljön hasznosításra.

5)

2030-ra Veszprém MJV közigazgatási területén az egy főre jutó zöldterület aránya érje el a 25 m2-t, illetve a környező (10 km) területek erdővel borított aránya
10 %.

6)

2030-ra egy öko-intelligens monitoring rendszer kiépítése, mely rendszer célja az
egyes célok monitorozásán túl, a tájékoztatást és értékelést is valós időben megoldja, így segítve elő a társadalom környezeti tudatformálását.
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11. A megvalósítás intézményrendszere,
monitoring és partnerség
A Fenntartható Energia és Klímaakcióterv (SECAP) kidolgozásáért, elfogadtatásáért és a végrehajtásáért Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere a felelős. Az
Önkormányzat Közgyűlésének elfogadó határozata alapján a Polgármesterek Szövetségének benyújtott Akcióterv végrehajtására a polgármester létrehozza a hatékony
működéshez szükséges szervezeti formát, az Energia és Klímatanácsot, meghatározza a feladatköröket, a határidőket, a működési rendet és kinevezi a felelős munkatársakat. Az Energia és Klímatanács a korábban elrendelt (VMJV Energetika stratégája) működési mechanizmust megerősítve, felelős az Akciótervhez kapcsolódó monitoring feladatok ellátásért, beleértve a felülvizsgálati jelentések elkészítését. Az
Energia és Klímatanács elnöke a polgármester, titkára a kabinetfőnök.
Az Energia és Klímatanács munkájában a Hivatal illetékes munkatársai, valamint
meghívottként tudományos, kutatási, oktatási, szakmai, érdekképviseleti és civil szervezetek képviselői is részt vesznek. Az Energia és Klímatanács állandó fórumot működtet a lakosság légszélesebb körű bevonására, a folyamatos tájékoztatásra, a helyi
társadalom véleményének megismerésére, érdekeik érvényesíthetőségére.
A fentiekkel összhangban Veszprém Megyei Jogú Város kiemelt figyelmet fordít a
térség településeivel való együttműködésre, ezúton is hozzájárulva a Veszprém megyei Klímastratégia (2017) végrehajtásának elősegítéséhez.
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12. Társadalmasítás
2018 tavaszán Veszprém városa felmérést végzett a lakosság körében, amelynek
témája a környezettudatos városi fejlesztések iránti attitűd, illetve a lakosság döntésfolyamatba való integrálásának lehetséges megoldásai voltak. Az eredmények kiindulásként szolgálhatnak egy jövőbeni döntésmegalapozó vizsgálathoz, azonban önmagukban óvatos becslésként kezelendőek a mérsékelt létszámú kitöltés, illetve a mintavételi torzítás miatt. Demográfiai szempontból a válaszadókból álló sokaság heterogén képet mutat mind korosztály, nem és iskolai végzettség szerint.

12.1. Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv kérdőív eredményeinek összegzése
A környezettudatosság a felmérésben résztvevők mindennapjaivá vált, egy-két kivételtől eltekintve valamennyi válaszadó számára fontos, hogy környezettudatosan éljen
és tesznek is ezért. Tízből kilencen szelektíven gyűjtik a hulladékot, harmaduk a tömegközlekedést használja, illetve gyalogol vagy biciklizik. Új elektronikai készülékek
vásárlásánál a többség az energiatakarékost választja és lakhelyük jövőbeni felújításánál az energiatakarékos megoldásokat részesítenék előnyben.
A válaszadók többsége szerint a környezettudatosság a városvezetőkre is jellemző.
Háromnegyedük úgy gondolja, hogy a város döntéshozóinak fontos, hogy a városi fejlesztések a környezet minőségének javulását eredményezzék és ezek a szempontok
meg is jelennek a fejlesztési tervekben.
A fejlesztési terveket illetően véleményük szerint a közintézmények energetikai korszerűsítése, a közösségi közlekedés színvonalának emelése, ezen belül is a környezetkímélő járművek beszerzése és a kerékpárutak fejlesztése azok a területek, ahol a
város legtöbbet tehet a károsanyag-kibocsátás csökkentéséért. Az e-töltők telepítése
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és a saját tulajdonú járműpark elektromos flottára való cseréjét célzó intézkedéseket
ugyanakkor relatíve kisebb környezetjavító hatást eredményező fejlesztésnek érzékelik. A közösségi kerékpáros rendszer típusú szolgáltatás iránt határozott igények sem
fogalmazódtak meg. Bár a kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése az
egyik legfontosabb feladat számukra, de véleményük szerint a közös használatú kerékpárok bevezetése - vélhetően a települési domborzati viszonyok miatt - érdemben
nem eredményezne annyi károsanyag-kibocsátás megtakarítását, ami miatt a városnak koncentrálnia kellene erre a szolgáltatásra. A válaszadók ugyanakkor teljesen
azonosulni tudtak azokkal a területekkel, amelyek a város számára az akciótervben is
megfogalmazódtak. A károsanyag-kibocsátás szempontjából ugyanazokat a területeket - közintézmények energetikai korszerűsítése, a közösségi közlekedés színvonalának emelése és a kerékpárutak fejlesztése - jelölték meg legfontosabbnak. A környezettudatos fejlesztések fontosságát jelzi, hogy véleményük szerint nincs jelenleg olyan
terület, amelyet inkább finanszírozni kellene. Az egyének szerepét csekély mértékben,
de erősebbnek érzik a környezetszennyezés általános csökkentésében.
Az energiafogyasztás mérséklését célzó városi fejlesztések pozitív hatással lennének
a válaszadók mindennapjaira, egyértelműen javulna az életszínvonaluk, ha csökkenne
a károsanyag-kibocsátás. Továbbá egyetértenek azzal, hogy a városi környezettudatos fejlesztések példát mutatnak a lakosságnak. Úgy gondolják, hogy az energiafogyasztás csökkentését célzó beruházások nemcsak az egyéni, hanem az egész közösség szintjén az életminőség javulásához vezetnének. Amellett, hogy szerethetőbbé
válik a település, növekszik a város értéke is, illetve a fejlesztések eredményeként
csökken a korszerűtlen struktúrára fordított költség, így a felszabadult forrásokat egyéb
célra lehet használni.
A szemléletformálást a válaszadók szerint is a legjobb a fiatalokkal kezdeni, akik legfogékonyabbak az új ismeretekre. A többi módszert, tematikus közösségi terek kiala-
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kítása, tematikus napok szervezése, weblapon és közösségi médiában való információ-megosztás, előadások szervezése, közel hasonló arányban tartják megfelelőnek.
A nyomtatott tájékoztatókat, szórólapokat, újságcikkeket kevésbé tartják hatékonynak;
a véleményekben azonosíthatjuk a megváltozott médiafogyasztási szokásokat is.
A felmérésben résztvevők az előzetes várakozásokat meghaladó mértékben voltak
nyitottak a környezeti fejlesztési tervek megismerésére. Háromnegyedük fontosnak
tartja, hogy a városi fenntarthatósági tervek mindenki számára elérhetőek legyenek. A
személyes bevonódás igénye rajzolódik ki a válaszaikból, mivel a lakossági fórumon
és a város vezetőitől személyesen hallanának legszívesebben az elképzelésekről.
Sem a weblapot, sem a nyomtatott formában történő tájékoztatást nem tartják megfelelőnek, illetve attól is elzárkóztak, hogy egy ismerősüktől tájékozódjanak a témában.
A válaszadók számára a téma olyannyira fontos, hogy kétharmaduk szívesen részt
venne tájékoztató programban, ahol megismerné a fejlesztési terveket és szívesen
megosztaná az ott elhangzott információkat. Mivel a kérdés az érdeklődésük középpontjában áll, szívesen megosztanák véleményüket is az ezzel kapcsolatos kérdésekben; leginkább online formában nyilatkoznának vagy a városi rendezvények kérdőívén, legkevésbé preferált a nyilvános fórumon való személyes hozzászólás.
Az eredmények rámutattak arra, hogy a felmérésben résztvevők alapvetően pozitív
attitűddel állnak a környezettudatossághoz, érzékelik, hogy a városi döntéshozóknak
is fontos ez a kérdés. Úgy vélik, hogy a környezeti fenntarthatóságot növelő intézkedések mind az egyének, mind a közösség életminőségét javítaná, de ebben látják az
egyéni szerepvállalás fontosságát is. A szemléletformálást illetően a leginkább támogatott a fiatal korosztály edukációja. A válaszokból kirajzolódik, hogy a környezeti fenntarthatósági témát a válaszadók közel érzik magukhoz, érintettként van arra igényük,
hogy részt vegyenek a döntéshozatali folyamatban. Nyitottak a tájékoztatásra, leginkább személyesen szeretnének hallani a várható fejlesztési tervekről, ezért a városi
rendezvények és a fórumok azok, ahol a téma iránt érdeklődőket a leginkább meg
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lehet szólítani. Véleményüket ugyanakkor inkább anonim módon szeretnék kifejezésre
juttatni, ezeken megfelelő formája lehet a kérdőíves adatgyűjtés.

12.2. Elektromobilitással kapcsolatos kérdőív eredményeinek összegzése
Veszprém városa 2018 tavaszán kérdőíves felmérést végzett a lakosság körében az
elektromobilitás témájában. A kérdések célzottan a közlekedési szokásokat és az
elektromos autózás és az elektromos városi járműflotta kialakítása iránti attitűdöt mérték fel. Az eredmények kiindulásként szolgálhatnak egy jövőbeni döntésmegalapozó
vizsgálathoz, azonban önmagukban óvatos becslésként kezelendőek a mérsékelt létszámú kitöltés, illetve a mintavételi torzítás miatt. Demográfiai szempontból a válaszadók összetétele heterogén kor, nem és iskolai végzettség szerint egyaránt. Közlekedési profiljuk szerint átlagosan 20-30 kilométert közlekednek naponta, ezt a távolságot
a reggeli és a délutáni órákban, leginkább autóval és busszal teszik meg. A kerékpárral
közlekedők aránya elenyésző. Évente néhányszor ennél hosszabb távra is utaznak.
A válaszadók pénzügyi szempontból tudatosan állnak általában az autóvásárláshoz, a
költségként direkt módon azonosítható szempontokat, mint az árat, a fenntartási költségeket és a fogyasztást is nagyon fontosnak tartották. Emellett egy nehezen monetarizálható érték, a biztonság, is bekerült a nagyon fontos szempontok közé. A méret
és gyorsaság a fenti pontokhoz képest másodlagos, de továbbra is inkább fontos. A
válaszadók fogékonyak a környezetvédelmi kérdések iránt, mivel a szén-dioxid kibocsátás a válaszadók kétharmadánál fontos mérlegelési szempont.
Az elektromos autózás témája már nem csupán egy szűk réteget érint, minden válaszadó jelezte, hogy hallott az elektromos autókról, ami részben köszönhető a témát körülvevő élénk médiaérdeklődésnek is. Viszont csupán egy fő jelezte, hogy a tulajdonában van ilyen típusú jármű, ami ugyanakkor megfelel az elektromos autózás jelenlegi
hazai volumenének és az előzetes várakozásoknak.
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Az általános percepciónak megfelelő tulajdonságokat, mint a környezetkímélő, csendes működést, az alacsony fenntartási költségeket társítják az elektromos autókhoz.
Emellett a nagyobb média-megjelenést kapott, az elektromos autók térhódítását segítő
intézkedések, mint az ingyenes parkolás és az államilag támogatott vásárlás is, szerepeltek a felsorolt előnyök között.
Bár elektromos autóval nem rendelkeznek, de határozott véleményük van arról, hogy
hol tartják elképzelhetőnek az autók töltését. Döntő többségnek fontos lenne, hogy
vendéglátóipari egységek közelében tudja tölteni az autót. A bevásárlóközpontok, közhivatalok, közlekedési csomópontok kevésbé fontosak a töltés szempontjából. Ötből
két válaszadó leginkább a munkahelyen tudja elképzelni a töltést, de jelentős azoknak
az aránya, akiknek egyáltalán nem fontos, hogy a munkahelyen tölteni tudja az autót.
A munkahely mellett az otthoni töltés is erősen megosztja a válaszadókat, a közel azonos arányban tartották a legfontosabb és a legkevésbé fontos szempontnak.
Az elektromos autózás elterjedésében továbbra is fontos a célcsoport edukációja, a
járművekkel kapcsolatban továbbra is erősen jelen vannak olyan előítéletek, amelyek
gátjai lehetnek a tömeges elterjedésüknek. A válaszadók többsége egyetért azzal,
hogy az elektromos autók ára még magas, kétharmaduk szerint csak rövidtávra használhatóak. A döntő többség a szerint a töltőinfrastruktúra hiányos. Inkább egyet- értenek azzal, hogy időigényes a feltöltésük és technológiailag sem tartják teljes mértékben kiforrottnak, egy fejlődőben lévő területként tekintik.
A saját és egyidejűleg a város számára legoptimálisabb közlekedési formának a közösségi közlekedést tekintik, akár az elektromos buszok bevezetésére is nyitottak lennének.
A tömegközeledést a mindennapokban csupán a válaszadók fele veszi igénybe. Az
eredmények validálása miatt a tömegközlekedés általános jellemzői azok között kerültek megkérdezésre, akik a tömegközlekedés használóiként jelölték meg magukat. A
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tömegközlekedők szerint a városi járműpark elavult, koros járművekből áll, amelyek
zaj-és környezetszennyezőek. A felsorolt negatívumok ellenére úgy gondolják, hogy
gyorsabban elérik úti céljukat a tömegközlekedés használatával. A tömegközlekedők
egy csekély részének bár más alternatív közlekedési mód is rendelkezésére áll, de
ennek ellenére a közösségi közlekedést választja. A járműveken való biztonságos utazásról megoszlanak a vélemények, de többnyire az utasok biztonságban érzik magukat. Fejlesztendőnek tartják az utastájékoztatás színvonalát, viszont a többség elégedett a menetrend pontosságával. A naponta ingázók szerint a járművek zsúfoltak. Az
éjszakai tömegközlekedés elől pedig inkább elzárkóznak.
A tömegközlekedők és az egyéni utazást preferálók az elektromos járművek terjedését
fontosnak tartják, és egészen biztosan javulna a városi tömegközlekedésről alkotott
véleményük, ha a város elektromos buszokra cserélné le a flottáját. Az elektromos
flotta bevezetéséhez a döntő többség csupán pozitív érzéseket, véleményeket tudott
társítani, és a direkt módon feltett negatívumok sem tudták megváltoztatni a pozitív
attitűdjüket. Az elektromos buszok bevezetése esetén a válaszadók jelentős többsége
szerint növekedne a tömegközlekedést használók aránya az autós forgalom rovására.
További pozitívum, hogy ötből négy válaszadó szerint a zajszennyezés csökkenne,
illetve levegő minősége javulna; összességében növekedne a szolgáltatás színvonala,
illetve szemléletformáló ereje is lenne flottacserének. A válaszadók kétharmada az
elektromos buszokat érintő negatívumokkal nem értett egyet; nem gondolják, hogy az
elektromos buszok bevezetésével növekedne a zsúfoltság, csökkenne a járatok sűrűsége vagy rövidülne az általuk megtett út hossza.
Az eredményeket értékelve látható, hogy a megkérdezetteket inkább pozitív várakozás, mintsem a jövő technológiájától való félelem jellemzi az elektromobilitást illetően.
A téma iránt nyitottak, érzékelik az új technológia előnyeit. A város főként a közösségi
közlekedés átalakításával tudja a városlakók szemléletét formálni, az elektromos autózás esetén a financiális okok, illetve a hatótáv problémák jelentik a fő akadályt az
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elterjedésben, ez esetben a város a töltőinfrastruktúra fejlesztésével, járműflottájának
cseréjével tud példát mutatni és elköteleződni egy tisztább, környezetkímélőbb technológia iránt.
Veszprém MJV Fenntartható Energia- és Klímaakciótervének (SECAP) munkaanyagát a Polgármesteri Hivatal honlapján közzétette és a célok közös megvitatására, a
lakosságot nyilvános fórumra (2018. június 11.) invitálta.
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