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Előszó 

 

A klímaváltozás századunk egyik legjelentősebb kihívása nem csak környezeti, 

gazdasági és társadalmi hatásait tekintve, hanem amiatt, mert életünk minden te-

rületét átszövő változást kell előidézni a megoldás érdekében. 

Nyersanyagot használunk, majd dolgozunk fel, amely során üvegházgázok terme-

lődnek olyan tevékenységek által, mint például energiatermelés, közlekedés, me-

zőgazdaság, hulladéktermelés. Az üvegházgázok (pl. metán, szén-dioxid, vízgőz, 

nitrogén-oxidok, fluorozott szénhidrogének) egy számunkra láthatatlan burkot ké-

peznek a Föld körül. Ez a burok a beérkező (rövid hullámhosszú) Nap fénysugár-

zását beengedi, míg a Föld felszínéről visszaverődő (hosszú hullámhosszú) sugár-

zást elnyelik. Üvegházgázok természetes körülmények között is szabadulnak fel, 

azonban az emberi tevékenység nagymértékben felgyorsította és szélsőségesen 

megnövelte ezen gázok termelését. 

Minél több üvegházhatású gáz található meg a légkörben, annál intenzívebben 

melegszik fel a Földünk. Ezt hívják globális felmelegedésnek. A felmelegedés 

önmagában szélsőséges állapotot teremt: a jégsapkák elolvadása megemeli a ten-

gerszintet, az aszályok jelentős problémát okoznak az élelmiszer- és vízellátás te-

kintetében, mindezen túl a hirtelen bekövetkező változáshoz nem csak nekünk 

embereknek, hanem a számunkra biztos ökológiai hátteret jelentő élőszervezet-

knek is alkalmazkodniuk kell. 

A fokozatos, hosszú időn át tartó éghajlati eltolódás (esetünkben a felmelegedés), 

további problémák megjelenését eredményezi. Az egyoldali eltolódása az éghaj-

latnak, szélsőséges időjárási jelenségek gyakoriságát eredményezi, mint a hosszú 

időn át tartó aszály vagy nagy intenzitású eső, árvíz, jégeső vagy az évszakok 

eltolódása is megfigyelhetővé válhat. Ha nem cselekszünk időben, a klíma meg-

változott állapota hosszú időre visszafordíthatatlanná válik. 

A problémából kiutat jelent az energiaszektor megreformálása. Ezalatt a szén, 

olaj, gáz nem megújuló (nagy üvegházhatású gáz kibocsátással járó) energiahor-

dozókról történő átállást kell érteni nap, szél vagy geotermikus úgynevezett meg-

újuló energiaforrásra. Elengedhetetlen megfelelő infrastrukturális háttér megte-

remtése mind az energia előállításához, mind a felhasználás módjához. Az üveg-

házhatású gázok csökkentésére nem csak az erőforrás felhasználása során van le-

hetőségünk, hanem az azt pazarló folyamatok megszüntetésével. Ebből adódóan 

a hulladékgazdálkodás kiemelt ágazát, mivel a rövid életciklusú termékek leter-

melése, majd annak szállítása, végül semlegesítése mind energiaigényes, pazarló 

folyamat. A jövő nyersanyagforrását a hulladéklerakók őrzik, éppen ezért a kör-

körös gazdaság elve mentén a hulladékra, mint elpazarolt értékre kell tekinteni, 

aminek hasznosítására ki kell építeni a megfelelő infrastruktúrát és gazdaságot. A 

másik alappillér a klímaadaptáció, azaz a megváltozott körülményekhez történő 

alkalmazkodás elősegítése. Az emberiség adaptációs képessége nagyban függ az 
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ökoszisztéma hálózatának milyenségétől. A tápláléklánc tetején lévén, és az egy-

másra épülő bonyolult kapcsolati láncok során mi, emberek életfeltételeinknek 

elérhetősége annál nagyobb korlátok közé kerülhet, minél több faj tűnik el vagy 

kerül kihalás szélére. Minél diverzebb, sokszínűbb és változatos a fajok összeté-

tele annál jobban nő a megváltozó környezeti változásokhoz történő alkalmazko-

dási képesség. Ebből adódóan nem csak az ökoszisztéma szolgáltatásai, hanem 

maga a természeti rendszer védelme, megőrzése cél a klímavédelem során. Mind-

emellett érdemes figyelembe venni a növényzet CO2 megkötő képességét, amely-

ből eredően a zöldterületek és felületek növelése dekarbonizációs hatásúak –ha 

végül nem égetjük el a fát, mivel ez utóbbi folyamat CO2 emisszióval jár-. 

Debrecen városa környezeti és természetvédelmi értékrenden alapszik. Ezt bizo-

nyítja, hogy a debreceni Nagyerdőt 1939-ben Magyarországon elsőként jegyezték 

be a védett természeti területek törzskönyvébe. Debrecen városa elindította a „Fu-

ture of Debrecen” mozgalmat, amely lehetővé teszi egy fenntartható, környezet 

központú Debrecen jövőképének megteremtését és annak társadalmi összefogá-

son alapuló megvalósulását a város Zöld Munkacsoportjának köszönhetően. A 

mozgalom és egyben az új környezetpolitika számos már megvalósult és tervezett 

intézkedése irányul a klímaváltozás megelőzésére. A megújuló energiaforráson 

alapuló energetikai ellátást teszi lehetővé az 56 ha területen megépülő 24,4 MW 

teljesítményű napelempark. A klímavédelmi infrastrukturális háttér megteremté-

sét alapozza a városi épületenergetikai korszerűsítő programok, az ingyenesen 

használható elektromos töltőállomások és a Zöld Busz programhoz történő be-

csatlakozás. Debrecen városa az üvegházhatásúgáz-kibocsátásmentes közlekedést 

mintegy 80 km városi kerékpárúttal is támogatja. Megelőzést segítő intézkedés 

még, a hulladékgazdálkodás tekintetében egy új technológiával felszerelt hulla-

dékválogató kialakítása, amely a még hatékonyabb újrahasznosítás hátterét bizto-

sítja. A klímaadaptációt teszi lehetővé a zöldterületek növelése, erre kiemelendő 

példa az Ültessünk 10 000 fát Debrecenben program és a véderdősítés. A zöldfe-

lületek növeléséhez a zöld buszváró program is hozzájárul. Végül, de nem utolsó 

sorban az egyik legnagyobb adaptációs hatással a Civaqua program lesz, amely 

során a Tisza vize eljut Debrecen városába és a jóléti tavak állandó vízellátásának 

biztosítása mellett, hozzájárul a talajvízszint emelkedéshez. 

A debreceni megoldások esetén nem elegendő az, ha csupán a város vezetés szol-

gáltat megfelelő infrastrukturális hátteret a változás érdekében, a lakosok társa-

dalmi felelősségvállása is elengedhetetlen. A siker záloga, ha közösen haladha-

tunk egy zöld városhoz vezető úton, ahol mind a lakosság egyéni szinten, mind a 

város megfelelő hátteret biztosítva küzd meg a klímaváltozás okozta kihívások-

kal. 
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Összefoglaló 
 

Klímastratégia célja 

Debrecen MJV Klímastratégiájának célja, hogy feltárja azokat a hatásokat, ame-

lyek a klímaváltozás következményeként felléphetnek az egyes szektorokban és 

ezek elhárítására olyan rövid-, közép- és hosszútávú, reális, célokat és rövid-, 

vagy középtávon megvalósítható intézkedéseket állítson fel, amelyek hatékonyan 

szolgálják a felkészülést és egyúttal szervesen beépülnek Debrecen MJV társa-

dalmi, gazdasági fejlesztési terveibe. A stratégiát három év múlva, 2024-ben 

célszerű felülvizsgálni. 

 

Klímaváltozás oka és várható hatása 

A klímaváltozás vagy másnéven éghajlatváltozás egy olyan természetes folyamat, 

melyet az antropogén hatás nagymértékben felgyorsított. Az emberi tevékenység-

ből eredően megnövekedett az úgynevezett üvegházgázok (szén-dioxid, metán, 

vízgőz, nitrogén-oxidok, fluorozott szénhidrogének) mennyisége a föld légköré-

ben. Az üvegházgázok (továbbiakban: ÜHG) egy láthatatlan burkot képeznek a 

Föld körül, ami a Nap beérkező (rövid hullámhosszú) fénysugárzását beengedi, 

míg a Föld felszínéről visszaverődő (hosszú hullámhosszú) sugárzást elnyelik. 

Ebből adódik a globális felmelegedés, amely önmagában szélsőséges állapotot 

teremt: hosszabb ideig tartó szárazságok sújthatják a termőföldet továbbá meg-

növekedhetnek a nagyobb intenzitású hőhullámok és a hőségriadós napok 

száma. Utóbbi nem csak az emberi, hanem az élőlények alkalmazkodási képessé-

gét is próbára teszi. 

 

A hosszú időn át tartó, egyoldali éghajlati eltolódásból adódóan (esetünkben 

a felmelegedésből) a szélsőséges időjárási jelenségek (anomáliák) például szél-

sőséges viharok, erős széllökések, nagy intenzitású záporok, zivatarok, jégeső 

egyre gyakoribbakká válnak. Mindezen túlmenően jelentkezhet a csapadékvíz 

egyenetlen eloszlása, az egymás hatásait is erősítő vízhiány és víztöbblet hektikus 

váltakozása, az aszályos időszakok elhúzódása miatt a talajvízszint csökkenése. 

Az időjárási szélsőségek fizikai veszélyforrást jelenthetnek mind a természeti és 

mind az épített környezet elemeire nézve. 

 

Klímavédelem alappillérei 

I.) Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése (mitigáció) 

II.) A már tapasztalható negatív hatásokhoz való alkalmazkodás (adaptáció) 

III.) A várható hatásokra való felkészülés, illetve a két előbbit támogató szemlé-

letformálás.  

 

I.) Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése (mitigáció) Debre-

cen vonatkozásában 
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I). 1. Helyzetelemzés 

A klímaváltozásra hatással levő emberi tevékenység az ÜHG kibocsátásának vizs-

gálatával számszerűsíthető. Az ÜHG leltár a következő területek kibocsátásával 

számolt:  

 

- energiafogyasztás (áramfogyasztás, földgázfogyasztás, lakossági szén- és 

tűzifa felhasználás), 

- közlekedés (közúti és vasúti), 

- mezőgazdaság (kérődzők kibocsátása, hígtárgya-emisszió, szerves- és mű-

trágya emisszió), 

- hulladék (szilárd hulladékkezelés, szennyvízkezelés), 

- egyéb kibocsátások, 

- erdők CO2 csökkentő hatásai. 

Az ÜHG leltár becslése alapján a fenti szektorok ÜHG kibocsátása Debrecenben 

a következőképpen oszlik meg: 

 

 
1. ábra Debrecen MJV összesített ÜHG kibocsátása (t CO2e/év), (2019.) 

Az ábra alapján látható, hogy egy város CO2 emisszióját döntő módon a CH-

bázisú tüzelő/üzem-anyagok égése határozza meg. 

  

762197

231588

33215

12555

726

-11060

Energiafogyasztás

Közlekedés

Mezőgazdaság

Hulladék

Egyéb kibocsátás

Erdők
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I.) 2. Az ÜHG csökkentésre (mitigációra) irányuló célok:  

 

Debrecen MJV tervezett összesített ÜHG kibocsátás változása (t CO2e/év) 

2019-ről 2030-ra: 

 

 2019. 2030. 

 
CO2e össze-

sen 

CO2e össze-

sen 

1. energiafogyasztás 762.197 365.000 

2. közlekedés 231.588 173.700 

3. mezőgazdaság 33.215 31.500 

4. hulladék 12.555 11.500 

összes kibocsátás 1.039.554 581.700 

5. erdők -11.060 -12.200 

6. egyéb 726 700 

végső kibocsátás 1.029.221 571.200 

 

A célértékek eléréséhez megfogalmazott ÜHG gáz kibocsátás csökkentő 

(mitigációs) főcél az alábbi:  

 

M-S Bá-

zisév 

2030. 2050. 

A lakosság életszínvonalának növelése egy hosszú 

távon is élhető város működésének folyamatos for-

málásán keresztül és a gazdaság fenntartható fej-

lesztése a regionális központ szerephez méltó 

iránymutatással, az ÜHG kibocsátás 44,5 %-os 

csökkentése mellett legkésőbb 2030-ig 

2013. -44,5 

% 

-60 

% 

 

Részcélok: 

M-1 Közúti, vasúti és légi közlekedés fejlesztése a kibocsátáscsökkentés ér-

dekében, a klímabarát közlekedési módok népszerűségének növelése, az 

ÜHG kibocsátás csökkentése legalább 25 %-kal 

M-2 Az energiafogyasztás csökkentése, az energiahatékonyság növelése és 

az energiatakarékosság által, az ÜHG kibocsátás csökkentése legalább 

52 %-kal 

M-3 Meglévő zöldterületek, természeti- és táji értékek védelme, rehabilitáci-

ója, fejlesztése 
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M-4 A hulladék és szennyvíz mennyiségének csökkentése és a szelektív hul-

ladékgyűjtés fejlesztése, az ÜHG kibocsátás csökkentése legalább 5 %-

kal 

M-5 Kisebb ÜHG kibocsátást eredményező és kíméletes mezőgazdasági ter-

melési módok elterjesztése, helyi ellátási láncok támogatása, az ÜHG 

kibocsátás csökkentése legalább 5 %-kal 

M-6 Körforgásos gazdaság fejlesztése, elterjesztése minden területen és a he-

lyi ellátási láncok integrálása 

 

II.) A klímaváltozás által már tapasztalható negatív hatásokhoz való alkal-

mazkodás (adaptáció) Debrecen vonatkozásában 

 

II). 1. Helyzetelemzés 

A 25°C középhőmérsékletnél melegebb hőségriadós napok száma tekintetében 

Debrecen közepes kitettségi értékelést kapott. A kitettség területi mintázatában 

mind a természetföldrajzi (domborzat), mind a társadalomföldrajzi (beépítettség) 

adottságoknak szerepe van. Fentiek mellett várható azonban, hogy az extrém me-
leg napok számának következő évtizedekre prognosztizált gyarapodása miatt a 

hőségnek tulajdonítható halálesetek (és egyéb, statisztikai módszerekkel ke-
vésbé pontosan kimutatható, ám szélesebb társadalmi rétegeket érintő megbe-
tegedések, pl. hőstressz, hőguta) száma várhatóan tovább növekedik.  

 

A hőhullámokkal szembeni érzékenység területi mintázata részben a beépített-

séggel, részben az urbanizáltság fokával mutat szorosabb kapcsolatot. A magas 

urbanizáltsági fokkal rendelkező területeken és sűrűbben beépített települé-

seken élő népesség érzékenyebben reagál a városi hősziget-hatásra. Fontos 

megjegyezni, hogy Debrecen ugyan jelentős kiterjedésű belterületi zöldfelületek-

kel, fásított utcákkal és terekkel rendelkezik, de zöldterületeinek kapcsolatai eset-

legesek, tudatos, tervszerű rendszerré szervezésük még megoldandó feladatként 

jelentkezik. A település zöldfelületi rendszere alacsony, a debreceni polgárok szá-

mára mindössze 9,0 m2/fő közterületi zöldfelület jut az optimális 14 m2/fő helyett. 

Debrecen esetében az országos átlaghoz képest jó (pl. az egészségügyi ellátott-

ság, a lakóépületek állapota, a foglalkoztatási viszonyok) és a kevésbé jó (pl. a 

korösszetétel, a hősziget effektus) mutatók egyenlege mérsékelt érzékenységet 

jelent. Ha a fent leírt trendek maradnak, akkor azok mértékét tekintve Deb-
recen térsége országos összehasonlításban a kedvezőbb helyzetben lévő terüle-
tek közé sorolható, azaz a várhatóan gyakoribbá és intenzívebbé váló hőhul-

lámok közegészségügyi kockázatai sérülékenység, a városban nem haladják 

meg az országos átlagot. 
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Az alkalmazkodóképesség komplex indikátorának területi különbségei informá-

ciókat szolgáltatnak az egyes térségek hőhullámokhoz való alkalmazkodási ké-

pességének mértékéről. Ez elsősorban függ az egyéni elhárítás lehetőségeitől, il-

letve az önkormányzatok gazdálkodási lehetőségeitől. Ennek az indikátornak a 

területi mintázata részben bizonyítja a centrum-periféria (város-vidék) megosz-

tottságot a társadalmi-gazdasági helyzet alapján. A városokban, megyeszékhelye-

ken erős, illetve nagyon erős az alkalmazkodóképesség mértéke.  

Debrecen városában a városi vezetőség elkötelezettsége és polgárainak gazdasági, 

pénzügyi helyzete alapvetően meghatározza a környezetéből kiemelkedő, jó al-

kalmazkodó képességét.  

 

II.) Az alkalmazkodásra (adaptációra) irányuló célok:  

A célértékek eléréséhez megfogalmazott adaptációs főcél az alábbi:  

A-S A különböző sérülékeny települési hatásviselők és ágazatok klíma-

változási hatásokkal szembeni alkalmazkodó-képességének erősí-

tése 

Részcélok: 

A-1 A vízhiány és a víztöbblet okozta problémák komplex szemléletű meg-

oldása 

A-2 Felkészülés a hőhullámok és más szélsőségek egészségügyi hatásainak 

elhárítására, életminőség javító intézkedéscsomag kialakítása és mű-

ködtetése 

A-3 A termőhelyi adottságokhoz leginkább illeszkedő termelési módok al-

kalmazása a mezőgazdaságban 

A-4 Éghajlatváltozással érintett, sérülékeny helyi természeti és épített érté-

kek védelme, állapotának megóvása a változó, esetenként szélsőséges 

éghajlati adottságok között 

A-5 A klímaváltozással szemben különösen érzékeny turisztikai termékek 

alkalmazkodásának erősítése 

 

III.) A klímaváltozás várható hatásaira való felkészülés, illetve a mitigációt 

és adaptációt támogató szemléletformálás Debrecen vonatkozásában 

 

III). 1. Helyzetelemzés 

A szemléletformálás célja, olyan klíma-, energia- és környezettudatos szemléletű 

lakosság kialakítása, ami tisztában van a saját, klímaváltozásban betöltött szerep-

ével. Mindezen túl cél olyan aktív, cselekvő közösségek létrejötte, amelyek képe-

sek a klímavédelmi megoldások megvalósítására.  

Debrecen városa környezeti nevelés, szemléletformálás, valamint a környe-
zeti célok érdekében kifejtett közösségi együttműködés területein jó példával 
jár elöl. 
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A település környezetvédelmi alapot működtet. Létrehozott egy Zöld Mun-
kacsoportot, amely munkaközösség létrejöttének célja olyan környezetvé-
delmi politika kialakítása, amely szakmai és széleskörű társadalmi összefo-
gáson alapszik. Mindemelett számos szemléletformálási kampányt látott el a 
település energiahatékonysági beruházásai során. 
 
III). 2. Szemléletformálásra, klímatudatosságra irányuló célok 

A célértékek eléréséhez megfogalmazott szemléletfejlesztési főcél az alábbi: 

Sz-S A klímavédelmi-, energiatakarékossági- és környezetközpontú 

szemlélet kifejlesztése és a tudatosság szintjének elérése 

Részcélok: 

Sz-1 A klíma-, energia- és környezettudatosság térhódításának elősegí-

tése 

Sz-2 Az energia- és klímatudatosság szemléletformálási csomópontjai-

nak kialakítása oktatási, nevelési, szociális és egészségügyi intézmé-

nyekben 

Sz-3 Széles körű partnerség építése a településen a klímaváltozásból fa-

kadó problémák kezelésére 

Sz-4 A gazdasági szektor zöldítése, lehetőségeinek kihasználása a klíma-

védelemben, a körforgásos gazdaság népszerűsítése  

 

 

 Klímavédelmi jövőkép  

A klímavédelmi jövőkép, irányt mutat a teljes fejlesztési időszak vonatkozásában. 

 

ÉLHETŐ NAGYVÁROS: Debrecen - felelősséggel a régió jövőjéért 

Debrecen már 2030-ra is jelentősen csökkenteni tudja az üvegházhatású gázok 

kibocsátását és fokozatosan enyhíti a klímaváltozás hatásaival szembeni sérülé-

kenységét, miközben példát mutat a régió települései számára. Döntő lépésként 

megoldja a vízellátással kapcsolatos egyre sürgetőbb feladatait, jövőbe mutató 

módon átrendezi közlekedését, tudományos-társadalmi alapokon nyugvó klí-

mavédelmi adaptációs és szemléletfejlesztési kapcsolati hálót épít, a helyi gaz-

daság intenzív fejlesztését klíma-, energia- és környezettudatosan, fenntartható 

módon végzi. 

 

Debrecen MJV Klímastratégiájának végrehajtásáért elsőként az Önkor-

mányzat, valamint a város közintézményei, és gazdasági társaságai felelősek. 

A települési klímastratégia végrehajtása ugyanakkor a teljes lakosság, vala-

mint intézményi és vállalkozói kör együttműködését igényli, önmagában egyik 

szektor sem lehet képes a lefektetett célok maradéktalan elérésére. 
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1. Klímavédelmi helyzetelemzés és helyzetértékelés  

 

1.1. A település szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök és 

hatásviselők 

 

1.1.1. Társadalmi helyzetkép 

 

Debrecen Magyarország második legnépesebb, (Budapest és Hódmezővásárhely 

után) a harmadik legnagyobb területű települése. A település területének döntő 

része az Alföld nagytájon, a Nyírség középtájon, Dél-Nyírség kistájon helyezke-

dik el. Északnyugati területe a Hajdúság középtáj, Hajdúhát kistáj, míg délnyugati 

területe a Dél-Hajdúhátság része. Kistáji elhelyezkedést mutatja be a 2. ábra. 
 
 

 
 

2. ábra Hajdú-Bihar megye kistáji elhelyezkedése 

 

Debrecen megyei jogú város, Hajdú-Bihar megye központja. Hajdú-Bihar megye 

lakosságának közel 38,16 %-a, 201.432 fő (2019. évi adat) él Debrecenben. A 

népsűrűség 438 fő/km2. 

 

A város közigazgatási területe az elmúlt években nem változott. 

 

A város népessége az elmúlt években kis mértékben csökkent, 2014. óta 0,5 %-

kal, mintegy 1.104 fővel. Az utóbbi időszakban a csökkenés üteme egyenletesnek 

mondható, viszont 2017-ben minimális növekedés 0,1 % volt tapasztalható.   
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A lakosság 53 %-a nő, 47 %-a férfi. 

 

Időszak 
Lakónépesség száma 

(fő) 

2014. 203 914 

2015. 203 506 

2016. 203 059 

2017. 201 981 

2018. 202 214 

2019. 201 432 

 

1. táblázat A lakónépesség számának alakulása 2014-2019. között (Forrás: KSH) 

 

A népesség korösszetétele, 2016-ban:  

 

Életkor 

Lakónépesség 

száma, nők 

(fő) 

Lakónépesség 

száma, férfiak 

(fő) 

Lakónépesség 

száma (fő) 

Lakónépesség 

aránya (%) 

0-15. 13 554 14 303 27 857 13,6 

15-17. 2 669 2 731 5 400 2,6 

18-59. 60 697 58 955 119 652 58,6 

60-64. 8 426 6 592 15 018 7,4 

65- 22 677 13 552 36 229 17,8 

 

2. táblázat A lakónépesség korösszetételének alakulása (2017.)  

(Forrás: DMJV Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2018-2023.)) 

 

Az állandó lakónépesség demográfiai jellegzetességei általánosságban enyhe nő-

többletet mutatnak, amely összecseng az országos demográfiai mutatókkal. A 

nemi arány eltolódás az öregedő társadalmak egyik jellemzője.  

 

A táblázat adatait vizsgálva a nemi arányok legnagyobb eltolódását a 65 év feletti 

férfiak és nők összehasonlításában tapasztalhatjuk: a 65 év feletti férfiak a lakó-

népesség 6,64%-át teszik ki, míg a nők ugyanebben a korcsoportban 11,11%-os 

arányban vannak jelen.  

 

Az öregedő társadalmi folyamatokra utaló másik adat a gyermekek és fiatalkorúak 

alacsony reprezentáltsága a településen. A 0-2 éves korcsoportba mindössze Deb-

recen lakónépességének 2,8 %-a tartozik, a 0-14 éves korcsoportba is mindössze 

7% körüli az érték mind a férfiak, mind a nők körében, ebben a korai életszakasz-

ban még a férfiak vannak többen, mindössze 749 fővel.  

A 15-17 éves korcsoportban közelít egymáshoz a leginkább a férfiak és nők ará-

nya: 1,31% és 1,34%. Látható a táblázat adatai alapján, hogy a nemi arányok férfi 

többletet mutatnak a korai életszakaszban, 17 éves korig a nemek aránya kiegyen-
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lítődik, majd az életkor előrehaladtával, az időskorig eljutva a nők arányának je-

lentős növekedésével kell számolni. Ezek a Debrecenre vonatkozó adatok össze-

csengenek az országos népesedési adatokkal. 

 

A KSH adatai alapján a munkanélküliség folyamatosan teret veszít a városban 

a nyilvántartott munkanélküliek száma 2020-ban 5.923 fő. A munkanélküliség 

alacsony volta egyértelműen javítja a város éghajlatváltozáshoz való alkalmazko-

dási képességét, hiszen e téren egy település lakosságának jövedelmi viszonyai 

meghatározó fontosságúak, a szerényebb jövedelemmel rendelkezők - így a mun-

kanélküliek - kevésbé képesek hatékonyan alkalmazkodni a változó klimatikus 

viszonyokból fakadó negatív hatásokhoz. 

 

Az éghajlatváltozással szembeni sérülékenység három indikátorát (kitettség, ér-

zékenység, adaptációs képesség) vizsgáltuk. 

 

A hőségriadó alapját képező 25°C középhőmérsékletnél melegebb hőségriadós 

napok száma alapján a nagyobb mértékű kitettség elsősorban az ország délkeleti 

részére jellemző (3. ábra).  

 

A kitettség területi mintázatában mind a természetföldrajzi (domborzat), mind a 

társadalomföldrajzi (beépítettség) adottságoknak szerepe van. Debrecen kitett-

sége közepes.   

 
3. ábra: Kitettség – A legalább 25°C napi középhőmérsékletű hőségriadós napok száma a járá-

sokban május 1. – szeptember 30. között, 1971-2010. (forrás: CarpatClim adatbázis) 

A hőhullámokkal szembeni érzékenység területi mintázata részben a beépített-

séggel, részben az urbanizáltság fokával mutat szorosabb kapcsolatot (4. ábra). A 

magas urbanizáltsági fokkal rendelkező területeken és sűrűbben beépített telepü-

léseken élő népesség érzékenyebben reagál a városi hősziget-hatásra. Emiatt az 
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erősebb érzékenység az ország középső, urbanizált területein, valamint a nagyvá-

rosi, nagyobb beépítettségű térségekben van jelen.  
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Az érzékenységet 20 mutatóból (lakossági, egészségügyi intézményi és önkor-

mányzati mutató csoportok, részletezve: https://nater.mbfsz.gov.hu/si-

tes/nater.mfgi.hu/files/files/Nepegeszsegugy_NATeR2.pdf) számított komplex 

elemzés alapján adják meg. Ezek között lakossági (várható élettartam, korössze-

tétel, foglalkoztatási viszonyok), egészségügyi intézményi (betegségtípusok, 

egészségügyi rendszer lefedettsége), önkormányzati (lakónépesség, belterület-

külterület aránya, lakások állapota, zöldterület aránya) mutatók vannak. 

 

Debrecen esetében a jó (pl. az egészségügyi ellátottság, a lakóépületek állapota, a 

foglalkoztatási viszonyok) és a kevésbé jó (pl. a korösszetétel, a hősziget effektus) 

mutatók egyenlege mérsékelt érzékenységet jelent. 

 

 
4. ábra: Érzékenység – Összesen 20 statisztikai mutató normalizált értékének számtani átlaga 

alapján definiált komplex érzékenységi indikátor a járásokban (forrás: CarpatClim adatbázis) 

 

Az alkalmazkodóképesség komplex indikátorának területi különbségei infor-

mációkat szolgáltatnak az egyes térségek hőhullámokhoz való alkalmazkodási ké-

pességének mértékéről (5. ábra). Ez elsősorban függ az egyéni elhárítási lehető-

ségeitől, illetve az önkormányzatok gazdálkodási lehetőségeitől. Ennek az indi-

kátornak a területi mintázata részben bizonyítja a centrum-periféria (város-vidék) 

megosztottságot a társadalmi-gazdasági helyzet alapján. A hátrányosabb helyzetű 

északkeleti és délnyugati területeken kismértékű az alkalmazkodóképesség, míg 

a városokban, megyeszékhelyeken, a fővárosban és a fővárosi agglomerációban 

erős, illetve nagyon erős az alkalmazkodóképesség mértéke.  

 

Debrecen városának és polgárainak gazdasági, pénzügyi helyzete alapvetően 

meghatározza a környezetéből kiemelkedő, jó alkalmazkodóképességét. Ez egy 

lehetőség, amelyet kihasználva és aktiválva lehet tovább javítani a város lehető-

ségeit. 
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5. ábra: Alkalmazkodóképesség: A HDI és a kedvezményezett járások besorolásához alkalma-

zott fejlettségi komplex mutató értékének számtani átlagával kalkulált alkalmazkodóképesség 

indikátora a járásokban (forrás: NATÉR) 

 

Fentiek mellett várható azonban, hogy az extrém meleg napok számának követ-

kező évtizedekre prognosztizált gyarapodása miatt a hőségnek tulajdonítható 

halálesetek (és egyéb, statisztikai módszerekkel kevésbé pontosan kimutatható, 

ám szélesebb társadalmi rétegeket érintő megbetegedések, pl. hőstressz, hőguta) 

száma várhatóan tovább fog nőni.  

 

Ha a fenti ábrákról leolvasható trendek maradnak, akkor ennek mértékét tekintve 

Debrecen térsége országos összehasonlításban a kedvezőbb helyzetben lévő terü-

letek közé sorolható, azaz a várhatóan gyakoribbá és intenzívebbá váló hőhul-

lámok közegészségügyi kockázatai (sérülékenység) a városban nem haladják 

meg az országos átlagot. 

 

 
6. ábra: Sérülékenység, a kitettség, az érzékenység és az alkalmazkodóképesség normalizált 

értékének összege alapján a járásokban (forrás: KSH)  
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1.1.2. Településszerkezet 

 

A debreceni nagyvárosi településegyüttes HajdúBihar megye északkeleti részén 

helyezkedik el a Dél-Nyírség, a Hajdúhát és a Dél-Hajdúság találkozásánál. Te-

rülete 1.082 km2, Hajdú-Bihar megye egészének 17%-a. Központja Debrecen, 

amely a településegyüttes 43%-át foglalja el. Debrecen a tágabb régió gazdasági, 

oktatási, tudományos, egészségügyi, kulturális, közlekedési központja, melynek 

vonzó hatása az országhatáron túlra is kiterjed. 

 

A Debrecenhez tartozó egyéb belterületek kvázi agglomerációs gyűrűt alkotva az 

alvóvárosi/szuburbanizációs folyamatok fontos színterei (ebből a szempontból el-

sősorban Józsa, Pallag és Ondód emelhető ki). Az említett övezetet követi a belső 

agglomerációs zóna (Nagyhegyes, Ebes, Hajdúszovát, Mikepércs, Sáránd, Hajdú-

bagos, Hosszúpályi, Monostorpályi, Újléta, Nyírmártonfalva, Hajdúsámson és 

Bocskaikert), illetőleg a mind karakteresebben formálódó külső bolygóvárosi te-

lepülésgyűrű (Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Hajdúszoboszló, Derecske, Lé-

tavértes, Hajdúhadház, Téglás és Nyíradony). A Központi Statisztikai Hivatal 

ugyanakkor sokkal szűkebben határozza meg a város Debrecen Településfejlesz-

tési Koncepciója és Megalapozó Vizsgálat Integrált Településfejlesztési Stratégi-

ája 2014-2020. 9 agglomerációs övezetét, amelyet az ún. Debreceni nagyvárosi 

településegyüttesként tart nyilván (tagjai: Debrecen, Bocskaikert, Ebes, Hajdúba-

gos, Hajdúsámson, Mikepércs, Sáránd, Újléta, Vámospércs). 

 

A településegyüttes közlekedésföldrajzi helyzete kedvező: érinti a Budapest–Zá-

hony vasúti fővonal, az M35-ös autópálya és a 4-es számú főút, amelyhez további 

jelentős -Debrecen körül kialakult- sugaras hálózati elemek csatlakoznak. A légi 

közlekedés szempontjából kiemelkedő jelentőségű a Debreceni nemzetközi repü-

lőtér.  
 

Debrecen telepítésszerkezete történeti folyamatok eredményeként alakult ki, ame-

lyen sem a gyakran sújtó tűzvészek után, sem pedig a szocialista városfejlesztések 

során nem módosították jelentősen (az egyedüli kivételt a keleti és északi teher-

mentesítő út jelentette). Ezt tükrözi az úthálózat, amelynek döntő része ma is a 

történelmi vonalak mentén fut.  

 

A múlt század 60-as éveiben bérházas, 70-80-as éveiben lakótömbös jellegű la-

kótelepek alakultak ki többnyire az átszellőzési viszonyok mellőzésével. Az 

1980/90-es évektől felgyorsult a társas, és családi-házas építkezés gyakran funk-

cionális zavarokkal. Spontán lakóparkok jöttek létre gyakran előnytelen zsúfolt-

sággal, gyengén kiépített infrastruktúra csatlakozással.  

 

Az elmúlt évtizedekben kialakult debreceni településegyüttes magját a nagyváros 

belterülete adja, amelyet szinte szabályos körkörös alakzatban, mintegy legbelső 
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gyűrűként öleli körül a jórészt Debrecen közigazgatási határain belül elterülő, ún. 

kertvárosi-szuburbanizációs övezet.  

 

A 2009-ben elfogadott Debrecen Város Környezetvédelmi Programja című doku-

mentum Debrecen központi belterületét hat -jellegzetesen eltérő- területfelhasz-

nálási nagy egységre tagolja: 

 

- a történelmi Belváros, 

- a nagykörúttól északra eső Nagyerdő közeli városrész, 

- a nyugati volt kertségi területekre (a nagykörúttól nyugatra eső Debrecen-

Tiszalök vasútig) terjedő városrész, 

- a keleti kertségekre és külsőségek, 

- a déli kertségekre, külsőségek, 

- a Debrecen – Tiszalök vasútvonaltól nyugatra eső külsőségek. 

 

Debrecenben a lakások száma 95.772 db. A népességet figyelembe véve ez 2,1 

fő/lakás. Az utóbbi két évtizedben lezajlott építkezéseknek köszönhetően a laká-

sok életkora Debrecenben jóval kedvezőbb az országos átlagnál, míg Magyaror-

szág teljes területén a lakásoknak mindössze 9%-a, addig Debrecenben 17% 

2000-ben, vagy azt követően épült (forrás: 2011. népszámlás adatai). E tény 

klímavédelmi szempontból egyértelműen kedvező, mivel az újabban épült la-

kások az alkalmazott korszerűbb technológiáknak, szigorúbb műszaki elvárások-

nak köszönhetően összességében kevésbé melegszenek fel az egyre gyakoribb 

nyári hőhullámok idején, egyben ellenállóbbak a szintén sűrűben előforduló viha-

rokkal szemben is. 

 

Debrecen belterületi lakóterületeit több irányból is gazdasági területek övezik. A 

rendszerváltozás utáni kényszerűen gyors gazdasági struktúraváltás miatt folya-

matosan csökkenő számban fordulnak elő alulhasznosított barnamezős terüle-

tek, amelyek közé elsősorban jelenleg már használt laktanyák és kisebb-nagyobb 

felhagyott ipartelepek tartoznak. Ezekre (elsősorban az utóbbi csoportra) terüle-

tekre jellemző a termelő infrastruktúra hálózatok megléte, valamint az újrahasz-

nosítható épületállomány. A területek egy része lakóövezetek közelében találha-

tók, így az ott élők életkörülményeinek javítása is szükségessé teszi a barnamezős 

területek újrahasznosítását. Szükséges ugyanakkor a város testébe ékelődő barna-

mezős területek feltárása az élhetőbb környezet megteremtéséért is. Ezek közül 

jelenleg a korábbi MGM gyárterülete, illetve a hagyományos iparterületeket 

(Nyugati Ipari park, Keleti iparterület) lehet kiemelten megemlíteni, amelyek to-

vábbi rendezése mindenképpen indokolt. 

 

Az épített környezet további problémáit, konfliktusait többek között a szilárd 

tüzelésű kémények ismételt használata, valamint a burkolt felületek arányának 

növekedése okozza. Az elkövetkező években egyre sürgősebben merülnek fel a 
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lakótelepek építészeti problémái. Egyrészt a panelprogram vontatott üteme miatt 

az eddigiek során a házgyári lakások kis százalékában került sor a fűtési rendszer 

korszerűsítésére, másrészt elmaradt az egyéb gépészeti rendszerek (pl. áramháló-

zat) karbantartása. 

 

Debrecen zöldfelületi rendszerét, a zöldfelületi rendszer kialakításának lehető-

ségét elsősorban a település természetföldrajzi adottságai és a város szerkezete 

befolyásolja. A város ugyan jelentős kiterjedésű belterületi zöldfelületekkel, fásí-

tott utcákkal és terekkel rendelkezik, de zöldterületeinek kapcsolatai esetlegesek, 

tudatos, tervszerű rendszerré szervezésük még megoldandó feladatként jelentke-

zik. A település zöldfelületi rendszere alacsony. A debreceni polgárok számára 

mindössze 9,0 m2/fő közterületi zöldfelület jut az optimális 14 m2/fő helyett. A 

lakókerti zöldfelületek aránya magasabb. A zöldfelület intenzitása enyhe növeke-

dést mutatott az elmúlt években. 

 

A jelenlegi zöldfelületi rendszer problémái közül az alábbiakat lehet kiemelni: 

 

- Napjainkban még nem teljes a zöldfelületekben gazdag erdőterületeket 

összekötő zöld folyosó zöldfelületi rendszerré fejlesztése, és ennek érde-

kében további lépések szükségesek.  

- Nem valósult meg teljes mértékben a város nyugatról határoló gyorsfor-

galmi út melletti fásítás, amellyel a porszennyezés elleni védekezés is ha-

tékonyabbá válna.  

- A szennyvíztisztító és a szemétlerakó körül – kiemelten a lakóterületek 

irányában védőerdőt kell létesíteni.  

- Jelenleg még nem biztosított a zöldfelületi rendszer vízellátása. 

- A Belvárosban és a Hagyományos beépítésű belső lakóterületeken a zöld-

felületek relatíve alacsony aránya, a Lakótelepeken a felújításra szoruló 

zöldfelületek kiterjedt nagysága, míg a Nagyerdő városrészben az egyes 

helyeken jelentkező állománybeli problémák említhetőek meg. 

 

A város egy jelentős része ugyan kertvárosias, az éghajlatváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodás területén ez részben előnyt jelenthet, ugyanakkor a Belváros ki-

építettsége miatt az épületek hőemissziója által kialakuló városi hősziget-effektus 

éreztetheti hatását (lsd. 1.1.11. fejezet).  

 

Ezen túl a viharok, erős széllökések, nagy mennyiségű csapadék, jégeső közvetlen 

fizikai veszélyforrást jelenthet az épületállományra nézve. A beépítettség, a bur-

kolt felületek, a zöldfelület és az árnyékolt területek aránya és az utcák természe-

tes szellőzési képessége egyaránt döntő szerepet játszanak a település mikrokli-

matikus viszonyainak kialakításában.  

 



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 
  

  

 „KRISTÁLY-99” KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI, SZOLGÁLTATÓ KFT. 21 

 
 

7. ábra Debrecen belterülete 2017. július 4-i felvételen (bal oldalon), illetve a belterület 

zöldfelület intenzitás index értékei áprilisi, júliusi és októberi felvételek vegetációs viszo-

nyainak együttes értékelése alapján (jobb oldalon) (forrás: Strategis Kft) 

 

A zöldfelületek arányának növelése, a zöldterületek rehabilitációja, valamint a 

burkolt felületek nagyságának csökkentése nagymértékben hozzájárul a hirtelen 

lezúduló nagy mennyiségű csapadék elvezetéséhez és a hősziget-hatás mérséklé-

séhez.  

 

A tartós meleg hatására a lakókörnyezetben élő haszonállatok kórokozói gyorsab-

ban terjedhetnek, veszélyt jelentve ezzel az emberi egészségre.  

 

Az épületek nem megfelelő fosszilis energiahordozóval történő fűtése következ-

tében a település levegőminősége romlik, a téli időszakban szmog alakulhat ki 

 

1.1.3. Közlekedés 

 

Debrecen a Tiszántúli közlekedés egyik legfontosabb csomópontja. A városi köz-

úti közlekedés tengelye a 4-es főút, mely Magyarország leghosszabb közútja. A 

városi közlekedés tehermentesítése érdekében 2013-ban átadásra került a 4-es út 

Debrecent elkerülő szakasza. 2006-ban érte el a várost az M35-ös autópálya, mely 

összeköti Debrecent az M3-as autópályával, így biztosítja a Budapesttel való au-

tópálya-összeköttetést. Az M35-ös folytatásának, a Berettyóújfalu felé vezető sza-

kaszának kiépítése 2018. végére befejeződött. Ez az út csatlakozik az M4-es au-

tópályához, mellyel a keleti határ, illetve a Debreceni Nemzetközi Repülőtér is 
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könnyebben megközelíthetővé válik. A főúton és az autópályán kívül több má-

sodrendű főút is Debrecenbe fut be: 35-ös (Miskolc), 33-as (Füzesabony), 47-es 

(Szeged), 48-as (Nyírábrány) és 47l-es (Mátészalka). 

 
A debreceni vasúti csomópont, a szolnoki mellett kiemelkedő fontosságú a Ti-

szántúlon. Debrecent érinti az ország egyik legforgalmasabb E52-es (100-as) jelű 

vasútvonala, a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonal. Emel-

lett több, a térség szempontjából kiemelt vasútvonal fut össze a városban: a Deb-

recen-Nyírábrány-Érmihályfalva, a Debrecen-Nyírbátor-Mátészalka, illetve a 

Debrecen-Tiszalök és a Debrecen-Nagykereki vonalak. Ezeknek elsősorban a tér-

ségi munkaerőingázás szempontjából van kiemelt szerepük, emiatt a jövőben ter-

vezett tram-train típusú közlekedés kapcsán nőhet a jelentőségük. 
 

A város a légiközlekedésbe is aktívan bekapcsolódik. A debreceni repülőtér 

2003-tól a nyilvános, kereskedelmi, a nemzetközi forgalom számára nyitott repü-

lőtérré vált, mikor is megkapta az állandó nemzetközi határnyitású kereskedelmi 

minősítést. 2011-től a folyamatos fejlesztések hatására a légikikötő forgalma di-

namikusan növekszik.  

 

A debreceni nemzetközi repülőtér Kelet-Magyarország legfontosabb és egyben 

legnagyobb forgalmú repülőtere, Magyarország öt nemzetközi repülőterének 

egyike; a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér után a második legforgal-

masabb. 
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8. ábra Helsinki folyosók és TEN-T hálózat elemei Magyarországon  
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Az EU által elfogadott közlekedés hálózatfejlesztési tervben kidolgozott hálózat 

a TEN nevet viseli, ami a Transz-Európai Hálózat angol rövidítése. A hálózat ele-

meiből az M35-ös autópálya, illetve az E52 vasútvonal (Budapest-Záhony) érinti 

Debrecent. Az ENSZ-EGB (Európai Gazdasági Bizottság) égisze alatt is elindult 

egy másik folyamat, amelyben az Európai Unió is részt vett. Ennek eredménye-

ként kerültek meghatározásra az úgynevezett Helsinki-folyosók, melyek közül 

több Magyarországon is áthalad. 
 

Debrecen város több mint 500 km hosszúságú önkormányzati úthálózatának 

állapota jelentősen befolyásolja a közlekedési hálózatról és az üzemeltetésről al-

kotott képet. Az úthálózat, a közlekedés a város légszennyezettségi állapotát alap-

vetően határozza meg, a közlekedés szennyezőanyag kibocsátása meghaladja az 

ipar kibocsátását. 

 

A város útjain közlekedő gépjárművek száma, különösen a személygépkocsik 

száma és a tehergépkocsik száma az elmúlt hét évben folyamatosan nőtt. Ezzel 

együtt sajnos nőtt a gépjárművek átlagéletkora is. A közúton közlekedő járművek 

83 %-a személygépjármű, 12 %-a tehergépjármű. 

 
 

Időszak 

Közúti gépjármű-

vek összes száma 

(db) 

Személygépko-

csik összes száma 

(db) 

Tehergépkocsik 

összes száma 

(db) 

2010. év 75 472 62 116 9 165 

2011. év 74 737 61 394 9 034 

2012. év 74 213 61 052 8 850 

2013. év 75 374 61 951 9 030 

2014. év 76 857 63 334 9 093 

2015. év 77 754 64 496 9 170 

2016. év 80 122 66 653 9 480 

2017. év 83 236 69 204 9 830 

2018. év 86 387 71 811 10 179 

2019. év 89 956 74 653 10 696 

3. táblázat Közúti gépjármű állomány Debrecenben (2013-2019.) 

(Forrás: KSH) 

 

A debreceni adatokat elemezve elmondható, hogy a gépjárműállomány 2015-re 

2010-hez képest 3 %-kal, míg 2019-re 2010-hez képest 19 %-kal növekedett, ami 

elmarad a megyei növekedéstől. 

 

A forgalom növekedésének másik oka, hogy a város a munkalehetőségek, a ke-

reskedelem, a szórakozás, a kultúra és a turizmus területén is betölti regionális 

központ szerepét, ide vonzva közeli és távolabbi települések lakóit, akik a legtöb-

ben gépkocsival érkeznek. 
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9. ábra: A város úthálózatán jellemző átlagos közúti forgalomnagyságok (Ejm/nap)  

(Forrás: Debrecen fenntartható városi mobilitási terve (SUMP) 

 

A jelenlegi forgalomirányítás nem képes alkalmazkodni a forgalmi változások-

hoz. A jelenleg még jellemzőnek mondható fix időtervű vezérlés korszerűtlen és 

gyakran a csomóponti kapacitások rossz kihasználását okozza. Ezen túl gondot 

okoz, hogy a gépkocsivezetők egy része nem tudott alkalmazkodni a megnöveke-

dett forgalomhoz, a közlekedés elvárt dinamikájához. 

 

A város célja, hogy a belvárost mentesítse elsősorban az átmenő forgalomtól, s 

mellette a belső városi forgalom egy részét is kívül tartsa a belvárosi területektől. 

Ezzel az elsődleges cél a közlekedés okozta környezeti terhelések csökkentése. 

Az átmenő forgalom visszaszorításával, a személygépjárművel közlekedő célfor-

galom más eszközökre történő átterelésével, valamint a teherforgalom csúcsidőn 

kívüli időszakra szorításával csökkenthető a belváros terhelése. Az intézkedések 

egymással összefüggenek, és a belvárosban lakók, a gyalogosok, kerékpárosok, 

valamint a tömegközlekedők érdekeit helyezik előtérbe. 

 
A város közúti terhelésének csökkentése érdekében elengedhetetlen az országos 

főutak várost elkerülő hiányzó szakaszainak kiépítése, a tranzit és a nehéz teher-

forgalmat a minél teljesebbé fejlesztendő elkerülő gyűrűn kell lebonyolítani. Az 
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elkerülő utak - mint országos közúthálózati elemek - kiépítése kormányzati fel-

adat. 

 
A közúti-vasúti szintbeli keresztezések a helyi közlekedés igényeit már nem elé-

gítik ki megfelelően, különösen ott, ahol a vasúti forgalom is nagy, elsősorban a 

100-as vasútvonal átjáróiban. Minden szintbeli vasúti átjáró szűk keresztmetszetet 

jelent a főúthálózaton. 

 

A belváros tehermentesítését és a környezet megóvását a közösségi közlekedés 

előnyben részesítése közvetlenül és közvetve is szolgálja. 

 

Debrecen Város közigazgatási területén a tömegközlekedést a DKV Debreceni 

Közlekedési Zrt. szervezi, biztosítja. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közle-

kedést 2009. július l-jétől a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. és az Inter Tan-ker 

Zrt. által létrehozott Cívisbusz Konzorcium üzemelteti. A DKV Zrt. feladata a 

forgalomirányítási rendszer és a helyi autóbusz-közlekedés szervezése, a konzor-

ciumi partner feladata pedig a járműpark biztosítása és fenntartása. A városi busz-

közlekedést 85 db csuklós és 40 db szóló autóbusszal biztosítják, melyből leg-

alább 116 db-nak kell folyamatosan üzemképesnek lenni. 

 

A DKV Zrt. ezen túl trolibusz és villamos hálózatot is üzemeltet.  

 

A városban két villamospálya szolgálja ki 27, menetrend szerint közlekedő jár-

művel az utazókat, melynek a DKV Salétrom utcai járműtelepe a központja, ahol 

2014-ben átadott kocsiszín és kamionmosó található mintegy 5.000 m2-en, míg 

mellette a régi műhelyépületeket, körülbelül 3.000 m2-en felújították. 

 

A trolibuszpark 21 db, kéttengelyes, részben vagy teljesen alacsony padlós troli-

buszból áll. Ezek egy része dízelaggregátoros önjáró üzemmódra is képes.  

 

A villamos és trolibusz szolgáltatást az autóbusz-közlekedéssel kiegészítve, Deb-

recenben egy új, egységes közösségi közlekedési szolgáltatási és irányítási 

rendszer jött létre, mely hazánkban és Közép-Európában is egyedülálló. Hazánk-

ban sehol, sőt Európában is csak kevés helyen közlekedik olyan korszerű és egy-

séges járműflotta, mint amilyen Debrecenben szállítja az utasokat 
 

A tömegközlekedés egyik színfoltja a 136 éves ZSUZSI Erdei Vasút, mely Deb-

recen és Hármashegyalja között szállítja az utasokat.  

 

A közösségi közlekedést összefogó Intermodális csomópont létesítése fontos lé-

pés lesz Debrecen tömegközlekedésének szervezésében. Célja, hogy Debrecen-

ben és az agglomerációban élő lakosok, valamint a városba látogatók közlekedési 
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lehetőségeit fejlessze, a Debreceni Nagyállomást és környezetét (Petőfi tér) -vá-

rosépítészeti szempontból is illeszkedően- rendezze. 

 

Debrecen sík jellegénél fogva kiváló adottságok állnak a kerékpáros közlekedés 

rendelkezésére. A kerékpárút hálózat 2015-ben jelentős fejlesztésen esett át, 

szinte megtízszereződött a kiépített úthálózat hossza, amely a mai napig is folya-

matosan növekszik. A kerékpározás népszerűsége nő, de még mindig nem tekint-

hető széles körben elterjedtnek a településen.  

 

Ugyanakkor a gyalogos forgalom a városközpont fokozatos átalakítása miatt 

egyre nagyobb szerepet tölt be, ugyanakkor a belvárosban és a főúthálózat mentén 

jellemző jelentős forgalom a biztonságot és a komfortérzetet csökkentik. Jelentős 

elválasztó hatást jelentenek a város főútjai, ahol sok helyen a gyalogosok száma 

is igen magas. Ezek mentén a légszennyezés és a zajhatás is jelentős problémát 

jelent, az átkelési helyeken pedig sok a lehetséges konfliktuspont a kanyarodó 

közúti forgalmi irányokkal. 

 

A kibocsátás csökkentés érdekében fontos lenne a nem motorizált közlekedés fel-

tételeinek további fejlesztése. 

 

1.1.4. Ipar 

 

Debrecen gazdaságát évszázadokon keresztül a természetföldrajzi tényezők, 

adottságok határozták meg. A jó termőföld és az állattenyésztés adta az alapját a 

városban jelenlévő kereskedelemnek és iparnak. Debrecen volt az alföldi állattar-

tás és kereskedelem egyik központja, melyben a Hortobágy közelsége is közreját-

szott. Az ipari termelés elsősorban a mezőgazdasági termékek feldolgozását je-

lentette: a debreceni mesterek (szűcsök, bognárok, szabók, takácsok, tímárok) 

munkái az európai nagyvárosokba is eljutottak. A város kereskedelmi szempont-

ból is központnak számított, jó elhelyezkedésének köszönhetően már 1400-as 

évek második felére árumegállítási joggal rendelkezett, és a XV. századra Magyar 

Királyság egyik leggazdagabb településének számított. A tradíciókra építve, a vá-

ros gazdasági életében a mai napig jelentős szerepet játszik a mezőgazdasági ter-

mékekre épülő feldolgozóipar. 

 

Debrecenben csak a második világháborút követően indultak be a talán túlságosan 

is előtérbe helyezett nehézipari fejlesztések. Az 1950-es évektől kezdődően men-

tek végbe a jelentős munkaerőbázisra alapozó feldolgozóipari beruházások, ame-

lyek az 1990-es években lezajlott privatizációs folyamatnak köszönhetően nagy-

részt külföldi kézbe kerültek. A város az ipar területén is vezető szerepet tölt be a 

régióban, ám a régió országos összehasonlításban a közelmúltig kedvezőtlen ér-

tékekkel rendelkezett. 
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A KSH nyilvántartása szerint 2019. évben Debrecen közigazgatási területén 
lévő regisztrált gazdasági egységek (39.384 db) eloszlása (db): 
 

 
10. ábra Debrecen területén regisztrált gazdasági egységek (Forrás: DMJV) 

 
Debrecen ipari szerkezete az elmúlt néhány év változásai, fejlődése miatt átalaku-

lóban van. A város Ipari Parkjai Debrecen humán erőforrásai, innovációs poten-

ciálja, területi elhelyezkedése, infrastrukturális helyzete, közlekedési adottságai 

miatt vonzó beruházási helyszínek legújabban pl. autóipari, gépipari, gumiipari, 

csomagolástechnikai nemzetközi vállalatok (BMW, Continental, Krones) szá-

mára is. 

 
Ipari Park megnevezése Méret, (ha) 

Észak-Nyugati Ipari Park 500 
Déli Ipari Park 200 

Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park 120 
Nyugati Ipari Park 31 

Debreceni Logisztikai Központ és Ipari Park 28 
Debreceni Science Park 21 

Delog Logisztikai Központ és Ipari Park 8 
Daniella Ipari Park 4 

4. táblázat Debrecen Ipari Parkjai (Forrás: www.debrecen.hu) 

 
Kiemelten fontos adottsága Debrecennek a jelentős szellemi potenciál, ami a tu-

dásipar kiépítésének alapvető feltétele. A versenyképes gazdasági szerkezet jel-

lemzője az innovációra, technológia megújításra képes vállalatok és beszállítói 

19865

15604

2296

1240 379

Gazdasági társaságok és
szövetkezetek
Önálló vállalkozások

Őstermelő
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kör jelenléte. A tudásipar az egyetemek, kutatóintézetek, gyógyintézetek, gyógy-

szergyárak, az informatikai ipar, a mezőgazdasági alapanyaggyártás fejlett kap-

csolatrendszerén alakulhat ki, melyhez Debrecenben az alapfeltételek adottak. 

 

Innovációra képes kis- és közepes vállalkozások is vannak szép számmal Debre-

cenben. A tudományos, műszaki, ipari parkoknak különösen nagy jelentősége le-

het a kis- és közepes vállalkozások innovációinak felkarolásában, a fejlesztések 

támogatásában, a késztermékek piacra kerülésében. A kis-és közepes vállalkozá-

sok többsége Debrecenben is a helyi vagy esetleg megyei piaci igényekre épít. A 

Debrecenben is jelentős kézműves hagyományokra építő, speciális fogyasztói 

igények kielégítésére vállalkozó cégek száma növekszik, a jövőben fokozatosan 

bővülő piacokra számíthatnak. Ezek a kis- és közepes vállalkozások a szakembe-

reik kivételes szakmai tudását tudják elsősorban kamatoztatni. 

 

A magyar gyógyszeriparon belül Debrecen kiemelt helyet képvisel: a helyi okta-

tási, kutatási és gyártási hagyományokra alapozva az ország egyik legjelentősebb 

gyógyszeripari vállalati koncentrációja itt alakult ki. A város több nagyvállalata 

is szorosan az egészségügyhöz kötődik, a TEVA Gyógyszergyár Részvénytársa-

ság és a Richter Gedeon Nyrt. is az iparág jelentős debreceni hagyományaira épí-

tenek, míg a Medicor Kéziműszer Rt. egészségügyi segédeszközöket gyárt évti-

zedek óta. 

 

Az eredetileg ipari tevékenységgel foglalkozó, mérés és irányítás automatizálás 

területén működő National Instruments Hungary Kft. jelentős gyártókapacitással 

telepedett a városba, majd a logisztikai egység, a vevőszolgálat és a szoftverfej-

lesztéssel foglalkozó részleg Debrecenben történő elhelyezésével bővítette itteni 

tevékenységét. 

 

A város jelentős gépipari hagyományainak a tovább vivője a Schaeffler-csoport 

keretében működő FAG Magyarország Ipari Kft. A több mint 1.100 főt foglal-

koztató vállalat az elmúlt időszakban a cégcsoport legfontosabb kúpgörgőscsap-

ágy-gyártó egységévé fejlődött. A cég az új, Határ úti Ipari Parkba tervezett gyár-

tócsarnokának felépítésével tovább növeli gyártókapacitását Debrecenben, mely-

lyel további 500 munkahelyet teremtenek a régióban. 

 

A város jelentős - a térség kedvező mezőgazdasági adottságaira alapozó -élelmi-

szerfeldolgozó kapacitásokkal rendelkezik (pl. Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző 

Kft., Hajdú Gabona Zrt., Róna Dohányfeldolgozó Kft.) illetve a városban igen 

jelentős hagyományokra visszatekintő nyomdaiparnak hosszú időtávra előre te-

kintve is biztosított a felvevőpiaca (pl. Alföldi Nyomda). 

 

Az elmúlt évek egyik leggyorsabban fejlődő gazdasági ágazatának Debrecenben 

az ún. SSC (shared service center) szektor tekinthető, amely becslések szerint 
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közel 3.000 főt foglalkoztat. A szektor sajátossága olyan tevékenységek végzése, 

amelyek a számítógépes hálózatok segítségével a helyi szakemberekre támasz-

kodva, nagyobb távolságból is lefolytathatóak (pl. IT szolgáltatások, ügyfélszol-

gálat, könyvelés). Debrecen legnagyobb ilyen jellegű vállalata a több mint ezer 

főt alkalmazó IT Services Hungary Kft., emellett fontos szerepet játszanak a már 

korábban említett NI Hungary Kft., a BT Global Services és a Merlin-IT Hungary 

debreceni telephelyei. 

 

1.1.5. Logisztika 

 

A város elhelyezkedését kihasználva részt vesz a régió áru- és munkaerő ellátásá-

ban, a hazai, regionális, külföldi fuvarozási, szállítmányozási rendszerében, vala-

mint a nemzetközi légi ellátási láncban.  

 

Debrecen rendelkezik intermodális logisztikai szolgáltató központ minősítéssel, 

három logisztikai szolgáltatásra alkalmas területtel rendelkezik, így alakult ki az 

országos LSZK-k között egyedülálló módon egy háromhelyszínes logisztikai 

szolgáltató központ, mely a különböző közlekedési ágak kiszolgálását teszi lehe-

tővé: 

 

- Delog Logisztikai Központ és Ipari Park ma központi telephelyéül szol-

gáló Vámraktár utcai 25 ha-os terület, amely közúti és vasúti kiszolgálásra 

alkalmas. 

- A Vasútállomás területe, ahol vasúti és közúti (konténer és csereszekrény) 

kiszolgálásra alkalmas 3 iparvágány áll rendelkezésre. 

- A 10,5 ha-os repülőtéri, amely iparvágányos-, közúti- és légi kiszolgálásra 

alkalmas. 

 

Levegőminőségi szempontból hátrányos ugyanakkor, hogy e kereskedelmi, lo-

gisztikai övezetnek nincsen minden esetben közvetlen, a települést elkerülő közúti 

kapcsolata az M35-ös autópályával, aminek következtében az e közlekedési fo-

lyosó felé irányuló forgalom áthalad Debrecen központi részein. A logisztika és 

kereskedelem - jellegüknél fogva - jelentős szállítási igényt generálnak, 

amelynek kielégítése jelentős mértékben hozzájárul a város üvegházhatású 

gáz kibocsátásához. 

 

Ugyanígy probléma, hogy a várost elkerülő közúti körgyűrű még hiányzó elemei 

miatt a logisztikához kapcsolódó -Debrecent sok esetben csak tranzitként érintő- 

teherforgalom egy még ma is jelentős része áthalad a város belső területein is. 
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1.1.6. Mezőgazdaság 

 

Debrecen évszázadokon át egy kiterjedt mezőgazdasági térség centrumában he-

lyezkedett el, ami a város gazdasági életét hosszú időn át erősen befolyásolta, s a 

mai napig az átlagosnál magasabb a mezőgazdaság szerepe a város gazdaságában.  

 

2019. évi adatok alapján Hajdú-Bihar megyében 3,3 % a mezőgazdaságban és 

erdőgazdálkodásban foglalkoztatottak aránya, ami Debrecenre vonatkoztatva 2% 

körüli értéket mutat. A szám azonban megtévesztő, hiszen az arra épülő élelmi-

szer-gazdaság mind a város foglalkoztatásában, mind a város gazdaságában jelen-

tős szerepet játszik ma is, és így lesz ez a jövőben is. A debreceni földbőség és a 

földek jó termőképessége, valamint a történelmi előzmények következtében a vá-

rosban az agrárium súlya ma is magasabb a hazai nagyvárosok átlagánál.  

 

A város kiterjedt határát és termőföldjét évszázadokon át a legfontosabb termé-

szeti erőforrásként tartották számon, s így van ez ma is. A mintegy 46 000 hektá-

ros és változatos agrárhasznosításra lehetőséget adó területen a város életében, az 

élelmiszer-gazdaság komplex megközelítése vált meghatározóvá.  

 

A természeti adottságok döntően befolyásolták a művelésági szerkezetet és annak 

racionális alakíthatóságát. A földrajzi szempontból változatos földterület a gaz-

dálkodási formák különböző típusainak kialakulását tette lehetővé. Talajtani 

adottságok alapján legértékesebbnek a város ÉNy-i, a Hajdúháthoz tartozó része 

tekinthető, szemben az alacsonyabb termőképességű nyírségi területekkel. 

 

A legjobb, lösztakarón kialakult, 30-35 aranykorona/ha termőföldek a Tócótól 

Nyugatra találhatók, amelyek a magas színvonalú növénytermesztés (búza-kuko-

rica-cukorrépa) és az állattenyésztés (elsősorban sertéstenyésztés) alapját jelentik.  

 

A Tócótól keletre az erdő a domináns művelési ág, a szántó alárendelt, a földmi-

nőség közepes vagy gyenge. A város belterületét övező területeken nagy gazda-

sági értéket jelent a kiterjedt intenzív kertkultúra.  

 

A művelési struktúra módosulásának szembetűnő vonása az elmúlt évtizedekben 

éppen a kert, a szőlő és a gyümölcsös területének a növekedése volt. Az igazi 

nagyvárosi területhasznosítási forma térhódítása nyomán a kertek ma már szinte 

összefüggő formában ölelik körül a város belterületét. 

 

A művelésre alkalmatlan területek aránya kicsi, így az ebből származó porszeny-

nyezés nem jelent igazi problémát. A jó minőségű talajok okozta gond viszont, 

hogy korábban az erdők rovására nőtt a mezőgazdasági művelésben álló területek 

aránya. A nagy területen folyó művelés intenzíven gépesített volta miatt nem csak 

porterhelés jelenik meg, hanem a gépek kibocsátása is jelentkezik. E mellett az 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hajd%C3%BAh%C3%A1t
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már művelési adottság, hogy a mezőgazdasági területek növényborítottsága nem 

egyenletes egész évben és a száraz időszakokban az innen származó por a védő-

erdők nem megfelelő aránya -kiegészülve esetenként a rossz mezőgazdasági gya-

korlat okozta káros hatásokkal (talajdegradáció, szemcseaprózódás, nem megfe-

lelő trágyázás, műtrágyázás)- okoz levegőminőségi (por, bűz) problémákat. 

Ugyancsak porkibocsátással jár a termények betakarítása, szállítása, tárolása, ke-

zelése, tisztítása.  

 

Az állattenyésztés (szarvasmarha-, baromfi- és sertéstartás) hatásaként jelenhet 

meg a nitrát, szulfát és ammónia kibocsátás, melynek a legjelentősebb forrásai a 

szerves- és hígtrágya tárolás. 

 

Az intenzív mezőgazdálkodás hatására egyes területeken nagyobb koncentráció-

ban található a talajban nitrát, amely a talajvízbe is bemosódott, lehetetlenné téve 

ezzel a víz hasznosítását öntözésre. Valamint a kertségekben, mezőgazdasági te-

rületeken megjelent illegális állattartó telepek vagy bizonytalan tevékenységet 

végző telephelyek szintén veszélyt jelentenek. 

 

A mezőgazdaság a klímaváltozásnak egyik leginkább kiszolgáltatott ágazat. 

A felmelegedés és a szárazosodás folyamán kialakuló aszály, terméskiesést ered-

ményez. A károk észszerű, a vízkészletek fenntarthatóságát és a talajadottságokat 

messzemenően figyelembe vevő öntözéssel, talajkímélő gazdálkodási technikák 

alkalmazásával, és a megváltozott éghajlati adottságokhoz igazodó fajtaválasztás-

sal mérsékelhetők.  

 

1.1.7. Közszolgáltatások és infrastruktúra helyzete 

 

Ivóvíz ellátás, vízbázisvédelem, szennyvízelvezetés, kezelés, csapadékvíz 

 

Ivóvíz ellátás 

 

Debrecen és agglomerációjának ivóvízellátását a Debreceni Vízmű Zrt. biztosítja. 

A szolgáltató 2015-től Debrecen város vízellátása és szennyvíz elvezetése mellett 

további, több mint 20 település vízellátását és szennyvíz elvezetését is végzi. 

 

Az ivóvíz jelentősebb részét felszín alatti vízből, egy kisebb hányadát (évente 4,2 

millió m3) a Keleti-főcsatorna vízének tisztításával nyerik. A felszín alatti víz ki-

termelését szolgáló közel 100 db rétegvízkút három vízműtelepen található, az I. 

sz. Vízműtelep Debrecen, Balmazújvárosi úton, a II. sz. Vízműtelep Debrecen, 

Móricz Zsigmond körúton, míg a IV. sz. Vízműtelep Debrecen, Vámospércsi úton 

üzemel. Ez a három telep biztosítja a város ivóvíz ellátásához szükséges felszín 

alatti víz kitermelését. 
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A közműveken kívül a városban több üzemnek (TEVA Gyógyszergyár, Konzerv-

gyár, volt GÖCS, volt Barnevál) jelentős méretű saját vízbázisa van. 

 

Az ivóvíz vezeték hossza 1391 km, míg a teljes szennyvíz hálózat hossza 1055 

km (2017.). 2013-tól mind a lakossági, mind a gazdálkodói vízfelhasználás növe-

kedést mutat. 2013. és 2017. között ez a növekedés összesen mintegy 10 %-ot ért 

el. 

 

Az ivóvíz-felhasználás 2/3-a a lakossági felhasználás, a gazdálkodó szervezetek 

a teljes mennyiség 1/4-ét igénylik, az intézmények felhasználása 10 % alatti. Mi-

vel a gazdálkodó szervezetek egy része saját vízellátással rendelkezik, így a 

szennyvízkibocsátásuk magasabb lehet, mint a szolgáltatótól beszerzett víz meny-

nyisége. 

 

Azonban a vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanok többsége is rendelkezik házi 

kutakkal, amelyet elsősorban locsolási célra hasznosítanak. Ugyanakkor a legtöbb 

esetben a vizet a talajvíz első vízadó rétegéből nyerik, amely az illegális szenny-

vízelvezetés, mezőgazdasági szennyezés következtében már nem tekinthető meg-

felelő minőségű víznek. A fertőzött vizű kutak felszámolása nem lehetséges, mert 

a házi kutak számáról nem áll rendelkezésre. 

 

A településen az egy főre eső napi vízfogyasztás éves átlagban a 2019-ös ada-

tok szerint 109 l/fő volt. A következő évtizedekben azonban az egyre kényelme-

sebb életvitelből adódóan a vízfogyasztás növekedése várható. Ugyanakkor az 

éghajlatváltozás is jelentős hatással lesz vizeinkre, amely zavart okozhat a 

települések vízellátásában is, ezért már most indokolt a víztakarékos vízhaszná-

latok támogatása, terjesztése. 

 

Vízbázisvédelem 

 

A jelenlegi adatok alapján a hazánkban üzemelő közműves ivóvízellátó művek a 

napivízszükséglet több, mint 90%-át különböző típusú felszí alatti míg alig 10 %-

át felszíni vizekből szerzik be. A WHO ajánlása szerint lehetőleg felszín alatti 

vizeket kell igénybe venni a közüzemi ellátásban, mert a haváriaszerű szennyezé-

sekre kevésbé érzékenyek, ugyanakkor a vízkezelési technológiájuk egyszerűbb 

és olcsóbb. 
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Az egészséges ivóvíz a természet lételeme, ugyanakkor a légkört és a litoszférát 

szennyező emberi tevékenységek, kedvezőtlen hatások veszélyeztethetik a fel-

színalatti vízbázisokat is. A klímaváltozással összefüggő események, hatások to-

vább megnövelik a kockázatokat is, mind mennyiségi, mind minőségi oldalról.  

 

A fenti tények együttesen egyre inkább indokolják az üzemelő felszín alatti 

vízbázisok védelmét szolgáló programokat. 

 

Debrecenben 1996. óta zajlik a vízbázisvédelmi program, melynek célja a 85-200 

m mélyen elhelyezkedő vízadó rétegek védelme a felszíni szennyeződésektől. 

Egy 1996-ban elvégzett vizsgálat alapján a város vízellátását alapvetően megha-

tározó mélységi vízbázisok közül hármat nyilvánítottak sérülékenynek. E szerint 

a felszíni szennyeződések -amennyiben nem megfelelően kezelik- károsíthatják a 

felszín alatti 85-200 m mélyen elhelyezkedő vízadó rétegeket. 

 

 
11. ábra Vízbázisok védőidomai (Forrás: TIVIZIG ) 
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A Debrecen területén üzemelő vízbások sérülékenységére vonatkozó informá-

ciók: 

 

- Debrecen I. és II. vízműtelep bázisára meghatározott 5-50 éves hidrogeo-

lógiai védőidomnak van felszíni metszete, vagyis értelmezhető a hidroge-

ológiai védőterület. 

- Debrecen I. és II. vízműtelep bázisára meghatározott 5-50 éves hidrogeo-

lógiai védőidomnak a rétegbeni kiterjedése nagyobb, mint a hidrogeoló-

giai védőterület. 

- Debrecen IV. vízműtelep bázisára meghatározott 50 éves hidrogeológiai 

védőidomnak nincs felszíni metszete, vagyis itt nem értelmezhető a hid-

rogeológiai védőterület. 

 

Szennyvíz elvezetés, kezelés 

 

A közcsatornás szennyvízelvezetés kiépítettsége szintén magas, a 2019-ös adatok 

szerint a lakások 87%-a van bekötve a csatornahálózatba, a kiépített vezeték 

hossza 1.120,657 km. A lakások 13%-a azonban még továbbra is szennyvízközmű 

pótló megoldással oldja meg a szennyvízkezelést, ennek következtében, az érin-

tett településterületeken, továbbra is veszélybe kerülhet a települési vízbázi-

sok biztonsága és a talajvizek minősége. Ezért fontos a vízbázisok védelme ér-

dekében a környezetvédelmi előírásokat fokozottan betartani és ellenőrizni, mert 

az átlaghőmérséklet emelkedése által várható lakossági fogyasztói és öntözési 

igény kielégítése szennyezett vízforrásokkal nem lehetséges.  

 

A szennyvíz nagyobb része a 2005-2011. között megvalósult ISPA beruházásnak 

köszönhetően elválasztott rendszerű hálózaton keresztül kerül a szennyvíztisztító 

telepre. Az elválasztott rendszer lényege, hogy a keletkező bebocsátott szennyvi-

zet és az összegyűjtött csapadékvizet két külön hálózat vezeti a befogadóba. 

 

Ugyanakkor még mindig van egyesített rendszerű hálózat is, mely az adott-

ságai miatt nehezen építhető át elválasztott rendszerűvé. Ennek következmé-

nye, hogy a tisztítatlan szennyvíz egy része nagyobb záporok esetén a csapa-

dékvízzel együtt a Tócó patakba kerülhet. A vízfolyást alkalmanként nagy in-

tenzitással terhelik a Kishegyesi úti (13+674 szelvény) és a Déli sori (11+720 

szelvény) záporkiömlőkön érkező vizek. A Tócó befogadója a város tisztított 

szennyvizének (10+978 szelvény).  

 

A közcsatornán elvezetett szennyvizek esetében kedvező, hogy a szennyvíztelep 

korszerű három tisztítási fokozattal (mechanikai- és biológiai tisztítás, iszapkeze-

lés) rendelkező telep. 
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Csapadékvíz 

 

Debrecenben az egyes csapadékfőgyűjtőket más-más szervezetek tartják kezelés-

ben. A városban 11 db főgyűjtő van. Ezek egy része mesterséges, egy része ter-

mészetes. 

 

A főgyűjtők a város egész területét lefedik. Átmérő és hossz szerint kigyűjtött adat 

1997-ben készült. Ekkor az összes csatornaszakasz hossza 61 km, ellenőrző aknák 

száma: 2.100 db, víznyelő aknák száma: 1.900 db, víznyelő bekötő vezetékek ösz-

szes hossza 8.800 m. jelenleg az összes csatorna hossza 90 km-re becsült. 

 

A csapadékvíz gyűjtő-elvezető rendszer állapota egyre inkább kiemelt jelen-

tőségű lehet, a klímaváltozás hatására gyakoribbá váló szélsőséges csapadék-

viszonyok okozhatnak problémát belvíz vagy egyszerre lezúduló nagy meny-

nyiségű csapadékvíz formájában. 

 

A zivatarokat kísérő özönvízszerű esőzést a nem megfelelően kiépített, kar-

bantartott vízelvezető rendszerek, csatornák nem minden esetben képesek 

elvezetni, ilyenkor az árkokból, csatornákból kilépő víz elönti a település ut-

cáit, ingatlanjait és rongálja a közlekedési infrastruktúrát. A csapadékvíz-

elvezetés problémájának fokozódását vetítik elő az éghajlatváltozás hatására 

kialakuló egyre gyakoribb heves esőzésekre vonatkozó projekciók. 

 

A Vámospércsi út végén lévő Mézeshegy, Pipóhegy, Hármashegy utcák által ha-

tárolt területen lévő draincsöves (szikkasztó, elvezető) rendszer felújításra szo-

rulna, mivel eliszapolódik. A Debreceni Vízmű által üzemeltetett, egyesített és 

elválasztott rendszerű csatornahálózathoz kapcsolódó lakossági panaszok jelentős 

része a rendszer csapadék túlterheltségére és illegális csapadékvíz bekötésekre 

vezethető vissza. Az egyesített rendszerbe szabályosan bekötött csapadék meny-

nyisége az éghajlatváltozás következtében jelentősen növekedett, miközben a hid-

raulikai kapacitása a korábbi kiépítettség miatt nem változott. 

 

Szintén a csapadék miatti probléma az elválasztott szennyvízcsatornák időszakos 

visszaduzzadása az illegális csapadék bekötések miatt. A panaszok lényegileg 

megegyeznek az egyesített rendszernél leírtakkal.  

 

Lakossági panaszok továbbá a csapadékcsatorna szennyezettségére irányuló 

problémákról érkeznek, mosása indokolt volna. 
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Energia 

 

Földgáz fogyasztók 

 

Debrecen közigazgatási területének földgáz ellátottságára jellemző, hogy szinte 

minden ingatlan rá tud csatlakozni a szolgáltató hálózatára. A kiépített vezeték-

hálózat hossza 2017. december 31-én 1026,5 km volt. A hálózat hossza az elmúlt 

években, éves szinten mindössze 1-3 km-rel nőtt. Ebből látható, hogy nagyobb 

gázhálózat fejlesztésre már nem volt szükség, az újonnan épült lakások ellátása a 

meglévő hálózatról biztosítható volt, az új lakóterületek hálózatba kötése megold-

ható volt néhány száz, vagy ezer méteres fejlesztéssel. 

 

A fogyasztók számát figyelembe véve megállapítható, hogy több mint 93 %-ban 

a háztartási fogyasztók használják a vezetéken szolgáltatott földgázt, elsősorban 

fűtési célra. Az ipari fogyasztók száma ugyan nem magas, de a fajlagos fo-

gyasztásuk lényegesen meghaladja a lakossági fogyasztásokat.  

 

A korábbi évek tendenciája -mely szerint egyre több vegyes tüzelésű lakóingatlan 

jelent meg a gáz tüzelésűek helyén- úgy tűnik, megfordulni látszik a szilárd tüze-

lőanyagok árának emelkedése miatt. 

 

A megújuló energiák mellett a városok lakóházainak fűtésére környezetvédelmi 

szempontból a távhő és a gáz a legalkalmasabb. Természetesen ezen fűtési módok 

is bocsátanak ki szén-dioxidot, ami a globális felmelegedés miatt nem lenne kí-

vánatos, s egyéb szennyezőanyagok is a légkörbe kerülnek, de a szilárd tüzelő-

anyagok és főleg a hulladékok égetésénél keletkező, egészségre is káros légszeny-

nyező anyagok kibocsátásához viszonyítva ezen fűtési módoknál a kibocsátás ala-

csonyabb, kedvezőbb. 

 

2013-17. között folyamatosan nőtt az értékesített gáz mennyisége. Ugyanakkor 

2014-ben a lakossági felhasználás egy kisebb csökkenést mutatott, amit az időjá-

rás miatt a fűtési igényű gázfogyasztás csökkenése, valamint a szilárd tüzelés kis-

mértékű növekedése eredményezhetett 

 

2017. évben értékesített földgáz mennyisége a korábbi évek tendenciájától eltérve 

ugrásszerű emelkedést mutatott. Ezen tendencia érzékelhető a lakossági fogyasz-

tásnál, s még kiemelkedőbben érzékelhető az ipari fogyasztóknál. Ennek oka a 

lakossági felhasználásnál ugyancsak az időjárás által generált többletfogyasztás-

ból ered, míg az ipari fogyasztóknál jelentkező kiugró többletfogyasztási adat az 

időjárási adottságok mellett adatszolgáltatási anomáliával is magyarázható, figye-

lembe véve a mezőgazdásági fogyasztás adatait is. A legnagyobb gázfogyasztók 

a távhőszolgáltatók és a lakossági fogyasztók.  
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Az ipari fogyasztók gáz felhasználása 2017-ben alig több, mint fele a lakossági 

felhasználásnak. A távfűtést szolgáltató vállalkozások ebben az évben 3,7 millió 

m3-rel több gázt használtak fel, mint a lakossági fogyasztók. Ezen hő egy jelentős 

része természetesen ugyancsak a lakossági fűtést szolgálta. 

 
Időszak Az értékesí-

tett gáz-

mennyisége 

összesen 

(1000 m3) 

Háztartá-
soknak érté-

kesített gáz 
mennyisége 
(1000 m3) 

Távfűtést el-
látó vállal-

kozásoknak 
értékesített 
gáz mennyi-
sége (1000 

m3) 

Egyéb fo-

gyasztóknak 

értékesített 

gáz mennyi-

sége (1000 

m3) 

Ipari fo-

gyasztóknak 

értékesített 

gáz mennyi-

sége (1000 

m3) 

Mg. fo-

gyasztóknak 

értékesített 

gáz mennyi-

sége (100Ö 

m3) 

2013. év 145.015,7 68.176,6 30.764,3 6.046,1 21.835,4 9.032,9 

2014. év 176.178.3 57.717.4 61.683.6 7.621,1 35.176,5 7.076,7 

2015.év 186.998.1 66.434.1 49.792,2 28.805,9 20.886 9.594,6 

2016.év 186.428.3 62.155,3 82.807,9 17.656,1 6.325,3 11.512,1 

2017. év 236.129,3 79.741,0 83.426,0 22.989.9 -12.193.7 570,9 

5. táblázat A gázfogyasztás 2013-2017. között Debrecenben (forrás: KSH) 

 

Villamos energia  

 

Debrecen közigazgatási területén található földgázfogyasztók számának 1,7-sze-

rese a villamos energiát fogyasztók száma. Ennek oka, hogy míg a gázfogyasztók 

száma lakóingatlanonként legtöbbször csak egy, addig a villamos energiát lakó-

ingatlanonként több fogyasztási helyen is vételezhetik („éjszakai" áram). 

 

Az összes fogyasztók száma 2014. óta folyamatosan nő, igaz éves szinten csak 

kevesebb, mint egy százalékkal. Az összes fogyasztó számának több, mint 90 %-

a lakossági fogyasztó, ugyanakkor a szolgáltatott energia mennyisége a lakosság 

felé a teljes mennyiségnek csak 30 %-a. 

 

Az elmúlt években a hálózat hossza (kisfeszültségű hálózat) 1-5 km-rel bővült 

évente, ami a nagyobb ipari beruházásoknak és a megnövekedett lakásépítések 

számának köszönhetően a közeljövőben várhatóan nagy mértékben emelkedni 

fog. 

 
Időszak Összes fo-

gyasztók 

száma (db) 

Lakossági fo-

gyasztók 

száma (db) 

Összes szolgál-

tatott villa-

mosenergia 

(1000 kWh) 

Lakosság ré-

szére szolgálta-

tott villamos-

energia (1000 

kWh) 

Kisfeszültségű 

hálózatok 

hossza (km) 

2013. év 122.027 113.619 699.121 213.912 1195,2 

2014.év 121.978 113.682 693.159 212.612 1197,7 

2015.év 122.401 113.833 712.340 219.043 1209,4 

2016. év 123.290 114.245 708.379 220.436 1210,6 

2017. év 124.403 114.151 730.825 217.449 1215,9 

6. táblázat A villamos energia fogyasztás 2013-2017. között Debrecenben (forrás: KSH) 
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Közvilágítás 

 

A közvilágítás biztosítása lakott területen az önkormányzat kötelezően ellátandó 

feladata. A közvilágítás energiaigénye jelentős, így ennek csökkentése alapvető 

érdek. A város belterületének utcái és terei szinte teljesen ellátottak közvilágítás-

sal, a kertségekben ugyanakkor még vannak kivilágítatlan utcák, lakók által hasz-

nált területek. 

 

Debrecenben jelenleg közel 24.000 db közvilágítási lámpát tartanak nyilván. Ezek 

között még üzemel nagy teljesítményigényű, korszerűtlen lámpa is. A város fo-

lyamatosan korszerűsíti, építi ki a közterületek közvilágítását. Ennek során a min-

denkori legkorszerűbb lámpatestek beépítésére törekszik, így várhatóan fokoza-

tosan csökken a közvilágítás energiaigénye, üzemeltetési költsége. A technológia 

fejlődésével egyre gyakrabban használnak közvilágítás esetében is LED-es lám-

patesteket, melyekkel jelentős energia-megtakarítást érhetnek el. 

 

A már közvilágítással rendelkező utcákban végrehajtott cserék mellett az új lakó-

parki és kertségi utcákban is korszerű lámpatesteket szereltek fel, a közvilágítás-

sal nem rendelkező területek száma folyamatosan csökken. 

 

A közvilágítás biztosítására fordított energiafelhasználás 2013. és 2017. között a 

korszerű fényforrások felszerelése miatt folyamatosan csökkent, 2017-ben a köz-

világításra szerződött energiakeret 9.800 MWh volt. 

 

Távhőellátás  

 

Debrecen Város célja, hogy - különösen a belváros térségében - minél több lakás 

és intézmény használja a környezeti hatások szempontjából kedvező távhőszol-

gáltatást. A városban ezen szolgáltatást a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. biztosítja. 

A szolgáltató a fűtés mellett melegvíz-ellátást és elsősorban a nyári hónapokban 

hűtési szolgáltatást is végez a fogyasztók részére. 

 

2013. és 2019. között kis számú új lakossági fogyasztó bekapcsolása történt a 

rendszerbe, az intézményi fogyasztók száma pedig 2019-re némileg csökkent. A 

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. által megadott „szolgáltatott hőmennyiségek" a fű-

tési, a melegvíz ellátási és a hűtési hőmennyiséget is tartalmazzák, a hőközpontok 

által mért értékek szerint. Az ellátást a szolgáltató 89 km távhővezeték hosszal és 

836 hőközponttal biztosítja. A hálózati veszteség 12 %. 

 

A szükséges hőmennyiség előállítása erőműben történik, melynek a légszennyező 

anyag kibocsátása fajlagosan alacsonyabb, s folyamatos emisszióméréssel ellen-

őrzött, így környezetvédelmi szempontból ezen fűtési mód előnyös.  
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A távhőszolgáltatás mellett a lakossági önálló gázfűtési rendszerek is jól szabá-

lyozottak, s a légszennyező anyag kibocsátás is lényegesen kedvezőbb, mint a 

szilárd tüzelés esetében, ahol sajnos előfordul hulladékok égetése is. 

 
 

Időszak 

Szolgáltatásba 

vont lakások 

száma (db) 

Szolgáltatásba vont 

intézmények, egyéb 

létesítmények száma 

(db) 

Szolgáltatott hő-

mennyiségek 

(GJ) 

2013. év 30.324 1.405 1.561.875 

2014. év 30.324 1.405 1.547.673 

2015. év 30.324 1.410 1.478.611 

2016. év 30.324 1.412 1.336.542 

2017. év 30.511 1.430 1.554.512 

2018. év 30.511 1.320 1.472.310 

2019. év 30.584 1.343 1.420.378 
 

7. táblázat A távhő szolgáltatásba bevont lakások és intézmények 

száma, a szolgáltatott hőmennyiség  

(forrás: Debreceni Hőszolgáltató Zrt.) 

 

A felhasznált és szolgáltatott energia jelentős részét a fűtési célú energiaigény te-

szi ki. A teljes felhasznált hőmennyiségnek a lakossági célú felhasznált hőmeny-

nyiség 43 %-a, míg az egyéb fogyasztók részére szolgáltatják a hőmennyiség 53 

%-át. A hűtési célú szolgáltatás a szolgáltatott teljes energia mennyiség néhány 

százalékát teszi csak ki. A melegvíz ellátás nagy része a lakosság részére történik 

(98 %). 
 

Időszak 

Távhő ellá-
tásra felhasz-
nált hőmeny-
nyiség össze-

sen (GJ) 

Távhő ellá-
tásra felhasz-
nált hőmeny-
nyiség, lakos-
ságnak (GJ) 

Távhő ellá-
tásra felhasz-
nált hőmeny-
nyiség, egyéb 
fogyasztók-

nak (GJ) 

Lakosság-
nak szolgál-
tatott me-

legvíz 
mennyisége 
(100Ö m3) 

Egyéb fo-
gyasztóknak 
szolgáltatott 

melegvíz 
mennyisége 
(1000 m3) 

2013. év 1.406.348 637.323 769.025 940,4 33,5 

2014. év 1.165.405 524.527 640.878 966,4 26,8 

2015. év 1.247.791 584.622 663.169 958,3 24,4 

2016. év 1.318.458 625.085 693.373 955.7 17,7 

2017. év 1.336.407 632.142 704.265 938,2 19,3 

2018. év 1.252.808 584.341 668.467 946,1 18,3 

2019. év 1.205.071 582.333 622.738 821,3 17,6 

 
8. táblázat A távhőellátásra felhasznált hőmennyiség, szolgáltatott meleg víz  

(forrás: KSH) 
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Hulladékgazdálkodás 

 

A 35. táblázatban a 2013-2017. évig terjedő időszakban, Debrecenben keletkezett 

hulladék mennyiségeket tüntettük fel. A nem veszélyes és veszélyes hulladékok 

egymáshoz viszonyított arányát a 8. ábra mutatja. Veszélyes hulladékok esetében 

2014. évben volt emelkedés, de összességében egyenletes az évenként keletkezett 

mennyisége. A nem veszélyes hulladékok mennyisége csökkenő tendenciát mu-

tat. 

 
Tárgyév Veszélyes 

hulladék (kg) 

Nem veszélyes 

hulladék (kg) 
Keletkezett 

mennyiség össze-

sen (kg) 

2013. év 28.860.426 435.574.584 464.435.010 

2014. év 40.178.533 362.784.074 402.962.607 

2015.év 32.531.900 437.190.066 469.721.966 

2016. év 31.009.112 363.520.629 394.529.741 

2017. év 29.491.614 228.650.087 258.141.701 

9. táblázat Veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége 

(forrás: OKIK) 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a korábbi évekhez viszonyítva jelentős 

változáson ment keresztül. Míg korábban a közszolgáltatói feladatokat az 

A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. végezete, addig 2014. évtől a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. tv 2.§ (1) bekezdés szerint közszolgáltatói feladatokat csak 

nonprofit gazdasági formában üzemelő minősített közszolgáltató láthatja el. Deb-

recen esetében ez a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

 

A közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékok kezelését, a Debreceni Regio-

nális Hulladékkezelő Telep üzemeltetését -amely fogadja és kezeli a közszolgál-

tatás körébe tartozó hulladékot is- a közszolgáltató alvállalkozójaként hulladék-

gazdálkodási feladatokat továbbra is végző A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. látja 

el. 2018. évtől a DHK Nonprofit Kft. megnövekedett feladatai, valamint jogsza-

bályi előírások miatt a közszolgáltató alvállalkozója az A.K.S.D. PLUSZ Non-

profit Kft. lett. 

 

A közszolgáltatásba bevont ingatlanok számát az ingatlanhasználókkal kötött 

szerződések száma alapján lehet reprezentatívan bemutatni. Debrecen területén a 

2014-2019. közötti időszakban a lakóingatlanok, családi házak kb. 95 %-a ren-

delkezik hulladékelszállítási szerződéssel. A lefedettség növelése az elkövet-

kező évek feladata Általánosságban elmondható, hogy a közszolgáltatással érin-

tett lakossági ingatlanok száma 2013. évtől növekvő tendenciát mutat.  
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Kisebb mértékben ugyan, de szintén növekvő a közszolgáltatással érintett intéz-

ményi ingatlanok száma is: 

 
 

Közszolgáltatással érintett ingatlanok száma (db) 

 2013. év 2014. év 2015.év 2016. év 2017. év 

Lakosság 79.677 84.150 86.496 86.692 87.608 

Intézmények 117 96 85 152 223 

Gazdálkodó szervezetek 2.206 1.733 1.856 1.768 1.898 

10. táblázat Közszolgáltatással érintett ingatlanok száma (forrás: AKSD Kft.) 
 

A közszolgáltatói hulladékok körében a legnagyobb arányban keletkező hulladék 

a kommunális hulladék, melyek mennyiségét mutatja a 10. táblázat és a 11. táb-

lázat.  

 
 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Lakosság 47.416 47.529 46.819 45.695 47.697 

Intézmények 906 693 1.316 1.885 1.945 

Gazdálkodó 

szervezetek 

2.315 2.879 4.374 5.761 2.401 

11. táblázat Kommunális hulladékok mennyisége t-ban (közszolgáltatás)  

(forrás: AKSD Kft.) 

 

Látható, hogy a lakossági hulladékok mennyisége kisebb eltérésekkel azonos 

szinten van. Az intézményi, illetve gazdálkodó szervezetek által termelt kommu-

nális hulladékok mennyisége viszont emelkedő, ami abból adódik, hogy egyre 

többen veszik igénybe a szolgáltatást. 

 

Debrecen város területén a szelektív hulladékok begyűjtésének mennyisége t-ban 

a 2014-2019. közötti időszakban az alábbiak szerint változott: 

 

 
12. ábra A szelektív hulladékok begyűjtésének mennyisége t-ban (2014-2019.) 

(Forrás: DMJV) 

 

Az ártalmatlanításra kerülő kommunális hulladékok összetételében a bioló-

giailag lebomló hulladékfrakció mennyiségének csökkenése megfigyelhető, 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

551

1165

1515

2210

2845

2409



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 
  

  

 „KRISTÁLY-99” KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI, SZOLGÁLTATÓ KFT. 43 

ami a hulladéktermelők szemléletváltásának, valamint egy a közszolgáltató 

alvállalkozójának üzemeltetésében lévő hulladékgyűjtő hely kialakításának 

köszönhető, ezáltal elérhető a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 3. § 

f) pontjában megfogalmazott cél, hogy a lerakásra kerülő hulladék biológia-

ilag lebomló tartalma csökkenjen. Szintén előrelépés a hasznosítható hulla-

dékok (kartonok, műanyagok, textil, üveg) kismértékű csökkenése is, ami a 

házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés és a szemléletváltás eredménye. 

Probléma ugyanakkor a veszélyes hulladékok jelenléte, valamint egyes hasz-

nosítható hulladékok (papír, fém) arányának növekedése. 

 

Közszolgáltatás keretében szelektíven gyűjtött hulladékok 

 

A közszolgáltatói szelektív hulladék gyűjtése Debrecenben háromféle módon tör-

ténik: 

 

- a város több pontján elhelyezett hulladékgyűjtő szigeteken, 

- hulladékudvarban, 

- heti házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés keretében. 

 

A tendencia a gyűjtő szigetek csökkenését és a házhoz menő rendszer térnyerését 

mutatja. 

 

A hulladékgyűjtő udvarban a lakossági veszélyes hulladék (olajok, gyógyszerek, 

növényvédőszerek, fénycsövek, akkumulátorok) leadására is van lehetőség. 

 

A fenti adottságok ellenére megjelenik a településen az illegális szemétlerakás is. 

Nagy összefüggő területeket ez nem érint, de kisebb léptékben megtalálhatók az 

otthagyott hulladékkupacok, építési-bontási törmelék, valamint háztartásokból ki-

került lomok a város több pontján is. Ezek szükség szerinti felszámolására az Ön-

kormányzat és a hulladékkezelést végző szervezetek tesznek lépéseket. 

 

Kommunikáció 

 

A település vezetékes hírközlési rendszere kiépült. A lakosság számára a távköz-

lés, a szélessávú internet, a kábel tv szolgáltatás is elérhető. A vezetékes hálózat 

zömmel föld alatti elhelyezkedésű.  

 

A vezeték nélküli szolgáltatásokat tekintve a városban mind a három mobiltelefon 

szolgáltató hálózata elérhető. A közcélú vezeték nélküli INTERNET-szolgáltatás-

nál alapvetően négy nagyobb lehetőség említhető meg. Egyrészt a Magyarország 

Románia Határon Átnyúló Együttműködési program keretében három nagyobb 

fejlesztés is megvalósult. Közvetlen kommunikációs csatornák épültek ki a Deb-

receni Egyetem és a Temesvári Műszaki Egyetem között, és a programban 150 
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kültéri wifi állomást hoztak létre az egyetemi campuson, ezzel a Tudományegye-

temi Karokon teljes lett a wifi lefedettség. A Debreceni Egyetem százszázalékos 

tulajdonában lévő Debreceni Info Park Nonprofit Kft. Nagyvárad önkormányza-

tával nyert uniós forrást, melyből wifi és HOT SPOT internetelérési pontokat hoz-

tak létre Debrecenben. A debreceni önkormányzat is a nagyváradi önkormányzat-

tal pályázott sikeresen az Európai Uniónál, és a projekt keretében Debrecen bel-

városában a Kossuth téren nyolc, a Csapó utcán három, a Hal közben és az Em-

lékkertben egy-egy, a Baltazár téren két AP pontot építettek ki, míg a nagyerdei 

Békás-tónál további egyet. Másrészt a nagyobb bevásárlóközpontok és szuper-

marketek is biztosítják saját építményeiken belül a wifi lehetőségét. 

 

A klímaváltozással kapcsolatos kommunikáció közvetítésére a tömegkommuni-

káció csatornái a hatékonyabbak közé tartoznak. Segítségével minden társadalmi 

csoportot meg lehet célozni. A kommunikációs eszközök szerepe a tájékoztatás-

ban, a szemléletformálásban megalapozott. 

 

Az éghajlatváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárási helyzetek követ-

keztében a szolgáltatások a föld alatt vezetett hálózat és a vezeték nélküli hálóza-

tok miatt védettebbek, de ennek ellenére is megtörténhet az -bár sokkal kisebb 

valószínűséggel-, hogy szolgáltatás kimarad, akadozik.  

 

1.1.8. Természeti és táji környezet 

 

Talaj  

 

A város tájhatárokon való fekvése miatt a talajtani viszonyok is változatosan ala-

kulnak. A nyugati területeken, a Hajdúhát területén típusos a mészlepedékes cser-

nozjom talaj előfordulása. Az intenzív használat miatt a szántott réteg általá-

ban leromlott szerkezetű, aprómorzsás, esetleg porosodott. A feltalaj kémha-

tása semleges, vagy gyengén lúgos, humusztartalma 3-4%. A termőréteg vastag-

sága jellemzően meghaladja az 1,0 métert, a szervesanyagtartalom szintje magas 

(300 - 400 t/ha). A mészlepedékes csernozjom talaj vízgazdálkodása és tápanyag-

ellátottsága igen jó.  

 

A Hajdúhátnak a Hortobágy felé eső peremi sávjában jellemzőek az agyagosodott 

infúziós lösz alapkőzeten kialakult réti csernozjom talajok. Kialakulásukra és tu-

lajdonságaikra jellemző, hogy a humuszfelhalmozódást gyenge vízhatás kíséri, ez 

a talajvíz közelségének vagy az időszakos belvízelöntésnek a következménye. A 

réti csernozjom talajok vízgazdálkodásában a vízáteresztés és víztartó képesség 

megfelelő, de a magas talajvízállású időszakokban túlnedvesedésre hajlamos.  
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Az igazgatási terület K-i oldalán a Dél-Nyírségre jellemző talajok találhatók meg, 

az egyes talajtípusok térbeli eloszlása az alapkőzet elterjedésével szoros korrelá-

cióban van. A terület túlnyomó részén, a futóhomok alapkőzeten kialakult, vé-

kony termőrétegű, átlagosan 30 cm vastagságú, gyenge termékenységű, kovárvá-

nyos futóhomok talaj a jellemző. A kovárványrétegek tömöttebbek, több finom 

frakciót és ebből következően több nedvességet is tartalmaznak, mint a köztes 

homokszintek, ezért a kovárványrétegek késleltetik a felszínre hulló csapadék be-

szivárgását. 

 

A mezőgazdasággal foglalkozó 1.1.6. fejezetben leírtuk a mezőgazdasági műve-

lésben álló területek talajára vonatkozó, a klímaváltozással összefüggő hatásokat. 

A nem művelésben lévő területek hatása kisebb a szálló por és más az emberi 

beavatkozás következményeként megjelenő terhelő elemek tekintetében, mivel 

növényzet, még a parlagon hagyott, lágyszárúakkal benőtt területeken is található 

és más beavatkozás nem zajlik itt. Ugyanakkor az itt megjelenő növényborítás 

sem mindig jelenti a megoldást, mert a kezeletlen területeken gyakran a pollenal-

lergiát okozó növények túlsúlya jellemző. 

 

A talajtípusok fenti leírásából látszik, hogy a változatosság miatt nincs lehetőség 

egységesíthető megoldást találni, kínálni a klímaváltozás hatásainak ellensúlyo-

zására a település valamennyi területére.  

 

A javasolt intézkedések (6. fejezet) sorába  

 

- a fenntartható mezőgazdasági gyakorlat, 

- az erdőművelés,  

- a hulladékgazdálkodás,  

- a zöldterületek,  

- a vízellátás-vízvisszatartás rendszerének,  

 

fejlesztése tartozik.  

 

A lakossági tájékoztatásnak, a szemléletfejlesztésnek fontos szerepe van a meg-

oldások helyes alkalmazására. Nagyon fontosak azok a városi szinten már mű-

ködő vagy éppen induló projektek (pl. a Future of Debrecen), amelyek a helyi 

viszonyokra adaptált megoldásokra helyezik a hangsúlyt és közvetlen javaslatok-

kal, adott esetben szakmai vagy tárgyi segítségnyújtással (pl. komposztáló ládák 

kihelyezése, fásítás) támogatják a lakossági erőfeszítéseket. 

 

Felszíni és felszín alatti vizek 

 

Felszíni vizek 
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Debrecen természetes felszíni vizekben szegény, viszont a város keleti külterüle-

tén több mesterséges, jóléti tározó található, melyek vízállása az utóbbi években 

a szinte egyedüli vízutánpótlást jelentő csapadék ingadozása miatt rendkívül vál-

tozékonnyá vált, már most is veszélyeztetve a rekreációban és a természetvéde-

lemben betöltött szerepüket. A későbbiekben a klímaváltozás hatásainak fokozó-

dása várhatóan tovább rontja a helyzetet, ha annak ellensúlyozására lépések nem 

történnek. 

 

Debrecen város közigazgatási területe a Hortobágy-Berettyó főcsatorna vízgyűjtő 

területéhez tartozik. Élő vízfolyása a Kondoros és a Tócó, melyek vízgazdálko-

dási funkciója jelenleg alapvetően a belvizek levezetése. A két vízfolyás találko-

zási pontja a Kösely végszelvénye. 

 

A Tócó fő befogadója a város csatornahálózattal összegyűjtött csapadékvizeinek, 

egyrészt a nyugati városrész elválasztott rendszerű csapadék csatornák befogadó-

jaként, másrészt a város egyes részein még mindig üzemelő egyesített rendszerű 

csatornahálózattal gyűjtött, elvezetett, városi szennyvíztisztítóban megtisztított 

szenny- és csapadékvíz befogadójaként. A vízfolyást alkalmanként nagy intenzi-

tással terhelik továbbá a Kishegyesi úti (13+674 szelvény) és a Déli sori (11+720 

szelvény) záporkiömlőkön érkező vizek. A Tócó befogadója továbbá a város tisz-

tított szennyvizének (10+978 szelvény). 

 

 

13. ábra Debrecen város vázlatos vízrajza  

(forrás: TIVIZIG) 

 

A Kondorosnak jelentős szerepe van Debrecen keleti városrészének belvízmen-

tesítésében. Ezen vízgyűjtő döntő részén elválasztott rendszerű vízelvezetés 
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épült. A város keleti irányú növekedése, a beépítési arány megváltozása, a régeb-

ben lefolyástalan területek igénybevétele jelentős többletterhelést okozott a befo-

gadó Kondoros csatorna számára. így mértékadó csapadékok esetén a Kondoros 

csatornában mértékadó szintet meghaladó vízszintek alakulnak ki, illetve belvíz-

elöntésekre lehet számítani. 

 

Megoldandó feladat különösen csapadékhiányos időszakokban a Kondoros és a 

Tócó vízminőségvédelmi célú vízpótlása, illetve záporok és nagycsapadékok ide-

jén a mértékadó csapadékvíz károkozás nélküli levezetése (esetleg tározással, víz-

visszatartással kombinálva). A jelenleg leginkább kidolgozott elképzelések és le-

hetőségek szerint vízpótlás célszerűen a Keleti-főcsatorna vizének bevezetésével 

oldható meg (CIVAQUA projekt).  

 

A város területén több csapadék- és belvízelvezető csatorna és tározó található. 

Bár aktivitásuk, felszíni vízvezető jellegük időszakos, de a meder karbantartása 

nélkülözhetetlen. Az utak és csatornák vezetésénél figyelembe kell venni a geo-

lógiai és lefolyási viszonyokat. A Tócó és a Kondoros rendkívüli esőzések alkal-

mával már nem képes a csapadékvizeket befogadni, illetve elvezetni. A Tócó alsó 

szakaszának környezetében a nagycsapadékos időszakokban az utóbbi években 

elöntéseket jeleztek. A megfelelő infrastruktúra nélküli építések, a lefolyást 

növelő burkolt felületek növekedése emelik az elégtelen vízelvezetési esetek 

gyakoriságát. A várostervezés, területrendezés során csökkenteni kell ezeket 

a kockázatokat. Célszerű az integrált szemléletű tervezés és beruházás. 
 

 
14. ábra Hajdú-Bihar megye belvízi kockázati besorolása (Forrás: TIVIZIG) 
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Belvíztározási, jóléti, rekreációs feladatokat lát el a Fancsikai-tórendszer. Bár 

a korábbi években gyakran kiszáradtak, illetve holt vízzé váltak, a vízutánpótlás-

sal horgásztavakként is funkcionálnának. Az utóbbi években gyakori volt a hal-

pusztulás a tavakban. A turizmus is építhetne a környezeti adottságaira, ehhez 

azonban a biztonságos vízpótlás megoldása elengedhetetlen. 

 

Felszín alatti vizek 

 

A talajvíz felszín alatti nyugalmi szintje a morfológiai adottságoknak megfelelően 

változatos. A legmélyebb nyugalmi talajvíznívó a Debrecen II. közüzemi vízmű-

teleptől északra levő területen található, itt átlagosan 8,0 m körüli mélységben 

mérhető, ami nagy valószínűséggel részben a nagy volumenű víztermelés követ-

kezménye is. Ettől a területtől az ÉK felé emelkedő, dél-nyírségi térszínen a 

nyugalmi vízszintek a felszínhez közelebbiek -5,0-6,0 m között-, míg dél felé, 

különösen a Tócó völgyében, egyre közelebb kerül a talajvíz a felszínhez, a 

város déli határánál jellemzően már csak 1,0-2,0 m közötti.  

 

A város ivóvíz-ellátásának egy része, termálvíz-ellátásának pedig egésze réteg-

vízből történik, és a rétegvíz felhasználása számos fejlesztési elképzelés alapját 

képezi. A város területén a legtöbb (9 db) hévízkúttal a Gyógyfürdő rendelkezik, 

de néhány gazdálkodó szervezetnek saját termál kútja van. A felszín alatti vizek 

védelmével kapcsolatos szennyeződésérzékenységi besorolást Magyarországon 

jelenleg két jogszabály tartalmazza, a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet. Az előbbi jogszabály 2. számú melléklete 

alapján Debrecen város fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti 

területen helyezkedik el.  

 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelemmel fog-

lalkozó 27/2006. (II. 7.) Kormányrendeletben foglaltak szerint Debrecen nitrát-

érzékeny terület, mert a város ivóvízellátási célt szolgáló tározó és vízgyűjtőte-

rületen, ezen felül, üzemelő vízbázis kijelölt védőterületén helyezkedik el. A fel-

szín alatti vízbázisok védelme érdekében fel kell mérni azok fenyegetettségét, és 

ezen ismeretek fényében kell további konkrét védelmi intézkedéseket hozni.  

 

A sérülékeny vízbázisok területén (pl. Nagyerdő alatti depresszió) kármentesítést 

is kell végezni (TEVA területe), illetve folytatni, a már megkezdett tevékenysé-

get. Debrecen város közigazgatási területén 2000. év óta 20 kármentesítés feje-

ződött be, ennyi tartós környezeti kár került felszámolásra. 2017. évben 7 kár-

mentesítés volt folyamatban. 
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15. ábra Aktív kármentesítések Debrecen területén, 2017. 

(forrás: Debrecen Környezeti Atlasza) 
 

Külön meg kell említeni a TEVA Zrt. (volt Biogal) gyógyszergyár egykori mű-

ködése (50-60-as évek) során létrejött felszín alatti szennyezés kármentesítését: 

A fokozott figyelemre a szennyező anyagok összetettsége, kockázata (klórozott 

szénhidrogének), a szennyezés viszonylag nagy mélysége, s hosszú távon a II. 

vízműtelep veszélyeztetettsége ad okot. 

 

A felszín alatti vizek érintettsége, terhelése erős a településen. A fentiekben és a 

korábbiakban (1.1.6. fejezet) leírt történelmi és napjainkban is folyó gazdasági 

eredetű érintettségen túl a lakosság is nagymértékben hozzájárul a talajvíz 

terheléséhez. Ennek egyik alapvető okát az engedély nélkül, nagy számban 

készült, magánhasználatú, sekély mélységű (5-35 m) kutak jelentik, amelye-

ket építkezésekhez ideiglenesen, rendszeresen öntözésre, gazdasági állatok 

itatására használnak. A problémának ez az oka főleg mennyiségi jellegű, de a 

fúrás és a használat körülményei, különösen a kutak védőterületének hanyag biz-

tosítása, minőségi problémákat is jelent. A talajvíz minőségére negatívan hat a 

szakszerűtlen lakossági műtrágya- és vegyszer használat, az állattartás (ezen 

belül különösen a trágyatárolás) körülményei és egyes illegális hulladékelhe-

lyezési megoldások alkalmazása is.  

 

A talajvízmennyiség csökkenése, de különösen a minőség romlása súlyosan 

érinti a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás képességét, és a szűkíti a moz-

gásteret megoldási lehetőségek keresésénél.  
 

Ezen is túlmutat az a probléma, hogy a talajvizet érintő negatív hatások hosz-

szabb-rövidebb idő alatt megjelennek a rétegvizekben, illetve az ivóvizet adó 

rétegekben is.  
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A javasolt intézkedések (6. fejezet) sorába  

 

- a vízellátás, 

- a csapadékvíz-visszatartással kapcsolatos beruházások,  

- belvízelvezető rendszer, 

- a szennyvízelvezetés és -kezelés,  

- a hulladékkezelési rendszer,  

- az ivóvízellátási rendszer,  

- a zöldfelületek  

 

fejlesztése tartozik.  

 

A lakossági tájékoztatás ezen területen is elengedhetetlen része a stratégiá-

nak. 

 

Levegő 

 

Debrecen városban az OLM keretében nyert mérési adatokból a 2015-2019. kö-

zötti időszakban egészségügyi határérték túllépés nitrogén-dioxid és nitrogén-oxi-

dok, valamint szálló por PM10 frakció légszennyező anyagok esetében volt meg-

állapítható.  

 

A határérték-túllépések okaként nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok tekinteté-

ben elsősorban a közlekedés, másodsorban a tüzeléstechnikai források által oko-

zott levegőterhelés jelölhető meg, míg PM10 frakció tekintetében éppen fordított 

a helyzet. A PM10 tekintetében a főként fűtési időszakban jelentkező túllépé-

seket elsősorban a meteorológiai viszonyok és a lakossági kibocsátások okoz-

zák.  

 

A téli időszakban az alacsony hőmérséklet miatt fokozódik a fűtési igény és a 

biomassza -valamint a hatósági ellenőrzési tapasztalatok alapján vélelmezett, en-

gedély nélküli hulladék anyagok- tüzelése kedvezőtlenül befolyásolják a levegő 

minőségét. A város kertes házas övezeteiben jelentős számban található a lakos-

ság által üzemeltetett szilárd anyag, ezen belül biomassza-fa tüzelő berendezés.  

 

Az engedélyköteles légszennyező források légszennyező anyag kibocsátása a 

2002-2018. időszakban jellemzően csökkenő tendenciát mutat. 2007. október 31-

ét követően emissziós határérték túllépéssel pontforrás nem üzemeltethető. A kör-

nyezetvédelmi hatóság az ilyen források üzemeltetőit a tevékenység korlátozására 

kötelezi. Az engedélyköteles légszennyező források között nagy számban vannak 

tüzeléstechnikához kapcsolódóak, ezek legnagyobb része gáztüzeléshez kapcso-

lódik, a folyékony és szilárd tüzelőanyag-használat aránya kicsi.  
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Az ipari kibocsátások vonatkozásában csökkenő tendencia tapasztalható a zöl-

dülő technikák bevezetésének, a határértékeknek a jogszabályok által történő fo-

lyamatos szigorításának köszönhetően, valamint a BAT előírásainak történő kö-

telező megfelelés által.  

 

A TIKTVF és az MTA ATOMKI Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laborató-

rium együttműködésében a városi háttér (Kalotaszeg tér), közlekedési (Nyíregy-

háza, Széna tér) és regionális háttér (Nyírlugos közelében) mintavételi pontokon 

gyűjtött PM10 minták széntartalmának radiokarbon vizsgálatának eredményei 

alapján kijelenthető, hogy Debrecenben a téli, rendkívüli PM10 szennyezettségi -

különösen a riasztási küszöbértéket meghaladó- helyzeteknél, a magas PM10 

szennyezettségben elsősorban a biomassza-tüzelés (főleg fatüzelés) hatása a meg-

határozó. A fentiek alapján ez döntően a lakosság által üzemeltetett szilárd-

tüzelésű berendezések levegőterhelő hatására vezethető vissza. Ez a körül-

mény a lakosság körében nem eléggé ismert. A környezettudatos magatartás meg-

erősítésére irányuló erőfeszítések között fontos helyet kell kapjon, annak tuda-

tosítása konkrét esetek bemutatása által -pl. Debrecenben a rendkívüli PM10 

szennyezettségi helyzetek-, hogy az egyén környezeti teherviselőként maga is 

jelentősen hozzájárul a terhelések növekedéséhez.  

 

Mérsékelheti a kedvezőtlen hatást az épületek hőtechnikai korszerűsítése, 

amely kisebb mértékű tüzelőanyag felhasználását eredményezheti.  

 

Az Intézkedési Program (2008-ban) nevesítette a lakossági eredetű levegőterhe-

lések egy speciális fajtáját, a kerti növényi hulladék és avarégetést. Debrecen 

Város Önkormányzata 2008-ban hatályon kívül helyezte a korábban a kerti növé-

nyi hulladékok és avar égetésének engedélyező önkormányzatai rendeletét. A ha-

tályos levegővédelmi szabályozás -306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet- a nyílt-

téri hulladékégetéseket tiltja. Az égetési tilalom széleskörű megismertetése érde-

kében Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a szükséges lakossági 

tájékoztatást megtette. 2010. decemberéig a Jegyző, ezt követően a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala elsőfokú levegővédelmi ha-

táskörében jár el a tilalom megszegőivel szemben. A városi háttérszennyezettsé-

get mérő állomás adatai szerint ez az intézkedés eredményes volt. A kerti növényi 

hulladékok és avar égetések ismételt elterjedésének megelőzése érdekében ked-

vezőintézkedés, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. év-

ben 7000 db, a 2020. évben 1000 db komposztáló edényt osztott ki a lakosság 

részére, valamint az őszi időszakban a lakosság zöldhulladékának érdekében zöld 

(lombhulladék gyűjtésére szolgáló) zsákok osztására is sor kerül.  

 

A nitrogén-dioxid 1 órás egészségügyi határérték-túllépések száma csak a for-

galmas utak környezetében, vagy gépjárműforgalommal közvetlenül terhelt, rosz-

szul átszellőző területen haladja meg minden évben a megengedett mértéket. A 
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városi háttérterületeken a határérték túllépések átlagosan 92 %-a a fűtési időszak-

ban történik, a közlekedéssel közvetlenül érintett területeken azonban ez az arány 

átlagosan csak 65 % körül van. Fentiek alapján a fűtési időszakban a háztartási 

tüzelés is jelentősen hozzájárul a nitrogén-dioxid kibocsátáshoz, azonban nit-

rogén-oxidok esetében Debrecenben a meghatározó kibocsátó forrás to-

vábbra is a közlekedés.  

 

A közlekedés fajlagos légszennyezése a gépjárműpark folyamatos korszerűsödése 

következtében javult, azonban a forgalomszámlálási adatok a forgalom trend-

szerű növekedését mutatják a 2015-2019. időszakban, a közlekedésieredetű 

szennyezettséget vizsgáló mérőállomás (Hajnal utca) adatai nem mutatnak csök-

kenő tendenciát. Az automata mérőállomás Dobozi utcáról való áthelyezése jó 

döntésnek bizonyult. A forgalomszámlálási adatok alapján leginkább terhelt Ra-

kovszky utcai forgalmi viszonyok levegőminőségi vizsgálata lehetőséget biztosít 

arra, hogy meghatározzuk azt a forgalmi szintet, amely mellett nitrogén-dioxid és 

nitrogén-oxidok tekintetében az egészségügyi határértékek túllépésének száma a 

megengedett értéket nem lépi túl. A mérőállomás korábbi telepítési helye – Do-

bozi u. – a jelenleg vizsgált útszakasztól nem volt nagy távolságra, ami világosan 

jelzi, hogy a közlekedés eredetű levegőterhelések kritikus levegőminőségi hatása 

a közlekedési utak közelében, ilyen értelemben lokálisan érvényesül.  

 

Az is nyilvánvaló azonban, hogy a város úthálózatának minden részére igaz ez, 

tehát minden olyan útszakaszon magas a kibocsátott légszennyező anyagok ará-

nya, ahol a gépjárműforgalom eléri azt a mértéket, amely mellett az egészségügyi 

határértékek túllépése a megengedett mértéket meghaladja. Célszerű méréssel 

igazoltan meghatározni azt a kritikus forgalmi szintet, amely mellett a fenti ked-

vezőtlen és megszüntetendő levegőminőségi helyzet bekövetkezésének valószí-

nűsége kicsi. Ennek az adatnak a birtokában célszerű újra értékelni a város 

forgalomszabályozási rendszerét annak érdekében, hogy teljesüljön az a fel-

tétel, hogy egyetlen útszakaszon se következhessen be a kritikus forgalmi 

szintnél nagyobb.  

 

Debrecenben részben az Intézkedési Programban előirányzott feladatok végrehaj-

tásaként, részben attól függetlenül, városfejlesztési tervek keretében több közle-

kedésfejlesztési beruházás zajlott, zajlik.  

 

Az OLM mérési eredményei szerint a talajközeli ózonszennyezettség még nem 

kritikus mértékű. Amennyiben a közlekedési jellegű légszennyezés a városban 

a továbbiakban nem csökken, és a globális felmelegedés -az előrejelzéseknek 

megfelelően- tovább folytatódik, az elkövetkező években főleg Debrecen 

külső területein (a beépítettség és a forgalom növekedése miatt) az ózon-

szennyezettség növekedése prognosztizálható. A szennyezettség hatására a 
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nagyobb ózonterheléses időszakok számának, és ezen időszakokban a talaj-

közeli ózon koncentrációjának a lassú növekedése várható. A nitrogén-dioxid 

és nitrogén-oxidok szennyezettség növekedésének megakadályozására, illetve le-

hetőség szerint csökkentésére továbbra is minden intézkedést meg kell tenni, mi-

vel ezek a vegyületek a talajközeli ózonképződés elsődleges prekurzorai.  

 

A javasolt intézkedések (6. fejezet) sorába  

 

- az áthaladó forgalom csökkentése,  

- a tömegközlekedés korszerűsítése és használatának fokozása,  

- a kerékpár-úthálózat fejlesztése,  

- a teher- és személygépjármű- park korszerűsítése, ill.  

- saját gépjármű használatot kiváltó szolgáltatások -pl. car sharing, közös 

gépkocsi használat- fejlesztése lehetőleg alternatív üzemanyag felhaszná-

lású járművekkel,  

- adott útszakaszok áthaladási sebességének növelése, illetve szükségsze-

rinti csökkentése,  

- forgalomszabályozás hatékonyságának javítása stb.  

 

tartozik.  

 

Debrecen városában megkezdték az alacsony emissziójú járművek elterjedésé-

nek elősegítését az alábbi intézkedésekkel:  

 

- A kiemelt, I. és II. számú várakozási övezeteket díjmentesen vehetik 

igénybe a világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblával rendelkező 

környezetkímélő gépkocsik.  

- A 2018-as évben 9 db, a 2020-as évben 1 db töltőhálózat létesült elektro-

mos gépjárművek számára.  

- 2020 Zöld Busz program elindítása – a Zöld Busz Demonstrációs Minta-

projekt keretében 1 hónapig tesztelésre került 1 db elektromos busz pályá-

zati támogatásból. A program révén 2023-ra 12 db új elektromos, solo 

busz kerül beszerzésre  

 

Jelentős eredmény a gyalogos városközpont régi gondolatának a megvalósítása, 

mely zöldfelületi fejlesztésekkel is párosult. 

 

Az utóbbi időszakban jelentősen növekedett a kerékpárutak hossza, egységes 

hálózattá fejlesztése folyamatosan zajlik. A kritikus fűtési időszakban a kedvezőt-

len időjárási viszonyok miatt ez a közlekedési forma háttérbe szorul, azonban ép-

pen az ózonszennyezettség növekedésének visszafordítása érdekében a nem fűtési 

időszakban a kerékpáros közlekedés jelentősége kiemelt.  
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A 2020. évi levegőminőségi terv felülvizsgálata során a környezetvédelmi ható-

ság megkereste a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki 

Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztályt, mint Közlekedési 

Hatóságot. A Közlekedési Hatóság a kipufogógáz által okozott légszennyezést te-

kintve ellenőrzési jogkörrel rendelkezik. Az ellenőrzési jogkörükhöz kapcsoló-

dóan javasolják a város leginkább szennyezett részein mobil, vagy telepített 

környezetvédelmi ellenőrzési pontok létrehozását, amellyel a gyári értékeket 

nem teljesítő járművek kiszűrését meg lehet valósítani és a nem megfelelő 

járművek soron kívül műszaki vizsgálatra rendelhetők be.  

 

A várható globális felmelegedés hatására, a meteorológiai körülmények meg-

változásával a -mediterrán éghajlatú területekhez hasonlóan- nyári időszakokban 

is fokozottan számolni kell majd a légszennyező anyagok felhalmozódásából 

eredő légszennyezettségi problémákkal, különös tekintettel a szélsőséges időjá-

rási viszonyokra.  

 

A klímaváltozás hatásainak fokozottan kitettek a városok belterületi részei, ahol 

a városi hőszigethatás miatt a külterületekhez képest 2-6 fokkal melegebb a hő-

mérséklet. Ebből adódóan a szélcsendes, nagyon meleg nyári napokkal együtt jár-

hat a nitrogénoxid és ennek következtében a felszín közelében a -napsugárzás és 

hőmérséklet emelkedés hatására kialakuló- talajközeli ózonkoncentráció egész-

ségre már káros szintű feldúsulása.  

 

A klímaváltozás következtében az ilyen, extrém magas hőmérsékletű napok szá-

mának növekedése várható.  

 

A városi hőszigethatás ellen várostervezési, zöldfelület fejlesztési módszerek-

kel lehet védekezni, és ezzel a levegőminőségre is jótékony hatást gyakorolni.  

 

Zaj 

 

Debrecen települési zaj- és rezgésvédelem szempontjából négy önálló zajforrást 

különíthetünk el: 

 

- közúti közlekedés, 

- vasúti közlekedés, 

- repülőtér forgalma, 

- ipari üzemi kibocsátás. 

 

A lefedettség miatt a közúti közlekedés jelenti a legnagyobb problémát. A városon 

átmenő, nagy forgalmú utak (legjelentősebb a Nyíl u., a 4-es sz. főút belvárosi 

szakaszai) mind a városon átmenő főutak és a városrészeket összekötő sugárutak 
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részei vagy a belvároshoz tartozó utak. Az ezeken folyó forgalom esetenként igen 

jelentős terhelést jelent, különösen nappal, de alkalmanként éjszaka is. 

 

2017-ben a közúti eredetű zajterheléssel érintett lakosok száma nappali 104.200 

fő, éjszaka 78.000 fő. A terhelés mértékének eloszlását a következő két ábra mu-

tatja. 

 

 
16. ábra Közúti eredetű, 50 dB-nél nagyobb zajterheléssel érintett lakosok száma, nappal(fő) 

(forrás: DMJV Stratégiai Zajtérkép) 

 

2017-ben a vasúti eredetű zajterheléssel (különösen az országos jelentőségű 100-

as vasúti vonal, kisebb mértékben annak szárnyvonalai) érintett lakosok száma 

nappali 7.500 fő, éjszaka 4.700 fő. A terhelés mértékének eloszlását a következő 

két ábra mutatja. Ez töredéke a közúti terhelésben érintettek számának, de még 

így is magas szám. 

 

 
17. ábra Közúti eredetű, 50 dB-nél nagyobb zajterheléssel érintett lakosok száma, éjjel(fő) 

(forrás: DMJV Stratégiai Zajtérkép) 
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A Debrecen Airport a légiközlekedés és az ipari üzemek (kiemelten 14 db IPPC 

engedély köteles tevékenységet végző nagyüzem) kibocsátása tekintetében ez a 

szám -külön-külön- mind nappal, mind éjszaka 100 fő alatt van. 

 

A javasolt intézkedések (6. fejezet) sorába  

 

- az áthaladó forgalom csökkentése,  

- a tömegközlekedés korszerűsítése és használatának fokozása,  

- a vasúthálózat és a repülőtér fejlesztése,  

- adott útszakaszok áthaladási sebességének növelése, illetve szükségsze-

rinti csökkentése,  

- forgalomszabályozás hatékonyságának javítása stb.  

 

tartozik.  

 

A zajhatások mérséklésére tett intézkedések hatására az utóbbi években csökkent 

az ebből eredő terhelés és konfliktusok száma, azonban van még szükség a fejlő-

désre. A zajhatás a klímaváltozással kevéssé érintett (bár a nagy épületek hű-

tésére használt gépészet zaja azért megjelenik a városi zaj „nagy egészében”). 
Hatása inkább áttételesen érződik, amennyiben a zajterhelés a pihenés rovására 

megy, vagy a rekreációs élményt csökkenti, illetve szélsőséges esetben személyes 

konfliktusokhoz vezet, ezeken keresztül pedig az érintettek regenerációs képessé-

get rontja. Ha figyelembe vesszük a fenti ábrákat, akkor látható, hogy valamilyen 

mértékben a város lakosságának felét érinti, így a probléma nem nevezhető el-

hanyagolhatónak. 

 

1.1.9. Turizmus 

 

A Debrecen-Hajdúszoboszló-Hortobágy idegenforgalmi háromszög az ország 

egyik legjelentősebb turisztikai vonzereje. Debrecen idegenforgalmi adottságai 

alapján Hajdú-Bihar megyén belül a leglátogatottabb helynek számít. Magyaror-

szág vendégéjszakák számán alapuló top 20-as településeinek listáján Debrecen a 

10. helyet foglalja el. A Debrecen előtt -Budapest és Eger kivételével- fürdővá-

rosok, illetve kiemelt fürdőövezetben lévő települések (Siófok, Balatonfüred) sze-

repelnek. 

 

A város idegenforgalmi vonzerejének meghatározó része a történelmi múltjához, 

vallási hagyományaihoz, kulturális értékeihez és rendezvényeihez, természeti ér-

tékeihez kapcsolódik, valamint regionális szerepköréből és földrajzi elhelyezke-

déséből adódik. 
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Debrecen abban a szerencsés helyzetben van, hogy turizmusa több lábon áll. Az 

üzleti turizmus (ez egy látványosan felfutó szakaszban elején jár), a konferencia-

turizmus, a rendezvényturizmus, a külföldi és belföldi turizmus, azon belül is a 

belföldi szabadidős turizmus mind erősen jelen vannak a palettán. 

 

Debrecen az idegenforgalom szempontjából is kiemelkedő adottságokkal rendel-

kezik. Egyrészt megemlítendő a város változatos szállodai kapacitása, amely az 

ötcsillagos szállodától (pl. Hotel Divinus) kezdve a négycsillagos szállodákon ke-

resztül a panziókig a különböző jövedelmű rétegek számára is képes biztosítani a 

szálláshelyeket.  

 

Másrészt kiemelendő a város kulturális rendezvénykínálata (legjelentősebb eleme 

a Debreceni Virágkarnevál), amely nagyobb távolságból is jelentős számú turistát 

vonz.  

 

Harmadrészt Debrecen jelentős adottságokkal rendelkezik a konferencia, gyógy- 

és sportturizmus területén is.  

 

A Kölcsey Központ Kelet-Magyarország legnagyobb és legmodernebb konferen-

cia-központja, emellett a Debreceni Egyetem létesítményei is ideális helyet bizto-

sítanak a rendezvények számára, az Aquaticum Termálfürdő -építve az egyetem 

adottságaira- több betegségre is gyógyulást nyújt.  

 

A város természeti értékei (legjelentősebbek a Nagyerdő és a Hortobágy közel-

sége) is vonzza a szabadidős turizmust. 

 

A sportturizmus szempontjából részben Debrecen sportrendezvényei említhetőek 

meg, emellett a város egyre nagyobb számú hazai és nemzetközi edzőtábornak is 

helyszínéül szolgál. 

 

A fenti elemek közül több is van, amely a klímaváltozás miatt minőségében (pl. 

Nagyerdő) vagy az időjárási körülmények változása miatt (Virágkarnevál, egyéb 

szabadtéri rendezvények, stb.) érintettek, veszélyeztetettek. Viszont a jellegüknél 

fogva ökológiai nyomást helyeznek a városra, így a minőségükkel, lebonyolításuk 

körülményeivel klímavédelmi szempontból is foglalkozni kell.  

 

1.1.10. Az éghajlatváltozással érintett helyi értékek 

 

A Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület 1.200 hektár kiterjedésű erdő-

terület a Nagyerdei Öreg Tölgyes Természetvédelmi Területhez kapcsolódik. 

Debrecen város életében a Nagyerdő mindig jelentős szerepet játszott, megőrzése 

a város és a természetvédelem szempontjából egyaránt fontos. 
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A "Hajdúsági Tájvédelmi Körzet" 5680,8 hektár kiterjedésű területet; ebből foko-

zottan védett 1.553,4 hektár kiterjedésű területet. A védetté nyilvánítás célja a 

hajdúsági táj ma már csak szórványosan fennmaradt fajgazdag növény- és állat-

világának, valamint ezek élőhelyei sokszínűségének a megőrzése. 

 

Debrecen város helyi védelem alatt álló természeti értékeinek jegyzékét a 

24/2006. (VIII. 14.) rendelettel hagyta jóvá az önkormányzat képviselőtestülete.  

 

A helyi természeti és épített értékek tételes felsorolását az 1. sz. mellékletben csa-

toljuk. 

 

1.1.11. Katasztrófavédelem 

 

Földtani veszélyforrások 

 

Földtani veszélyforrásos övezetek nem érintik Debrecen területét.  

 

Ár- és belvízveszélyes területek  

 

Debrecen területe nem árvízveszélyes. 

 

Debrecen jelentős része -a környezetéhez képest- kiemelt helyzetű, ezért a telepü-

lés a belvízzel mérsékelten veszélyeztetett kategóriába tartozik, ugyanakkor más 

források a magas belvízi kockázatú települések közé sorolták be.  

 

A nagyobb csapadékok esetén a belterület mélyebben fekvő délkeleti részein (pl. 

Lencztelep), valamint a Külső településrészek keleten elhelyezkedő Külterületi 

egységeiben (pl. Bayk András kert, Biczó István kert) igen jelentős problémákat 

jelent a belvíz, amely a házakba is betörve okoz komoly károkat. Az utóbbi tele-

pülésrészek esetében fokozza a belvíz kialakulásának veszélyét a csapadékvíz-

elvezető hálózat kiépítettségének alacsony foka.  

 

Időjárási anomáliák 

 

Az életminőséget rontó, a természeti és épített környezet elemeit veszélyeztető 

hatásként jelentkeznek az egyre gyakoribbá váló rendkívüli időjárás által oko-

zott károk. Az egyre gyakoribb, hosszabb ideig tartó szárazságok, nagyobb inten-

zitású hőhullámok veszélyeztetik a vízellátást, élelmiszerbiztonságot, emberi 

egészséget.  

 

A heves viharokkal lezúduló nagy mennyiségű csapadék villám-árvizek, belvizek 

kialakulásához vezethetnek, amely többek között a település közlekedésére és a 

kritikus infrastruktúrára jelent veszélyt.   
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A viharokat kísérő nagy sebességű szelek a lakóépületek, középületek biztonságát 

veszélyeztetik.  

 

Az éghajlatváltozás következtében az éghajlati övek eltolódása, a mediterrán, il-

letve szubtrópusi körülmények tartós megjelenése a trópusi betegséget hordozó 

kórokozók, rovarok és egyéb kártevők elterjedési területének terjedését okozza. 

 

Városi hőszigethatás Debrecenben 
 

Hazánkban a napi maximum hőmérséklet természetes sík felszínek felett az év 

10-30 napján meghaladja a hőségnap nemzetközi kritériumát, a 30 °C-ot. Nagy-

városainkban ennél 2-6 fokkal melegebb van, azaz hazánk népességének 1/3-a 

ennél jóval hosszabb ideig, átlagosan évi 30-60 napon át ki van téve a túlmele-

gedés okozta környezeti stressznek. Ilyenkor szervezetünket a napsugárzásból, 

valamint az épületek kisugárzásából származó többlet hőbevétel mellett, a szél-

csend és a zsúfoltság okozta korlátozott hőleadás is terheli. 

 

Sőt, a legerősebb hősziget-hatást előidéző szélcsendes, napos nyári időben a vá-

roslakók helyzetét súlyosbítja az egyidejűleg kialakuló magas ózon- és szállópor-

koncentráció járulékos veszélytényezője is. Ez azzal magyarázható, hogy a nit-

rogén-dioxid a felszín közelében a napsugárzás hatására és a hőmérséklet-

emelkedés függvényében ózonná alakul. A napi maximumhőmérséklet 30 °C 

fölé emelkedése emiatt növeli azon napok számát, amikor az ózonkoncentrá-

ció eléri az érzékeny embereknél már egészségi kockázatot hordozó szintet. 

 

A nagyvárosok kellemetlen jellemzője a városi hőszigethatás. A mesterséges be-

építés sötétebb felületei, a szellőzés kiegyenlítő hatásának mechanikai korláto-

zása, a csatornázottság miatt csökkent párolgás, mint hőleadási forma, valamint a 

télen a fűtés, nyáron a hűtés által a légtérbe kerülő hőtöbblet emeli a belváros 

hőmérsékletét a külterülethez képest. E különbség a derült, szélcsendes napok 

kora esti óráiban a legerősebb. 

 

A hősziget-hatást Debrecen területén is vizsgálták a város belterületén, az MTA 

Atommagkutató Intézete (ATOMKI) udvarán, valamint a tőle 4,9 km-re nyugatra 

(1,8 km-re a város beépített területétől), Kismacs mellett elhelyezkedő meteoro-

lógiai állomáson. Debrecen a Balti tengerszint felett átlagosan 120 m magasság-

ban, az Alföldön helyezkedik el, ami kedvez a városi hősziget kifejlődésének, hi-

szen a környezete mentes a zavaró földfelszíni formáktól. Ilyen szempontból 

előnytelen az is, hogy a várost nem szeli át folyó, valamint a közelében nem 

található nagyobb vízfelület. A hősziget intenzitás értékét a városklíma-állomá-

son és a külterületi állomáson mért óránkénti hőmérsékletetek különbségeként ha-

tározták meg. Az elemzések kiterjedtek a hősziget-hatás napi járására, annak év-

szakos sajátosságaira. 



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 
  

  

 „KRISTÁLY-99” KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI, SZOLGÁLTATÓ KFT. 60 

Debrecenben a hősziget intenzitása napi járásának a jellemzője volt a vizsgálat 

során, hogy a városi mérőállomás által mért értékek az egész nap folyamán meg-

haladták a külterületieket, azaz a hősziget Debrecenben nappal sem mosódott el, 

szemben a szakirodalomban ismertetett mérésekkel Oke (1982). 

 
18. ábra Felmelegedés, lehűlés, hőmérséklet hőszigethatás összefüggései  

(forrás: 8. irodalom) 

 

A diagram: a léghőmérséklet (°C), B diagram: a lehűlés és felmelegedés átlagos 

napi menete (Chl), C diagram: a debreceni hősziget intenzitásának az átlagos napi 

menete (°C,). A jobb oldali ábrasor e mutatók szakirodalmi átlagos járását mutatja 

(Oke, 1982).  

 

A mérések során a debreceni hősziget intenzitása reggel 6-7 óra körül érte el a 0,7 

°C körüli minimumát, majd 8 és 11 óra között a hősziget (UHI) erőssége gyors 

ütemben emelkedett. A hőmérsékleti kontraszt a város és a külterület között a déli 

órákban érte el az 1,4 °C-os maximumát. A délutáni órákban folyamatosan csök-

kent a hősziget intenzitása, 18 óra körül érve el a lokális minimumát, amikor is a 

városklíma állomás már árnyékban volt. A kora esti órákban a hősziget a mérsé-

keltebb kisugárzásos hőveszteségnek köszönhetően erősödött, 22 óra körül elérte 

a másodlagos maximumát (1,2 °C), majd lassan csökkent hajnali 4-ig. Napkelte 

után a városi jelentős horizontkorlátozás miatt a hőtöbblet markánsan csökkenve 

érte el újra a minimumát. 

 

A debreceni hősziget napi járását az évszakos sajátosságok szempontjából vizs-

gálva megállapítható, hogy a nyári időszakban érezhető a leginkább a hatás. 
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2. Klímavédelmi szempontú városi helyzetelemzés 

 

Debrecen klímastratégiája kapcsán három terület vizsgálandó:  

 

- mitigáció (csökkentés), 

- adaptáció (alkalmazkodás), 

- motiváció (ösztönzés), szemléletformálás. 

 

2.1. Mitigációs helyzetértékelés, a település üvegházhatású gáz kibocsátási 

leltára 

 

2.1.1. Alapadatok 

 

Az intézményesült tudományos világkép analitikus és lineáris szerkezetű. A kör-

nyezetet részekre (szférákra) bontva vizsgálja, amelyek a körforgások segítségé-

vel kapcsolatban vannak. A környezetvédelem egyik feladata a visszacsatolásokat 

biztosító körforgások fenntartása, amelynek az egyik eleme a klímaszemlélet, 

amely egységben képes vizsgálni a változásokat.  

 

A probléma a klíma (éghajlat) gyors változása. Számos tudományos megállapítás 

arra utal, hogy ennek a változásnak az oka az emberi/technikai tevékenység.  

 

Módszertani megoldások 

 

A nemzetközi rendelkezések és ajánlások, illetve hazai jogszabályok a ÜHG ki-

bocsátások változását egy (választott) bázisév adatához hasonlítják.  

 

A CO2 mitigáció (azaz csökkentés) alapelve lehet: kibocsátás (emisszió)-csökken-

tés és/vagy légköri (immisszió)-csökkentés, szinten-tartás. 

 

A mitigáció lényeges eleme, hogy ismerni kell az aktuális (adott helyre, időre vo-

natkozó) kibocsátást, összehasonlítva a bázisadattal.  

 

Követendők a globális léptékű változások. Ezek figyelemmel kísérése nem teljes 

körű. A CO2 kibocsátás szempontjából meghatározó az un. globális szén-ciklus. 

Az egyes környezeti szférában (rezervoár) a szénvegyületek rendkívül változatos 

molekulaszerkezetekben fordulnak elő (az atmoszférában leginkább CO2 és CH4 

formában). Az egységesítés érdekében a szénmennyiségeket légköri CO2e meny-

nyiségben tüntetik fel.   
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A litoszféra (kőzet) és az óceánfenék széntartalmától eltekintve az atmoszférával 

kapcsolatos tározók széntartalma: 

 

szféra M 

(Gt) 

E 

(Gt/év) 

atmoszféra  760 3,2 

bioszféra  650 0,8 

talaj 2000 1,0 

hidro-

szféra* 

620 1,4 

*felszíni óceán.  

 

12. táblázat A szférák CO2-tartalma (Forrás: HBm-i Klímastratégia) 

 

M: készlet (Gt C); E: kibocsátás (Gt C/év). Tartózkodási idő egyensúlyt feltéte-

lezve τ=M/E (év). Az atmoszféra és a bioszféra szén-tömege antropogén tevé-

kenységből adódóan növekszik. Ezen anyagok jelentett emisszióját a LAIR adat-

bázisból lehet összesíteni.  

 

A jelenlegi gyakorlat szerint ÜHG leltár alapján számítjuk a megye/település 

ÜHG kibocsátását. A domináns ÜHG anyagokra koncentrálunk; egyéb anyaggal 

a mérlegben nem számolunk. Az egyenként meghatározott (kt/év) emissziókat át-

számítjuk CO2e kibocsátásra.  

 

Az eltérő adatok egységesítése érdekében jelen dokumentumban az alábbi GWP 

adatokkal számolunk:  

 

ÜHG GWP 

CO2 1 

CH4 21 

N2O 310 

SF6 22.200 

NF3 17.200 

CHF3 12.000 

CH2FCF3 1.300 

C2H3F3 3.300 
ÜHG: üvegház, hatású gáz;  

GWP: globális felmelegedési potenciál.  

 

13. táblázat ÜHG gázok globális felmelegedésipotenciálja (Forrás: HBm-i Klímastratégia) 

 

Röviden áttekintjük a domináns ÜHG anyagok jellemzőit.  
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Szén-dioxid (CO2)  

 

A légköri CO2 változik. A CO2 hatására a szilikátokból karbonátos kőzetek jönnek 

létre. A növények növekedéséhez nélkülözhetetlen: a fotoszintézis révén építik 

vázanyagukat. Változásának napi és vegetációs ciklusa van. A természetes 

erdő/növényzet több CO2-ot köt meg, mint amennyi O2-t bocsát ki. A lomb le-

bomlása, a faanyag égetése viszont karbon-semlegesnek tekinthető. A komposzt 

is csak hasznosításáig tartalékolja a CO2-ot. Az erdőirtás növeli a CO2 koncentrá-

ciót. A fák/növényzet talajban maradt része részben humusszá válik; rövid időre 

tartalékol.  

 

A mitigáció szempontjából legfontosabb változás a koncentráció emelkedése. Ez 

az emelkedés azonos ütemű és mértékű a tüzelő/üzemanyagok égetés és felhasz-

nálása trendjével. Valószínűsíti az antropogén hatást.  

 

A CO2 fő forrása -a természetes eredetű forrásokon (légzés, bomlás, tüzek) túl- a 

tüzelőanyagok égetése (energiatermelés, közlekedés), így csökkentésében az 

energiatermelési és -fogyasztási szokások megváltoztatása játszhat szerepet.  

 

ÜHG a metán (CH4) is.  

 

Légköri tartalma 0,7 ppm-ről nőtt a jelenlegi 1,7 ppm értékre. Koncentrációjának 

növekedése a földi népesség gyarapodásával közel párhuzamosan alakul. A metán 

elsősorban anaerob (oxigéntől elzárt) körülmények között képződik pl. szerves 

anyag lebomlása, bélfermentáció, rizstermesztés. A lerakott hulladékból is kelet-

kezik.  

 

Mivel fő forrása az állattenyésztés és a hulladékgazdálkodás (anaerob bomlási fo-

lyamatok), a fogyasztási szokások változtatása kedvező lehet.  

 

A dinitrogén-oxid N2O  
 

Főként a talajok szervesanyag-tartalmának nitrogénjét hasznosító talajbaktériu-

mok tevékenysége révén jut a légkörbe. A légkörbe jutó mennyisége a talaj szer-

ves trágyázását követően kisebb mértékben (időben elnyújtva), műtrágyát alkal-

mazva erőteljesebben növekszik. Klímavédelmi jelentősége, hogy az erős üveg-

házhatású gázok közé tartozik.  

 

A halogénezett szénhidrogének  
 

Légköri készlete kb. 3,7 Gt, évi növekedése 5 %. Tartózkodási idejük hosszú; 

bomlás nélkül felkerülnek a sztratoszférába és belépnek az ottani fotokémiai fo-

lyamatokba: vékonyítják az ózonréteget.  
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SF6 és NF3  

 

Ezen anyagokat a hazai klímafelmérési dokumentumokban nem veszik figye-

lembe. Az SF6 gázt elektromos kapcsolókban, transzformátorokban használják.  

 

Az előzőek szerint az ÜHG-ok emberi tevékenységek során keletkeznek. A leg-

jelentősebb CO2 kibocsátása elsősorban a (hő, villamos) energiatermeléshez és a 

munkagépek, járművek üzemeléséhez kötődő. A lokális és a mobil használat miatt 

utóbbiak zömmel belső égésű motorokkal működnek.  

 

A 2018. évi hazai ÜHG kibocsátások (kg/fő):  

 

- CO2: 5078  

- CH4: 29,8  

- N2O: 1,7  

- HFC, PFC, SF6: 149,4  

 

https://www.ksh.hu/thm/3/indi3_1_1.html szerint.  

 

Jelenleg a magyarországi átlagos egyedi szén-lábnyom: 5,7 t/fő. (Németország 

10,5 t/fő; USA 20 t/fő). Magyarország népessége: 9,8 millió fő (1990. évben 10,4 

millió fő.) (Forrás: https://szenlabnyom.hu/atlagos-egyeni-karbonlabnyom-orsza-

gonkent/) 
 

 
19. ábra A nemzetgazdaság ÜHG-kibocsátása a jelentősebb nemzetgazdasági áganként 

(Forrás: KSH 2015.)  

https://www.ksh.hu/thm/3/indi3_1_1.html
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Előbbi táblázat alapján a teljes kibocsátáshoz viszonyítva:  

 

- CO2 esetén  

-- háztartások 31%  

-- energiaellátás 28% (közvetett)  

- CH4 esetén  

-- 52% vízellátás  

-- 37% mezőgazdaság  

- N2O esetén  

-- 79% mezőgazdaság  

- CO2e esetén  

-- 74% gazdasági tevékenység  

-- 26 % háztartások (fűtés, gépkocsi-használat)  

 

Az 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával, 

valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elké-

szítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kö-

telezettség megszegése esetén fizetendő bírságról rendelkezik. A jelenlegi szabá-

lyozás és klíma-tanulmányok fokozott szerepet szánnak a CO2-emisszió csökken-

tésének.  

 

A CO2 (és más ÜHG) mérleg készítésekor lokálisan figyelembe veszik a külső és 

közvetett energiahordozók CO2e tartalmát is; ellenkező esetben a közvetlen kibo-

csátók előnytelen helyzetbe kerülnének az ETS rendszerben is. Természetesen 

ügyelni kell, hogy tröszt, országos, regionális szinten ne történjen adatkettőzés 

(redundancia).  

 

ÜHG közvetlen és közvetett kibocsátása  

 

Az előbbi nemzetgazdasági áttekintés helyett a megyei klímastratégiák készítésé-

nél használt módszertant alkalmazzuk Debrecen város mitigációs felmérésekor.  

 

A kibocsátás vizsgálata a MSZ EN ISO 14 064-1:2019. szerint történik. 

 

Az egyedi CO2 kibocsátás meghatározásának lépései:  

 

- tevékenység lehatárolása: működés, szervezet, bérlemény azonosítása  

-- gyártás, szolgáltatás, raktározás, szállítás, hulladékkezelés  

- kibocsátások:  

-- közvetlen: a szervezet tevékenységéből származó kibocsátás  

-- közvetett: vásárolt villamos-energia, távfűtés  

--- a szervezet által használt áruk, alap- és segédanyagok  

--- a szervezet termékeinek felhasználása  
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-- egyéb közvetett: munkába-járás, üzleti utak, alapanyag beszerzés, 

franchise  

- meghatározás: mérés, anyag/energia-mérleg, fajlagos (EF), tevékenység 

(NCV)  

- forrás: IPCC jelentés, szakirodalom, számítás  

 

Hasznos adatforrások: 

 

- https://www.debrecen.hu/hu  

‐ Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási adatbázisának Területi statisz-

tikája 

 (http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?&lang=hu)  

‐ Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis http://kira.gov.hu/kira/  

 

Az egyedi CO2e számítások helyett általános, Debrecen város teljes közigazgatási 

területére vonatkoztatott kibocsátásokat határozzuk meg. Az összehasonlítható-

ság érdekében azonos tagoltsággal. Az általános városi jellemzőket a jelen doku-

mentum 1. fejezetében részleteztük. Ebben a fejezetben csak a mitigációs számí-

tásokhoz szükséges adatokat ismételjük meg. A bázisév 2019.  

 

Hajdú-Bihar megye ÜHG leltárja a legjelentősebb szektorok kibocsátására becs-

lést készített. A becslés lehetőséget ad arra, hogy a különböző szektorokat össze-

hasonlítsuk, és nyomon tudjuk követni a kibocsátások változását: azonos mód-

szert és fajlagos értékeket használ.  

 

A HBm leltár a következő területekkel számol:  

 
ágazat t/év % 

energiafogyasztás1  1.235.778 62 

közlekedés 488.604 24 

mezőgazdaság2  235.960 12 

hulladék3  32.674 2 

erdő -110.284 -6 
1: áramfogyasztás, földgázfogyasztás, lakossági szén- és tűzifa felhasználás;  

2. kérődzők kibocsátása, hígtárgya-emisszió, szerves- és műtrágya emisszió;  

3: szilárd hulladékkezelés, szennyvízkezelés  

 

14. táblázat HBm ÜHG leltár fő számai (Forrás: HBm-i Klímastratégia) 

 

Hajdú-Bihar megyében az erdőterületek az összes kibocsátás 6%-át tudják el-

nyelni.  

 

  

https://www.debrecen.hu/hu
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?&lang=hu
http://kira.gov.hu/kira/
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A vizsgált ágazati szektorok legfontosabb jellemzői:  

 

A továbbiakban Debrecen ÜHG kibocsátását számítjuk t CO2e/év egységben. Az 

emisszió számítása többféleképpen történhet, az adatbázisok jellege (elérhetőség, 

szerkezete) miatt. Legegyszerűbb az egyedi kibocsátások összegzése lehetne; 

adatszolgáltatók gyártók, forgalmazók, szolgáltatók, felhasználók, hatóságok, 

KSH. A nagyobb légszennyezők un. jelentéskötelezett forrásainak kibocsátása 

(LM éves jelentések alapján) az OKIR https://www.google.com/search?cli-

ent=firefox-b-d&q=okir adatbázisból lekérdezhető (pl. háromféle CO2 kibocsá-

tás). Sajnos a nem jelentéskötelezett, diffúz források kibocsátása nemleges ill. 

egyéb ÜHG kibocsátás kritikusan fogadható. Az OKIR/LAIR lehetővé teszi (10 

féle) különböző szempontok szerinti lekérdezést.  

 

Mivel a kisebb (lakossági, intézményi, telephelyi) kibocsátások, illetve a közle-

kedési levegő-terhelése nem szerepel az OKIR adatbázisban, más adatforrás hasz-

nálható.  

 

Legelterjedtebb az energiahordozók (tüzelő/üzem-anyag, villamos áram) forgal-

mazói adatainak összesítése; ez sem mindig eredményes út, hiszen a forgalmazók 

(pl. áram/gáz-szolgáltatók, benzinkutak) megsokasodtak. Ezért központi KSH 

adatokat használunk.  

 

A közlekedési emissziószámítás történhet forgalmi adatok és fajlagos járműkibo-

csátások alapján. Bár ez a számítás lehetővé teszi utak/szakaszok emissziójának 

elemzését, a műszaki adottságok és a forgalomszabályozás hatásának vizsgálatát, 

de (a megyei és klímastratégiai) dokumentumokban is elterjedt az üzemanyag-

használat szerinti általánosítás.  

 

Harmadik megoldásként valamilyen eljárással összesített (EU, hazai, megyei, 

ágazati) adatok felhasználásával terület/népességarányosan számítjuk a kibocsá-

tási jellemzőket.  

 

Mindhárom esetben az adatbázis pontosságától és használhatóságától is függ az 

adatok megbízhatósága. Sajnos, összesített bázisadatok alapján éppen az egyedi 

mitigációs, adaptációs megoldások nem jelentkeznek direkt módon.  

 

A vizsgálati terület Debrecen közigazgatási területe. Területe: 46.166 ha, lakosok 

száma: 203.914 fő, lakások száma: 95.249. EOV koordináták: 844 067, 246 378. 

Polgármesteri Hivatal címe: 4024 Debrecen, Piac u. 20. Virtuális sugarak: belte-

rület 4,3 km; teljes terület 12,1 km, vonzáskörzet 40,0 km.   

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=okir
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=okir
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A vonzáskörzet jellemzői:  

 

- Debrecen vonzáskörzete 56 település (450.517 fő),  

- középvárosok hiánya, fiatalabb városai alacsonyabb szinten állnak, 

- funkcionálisan erős un. hajdúvárosok jelenléte,  

- országos főutak sugárirányú hálózatot alkotnak,  

- az alsóbbrendű úthálózat is sugaras,  

- elkerülő útként funkcionál: M35 autópálya, 354 sz. főút,  

- vasúti hálózat szintén Debrecen központú sugaras kialakítású,  

- városon az országos 3. és a 41. kerékpárút halad át,  

- széles spektrumú az idegenforgalmi, egészség/gyógy-turizmus,  

- több nemzetközi nagyvállalat telephelye működik itt,  

- a helyközi közösségi közlekedésben dominál az autóbusz-közlekedés,  

- Debrecen repülőtere nemzetközi jellegű és jelentőségű.  

 

A felhasznált helyi dokumentumok (eltérő szemlélettel és céllal) kitérnek a CO2-

kibocsátására is. Mértékadónak tartjuk a  

 

- Debrecen fenntartható energia- és klíma-akcióterve (SECAP) 2017.  

- Debrecen környezeti atlasza 2018. 

 

dokumentumokat. Ezekből összesített kibocsátási értékeket közlünk. Bár külön-

bözik a vizsgálati módszer és „csak” energetikai és közlekedési terheléssel szá-

molnak, de az összesített eredmények összehasonlíthatók.  

 

A SECAP az alábbi fajlagos CO2-kibocsátással számol (t CO2e/MWh):  

 
energiafajta t CO2/MWh 

villamos energia 0,539 

földgáz 0,202 

fűtés/hűtés 0,273 

gázolaj/diesel 0,267 

benzin 0,249 

fotovoltaikus 0 

15. táblázat Fajlagos CO2 kibocsátás (Forrás: SECAP) 

 

(Megjegyzés: a villamos energia fajlagos CO2-emisszióját az E-ON 0,328 t 

CO2/MWh értékűnek számítja. A CO2 képződés-hője alapján az elméleti érték 

0,109 t//MWh.)  

 

Egy város CO2 emisszióját döntő módon a CH-bázisú tüzelő/üzem-anyagok égése 

határozza meg. Bár a tüzeléstechnika jelentősen eltérő (és légszennyezése is), de 

az anyagok (éghető) C-tartalmának égése meghatározza a CO2-kibocsátást (teljes 

konverzió esetén).  
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A SECAP dokumentum sorra veszi az önkormányzati/lakossági/kereskedelmi 

épületek és közlekedés, illetve a tömegközlekedés energia-fogyasztásait. 

Utóbbinál un. futásjellemzőkkel számol az előbbi fajlagos kibocsátásokkal.  

 

Összesített eredmények (2015.)  

 
2015. GWh/év t CO2e/év 

villamos energia 377.990 203.737 

fűtés/hűtés 361.556 98.705 

földgáz 649.496 131.198 

dízel 207.399 553.79 

benzin 549.358 136.790 

napenergia 3.095 0 

összes 2.148.894 625.805 

bázis 2013. 2.047.588 595.503 

16. táblázat Összesített CO2 kibocsátás 

(Forrás: SECAP) 

 

A GWh/év energiafelhasználás; t CO2e/év emisszió-érték.  

 

A debreceni ágazatokra vonatkozó 2015. évi CO2 terhelések (t/év):  

 

 
17. táblázat Ágazatra vonatkozó CO2 terhelések (Forrás: SECAP) 

 

A SECAP dokumentum nem vizsgálta az ipari és mezőgazdasági üzemek kibo-

csátásait ill. egyéb ÜHG terheléseket.  

 

A Debrecen környezeti atlasza 2018. dokumentum levegővédelmi szempontból 

vizsgálta a légszennyező anyagok kibocsátását és adalékként becsülte a CO2 ki-

bocsátást is. 
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A számított CO2 emissziók (t/év):  

 
ipari kommunális közlekedési összes forrás 

128.611 389.573 250.703 768.887 atlasz (2018.) 

55.200 430.254 195.552 625.805 SECAP (2017.) 

91.906 409.914 223.128 697.346 átlag 

12,7 56,5 30,8 100,0 % 

18. táblázat Számított CO2 emissziók (t/év) (Forrás: Debrecen Környezeti Atlasza) 

 

Az atlasz sorra vette a közlekedési emissziókat (t CO2/év):  

 

- belterületi: 190.496; külterületi 47.570  

- ágazati: vasút 12.637; légi 4.775; parkolók (100 fh.) 248; benzinkutak 31 

t/db; busz pu. 2.574;  

 

2.1.2. Debrecen MJV ÜHG leltára 

 

A tárgyi Debrecen Klímastratégia jelen fejezetében a város CO2e kibocsátását a 

Klímabarát Települések Szövetsége által kiadott üvegházhatású gáz leltár számí-

tási segédlet alapján számítottuk.  

 

Bázisév: 2019. év (hozzáférhető adatokra tekintettel).  

 

A leltár a következő területekkel számol:  

 

I. - energiafogyasztás (áram/földgáz-fogyasztás, szén/tűzifa felhaszná-

lás),  

II. - ipari kibocsátás,  

III. – közlekedés,  

IV. - mezőgazdaság (kérődzők, híg/szerves/műtrágya emisszió), 

V. - hulladék (szilárd hulladékkezelés, szennyvízkezelés),  

VI. – erdő, 

VII. - halogénezett szénhidrogének, SF6 és NF3 ÜHG kibocsátása.  

 

I. Energiafogyasztás (áram/földgáz-fogyasztás, szén/tűzifa felhasználás) 

 

A város energiafogyasztását az energiahordozók (áram, tüzelőanyagok, alternatív 

energiák) felhasználása jelenti.  

 
energia t/MWh 

villamos energia 0,360 

földgáz 0,202 

barnaszén 0,377 

lignit 0,404 
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energia t/MWh 

dízel 0,267 

benzin 0,249 

biomassza 0,007 

biogáz 0,204 

bioüzemanyagok 0,000 

geotermia 0,000 

hulladék 0,337 

19. táblázat Az energiafogyasztás fajlagos kibocsátása (t CO2/MWh)  

(Forrás: Klímabarát Települések Szövetsége)) 

 
ágazat HB megye Debrecen 

önkormányzat  15.249 8.156 

lakosság  197.200 78.282 

közvilágítás  7.629 3.528 

ipar  186.822 106.028 

szolgáltatás  99.030 62.354 

mezőgazdaság  28.657 4.735 

összesen 534.587 263.083 

összesen % 100 49,2 

20. táblázat Az áramfogyasztás fajlagos kibocsátása szektoronként (CO2/MWh)  

(Forrás: Klímabarát Települések Szövetsége)) 

 
ágazat HB megye  Debrecen 

önkormányzat  35.896 30.812 

lakosság  301.420 186.812 

ipar  74.231 23.263 

szolgáltatás  209.432 203.018 

mezőgazdaság  40.021 6.548 

összesen 661.000 450.453 

összesen % 100 68,1 

21. táblázat A földgázfogyasztás fajlagos kibocsátása szektoronként (CO2/MWh)  

(Forrás: Klímabarát Települések Szövetsége)) 

 

Hajdú-Bihar megyében az energiafogyasztás CO2-kibocsátása 1.235.778 t 

CO2/év, a megye teljes kibocsátásának 65,6 %-a. 

 

A fa és széntüzelés kibocsátását becsült átlagos adatok alapján számítjuk. 

 

Az összes becsült lakossági tüzelőanyag felhasználás (t/év): 

- tűzifa: 138.900 t/év  

- szén: 20.501 t/év.  

A tűzifa/szén tüzelésekor keletkező CO2 tömege: 48.632 t CO2/év.  

 

Az előbbi táblázatok adatainak összesítésével Debrecenben az energiafogyasztás 

CO2-kibocsátása 762.168 t CO2/év. 
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II. Ipari kibocsátás  

 

Ide soroljuk a jelentéskötelezett levegőterhelő források összesített CO2 terhelését. 

A KSH adatok nem különítik el ezen nagyipari üzemek/erőművek energiafelhasz-

nálását. A kibocsátás jellemzésére az OKIR/LAIR adatbázis adatai használhatók 

(amennyiben teljeskörű és hiteles az adatszolgáltatás).  

 
terület CO2 

országos  29.533.561 

HB megye 637.040 

Debrecen 587.791 

22. táblázat A LAIR szerint jelentett ipari CO2 kibocsátások (t/év) (Forrás: LAIR) 

 

Debrecen lakossága HB megye népességének 37,3 %-a, de az ipari CO2 kibocsá-

tás aránya: 92,3 %.  

 

Hajdú-Bihar megyében a nagyipari CO2-kibocsátással a megyei klímastratégia 

nem foglalkozott: 0 t CO2/év. Az előbbi OKIR adat része a teljes városi energeti-

kai kibocsátásnak.  

 

III. Közlekedés  

 

A közlekedés/szállítás hatására kezdetben a környezetterhelések kapcsán figyel-

tek fel. A belső égésű/robbanómotorokkal üzemelő járművek kibocsátása számos 

tényezőtől függ (pl. pálya, motor, szerkezet, üzemanyag, sebesség, meteorológia, 

vezetés, ciklus). A városi és országúti vezetési ciklusra fajlagos határértékeket ír-

tak elő g/km/jármű egységben. A műszaki fejlesztések és az útviszonyok követ-

keztében ezek a fajlagos értékek fokozatosan változnak. A levegővédelemben 

szokásos két járműkategóriára hazai és nemzetközi ajánlások érvényesek. EU-

szerte használt a HBEFA adatbázis. HBEFA: Handbook Emission Factors for 

Road Transport. KI: személygépkocsi, KII: nehéz tehergépjármű  

 
v (km/h) KI (személy-

gépkocsi) 

KII (teher-

gépkocsi) 

KII/KI 

40/40 170 825 4,85 

60/60 126 505 4,01 

110/80 157 631 4,02 

23. táblázat Közúti közlekedés fajlagos CO2 emissziós tényezők 2020. (g/km jármű)  

(Forrás: HBEFA) 

 

Faktor KII/KI: kb. 4,0. Az EU tervezi 95 g/km jármű fajlagos CO2 kibocsátás 

érvényesítését, illetve a dízel járművek korlátozását.  
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Ezen fajlagos értékeket szorozni kell az utankénti forgalommal és az út hosszával 

a lokális terhelés meghatározásához. A forgalom-szervezéstől/szabályozástól füg-

gően járulékos terhelések adódnak (lsd. atlasz számításait). Terjed az elektromos 

autók használata, illetve megjelentek az okos vezetési lehetőségek. Debrecen az 

új lehetőségeket két dokumentumban is vizsgálta: 

 

- Debrecen Smart City Stratégiája 2019.  

- Debrecen Fenntartható Városi Mobilitási Terve 2016.  

 

Ezek a dokumentumok tervezik az új közlekedési megoldásokat. Figyelembe ve-

szik a CO2 csökkentés lehetőségeit is.  

 

Formálisan az elektromos járművek (szgk, villamos, troli, vonat) közvetlen 

CO2-kibocsátása zérus, de a műszaki infrastruktúra üzemelés is ÜHG kibocsá-

tásával jár.  

 

A vasút-állomások/vonalak és repülőtér lokális: Debrecen troposzféra levegő-

környezetében megjelenő CO2 terhelések kisebb jelentőségűek (lsd. atlasz szá-

mításait). Ezen közlekedési/szállítási formák gazdasági hatásai fontosak.  

 

A tárgyi Debrecen Klímastratégia jelen fejezetében a közlekedés CO2e kibocsátá-

sát (a HB megyei klímastratégiával összehasonlíthatóság céljából) a Klímabarát 

Települések Szövetsége által kiadott üvegházhatású gáz leltár számítási segédlet 

alapján számítottuk. A számítás fajlagos üzemanyag-fogyasztáson alapul.  

 
Gépjármű Benzin Gázolaj 

(l/100 km) 

személygépkocsi 7,86 6,80 

kis tehergépkocsi 10,3 11,97 

autóbusz egyes  30,62 

autóbusz csuklós  30,62 

tehergépkocsi közepesen nehéz  25,8 

tehergépkocsi nehéz  25,8 

tehergépkocsi pótkocsis  41,9 

tehergépkocsi nyerges  41,9 

tehergépkocsi speciális  25,8 

motorkerékpár 3  

lassú jármű  25,8 

vasúti személyszállítás  200 

vasúti teherszállítás  700 

kWh/l 10,96 9,61 

24. táblázat Közlekedési üzemanyag fogyasztás L/100 km  

(Forrás: Klímabarát Települések Szövetsége)) 

 
  



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 
  

  

 „KRISTÁLY-99” KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI, SZOLGÁLTATÓ KFT. 74 

Forma Áramfelhasználás (MWh/km) 

személy 0,00634 

teher 0,01447 

25. táblázat A villamosított vasút áramfelhasználása MWh/km 

(Forrás: Klímabarát Települések Szövetsége)) 

 
t/év 2014. 2020. 2030. 

közúti  169.391 196.831 210.514 

közúti városhatárt átlépő  48.114 55.909 59.796 

vasút városhatárt átlépő 7.678 5.909 5.362 

26. táblázat A közlekedés CO2 kibocsátása t/év-ben 

(Forrás: Debrecen Fenntartható Városi Mobilitási Terv): 

 
 A közlekedésből adódó CO2 kibo-

csátás a SUMP a számításai szerint 

mértékegység  t CO2e/év g CO2e/jkm/év 

kiinduló érték  238.096 213** 

célérték (2020)  250.055 211 

célérték (2030)  256.804 209 

adatforrás* forgalmi becslés, jármű összetétel 
*: becslés, belső számítás (Trenecon); **: személygépjármű (cél: 95 g/km).  

27. táblázat Indikátorok a közlekedésben 

(Forrás: Debrecen Fenntartható Városi Mobilitási Terv): 

 

Az ÜHG leltár számítási segédlet alapján számított CO2-kibocsátás, 2019. (t 

CO2e/év): 

 
közlekedés közút vasút repülő összes 

egyéni  97.937 -- -- 97.937 

tömegközlekedés 14.983 3.422 3.221 21.626 

teherszállítás 118.668 3.450 1.610 123.728 

összesen 231.588 6.872 4.831 243.291 

28. táblázat Közlekedés számított CO2e/év kibocsátása Debrecenben 

 

Debrecen összesített közlekedési CO2 terhelése az ÜHG leltár számításai alapján: 

243.291 t CO2e/év.  

 

A megye közlekedésének ÜHG kibocsátása a HBm-i Klímastratégiában sze-

replő leltár becslése alapján 488 ezer t CO2 egyenérték, ami a megye összes be-

csült ÜHG kibocsátásának 2%-át teszi ki. 
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IV. Mezőgazdaság  

 

Debrecen gazdasági centrummá a mezőgazdasága révén válhatott. Jelentős kiter-

jedésű birtokain intenzív növénytermelést, állattartást, erdőgazdálkodást folyta-

tott. Debrecenben mindig is stratégiai jelentőségű volt az agrárágazat és az erre 

épülő élelmiszer-feldolgozás. A régi problémakört: aszályérzékenységet a Ci-

vaqua program segítségével kezelik.  

 

A CO2e-kibocsátást az állattartás, a talaj trágyázása, a termény/takarmány-kezelés 

jelenti. Az erdő, a biomassza-kezelés hatását külön fejezetben ismertetjük.  

 

Sajnálatosan az említett dokumentumok nem vizsgálják a mezőgazdaság ÜHG 

mérlegét. Holott a mezőgazdasági berendezések (pl. szárítók) és gépek (pl. 

szántó/vető, arató, szállító, emelő gépek) ill. ezen alapuló feldolgozási technoló-

giák (pl. malmok, konzervüzemek, raktár/hűtő-házak) jelentős energiaigényűek.  

 

Debrecen mezőgazdasági adottságait jelen klímastratégia 1.1.6. fejezetében rész-

leteztük. A város korábbi tulajdonán alkalmi bérlőként vesz részt. A híres szarvas-

marha-állomány eseti intenzív telepekhez kapcsolható. A lakossági marha/ló-ne-

velés elhanyagolható. A hobbi/háziállat-tartás a meghatározó.  

 

Debrecen állatállománya (db): szarvasmarha 10.662, sertés 115.427, ló 644, juh 

19.239, kecske 824, baromfi 2.365.941; ÁE: 76.761,9: 24% (HBm: 319583,8 

ÁE). KSH 2.3.Állatállomány szerkezete, 2010.;  

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_oma001.html  

 

 
Állat CH4 N2O 

szarvasmarha emésztés - tejelő 130,52  

szarvasmarha emésztés - egyéb 55,32  

szarvasmarha hígtrágya - tejelő 30,93 1,10 

szarvasmarha hígtrágya - egyéb 8,83 0,47 

sertés hígtrágya 0,30 0,0630 

baromfi hígtrágya 0,03 0,0014 

trágya (mű- és szerves trágya)*  2,56 
*: kg CO2/t trágya  

29. táblázat Fajlagos ÜHG kibocsátások (mezőgazdaság kg/db (GWP: 21 és 130)) 

(Forrás: Klímabarát Települések Szövetsége)) 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Db. 15,45 0,28 0,89 0,07 1,88 14,95 0,07 0,65 11,85 46,1 
1: szántó; 2: konyhakert; 3. gyümölcsös; 4: szőlő; 5: gyep; 6: erdő; 7: nádas; 8: legelő; 9: művelés alól kivett 

terület; 10: összes; Db: Debrecen.  

 

30. táblázat Földterület művelési ágak szerint (ezer ha) 
Forrás: HBm-i Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_oma001.html
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A termesztett növények vegetációs időszakban megkötik a légköri CO2-ot; lebom-

láskor visszabocsátják. A raktározástól/tartósítástól eltekintve karbonsemleges 

folyamat.  

 
Vegetáció t/ha 

mérsékelt égövi erdő  14,0 

ligeterdők és bozótterületek  6,5 

mérsékelt égövi füves területek  5,4 

szántóföldek  6,7 

tavak, vízfolyások  5,4 

31. táblázat Egyes vegetációtípusok CO2-produktuma (t/ha) 
Forrás: HBm-i Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 

 

Az elkülönített termény és melléktermék (biomassza, avar, trágya) hasznosítandó. 

Az élelmiszereloszlás, tartósítás, szállítás stb. másodlagos közvetett CO2 kibocsá-

tása jórészt feltáratlan, illetve utóbbit a közlekedési ágazatba sorolják. Nem vizs-

gálják a (talaj, állat) légzés kibocsátását sem.  

 

HBm CO2e kibocsátásának megyei mezőgazdaság részesedése (t CO2e/év)  

 
 CO2 CH4 N2O CO2e 

Állatállomány  - 160.968 - 160.968 

Hígtrágya  - 40.696 32.095 72.790 

Szántóföldek  - - 2202 2.201,51 

Mezőgazdaság összesen - 201.663 34.296 235.960 

32. táblázat HBm CO2e kibocsátásának mezőgazdasági részesedése (t CO2e/év) 
(Forrás: HBm-i Klímastratégia) 

 

Hasonló szerkezetben vizsgáltuk Debrecen mezőgazdasági ÜHG kibocsátását.  

 

Debrecen CO2e kibocsátásának mezőgazdaság részesedése (t CO2e/év)  

 
 CO2 CH4 N2O CO2e 

Állatállomány  - 21.328 0 21.328 

Hígtrágya  - 5.759 5.220 10.979 

Szántóföldek  - 0 908 908 

Mezőgazdaság összesen - 27.087 6.128 33.215 

Megyei értékek %-a - 23,43 17,86 14,19 

33. táblázat Debrecen CO2e kibocsátásának számított mezőgazdasági részesedése (t CO2e/év) 

 

A CO2e számításakor figyelembe vettük a ÜHG-ok GWP értékét.  
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V. Hulladék  

 

A hulladékkezelést felváltotta a hulladékgazdálkodás. A hulladék szelektív gyűj-

tése ill. a vegyes hulladék válogatása révén újrahasznosítható anyag (pl. RDF) 

képződik. Szóba jöhet az RDF égetése. Eseti megoldás az állati hulla, veszélyes 

hulladék égetése. A CO2 kibocsátás a hulladék C-tartalmával arányos. Speciális 

terület a komposztálás; ez lényegében felgyorsított lebomlás. Jelentős kb 2/3 ré-

széből komposzt/humusz keletkezik. Közvetetten karbonsemleges tevékenység 

(eltekintve a rothadási CH4 kibocsátástól).  

 
hulladékkezelés CO2 CH4 N2O összesen 

hulladéklerakás  - 131 - 131 

szennyvízkezelés  - 20.389 12.153 32.542 

összesen - 20.520 12.154 32.674 

34. táblázat HBm hulladékgazdálkodás szektor ÜHG-kibocsátása (t CO2e/év) 
(Forrás: HBm-i Klímastratégia) 

 

Fajlagos CO2e kibocsátások:  

 

- trágya N2O: 328 kgCO2e/t  

- hulladéklerakás CH4: 1050 kgCO2e/t  

 

Debrecen jellemző hulladékgazdálkodási típusait, illetve az elszállított hulladék 

jellemzőit a jelen klímastratégia 1.1.7. fejezetében részleteztük.  

 

Hajdú-Bihar megyében a hulladékgazdálkodás ÜHG kibocsátása 32.674 t 

CO2e/év í, amely a megye teljes ÜHG kibocsátásának 1,7 %-a.  

 

Hasonló szerkezetben vizsgáltuk Debrecen hulladékgazdálkodási eredetű ÜHG 

kibocsátását.  

 

Debrecen hulladékgazdálkodás szektor ÜHG-kibocsátása (t CO2e/év)  
 

hulladékkezelés CO2 CH4 N2O összesen 

hulladéklerakás  0 92 0 92 

szennyvízkezelés  0 7.808 4.654 12.462 

összesen 0 7.900 4.654 12.554 

35. táblázat Debrecen CO2e kibocsátásának számított  

hulladékgazdálkodási részesedése (t CO2e/év) 

 

A CO2e számításakor figyelembe vettük az ÜHG-ok GWP értékét.  
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VI. Erdő  

 

A bel/kül-területi erdők, a fasorok, a liget/park/játszótér stb. egyedi fái, illetve a 

gyepállomány növekedése vegetációs ciklusban megköti a légköri CO2-ot. A met-

szési, kaszálási biomassza kezelése lényegében karbonsemleges.  

 

A megmaradó fás állomány (éves kibocsátás szempontjából) nyelőnek bizonyul. 

(A kert/erdő-gazdálkodás járulékos CO2 kibocsátásait a szállítások ágazathoz so-

rolhatjuk.) Debrecen zöldfelületi jellemzőit a jelen klímastratégia 1.1.8. fejezete 

részletezi.  

 

CO2 nyelők (kg/ha/év):  

 

- erdőterület  -1580  

- zöldterület  -800  

 

Hajdú-Bihar megyében az erdőállomány CO2 nyelése 110.284 t CO2/év (-5,9 %). 

Hasonló szerkezetben vizsgáltuk Debrecen erdőgazdálkodási eredetű ÜHG 

nyelését. 11.060 t/CO2/év.  

 

VII. A halogénezett szénhidrogének, SF6 és NF3 ÜHG kibocsátása  

 

Kibocsátásuk ezen anyagok gyártásához, szállításához, töltéséhez, visszanyerésé-

hez kapcsolható. A kibocsátás általában diffúz jellegű; nehezebben mérhető. Je-

lentős szerepe van a szivárgásvizsgálatnak.  

 

Bár ezen anyagok használatát szigorú feltételekhez és (szivárgás) ellenőrzésekhez 

kapcsolják, az országos/megyei/települési diffúz jellegű kibocsátások nem/alig 

becsülhetők. Az OKIR/LAIR adatbázis jelentett országos adatai kétségesek.  

 
Anyag kg/év t CO2e/év 

N2O 107.102 33.201 

HFC 0 0 

Anyag kg/év t CO2e/év 

SF6 90 1.998 

PFC 0 0 

36. táblázat Halogénezett szénhidrogének, SF6 és NF3 CO2e kibocsátása 

(Forrás: OKIR/LAIR) 

 

A Debreceni adat létszámarányosan (2,06%) becsülhető: 685 t CO2e/év N2O és 

41 t CO2e/év SF6; jelentéktelen.  
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Debrecen MJV összesített ÜHG kibocsátása (t CO2e/év), (2019.):  

 
 CO2 CH4 N2O SF6 összesen 

I. energiafogyasztás 762.197    762.197 

I.1. áram 263.083    263.083 

I.2. földgáz 450.483    450.483 

I.3. lakossági szén és tűzifa 48.632    48.632 

      

II. nagyipari kibocsátás* 0    0 

II.1. egyéb ipari energiafogyasztás 0    0 

II. ipari folyamatok 0    0 

      

III. közlekedés 231.588    231.588 

III.1. közúti közlekedés 224.716    224.716 

III.2. vasúti közlekedés 6.872    6.872 

      

VI. mezőgazdaság  27.087 6.128  33.215 

VI.1. állatállomány  21.327   21.327 

VI.2. hígtrágya  5.759 5.220  10.979 

VI.3. szántóföldek   908  908 

      

V. hulladék  7.900 4.655  12.555 

V.1. hulladéklerakás  92   92 

V.2. szennyvízkezelés  7.808 4.655  12.463 

      

összes kibocsátás 993.784 34.987 10.782  1.039.554 

nagyipar nélkül 993.784 34.987 10.782  1.039.554 

      

VI. erdők -11.060    -11.060 

      

VII. egyéb kibocsátás   685 41 726 

végső kibocsátás 982.725 34.987 11.467 41 1.029.221 

végső kibocsátás % 95,5 3,4 1,1 0,00004 100,0 
* - tekintettel arra, hogy ez az érték a gazdasági folyamatoktól függ, nem tervezhető nem számoltunk vele 

37. táblázat Debrecen MJV számított összesített ÜHG kibocsátása (t CO2e/év), (2019.) 

 
 

 Hajdú-Bihar megye Debrecen Arány 

ágazat t/év % t/év % % % 

energiafogyasztás 1.235.778 65,6 762.197 74,2 61,7 

közlekedés 488.604 26,0 231.588 22,6 47,4 

mezőgazdaság 235.960 12,6 33.215 3,2 14,1 

hulladék 32.674 1,7 12.555 1,2 38,4 

erdő -110.284 -5,9 -11.060 -1,1 10,0 

egyéb* 726 0 726  100,0 

összesen  1.882.730 100,0 1.029.221 100,0 54,7 
* - önálló megyei adat nincs 

38. táblázat Az ágazatok kibocsátásának számított aránya (%) 
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A % jelű oszlopok HB megye és Debrecen ágazatainak CO2e arányát jelöli az 

összes emisszióhoz. A %% oszlopban a Debrecen kibocsátásainak arányát képez-

tük HB megye hasonló/ágazati kibocsátásához. Látható, hogy mind a népesség 

(37,8%) mind a terület (7,4%) arányához viszonyítva jelentősebb Debrecen rész-

vételi aránya a CO2e-kibocsátó ágazatokban.  

 

2.2. Alkalmazkodási helyzetértékelés  

 

Az adaptáció jelentése: alkalmazkodás (természet), átformálás (termelés), al-

kalmazás (társadalom). Az adaptáció lényege az alkalmazás.  

 

Mivel az adaptáció közvetlen célja a nemzetközi/hazai célokhoz és eszközökhöz 

kapcsolódóan a helyi problémák kezelése, a problématérképen (6.2. fejezet) ala-

pul az adaptáció (cél, intézkedés, eszköz, felelős/intézmény) egyértelműsítése.  

 

Tájékoztatásul soroljuk a HB megyei klímastratégia tervezett adaptációs 

részcélokat: 

 

- A-1 Felkészülés a hőhullámok káros humán hatásainak elhárítására  

- A-2 Épített környezet károsodásainak megelőzése  

- A-3 Mezőgazdasági termelési módok alkalmazása a mezőgazdaság-

ban  

- A-4 A vízhiány és víztöbblet okozta problémák komplex szemléletű 

megoldása  

- A-5 A turisztikai termékek alkalmazkodásának erősítése  

- A-6 Az erdőművelés igazítása a változó klimatikus feltételekhez  

- A-7 A sérülékeny megyei értékek megóvása  

 

A fenti részcélok meghatározásához kilenc gazdasági ágazaton (A-I) belül vizs-

gáltuk az adaptációs teendőket. A továbbiakban adaptációs szempontból sorra 

vesszük ezeket; nem ismételve az alapállapot jellemzőit. Ezek a teendők az ÜHG 

kibocsátás megelőzésére, csökkentésére/mérséklésére, hatásaira, veszély/kár-

okozására, elhárítására, helyreállítására vonatkoznak. A kibocsátás mellett figye-

lembe kell venni az (energiaforrások, környezeti elemek) igénybevételét, helyet-

tesíthetőségét. A nemzeti/központi törekvésekhez igazodó helyi adottságokat és 

lehetőségeket ismertetjük.  

 

A. Emberi egészség védelme  

 

Az ember elválaszthatatlan környezetétől, érzékenyen reagál a környezet változá-

saira. A teljesség/egészség tudata áthatja, sőt a jóléte szorosan kapcsolódik a kör-

nyezet állapotához. Igényli a tiszta környezetet. Ebből eredeztethető a környezet-

védelem, na meg abból a felismerésből, hogy a környezetszennyezés egy része 
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antropogén eredetű. A környezetromlás másik oka a túlzott igénybevétel, a re-

generációs adottságok semmibevétele. Ez nem csak elővigyázatlanságból, ha-

nem az ismeretek hiányából is fakad.  

 

Ezt az érdeklődést példázza az éghajlat megfigyelése. A meteorológia az atmo-

szférában lejátszódó folyamatokkal foglalkozik. A jelenségek (helyhez, időszak-

hoz kötötten) ciklikusak; az emberi szervezet szempontjából normálisak és/vagy 

abnormálisak.  

 

Az ember, mint élő szervezet működése szorosan kapcsolódik a környezet válto-

zásaihoz, reagál ezekre. Legalapvetőbb, legfontosabb tulajdonsága az alkalmaz-

kodás. Emiatt a szervezet belső viszonyait állandóan a külső körülményekhez kell 

igazítani. Lényegében tehát adaptációs-regenerációs folyamat érvényesül ideg-

rendszeri és hormonális szabályozással. A változásokra az egyének gyakran elté-

rően reagálnak; tényezői: alkat, érzékenység, kitettség, kor, kultúra, nem, szándék 

stb.  

 

A (gyors) klímaváltozás hatásai is közvetlen veszélyt jelentenek az egészségre 

a hőhullámok, valamint a fertőző betegségek és az allergének változásai mi-

att. Rendkívüli állapotok és szokatlan/károsító folyamatok mérséklésével az em-

beri egészség fenntartható. Jelenleg (anyagi szemlélet miatt) a környezetterhelé-

sek mérséklésével védekezünk. Szennyező anyagnak tekintve az ÜHG-okat, ezek 

kibocsátását csökkentjük. Feltételezzük, hogy ezzel az adaptációs adottságaink is 

módosulnak. Az adaptáció természeti és műszaki oldala ily módon kapcsolódik 

egymáshoz. 

 

A rendkívüli jelenségek (pl. villámárvíz, hőségnapok, trópusi éjszakák, frontok, 

zivatar) illetve a hagyományos légköri tényezők (pl. légnyomás, szél, elektromos-

ság) egészségügyi hatásai ismeretlenek vagy feldolgozatlanok.  

 

Az emberi egészség szoros kapcsolatban van az életvitellel (táplálkozás, munka, 

stressz, attitűd, vásárlás, kultúra, turizmus stb.). Ennek egészségügyi hatásai sem 

ismertek. Mivel kapcsolatban vannak a karbon-lábnyommal, adaptációs ténye-

zőknek tekintjük.  

 

B. Vízgazdálkodás 

 

Az éghajlati szélsőségek közvetetten hatnak a csapadék, árhullám, villámvíz, 

aszály, ariditás eloszlására és gyakoriságának megváltozására. A Kvassay Jenő 

Terv (KJT) Magyarországon a vízgazdálkodás 2030-ig terjedő keretstratégiája és 

2020-ig terjedő középtávú intézkedési terve. Szorosan kapcsolódik a Víz Keret-

irányelv céljaihoz.  
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A klímastratégia a KJT elveivel szorosan harmonizál. A vízgazdálkodás a komp-

lex módon hatással van a mezőgazdaságra, az erdőgazdálkodásra, a turizmusra és 

a környezetvédelemre is.  

 

Adaptációs lehetőség a települési szintű csapadékvíz-visszatartás, a mezőgazda-

sági öntözés, a belvíz és villámvíz elvezetése/kezelése, a vízpótlás, termál/fürdő-

vizek használata, Civaqua program; szennyvízkezelés stb. A Civaqua projekt biz-

tosítja a debreceni Tócó vízfolyás vízpótlását a Keleti-főcsatornából, valamint 

hozzájárul a vizes élőhelyek kialakításához és rehabilitációjához a Hajdúhátsági 

többcélú vízgazdálkodási rendszer átalakításával. Biztosítja a Nagyerdő, valamint 

a város környéki jóléti tavak vízellátását.  

 

C. Mező- és erdőgazdaság  

 

Magyarországon az átlaghőmérséklet a világátlagnál jobban emelkedik, a szélső-

ségek száma várhatóan tovább növekszik. A mezőgazdaság sem alkalmazkodás, 

sem az új gyakorlatok elterjedése terén nem gyorsan reagáló ágazat.  

 

A klímaproblémák:  
 

Hatásjelenség Iránya Következmény 

átlaghőmérséklet növekvő melegebb nyarak 

csapadékmennyiség tovább csökken aszályos nyarak 

csapadékintenzitás koncentrálódó belvíz, árvíz, viharkárok 

hőstresszes napok száma növekszik terméscsökkenés 

szélsőséges hőmérséklet gyors váltakozás stresszes növények 

 

A klímaproblémákat innovatív eljárásokkal szükségesek kezelni. Az eddigi He-

lyes mezőgazdasági gyakorlat a klímaváltozás problémáit részben képes kezelni; 

az egészséges, biztonságos körülmények között előállított mezőgazdasági termék 

előállításnak ismereteket tartalmazza.  

 

Az alkalmazkodás során olyan megoldásokat kell keresni, amelyek egyaránt al-

kalmasak az  

 

- éghajlatváltozás okozta hatások enyhítésére,  

- ökoszisztémák tűrőképességének növelésére,  

- költséghatékonyság növelésére,  

- ÜHG kibocsátásának csökkentéséhez.  

 

Formálisan a növény-termesztés, terméskezelés karbon-semleges, kivéve az erdő-

gazdálkodást. De a kedvező megoldások mérséklik a klímahatásokat. 
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Az agrár-erdészeti rendszerekben a szántók/kaszálók/legelők erdősávokkal 

tagolása megőrzi a talaj felső részének nedvességét és árnyékoló hatása segít 

a harmat kedvezőbb hasznosulásában. Ezen fasorok páracsapdaként is mű-

ködnek szeles időben.  

 

A tájgazdálkodási rendszerekkel kialakított mozaikos tájszerkezet az alacso-

nyabban fekvő, belvízveszélyes szántókból produktív élőhelyet és sokoldalú ter-

mőpotenciált jelent.  

 

A talajréteg kedvező szervesanyag-tartalma 5-10% közötti. A túlzott szántás so-

rán megnövekszik az aerob baktériumok száma, amelyek lebontják a hu-

muszt és szén-dioxidot, valamint metánt juttatnak a légkörbe. A nagyobb 

mélységen végzett gépi munkák hatására a talajok szervesanyag-tartalma jelentő-

sen csökkent kb. 5%-ra.  

 

A talajvédelmi lépések eredményeként a szárazság hatására fellépő porviharok 

okozta talajvesztés lokalizálható és mérsékelhető. Ezen talajmegújító rendszer 

hét eleme:  

 

- ökológiai és precíziós gazdálkodás alkalmazása, 

- mezővédővédő erdősávok telepítése, 

- a talaj állandó takarása (élő növények, mulcs),  

- direktvetés (a talaj minimális bolygatása), 

- takarónövények keverékének vetése (biodiverzitás növelése), 

- búvósávok fennhagyása (biodiverzitás növelése), 

- mindig élő gyökérzet jelenléte a talajban. 

 

A rendszerek alkalmazása során fenntartható, klímaadaptációs mezőgazdaság ala-

kul ki. Kedvező esetben egy hektár termőföldön mintegy 20 tonna CO2 vonható 

ki évente a légkörből és köthető meg (évi 0,5% szervesanyag-tartalom növekedé-

sekor). AZ ÜHG mérleg készítésekor ezzel a jelentős potenciállal nem számol-

tunk. Ezután már nem is tűnik irreálisnak a karbon/klíma-semlegesség.  

 

Az erdő klimatikus és környezeti sajátosságai (emisszió, hatás, élettér) közismer-

tek. Debrecen adottságai kedvezőek; a fenntarthatóság az adaptáció során bizto-

sítandó.  

 

D. Természeti, táji környezet, települési zöldfelületi rendszer  

 

Ismeretes, hogy az erdők és egyéb zöldfelületek a fotoszintézis révén elnyelik a 

szén-dioxidot, így csökkentve a légkör szén-dioxid tartalmát. Vegetációs időszak-

ban. A disszimiláció és lebomlás folyamán (kb. egy éven belül) ez visszakerül a 

légkörbe; gyakorlatilag karbon-semleges a rendszer.  
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De a klímavédelem nem csak a kibocsátások csökkentését jelenti, hanem a 

változásokhoz való alkalmazkodást is. A zöld környezet segíti az élhetőséget, 

az urbanizáció elfogadottságát, a környezet/természetvédelem lehetőségét és a 

klímatikus szélsőségek mérséklést. Projektek (pl. „Zöld város kialakítása”) kere-

tében fejleszthetők, felújítandók a zöldfelületek, a városi rekreációs zöldterületek 

(játszótér, sportpálya, park). Szükség van új parkok kialakítására, zöld infrastruk-

túra hálózat bővítésére, tanösvény építésére és tájjellegű kert kialakítására is. Biz-

tosítani kell/lehet a megállóhelyek, falfelületek, lapos/ház-tetők, filagóriák, em-

lékparkok, parkolók, kerékpárutak, árkok stb. zöldítését.  

 

Komplex és összehangolt megoldásokkal biztosítható, hogy biológiai életterek, 

zöldfolyósók alakuljanak ki.  

 

E. Épített környezet, települési infrastruktúra  

 

Művi környezetnek tekinthető, de műemléki/kulturális elemei is lehetnek (pl. 

kunhalom, földsánc, magaslat, emlék-mű/fa). Ide sorolhatók a régészeti/törté-

nelmi emlékhelyek, temetők, kilátók.  

 

Domináns művi létesítmény a lakóépület. Funkcióját tekintve sajátos élettér, 

melyben lakó funkciók, kis-gazdasági/vállalkozási/raktározási/állattartási tevé-

kenységek történnek. Fűtés, főzés céljából energiát fogyaszt, újabban (pl. fo-

tovoltaikus) energiát termel. Utóbbiak általában saját felhasználásra kerülnek. A 

lakóépületek nagy száma, eltérő szerkezete/szigetelése, infrastrukturális és távhő 

ellátottsága számottevően befolyásolja az energetikai eredetű CO2-kibocsátást. 

Jogilag a fa/biomassza-égetés, illetve komposztálás karbon-semleges, de a jelen-

tős környezeti hatások miatt adaptáció szükséges. Ez a művi környezet példa-

szerű terepe az energiahatékonyság és megújuló energiaforrások használa-

tának, tehát végső soron mindhárom adaptáció alkalmazásának. A lokális: 

települési, önkormányzati, lakossági, intézményi/KKV adaptáció számos formája 

és támogatása biztosítható. Ide sorolható a háztartási kisgépek (hűtő, kályha, 

elektronika, porszívó, fűnyíró stb.) cseréje is.  

 

Az épületek fűtése, hőellátása változatos módon történhet. Nem véletlen, hogy a 

hőszigetelési követelmények ill. utó-hőszigetelések útján energia megtakarításra 

kell törekedni.  

 

Az infrastrukturális hálózatok üzemeltetése és fenntartása jelentős költséggel, 

energia-befektetéssel jár. A szélsőséges klímajelenségek sérülékennyé teszik a 

hálózatokat, amelyek egyes havária-jellegű jelenség esetén működési zavarral re-

agálnak. Az adaptációnak a folyamatos és fenntartható üzemeltetést is biztosítani 

kell.   
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Bár a közlekedés klímakockázata/kezelése külön szempontok alapján történik, de 

ebbe a szakterületbe sorolható az úthálózat fejlesztése, kezelése is. Sajátos kap-

csolatrendszer érvényesül a részvevők (kezelők, kiszolgálók, útfenntartók, forga-

lomirányítók, keverőtelepek stb.) között. A koordináció is adaptációs feladat. Az 

úthálózat nem csak szétválasztja, de össze is kapcsolja a település részeket. A te-

lepülés-szerkezet módosítása a klímaszemlélet alkalmazásával lehet eredményes.  

 

F. Helyi értékek védelme  

 

Debrecen helyi értékei elsősorban művi létesítmények (pl. műemlék, köztéri szo-

bor, templom/vár-rom, híd). Szabadtéri kialakításuk esetén fokozottan érzéke-

nyek a rendkívüli/gyors klímaeseményekre. Bár a feltárásuk teljesnek tekinthető, 

de a klímavédelmi sajátosságokat is vezetni/értékelni kell az alkalmazkodóképes-

ség erősítése céljából.  

 

G. Turizmus 

 

Debrecen turizmusának célpontjai a helyi adottságokra épülő gyógy/wellness-, 

aktív- és látogatási létesítmények. Ezek kiemelten vagy részben a változó klíma-

indikátorok és az extrém időjárási események által erősen érintettek.  

 

A turizmus sérülékenységének csökkentése érdekében a klímastratégia adaptációs 

intézkedéseket alkalmaz. Jelentős szerepe van a látványelemeknek. Célszerű fej-

leszteni, illetve megőrizni a gyógy/fürdő/biciklis/lovas/vadász/horgász-turizmust. 

A turisztikai desztináció összekapcsolható sétányokkal, bemutatókkal, akciókkal, 

élményparkokkal, helyi termelőket, kézműveseket támogató vásárokkal.  

 

Sajátos értékekkel bír: arborétum, állatkert, virágkarnevál, Erdőspuszta, Nagy-

erdő, rezervátum. A sportolási/versenyzési lehetőségek is bővítésre szorulnak (pl. 

versenypályák, stadionok).  

 

H. Közlekedés  

 

A közlekedési/szállítási járművek, illetve a munkagépek többsége un. robba-

nómotorokat használ erőforrásként. Ezek főleg CH-bázisú üzemanyagokat 

használ: benzin, gázolaj, kerozin; elterjedőben a bioüzemanyagok, elektro-

mosság alkalmazása. A járművek (pl. autó, vonat, busz, troli, repülőgép, moped) 

és motorjaik kialakítása változatos lehet.  

 

Városi vonatkozásban meghatározó a lakosság (dolgozók, vásárlók, tanulók, 

nyugdíjasok) közlekedése városon belül, települések között.  
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Az előbbiek alapján a közlekedés feltételei és CO2 kibocsátásai (és légszennye-

zése) rendkívül változóak. A személy/teher-gépkocsik kibocsátását idealizált me-

netciklusok szerint limitálják. A jelentős emissziók, illetve a gyártók potenciálja 

miatt fokozatosan szigorodnak a kibocsátási határértékek. Ezek az un. Euro 1-6 

normaértékek M/N kategóriákra és benzin/dízel-üzemű gépkocsikra vonatkoz-

nak. 2017. szeptembertől a valós forgalmi helyzetekben is teljesíteni kell a meg-

adott értékeket. A normaértékek egysége: g/km/jármű.  

 

(A normaértékek korábbi: évenkénti ellenőrzése mára a műszaki vizsgára korlá-

tozódik ill. a rendőrségi és úthatósági forgalmi ellenőrzések is formálisak.)  

 

A járműállomány levegőkörnyezeti kibocsátása a műszaki adottságokon túl 

a forgalom nagyságától és ütemétől, a sebességektől, a haladás szabályozásá-

tól, a vezető aktivitásától és az időjárási körülményektől függ.  

 

Fajlagos kibocsátási értékeket szoktak megadni; de a viszonyítási alap lehet: út 

(km), utas (fő), teher (t), tömeg (pl. jármű, üzemanyag), üzemanyag típus (pl. CH 

bázisok, hidrogén, áram), energia, idő, teljesítmény, sebesség, területigény, ön-

költség (energia, létesítés, üzemelés), társadalmi elvárás (pl. biztonság) és ezek 

tetszőleges kombinációja. Legelterjedtebb a g/km ill. g/tkm egység figyelembe-

vétele. A jelen klímastratégia során számított CO2 kibocsátás megtett éves úthossz 

(járműkm) és fajlagos üzemanyagfogyás (liter/100 km) szorzataként adódott. Egy 

eltérő szemlélet szerint a HBEFA szerinti fajlagos (g/km) értékek és az ÁNF ada-

tokkal útszakaszonként számítható a légszennyezés.  

 

Az EU-szabályozás, illetve terv újabban kiterjed a CO2 kibocsátás normalizálá-

sára is mivel az autóipar az egyetlen olyan ágazat, amelyben az ÜHG-ok kibocsá-

tása még mindig magasabb az 1990-es szintnél. Az elmúlt évekre jellemző csök-

kenő tendencia után 2020. évben 118,5 g/km; jelenlegi tervek szerint <95 

g/km. Bár az elektromos autók száma gyorsan növekszik, de jelenleg még mindig 

alacsony (<1,5%-a a teljes járműállománynak).  

 

Az Európai Bizottság javaslata szerint az új gépjárművek és teherautók szén-di-

oxid-kibocsátását 2030-tól 37,5%-kal (kisteherautók esetében 31%) csökkenteni 

kell.  

 

Egy helyi önkormányzat közvetlenül nem kezelheti a normaértékek előírását és 

betartását, de lényegében az intézkedései a közlekedés klímavédelmi adaptációt 

teljes körűen áthatják a városi útfenntartás és kezelés minden részterületében. Az 

üzemelési körülmények szabályozásával a műszaki adottságokon túl lehet 

lépni és biztosítani lehet a közlekedési ÜHG-ok kibocsátását.  

 

  

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/proportion-of-vehicle-fleet-meeting-4/assessment-2


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 
  

  

 „KRISTÁLY-99” KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI, SZOLGÁLTATÓ KFT. 87 

I. Hulladékkezelés  

 

A gazdasági életben új ágazatként kezelhető a hulladékgazdálkodás. A hulladék-

termelést korlátozni kell, illetve vissza kell forgatni a hulladékot a terme-

lésbe. A vegyes háztartási hulladék szelektív gyűjtésével és utólagos válogatásá-

val elkülönített termék-specifikus (pl. RDF) hasznosítás érhető el. A hulladékok 

kezelése eredetük és anyagi jellemzőik szerint változatos lehet (ártalmatlanítás, 

hasznosítás, feldolgozás, újrahasználat, megelőzés); ezek többsége érzékeny a klí-

maváltozásra. A (nem veszélyes hulladék) ártalmatlanítás leggyakoribb módja a 

lerakás. A lerakott hulladék szerves anyaga lebomlik; a keletkező biogáz CO2 

és CH4 tartalma ÜHG. Gyors lebomlás feltételezésével a CH4 okoz ÜHG emisz-

sziót: 50 g/t. A hulladékkezelési módok közül még mindig a lerakás aránya a leg-

magasabb.  

 

Az előkezelés (válogatás) során közvetlenül értékesíthető anyagok (pl. papír, 

üveg, műanyag, RDF, stabilizált biohulladék) keletkeznek. Ezek részben termi-

kusan hasznosíthatók, azonban az RDF égetésekor (a hulladék C-tartalmától 

függő) CO2 kibocsátás adódik; C-tartalma 30±15%. A nyerhető villamos energia 

450-500 kWh/t, hőenergia 1260 kWh/t.  

 

A biomassza (fa-nyesedék/apríték, szalma, kóró, avar, széna, venyige, tuskó) is 

égethető. Összetétele miatt speciális kazánokban. Az égetés (jogilag) karbon-sem-

leges.  

 

Az újrahasznosítás egyik típusa a komposztálás; ez aerob lebontás. Ennek 

(és a szükséges forgatások) ellenére bűzanyagok és ÜHG-ok is keletkezhet-

nek. Ugyanakkor a komposzt C-tartalma humuszképző és lényegében CO2 

tárolást, sőt a talajélet során megkötést jelent.  

 

Az adaptáció során biztosítani kell a hulladékgazdálkodást (lsd előbbiek), az ener-

getikai hasznosítást, bioüzemanyagok gyártást/használatát és a biohulladé-

kok/iszapok komposztálását. A hulladékgazdálkodás korszerűsítése energetikai 

szempontból is kedvező megoldás. A hasznosítás során a hulladékkezelés klíma-

kitettsége is csökken.  

2.3. Klíma- és energiatudatossági, szemléletformálási helyzetértékelés 

 

A gondolat-szó-tett harmonikus hármas összefüggésében a klímatudatosság a 

gondolatiságot képviseli. Természetes, hogy csak ilyen tudatossággal valósulhat 

meg a mitigáció és adaptáció.  

 

A klímavizsgálat fő lépései: változás-hatás-válasz elemzése (VAHAVA). 
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A probléma lényege nem az alapállapot/készlet, hanem a kedvezőtlen/szokat-

lan/villámszerű-változás. A változás mindig hatást vált ki; amellyel rendszer 

csökkenteni igyekszik a változás mértékét és irányát. Ha a változás gyors, felbo-

rulhat az (erő)egyensúly.  

 

Környezetünk egyik leggyorsabban változó eleme a légkör. Az emberek felfigyel-

tek a ciklikusságra: az időjárásra, hogy „törvényei vannak a szeleknek, esőnek, 

hónak, fellegeknek”. 

 

Az időjárás első tudományos igényű/szemléletű magyarázatát Arisztotelész adta. 

Tőle függetlenül az emberek az ismétlődésekhez köz/szólás-mondásokat kapcsol-

tak. Feljegyezték a (mezőgazdasági) teendőket és öröknaptárakban rögzítették 

azokat: csízió. Az időjárás társalgási téma lett.  

 

A környezetvédelmi lokális/globális problémák kezelésére az ENSZ környezet-

védelmi világ-konferenciákat szervezett. Egyik ilyen volt a Rio de Janeiróban 

megrendezett ENSZ környezet és fejlődés konferencia (1992.); ezen fogadták el 

a környezetvédelem alapelveit és a fenntartható fejlődés feladatait, többek között 

az éghajlatváltozási keretegyezményt. Már ekkor felismerték, hogy az üvegház-

hatású gázok a Föld ökoszisztémáját megbontják. Számos koncepciózus megol-

dás indult el; megalakult a Felek Konferenciája (COP). Eddig 25 éghajlat-válto-

zási konferenciát tartottak; a 3. COP találkozón aláírták a Kiotói jegyzőkönyvet. 

Az aláíró kormányok munkáját hivatott segíteni az IPCC: Éghajlat-változási Kor-

mányközi Testület. Ez referált tudományos publikációk alapján jelentéseket (ed-

dig ötöt) és útmutatókat, összefoglalókat készít, ajánl. A 3. munkacsoportja az 

emberi hatások mérséklésének lehetőségeivel foglalkozik.  

 

A keretegyezmények és az IPCC ajánlások nyomán nemzeti kutatási, stratégiai 

programok indultak. Csakhamar szükségessé vált, hogy a résztvevőket motivál-

ják. Közöttük is elsősorban az emberi/lakossági közösségeket.  

 

A szakmai, szakpolitikai ellentmondások (sőt a klímaszkeptikusság) feloldá-

sára, illetve a lakosság motiválására fokozni kell a klímavédelmi ismerteket; 

mindhárom szakterületen. A mitigáció és adaptáció mellett egyenrangú feladat 

lett a motiváció: szemléletformálás, klímatudatosság vizsgálata.  

 

Természetesen a motiváció során is a változásból kell kiindulni. A felszólítás is-

merős, „változtassátok meg gondolkodásotokat”.  

 

Hogyan lehet a klímatudatosságot fokozni? Információ, nevelés, oktatás, ismeret-

terjesztés útján zöldszervezetek, iskola, intézmények, munkahely, rendezvények, 

média stb. által. És ennek differenciáltnak kell lenni a népesség iskolázottsága, 
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kora, kapcsolatai, hajlandósága, készsége stb. figyelembevételével. A spontanei-

tás mellett fontos a szervezettség és a körülmények megteremtése is.  

 

A projektek/programok alkalmazása során nem elég motiváció a megszerezhető 

(egyéni) haszon és alkalmazotti hozzáállás. Szükséges, hogy minden társadalmi 

réteg kapjon lehetőséget a részvételre.  

 

Mindamellett a hatékony szemléletformálás és klímakommunikáció során fontos 

figyelembe venni az alábbi elveket:  

 

- közérthetőség, 

- példamutatás, hitelesség, 

gyakorlatiasság és a hétköznapokba való átültethetőség. 

 

Az egyik legelterjedtebb kapcsolatteremtési/ismeretszerzési módszer a lakossági 

felmérések alkalmazása.  

 

A felmérések célcsoportja változatos lehet: tisztviselő, hivatalnok, polgármester, 

ügyintéző, szakértő, lakosság; intézmény, önkormányzat, település, munkahely 

stb. Változó lehet a korosztály is (pl. iskolás, dolgozó, nyugdíjas). A „mintavétel” 

a kiértékelő matematikai statisztikai módszer választásától is függ.  

 

Egy ilyen hiánypótló projekt: „Felmérés a hazai önkormányzatok éghajlatválto-

zással kapcsolatos ismereteiről és tevékenységeiről” 

https://nater.mbfsz.gov.hu/hu/node/170. Az MBFSz által a KEHOP-1.1.0-15-

2016-00007 sz. „NATéR továbbfejlesztése” kiemelt projekt vizsgálta az önkor-

mányzatok viszonyát az éghajlatváltozáshoz, kapcsolódó tevékenységeiket a ter-

vezés, felkészülés terén.  

 

A reprezentatív kutatás során 253 települési és megyei önkormányzattól kérdez-

tek le egy 25 kérdéses kérdőívet. Emellett 7 önkormányzati szövetséggel mélyin-

terjút készítettek az éghajlatváltozással kapcsolatos véleményük felmérésére.  

 

A településen élők klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek vizsgálatát célszerű 

a város vezetésében, és -üzemeltetésében részt vevők, valamint a lakosság szint-

jén külön elvégezni, hiszen eltérő következményekkel jár e két csoport releváns 

ismereteinek megléte, vagy hiánya, továbbá célcsoportonként más-más eszközök-

kel lehet az utóbbiakat megszüntetni. 

 

Az önkormányzatok képviselői a hazai problémák rangsorolásánál a máso-

dik legfontosabb problémának értékelték az éghajlatváltozást.  

 

https://nater.mbfsz.gov.hu/hu/node/170
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A megyei és települési klímastratégiák többsége felmérte a lakosság (érintettek) 

klímaismereteit/tapasztalatait/javaslatait. A legváltozatosabb összeállítások és 

eredmények születtek, a vizsgálat céljától és módszereitől függően.  

 

Dominált a kérdőíves minta, ezek általában szerkesztettek: a felmérés célján kívül 

az értékelési módszerek is meghatározóak voltak.  

 

Általános szempont, hogy a személyes élményekre történő rákérdezés után szak-

politikai kérdéseket is feltettek, sőt fenntarthatósági és mitigációs(!) javaslatokat 

is kértek. Gyakran a válaszok kiértékelését összekapcsolták a klímastratégia cél-

jainak kiválasztásával, illetve a klímaközpontú tematikus SWOT-elemzéssel. Az 

indokoltság a vizsgálati célcsoportok megválasztásával igazolható.  

 

Ugyanakkor a címzettek és elérhetőségek tekintetében legtöbbször interne-

tes/multimédiás módszereket választottak. Így adódhattak azok a megállapítások, 

hogy az interjúalanyok többsége hiányos klímaismeretekkel rendelkezik: szükség 

van társadalmi oktatásra és információáramlásra. A szemléletformálási stra-

tégiai célokat is a válaszok alapján választották meg.  

 

Egy kérdőíves felmérésnek célközössége lehet a lakosság; ekkor a felmérés a kap-

csolatteremtés első lépése.  

 

Lakossági felmérés a jelen klímastratégia kapcsán nem volt. A központi/országos 

felmérések általánosításával feltételezünk egy regionális hozzáállást és ennek 

alapján fogalmazzuk meg a SWOT analízist és a szemléletformálási, klímatuda-

tossági intézkedéseket.  

 

Az MTVSZ-KBTSZ közvélemény kutatásában a megkérdezett 1607 fő 90%-

a állította, hogy az emberi környezetszennyezésnek az éghajlatváltozásban 

meghatározó szerepe van, illetve magától meg tudott nevezni olyan jelenséget 

vagy fogalmat, aminek valóban köze van hozzá. A megkérdezettek kilenc ti-

zede tudott olyan káros hatást említeni, amitől a saját életében is tart.  

 

A klímaváltozás fontosságának megítélése összefügg a társadalmi státussal. 
Ezt a területi elemzés az MTVSZ-KBTSZ kutatásában szintén alátámasztja. Ma-

gyarország nyugati és középső, jobb társadalmi-gazdasági helyzetű régióiban a 

klímaváltozás a rangsor elején szerepel, míg a rosszabb helyzetű keleti régiókban 

hátrébb. Az Észak-Alföldön élők attitűdje kevésbé klímatudatosnak mond-

ható. Az éghajlatváltozás várható hatásai közül jóval kevesebbet tudtak megne-

vezni, és kevesebb mitigációs, adaptációs módszert említettek, mint a többi régi-

óban lakók. A korábbi (2016.) hazai kutatások szerint az éghajlatváltozás fo-

lyamatáról a többség tud, de a lehetséges teendőkről homályosak az informá-

ciók.  
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Debrecen kedvezőbb gazdasági potenciáljára tekintettel várható, hogy a fel-

/elismert: van klímaváltozás és szükséges az adaptáció. Remélhetőleg a folyama-

tot az országos átlagnál fontosabbnak tartják, viszont ettől függetlenül szükséges 

a lakossági klímatudatosság szervezése.  

 

A klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálási, klímatudatossági tényezők 

helyi adottságait összegezve a 2.5. fejezetben, a SWOT analízisben tárjuk fel és 

értékeljük.  

 

2.4. Klímavédelemmel kapcsolatos, megvalósult projektek bemutatása 

 

A megvalósult projekteket a 2. sz. mellékletben mutatjuk be. 

 

2.5. Klímaközpontú tematikus SWOT elemzés 

 

A SWOT elemzés során témakörönként vizsgáljuk Debrecen klímaszem-

pontból legfontosabb adottságait: 

 

- Az üvegházgáz kibocsátás tekintetében pozitívumként jelenik meg, hogy 

az N2O és a CH4 kibocsátás alacsony, a többi ÜHG kibocsátás jelentékte-

len. Gyengeség, hogy a közúti közlekedés kibocsátása magas, az átmenő 

forgalom, a jelentős forgalomsűrűség miatt. Ugyanakkor a város vezető-

sége forgalomszervezéssel, egyirányúsítással, a közösségi közlekedés se-

gítésével mérsékli a CO2 terhelést.  

- Elsődleges az energiafelhasználásból származó kibocsátás főleg a korsze-

rűtlen épületenergetika miatt. Az energetikai felújítások megindultak.  

- A kibocsátáscsökkentés terén nagy potenciál van a lakóépületek és a köz-

lekedés korszerűsítésében. Kevés lehetőség adódik a megújuló energia-

hordozók és a zöldfelületek növelésével.  

- A nemzeti energetikai, klímavédelmi terveken alapuló energiagazdálko-

dási és közlekedési projekteknek a tapasztalatai kedvezőek, a hatásuk még 

korlátozott. Összességében azonban a megújuló energiaforrások alkalma-

zása és a kerékpáros infrastruktúra fejlesztések csak kismértékben való-

sultak meg.  

- Debrecen zöldfelületei kettős képet mutatnak, ugyanis Debrecen délnyu-

gati részén átlagon aluli, északkeleti részén viszont magas a zöldfelületi 

arány. Összességében a városi zöldfelületek általi CO2 megkötő képesség 

kismértékű és korlátozott.  

- Biológiai, átszellőzési és levegővédelmi szempontból fontos az össze-

függő, átjárható zöldhálózat kialakítása. 

- A városgazdálkodás szempontjából kedvező, hogy az infrastruktúra telje-

sen kiépült, azonban ezek állapota nem elégséges. Az úthálózat (szaka-

szos) felújítása jól halad.  



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 
  

  

 „KRISTÁLY-99” KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI, SZOLGÁLTATÓ KFT. 92 

- Problémát jelent, hogy Debrecenben a talajvíz (pl. a Nagyerdő területen) 

csökken, jelentős a szennyezés és klímaérzékenysége.  

- Kitettség szempontjából több kedvezőtlen tényezővel kell számolni: Deb-

recenben az országosnál magasabb az átlaghőmérséklet és a hőszigethatás. 

Fokozott az aszály és erdőtüzek gyakoriságának növekedése. A külterületi 

intenzív lakótömbök és ipari parkok, gyengítik az átszellőzést. Debrecen 

nem/alig rendelkezik élővízzel; ezen segít a Civaqua-program. Ennek ré-

vén növelhető az erdősítés, átszellőzés, a jóléti tavak vízellátása. A klíma-

változással a szélerózió is szélsőségessé válhat. Debrecen fekvése miatt 

érzékeny a felhőszakadási eseményekre, sőt a villámárvizekre.  

- Debrecen több szempontból is fokozottan érzékeny a klímaváltozás hatá-

saival szemben. Magas a 65 év feletti korosztály aránya, akik a hőhullá-

mokra érzékenyebbek. Nagy számban találhatók műemlékek Debrecen-

ben, melyek érzékenyebbek az extrém időjárási eseményekkel szemben. 

A védett természeti értékeket is fenyegeti a megváltozott éghajlat az inva-

zív fajok terjedése, az öntözés korlátozása.  

- A lakosság iskolai végzettsége kedvező, helyi identitással és a klímavál-

tozáshoz való pozitív hozzáállással rendelkeznek. Mégis szükség van klí-

mavédelmi oktatásra, szemléletváltásra.  

 

A SWOT szerinti általános állapotértékelés szorosan kapcsolódik jelen klíma-

stratégia 1. fejezetéhez, amelyekben Debrecen természeti, gazdasági és társadalmi 

jellemzőit tekintettük át, külön kiemelve a klímavédelmi problémákat.  

 
Erősségek Gyengeségek 

- Debrecen vezetése évtizedek óta elkötele-

zett a környezet/természet védelme mellett.  

- Civaqua program.  

- Debrecen esetében jó az egészségügyi ellá-

tottság, a lakóépületek állapota, a foglalkoz-

tatás.  

- Debrecen városának kiemelkedő, jó a 

klíma-alkalmazkodóképessége.  

- A Debrecen és régiója közlekedés/földrajzi 

helyzete kedvező.  

- A város regionális gazdasági, kulturális, 

turisztikai központ.  

- A DKV elektromos trolibusz és villamos 

hálózatot is üzemeltet.  

- A város több nagyvállalata az egészség-

ügyhöz kötődik.  

- A város jelentős élelmiszer-feldolgozó ka-

pacitásokkal rendelkezik.  

- Debrecen rendelkezik intermodális logisz-

tikai szolgáltató központ minősítéssel.  

- A népesség érzékenyebben reagál a városi 

hősziget-hatásra.  

- Debrecenben kedvezőtlen a korösszetétel, 

érzékenyek a hősziget effektusra.  

- A bérházas, lakótömbös jellegű lakótelepek 

átszellőzési viszonyai kedvezőtlenek.  

- A felhagyott gyárterületek, hagyományos 

iparterületek rendezetlenek.  

- A zöldterületek kapcsolatai esetlegesek.  

- 9,0 m2/fő közterületi zöldfelület jut az opti-

mális 14 m2/fő helyett.  

- A hulladékövezet és a mezőgazdasági terü-

letek fellől a lakóterületek irányában nincs 

védőerdő.  

- A gépjárművek száma, átlagéletkora növek-

szik.  

- A várost elkerülő közúti körgyűrű hiányos.  

- A Tócótól keletre a szántó alárendelt, a föld-

minőség közepes vagy gyenge.  

- Az erdők rovására nőtt a mezőgazdasági 

művelésben álló területek aránya.  
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- A város belterületét kiterjedt intenzív kert-

kultúra övezi.  

- Debrecen széleskörű infrastruktúrával ren-

delkezik.  

- Debrecenben 1996. óta zajlik a vízbázis-

védelmi program.  

- A távhő szolgáltatáshoz szükséges hő-

mennyiség előállítása erőműben történik.  

- A város keleti külterületén több mestersé-

ges, jóléti tározó található.  

- Jóléti, rekreációs feladatokat lát el a Fan-

csikai-tórendszer; vízutánpótlással horgász-

tavak.  

- A város területén több hévízkút található és 

üzemel; biztosítva a gyógyturizmust.  

- Több környezetvédelmi/szemléletformálási 

hatású program megvalósult. 

- A lakosság a klímaváltozást az országos át-

lagnál fontosabbnak tekinti. 

 

 

 

 

 

- Az özönvízszerű esőzést a csatornák nem 

minden esetben képesek elvezetni.  

- Az elválasztott szennyvízcsatornák idősza-

kos visszaduzzadnak.  

- Debrecen természetes felszíni vizekben sze-

gény.  

- Debrecen nitrátérzékeny terület.  

- A lakosság inkább az alacsony költségű 

beruházásokat részesíti előnyben  

- A leszakadó, perifériális térségekben a klí-

maváltozás alulértékelt.  

 

 

Lehetőségek Veszélyek 

- Debrecen lakossága nyitott a zöld problé-

mák orvoslására. 

- A hőhullámok közegészségügyi kockázatai 

nem haladják meg az országos átlagot.  

- Debrecenhez tartozó agglomerációs gyűrű 

alvóvárosi/szuburbanizációs környezet.  

- 17% lakásállomány 2000. követően épült 

(klímavezérelhető)  

- A zöldfelület intenzitása enyhe növekedést 

mutat.  

- A jövőben tervezett tram-train típusú közle-

kedés kapcsán nőhet a vasút jelentősége.  

- Az országos főutak várost elkerülő hiányzó 

szakaszainak kiépítése.  

- A kerékpárút-hálózat megtízszereződött; 

kerékpározás népszerűsége növelhető.  

- A város jelentős/vonzó oktatás/tudás-ipara 

klímavédelmi potenciált teremt.  

- A lakóházak fűtés-korszerűsítésére a távhő 

és a gáz a legalkalmasabb.  

- A hulladékgyűjtő udvarban a lakossági ve-

szélyes hulladék leadására is van lehetőség.  

- Tervezett feladat a Kondoros és a Tócó víz-

minőségvédelmi célú vízpótlása.  

- Az épületek hőemissziója által kialakuló vá-

rosi hősziget-effektus. növekszik  

- A városban sekélyen gyökerező fák kiboru-

lása veszélyt jelenthet.  

- A városban megtalálható fák lomblevelei-

nek talajról történő elhordásából adódóan nö-

vekszik a talajnedvesség párolgása. Továbbá 

a levél elszállítás is emisszióval jár. 

- A szegénységben élők sérülékenyek a vál-

tozó klímából fakadó negatív hatásokhoz.  

- Debrecen belterületi lakóterületeit több 

irányból is gazdasági területek övezik.  

- Visszatér a széntüzelés használata.  

- A panelprogram vontatottan halad.  

- A projektek gazdasági/időbeni támogatott-

sága korlátozott.  

- Az erdőterületeket összekötő zöld folyosó 

hiánya.  

- Nem/nehezen biztosított a zöldfelületi rend-

szer vízellátása.  

- A viharok, széllökések, felhőszakadás, jég-

eső veszélyforrást jelenthet az épületállo-

mányra.  

- A tartós meleg hatására a hobbi/haszonálla-

tok kórokozói terjedhetnek.  
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- A lakosság tisztában van az aszálynak való 

kitettséggel. 

- A szelektív hulladékok mennyisége a 

2015-2019. közötti meg-háromszorozódott.  

- Véderdő telepítése tervezett a LIFE IP 

HUNGAIRY projekt keretében. 

- Helyi termelőkre alapozó, helyi gazdaságot 

támogató ipar. 

 

- Ismeretlen eredetű járványok.  

- A téli időszakban (alkalmanként nyáron is) 

szmog alakulhat ki.  

- Több vasútvonal lakóterületen, ezek közel-

ében/peremén halad.  

- Jelentős az átmenő forgalom.  

- A szintbeli keresztezések ill. vasúti átjárók 

szűk keresztmetszetet jelentenek.  

- A logisztika/kereskedelem jelentős szállí-

tási igényt generálnak.  

- A mezőgazdaság a klímaváltozásnak egyik 

leginkább kiszolgáltatott ágazat.  

- A településen illegális szemétlerakás is tör-

ténik.  

- A Fancsikai-tórendszer kiapadhat.  

- A szegénység, rossz életszínvonal önmagá-

ban is egészségkárosító. 

- A Nemzetközi Debreceni Repülőtér kor-

szerűsödik, forgalma dinamikusan növek-

szik.  

 

 

A továbbiakban az éghajlati szempontú városi SWOT analízis során felsorol-

juk azokat az állapotjellemzőket és stratégiai célokat, amelyek közvetlenül 

és/vagy közvetve szolgálják Debrecen klímastratégiájának kialakítását. Segítség-

ével problématérkép készíthető.  

 

A SWOT analízis készíthető (vizsgálati) ágazatonként ill. klimatikus célterületen-

ként. Mivel az előbbi gyakran a kibocsátási mérleg értékelése (összehasonlítása 

országos, városi adatokkal), az utóbbi módszert követjük. Azaz: módszer, mitigá-

ció, adaptáció, szemléletváltás szempontjából tekintjük át a SWOT paramétere-

ket.  
 

Erősségek Gyengeségek 

- A városban több energiahatékonysági és 

megtakarítási projekt valósult meg.  

- A középületeket érintő épületenergetikai 

projektek eredményesek. 

- Az az éghajlatváltozásnak való kitettsége 

a legtöbb esetben az országos átlag alatti 

mértékű.  

- A helyi természeti és épített értékek véd-

elme kiemelt hangsúlyt kap a városban.  

- A városok rendelkezik környezetvédelmi 

programmal, integrált városfejlesztési terv-

vel.  

- A Tócó átszellőzési folyosóként műkö-

dik.  

- A városban még mindig jelentős az átmenő 

forgalom.  

- A városban a lakosság gépjárműállománya 

elöregedett. 

- A városban nincs klímaváltozási monitoring.  

- Nincsenek adatok az épületállomány meg-

újuló energia felhasználására.  

- A város energiafelhasználása elsősorban 

fosszilis típusú.  

- Növekedett a széntüzelés aránya.  

- Az EMAS/ETS hitelesítés nem elterjedt, ke-

vés szervezet működik  

- Kevés a közintézményekben a légkondicio-

nált helyiség.  
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- A városi projektek kiemelt része a közös-

ségi közlekedést támogató projekt. 

- Az Önkormányzat minden szakterületre 

stratégiákkal és programokkal rendelkezik. 

- Az Önkormányzat színvonalas zöldfelü-

let-gazdálkodást folytat.  

- A cégek és a civil szervezetek is szervez-

nek szemléletformáló projekteket/oktatást.  

- A Városi Önkormányzat Környezetvé-

delmi Alapot működtet.  

- Az energiafogyasztók elkötelezettek a 

megújuló energiák használatára. 

- A metánkibocsátás alacsony (mezőgazda-

ság/hulladékkezelés kibocsátása révén).  

- A szelektíven gyűjtött hulladékok meny-

nyisége közel megháromszorozódott.  

- A városi szennyvíztisztító telepen kép-

ződő biogáz energetikailag hasznosul.  

- A nagy ÜHG kibocsátással járó ipar visz-

szaszorult.  

- Debrecen közösségi közlekedéssel való el-

látottsága kedvező.  

- Debrecenben nem jelentős a mezőgazda-

sági és a hulladékból származó kibocsátás.  

- Debrecen „kerékpáros-barát település”.  

- Geotermikus energia rendelkezésre áll, 

hasznosítható.  

- A városban több logisztikai központ mű-

ködik.  

- A szabadtéri turizmushoz köthető rendez-

vények kitettsége kisebb mértékű.  

- A távhő-rendszer fejlesztése folyamatos.  

- A köz- és díszkivilágítás energiafelhasz-

nálása csökkent  

- A csatornázottság közel 87%-os.  

- Debrecen területén jelentős számban talál-

hatók természetes élőhelyek  

- Hőhullámok esetén a lakosság tájékozta-

tása, közszolgáltató cégek vízosztása  

- A K-É oldal nagy kiterjedésű erdői kedve-

zően hatnak a városklímára. 

- Nagy arányban valósult meg napelemes 

rendszerek telepítése.  

- Az önkormányzat társasházfelújítási prog-

ramja sikeres.  

- Egyes városrészeken átlagon felüli zöldte-

rületi arány.  

- A csatornahálózat teljesnek tekinthető.  

- Az egészségügyi ellátórendszer alkalmaz-

kodik az idősödő lakossághoz.  

- Még korlátozottan jutnak érvényre a klíma-

védelmi, fenntarthatósági követelmények. 

- A mélygarázsok nem kellően elfogadottak.  

- Az Önkormányzat klímavédelmi eredmé-

nyei, tervei nem kapnak kellő nyilvánosságot. 

- A városhatáron átmenő közúti közlekedés ki-

bocsátása/levegőterhelése jelentős.  

- A városi járműállomány átlagéletkora nőtt.  

- Jelentős az agglomerációból érkező közúti 

forgalom, kiépítetlen a P+R hálózat  

- A lakossági lakásállomány és épületenergeti-

kai ÜHG kibocsátás mérséklendő. 

- A buszok/járművek között az alternatív haj-

tásmódok elterjedtsége alacsony. 

- Az elektromos gépjárműveket töltőállomása-

inak száma alacsony. 

- A lakossági épületenergetikai fejlesztések 

forrása szűkös.  

- A természeti értékek veszélyeztetettebbek az 

országnál.  

- A városban található vízbázisok érzékeny ka-

tegóriába tartoznak.  

- Az élővilág sérülékenysége a város egyes te-

rületein jelentős.  

- A városi épületállomány jelentős része mű-

szakilag elavult.  

- Több csatornaszakasz kapacitáshiányos, 

ezért elöntések jelentkezhetnek  

- Nagy a burkolt felületek aránya, ami gátolja 

a víz beszivárgását  

- A csapadékvíz többnyire nem hasznosul, 

helyben tartása/elvezetése gátolt  

- A nagy számú műemlékállomány érzéke-

nyebb a klímaváltozás hatásaival.  

- A biológiai sokféleség csökken.  

- A védett növény- és állatvilág érzékeny a vál-

tozó éghajlattal szemben.  

- A rendkívüli viharok, szélkárok, fagy- és jég-

károk károsítják a fákat/erdőket.  

- Az allergének (pl. parlagfű) és a betegségter-

jesztő rovarok elterjedése veszélyeztető.  

- A belterületi burkolt felületek nagy aránya a 

hőhullámok erősödését eredményezi. 

- A zöldterületi ellátottság alacsony (6 m2/fő), 

főleg a belvárosban (<1m2/fő) 

- A mozaikos zöldfelületek nem töltik be kon-

dicionáló szerepüket  

- Károk a közlekedési infrastruktúrában (az út-

burkolat nyomvályúsodása)  
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- A távhő-rendszer fejlesztése folyamatos  

- A városban megvalósult projektek fóku-

száltak a mitigációs és az adaptációs felada-

tokra. 

- Az oktatás felkarolta a klímavédelmet.  

- Az országoshoz képest nagyobb hajlandó-

ság többletfizetésre a környezetbarát termé-

kekért  

- A városban nagyobb mértékben áldoznak 

a klímabarát beruházásokra (pl. napelem)  

- A fiatalok környezettudatossága erősebb a 

többi korosztályénál  

- A civil szereplők között a kapcsolati háló 

erős (ismerik, elismerik egymás munkáját)  

- A lakosság az országos átlagtól egészség-

tudatosabb.  

- Minden évben készül a városra Környezeti 

Állapotértékelés.  

- Erős a lakosság helyi identitása.  

- A lakossági kezdeményezéseket támogat-

ják.  

 

 

 

 

- A műemlékek fokozottan érzékenyek az ext-

rém időjárási eseményekkel szemben.  

- A Tócó-patak környezete, mint zöldvagyon 

fejlesztésre szorul.  

- Debrecen fejlődése környezethasználati 

konfliktusokkal járhat.  

- Az alacsonyabb státuszú csoportok a legve-

szélyeztetettebbek.  

- A hajléktalan ellátórendszer kis kapacitású.   

- Az emberek nem rendelkeznek elegendő in-

formációval a klímaváltozás hatásaival szem-

ben.  

- Nagy a 65 év feletti lakosság aránya, akik ér-

zékenyebbek a hőhullámokra.  

- Az ide látogató turisták megnövekedett ég-

hajlati sérülékenységgel jellemezhetők.  

- A turizmus lakófunkciót zavaró hatása, fő-

ként a nyári időszakban.  

- Az alternatív közlekedés presztízse továbbra 

is alacsony.  

- Gyakoriak a konfliktusok a közlekedési mó-

dok között. 

- A lakosság nem tekinti „sajátjának” a közte-

rületeket. 

Lehetőségek Veszélyek 

- Az ÜHG csökkenését szolgálja HB megye 

és Debrecen klímavédelmi tervei.  

- A város indul a rendelkezésre álló pályá-

zatokon.  

- Támogatja a megújuló energiát alkalmazó 

projektek megvalósítását.  

- Az EU-s pályázati források segítik a 

mitigációs/adaptációs törekvéseket. 

- Az országos átlaghoz képest kevesebb az 

éghajlatváltozási problémakör. 

- A város figyelmet fordít a klímavédelem 

mindhárom területére.  

- Az ipari kibocsátók/energiaszolgáltatók 

megújuló energiaforrásokat is alkalmaznak. 

- A gépjárműállomány egyre kisebb CO2-

kibocsátású.  

- Nagy kibocsátáscsökkentési lehetőség rej-

lik a lakóépületek energetikai korszerűsíté-

sében.  

- A közösségi és a kerékpáros közlekedés 

fejlesztésével kibocsátáscsökkentés érhető 

el.  

- A több forrásból és eltérő céllal megvalósuló 

projektek közötti koordináció hiányos. 

- A több fázisban tervezett projektek megvaló-

sítási forrásai szűkösek.  

- A viharok és villámárvizek az elavult lakó-

épületeknél jelentősebb károkat is okozhat.  

- Az értékek folyamatos monitoringja, szüksé-

ges karbantartási feladatok elmaradhatnak.  

- A modern technika bevezetése, elfogadása, 

alkalmazása nehézkes (okos rendszerek; ipar-

4.0). 

- A megyei fejlesztésekre az önkormányzatok-

nak kisebb a befolyása.  

- A fogyasztási igények növekedése miatt nő 

az energiafelhasználás  

- A város koordinálatlan szétterülése (urban 

sprawl) fokozza az ÜHG emissziót.  

- A megújuló energiaforrások és a zöldfelüle-

tek mitigációs potenciálja alacsony.  

- Az épületállománynál a megújuló energiafor-

rások használata korlátozott.  

- Turizmus veszélyezteti az élhető lakó- és a 

természeti környezetet.  

- A klímaváltozás hatására sérülhet a turizmus.  
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- A klímaváltozás alkalmazkodása megújít-

hatja a specifikus rendezvényeket, fesztivá-

lokat.  

- Geotermikus energia potenciál és a für-

dőkben hasznosított termálhő további ki-

használása.  

- Környezetvédelmi követelmények szigo-

rodása és a technológia fejlődése.  

- A városi, hivatásforgalmi kerékpározás 

népszerűségének növekedése.  

- Lehetőség van a vasútvonalak fokozottabb 

integrálására a városi és elővárosi közleke-

désbe.  

- Elektromos és hibrid hajtású járművek to-

vábbi terjedése, a kereslet növekedése. 

- A gépjárműállomány átlagéletkora és ez-

által kibocsátása is a jövőben várhatóan 

csökken.  

- A lakosság elfogad új szolgáltatásokat (te-

lekocsi, autóbérlés, car-sharing).  

- Zöldgazdaságban lévő üzleti potenciál 

vonzerőt jelent. 

- A vízfelületek átfogó revitalizációja ter-

mészetvédelmi szempontokból.  

- Civaqua-program.  

- A barnamezős NY erdősítések lehetőséget 

jelentenek zöldfolyosó kialakulására.  

- Ingatlanfejlesztéseknél az innovatív zöld 

fejlesztések (zöld-tetők/homlokzatok).  

- Közterület-fejlesztések valósíthatók meg 

magántőke bevonásával. 

- Lakossági innovatív szemléletformáló 

eszközök alkalmazása.  

- Az eddigi projektek tapasztalatainak hasz-

nosítása.  

- Újabb célcsoportok elérése és bevonása a 

fejlesztésekbe.  

- A lakosság hajlandósága, költségmegtaka-

rítási motivációja.  

- A klímavédelmi oktatás és a kutatás-fej-

lesztés támogatása.  

- Tovább növekszik a lakosok természet- és 

környezetvédelem iránti elkötelezettsége.  

- Az egészségtudatosság növekedése.  

- Részvétel nemzetközi pályázatokon, 

együttműködéseken.  

- Önkéntesség növelése, szervezetek közötti 

együttműködés.  

 

- Az építésügyi jogszabályok nem veszik fi-

gyelembe a klímavédelmi szempontokat  

- Településfejlesztésben alig érvényesülnek 

klímavédelmi szempontok  

- Az allergén fafajok/pollenek elterjedése vár-

ható.  

- A klímaváltozás hatására új fertőző betegsé-

gek terjedhetnek el.  

- Az elmagányosodás csökkentik az időbeli be-

avatkozások lehetőségét  

- A használt/elterjedt klímaberendezések erő-

sítik a hősziget-hatást  

- A klímavédelmi fejlesztések további energia-

növekedést eredményeznek  

- Az EU-támogatásokon túl új finanszírozási 

rendszerek, konstrukciók szükségesek. 

- Extrém időjárási események gyakorisága nő. 

- Fogyasztói társadalom pazarló életmódja.  

- Az erdőkárok mérséklésére, a hőhullámok el-

leni védekezésre kevés a finanszírozási forrás.  

- Klímaszkeptikusság megjelenése negatív ha-

tású a viselkedésre, attitűdre. 

- A klímatudatos fogyasztói szokások hiánya. 
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2.6. Klímaközpontú problématérkép 

 

A problématérkép a SWOT analízis alapján összesíti azokat a belső (W) és külső 

(T) potenciális nehézségeket, amelyeket kezelni kell. A probléma most a klíma-

változással kapcsolatos veszélyek esetleg nehézségek. Helyzetértékelésen alapul, 

de már figyel az elképzelt ideális/cél állapotra.  

 

A problématérkép segíti a stratégiai koncepció kialakítást. Ebben a fázisban nem 

rangsoroljuk a problémák kockázatát. A problémákat a klímastratégia három te-

rülete és az ágazatok szerint csoportosítjuk.  

 

Az egyes problémaelem az oszlopon belül vertikális, a soron belül horizontális 

kapcsolatban van. A korreláció teljessége ellenére max. három összeköttetést 

szemléltetünk.  

Debrecen klímabarát város

Fogyasztói 

társadalom pazarló 

életmódja

Növeli a 

klímatudatosságát

A projektek 

gazdasági/időbeni 

támogatottsága 

korlátozott

A munkanélküliek 

sérülékenyek a 

klímaváltozáshoz

A hőhullámok elleni 

védekezésre kevés a 

finanszírozási forrás

Klímaszkeptikusság 

megjelenése 

A klímaváltozás 

hatására új fertőző 

betegségek 

terjedhetnek el

Intézkedéseivel segíti 

az alkalmazkodást

A településen 

illegális 

szemétlerakás is 

történik

Az erdőterületeket 

összekötő zöld 

folyosó hiányos

A klímavédelmi 

fejlesztések további 

energia-növekedést 

eredményezhetnek

Extrém időjárási 

események 

gyakorisága nő

A mitigációs 

potenciál alacsony

A hazai koncepciók 

szellemében 

csökkenti az ÜHG 

kibocsátást

 Növekszik az 

energiafelhasználás 

Jelentős az átmenő 

forgalom

A klímaváltozás 

hatására sérülhet a 

turizmus

Épületállománynál a 

megújuló 

energiaforrások 

használata korlátozott

Klímaszkeptikusság 

megjelenése negatív 

hatású a viselkedésre, 

attitűdre

Együttműködik a 

klímaváltozással

A klímaváltozás 

veszélyforrás az 

épületállományra 

A városi hősziget-

effektus növekszik 

A tervezett projektek 

megvalósítási 

forrásai szűkösek

A szükséges 

karbantartási 

feladatok 

elmaradhatnak
 

 
20. ábra Problématérkép 
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3. Stratégiai kapcsolódási pontok 

 

A kapcsolódási pontok részletes feldolgozását a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. 

Jelen fejezetben terjedelmi okok miatt csak a leginkább releváns dokumentumok-

kal való kapcsolatot mutatjuk be. 

 

3.1. Kapcsolódás a releváns nemzeti stratégiai dokumentumokhoz 

 
Stratégiai terv-

dokumentum 

megnevezése 

A stratégiai tervdokumentum jelen klímastratégia 

szempontjából releváns részei 

Debrecen 

MJV klí-

mastratégiá-

jának kap-

csolódó ré-

szei 

Második Nemzeti 

Éghajlatváltozási 

Stratégia (NÉS2) 

2018-2030. (kite-

kintés 2050-ig) 

 

2018. 

A NÉS2 a hazai klímapolitika feltétel- és keretrendszerét 

kijelölő, továbbá annak céljait és fő cselekvési irányait de-

finiáló stratégiai dokumentumként megkerülhetetlen iga-

zodási pont az országban készülő valamennyi klímastraté-

gia számára.  

 

Debrecen MJV települési klímastratégiája valamennyi in-

tézkedése összhangban van a NÉS2-vel, továbbá annak 

szerkezeti, tartalmi felépítése is a NÉS2-re vezethető visz-

sza, amely azonos súllyal, de elkülönítve, önálló célrend-

szerek alatt tárgyalja a klímaváltozás mérséklésének, az 

ahhoz való alkalmazkodásnak és az előbbiekhez kapcso-

lódó szemléletformálásnak a témakörét. A NÉS2 összessé-

gében a legfontosabb, a tervezési folyamatot leginkább 

predesztináló alapdokumentumként lett figyelembe véve 

jelen stratégia kidolgozása során. 

 

valamennyi 

 

3.2. Kapcsolódás a releváns megyei stratégiai dokumentumokhoz 

 
Stratégiai terv-

dokumentum 

megnevezése 

A stratégiai tervdokumentum jelen klímastratégia 

szempontjából releváns részei 

Debrecen 

MJV klí-

mastratégiá-

jának kap-

csolódó ré-

szei 

Hajdú-Bihar me-

gye Klímastraté-

giája (HBKS) 

 

2018. 

A HBKS által vizsgált terület magában foglalja Debrecent 

is, amely a mérténél és szerepénél fogva jelentős részben 

meg is határozza annak a prioritásait. 

Mitigációs célkitűzések: 

- A lakosság életszínvonalának növelése és a gazdaság 

fejlesztése az ÜHG kibocsátás legalább 6%-os csökken-

tése mellett, melyet legkésőbb 2030-ig kell teljesíteni. 

 

valamennyi 
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Adaptációs célkitűzések: 

- A lakosság és a sérülékeny megyei ágazatok klímavál-

tozáshoz történő alkalmazkodásának elősegítése 

Szemléletformálási célkitűzések 

- A klíma-, energia- és környezettudatosság térhódításá-

nak elősegítése a megyében 

 

A HBKS ugyanazon elvek szerint épül fel, mint a városi 

klímastratégia. Felépítése és prioritásai is nagyon hason-

lóak. Debrecen MJV klímavédelmi terve valamennyi fenti 

olyan célkitűzéshez kapcsolódik, amely nem kifejezetten 

megyei vonatkozású.  

 

 

3.3. Kapcsolódás a releváns települési stratégiai dokumentumokhoz 

 
Stratégiai terv-

dokumentum 

megnevezése 

A stratégiai tervdokumentum jelen klímastratégia 

szempontjából releváns részei 

Debrecen 

MJV klí-

mastratégiá-

jának kap-

csolódó ré-

szei 

DMJV Település-

fejlesztési Kon-

cepciója és integ-

rált Település-

fejélesztési straté-

giája (DTKTS)  

2014-2020. 

 

2017. 

A DTKTS Debrecen város fejlesztési célkitűzéseit fogal-

mazza meg. A fő célok: 

- a város elérhetőségének javítása,  

- a városon belüli közlekedés feltételeinek javítása, 

- infrastruktúra fejlesztés,  

- az oktatási-kutatási infrastruktúra-fejlesztése, 

- a minőségi turizmus feltételeinek megteremtése, 

- a természeti környezet védelme, állapotának javítása, 

- az épített környezet védelme és felújítása, 

- az oktatási és közművelődési infrastruktúrájának fej-

lesztése, 

- a szociális és egészségügyi hálózat fejlesztése. 

 

A DTKTS alapvetően a városfejlesztést annak gazdasági, 

oldaláról közelíti meg, de ez nem elválasztható a környe-

zet- és természetvédelmi céloktól, sem az itt élők, dolgo-

zók és ide látogatók érdekeinek védelmétől. Ezen túl a stra-

tégia egyes elemei önállóan is tisztán támogatják a klíma-

védelem céljait. 

 

A városi klímastratégia fő elképzelései is társulnak a 

DTKTS az elképzelésekhez, azokból is táplálkozva, így a 

stratégiák egymást támogatják. 

 

valamennyi 
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3.4. A városi klímastratégia és energetikai tervezés kapcsolódási pontjai  

 

A városi klímastratégia elkészítésekor kulcsfontosságú volt Debrecen specifikus 

környezetvédelmi és energetikai adottságai figyelembevétele, ennek megfelelően 

kellett megteremteni az összhangot az ezekre az ágazatokra irányuló stratégiák, 

programok, cselekvési tervek, valamint a városi klímastratégia között. 

 

Debrecen 2017-ben elkészítette a Debrecen Megyei Jogú Város Fenntartható 

Energia- és Klímaterve (SECAP) című dokumentációt, amely 2030-ig tartalmaz 

a fenntartható energiagazdálkodással együttműködve CO2-kibocsátás csökkenté-

sére vonatkozó elképzeléseket, beruházásokat, fejlesztéseket, intézkedéseket, 

hosszú távú stratégiát  

 

- az önkormányzati érdekeltségű épületek energiahatékonyság és megújuló 

energia, 

- az önkormányzati intézmények és egyéb önkormányzati érdekeltségű lé-

tesítmények megújuló energiával kapcsolatos beruházásai, 

- a lakóépületek,  

- a szolgáltató szektor épületei, 

- a közvilágítás, 

- a közlekedés és  

- a szemléletformálás, tájékoztatás 

 

témaköreiben. 

 

A városi klímastratégia készítésekor támaszkodtunk a SECAP megállapításaira, 

vállalásaira, egyúttal felülvizsgáltuk annak cselekvési irányait, amelyek nagyrészt 

a mai napig vállalhatóak.  
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4. Klímavédelmi jövőkép 

 

ÉLHETŐ NAGYVÁROS: Debrecen - felelősséggel a régió jövőjéért 

 

Debrecen már 2030-ra is jelentősen csökkenteni tudja az üvegházhatású gázok 

kibocsátását és fokozatosan enyhíti a klímaváltozás hatásaival szembeni sérülé-

kenységét, miközben példát mutat a régió települései számára. Döntő lépésként 

megoldja a vízellátással kapcsolatos egyre sürgetőbb feladatait, jövőbe mutató 

módon átrendezi közlekedését, tudományos-társadalmi alapokon nyugvó klí-

mavédelmi adaptációs és szemléletfejlesztési kapcsolati hálót épít, a helyi gaz-

daság intenzív fejlesztését klíma-, energia- és környezettudatosan, fenntartható 

módon végzi.  

 

Debrecen regionális központ szerepe folyamatosan erősödik. A Debrecen 2030. 

program ambiciózus elképzelései kisebb részben már a közelmúltban teljesültek, 

de az elkövetkező években még számos, nagy léptékű fejlesztés szolgálja a város 

érdekeit, míg a program teljes megvalósulása szinte robbanásszerű változást ered-

ményez. Ez azonban együtt jár azzal a felelősséggel, hogy a fejlődés, illetve az itt 

élők, az ide látogatók, a környezet és a természet érdekei a legmesszebb menőkig 

egyensúlyban legyenek, a fejlesztési döntéseknél képviselve legyenek. Sőt, cél-

szerű a fejlesztéseket olyan szemlélettel végigvinni, amelyben a sérülékeny ele-

mek védelme, erősítése a szükséges vagy elégséges mértéken túl is szempont, 

megalapozva ezzel egy hosszú távon is élhető nagyváros kereteit. 

 

A város klímastratégiájának megvalósítását nagyban erősíti, ha többfázisú jövő-

kép meghatározására kerül sor. Ez segíthet az intézkedések priorizálásában, a fej-

lesztési ciklushoz igazodó, ugyanakkor azokon átívelő célkitűzések meghatározá-

sában és teljesítésében. 

 

Rövid távon (1-4 év) a már megkezdett közlekedési-, energetikai-, vízellátási-, 

városszervezési -egyebek mellett- mitigációs és adaptációs célú fejlesztések, ter-

vezések folytatása, valamint a hosszú kifutású projektek pénzügyi, gazdasági, mű-

szakimegalapozása lehet a cél. Ugyanakkor párhuzamosan kiemelt figyelmet és 

energiát kell fordítani a lakossági szemléletfejlesztési elemek bevezetésére, elter-

jesztésére, mert ezeknek csak hosszú távon lesz számottevő eredményük, ezért a 

jövőbeli építő gondolatok magjait már ma el kell vetni. 

 

Középtávon (5-10 év) a városiasodás és az aszályosodás végletes következmé-

nyeinek elkerülése érdekében szükséges a várostervezés, -szervezés, a közleke-

dés, a vízgazdálkodás, a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás szakterületeinek 

komplex, egymással szoros kapcsolatban történő fejlesztése. A megfelelő város-

szervezés javítja a gyors városiasodás korai szakaszában elkövetett -előre nem 

látásból fakadó- hibákat, A közlekedés átalakítása a kibocsátások csökkenésén 
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keresztül enyhíti a terheléseket. Az erdősítés hozzájárul a vizek visszatartásához, 

míg a szereplők felismerik, hogy a belvíz nem csak kárt okoz, hanem erőforrás-

ként is értelmezhető. Fejlődik a vízvisszatartás és a talajban történtő víztárolás, 

aminek következtében megszűnik a vízhiány és víztöbblet kettős szorítása. A me-

zőgazdaság környezeti szempontból is fenntartható fejlesztése -a munkaerőigé-

nyesebb kultúrák elterjedésével és az iparszerű mezőgazdaság térvesztésével- a 

foglalkoztatottságának növekedéséhez is hozzájárul. A klímaváltozás hatásaihoz 

való alkalmazkodás más területeken is megindul: az egészségtudatosság fejlődé-

sével csökkennek az extrém hőségidőszakok káros hatásai, továbbá a szélsőséges 

időjárási események is kevesebb anyagi kárt okoznak. A turizmus felkészül az 

időjárási szélsőségekre, a turisztikai kínálat alkalmazkodik a megváltozó éghajlati 

feltételekhez.  

 

Hosszú távon (10- év) pedig a már megvalósult projektek fenntartása, lehetőség 

szerinti fejlesztése, a megkezdett projektek hatékony és következetes végig vitele, 

illetve a változásokhoz történő rugalmas, aktív alkalmazkodás gondolkodásba, 

rendszerbe építése a cél. Folytatódnak az energiahatékonysági és megújuló ener-

giával kapcsolatos projektek a napenergiára és -visszasajtolás mellett- a geoter-

miára, továbbá a biomassza -környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő 

(pl. mezőgazdasági eredetű szerves hulladékból előállított)- energetikai hasznosí-

tására építve. A környezeti problémákra való figyelem általánossá válik mind a 

területfejlesztésben, mind pedig a lakosság mindennapi döntéseiben. Ennek ered-

ményeként fokozott figyelmet fordítanak a zöldterületek és a természeti értékek, 

az élőhelyek és biológiai sokféleség megőrzésére. A lakosság fogyasztási szoká-

saiban fontos motiváció az energiatakarékosság, a pazarlás megelőzése, amire a 

gazdasági fejlődés sincs kedvezőtlen hatással. A gazdaságot a lokalizáció és a 

körkörös gazdasági struktúra jellemzi. 
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5. Klímastratégiai célrendszer 

 

A tudomány jelenlegi állása szerint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csök-

kentése elengedhetetlen a felmelegedés további fokozódásának megfékezéséhez. 

Ebben mind a nemzetközi, mind a nemzeti, mind pedig a regionális és helyi szin-

teknek ki kell venniük a részüket.  

 

A legjelentősebb kibocsátó szektorok  

 

- az energiatermelés és -felhasználás,  

- a közlekedés,  

- a mezőgazdaság,  

- az ipari termelés és  

- a hulladékgazdálkodás.  

 

Ezeken a területeken -bár különböző mértékben- de mind megvan a kibocsátások 

csökkentésének lehetősége.  

 

Bár a technológia fejlődése az elkövetkező években jelentős eredményeket hozhat 

az ÜHG-mentes technológiák terén, nagyon fontos, hogy a probléma megol-

dását ne egyedül és elsősorban a tudományos és technológiai fejlődéstől vár-

juk, hanem az a mindennapi döntéseinken keresztül is megvalósuljon.  
 

A klímaváltozás bizonyos hatásai már elkerülhetetlenek, de ez nem gátolhatja 

meg az ÜHG-kibocsátás csökkentésére tett erőfeszítéseket. Nem ismerjük ponto-

san, hogy az elkövetkező évtizedekben a klímaváltozás milyen hatásokkal fog 

járni, továbbá azt sem, hogy a kibocsátáscsökkentés milyen időtávon és pontosan 

milyen eredményt hozna, de az elővigyázatosság elve alapján érdekünkben áll 

mindent megtenni a még elkerülhető hatások megelőzése érdekében.  

 

Emellett szól az is, hogy a kibocsátáscsökkentésre tett erőfeszítések gyakran egy-

beesnek a természet- és környezetvédelem céljaival is, így több szempontból elő-

nyösek. 

 

Az országos szinten kitűzött célok a klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. tör-

vényben jelennek meg, az alábbiak szerint:  

 

- (1) Magyarország az üvegházhatású gázok kibocsátását legalább 40%-kal 

csökkenti 2030-ig az 1990. évhez képest. 

- (2) Magyarország 2030-at követően a végső energiafelhasználás 2005. évi 

szintet meghaladó növekedése esetén a növekményt kizárólag karbonsem-

leges energiaforrásból biztosítja. 
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- (3) Magyarország a bruttó végső energiafogyasztásban legalább 21%-os 

megújuló energiaforrás részarányt ér el a 2030. évig. 

- (4) Magyarország a 2050. évre eléri a teljes klímasemlegességet, azaz az 

üvegházhatású gázok még fennmaradó hazai kibocsátása, valamint elnye-

lése a 2050. évre egyensúlyba kerül.  

 

A 5.1.-5.3. alpontokban megfogalmazott célkitűzések ezen irányelvek figyelem-

bevételével készültek el. 

 

5.1. Dekarbonizációs és mitigációs célkitűzés 

 
M-S Bázis-

időszak 

2030. 2050. 

A lakosság életszínvonalának növelése egy hosszú távon is 

élhető város működésének folyamatos formálásán keresz-

tül és a gazdaság fenntartható fejlesztése a regionális köz-

pont szerephez méltó iránymutatással, az ÜHG kibocsátás 

44,5 %-os csökkentése mellett legkésőbb 2030-ig 

2013. -44,5% -60 % 

 

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése -amellett, hogy hosszú tá-

von önérdek- nemzetközi elvárás is Magyarországgal szemben (pl. Kiotói Jegy-

zőkönyv, majd legutóbbi fejleményként a Párizsi Megállapodás). A második 

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) 2050-ig három kibocsátáscsökken-

tési pályát határoz meg az ország számára: a maximum kibocsátási pálya 2030-ig 

növekedést, majd azt követően csökkenést prognosztizál, a minimum kibocsátási 

pálya ezzel szemben ambiciózus csökkenő pályát határoz meg az egész időszak-

ban.  

 

A kettő között helyezkedik el az EU referencia forgatókönyv, ami az egész idő-

szak alatt mérsékeltebb ütemű csökkentést határoz meg. A NÉS2 alapján az or-

szágos kibocsátások csökkentésének a minimum kibocsátási pálya és az EU refe-

rencia forgatókönyv között kell alakulniuk 2050-ig, ami 1990-hez képest 54% és 

85% közötti csökkentést jelent.  

 

Ehhez igazodva került meghatározásra Hajdú-Bihar megye ÜHG-kibocsátás 

csökkentési célja 6 %, 2030-ig. Ezen teljesítéshez kapcsolódik Debrecen város 

elképzelése, vállalása. 

 

A 44. számú táblázat szemlélteti, hogy 2013. évhez viszonyítva 2015. évre a CO2e 

kibocsátás összességében minimálisan, de nőtt. 

 



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 
  

  

 „KRISTÁLY-99” KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI, SZOLGÁLTATÓ KFT. 106 

 
39. táblázat 2013., 2015. és 2030. évi CO2e kibocsátási adatok összehasonlítása 

(Forrás: DMJV Fenntartható Energia és Klímaakcióterve (SECAP), 2017.) 

 

Debrecen MJV tervezett összesített ÜHG kibocsátás változása (t CO2e/év) 

2019-ről 2030-ra a 2.1.2. fejezet számításai alapján:  

 
 CO2e 

összesen 

CO2e ösz-

szesen 

1. energiafogyasztás 762.197 365.000 

2. közlekedés 231.588 173.700 

3. mezőgazdaság 33.215 31.500 

4. hulladék 12.555 11.500 

összes kibocsátás 1.039.554 581.700 

5. erdők -11.060 -12.200 

végső kibocsátás 1.029.221 571.200 

40. táblázat DMJV tervezett összesített ÜHG kibocsátás (t CO2e/év) 2019-ről 2030-ra 

 

Az elképzelések szerint a tervezett beruházások megvalósítását követően a CO2-

kibocsátás csökkenés 2019-ről 2030-ra a 44,5 %-ot éri el. 

 

A vállalások közül kiemelkednek az önkormányzati- és a lakóépületek fejlesztése 

és a közlekedéshez kapcsolódó mitigációs elképzelések és célok. 

 
M-1 Közúti, vasúti és légi közlekedés fejlesztése a kibocsátáscsökkentés érdekében, 

a klímabarát közlekedési módok népszerűségének növelése, az ÜHG kibocsátás 

csökkentése legalább 25 %-kal 

A közlekedés az üvegházhatású gázok kibocsátásának egy jelentős részéért felelős Debre-

cenben, amely regionális központ szerepénél fogva mind a közúti, mind a vasúti közlekedés 

jelentős csomópontja és a légiközlekedésben is jelentős szerepet tölt be. Maga a működés is 

rendkívül összetett, mert a tranzit szállítástól kezdve a tömegközlekedésen át, a motorizált 

egyéni közlekedési, illetve azon túl a kerékpáros és gyalogos közlekedés formákig terjed és 
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ezeknek folyamatosan változó, igen érzékeny kapcsolódási rendszere van. Ugyanakkor je-

lentős tartalékokat is rejt magában, ami, ha realizálni lehet, jelentős kibocsátáscsökkentési 

potenciált rejt. A megoldás is igen összetett, mert a hatalmas forrásokat igénylő útépítések, a 

kisebb tőkeigényű, de még mindig jelentős összegekbe kerülő járműfejlesztések, forgalom-

technikai szabályozások mellett az inkább csak odafigyelést igénylő szemléletváltás is ki-

emelt szerepet kap. Önmagában egyik változás, fejlesztés sem lehet mindenre megoldás, az 

összehangolásukban van a kulcs és ebben kell olyan egyensúlyt teremteni, amely biztosítja a 

legeredményesebb teljesülést. A városi forgalom gyorsabb áthaladása, a tranzitforgalom el-

terelése, a járművek, az utastájékoztató rendszer és a menetrendek okos, igényekhez igazodó 

fejlesztése révén a forgalom egy része átterelhető a tömegközlekedési eszközökre. Ezen le-

hetőségek kiaknázásához azonban P+R és B+R parkolók is szükségesek, de az intermodalitás 

feltételeinek megteremtése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Debrecenben csökkenthető legyen 

a belvárosba behajtó forgalom. A kerékpáros közlekedés feltételei a földrajzi adottságok mi-

att helyenként már jók a városban, de a jövőben ez is fejlesztendő irány annak érdekében, 

hogy összefüggő kerékpárút-hálózat alakuljon ki. Mindennek kiegészítése a gyalogosközle-

kedés lehetőségének kiterjesztése is, amely különösen a belvárosban egyre komolyabb sze-

repet kap és a kapcsolódó fejlesztések miatt vonzó alternatíva lehet. 

 
M-2 Az energiafogyasztás csökkentése, az energiahatékonyság növelése és az ener-

giatakarékosság által, az ÜHG kibocsátás csökkentése legalább 52 %-kal 

Debrecen 2013. évi üvegházhatású gáz kibocsátásának 70%-a származik az energiafogyasz-

táshoz köthető szén-dioxid kibocsátásból, melynek 87%-a a háztartások és középületek fele-

lősek. Kiemelten fontos ennek értelmében az energiahatékonyság növelése (épületfelújítás, 

szigetelés, fűtéskorszerűsítés) és az olyan energiamegtakarítást célzó, beruházási költség nél-

küli vagy alacsony beruházási költséggel járó energiatakarékossági gyakorlatok (egyszerű, 

zöld háztartási praktikák) elterjesztése a városban élők körében, melyek elősegítik a lakhatási 

minőség javulását, miközben hozzájárulnak az ÜHG-kibocsátás csökkenéséhez. A cél lénye-

ges eleme, hogy az energiafogyasztást csökkentő technológiai megoldások mellett hasonló 

hangsúllyal jelenjenek meg a városban a mindennapi szokások megváltoztatását célzó intéz-

kedések is. Az energiahatékonyság növelése, az energiatakarékosság és az ezeket kiegészítő 

szemléletformálási akciók, képzések DMJV Fenntartható Energia és Klímaakciótervében 

(SECAP) is megjelennek célként. 

 
M-3 Meglévő zöldterületek, természeti- és táji értékek védelme, rehabilitációja, fej-

lesztése 

A zöld növények a fotoszintézis révén szén-dioxidot nyelnek el, így a zöldterületek növelés-

ének hatására az ÜHG-nyelő kapacitás növekszik. Az utóbbi években a zöldterületek kiter-

jedése nőtt Debrecen területén, a környezeti feltételek változásának hatására (talajvízszint 

csökkenése, kevesebb csapadék, gyakoribb aszály) azonban az őshonos erdőállományok 

fennmaradása egyre inkább veszélybe kerül. (Kiemelt példája ennek a Nagyerdő.) A klíma-

stratégia keretében cél az erdősültség és a zöldterületek további növelése, különös figyelmet 

fordítva azokra a területekre, ahol az őshonos faállományok fenntartása még lehetséges. Ki-

emelten fontos továbbá az erdőfelújítások során a megfelelő fafajválasztás, illetve a változó 

környezeti feltételeknek ellenállóbb állományok telepítése. Az állami területeken megvaló-

sított erdőtelepítés mellett a magánerdők kiterjedésének növekedése is cél.  

 
M-4 A hulladék és szennyvíz mennyiségének csökkentése és a szelektív hulladék-

gyűjtés fejlesztése, az ÜHG kibocsátás csökkentése legalább 5 %-kal 
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Bár az elsődleges üvegházgáz-kibocsátóknak az energetika, a közlekedés és az ipar számít, a 

marginálisabb emisszióval rendelkező ágazatok kibocsátás-csökkentése is hozzájárulhat a 

városi mitigációs célok teljesítéséhez. Az ágazat kapcsán jelentkező, a stratégiában válaszlé-

péseket kívánó kihívások a lakossági szilárdhulladék mennyisége és a lerakóra kerülő ará-

nyának nagy mértéke; a biológiai hulladék problémakörének megoldása, az illegális hulla-

déklerakók felszámolása, illetve a nem teljes csatornázottság. A klímastratégia hulladékgaz-

dálkodás és szennyvízkezelés terén megfogalmazott célja a szelektív hulladékgyűjtési rend-

szerek kiterjesztése és az újrafeldolgozás, újrahasználat ösztönzése, a csatornázottság további 

növelése, illetve fontos a hulladékok keletkezésének megelőzése. 

 
M-5 Kisebb ÜHG kibocsátást eredményező és kíméletes mezőgazdasági termelési 

módok elterjesztése, helyi ellátási láncok támogatása, az ÜHG kibocsátás csök-

kentése legalább 5 %-kal 

Debrecen gazdaságában jelentős a mezőgazdaság súlya, így a becsült mezőgazdasági kibo-

csátások különösen terhelőek. A korábbi évtizedekben kialakult helytelen mezőgazdasági 

gyakorlat és a művelésben földterület növekedése a véderdő rovására azt eredményezte, hogy 

a szálló por jelentős terhelésként jelenik meg a városi életterekben. Az ÜHG gázok mellett 

és a szálló por mellett a kemikáliákból és a trágyakezelésből, trágyázásból származó terhelé-

sek jelennek meg. Ezen terhelések szignifikánsan csökkenthetők a jó mezőgazdasági gyakor-

lat és a fenntartható művelés elemeinek alkalmazásával, melyek a mezőgazdasághoz kötődő 

ÜHG-kibocsátás mellett környezeti szempontból is előnyösek. Ilyen például a nitrogén mű-

trágya helyettesítése természetes trágyával, a kevesebb talajmozgatással járó technológiák, 

vagy az extenzív állattartás. De jelentős hatás érhető el a precíziós, ezáltal takarékosabb mű-

trágya-felhasználás révén is. Ezen túl favorizált az egészséges, rövid ellátási láncokat priori-

záló élelmiszer-ellátás fejlesztése.  

 
M-6 Körforgásos gazdaság fejlesztése, elterjesztése minden területen és a helyi ellá-

tási láncok integrálása 

A körforgásos gazdaság egy olyan rendszer, amelyben nincsenek hulladékok és amelyben a 

ma termékei egyben a jövő alapanyagai. Szemben a mai -jellemzően lineáris- rendszerrel, 

amikor a termékeket legyártjuk, felhasználjuk, majd kidobjuk, a körforgásos gazdaságban a 

termékek a hulladéklerakó helyett -azonos, vagy feldolgozott formában- visszakerülnek a 

gyártásba. A körforgásos gazdaságnak csak egy része az újrahasznosítás, a szelektív hulla-

dékgyűjtés, és számos további példa az elmúlt évekből, amelyek már részben vagy egészben 

megvalósultak, de a fejlesztésük ezután is cél marad. Azonban az anyagok időbeli elhaszná-

lódása, és a felhasználási lehetőségek korlátozottsága miatt ezek az elemek önmagukban nem 

jelentenek megoldást. Olyan hosszú távú gondolkodásra van szükség, mely biztosítja, hogy 

már a terméktervezés folyamatában tudjuk azt, hogy mi lesz a termékből, miután a felhasz-

náló megválik tőle. A körforgásos gazdaság tehát több, mint újrahasznosítás egy értéklánco-

kon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amely újradefiniálja a terméktervezés, gyártás, 

fogyasztás folyamatát, ezzel megnyitva új, eddig kiaknázatlan (másod)piacokat a vállalatok 

számára. Debrecenben a regionális központ szerepe miatt, illetve az egyetemek és a régi vagy 

újonnan betelepülő, innovációban élenjáró vállalkozások (pl. FAG, TEVA, NI, BMW, Con-

tinental, Krones, stb.) együttműködése hatására megvan az a potenciál, ami ezt a célt is előre 

mozdíthatja. 
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5.2. Adaptációs és felkészülési célkitűzések 

 
A-S A különböző sérülékeny települési hatásviselők és ágazatok klímaváltozási ha-

tásokkal szembeni alkalmazkodóképességének erősítése  

Debrecen adaptációs célja, hogy javuljon a sérülékeny hatásviselők (kiemelten a lakosság) 

alkalmazkodóképessége. Mind a lakosság, mind pedig az önkormányzati és gazdasági sze-

replők esetében javuljon a problémák, feladatok felismerése, a megoldási lehetőségek elfo-

gadása és az elkötelezettség a megelőzést szolgáló beavatkozások megtételére. A klímavál-

tozás hatásai a városban és közvetlen környezetében sok szálon összefüggenek a vízgazdál-

kodás (mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, zöldterületfejlesztési, turisztikai és a környezetvé-

delmi területeken) valamint a levegőminőség (egészségvédelmi, turisztikai, környezetvé-

delmi, helyi érték védelmi területeken) problémáival, az ezekből eredő feladatok megoldása 

ezért a klímastratégia kiemelt prioritása. A klímastratégia adaptációs céljainak tervezésekor 

fontos észben tartani, hogy amellett, hogy a klímaváltozás számos problémát okozhat, bizo-

nyos hatásai lehetőségként is értelmezhetők, aminek tudatosítása motivációt jelenthet a gya-

korlati cselekvésre ösztönzéskor is. 

 
A-1 A vízhiány és a víztöbblet okozta problémák komplex szemléletű megoldása 

Az éghajlatváltozással együtt járó, egyre szélsőségesebbé váló időjárás egyik eleme, hogy a 

csapadék eloszlása, intenzitása erős hullámzást mutat. Vízhiányos és erős víztöbbletet mutató 

időszakok válthatják egymást, olykor igen gyors ütemben, amelyek alkalmanként nem tudják 

egymás hatását csökkenteni, sokkal inkább rontanak a helyzeten. A vízzel kapcsolatos prob-

lémák a mezőgazdaságban, az erdészetben, a természetvédelemben, de akár a közlekedésben, 

az épített értékek védelmében vagy az emberi egészségre gyakorolt hatásokban is megjelen-

nek. Az adaptáció fontos eleme, hogy hogyan tudunk a vízzel gazdálkodni. A nagy intenzi-

tású csapadék egyidejű elvezetése és megfelelő körülmények közötti visszatartása ugyanúgy 

feladat és kihívás, mint az aszályos időszakok menedzselése. A vízgazdálkodás fontos eleme 

a már kialakult károk enyhítése, a további károkozás megelőzése (pl. a Nagyerdő kiszáradási 

folyamata). A folyószabályozások, majd a belvízelvezető csatornák sűrű hálózatának meg-

építése hatására a korábban víz alatt álló területekről elvezették a vizeket (mezőgazdaság 

céljainak megfelelően), ami a terület szárazodásához vezetett. A hiányzó vizet a mezőgazda-

sági területeken öntözéssel próbálják pótolni, de ez nem minden területen lehetséges és nem 

mindenhol gazdaságos. A probléma megoldásához az első lépés, hogy az érintett szereplők, 

szervezetek közös nevezőre jussanak a vízpótlás lehetséges eszközeiről, módszereiről. A klí-

mastratégia célja, hogy komplex szemléletű, minden érintett bevonásával készülő megoldási 

javaslat szülessen a település vízgazdálkodással kapcsolatos problémáinak megoldására, ter-

mészetesen a vízgazdálkodással kapcsolatos országos fejlesztési irányvonalakkal összhang-

ban. 

 
A-2 Felkészülés a hőhullámok és más szélsőségek egészségügyi hatásainak elhárítá-

sára, életminőség javító intézkedéscsomag kialakítása és működtetése 

A gyakoribbá váló hőhullámok és levegőminőségi problémák hatására a felkészülés hiányá-

ban növekedhet a mortalitás elsősorban a krónikus szív- és érrendszeri megbetegedésekkel 

küzdők (leggyakrabban idősek) között, továbbá gyakoribbá válhatnak más, a hőség hatásai-

val összefüggő problémák (pl. kiszáradás), a légúti megbetegedések és azok súlyossága, de 

a közúti és munkavégzés közben elszenvedett balesetek száma is nőhet. A lakosság várható 

hatásokra történő felkészítésével a hőhullámok és a levegőterhelések káros következményei 

részben elkerülhetők, vagy enyhíthetők. Különös figyelmet kell szentelni a szabadtéren dol-

gozókra, akik az átlagosnál sokkal inkább ki vannak téve a hőhullámok és a levegőminőség 
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negatív hatásainak. A cél egyrészt a hőhullámok káros hatásainak és az elhárítás lehetősége-

inek minél szélesebb körű megismertetése a lakossággal, másrészt a levegőminőség jelenle-

ginél részletesebb monitorozása, emissziós adatbázis létrehozása és a levegőminőségi hatás-

becslés folyamatának beépítése a döntéshozatali mechanizmusba.  

 
A-3 A termőhelyi adottságokhoz leginkább illeszkedő termelési módok alkalmazása 

a mezőgazdaságban 

A Debrecenhez tartozó külterületeken jelenleg a szántóművelés dominál, míg a belterülethez 

vagy a város peremén lévő külterületeken, kertségekben a nagyrészt háztáji méretű gyü-

mölcs- és zöldségtermesztés és az állattenyésztés, illetve ezekhez kapcsolódó kézműves ter-

mék előállítás a jellemző. A sokszínű palettából egy széles rétegeket elérő helyi ellátási lánc 

építhető ki. A város környéki mezőgazdasági területek minősége nem egyforma: a kiváló 

termőhelyi adottságú szántóterületek Debrecentől nyugatra és észak-nyugatra helyezkednek 

el. A terület felszíni vizekben szegény és az évi csapadék mennyisége is az egyik legkevesebb 

az országban. Ennek hatására a mezőgazdaság az év egy jelentős részében vízhiánnyal küzd, 

amit öntözéssel próbálnak ellensúlyozni. Ez azonban nem minden területen gazdaságos és 

környezetvédelmi szempontból sem mindig előnyös. A klímastratégia célja, hogy a mező-

gazdasági termelési módok megválasztásakor a földterületek termőképességének hosszú távú 

fennmaradása legyen az elsődleges szempont.  

 
A-4 Éghajlatváltozással érintett, sérülékeny helyi természeti és épített értékek véd-

elme, állapotának megóvása a változó, esetenként szélsőséges éghajlati adottsá-

gok között 

Az 1. fejezet rögzíti azoknak a helyi értékeknek a listáját, amelyek állapotát, szélsóséges 

esetben fennmaradását a változó éghajlati adottságok veszélyeztetik. Az értékek egy jelentős 

része természetvédelmi érték (élőhelyek, ökoszisztémák, ökológiai folyosók, a Nagyerdő, 

mint országos jelentőségű védett terület), melyek mellett a városi zöldterületek és az épített 

környezet értékei is védelemre szorulnak. A természeti értékek esetében a potenciális kár-

okozás elsősorban az aszályos vagy éppen belvizes időszakok és a viharok gyakoriságának, 

erősségének fokozódására vezethető vissza, míg az építményeknél főleg az utóbbiak mellett 

a fagykárok jelentenek közvetlen fenyegetést. Valamennyi érték esetében a cél egységesen 

azok fennmaradásának biztosítása a következő évtizedekben is. A stratégia adaptációs mun-

karésze ezért kiemelt figyelmet fordít ezekre az értékekre, melyek közvetlen és közvetett 

használati értékük (gazdasági, rekreációs stb.) mellett örökségvédelmi értékkel is rendelkez-

nek, ezért felmérésük, megőrzésük a jelen és a következő generációk számára nagyon fontos.  

 
A-5 A klímaváltozással szemben különösen érzékeny turisztikai termékek alkal-

mazkodásának erősítése 

A város turizmusának kiemelkedő kulcstermékei a helyi adottságokra épülő gyógy- és well-

nessturizmus (melynek alapja a gyógy- és termálvizek), az aktív turizmus válfajai, a városlá-

togató, a szabadidős, az üzleti, a konferencia és a rendezvényturizmus. Ezek közül kiemelten 

vagy részben a változó klímaindikátorok és az extrém időjárási események által erősen érin-

tettek azok, amelyek nem épületekhez kötött programokat tartalmaznak, de érintett a termál- 

és gyógyvizekre gyakorolt hatások miatt áttételesen a wellnessturizmus is. Kiemelt cél a vá-

ros turizmusát tekintve az ágazat és alágazatai felkészítése a várható változásokra; ehhez a 

klímaváltozás pontos, turizmust érintő hatásainak és a kapcsolódó kockázatoknak a megis-

merése, az alkalmazkodási lehetőségek felmérése és válaszok megalkotása szükséges.  
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5.3. Szemléletformálási, klímatudatossági célkitűzések 

 
Sz-S A klímavédelmi-, energiatakarékossági- és környezetközpontú szemlélet kifej-

lesztése és a tudatosság szintjének elérése 

A szemléletformálás célja, hogy Debrecen mindennapjainak valamennyi résztvevője minél 

több fórumon szembesüljön a saját, klímaváltozásban betöltött szerepével, annak az energia-

takarékossággal és a környezetvédelemmel való összefüggéseivel, egymásra hatásával, értse 

meg és fogadja el az alkalmazkodás fontosságát, épüljön be a klíma-, energia- és környezet-

tudatos szemlélet a hétköznapi gondolkodásba, illetve a lakosoknak igénye legyen az élettér 

tudatos alakításában való aktív, cselekvő részvételre. A részcélok a szemléletformálás leg-

fontosabb célcsoportjait, érintettjeit kívánják bevonni, összességében egy széles körű klíma-

partnerséget kiépíteni. A részcélok által elérni kívánt főbb csoportok a következők: a lakos-

ság; az oktatási, nevelési, szociális és egészségügyi intézmények; a gazdasági szektor és a 

települési önkormányzatok 

 
Sz-1 A klíma-, energia- és környezettudatosság térhódításának elősegítése 

Az éghajlatváltozás lassítása, illetve a hatékony alkalmazkodás szempontjából kiemelten 

fontos, hogy a klíma- és energiatudatos tevékenységek a mindennapok részei legyenek. A 

felmérések azt mutatják, hogy a lakosság nincs pontosan tisztában az éghajlatváltozás vár-

ható területi hatásaival és ezzel kapcsolatos feladataival. Cél, hogy az éghajlatváltozás vár-

ható hatásait közérthetően bemutassuk, egyúttal az egyéni, családi, közösségi szinten megte-

hető mitigációs és adaptációs lépéseket, „zöld praktikákat” megismertessük, alkalmazásukat 

elősegítsük. Ennek érdekében kibocsátás-csökkentési és alkalmazkodási szemléletformálási 

csomagok kerülnek kidolgozásra, szemléletformálási kampányok indulnak; a klímatudatos 

közösségfejlesztési projektek valósulnak meg. 

 
Sz-2 Az energia- és klímatudatosság szemléletformálási csomópontjainak kialakí-

tása oktatási, nevelési, szociális és egészségügyi intézményekben 

A klímatudatosságra nevelést a lehető legfiatalabb korban kell elkezdeni már az óvodákban, 

iskolákban és a családon belüli példamutatással. Az éghajlatváltozás várható hatásairól, a 

teendőkről azonban nem önálló tantárgyként célszerű beszélni, hanem a megismerést, meg-

értést elősegítő interaktív módon, terepi foglalkozásokkal. Olyan módszerekkel, melyek az 

információközlés mellett az érzelmekre is hatnak, cselekvésre motiválnak. Ennek érdekében 

az óvodák, iskolák pedagógusait képezni kell, segítségükkel az oktatási, nevelési intézmé-

nyekben (a Debreceni Egyetemet és hallgatóit is bevonva) rendszeres klímavédelemi szem-

léletformálási programokat, versenyeket kell indítani (aminek már vannak hagyományai), 

emellett pedig további klímaalkalmazkodási kampányokat indítani szociális és egészségügyi 

intézményekben. Nem hagyhatók ki a felnőttek sem a szemléletformálásból, mert az oktatási, 

szociális intézményekben kapott információk csak akkor mélyülhetnek el és válhatnak a gon-

dolkodás szerves részévé, ha a fiatalabb nemzedékek az otthon látott szülői, rokoni példák 

alátámasztják azokat. A felnőtt nemzedékek szemléletfejlesztéséhez ugyanúgy meg kel ta-

lálni az utakat, mint a fiatalabb generációkhoz. Városi tömegrendezvények standjai, állandó 

információs, tájékoztatási pontok, internetes ismeretterjesztés, városrészekbe szervezett, he-

lyi környezetvédelmi, klímavédelmi akciókhoz, programokhoz kapcsolódó tájékoztatók 

mind a kommunikációs csatornák elemei lehetnek. 
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Sz-3 Széles körű partnerség építése a településen a klímaváltozásból fakadó problé-

mák kezelésére 

Az éghajlatváltozás hatásai mindenkit érintenek, és csak közös fellépéssel adhatók megfelelő 

válaszok. A hosszú távú tervezés, a fenntarthatóság felé való átmenet az érintettek rendszeres 

párbeszédét igényli. Cél, hogy minden érintett megszólításával, rendszeres együttműködésé-

vel információs és cselekvési hálózat alakuljon ki az éghajlatváltozásra adandó hatékony vá-

laszok érdekében. Ennek érdekében a Klímasratégia kereteket határoz meg, melyen belül az 

Önkormányzat koordinálhatja és összehangolhatja azokat az önkormányzati és civil, vala-

mint gazdasági társaságoktól vagy egyéb társadalmi szervezetektől induló kezdeményezése-

ket, amelyek az éghajlatváltozásra való felkészülés elősegítése érdekében születnek. 

 
Sz-4 A gazdasági szektor zöldítése, lehetőségeinek kihasználása a klímavédelemben, 

a körforgásos gazdaság népszerűsítése  

Debrecen városának egyik legfontosabb törekvése a versenyképes gazdaság kiépítése. Ez ak-

kor lehet hosszútávon fenntartható, ha egyúttal a klímavédelmi szempontokat is integráljuk 

a fejlesztésekbe, így az átmenet a zöld gazdaság felé történik meg. Cél a vállalati szféra ve-

zetőinek és dolgozóinak ellátása információkkal a klímaváltozásról és az ezzel kapcsolatos 

feladatokról. A jó gyakorlatokkal elöljáró cégek bemutathatóvá teszik előremutató megoldá-

saikat, ezzel másoknak is példát mutatnak, erősítik a vállalati felelősségvállalást. A foglal-

koztatási paktumokba, illetve a cégek vezetőinek, dolgozóinak szóló képzésekbe beépülnek 

a klímatudatos fejlesztés és üzemeltetés tudnivalói. 

 

  



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 
  

  

 „KRISTÁLY-99” KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI, SZOLGÁLTATÓ KFT. 113 

6. Klímastratégiai intézkedések 

 

6.1. Dekarbonizációs és mitigációs intézkedések 

 

M-1 Közúti, vasúti és légi közlekedés fejlesztése a kibocsátáscsökkentés érdeké-

ben, a klímabarát közlekedési módok népszerűségének növelése, az ÜHG kibo-

csátás csökkentése legalább 25 %-kal 

 
Közösségi közlekedés feltételeinek javítása az igénybevétel növelése MI-1 
A közösségi közlekedés feltételeinek javítása egyrészt a tömegközlekedésben használatos 

járművek fokozatos cseréjét (összes EURO-V normájú busz cseréje EURO-VI. normájúra, 7 

db villamos, 21 db trolibusz cseréje), másrészt egy új -3-as számú- villamosvonal megépíté-

sét jelenti. A fejlesztés egyértelműen és közvetlenül eredményezi a kibocsátás csökkenését 

(levegő- és zajvédelmi területen egyaránt) az egyéni motorizált közlekedési formák háttérbe 

szorításával arányosan. A kibocsátás csökkenés mértéke pedig tovább fokozható a P+R és a 

B+R, valamint a biciklis infrastruktúra fejlesztésével, annak a tömegközlekedéssel történő 

bekapcsolásával, harmonizálásával, amelyek így együtt a rendszer szerves elemeiként komp-

lex, gyors és környezetbarát (kiegészülve a zöld buszmegállók kialakításával) alternatívát 

kínálnak a közlekedésben.  

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M1, M2 A2 Sz1, Sz2, Sz4 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat 

Célcsoport lakosság, DKV Zrt. 

Finanszírozási igény 5-10 MdFt 

Lehetséges forrás ÉAOP, KÖZOP, VP, TOP, saját forrás 

 
A további forgalomnövelés enyhítése, várostervezési és forgalomtechni-

kai, -szervezési eszközökkel 
MI-2 

A klímavédelem szempontjából a nem motorizált közlekedés és a tömegközlekedés támoga-

tása a leginkább célravezető, de a közúti közlekedés is fejleszthető klímabarát módon. Ennek 

egyik módja az úthálózat ésszerű kialakítása (pl. a jobbra és balra kanyarodó járművek ne 

torlasszák vissza az egyenesen haladók forgalmát) és az intelligens forgalomirányítási rend-

szer (WAZE input adatok, intelligens kamerarendszer, dinamikus lámpaprogramok) kialakí-

tása, alkalmazása. Az irányítási rendszer változtatásai mellett forgalomszervezési intézkedé-

sekkel lehet tovább javítani a helyzetet. Az URBACT Thriving Streets projektben integrált 

akcióprogram készül a Belváros forgalomcsillapítására. Levegőtisztaság- és klímavédelmi 

szempontból is előnyös lenne továbbá hatékony műszaki és jogi intézkedések bevezetése a 

környezetszennyező gépjárművek kiszűrésére, bizonyos területekre való behajtásuk korláto-

zására. A városi közlekedésben a gépjárműforgalom csökkenését eredményezheti P+R és 

B+R parkolók létesítése és az autós forgalom tömegközlekedési eszközökre való átterelése, 

ami kedvezményes parkolójegy-tömegközlekedési jegy konstrukciókkal is támogatható.  

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M1, M2 A2, A4 SZ2, Sz4 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat 
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Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 4-8 MdFt 

Lehetséges forrás ÉAOP, KÖZOP, VP, TOP, saját forrás 

 
Alternatív környezetbarát motorizált közlekedési, szállítási módok hasz-

nálatának ösztönzése, közúti elektrifikáció 
MI-3 

A motorizált közlekedés jövőbeni alternatívája az elektromos meghajtású járművek haszná-

lata, akár közösségi, akár egyéni közlekedésről beszélünk. Debrecen közösségi közlekedési 

fejlesztése a város Zöld busz programjában 12 db SOLO busz beszerzését irányozza elő 

2022-ig, amelyek meghajtását is megújuló, alternatív energiaforrásból lehet -vélelmezhe-

tően- jelentős részben megoldani a hozzá kapcsolódó 24,4 MW teljesítményű, 56 ha területű 

napelempark létesítésével. Az egyéni közlekedésben az elektromos töltőállomás hálózat bő-

vítése a feladat a személygépjárművek részére, valamint az elektromos járművek üzemelte-

tésében nyújtott célzott segítségnyújtás az Önkormányzat részéről (ingyenes parkolás, ked-

vezményes töltés). 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M1, M2 A2 Sz1, Sz2, Sz4 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat, DKV Zrt. 

Célcsoport lakosság, DKV Zrt. 

Finanszírozási igény 6-15 MdFt 

Lehetséges forrás ÉAOP, KÖZOP, VP, TOP, GZR-T-Ö-2016, saját forrás 

 
Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése MI-4 
A kerékpáros közlekedésnek -a kerékpárok gyártásától eltekintve- nincs ÜHG-kibocsátása, 

így a forgalom egy részének kerékpárra való átterelése a közlekedési eredetű kibocsátások 

csökkentéséhez vezet. Debrecen földrajzi adottságai kedveznek a kerékpározásnak, ezért már 

jelenleg is népszerű ez a közlekedési mód. Az intézkedés célja, hogy a kerékpáros infrastruk-

túra és az intermodalitás fejlesztésével (P+R és B+R) még többek számára elérhetővé és von-

zóvá váljon a kerékpározás és váljon valós alternatívává a motorizált közlekedési formákkal 

szemben, hiszen az ÜHG-kibocsátás csökkentésén túl más kedvező hatásai is vannak, mint a 

város élhetőségének javulása (légszennyezettség és zaj csökkenése), egészségmegőrzés stb. 

Ennek értelmében a kerékpározást támogatandó az intézkedés javasolja az időszakosan, il-

letve állandó jelleggel csökkentett forgalmú vagy autómentes zónák kialakítását. Továbbá az 

intézkedés keretében mind kerékpárutak építése (25 km, tervezett), a meglévő kerékpárút 

hálózatok összekapcsolása, állapotuk fenntartása, javítása, kerékpártárolók építése (448 db, 

tervezett) mind pedig közösségi kerékpármegosztó rendszer kiépítése lehetséges. Fontos to-

vábbá, hogy a kerékpárosokat érintő balesetek számának csökkentése és súlyossági kimene-

tük enyhítésére tett forgalomtechnikai változtatások szülessenek. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M1, M2 A2 Sz1, Sz2, Sz4 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat, DKV Zrt. 

Célcsoport lakosság, DKV Zrt. 

Finanszírozási igény 1-3 MdFt 

Lehetséges forrás HURO, ÉAOP, KÖZOP, TOP, KEHOP, saját forrás 
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Gyalogos közlekedés feltételeinek javítása MI-5 
A gyalogos közlekedés a kerékpáros közlekedés mellett a leginkább környezetbarát megol-

dás. A város méretei azonban nem teszik egyszerűvé a terjedését, de a közösségi közlekedés-

sel kiegészítve, harmonizálva már valós alternatívát jelent az egyedi motoros közlekedéssel 

szemben. Kiemelten a Belváros az, ahol általánossá lehet tenni ezt a közlekedési módot és 

erre számos megoldás született régebben vagy a közelmúltban. Valós lehetőség a nagyobb 

lakótelepek (jó példa erre a Tócóskert) működésszervezésével biztosítani a terjedését. A lakó- 

és pihenőövezetek integrálása a városi közlekedésbe azonban nem lehetséges csak gyalogos 

forgalommal. A gyalogos közlekedés általánossá tételéhez szükséges a körülményeinek ja-

vítása érdekében a városi términőség javítás, a közösségi közlekedés fejlesztése, a teljes körű 

akadálymentességének elérése, a hiányzó kapcsolatok kiépítése, a közvilágítás javítása, a 

baleseti kockázat további csökkentése. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M1, M2 A2 Sz1, Sz2, Sz4 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat, DKV Zrt. 

Célcsoport lakosság, DKV Zrt. 

Finanszírozási igény 1-3 MdFt 

Lehetséges forrás ÉAOP, KÖZOP, TOP, KEHOP, saját forrás 

 
Intermodális Közösségi Közlekedési Központ kiépítése MI-6 
Régóta szerepel Debrecen fejlesztési terveiben az Intermodális Közösségi Közlekedési Köz-

pont kiépítése. A lényege, hogy a Petőfi tér átépítésével egy helyre fussanak össze a közös-

ségi (busz, villamos, trolibusz) és a távolsági (vonat, busz) közlekedés vonalai, jelentősen 

egyszerűsítve és kényelmesebbé téve az utazóközönség helyzetét és takarékosabbá a közle-

kedést. Ezeknek azonnal mérhető hatása lesz az ÜHG kibocsátás csökkenésén keresztül, de 

áttételesen lesz hatása a környezetvédelmi szempontból kedvező közösségi forgalom növe-

kedésén keresztül is. A Petőfi tér átépítésének másik hozadéka, hogy egy nagy forgalmú cso-

mópontot lehet nagyobb áteresztő képességűvé tenni. Az egész fejlesztés utolsóként megje-

lenő, de egyik legnagyobb jelentőségű eredménye, hogy a csomópont központi helyzetének 

köszönhetően a rendezésének forgalomirányítás fejlesztésén keresztül visszahat a város teljes 

forgalomirányításának fejlesztésére is. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M1, M2 A2, A5 Sz1, Sz2 
Időtáv 2025. 

Felelős DMJV Önkormányzat 

Célcsoport lakosság, utazó közönség 

Finanszírozási igény 20-30 MdFt 

Lehetséges forrás ÉAOP, KÖZOP, VP, TOP, saját forrás 

 
Vasútfejlesztés MI-7 
A vasútfejlesztés elsősorban a Budapest-Nyíregyháza 100-as vasútvonal korszerűsítését je-

lenti, de a 108-as vonal (Debrecen-Füzesabony vonal) felújítása és átalakítása két nyom-

távúra is jelentős fejlesztésnek minősül. A 100-as vonal felújításánál a sebesség emelésével, 

a hanghatás és a rázkódás csökkentésével, valamint a szintbeli kereszteződések megszünte-

tésével komplex hatást lehet elérni. Egyrészt a fejlesztésnek jelentős közvetlen környezetvé-

delmi hatásai vannak. Ugyanakkor fontos, hogy javul az épületek állékonysága. Javul az uta-

zóközönség kiszolgálása is, ami a vasút kihasználását növelheti, áttételesen pedig a közutak 
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terhelését csökkenti. A szintbeli kereszteződésekkel javul a városon belüli, É-D-i irányú köz-

utak áteresztő képessége, csökkennek a dugók és egyenletesebb áthaladást tesz lehetővé, 

amely hatások a terheléseket csökkenti. Az Intermodális Központ felépülésével és a B+R 

parkolók kialakításával pedig a vasúti közlekedést ötvözni lehet a városi, kis kibocsátású 

közlekedési formákkal, amely összességében nem csak a helyi lakosság, hanem a turisztikai 

vagy üzleti céllal ideérkezők számára is valós alternatívát jelent. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M1, M2 A2, A5 Sz1, Sz2 
Időtáv 2023. 

Felelős Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

Célcsoport lakosság, utazó közönség 

Finanszírozási igény 100-120 MdFt 

Lehetséges forrás országos és nemzetközi források 

 
Debrecen 2030 program közlekedésfejlesztési elemei megvalósítása MI-8 
Az Debrecen 2030 program biztosítja Debrecen egységes, valamennyi városrészre kiterjedő 

dinamikus fejlődését. Külön fejlesztési területként tekint a város az intézményeire, az óvo-

dákra, bölcsődékre és egészségügyi alapellátást biztosító intézményeire, valamint a közleke-

désfejlesztésre is. A terv 2014. óta zajlik, sok út kapott új burkolatot, javítottak a forgalmi 

viszonyain, új utak is épültek földutak helyén, de még számos eleme vár megvalósításra. A 

fejlesztésben belterületi és külterületi utak (akár országos jelentőségű utak közigazgatási te-

rületre eső részei, csomópontjai) egyaránt megújulnak. A közútfejlesztés közvetlenül, helyi-

leg akár ÜHG kibocsátás növekedését is eredményezheti, de a helyzetet városi rendszer szin-

ten vizsgálva a fejlesztések javulást eredményeznek. A forgalom áteresztőképességének ja-

vításán, a lerövidített útvonalak miatt és az egyenletes tempójú haladás elősegítésén keresztül 

gyorsabb, kevesebb gyorsítással, lassítással lehet közlekedni, ami takarékosabb üzemet tesz 

lehetővé, kisebb kibocsátással. Ha pedig fejlesztés együtt jár a közösségi közlekedés jármű-

veinek biztosított önálló sávok kialakításával, akkor további jótékony hatása van a közleke-

dés, mint egész klímatudatosabbá tételéhez. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M1, M2 A2, A4, A5 Sz1, Sz2 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzata 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 2-3 MdFt 

Lehetséges forrás ÉAOP, KÖZOP, VP, TOP, saját forrás 

 

M-2 Az energiafogyasztás csökkentése, az energiahatékonyság növelése és az 

energiatakarékosság által, az ÜHG kibocsátás csökkentése legalább 52 %-kal 

 
Távhőellőállító rendszer fejlesztése MI-9 
A távhő előállítás a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. erőművében történik. A rendszer alapve-

tően gázüzemű, de korábban fűtőolaj tüzelésre is lehetőség volt, ha az üzemeltetési körülmé-

nyek szükségessé tették. Ez a rendszerelem 2020. után megszűnik. Az ellátás további fejlesz-

tése a távhőellátó rendszer korszerűsítésével, alacsony kibocsátású égők beépítésével történik 

a tervek szerint 2-4 éven belül. További elképzelések szerint alternatív fűtési módok (bio-
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massza, napkollektor, geotermikus energia) alkalmazásának vizsgálata, megvalósítása is vár-

ható, 2030-ig. Mindezen elérendő célok teljesülésük esetén együttesen jelentős mértékű 

ÜHG gáz kibocsátás csökkenést eredményeznek. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M2 A2  
Időtáv 2025. 

Felelős Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 1-5 MdFt 

Lehetséges forrás 
BM, KEHOP, megyei környezetvédelmi alap, felelős saját for-

rása 

 
Távhő ellátás korszerűsítése MI-10 
Az előállított távhőt a városi felhasználókhoz (kb. 34.000 fő) eljuttató ellátó hálózat (89,1 

km) és a kapcsolódó felhasználói hőközpontok (838) fejlesztése a veszteségek mérséklésén 

keresztül segíti a városi klímavédelmi célokat. A távhőellátásra felhasznált hőmennyiség 

900-950.000 GJ. Az adatok 2014-esek, de érdemi változás azóta nem történt a méretekben. 

A számokból látszik, hogy az ellátó hálózat mérete és az ellátott lakosok száma, illetve a 

hőmennyiség igen nagy, ahol viszonylag kis mértékű megtakarítással is abszolút értékben 

nagy megtakarítást lehet elérni, amely klímavédelmi szempontból jelentős pozitív változást 

okozhat a kibocsátás csökkentésen keresztül. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M2 A2 Sz2, Sz3 
Időtáv 2030. 

Felelős Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 3-7 MdFt 

Lehetséges forrás KEHOP, megyei környezetvédelmi alap, felelős saját forrása 

 
Debrecen 2030 program intézményfejlesztési és lakosságot támogató ele-

meinek végrehajtása 
MI-11 

A város energiafogyasztásának jelentős részéért a háztartások és közintézmények fogyasz-

tása a felelős, így ezek energiahatékonysági felújítása, az épületek energetikai tanúsításának 

elvégzése elősegítené a mitigációs specifikus cél elérését. Az önkormányzati épületekre ener-

giagazdálkodási nyilvántartási rendszer kiépítését tervezi az Önkormányzat. 2014-2020-as 

támogatási időszakban már jelenleg is nagyszámú támogatott projekt megvalósítása kezdő-

dött meg, vagy zajlott le, de a trend folytatása szükséges, különösen a lakótelepek házainál 

(szigetelés, nyílászáró csere, alternatív fűtési megoldások kiépítése, zöld és kék infrastruktúra 

fejlesztése), ahol kis területen sokan laknak. A középületek (önkormányzati épületek, okta-

tási, egészségügyi, egyházi, és sportlétesítmények) felújítása, megújuló energia használatuk 

növelése a példamutatáson keresztül szemléletformáló hatással bír, ösztönözheti a lakossági 

beruházásokat is. Fontos szempont az alternatív, energiatakarékos módszerek alkalmazásá-

nak elterjesztése is az épületfelújítás során, mint például elektromos légkondicionáló kivál-

tása árnyékolással, zöldtető létesítésével, éjszakai szellőztetéssel. A közintézmények ener-

giahatékonysági felújítására, ahol a műszaki lehetőségei adottak, a Nemzeti Épületenergeti-

kai Stratégia középület-tipizálása szerint a közel nulla energiaszint elérését javasolja, mű-

szaki lehetőségek hiányában a költségoptimalizált szintnek az elérése a cél. Az intézkedés 
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keretében megvalósuló épületek energetikai korszerűsítése csökkenti az üvegházgáz kibo-

csátást, javítja a lakhatási és munkafeltételeket, hozzájárul a rezsiköltségek csökkentéséhez, 

valamint élénkíti a helyi gazdaságot és munkahelyeket teremt. A közvilágítás korszerűsítése 

is része a projektnek. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M2 A2 Sz2, Sz3 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat, lakásszövetkezetek, épülettulajdonosok 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 25-50 MdFt 

Lehetséges forrás 
BM, VM, ÉAOP, GINOP, KEHOP, TOP, megyei és települési 

környezetvédelmi alap, saját forrás 

 
Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos lakossági mintaprojektek kiala-

kításának ösztönzése 
MI-12 

A megújuló energiaforrások elterjedését segítenék olyan mintaprojektek, amelyeken keresz-

tül bemutatható lenne ezen technológiák gyakorlati alkalmazkodása és előnyei a konvencio-

nális működési megoldásokkal szemben. A mintaprojektekben megvalósíthatók azok az 

energiatermelő és felhasználó megoldások, amelyek a mai kor követelményeinek leginkább 

megfelelőek. Az energiaforrásokon bemutatásán túl alkalmas lehet ez a projekt komplexitá-

sában is bemutatni a kiegészítő megoldásokat (okosház, szigetelés, nyílászárók, természetes 

ház, földhajó). Az eredményességet maximalizálni lehet, ha az eredményeket (pl. fogyasztás 

alakulása, megtérülési számítások, stb.) folyamatosan megtekinthetővé, nyomon követhetővé 

teszik a kapcsolódó webes felületeken keresztül. Ez az intézkedés szimbiózisban van a la-

kossági épületenergetikai tanácsadó pont létrehozásával. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M2 A2, A4 Sz1, Sz2, Sz3 
Időtáv 2024. 

Felelős DMJV Önkormányzat 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 200-800 MFt 

Lehetséges forrás BM, KEHOP, saját forrás 

 
Lakossági épületenergetikai tanácsadó pont létrehozása  MI-13 
A lakóházak építésénél, felújításánál a döntő többség szembesül azzal, hogy a felmerülő le-

hetőségek, megoldások tengerében nehéz eligazodni, hosszú távon is jó döntést hozni. Mivel 

az életben csak néhány alkalommal van szükség erre a tudásra, a meglévő ismeretek nem 

feltétlenül naprakészek és alkalmasak a megfelelő döntések meghozására. A nagyobb építő-

ipari kereskedelmi egységek ugyan adnak tanácsadást, de természetesen csak az általuk for-

galmazott termékekre és az érintettség okán felmerülhet az elfogulatlanság hiánya is. Nincs 

is lehetőség a teljes lehetőségpalettát kimerítő tanácsadásra, amit viszont egy, a jelenleg meg-

lévő vállalkozói pontok kiegészítéseként vagy alternatívájaként értelmezhető független ta-

nácsadó pont létrehozásával lehetne orvosolni. Ez az intézkedés szimbiózisban van a meg-

újuló energiaforrásokkal kapcsolatos lakossági mintaprojektek létrehozásával. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M2 A2, A4 Sz1, Sz2, Sz3 
Időtáv 2022. 
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Felelős DMJV Önkormányzat 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 10-15 MFt 

Lehetséges forrás Megyei és települési környezetvédelmi alap, saját forrás 

 

M-3 Meglévő zöldterületek, természeti- és táji értékek védelme, rehabilitációja, 

fejlesztése 

 
Az erdőművelés támogatása, az erdősültség növelése a településen MI-14 
A Debrecen környéki erdőterületek aránya országos szinten is magas (a város területének 

34%, 15.000 ha) az utóbbi években folyamatosan növekedett. A növekedés fenntartása a vá-

ros stratégiai dokumentumaiban is meghatározott cél. A feladat kettős: egyrészt a meglévő 

értékes, esetenként természetvédelmi védettség alatt álló területek (Nagyerdő, Erdőspuszta) 

állományának egészségének fenntartása felelős erdőgazdálkodással, a kivágott vagy elpusz-

tult területek újratelepítésével, illetve az életközösség hosszú távú fennmaradásához szüksé-

ges igények, feltételek biztosításával. Másrészt a közösségi terek, magánterületek növény-

zettelepítésének ösztönzésével, támogatásával biztosítani a kereteket a növényzetborítottság 

növeléséhez. Fontos, hogy a telepítés -amennyiben lehetséges- őshonos fafajokkal, illetve 

ahol ez nem valósítható meg a változó környezeti feltételeknek ellenálló állományokkal tör-

ténjen. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 
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M3 A2, A4, A5 Sz1, Sz2, Sz4 
Időtáv 2030. 

Felelős Nyírségi Erdészeti Zrt., magán erdőtulajdonosok 

Célcsoport lakosság, erdőterületek kezelői 

Finanszírozási igény 2-4 MdFt 

Lehetséges forrás VP, felelősök saját forrása 

 

M-4 A hulladék és szennyvíz mennyiségének csökkentése és a szelektív hulla-

dékgyűjtés fejlesztése, az ÜHG kibocsátás csökkentése legalább 5 %-kal 

 
A hulladéklerakóra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag mennyiség 

csökkentése 
MI-15 

A hulladéklerakók terhelése biológiailag lebomló szerves anyaggal, több szempontból sem 

szerencsés. A körforgásból kikerül egy értékes, hasznosítható anyag, amely pótlására eseten-

ként műtrágyát használnak. A szervesanyag a helyet foglalja a lerakóban, amely így hama-

rabb megtelik, a betöltött lerakót pedig csak nagy költséggel lehet pótolni. A hulladéktestben 

elhelyezkedő szervesanyag anaerob körülmények közötti bomlása során nagy mennyiségű 

ÜHG gáz keletkezik, amely a légkörbe jutva a klímaváltozás negatív hatásait erősíti, de előtte 

a gázok agresszívan reagálnak a környezetükben lévő hulladékokkal, amely a csurgalékvíz 

minőségének romlását okozhatja. A bomlást követően a hulladéktest is változik, ami a tömö-

rödöttség változása miatt állékonysági problémákat okozhat. Megoldás lehet a már részben 

működő házhoz menő biohulladék gyűjtés kiterjesztése a város teljes érintett területeire, a 

biohulladék gyűjtés jelenleg is fejlesztés alatt álló módjának népszerűsítése és a komposztáló 

ládák kihelyezése a lakosság részére.  

Kapcsolódás a települési klímastratégia  
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M4 A2 Sz1, Sz2, Sz4 
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Időtáv 2024. 

Felelős 
DMJV Önkormányzat, Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazga-

tóság, AKSD Kft., DHK Kft. 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 100-300 MFt 

Lehetséges forrás KEHOP, saját forrás 

 
Hulladékválogató rendszer fejlesztése MI-16 
2019-ben több mint hétezer tonnányi újrahasznosítható anyagot gyűjtöttek össze Debrecen-

ben, ami az öt évvel ezelőtti mennyiség csaknem háromszorosa. Ezzel a dinamikus növeke-

déssel hosszú távon lépést tud tartani a 2019-ben átadott új válogató rendszer, amelyben az 

ország legkorszerűbb automata rendszere válogatja a szelektív hulladékot. Míg kézi váloga-

tással 30 ezer tonna szelektív hulladékot tudtak itt feldolgozni évente, ennek a duplájára ké-

pes az érzékelőkkel, kamerákkal ellátott automata gépsor. Így ezentúl az összes lakossági és 

ipari szelektív hulladékot gyorsan és precízen jól értékesíthető másodnyersanyaggá tudják 

alakítani. Ennek életminőség-javító és gazdasági hatása is van Debrecenben. Ez a következő 

évek fejlesztéseinek első lépése, amely lehetővé teszi a város hulladékgazdálkodási rendsze-

rének a megújítását. Például 55 és fél ezer új gyűjtőedény és négy új elektromos kukásautó 

is lesz hamarosan Debrecenben. Emellett egy másik nagy hulladékválogató mű építését is 

elkezdték 2020-ban, ami tovább csökkenti majd a lerakóba jutó hulladék mennyiségét. Az 

átadást követően a hasznosítható hulladékok teljes mennyisége kezelhetővé válik összesen 

akár 110 ezer tonna/év kapacitással. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M4 A2 Sz1, Sz4 
Időtáv 2022. 

Felelős 
DMJV Önkormányzat, Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazga-

tóság, DHK Kft. 
Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 5-10 MdFt 
Lehetséges forrás KEHOP, saját forrás 

 
A központi szennyvízhálózatra kötött lakások számának növelése MI-17 
Debrecen csatornázottsága, a rákötött ingatlanok aránya országos szinten magas (87%), de 

nem teljes. A teljes csatornázottság elérése nem reális, de az ésszerű határokon belüli meg-

közelítése kívánatos. A lakosok és az ingatlanok számát tekintve a hiányzó 13% még min-

dig kb. 25.000 lakót és 5-7.000 ingatlant jelent. Az a terhelés, amit ez a lakásszám jelent a 

talajvízre, még mindig nagyon jelentős, tehát fontos lenne a hiányzó mennyiség csökken-

tése. A fejlesztés folyamatos, 2030-ra reális cél lehet a 92-95% közötti lefedettség. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 
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Adaptációs célki-
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M4 A1  
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat, Debreceni Vízmű Zrt. 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 3-6 MdFt 

Lehetséges forrás VP, KEHOP, saját forrás 

 
A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése MI-18 
A szelektív gyűjtés jelentősége, hogy a hasznosítható hulladék hányad visszakerül a termelési 

folyamatokba, energiát és alapanyagokat megspórolva. A szelektíven gyűjtött hulladék nem 
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terheli továbbá a lerakó kapacitását sem. Debrecenben a korábbi időszakban kizárólag a sze-

lektív szigetek álltak rendelkezésre, később a keletkező mennyiség egyre nagyobb része az 

úgynevezett házhoz menő (sárga zsákos) szelektív gyűjtés során került begyűjtésre. A rend-

szer további optimalizálását jelentette a sárga zsákos gyűjtés alternatívájaként biztosított 

sárga tetejű „szelektív kukák” rendszeresítése, amit a lakos, vagy a társasház igénye alapján 

120-240 literes méretekben tud biztosítani a szolgáltató, míg a nagyobb hulladékmennyiség-

gel rendelkező gazdálkodó szervezetek és intézmények akár az 1100 literes edény méretet is 

választhatják. A szelektív begyűjtés gyakorlatának fejlesztése eredményeként a hasznosít-

ható anyagok egyre nagyobb hányada kerülhetett elkülönítetten begyűjtésre, ami a hulladék-

lerakótól való eltérítés és a hasznosítás előfeltétele. A házhoz menő begyűjtés bevezetése 

lehetővé tette továbbá a gyűjtőszigetek számának csökkentését, elsősorban azon szigetek fel-

számolását, ahol a rendszeresen jogellenesen kihelyezett szemét rontotta a városképet, szeny-

nyezte a lakókörnyezetet. A fejlődési folyamat velejárójaként a kezdeti időszakhoz képest 

drasztikusan megnőtt a begyűjtött haszonanyag mennyisége, a 2014-ben realizált 2.569 ton-

nával szemben a 2019. évben már 7.000 tonna feletti mennyiség került beszállításra.  

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 
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M4 A2 Sz1, Sz2, Sz4 
Időtáv 2025. 

Felelős 
DMJV Önkormányzat, Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazga-

tóság, AKSD Kft. DHK Kft. 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 5-10 MdFt 

Lehetséges forrás KEHOP, saját forrás 

 
Illegális hulladéklerakók, hulladékgyűjtés felszámolása MI-19 
Az illegális hulladéklerakók jelenléte a településen nem egyszerűen esztétikai kérdés, bár 

kétségtelen, hogy a rekreáció minőségét rontja, ha ezzel a jelenséggel találkozik a pihenni 

vágyó. Az illegálisan elhelyezett hulladék az összetételétől, mennyiségétől és az lerakás hely-

színétől függően hatással lehet a talajvíz (szélsőséges esetben a rétegvizek) minőségére, az 

élővilágra, okozhat erdőtüzet és akár közvetlen egészségkárosodást is (pl. veszélyes hulladé-

kok). Ezért fontos kérdés a már meglévő illegális lerakók felderítése, felszámolása, mely fo-

lyamatot az Önkormányzat koordinálásával, a helyi hulladékkezelő cégek aktív bevonásával, 

közösségi programokként hatékony megoldani, hogy a lakókörnyezet hulladékmentesítése 

egyúttal szemléletfejlesztési, közösségépítési esemény is legyen. További igen fontosabb 

kérdés a lerakás megelőzése. Lakossági tájékoztatással, közösségi fórumok segítségével ál-

talános tájékoztatást lehet adni a hulladéklerakás káros hatásairól, hogy a megelőzés legyen 

az első lépés a folyamatban. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 
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tűzés kódja 

Szemléletformá-
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M4 A2 Sz1, Sz2 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 1-2 MdFt 

Lehetséges forrás KEHOP, saját forrás 
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Háztartási egyedi tüzelés széles körű elterjedésének mérséklése az egyes 

hulladékfajták hasznosításának ösztönzésével 
MI-20 

Az egyedi tüzelés alapvetően gázzal történik, kisebb részben vegyes tüzelésű kazánokkal 

vagy villamos energiával, még kisebb részben pedig alternatív energiahordozókkal. A vegyes 

tüzelésű kazánokban elégetett (sokszor még vizes) fa vagy szén a fűtőberendezés rossz beál-

lítása, kezelése miatt rossz hatékonysággal hasznosul, jelentős levegőterhelést jelent a kör-

nyezetére. E mellett ezekben a kazánokban és az egyedi fűtési rendszerek kiegészítésére al-

kalmazott tüzelőberendezésekben (kazánok, kályhák, kandallók) sok esetben hulladékokat is 

elégetnek, amelyek környezeti hatása sokkal rosszabb, mint a belőle kinyerhető energia po-

zitív eredménye. Különösen a műanyagok, olajfélék, olajfélékkel szennyezett fa, papír, 

szennyezett textíliák vagy vegyszeres, gyógyszeres göngyölegek okoznak olyan helyi szeny-

nyezéseket (karcinogén gázok, vegyszerek, por, bűz, stb.), amelynek akár közvetlen egész-

ségkárosító következménye is lehet, a közérzetet romboló hatása mellett. A kérdés speciális 

eleme a nyílt téri égetés, amely jellemzően a növénymaradékok elégetésre irányul, de a hul-

ladékégetés problémája itt is megjelenik, méghozzá hatványozottan, mert ez az égetési forma 

még kevésbé alkalmas a célra, mint a többé-kevésbé szabályozottan működő égetőberende-

zések. Száraz, aszályos időszakban pedig a tűzveszélyessége sem elhanyagolható. A jelenség 

a mindennapok részét képezi már generációk óta, ezért csak következetes szemléletváltozta-

tási módszerekkel lehet ellene fellépni. Lakossági tájékoztatással, közösségi fórumok segít-

ségével általános tájékoztatást lehet adni a hulladékégetés káros hatásairól, amelyeket az ok-

tatási intézményekben végzett nevelő munkával kiegészítve lehet elérni a jelenség megszű-

nését. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  
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M4 A2 Sz1, Sz2 
Időtáv 2022. 

Felelős DMJV Önkormányzat, civil szervezetek 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 20-50 MFt 

Lehetséges forrás BM, KEHOP, saját forrás 

 

M-5 Kisebb ÜHG kibocsátást eredményező és kíméletes mezőgazdasági terme-

lési módok elterjesztése, helyi ellátási láncok támogatása, az ÜHG kibocsátás 

csökkentése legalább 5 %-kal 

 
Fenntartható mezőgazdasági művelés ösztönzése, a talajbolygatásból 

származó ÜHG-kibocsátás csökkentése 
MI-21 

A mezőgazdasági művelés jelentős mértékű a talajbolygatásból származó ÜHG-kibocsátás, 

mivel a megye mezőgazdasági művelés alá vont területeinek nagy része szántó. Az országos 

tendenciával párhuzamosan megfigyelhető az egyéni gazdaságok számának csökkenése, va-

lamint a birtokkoncentráció, mely a klímaváltozással szemben sérülékeny, intenzív művelés 

irányába hat. Az előbbiek értelmében az intézkedés keretében szükséges a fenntartható gaz-

dálkodási módok elterjesztése, mely az ÜHG-kibocsátás csökkentését és a változó klímához 

való alkalmazkodást is segítené. Az intézkedés magában foglalja a talajbolygatást kerülő, 

talajt gazdagító művelési módok elterjesztését; áttérést a biogazdálkodásra; a termőhelyi 

adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítását; a vizek visszatartását és hasznosí-

tását; valamint az éghajlatváltozáshoz jobban alkalmazkodó mezőgazdasági fajták alkalma-

zását. Az intézkedés megvalósulását elősegíti továbbá a fenntartható művelési módokkal 

kapcsolatos információs anyagok összeállítása, továbbképzések tartása, jógyakorlatok és 
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mintaprojektek bemutatása, valamint tudásmegosztást célzó tanulmányutak szervezése. 

Mennyiségi helyett minőségi termelés preferálása. Tájfajták alkalmazása. Elengedhetetlen a 

tudatos vásárlok és a fenntartható gasztrokultúra kialakítása 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M1, M5 A3 Sz1, Sz4 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat, gazdálkodók 

Célcsoport egyéni és nagyüzemi agrárgazdálkodók, szövetkezetek 

Finanszírozási igény 2-3 MdFt 

Lehetséges forrás 
VP, TOP, ÉAOP, tanyafejlesztési program, felelősök saját for-

rása 

 
Mezőgazdasági szaktanácsadói rendszer fejlesztése MI-22 
A mezőgazdasági szaktanácsadói rendszer ma is működik, elsősorban a gazdálkodás gyakor-

lati oldalát és a kiszolgálási rendszerét támogatva. A jól működő rendszer fejlesztése kiváló 

lehetőség, a szaktanácsadók képzésével klímacentrikus látásmód beültetésével lehet a gaz-

dálkodókat a legmodernebb, egyúttal hosszú távon leggazdaságosabb módszerek átvételére 

ösztönözni. A környezetvédelmet támogató művelési módok bemutatása, szakmai támoga-

tása, a környezetvédelmet támogató trágyázási, műtrágyázási eljárások bemutatása, szakmai 

támogatása, a mezővédő erdősávok telepítése és fenntartása (ami igazán hatékonyan tudja 

csökkenteni Debrecen levegőjének magas szállópor terhelését) mind olyan lehetőségek, ame-

lyek észrevehető, számottevő eredményt tudnak generálni akár ÜHG csökkentés, akár az 

adaptáció oldaláról. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M5 A3 Sz1, Sz4 
Időtáv 2023. 

Felelős 
DMJV Önkormányzat, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi Osztály 

Célcsoport gazdálkodók 

Finanszírozási igény 10-30 MFt 

Lehetséges forrás VP, saját forrás 

 

M-6 Körforgásos gazdaság fejlesztése, elterjesztése minden területen és a helyi 

ellátási láncok integrálása 

 
Rövid ellátási lánc: helyi termelés - helyi feldolgozás - helyi fogyasztás 

ösztönzése, Farm to fork ösztönzése 
MI-23 

Az intézkedés fő célja az, hogy a megtermelt termékek minél gyorsabban eljussanak a fo-

gyasztókhoz, minőségvesztés nélkül. A szállítás lerövidítésével, a tartósítás, fagyasztás ki-

küszöbölésével, a frissen, éretten leszedett termények minden élettani előnyével, az ellen-

őrizhető gazdaságokból származó, ellenőrzött termelési körülmények között előállított élel-

miszerekkel ezek a célok elérhetők. Termelői piacok létesítésével és a helyi termelőknek 

nyújtott szaktanácsadással a termelés feltételei javíthatók és hosszú távon is versenyképessé 

tehetők. Az intézkedés hatása a közvetlen kibocsátás csökkenésen túl az életminőség javítá-

sán és az egészségvédelem pozitív hatásain mérhető le. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 
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M6 A3 Sz1, Sz2, Sz3, 

Sz4 
Időtáv 2030. 

Felelős 
DMJV Önkormányzat, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi Osztály 
Célcsoport lakosság, gazdálkodók 

Finanszírozási igény 200-500 MFt 
Lehetséges forrás VP, saját forrás 

 

6.2. Adaptációs és felkészülési intézkedések 

 

A-1 A vízhiány és a víztöbblet okozta problémák komplex szemléletű megoldása 

 
CIVAQUA program megvalósítása AI- 1 
Debrecen vízellátásának terve már több évtizedes múltra (1976-ig) nyúlik vissza. A terv sze-

rint a Tisza a folyószabályozás miatt egyébként az országból gyorsan távozó vizének egy 

részét Debrecen felé lehetne elvezetni, emelve ezzel a -szintén a folyószabályozás, valamint 

a klímaváltozás hatására folyamatosan csökkenő- talajvízszintet, így megmentve az utókor-

nak a kiszáradás alatt álló Nagyerdőt, valamint az Erdőspusztán kialakított jóléti tavakat, to-

vábbá öntözővizet biztosítva a Debrecen-környéki mezőgazdasági területeknek. A koncepció 

fő vonalaiban nem, de a részleteiben már többször változott, akárcsak a program elnevezése. 

A 2000-es évek eleje óta a program neve: Civaqua. Az első részlete már több, mint 30 éve 

megvalósult és Debrecen vízellátásának jelentős részét szolgáltatja. A második rész kivitele-

zése azóta húzódik és ez mostanában kapott új lendületet, több részletre bontva: az első ütem-

ben a reptér környéki területek felszíni vízrendezése, illetve a Keleti-főcsatorna vizének be-

vezetése történik meg a Tócó-patakba, amely így újra élő vízzé válik, míg a második fázisban 

pedig a Nagyerdőn át az erdőspusztai tavakhoz vezetik majd a vizet. A terv megvalósításának 

első szakaszára kormányrendelet született, biztosítva a szükséges forrásokat, 2024-es befeje-

zéssel kalkulálva. A második szakasz, amely jelentősége nem kisebb, mint az elsőé, még 

hosszabb távú tervként működik csak. Remélhetőleg a Debrecen 2030 terv részeként megva-

lósítható. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M3, M6 A1, A2, A3, 

A4, A5 

Sz1 

Időtáv 2030. 
Felelős DMJV Önkormányzat, TIVIZIG, OVF 

Célcsoport lakosság, mezőgazdasági termelők 
Finanszírozási igény 20-28 MdFt 

Lehetséges forrás 
KEHOP, OVF, TIVIZIG, saját forrás és nemzetközi pályázati 

források 

 
A belvízrendszer többcélú hasznosításának, a települési szintű csapadék-

víz-visszatartás lehetőségeinek és hasznosításának feltárása 
AI-2 

A vizekkel kapcsolatos problémák (szárazság, aszály, árvíz, belvíz) megoldásainak keresése 

évtizedek óta folyik a településen (korábban Hajdúsági többcélú vízgazdálkodási rendszer, 

ma Civaqua). Az öntözés nem mindenhol megoldott, bizonyos területeken nem is gazdaságos 

és környezeti szempontból (szűkülő vízkészletek) nem is biztos, hogy hosszútávon fenntart-

ható. Az évnek bizonyos szakaszaiban az ár- és belvizek víztöbbletének visszatartásával az 

év más szakaszaiban jelentkező aszálykárok csökkenthetők. A vízvisszatartás feltételei 
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ugyan nagyrészt adottak (pl. Erdőspusztai tórendszer), de a csapadékösszegyűjtő, -elvezető 

rendszer működőképessége nem mindig megfelelő és nem is fedi le a város teljes területét, 

illetve a hasznosítása jelenleg csak rekreációs célra megoldott, ami viszonylag szűk kereszt-

metszet. A vízellátás-vízvisszatartás-hasznosítás komplexében még sok fejleszteni való van. 

Amennyiben a Civaqua program megvalósul, a problémák egy jelentős része (egyenletes víz-

ellátás, Nagyerdő vízpótlása, vízfolyások élővé tétele öntözés) orvosolható, de akkor is meg-

maradnak a szélsőséges csapadékvíz okozta problémák, amelyek megoldására a közös meg-

oldáskeresés érdekében elsődleges fontosságú lenne, hogy az érintett települési (kapcsoló-

dóan megyei) szervezetek közös javaslatot tudjanak kidolgozni a vízvisszatartás lehetősége-

iről, a már kiépült infrastruktúra legideálisabb hasznosításáról. Az intézkedés keretében fel 

kell tárni azokat a lehetőségeket, ahol a víz helyben tartására települési szinten lehetőség van 

(tározók öntözési célú hasznosítása, medertározási lehetőségek felmérése, vízvisszatartás 

mély fekvésű területeken, tározás gazdálkodói szinten, belterületi csapadékvíz visszatartás, 

tisztított szennyvíz helyben tartása, hasznosítása) és részletes előtanulmány kidolgozása 

szükséges az ár-és belvizek hasznosításának lehetőségeiről és a felhasználása kapcsán felme-

rülő vízminőségi problémákról és azok megoldásáról. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M3, M6 A1, A2, A4 Sz1, Sz2 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat, TIVIZIG 

Célcsoport lakosság, mezőgazdasági termelők 

Finanszírozási igény 10-20 MdFt 

Lehetséges forrás 
KEHOP, OVF, TIVIZIG, saját forrás és nemzetközi pályázati 

források 

 
Városi elválasztott csapadékvíz-gyűjtő rendszer fejlesztése AI-3 
Debrecen városában történelmi adottság (különösen a Belvárosban és a régi városrészekben) 

a csapadékvíz és a szennyvíz nincs elválasztva. Ez hármas problémát jelent. Egyrészt a tiszta 

csapadékvíz a keveredéskor szennyeződik és meg kell tisztítani és feleslegesen terheli az el-

vezető és tisztító rendszert. Másrészt a tiszta csapadékvíz összegyűjtésének lehetősége a ke-

veredéssel megszűnik és egy potenciális vízforrás válik felhasználásra alkalmatlanná. Har-

madrészt pedig nagy mennyiségű csapadék megjelenésekor a rendszer túltelítődik, vissza-

duzzad és/vagy a szennyvíztelepről kerül ki érdemi tisztítás nélkül. Az elválasztott rendszer 

kiépítésével meg lehetne szüntetni ezeket a problémákat és hasznosítható lehetne tenni a nagy 

mennyiségű csapadékot. A fejlesztést nagyon nehéz körülmények között kell megvalósítani, 

mert a Belváros beépítettsége és folyamatos terhelése miatt nem egyszerű a kivitelezés, de a 

várható potenciális pozitív hatások miatt szükséges a megvalósítása. A tervezés és a források 

biztosítása legalább olyan nehéz feladat, de az első lépések megtétele a projekt sikerének 

kulcsát jelentik. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M3, M4, M6 A1, A2, A4 Sz1 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat, Debreceni Vízmű Zrt. 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 10-20 MdFt 

Lehetséges forrás TOP, ÉAOP, VP, saját forrás 
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Ivóvízellátó rendszer felkészítése a hőhullámok és aszályos időszakok so-

rán fellépő többlet vízigény kielégítésére, víztakarékos technológiák elter-

jesztésének elősegítése 

AI-4 

A meglévő vízhasznosítási rendszerek fenntartásának és továbbfejlesztésének előtérbe helye-

zésével a város jelentős részén hatékonyan lehet fellépni az éghajlatváltozás okozta aszály-

veszélyeztetettséggel szemben. A debreceni vízhálózat gyakorlatilag teljes, lefedi a város te-

rületét, de a vízellátásba a jövőben fontos szerepet ellátó Civaqua program elemei még ezután 

fognak elkészülni egy több éves megvalósítás kereteiben. Az ellátáson túl a hálózat fejlesz-

tése és korszerűsítése is szempont. Már ma is nagy a hálózat vesztesége (irodalmi adatok 

alapján 20-25% is lehet) az elöregedés miatt, de ez a későbbiekben fokozódhat (szélsőséges 

előrejelzések szerint akár 50-80% is!), ha érdemi beavatkozás nem történik. A régi fém vagy 

azbesztbeton csövek élettartamuk vége felé járnak, a kisebb, esetenként nagyobb törések, 

szivárgások megszaporodhatnak akár a közeljövőben is. A rendszer üzemeltetését ugyan a 

Debreceni Vízmű Zrt. végzi, de annak tulajdonosa az Önkormányzat és hatásai is elsősorban 

rajta csapódnak le, így a megoldásból (a rendszer felmérése, prioritás meghatározás, tervezés, 

finanszírozás megoldása, kivitelezés) is ki kell vennie a részét. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M4 A1, A2, A4, 

A5 

Sz1, Sz2. Sz4 

Időtáv 2030. 
Felelős DMJV Önkormányzat, Debreceni Vízmű Zrt. 

Célcsoport lakosság 
Finanszírozási igény 2-8 MdFt 

Lehetséges forrás TOP, ÉAOP, VP, saját forrás 

 
Az önkormányzati és lakossági csapadékvíz-visszatartás, helyben tartás és 

hasznosítás ösztönzése 
AI-5 

A klímaváltozás következményeként több folyamat hatására szűkülhetnek az elérhető vízfor-

rások. Egyrészt a kiszámíthatatlanabbá váló csapadékeloszlás és szárazodás miatt csökkenhet 

a talajvíz szintje, így a felszín alatti vizek nehezebben lesznek elérhetők, másrészt a növekvő 

vízigény (pl. öntözés) miatt a felszíni vízmennyiség is szűkösebbé válhat. Emiatt nagy jelen-

tőséggel bír, hogy a lehulló csapadékvizet helyben lehessen tartani és szükség esetén felhasz-

nálni, kímélve ezzel más vízforrásokat és egyben megelőzve a vezetékes víz pazarló haszná-

latát. A csapadékvíz visszatartására mind önkormányzati, mind pedig lakossági szinten elér-

hetők a megfelelő technológiák. Ezek beépülhetnek a települések közterületeinek fejleszté-

sébe is (pl. terek felújítása során), de esetenként nagyobb beruházásokat is igényelhetnek. Az 

intézkedés részét képezheti továbbá az önkormányzatok és a lakosság tájékoztatása a csapa-

dékvíz visszatartás előnyeiről és lehetőségeiről. A közösségépítő folyamatok része kell hogy 

legyen az a szakmai alapokon nyugvó tájékoztatás, a lakosok közötti tapasztalatmegosztás, 

amelyeket fórumokon, lakossági tájékoztatókon, mintaprojektekben az egyéni vízgazdálko-

dással kapcsolatban nyújtani lehet. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M3, M6 A1, A2, A4 Sz1, Sz2 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat 
Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 1-2 MdFt 
Lehetséges forrás KEHOP, saját forrás és nemzetközi pályázati források 
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A-2 Felkészülés a hőhullámok és más szélsőségek egészségügyi hatásainak elhá-

rítására, életminőség javító intézkedéscsomag kialakítása és működtetése 

 
Debrecen 2030 program - egészségvédelmi elemek AI-6 
A Debrecen 2030 program egészségügyi vonatkozású fejlesztési elemeket is tartalmaz, ame-

lyek az klímavédelmi adaptációs törekvéseket is támogatják. Az egészségügyi alapellátás 

korszerűsítése Debrecenben, az időskorúak gondozásának, otthoni ellátásának fejlesztése és 

a gyermek- és családvédelmi intézmények fejlesztése egyenként is hatékonyak, együttesen 

pedig még nagy potenciált rejtenek magukban. Ha ezek a fejlesztések megvalósulásukkal 

párhuzamosan szemléletfejlesztéssel és a mindennapokban használható információk, gyakor-

lati tanácsok átadásával is kiegészülnek, akkor sikerrel enyhíthetők a változások okozta ne-

gatív hatások. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

 A1, A2, A3, 

A4, A5 

Sz1, Sz2 

Időtáv 2030. 
Felelős DMJV Önkormányzat, egészségügyi intézmények 

Célcsoport lakosság 
Finanszírozási igény 5-7 MdFt 

Lehetséges forrás EFOP, saját forrás 

 
Életminőségjavítási intézkedéscsomag kialakítása és működtetése AI-7 
Az életminőség javítása az adaptációs intézkedések fontos eleme. A felkészülés időszakát 

éljük, amikor még a klímaváltozás negatív hatásai már határozottan érzékelhetőek, de még 

elviselhetőek. A későbbiekben a helyzet az előrejelzések alapján romlani fog, hosszabb ideig 

tartó hőhullámokkal, levegőminőség romlással, szélsőséges időjárási jelenségekkel tarkítva 

válik nehezebbé az alkalmazkodás, kimerítve az emberek mentális és fizikai tartalékait. A 

helyzet kezelésére való felkészülést időben el kell kezdeni. Hőségriadó terv kidolgozása 

szükséges a hőhullámok kezelésére. Szükséges továbbá a tartós hőség hatásait enyhítő be-

rendezések telepítése, megoldások alkalmazása kül- és beltéren egyaránt, illetve intézkedési 

terv kidolgozása a szmoghelyzetek kezelésére, a levegőminőség monitorozása. A helyi 

egészségvédelmi szűrőprogramok meghirdetése és megszervezése a szív-és érrendszeri meg-

betegedések időben történő felderítése érdekében szintén nélkülözhetetlen. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

 A1, A2, A3, 

A4, A5 

Sz1, Sz2, Sz3 

Időtáv 2025. 

Felelős DMJV Önkormányzat, egészségügyi intézmények 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 500-800 MFt 

Lehetséges forrás EFOP, saját forrás 

 
Emissziós és immissziós adatbázis létrehozása, levegőminőségi hatások 

becslésére, valamint az egyes intézkedések különböző változatainak ha-

tásbecslésére 

AI-8 

Az emisszió (levegőterhelés) és immisszió (levegőterheltségi szint) monitorozása, mérése, 

az adatok feljegyzése, kutathatóvá tétele és kiértékelése, hatásbecslés az adaptáció fontos 
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eleme. A légszennyezés -közvetlenül vagy közvetve- a megbetegedések és a halálozások je-

lentős részéért felelős, Debrecenben pedig a város adottságai miatt különösen a szállópor-

mennyiség okoz problémákat, túllépéseket. Ha az aszályos időszakok száma megnövekszik, 

a csapadékeloszlás egyenetlenebbé válik és a szeles napok száma is nő, akkor a szállópor-

koncentráció akár exponenciálisan is nőhet és hosszabb ideig tartó egészségre káros állapotok 

maradhatnak fenn. A mérés és az adatgyűjtés, de különösen annak kiértékelése lehetőséget 

biztosít, hogy a változásokkal szembeni intézkedések hatékonyak és célirányosak legyenek 

és időben lehessen reagálni a kihívásokra. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M1, M2, M5 A2, A4, A5 Sz1, Sz2, Sz3 
Időtáv 2023. 

Felelős DMJV Önkormányzat 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 100-200 MFt 

Lehetséges forrás LIFE IP HUNGAIRY projekt, KEHOP, saját forrás 

 
Épületek nyári hővédelmének javítása AI-9 
Az épületek hővédelme a következő években, évtizedekben egyre nagyobb szerepet fog 

kapni, amint a klímaváltozás még érezhetőbben fogja kifejteni a hatását és az átlaghőmérsék-

letek, illetve a hőségnapok száma az előrejelzések szerint emelkedni fog. A régi és új épületek 

kezelése más és más, illetve külön kell választani a lakossági és önkormányzati kezelésben 

lévő épületeket. Az új épületek építésekor célszerű lenne felhasználni a mai ismeretek szerinti 

legjobb technikákat. A régi épületek esetén a felújítás, energetikai fejlesztés a járható út. A 

lakossági tulajdonban lévő épületek ilyen irányú költségeit zömmel saját forrásból kell fe-

dezni, míg az önkormányzati épületek hővédelmének javítása központi (önkormányzati, ál-

lami vagy uniós) forrásokból, pályázat útján fedezhető. A megvalósításnak anyagi és isme-

retbeli hiányosságai lehetnek. Az anyagi oldalt támogatásokkal lehet segíteni, amire már la-

kossági tulajdonú épületek esetében is volt példa (nyílászárók cseréje, alternatív energiaellá-

tás, várható a felújítások támogatása). Az ismeretbeli hiányosságokat a mitigációs intézkedé-

sek között szereplő lakossági tanácsadó ponttal és bemutatóprojektekkel lehet kezelni.  

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M2 A2, A4, A5 Sz1, Sz2, Sz3 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat, lakásszövetkezetek, épülettulajdonosok 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 7-15 MdFt 

Lehetséges forrás 
BM, VM, ÉAOP, GINOP, KEHOP, TOP, megyei és települési 

környezetvédelmi alap, saját forrás 

 
Közutak terhelő környezeti hatásainak csökkentése, padkanyesés AI-10 
A forgalmas közutak a szálló por terhelése jelentős lehet, különösen a tartósan csapadékmen-

tes, aszályos időszakokban. A terhelés csökkentésére megoldás lehet az a tervezet, amely 

szerint az érintett közutak mentén szennyezés tűrő növényekből álló védősávok kialakítása, 

amely közvetetten a város levegőminőségét javítja, illetve a padkanyesés, ami a városi úthá-

lózat mellett évek során felhalmozott por, sár eltávolítását jelenti (2020-ig ez a beavatkozás 

4.072 m2 padkát érintett). Ez csökkenti annak lehetőségét, hogy a száraz időszakokban ebből 

a laza szerkezetű halmazból por kerüljön a lemosódással és a széllel a levegőbe. 
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Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M3 A2, A4, A5 Sz1, Sz4 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 0,5-1 MdFt 

Lehetséges forrás TOP, KEHOP, saját forrás 

 

A-3 A termőhelyi adottságokhoz leginkább illeszkedő termelési módok alkalma-

zása a mezőgazdaságban 

 
A helyes mezőgazdasági gyakorlatra nevelés, alkalmazkodó mezőgazda-

sági mintaprojektek kialakítása 
AI-11 

A helyes mezőgazdasági gyakorlat a mezőgazdaság tanúsító rendszere, amely meghatározza 

azokat az eljárásokat, amelyeket fenntartható módszerek alkalmazásával kell megvalósítani 

a fogyasztók számára biztonságos vagy egészséges élelmiszer-előállításához vagy további 

feldolgozásához. Ezek az elemek a művelés teljes időtartamát átfogják a talajelőkészítéstől 

kezdve a növényápoláson keresztül a betakarításig. Fontos elemei a termőföld víztároló ka-

pacitásának növelése, a megváltozott viszonyokhoz alkalmazkodó új fajták, új kultúrák ter-

mesztése és a víztakarékos öntözési módok alkalmazása. Ezeket az elemeket alkalmazva 

csökkenthető a gazdálkodás környezetterhelése. A Debreceni Egyetemmel, elsősorban annak 

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karával, valamint a föld-

művelésügyi hatóságokkal együttműködésben ezen gyakorlatról szóló ismeretterjesztés szé-

les körűvé tétele fontos szempont a jövő érdekében. Ennek egyik eleme a szaktanácsadói 

rendszer bővítése, elérhetőségének javítása, információs felületek széles körű hozzáférhető-

ségének biztosítása. Másrészt a mezőgazdasági tájhasználatváltást segítenék olyan mintapro-

jektek, amelyeken keresztül bemutatható lenne a kímélő mezőgazdasági technológiák gya-

korlati alkalmazkodása és előnyei a konvencionális mezőgazdasági termeléssel szemben (az 

arra kevéssé alkalmas területeken). A mintaprojektekben megvalósítható gyakorlatok pél-

dául: biotópok, nagytáblák kisebbekre történő bontása, helyi vízvisszatartás stb.  

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M5, M6 A3 Sz1, Sz2, Sz3, 

Sz4 
Időtáv 2030. 

Felelős 
DMJV Önkormányzat, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi Osztály 

Célcsoport lakosság, mezőgazdasági termelők 

Finanszírozási igény 20-200 MFt 

Lehetséges forrás VP, saját forrás 
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A-4 Éghajlatváltozással érintett, sérülékeny helyi természeti és épített értékek vé-

delme, állapotának megóvása a változó, esetenként szélsőséges éghajlati adottsá-

gok között 

 
Éghajlatváltozás által veszélyeztetett helyi természeti értékek állapotának 

megóvása a változó éghajlati adottságok között 
AI-12 

Debrecen területe igen gazdag természeti értékekben, amelyek a klímaváltozás hatásainak 

erősen kietettek. Ezek egy része országos védettségű (Nagyerdő), más részük helyi jelentő-

séggel bíró védett terület (erdőspuszta, fennmaradt vizes élőhelyek) vagy egyszerűen a helyi 

életközösségek szerves tagjai, a minőségi életteret biztosító keretek. Megőrzésük, fejleszté-

sük az egész közösség érdeke. A debreceni Nagyerdő területén különleges védett növényfa-

jok és állatok élnek, nevét hatalmas, 100–120 éves fáiról kapta. Az erdőt a XVIII. században 

parkká nyilvánították, majd 1939-ben 1. sorszámmal jegyezték be a védett természeti terüle-

tek törzskönyvébe. Az országos jelentőségű védett természeti terület a Natura 2000 hálózat 

része. Az erdő legfőbb problémája a szárazodás, az idős tölgyesek leromlása, az invazív és 

tájidegen özönfajok jelenléte és az illegális hulladéklerakás. Ezek megakadályozásában a 

Hortobágyi Nemzeti Park közmunkaprogramja, az erdő állapotán pedig a Nyírerdő Zrt. er-

dőfelújítása jelent már most is segítséget. A Debreceni Egyetem Botanikus Kertje pedig uniós 

támogatással társulás-rekonstrukciós programot indít a közeljövőben. A Debrecen 2030 

program részeként megvalósítandó Civaqua program pedig hosszú távon is megoldást jelent-

het a kiszáradás ellen. Fontos kérdés e mellett a fennmaradt vizes élőhelyek védelme, a bio-

diverzitás védelme helyi szinten, a nagy fajgazdagságú menedékhelyek feltérképezése, bio-

lógiai változatosság felmérése, ökológiai vízkészlet megőrzése, pótlása, a városi élőhelyfej-

lesztése (urban biodiversity enrichment, a városi biodiverzitás növelése) és a biológiai átjár-

hatóság, ökofolyosók biztosítása, illetve az élővilágvédelmi (emlősök, kétéltűek, hüllők, ma-

darak, őshonos fák) programok fejlesztése, végrehajtása. A környezeti nevelés, az aktív be-

avatkozás (odúk, költőládák, denevértorony, sünlakok kihelyezése, őshonos fák, egyéb nö-

vényzet ültetése, napozóhelyek, szaporodó közegek védelme) propagálása, szervezése, be-

mutatóval, tájékoztatókkal egybekötött végrehajtása szintén hatékony elemei lehetnek a 

problémamegoldásnak. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M3 A1, A4, A5 Sz1, Sz2, Sz3 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat 

Célcsoport minden, az erdők ökoszisztémaszolgáltatásait élvező érintett 

Finanszírozási igény 3-4 MdFt 

Lehetséges forrás VP, Erdő-környezetvédelmi kifizetések, TOP, saját források 

 
Éghajlatváltozás által veszélyeztetett helyi építészeti értékek állapotának 

megóvása a változó éghajlati adottságok között 
AI-13 

A klímaváltozás nyomán fellépő szélsőséges időjárási események gyakoriságának és inten-

zitásának növekedése Debrecen épített környezetét, műemlékeit is jelentős mértékben érinti. 

Az értékes épületállomány az esetenként gondozatlan épületek a viharkároknak széllökések-

nek, csapadék-, villám- és fagykároknak, a szélsőséges hőingadozás következtében fellépő 

aprózódásnak, a vízparti műemlékek az árvízkároknak kitettek. A fedetlen/részlegesen fedett 

épületek még inkább sérülékenyek. Szabadtéri jellegük okán a város nemzetközi és országos 

rendezvénykínálata is megemlíthető a sérülékeny örökségi elemek között. Az értékek ilyetén 

kitettsége az időjárási szélsőségeknek és kapcsolódó potenciális káreseményeknek az ezekre 

https://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1939
https://hu.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hortob%C3%A1gyi_Nemzeti_Park
https://hu.wikipedia.org/wiki/Debreceni_Egyetem
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való felkészülést teszi szükségessé. Az intézkedés keretében a városi épített és kulturális ér-

tékek tendenciózus felmérése, sérülékenységük szerinti kategorizálásuk történik meg egy vá-

rosi értéktár keretében. Erre épülhet egy útmutató kidolgozása, mely az örökségi értékek al-

kalmazkodóképességét célzó fejlesztési lehetőségeket járja körbe, számba véve létező nem-

zetközi és hazai jó gyakorlatokat, lehetséges finanszírozási forrásokat, a megvalósításban po-

tenciálisan közreműködő partnereket. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M2 A2, A4, A5 Sz1, Sz2, Sz3 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 5-15 MdFt 

Lehetséges forrás BM, KEHOP, TOP, saját források 

 
A városi épületállomány viharkárokkal szembeni sérülékenységének fel-

mérése és intézkedési javaslatok megfogalmazása 
AI-14 

Debrecen épületállományában országos szinten magas az újabb építésű lakások aránya, egyes 

területeken (kertségek, régi építésű családiházas övezetek) viszont még gyakoriak a régi, 

rossz állapotban lévő lakások is, melyek felújítását gyakran a lakosság rosszabb anyagi hely-

zete nem teszi lehetővé. A különböző városrészek kitettsége a viharkárokkal szemben eltérő. 

Az intézkedés keretében felmérésre kerül a debreceni épületállomány viharkárokkal szem-

beni sérülékenysége és intézkedési javaslatok kerülnek megfogalmazásra a különböző típusú 

épületek felkészítésére. Fontos a javaslatok megfelelő közvetítése a lakosság felé is. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

 A2, A4, A5 Sz2, Sz2, Sz3 
Időtáv 2022. 

Felelős DMJV Önkormányzat 

Célcsoport lakosság, ingatlan tulajdonosok, -fenntartók 

Finanszírozási igény 5-15 MFt 

Lehetséges forrás saját forrás 

 
Zöldterületi fejlesztések AI-15 
A városi zöldterületek fejlesztése összetett pozitív hatást eredményez a klímavédelemben. A 

szélsőséges hőmérsékleti hatását a parkok, ligetek, erdőrészletek mikroklímája csökkenti, ár-

nyékolással, a talaj víztartalmának visszatartásával, a porszennyezés csökkentésével segíti az 

adaptációt, nem utolsó sorban pedig regenerációs lehetőséget biztosít a lakosok számára. 

Debrecen a Zöld Város programmal a klímaváltozás és hősziget hatás ellen várostervezési, 

zöldterületfejlesztési módszerek alkalmazásával, míg a Modern Város programmal a zöldte-

rületek növelésével, a meglévők rehabilitációjával, a zöld buszmegállók kialakításával és el-

érhető távolságon belüli jó minőségű zöldfelületek kialakításával veszi fel a küzdelmet a klí-

maváltozással. Fentieken túl fejlesztési lehetőséget fogalmaz meg a Debreceni Zöldterület 

kísérleti akció (véderdő telepítése) I. ütemében is. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M3 A1, A4, A5 Sz1, Sz2, Sz3 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzata 

Célcsoport lakosság 
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Finanszírozási igény 10-12 MdFt 

Lehetséges forrás TOP, saját források, LIFE IP HUNGAIRY projekt 

 

A-5 A klímaváltozással szemben különösen érzékeny turisztikai termékek alkal-

mazkodásának erősítése 

 
A turisztikai célpontok, események látogatottságának megőrzése a változó 

éghajlati adottságok között 
AI-16 

A kiemelten sérülékenynek bizonyuló turisztikai termékekre épülő desztinációkban a klíma-

változás előrehaladásával határozott lépések megtétele is szükségessé válik. A városi rendez-

vényekre is jellemző szabadtéri, turisztikai termékek, a városlátogató turizmushoz kapcso-

lódó és egyéb szabadtéri rendezvények kiemelten érzékenyek a klímaváltozás hatásaira. Emi-

att a különböző attrakciók, a kiszolgáló infrastruktúrák, szolgáltatások és a rendezvények 

tervezése és működtetése során az intézkedés a klímabiztonsági és alkalmazkodási szempon-

tok figyelembevételét támogatja. Így része az adaptációs lehetőségekkel kapcsolatos ismer-

tetők, tájékoztatók kidolgozása; jó gyakorlatokat összegző kiadványok bemutatása, klímaba-

rát kivitelezési (pl. energiatakarékos berendezések, passzív épületek, szélhűtés kialakítása); 

és az alkalmazkodást segítő térrendezési megoldások (árnyékolás, épülettájolás, esőbeállók 

kialakítása, stb.) támogatása, az anyagtakarékosság, az erősödő időjárási szélsőségekhez való 

alkalmazkodás, az ezekre való felkészülést segítő megoldások érvényesítése. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M3, M6 A1, A2, A4, 

A5 

Sz1, Sz2, Sz3 

Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat, TDM szervezetek 

Célcsoport lakosság, turisták, turisztikai szolgáltatók 

Finanszírozási igény 2-400 MFt 

Lehetséges forrás TOP, VP, saját forrás 

 
A klímaváltozáshoz kapcsolódó turisztikai kihívásokkal és válaszokkal 

kapcsolatos települési tudáskészlet kialakítása és bővítése 
AI-17 

Jelenleg a debreceni desztinációkat érintően viszonylag korlátozott mértékű klímavonatko-

zású ismeretanyag áll rendelkezésre. E helyzetet javítandó az intézkedés a városlátogató és 

aktív turisztikai, gyógyturisztikai desztinációk között a kitettség-érzékenység-sérülékenység 

terén fennálló különbségek beazonosítását, a kockázatok megjelölését és a területspecifikus 

alkalmazkodási válaszok, illetve alkalmazkodóképességi különbségek vizsgálatát célozza, 

különböző sérülékenység-, hatás- és kockázatelemzések révén. Ezek eredményeire a későb-

biekben vonatkozó adaptációs stratégiák épülhetnek. A felhalmozott tudásanyag disszeminá-

ciója rendezvények szervezésével, kiadványok elkészítésével, az érintett szereplőket össze-

fogó hálózatépítéssel, városi webes tudástár létrehozásával oldható meg, melyek támogatása 

szintén az intézkedés keretéből történhet meg. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

 A2, A4 Sz1, Sz2, Sz3 
Időtáv 2022. 

Felelős DMJV Önkormányzat, TDM szervezetek 

Célcsoport lakosság, turisták, turisztikai szolgáltatók 

Finanszírozási igény 20-40 MFt 

Lehetséges forrás TOP, VP, saját forrás 
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6.3. Szemléletformálási, klímatudatossági intézkedések 

 

Sz-1 A klíma-, energia- és környezettudatosság térhódításának elősegítése 

 
Debrecen 2030 program - szemléletfejlesztési elemek SZI-1 
A Debrecen 2030 program olyan elemeket is tartalmaz, amelyek nem közvetlenül a mitigá-

ciós vagy adaptációs célokat szolgálják, hanem közvetve, a szemléletfejlesztésen keresztül 

hatnak a klímaváltozás ellen. Ilyenek pl. a Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója, a Debre-

ceni tehetséggondozó program fejlesztése, a helyismereti és helytörténeti program, a közmű-

velődési hálózat fejlesztése, a 21. századra felkészült lakosságot segítő helyi szintű komplex 

programok, a beruházásokhoz kapcsolódó közösségépítés és szemléletformálás és az Óvoda 

és bölcsőde fejlesztések. Ezek a programok, fejlesztések mind lehetőséget biztosítanak arra, 

hogy fejlesszék a klímatudatosságot. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M1, M2 A2, A4 Sz1, Sz2, Sz3 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzata, civil szervezetek 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 1-2 MdFt 

Lehetséges forrás KEHOP, TOP, saját forrás 

 
Future of Debrecen Zöld Őrváros mozgalom megvalósítása SZI-2 
A Future of Debrecen Zöld Őrváros Debrecen jelenét és jövőjét szolgáló mozgalom indult 

2020-ban. A mozgalom nyolc pontban foglalja össze az értékeket és célokat: 

- a zöldfelület növelése Debrecen közigazgatási határain belül, 

- fák és cserjék számát növelni, 

- zöld buszmegállók kialakítása, 

- az életminőség, a környezetvédelem szempontjaival összehangban álló hulladékgazdál-

kodási, vízgazdálkodási, energiagazdálkodási rendszerek fejlesztése, Civaqua program 

megvalósítása, 

- aktív közreműködés a természeti és épített környezetviszonyaihoz igazodó közlekedési 

fejlesztési tervek kidolgozásában és azok végrehajtásában, 

- törekvés a programok tervezése és végrehajtása során minden korosztályba tartozó pol-

gártársunk bevonására, 

- az épített környezet átalakításával közösségi terek fejlesztése, 

- innovatív, egyedi, debreceni megoldások alkalmazása a környezetvédelmi programok-

ban. 

- az Európai Unió és a magyarországi környezeti fejlesztési programok támogatási eszkö-

zeinek kezdeményezően igénybevétele. 
Mindezekkel kifejezve, hogy Debrecen megfelel a térségi központ szerepből fakadó kötele-

zettségeknek: Debrecen Zöld Őrváros. A Program működését segíti a Zöld Munkacsoport 

létrejötte. A Program elemei között szemléletformálási akciók sorakoznak, amelyek a min-

dennapi élet során előforduló problémákkal foglalkoznak: a környezetet kevésbé szennyező 

tüzelési módok, a zöldhulladék helyes hasznosításának megismertetése, élővilágvédelem, 

Zero waste életmód népszerűsítése, Ugyanakkor vannak konkrét tevőleges elemei is, mint a 

komposztáló edények kihelyezése, Zöld (lombgyűjtő) zsákok kiosztása a lakosság számára, 

közösségi kert program, 5 év alatt 10.000 fa ültetése (2019. áprilistól), stb. 
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Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M6 A2, A5 Sz1, Sz2, Sz3 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzata, civil szervezetek 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 3-5 MdFt 

Lehetséges forrás KEHOP, TOP, saját forrás 

 
Kibocsátás-csökkentési és alkalmazkodási szemléletformálási csomagok 

kidolgozása 
SZI-3 

A klímastratégia megvalósításának egyik kulcsa, hogy az érintettek tisztában legyenek cse-

lekvési lehetőségeikkel. Ennek érdekében a megyei, illetve városi szintű stratégiai dokumen-

tumokból következő beavatkozási lehetőségeket az érintett célcsoportok számára is érthető 

módon, a konkrét cselekvések szintjére lebontott módon is meg kell fogalmazni. A klíma-

stratégia alapján a szemléletformálás főbb célcsoportjai (lakosság; oktatás, nevelés; szociális 

és egészségügyi intézmények; gazdasági szektorok; önkormányzatok; hátrányos helyzetű tér-

ségek) számára tájékoztató csomagok készülnek. A szakmai anyagok, illetve közérthetően 

megfogalmazott applikációk, előadások, wokshopok, kommunikációs kampányok a minden-

napi cselekvés szintjén mutatják be az energia- és klímatudatos életmód, gazdasági tevékeny-

ségek feladatait. A városi klímatudatossági szemléletformálási csomagok kidolgozásában tá-

maszkodni kell az ágazati, önkormányzati, illetve civil szakértők felhalmozott tudásanya-

gára, jó gyakorlataira. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M2, M6 A2, A5 Sz1, Sz2, Sz3 
Időtáv 2022. 

Felelős DMJV Önkormányzat, civil szervezetek 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 30-60 MFt 

Lehetséges forrás EFOP, KEHOP, saját forrás 

 

Sz-2 Az energia- és klímatudatosság szemléletformálási csomópontjainak kiala-

kítása oktatási, nevelési, szociális és egészségügyi intézményekben 

 
Környezetvédelmi munkacsoport működése SZI-4 
A Debrecen 2030 program keretében Debrecen új környezetpolitikát hirdetett meg, amelynek 

célja, hogy a város az elkövetkezendő években fenntartható, „zöld” módon fejlődjön. Ezt az 

új környezetpolitikát segítendő jött létre a Környezetvédelmi munkacsoport, amelynek tagjai 

környezet- és természetvédelmi szakemberek, illetve olyan ismert debreceniek, akik szív-

ügyüknek tekintik a város jövőjéért való tevékenykedést. A program keretében megvalósí-

tandó környezetvédelmi feladatoknak, célkitűzéseknek a megfogalmazásában a közös gon-

dolkodásban különböző formában már a múlt korábban is részt vettek a környezetvédelmi 

munkacsoport tagjai, akik korábban is bizonyították már, hogy rendkívül elkötelezettek a 

természet- és a környezetvédelem ügye iránt. A Környezetvédelmi munkacsoport megalakí-

tása ezt a kezdeményezést önti formába. Ez a társadalmi testület a jövőben konzultációs sze-

repben együttműködik Debrecen önkormányzatával a törekvések megvalósításában, hogy 

környezetük és az őket körülvevő természet megóvásával, értékeinek gyarapításával a város 
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lakóinak jövőjét szolgálják, olyan természet- és környezetvédelmi szemlélet érvényesítésé-

vel, amely széles körű társadalmi összefogáson alapszik. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M1, M2, M3, 

M4, M6 

A1, A2, A4, 

A5 

Sz1, Sz2, Sz3, 

Sz4 
Időtáv 2030. 

Felelős 
DMJV Önkormányzata, civil szervezetek, a munkacsoport tag-

jai 
Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 4-800 MFt 
Lehetséges forrás saját forrás 

 
Klímavédelmi ismeretek átadása a közoktatásban résztvevő gyermekek 

számára 
SZI-5 

Közismert, hogy a gyermekek szemléletformálása nem csak azért minősül hatékonynak, mert 

személyükben a jövő generáció gondolkodásmódjának alakítására van lehetőség, hanem 

azért is, mert rajtuk keresztül egész családjuk életvitele, magatartási szokásai kedvező irány-

ban befolyásolhatók. Az óvodák és iskolák a szemléletformálás elsődleges helyszínei, mert 

a környezeti nevelést, érzékenyítést a lehető legfiatalabb korban kell elkezdeni. A tanórák 

anyagába beépülő, illetve azokhoz szervesen kapcsolódó oktatási, szemléletformálási tevé-

kenységek, közösségi események különösen hatékonyak lehetnek. Az intézkedésnek része a 

tanárok naprakész információkkal való ellátása és továbbképzése a klímaváltozással kapcso-

latban. A szakmai anyagok alapján a tanárok az éghajlatváltozással kapcsolatos, aktuális tu-

dományos, szakmai, szakpolitikai információkat, valamint környezeti nevelési, szemléletfor-

málási módszertant ismerhetik meg. A tanultakat a pedagógusok mindennapi munkájukban 

alkalmazhatják. Nagy szerepet kell szánni a fejlesztendő tananyagokban a közvetlen környe-

zet megismerésének (helyi természeti, kulturális értékek, különös tekintettel azokra, amelye-

ket az éghajlatváltozás és az ember tevékenysége fenyeget). A tananyagok, szemléletformá-

lási anyagok a gyermekek számára érthető, figyelmüket, érzelmeiket megragadó módon mu-

tatják be az éghajlatváltozás várható hatásait, a teendőinket. Nagy szerepet kell szánni az 

oktatásban a terepi, illetve gyakorlati tevékenységeknek. Debrecenben élő hagyományai van-

nak a környezeti nevelésnek, az intézkedés ezekre építve a következő lehetséges feladatokat 

foglalja magában: szakkörök, előadások, helyi tanulmányi vetélkedők szervezése és lebonyo-

lítása a klímavédelem témakörében, gyermekek bevonása a klímavédelmet szolgáló közös-

ségi programokba, kezdeményezésekbe. Az oktatási, nevelési intézmények szemléletformáló 

tevékenységét támogathatják a témában kiírt versenyek, pályázatok is.  

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M3, M4 A1, A2, A4, 

A5 

Sz1, Sz2, Sz3, 

Sz4 
Időtáv 2025. 

Felelős 
DMJV Önkormányzata, Klebersberg Intézményfenntartó köz-

pont 
Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 30-80 MFt 
Lehetséges forrás EFOP, saját forrás 
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Alkalmazkodó közösségek SZI-6 
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az életminőség javítása szempontjából is lé-

nyeges, hogy a helyi közösségek megerősödjenek. Egy jól működő közösség odafigyel tag-

jaira, a kölcsönös segítség elvén épül fel, intenzív a belső információáramlás. Az együttmű-

ködés, összefogás révén olyan adekvát válaszokat is képes adni, melyek a közösség kiszol-

gáltatottabb tagjai számára is növelhetik a biztonságérzetet és a tényleges biztonságot. A bi-

zalom egyben költségcsökkentő tényező is a váratlan hatásokra való felkészülés során. A 

reziliens helyi társadalom kiépítése érdekében tudatos közösségfejlesztésre van szükség. Az 

intézkedés keretében olyan speciális közösségfejlesztési programok valósulnak meg, melyek 

az éghajlatváltozási alkalmazkodás kérdésköreire fókuszálnak. A helyi együttműködést a 

meglévő civil aktivitásra építve úgy formálja, hogy abban a változó éghajlatra való felkészü-

lés feladatai is helyt kapjanak. A megvalósítás során a közösségnek tekintettel kell lenniük 

különösen sérülékeny tagjaikra is (gyermekek, idősek, szegények, betegek. Az intézkedésbe 

bele tartozik az éghajlatváltozással kapcsolatos információk (pl. az említett szemléletformá-

lási csomagok) terjesztése, az egymás iránti odafigyelés erősítése (pl. hőhullámok idején) 

vagy a helyben releváns természeti katasztrófák esetén teendők közös kidolgozása. A lakos-

ság érzékenyítése céljából olyan akciók megvalósítása is támogatható, mint például települési 

időjárási napló készítése (ami az éghajlatváltozás helyi szintű megfigyelését, az éghajlatvál-

tozással kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtését szolgálhatja), vagy a település környéki in-

vazív fajok -melyek elszaporodását elősegítheti a klímaváltozás- feltérképezése és irtása. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M3, M4, M6 A1, A2, A4, 

A5 

Sz1, Sz2, Sz3 

Sz4 
Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 25-50 MFt 

Lehetséges forrás TOP, saját forrás 

 

Sz-3 Széles körű partnerség építése a településen a klímaváltozásból fakadó prob-

lémák kezelésére 

 
Ökomenedzser iroda működtetése SZI-7 
Az országos lefedettséget biztosító Ökomenedzsment-hálózat egyik kiemelt célja egy leve-

gőtisztaság-védelmi ökomenedzser tanácsadó hálózat létrehozása. Az ökomenedzserek iro-

dáit a tíz településen, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, A Mindennapi Kul-

túráért Egyesületnél alakítják ki. Debrecenben a Polgármesteri Hivatal Zöldterületi Osztá-

lyán található az iroda. A hálózat szakértői az adott településen segítik a helyi intézkedések 

koordinálását, a tájékoztatást, a szemléletformálást, aktívan közreműködnek a települési mo-

bilitási tervek és munkahelyi közlekedési tervek kidolgozásában, valamint elősegítik a tele-

pülések és a lakosság sikeres pályázatainak benyújtását a levegőminőség javítását célzó hazai 

és uniós forrásokra. A hálózat koordinátora az Ökomenedzser Tudásközpont lesz, amelyet a 

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a LIFE IP HUNGAIRY projekt keretében hozott létre. 

A tudáscentrum nemcsak folyamatos műszaki támogatást nyújt, de biztosítja az ökomene-

dzserek rendszeres továbbképzését is. A projekt részeként szemléletformáló tudástárat és 

egyéb ismeretterjesztő anyagokat hoz létre a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és A Min-

dennapi Kultúráért Egyesület, amelyeket minden önkormányzat felhasználhat településére 
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alkalmazva. Emellett digitális és nyomtatott oktatóanyagokat készítenek, amelyek az ökome-

nedzsereknek adják meg a megfelelő tudást a környezetvédelemről, különös tekintettel a le-

vegőminőség védelmére, a szemléletformálásra és a projektmenedzsmentre. A projektpart-

nerek, ökomenedzserek és bevont központi érdekeltek közötti folyamatos kommunikáció 

biztosítja a tudásátadást és tapasztalatok cseréjét a levegőminőségi tervek célkitűzéseit támo-

gató önkormányzatok között. A LIFE integrált projekt specifikus célkitűzése a projekt meg-

valósítása a releváns professzionális csoportok, hatóságok és a közösségek együttes bevoná-

sával. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M1, M2, M3 A1, A2, A4, 

A5 

Sz1, Sz2, SZ3 

Időtáv 2030. 
Felelős DMJV Önkormányzata 

Célcsoport lakosság 
Finanszírozási igény 15-30 MFt 

Lehetséges forrás 
LIFE IP HungAIRy, Megyei és Települési Környezetvédelmi 

Alap, saját forrás 

 
Civilek és egyházak részvétele a klímavédelemben és alkalmazkodásban SZI-8 
A városban működő civil szervezetek közül számos foglalkozik a klímaváltozás témakörével. 

Kampányaik, tanácsadó tevékenységeik érinthetik a klímaváltozás egészét, illetve egyes té-

materületeket (pl. tudatos fogyasztás, helyi értékek védelme, helyi gazdaságfejlesztés, termé-

szetvédelem). Komoly erősségük közvetlen kapcsolatuk a lakossággal, szakmai megalapo-

zottságuk, hitelességük. Az egyházak erősödő teremtésvédelmi tevékenysége szintén figye-

lemre méltó. Kommunikációjuk a hívek életére komoly hatást tud gyakorolni. A megyei, 

illetve települési klímastratégiák tervezésében és megvalósításában a megyei és helyi önkor-

mányzatok növekvő szerepet szánnak a civil szektornak valamint az egyházaknak. A klíma-

változással kapcsolatos kampányokba bevonásra kerülnek, illetve az egyes szakterületeken 

folyatott rendszeres információterjesztési, tanácsadási tevékenységüket támogatják.  

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M3, M4, M6 A1, A2, A4, 

A5 

Sz1, Sz2, Sz3 

Időtáv 2030. 

Felelős DMJV Önkormányzat, civil szervezetek, egyházak 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 5-50MFt 

Lehetséges forrás TOP, saját forrás 

 

Sz-4 A gazdasági szektor zöldítése, lehetőségeinek kihasználása a klímavédelem-

ben, a körforgásos gazdaság népszerűsítése 

 
Jó gyakorlatok megosztása és vállalati társadalmi felelősségvállalás SZI-9 
Debrecen számos gazdálkodó szervezete előremutató beruházásokat valósított meg a meg-

újuló energiahasználat, innovatív, környezetkímélő technológiák használata vagy a tájgaz-

dálkodás, helyi gazdaságfejlesztés terén. A jó példák megosztása más gazdálkodókkal, illetve 

a szélesebb közönséggel segíthet abban, hogy a mitigáció és adaptáció előremutató megol-
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dásai teret nyerjenek. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása üzleti szempontból is elő-

nyös lehet. Az intézkedés keretében a városban és környezetében működő, környezetkímélő, 

klímatudatos cégek bemutatóhelyeket alakíthatnak ki, ahol fejlesztéseiket mutathatják be az 

érdeklődőknek. A DMJV Önkormányzata kereshető, online adatbázist hoz létre a jó példák-

ból, ami segíti az eligazodást. 

 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M1, M3, M4, 

M5, M6 

 Sz1, Sz2, Sz3, 

Sz4 
Időtáv 2025. 

Felelős DMJV Önkormányzat, HBm-i Kereskedelmi és Iparkamara 

Célcsoport zöld, innovatív vállalatok 

Finanszírozási igény 10-50 MFt 

Lehetséges forrás GINOP, Megyei Környezetvédelmi Alap, saját forrás 

 
Klímatudatosság a foglalkoztatási paktumokban SZI-10 
Debrecen egyik legfontosabb területfejlesztési célkitűzése a versenyképes gazdaság kiépí-

tése. A klímatudatosság ugyanakkor megkerülhetetlen peremfeltétel. A gazdaság szerkezet-

ének környezettudatos irányba befolyásolása a környezetvédelem egyik leghatékonyabb 

módja. A cégek klímatudatos átalakítása és működtetésének kulcseleme a vezetők és a dol-

gozók képzettsége, megfelelő hozzáállása. A foglalkoztatás-növelést célzó helyi foglalkoz-

tatási együttműködések (paktumok) szerves részévé kell tenni a klímatudatos fejlesztést. 

Egyúttal a munkavállalók képzésére és foglakoztatására vonatkozó programokban az ala-

csony szén-dioxid tartalmú megoldások és az alkalmazkodás feladatainak bemutatását is meg 

kell jeleníteni. A képzésekben ágazatspecifikus jelleggel a klímatudatos üzemeltetés mód-

szereit is be kell mutatni. Az intézkedés, illetve a paktumok keretében ösztönözhető például, 

hogy a nagy foglalkoztatók mobilitási terveket készítsenek, ösztönözve ezzel a munkaválla-

lókat a környezettudatosabb közlekedési módok választására. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia  

célkitűzéseihez 

Mitigációs célki-

tűzés kódja 

Adaptációs célki-

tűzés kódja 

Szemléletformá-

lási célkitűzés 

kódja 

M3 A3, A4, A5 Sz3, Sz4 
Időtáv 2025. 

Felelős DMJV Önkormányzat 

Célcsoport foglalkoztatók, munkavállalók, felnőttképzésben résztvevők 

Finanszírozási igény 30-75 MFt 

Lehetséges forrás GINOP, VP, TOP, saját forrás 
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7. A megvalósítás pénzügyi és intézményi feltételei, eszközei 

 

7.1. Intézményi, partnerségi terv 

 

Debrecen MJV Klímastratégiájának végrehajtásáért elsődlegesen az Önkormány-

zat a felelős, amely ezt a feladatát a várost üzemeltető szervezetekkel együttmű-

ködésben látja el. Az intézmények feladatai a klímastratégia végrehajtásával kap-

csolatban az alábbiakra terjednek ki: 

 

- a klímastratégia mindenkori integrálása az országos, regionális és megyei 

rendszerekbe, a célok megfeleltetése a kereteket adó tervekhez;  

- a klímastratégiában kijelölt intézkedések közül az Önkormányzat hatás-

körébe utaltak teljes körű végrehajtása; 

- a klímastratégiában foglalt intézkedések végrehajtását szolgáló pénzügyi 

források, mindenekelőtt pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok ösz-

szeállítása, projektek adminisztratív lebonyolítása; 

- a klímastratégia végrehajtásához szükséges egyeztetések lebonyolítása; 

- a klímastratégia végrehajtásában potenciálisan részt vállalni képes civil 

szervezetek, gazdasági szervezetek felkutatása, együttműködések kialakí-

tása; 

- klímastratégia végrehajtásának nyomon követése. 

 

Az éghajlatváltozás azonban a társadalom minden tagját érinti. Az üvegház gázok 

kibocsátásának csökkentésében, illetve az alkalmazkodásban az államigazgatás-

nak, a közszférának, a gazdasági szektornak, a lakosságnak is sajátos feladatai 

adódnak, melyeket a klímastratégia intézkedései körvonalaznak. Ezek között egy-

szerre szükséges alkalmazni a következő eszközcsoportokat: ösztönzés és szabá-

lyozás (pl. adók, támogatások, kiválóság díjai, normatív szabályok); képessé tétel 

(pl. képzés, információterjesztés, alternatívák bemutatása); elkötelezés (közösségi 

cselekvés ösztönzése, együttműködési lehetőségek megteremtése, hálózatépítés, 

kampányok) és példamutatás (az intézkedések felelőseinek példamutatása, a szak-

politikák következetessége).  

 

A klímastratégia megvalósításában kulcsfontosságú, hogy a szereplők mennyiben 

értik, érzik át a problémákat, képesek-e a célokkal azonosulni, és az intézkedések 

végrehajtásában saját feladataikat hatékonyan látják-e el. Mindennek egyik fő fel-

tétele az, hogy a tervezésbe és a kivitelezésbe az érintetteket már a folyamat ele-

jétől bevonjuk. Ennek szükséges, de nem elegendő lépése a klímastratégia társa-

dalmi egyeztetése. Tekintettel arra, hogy egy a szereplőkre nézve nem kötelező 

erejű dokumentumról van szó, sok függ attól, hogy együttműködjenek a megva-

lósításban.  
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A klímastratégia gyakorlati megvalósításának elősegítése érdekében az érintettek 

széles körű, aktív bevonását lehetővé tévő, strukturált folyamatot kell indítani. Ez 

egyrészt biztosítja a „felülről” megtervezett és elfogadott klímastratégia megis-

mertetését, másrészt biztosítja, hogy az „alulról”, az érintettektől érkező vissza-

csatolások formálják a végrehajtás folyamatát és magát a dokumentumot is. Az 

érintettek aktív részvétele akkor biztosítható, ha a megvalósításban, nyomon kö-

vetésben, a szükség szerinti módosításokban jelen tudnak lenni, hozzájárulásai-

kat, észrevételeiket figyelembe veszik. A szereplők bevonását, aktív részvételét 

garantáló, „alulról” és „felülről” építkező folyamatot klímapartnerségnek nevez-

zük.  

 

Az alábbiakban a klímapartnerség felépítésének struktúráját tekintjük át. Ebben 

vannak formálisan létrehozandó csoportok, de megszólítja az érintettek lehető 

legszélesebb körét is. 

 

- Irányító és döntéshozó csoport  

A város vezető beosztású tisztségviselőiből, a főbb fejlesztési irányok ki-

jelöléséért felelős személyekből áll. A klímastratégia megvalósításáért fe-

lelős, kis létszámú, operatív testület, irányítja a végrehajtást, ennek része-

ként a klímapartnerség építését és működését is.  

 

- Környezetvédelmi munkacsoport  

A munkacsoport tagjai a kulcsfontosságú érintett csoportok képviselői le-

hetnek az államigazgatás helyi és érintett országos szervei, nevelési, okta-

tási intézmények, kutatóintézmények, főiskolák, egyetemek, gazdasági 

szereplők, -szervezetek, civil szervezetek, egyházak, lakossági csoportok 

területéről. A Környezetvédelmi munkacsoport tagjai szükség szerint 

részt vesznek a klímastratégia tervezésében, az egyeztetéseken, vélemé-

nyezi az elkészülő anyagokat, javaslatokat tesznek hozzá. Segítik az ég-

hajlatváltozással kapcsolatos információk, fejlesztési lehetőségek széles 

körű megismertetését, a kampányok lebonyolítását.  

 

- Irányítottan megkeresendő partnerek  

Olyan partnerek, akik nem vesznek részt a Környezetvédelmi munkacso-

port munkájában, de a szaktudásuk, ismeretük, érintettségük alapján lehe-

tőséget kaphatnak a készülő anyagok véleményezésére a folyamat kitün-

tetett pontjain (pl. előterjesztés tervezetek).  

 

- A társadalom szélesebb rétegei 

A megyei társadalmat, a lakosságot folyamatosan tájékoztatni kell a stra-

tégiai tervezési folyamatról, illetve a megvalósításról, lehetőséget kell 

adni az érdemi véleménynyilvánításra. Lényeges, hogy ne csak a stratégiai 

(kötelező erővel nem bíró) dokumentumok véleményezésére legyen mód, 
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hanem olyan érdemi lépések érdemi befolyásolására is, melyek az éghaj-

latváltozásra, a helyi alkalmazkodás lehetőségeire tényleges hatással van-

nak. Ilyenek lehetnek pl. az ipartelepítés, infrastruktúra fejlesztés, mező-

gazdasági területhasználat alakulása, vízrendezés, erdőtelepítés stb.  

 

- Külső kapcsolatok 

A klímapartnerség kapcsolatokat, együttműködéseket épít a szomszédos 

megyék, az ország többi része irányában és nemzetközi viszonylatban is. 

E kapcsolatok révén lehetőség nyílhat a tapasztalatok, jó gyakorlatok 

megismerésére, átvételére, közös programok indítására.  

 

7.2. Finanszírozás 

 

A klímastratégia pénzügyi fejezete a végrehajtás finanszírozási hátterével foglal-

kozik: itt kerül sor a rendelkezésre álló saját források és támogatási lehetőségek 

feltérképezésére, az egyes tevékenységekhez tartozó összegek becslésére, a stra-

tégia költségvetésének összeállítására, a különböző költségtípusok azonosítására.  

 

A klímastratégiában foglalt feladatok végrehajtása jelentős költségigénnyel bír, 

annak mértékére vonatkozóan tartalmaz - hangsúlyozottan - közelítő becslést az 

alábbi táblázat. Az intézkedések megvalósításához szükséges összegek pontos 

meghatározása és azok lehetséges forrásainak megadása a tervezés jelen fázisában 

gyakorlatilag lehetetlen, mert nem ismert az időtávra vonatkozó elérhető támoga-

tások céljai, formája, mértéke, intenzitása. Ugyanakkor az intézkedések megfo-

galmazása során az elsődleges cél a kívánt beavatkozási irányok azonosítása volt, 

és nem konkrét beruházások, akciók nevesítése, így a tervezett fejlesztésekről, 

intézkedésekről nem készült pontos költségelemzés. Ezen okok miatt a klímastra-

tégia az egyes intézkedések megvalósításának forrásigényére vonatkozóan elna-

gyolt - minimum és maximum értékek által behatárolt - becslést nyújt, a tényleges 

költségek az intézkedések megvalósításának módjától, volumenétől, időpontjától 

függően tág határok között alakulhatnak. 

 
A tervezett mitigációs, adaptációs és szemléletformálási intézkedései végrehajtá-

sára a jelenleg elérhető források túlnyomó többsége az EU-s Stukturális és Beru-

házási alapok kereteiből érkezhet, amelyekben kiemelt figyelmet kap az éghajlat-

változás témaköre. Magyarországon a legfontosabb ilyen szakterületi támogatá-

sok  

 

- a Környezeti és Energiahatékonysági (KEHOP), 

- a Terület- és Településfejlesztési (TOP),  

- a Gazdaságfejlesztési és Innovációs (GINOP),  

- a Versenyképes Közép-Magyarország (VEKOP), 

- az Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP), 
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- az Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív Program (IKOP) és  

- a Vidékfejlesztési Program (VP) 

 

programok. 

 

Jelentős források lehetnek a megyei és települési környezetvédelmi alapok is. 

 

Nagyon fontos azonban, hogy a klímastratégiában meghatározott intézkedések 

végrehajtása ne kizárólag a különböző pályázati finanszírozási forrásoktól függ-

jön. Számos alternatív forrás is elérhető – főleg a kisebb költségű intézkedések 

megvalósításához. A fejlesztések egy része nem igényel különösebb forrásbevo-

nást. Ennek egy nagyon jó példája a Környezetvédelmi Munkacsoport felállítása, 

amely társadalmi alapon működik. De más intézkedések is inkább szervezési fel-

adatokat igényelnek, mint anyagi forrásokat. 

 

Kisebb léptékű feladatok finanszírozhatók az önkormányzati költségvetésből, he-

lyi adókból, adományokból állhat.  

 

Mindezek mellett nagyon fontos szerepe lehet a harmadik utas (szponzoráció), a 

közösségi finanszírozásnak is és a településen jelen lévő vállalatokkal való együtt-

működésnek is, akik társadalmi felelősségvállalási (CSR) tevékenységük kereté-

ben is támogathatják a klímastratégia megvalósulását. 

 

A finanszírozást részletesen a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. 
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8. Stratégiai monitoring és értékelés 

8.1. Monitoring és felülvizsgálat 

 

Debrecen klímastratégiája tervezése-végrehajtása során is fontos feladatok a mo-

nitoring és a felülvizsgálati, valamint értékelési tevékenységek. E körbe sorolha-

tók a klímastratégia célrendszerének teljesülését rögzítő mutatókat kijelölő, rend-

szeresen gyűjtő és feldolgozó monitoringrendszer kialakítása és fenntartása, vala-

mint az ennek adatait használó, a klímastratégia megvalósulását megfelelő időkö-

zönként értékelő és felülvizsgáló munkafázisok.  

 

A klímastratégia vonatkozó mitigációs, adaptációs, és szemléletformálási cél-

rendszeri fejezetei már részletesen bemutatták a különböző szintű célok és intéz-

kedések tartalmát. Az alábbi táblázatok ezekhez kapcsolódva a célrendszeri ele-

mekhez rendelhető eredmény- és output indikátorokat tekintik át.  

 

Eredményindikátorok 

 

A célrendszeri, eredmény-indikátorokkal a különböző beavatkozások, intézkedé-

sek „összteljesítményét”, vagyis az egyes részcélok eredményét követhetjük.  

 

Ezek a konkrét output helyett a beavatkozások kimenete által eredményezett álla-

potot képezik le. Célszerű ezért célértéket is rendelni hozzájuk a tervezéskor: en-

nek segítségével lesz ugyanis mérhető a végrehajtás sikeressége, a szerint, hogy a 

kitűzött és a realizált eredmény hogyan viszonyul egymáshoz. 

 

Kimeneti indikátorok  

 

A kimeneti indikátorok az intézkedések megvalósulását, a beavatkozások tényle-

ges outputjait rögzítik. Ezeken keresztül képezik le a megvalósult beruházási vég-

eredményt. A mutatók kapcsán az indikátorokhoz tartozó mértékegység, adatfor-

rás, gyűjtési gyakoriság, gyűjtési felelős is konkretizálásra kerül. 

 

Az eredményindikátorokat és a kimeneti indikátorokat részletesen az 5. sz. mel-

léklet tartalmazza. 
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8.2. A jövőbeni stratégiai tervezés és felülvizsgálati tevékenység harmonizá-

lása a klímastratégiával 

 

A stratégia célrendszerében foglalt célkitűzések teljesülését periódusonként érté-

kelni kell, mely vizsgálatok eredményeire építhető később a stratégia aktuális fe-

lülvizsgálata, majd erre építkező megújítása is.  

 

Az értékelés-felülvizsgálat (előrehaladási jelentés) tevékenység kettős lefolyta-

tása első alkalommal a klímastratégia elfogadását követően 3 évvel javasolt, 

vagyis 2021-es elfogadást alapul véve ez az időpont 2024 végén, 2025. eső fél-

évében jön el (ami a félidős értékelésnek is megfelel).  

 

Ezt követően minden újabb 2-3 éves időszakra vonatkozóan a vizsgált időszak 

utolsó naptári évét követő évben időszerű az előrehaladási és felülvizsgálati je-

lentés összeállítása. A jelentés az indikátorértékek alakulásának bemutatása mel-

lett szöveges értékelést is tartalmaz a végrehajtás fő tapasztalatairól, az azokat 

segítő, illetve akadályozó legfontosabb tényezőkről, így a stratégia megvalósítá-

sához szükséges anyagi források alakulásáról, a stratégia tartalmához kapcsolódó 

esetleges újonnan megjelent kutatási eredményekről, technológiai eljárásokról, a 

városban, vagy az országban az elmúlt években elfogadott új fejlesztési irányok-

ról, valamint minden olyan körülményről, amelyek érdemi hatást gyakorolhatnak 

a kitűzött célok elérésére. Mindezek alapján az előrehaladási és felülvizsgálati je-

lentés -indoklással alátámasztott- javaslatot kell, hogy tartalmazzon arra vonatko-

zóan, hogy a vizsgált időszakban bekövetkezett változások indokolttá teszik-e te-

lepülési klímastratégia módosítását, amennyiben igen, mely részét, milyen mó-

don. 

 

Végül a 2030-as időhorizont zárásakor kell megújítani az anyagot.  

 

A stratégia időtávjának lezárulta után 2-3 évvel (2032-33) kerül sor a kötelezően 

elvégzendő utólagos értékelésre. Ebben áttekintik a források felhasználását, a tá-

mogatás hatékonyságát és eredményességét, valamint mindazon tényezőket, ame-

lyek segítették vagy hátráltatták a stratégia célkitűzéseinek végrehajtását, az ered-

mények elérését. Az eredményindikátorok alakulásának, a célértékek elérésének 

vizsgálata kiemelt szempont. A levont következtetések segítik a következő prog-

ramciklus tervezési fázisai során is Debrecen MJV következő klímastratégiájának 

kialakítását. 

 

Az éghajlatváltozás az élet szinte valamennyi területét érinti, ennek megfelelően 

a klímastratégia számos ágazat számára jelöl ki feladatokat, amelyeknek integrá-

lódniuk kell az adott fejlesztési terület, ágazat stratégiai dokumentumaiba is. Eb-

ből következően amellett, hogy a klímastratégia maga is alkalmazkodik a város 

többi fejlesztési elképzeléseihez, ez utóbbiaknak is összhangban kell lenniük a 
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jelen dokumentumban és annak módosított változataiban kijelölt célokkal, be-

avatkozási irányokkal. 

 

Ennek elérése érdekében Debrecen MJV képviselőtestületének a település straté-

giai tervdokumentumainak soron következő és azt követő mindenkori felülvizs-

gálata során érvényesíteni kell azokban a klímastratégia szemléletét, amennyiben 

lehetséges konkrét beavatkozási irányait, intézkedéseit. 
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