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A fenti hírhez kapcsolódó háttérinformációként és a kiadott hivatalos sajtóközlemény (2020.04.24.) 
kiegészítéseképpen, a sajtó munkatársainak és a nyilvánosság tájékoztatására állítottuk össze az 
alábbi szakmai anyagot: 
 
A szélsőséges időjárási jelenségek világszerte megfigyelhető gyarapodásának jelentős kockázatokkal, 
károkkal fenyegető következményei ráirányították a helyi döntéshozók, a szakemberek, a gazdasági 
szereplők és a lakosság figyelmét a települések környezethez való alkalmazkodóképessége 
fejlesztésének és a lokális szintű megoldások kidolgozásának szükségességére. 
 
Biatorbágy község Pest megye nyugati részén, Fejér megyével határos területen helyezkedik el. A 
Budakeszi járáshoz tartozik, Budapest agglomerációs települései közé soroljuk. A település dombos 
felszínét kisebb vízfolyások és patakok szabdalják. A fekvéséből adódóan egyre gyakoribbakká és 
nagyobb volumenűvé válnak a klímaváltozás által is felerősödő villámárvizek hatásai, a hirtelen 
talajerózió. Jelentős kockázati tényezőnek minősül a talajminőség szempontjából az illegális 
hulladéklerakás is. A mára már felhagyott bányagödrök egy részén is ez a jelenség potenciális 
talajszennyezési veszélyforrás. A klímaváltozás egyik legfontosabb már érezhető hatása, hogy a 
hőhullámok egyre gyakoribbá válnak és ez az elkövetkező időszakban még inkább fokozódni fog. A 
hőhullámos napok gyakorisága alapján Biatorbágy a közepesen veszélyeztetett térségek csoportjába 
tartozik. Fejlődő agglomerációs településként a fokozódó népesség és ingázás hatására a városon 
átmenő személygépkocsi forgalom is évről évre nő. Hosszú távon a levegő- és zajszennyezés 
szempontjából ez a jelenség is kihívás elé állítja a várost. Ehhez köthető a zöldterületek 
csökkenésének és a fokozott hőszigetek kialakulásának a veszélye is. A társadalom 
vonatkozásában a fiatal korosztály arányának, így a sérülékeny csoportok növekedése a 
szociális szolgáltatásokra, a települési szintű információk biztosításának szükségességére is hatással 
van. 
 
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00147 azonosítószámú, „Biatorbágy helyi klímastratégiája” című projekt 
keretében kidolgozásra kerül Biatorbágy városának klímastratégiája, melynek célja, a klímaváltozás 
okozta kockázatok megelőzése, a hatások mérséklése, az alkalmazkodó-képesség javítása 
érdekében olyan, a helyi feltételekhez illeszkedő stratégiai dokumentum megalkotása, amely az 
érintettek széles körének bevonásával meghatározza a legfontosabb beavatkozási igényeket. A 

A Széchenyi 2020 program keretében Biatorbágy Város Önkormányzata 9,61 millió forint vissza 
nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a KEHOP-1.2.1-18-2018-00147 
azonosítószámú, „Biatorbágy helyi klímastratégiája” című projektjét. A helyi klímastratégia 
kidolgozására létrejött projekt keretében megkezdődött a klímastratégia szakmai változatának 
kidolgozása. 
 



klímastratégia kidolgozása az országos klímastratégiai módszertant követve történik és illeszkedik a 
Pest megyei klímastratégiához. 
 
A program tervezetten 2021. május 31-ig tart, amely időpont a járványügyi helyzet miatt biztosan 
kitolódik néhány hónappal. Az ez idő alatt készülő klímastratégia mellett, szemléletformáló akciók 
keretében tervezik a szervezők a lakosság széles körű tájékoztatását és a témában való 
jártasságának elmélyítését. 
 
A projektindító megbeszélésen Biatorbágy Város Önkormányzata nevében Tarjáni István 
polgármester leszögezte: „…a város vezetése kiemelt feladatának, személyes ügyének tekinti a 
klímatudatosság erősítését Biatorbágyon. Igazodva az országos szintű Nemzeti Éghajlatváltozási 
Stratégiához, azon munkálkodunk, hogy a stratégia révén világossá tegyük azokat az irányokat, 
célokat és intézkedéseket, amelyek megvalósításával az éghajlatváltozás káros hatásai hosszútávon 
helyileg kezelhetőek és megelőzhetőek lesznek. Bízunk abban, hogy a városi klímastratégia, valamint 
a remélhetőleg mielőbb megrendezhető szemléletformáló akciók együttes hatására erősödni fog a 
lakosság, az intézmények és a vállalkozások éghajlatváltozás iránti érzékenysége.” 
 
A város vezetése már az elmúlt években is tudatosan kezdte kezelni a helyi környezeti-társadalmi 
problémákat. 2019-ben elindult az Önkormányzat által üzemelt Viabusz helyi közösségi közlekedési 
járat, az önkormányzati épületek energiatudatos korszerűsítése már évek óta tart, a környék 
természeti értékeiről több igényes szemléletformáló kiadvány készült el, és a városi egészségnapok is 
egyre népszerűbbé válnak. Emellett 2016-ban Biatorbágy csatlakozott a Nulla Hulladék Kartához, 
melynek első lépéseként a házi és közösségi komposztálás fenntartható feltételeinek kialakítását 
elkezdte, és elindította a “Biatorbágy komposztál” programot.  
 
A klímastratégiai dokumentum megalkotásáért felelős munkacsoport vezetője, a Dipol Humánpolitikai 
Intézet nevében eljáró Jáki Monika elmondta, hogy a dokumentum két nagyobb egységből fog állni: a 
stratégia egy átfogó helyzetértékelés, célmeghatározás és terv lesz a következő 20-30 évre, míg az 
intézkedési terv olyan helyi-szomszédsági intézkedések listája, amelyek közül számos intézkedés 
akár már 2020-ban is megvalósulhat. Amint elkészül a dokumentum szakértői változata, az 
Önkormányzat honlapján elérhető lesz és bárki elmondhatja majd véleményét, hiszen a helyiek 
tapasztalata, észrevételei és ötletei teszik hitelessé és alkalmassá a stratégiát arra, hogy az annak 
mentén szervezett cselekvési programok az ittlakók életének jobbítását szolgálják.  
Kifejtette még, hogy a tervezett szemléletformáló programsorozat szakmai konferenciák, iskolai 
tanulmányi versenyek, óvodai programok és városi rendezvényeken való részvétel révén igyekszik 
eljutni a város minden lakójához – amint a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi. 
 
A projektről további információkat a www.biatorbagy.hu oldalon olvashatnak. 
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