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A Széchenyi 2020 program keretében Biatorbágy Város Önkormányzata 9,61 millió forint vissza nem 
térítendő európai uniós támogatásból valósította meg a KEHOP-1.2.1-18-2018-00147 
azonosítószámú, „Biatorbágy helyi klímastratégiája” című projektjét.  
 
A 2020 áprilisában indult projekt keretén belül elkészült Biatorbágy klímastratégiája, melynek legfőbb 
célkitűzése a klímaváltozás okozta kockázatok megelőzése, hatásainak mérséklése és az ehhez való 
alkalmazkodó-képesség javítása. A szakértők az érintettek széles körének bevonásával határozták 
meg a helyi feltételekhez illeszkedő legfontosabb rövid- és hosszú távú intézkedések listáját, melyet 
aztán az ún. társadalmasítás időszakában a lakosságnak is bemutatták, akiknek lehetőségük nyílt a 
városi rendezvényeken személyesen, a projekt weboldalán keresztül pedig online is véleményezni a 
készülő dokumentumot. A beérkezett lakossági hozzászólásokat a szakértők megvizsgálták és 
hasznosították az anyag kidolgozásánál. 
 
A klímastratégia megalkotásáért felelős Dipol Humánpolitikai Intézet szakértője Jáki Mónika 
elmondta, hogy a dokumentum két nagyobb egységből áll: a stratégia egy átfogó helyzetértékelés, 
célmeghatározás és terv a következő 20-30 évre, míg az intézkedési terv olyan helyi-szomszédsági 
intézkedések listája, amelyek közül számos intézkedés akár már a következő években is 
megvalósulhat. A szakértő rámutatott: „a szélsőséges időjárási jelenségek világszerte megfigyelhető 
gyarapodása jelentős kockázatot hordoz magában, melynek fenyegető következményei ráirányították 
a helyi döntéshozók, a szakemberek, a gazdasági szereplők és a lakosság figyelmét arra, hogy 
fejleszteni kell a települések környezethez való alkalmazkodóképességét és nagy szükség van a 
lokális szintű megoldások kidolgozására.” 
 
Az elkészült klímastratégiát a város képviselőtestülete határozatban fogadta el. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata nevében Tarjáni István polgármester emlékeztetett: „…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 az elkészült városi klímastratégia hatására erősödni fog 
a lakosság, az intézmények és a vállalkozások éghajlatváltozás iránti érzékenysége.” 
 
A város vezetése már évek óta igyekszik tudatosan kezelni a helyi környezeti-társadalmi problémákat. 
2019-ben elindult az Önkormányzat által üzemelt ViaBusz helyi közösségi közlekedési járat, az 
önkormányzati épületeket energiatudatosan korszerűsítik, számos igényes, a környék természeti 
értékeit bemutató szemléletformáló kiadvány készült el, és a városi egészségnapok is egyre 
népszerűbbek a lakosság körében. Emellett 2016-ban Biatorbágy csatlakozott a Nulla Hulladék 
Kartához, melynek első lépéseként a házi és közösségi komposztálás fenntartható feltételeit alakította 
ki és elindította a „Biatorbágy komposztál” programot. 
 
 
 



A járványügyi helyzet miatt végül 2021. december végéig meghosszabbított projekt során a 
klímastratégia megalkotását szemléletformáló programok is kísérték. A rendezvények szervezésével 
megbízott Atrois Training & Consulting Kft. ügyvezetője, dr. Forgó Gábor megítélése szerint 
sikeresen zárult a projekt, valamennyi előzetesen kitűzött célt sikerült elérni. A környezet- és 
klímatudatos életmóddal kapcsolatos ismeretek a lakosság széles rétegeihez eljutott a szakmai 
konferencián, a játékos óvodai foglalkozásokon, iskolai tanulmányi versenyeken és az ehhez 
kapcsolódó fotó- és videópályázaton, valamint a városi rendezvényeken felállított Klíma Pontokon 
keresztül. Az érdeklődők a mindennapok során alkalmazható praktikus tanácsokkal gazdagodhattak, 
de rendkívül népszerűek voltak a foglalkoztató játékok, színezők és feladatlapok a Klíma Pontokra 
látogató kisgyermekek körében, és a felnőttek is örömmel töltötték ki a klímatotót a klímatudatos 
ajándékok reményében. 
 
A projektről további információkat a www.biatorbagy.hu oldalon olvashatnak. 
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