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FŐTÁV INFORMÁCIÓS NAPOK I. 

PROGRAM

09.00-09.30 Érkezés, regisztráció

09.30-09.35 Megnyitó

Kerpel-Fronius Gábor, okosvárosért és részvételiségért felelős 

főpolgármester-helyettes

09.35-09.55 Budapest klímavédelmi tervei és a LIFE HungAIRy projekt bemutatása

Ámon Ada, főosztályvezető – Klíma- és Környezetügyi Főosztály

09.55-10.15 A BKM Nonprofit Zrt. részvétele a LIFE HungAIRy projektben

Hódosy Béla, főosztályvezető, Stratégiai és környezetvédelmi főosztály -

BKM Nonprofit Zrt.

10.15-10.30 Kávészünet 

10.30-11.15 Kéménymentes belváros panelbeszélgetés I.: Távfűtés az üzleti  

fogyasztóknál

11.15-12.00 Kéménymentes belváros panelbeszélgetés II.: Távfűtés az intézményi- és 

lakossági fogyasztóknál

12.00-12.10 Zárszó

12:10-13:10 Ebéd
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BUDAPEST FENNTARTHATÓ ENERGIA- ÉS 

KLÍMA AKCIÓTERVE

SECAP

2021 március 31-én fogadta el a Főváros

Széleskörű szakmai és lakossági egyeztetés előzte meg

Felhasználja az ITS online felméréseinek és a klíma 

közösségi gyűlés tapasztalatait is

A SECAP célja felmérni a Főváros energetikai helyzetét, 

megoldási javaslatokat nyújtani az energiafelhasználás 

mérsékléséhez és a káros klímahatások elleni 

védekezéshez. 
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MIBŐL MERÍTETT A SECAP?

A Fővárosi Önkormányzat törvényben meghatározott 

további feladata, hogy Budapest környezeti állapotát 

rendszeresen értékelje, majd erről évente tájékoztassa a 

lakosságot (Kvt. 46. § (1) bekezdés e) pont).

A változási irányok, tendenciák a lakosság szakmailag 

ellenőrzött tájékoztatásán kívül alapul szolgálnak Budapest 

következő időszakra szóló környezeti programjához (Kvt. 

48. § (3) bekezdés).

Az állapotértékelés kitér többek között az épített környezet, 

energiagazdálkodás és a társadalom befolyásoló 

tényezőire is.
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A SECAP PILLÉREI

1, Dekarbonizációs és mitigációs intézkedések

• Az épületek, az ipari termelő és szolgáltató 

létesítmények energiahatékonyságának javítása, a 

megújuló energiaforrások részarányának növelése 

• Közlekedés energiahatékonyságának javítása, a 

környezetbarát közlekedési módok támogatása és 

fejlesztése

• A zöldfelületek növelése és minőségének javítása a 

szénmegkötő képesség javítása érdekében (nyelők)

Forrás: freeik.com, blog.v-comply.com
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A SECAP PILLÉREI

2, Alkalmazkodási (adaptációs) intézkedések

• A zöld-kék infrastruktúra fejlesztése

• Hősziget-hatás mérséklése az épített környezetben 

• Árvízvédelmi rendszer fejlesztés 

• Adaptív csapadékvíz-gazdálkodás

• A szélsőséges időjárási eseményekre való felkészülés

• Természeti és táji értékek sérülékenységének 

csökkentése

Forrás: adaptationlearningnetwork.com
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A SECAP PILLÉREI

3, Szemléletformálás, klímatudatosság erősítése

• Klímatudatos városvezetés: együttműködő, 

éghajlatvédelemben vezető szerepet vállaló 

városvezetés

• Klímatudatos városlakók: a környezeti kultúra és a 

felelősségvállalás erősítése a lakosságban, gazdasági 

szereplőkben 

Forrás: www.facebook.com/ictasthekeytoclimatechange/
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AMBICIÓZUS JÖVŐKÉP

A jövőkép sarokkövei:

• A budapesti lakások egyharmadában 

jelentős energetikai felújítás történik,

• 1500 MW-ra nő a Budapesten működő 

napelemek összkapacitása,

• A távhőellátás legalább 50%-ban 

megújuló energia, 50%-ban hulladékhő, 

75%-ban kapcsolt energiatermelésből 

származó hő vagy 50%-ban ilyen 

energiák és hők kombinációjának 

felhasználásával történik,

• Legalább 30%-ra lecsökken a 

személyautóval közlekedők aránya

• Fejenként 1 m2- rel nő a zöldterületek 

nagysága,

• 350 hektárral nő a helyi jelentőségű 

védett természeti területek nagysága. 

A Főváros dekarbonizációs célja
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VÁLLALT INTÉZKEDÉSEK TÁVHŐ 

TEKINTETÉBEN

A távhő-rendszer a fővárosi önkormányzat 

tulajdonában van, így fejlesztésére közvetlen hatása 

van.

• Távhő-rekonstrukciós Program

• Tervezett rákoskeresztúri és kispesti geotermikus 

hőforrások létesítése- MEGÚJULÓ ENERGIA 

FELHASZNÁLÁS

• Hőforrás-korszerűsítés keretében a HuHa1 

gőzturbina cseréje és a kazánok rekonstrukciója

• A távhőkörzetek összekapcsolása

• Új fogyasztók távhőre csatlakoztatása

Forrás: fotav.hu
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LIFE IP HUNGAIRY A FŐVÁROSBAN

Projekt időtartam: 2019. január 1. – 2026. december 31.

5 fős budapesti ökomenedzser csapat

• Levegőminőségvédelmi terv (AQP) felülvizsgálata 2 

évente

• Környezetbarát közlekedési módok népszerűsítése

• Döntéstámogató, levegőminőség-modellező eszköz 

fejlesztése

• Szemléletformálás és tudatosságnövelés

• Lakossági eredetű kibocsátás csökkentése

Részvétel országos kampányokban és helyi akciókban
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CITY LOGISZTIKA: RAKODÁSI 

HELY FOGLALÁSI RENDSZER

• Minősített szállítói rendszer kialakítása a fuvarozói 

igényeket maximálisan kielégítve

• Háttérszabályozás előkészítése

• Forgalmas belvárosi helyszíneken kerül kialakításra 

(koncentrált igénypontokon)

• Előfoglalási rendszer online felületen a regisztrált 

felhasználóknak

• Fizikai akadállyal védett rakodóhely

• Mini-hub kialakításának lehetősége Prágai mintára, 

mely széles szolgáltatási kört ölel fel

• Lerövidül a megállási hely keresése - kevesebb 

károsanyag kibocsátás

• Kevesebb dugó alakul ki

Forrás: 123rf.com, freepik.com
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KAMPÁNYOK

Fűts okosan kampány

• Környezetbarát szilárd tüzelés

komPOSZTold kampány

• Közösségi komposztálás- komposztládák kihelyezése

TekAIR kampány

• Kerékpáros közlekedés 

népszerűsítése



13

Köszönöm a figyelmet!
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Ámon Ada

főosztályvezető

Főpolgármesteri Hivatal 

Klíma- és Környezetügyi Főosztály

amon.ada@budapest.hu

okomenedzser@budapest.hu

www.budapest.hu

www.hungairy.hu

Budapest portál | Környezetvédelmi tervek

ELÉRHETŐSÉGEK

https://www.facebook.com/LIFEIPHUNGAIRY/

mailto:Amon.ada@budapest.hu
mailto:okomenedzser@budapest.hu
http://budapest.hu/Lapok/Hivatal/Kornyezetvedelem.aspx
https://www.facebook.com/LIFEIPHUNGAIRY/

