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1. Tervezői bevezető 

A globális éghajlatváltozás, vitán felül korunk egyik legnagyobb kihívása. Mivel az élet szinte 

valamennyi területét érinti, így a belőle fakadó problémák megoldása sokszereplős. A 

hagyományos nemzetállamok számos területen képesek a hatékony beavatkozásra, 

ugyanakkor ezek a lépések sokkal hatékonyabbak, ha a globális szint (EU, ENSZ) és a lokális 

szereplők is részt vesznek benne. A Magyarországon ez utóbbiak között messze 

legfontosabbak a helyi önkormányzatok. Bár a klímavédelem, a hatások csökkentése 

(mitigáció) és az alkalmazkodás (adaptáció) tételesen nem szerepel a kötelező 

önkormányzati feladatok között, mégis egyre több település kapcsolódik be hazai és európai 

szinten ezekbe a tevékenységekbe. 

Hazánkban a KEHOP 1.2.1 kódszámú pályázat biztosított forrásokat a települési 

klímastratégiák elkészítésére. Gyula városa ennek keretében még 2019-ben kezdte el a 

stratégiai dokumentum elkészítését a pályázati kiírásban foglalt követelmények messzemenő 

figyelembe vételével a Dipol Csoport szakértőinek az irányításával. 

Gyula Város klímastratégiájának készítői két irányból kezdték el a tervezést. Míg a statisztikai 

adatokra és szakmai elemzésekre építő helyzetfeltáró rész szakértők keze nyomán ölt testet, 

addig a javaslattevő és jövőalkotó elemek megfogalmazásához – a kommunikatív tervezés 

szabályainak megfelelően – a város társadalmának minél szélesebb körét igyekeztek 

megszólaltatni. 

Ennek megfelelően a 2020. február 13-14-én megtartott két műhelymunka keretein belül a 

résztvevők (a város számos civil vezetője, intézmények és vállalkozások képviselői, valamint az 

önkormányzat képviseletében megválasztott prominensek és hivatali dolgozók) 

csoportmunka keretében elemezték a település erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és 

veszélyeit (SWOT-elemzés). Ebből kiindulva a különböző csoportok papírra vetettek olyan 

rövid jövőképeket, amelyek Gyula számára egy pozitív 2030-as víziót vázoltak fel. Ezeknek a 

megvalósításához a résztvevők meghatároztak olyan, többé-kevésbé konkrét célokat és 

intézkedéseket is, amelyek hozzájárulhatnak a szén-dioxid kibocsátás előzetesen vállalt 

csökkentéséhez (mitigáció), a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás (adaptáció) 

elősegítéséhez. Megfogalmazásra kerültek olyan javaslatok is, amelyek a klímatudatos 

szemléletformálás célcsoportjait és eszközeit igyekeztek leírni. 

A SWOT-elemzés részben a műhelymunkák eredménye, részben pedig a korábbi városi 

stratégiai dokumentumok releváns részeinek átvételéből került kialakításra. 

Természetesen a városi klímastratégiát a helyi társadalom véleményén túl számos, statisztikai 

alapú szakértői elemzés is megalapozta (ún. üvegházgáz-leltár), ugyanakkor a jövőkép 

szempontjából a helyi közösség vállalásai és elképzelései döntő fontosságúak lehetnek. 

Széleskörű, részvételre alapuló tervezés során megállapítást nyert, hogy Gyula városa hazai 

viszonylatban jelentős előnnyel rendelkezik a klímavédelemben. Ezek részben a természeti-táji 

adottságokból fakadnak, így például számos zöldfelület és jelentős mennyiségű élővíz 

található itt. A korábbi esztendőkben szerteágazó, a fenntarthatóságot segítő projekt és 

program valósult meg, amelyek eredménye például a korszerű, házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtési rendszer, az energetikailag korszerűsített önkormányzati intézmények, az 

óvodai-iskolai környezettudatos nevelés. A város kiváló adottságokkal rendelkezik ahhoz, 

hogy kerékpáros-barát település legyen. 



6 

A helyi társadalomban széles lokálpatrióta réteg, számos hozzáértő szakember él, akik 

szívügyüknek tartják Gyula klímabarát és élhető városként való megőrzését és imázsának 

fenntartását. A város gazdaságában viszonylag kicsi a nagyipar, de magas a mezőgazdaság 

jelentősége, ami eszményi adottság lehet a magas hozzáadott értékre építő biológiailag-

ökológiailag megalapozott helyi termék-gazdaság létrehozásához. 

A gyengeségek között ugyanakkor meg kell említeni a klímaváltozásra vonatkozó téves 

információk és hiedelmek terjedését, az ökológiai gondolkodás – bizonyos rétegekre 

vonatkozó – hiányosságait. Hasonlóan a haza trendekhez a lakások energetikai állapota nem 

elég korszerű, amit csak fokoz a szilárd tüzelőanyagok rossz hatásfokú égetésének a 

terjedése. Speciális gyulai probléma a növekvő gépjármű forgalom, a megfelelő út és 

parkoló kapacitások hiánya. 

A határ menti fekvés és a viszonylag nagy átmenő forgalom a város számára nehezen 

befolyásolható kockázatokat jelenthet. Emellett az ugyancsak nehezen leküzdhető 

kategóriába tartoznak a globális klímaváltozás következményeiből fakadó veszélyek (pl. 

idegen invazív élőlények, allergének terjedése). Maga az éghajlatváltozás trendszerűen a 

forró napok és trópusi éjszakák számának drasztikus növekedését, illetve a lehullott csapadék 

mennyiségének csökkenését fogja okozni a város térségében. A klímamodellek mutatta 

kockázatok és a települési prominencia által várt és a Települési Alkalmazkodási Barométer 

kérdőív kitöltetése után felszínre került negatív hatások nagyrészt egybevágnak. 

Szerencsére a klímavédelem és a fenntarthatóság ma már Európában és hazánkban is egyre 

inkább kikerülhetetlen tényezők, így számos olyan külső lehetőség (pl. pályázati források és 

technológia) áll rendelkezésre, amelyek helyben is kihasználhatók lesznek. 

A klímaváltozás legfontosabb hatásviselői Gyula esetében a természeti és épített környezet 

mellett a helyi lakosság érzékeny csoportjai (pl. idősek). Mivel a város gazdaságában a 

turizmus kiemelkedő szerepet játszik, így a desztináció főbb vonzerőinek (pl. Gyulai vár) 

klimatikus kitettsége nagyon fontos kérdés, amivel érdemes lenne külön tanulmányban 

foglalkozni. Eddigi ismereteink szerint az épületek karbantartása várhatóan többletköltséggel 

jár, hiszen a napsütéses órák számának növekedésével, a hőségnapok számával nagyobb 

UV sugárzásnak vannak kitéve épületeink. A gazdaság másik hagyományos ágazata az 

élelmiszeripar, amely ugyancsak az éghajlatváltozásra érzékeny szakterületek közé tartozik. 

A város – igazodva a Békés megyei Klímastratégia célkitűzéseihez is – méretéhez képest erőn 

felüli üvegházgáz-kibocsátás csökkenési vállalást tett, amikor 2030-ra 19%-os, 2050-re pedig 

40%-os mitigációs szint elérését vállalta. 

A csökkentés fő forrása – hasonlóan az országos trendekhez – a lakóépületek 

energiahasználatával kapcsolatos üvegházgáz kibocsátás csökkentése kell, hogy legyen. 

Ehhez ugyanakkor hozzá kell, hogy járuljon a közlekedés zöldítéséből (kerékpáros, alternatív 

meghajtású, közösségi) adódó megtakarítás, valamint a városban működő gazdasági 

szervezetek vállalásai is. A hulladékgazdálkodás ésszerűsítéséből és a zöldfelületek 

növeléséből adódó szén-dioxid nyereség – bár jóval kisebb léptékű az előzőknél – mégis 

fontos lesz. Különösen lényeges a zöldfelület-gazdálkodás bővítése, hiszen ez a negatív 

hatásokhoz való alkalmazkodást is nagyban segíti majd. 
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A város prominenciája által megfogalmazott pozitív jövőképek az alábbi szempontokat 

tartalmazzák: 

• A környezettudatos lakosság kulcskérdés, ehhez oktatás és nevelés szükséges 

• A szemléletformáláshoz közterületeken érdemes elhelyezni információs felületeket 

• Tudás-intenzív munkahelyek teremtése 

• A közlekedés fejlesztése 

• A biogazdálkodás támogatásával önellátó város alakítható ki 

• Megújuló energiák használata és okos házak építése 

• „Gyula értelmiségi város” – „A zöld értelem városa” 

• Klímatudatos emberek, parkok, szökőkutak, öko-ruhák és öko-ételek. Napelemek 

és automatizáció 

• Szelektív hulladékgyűjtés – a jövőben zéró waste! 

• Robbanómotorok nélküli közlekedés és a házak környezetbarát fűtése 

• Új szemléletmóddal létrejött vállalkozások és munkahelyek 

• Élhető és zöldellő lakókörnyezet, a lakosság ösztönzése 

• Ésszerű vízgazdálkodás 

• Nagyberuházások, egyéb tervezendő beruházások esetén klímakockázat 

számítás 

• Zöld „innovációk” 

• Okos város program 

Ennek megfelelően egy olyan élhető és éltető alföldi város képe rajzolódik ki, amely a 

lakosság és a turisták számára is kiváló körülményeket biztosít a lakás, a munkahelyek, a 

közlekedés, a kultúra és a szórakozás funkcióinak betöltésében. Ennek megfelelően olyan 

adaptációs célkitűzések kerültek megfogalmazásra, amelyek a különböző hatásviselők 

számára hosszú távon is biztosítják a fenntarthatóságot. 

Ezeket a célokat egészítik ki a szemléletformálási szempontok, reagálva a különböző 

generációk, társadalmi és foglalkozási csoportok igényeire és szokásaikra. A műhelymunkák 

alkalmával külön megfogalmazódott, hogy az idősebb lakók számára olyan formában kell 

biztosítani a releváns információkat, amely csatornákat a szépkorúak leggyakrabban 

használnak. 

A célkitűzésekhez rendelt intézkedés-csokrok a KEHOP pályázat útmutatásai alapján kerültek 

összeállításra, így kellően sokszínűek ahhoz, hogy a kívánt komplex hatást elérjék. A 

mitigációhoz 18 db, az adaptációhoz 20 db és a szemléletformáláshoz 15 db ilyen konkrét 

program/projekt ötlet került kidolgozásra, rövid, indikatív financiális becsléseket is tartalmazó 

táblázatok formájában. 

Az intézkedések között ki kell emelni a mitigációs vállalások teljesítéséhez szükséges lépéseket, 

így a lakások és üzleti telephelyek kiterjedt energetikai korszerűsítését, valamint a közlekedés 

zöldítését forgalomszervezési, infrastruktúra-építése és technológiaváltásra irányuló 

tevékenységekkel. 

A mitigáció mellett az adaptációnak is fontos eleme a zöldfelületek bővítése. Mivel a város 

lakosságára a lassú elöregedés jellemző, ezért a tervezés kiterjedt az érzékeny csoportok, 

társadalmi hatásviselők felkészítésére a klímaváltozással együtt járó szélsőségekkel való 

együttélésre is. 
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A szemléletformáló intézkedések között első lépésben az önkormányzati képviselők és 

tisztviselők több irányú érzékenyítésére kell, hogy sor kerüljön, így precedenst teremtve a város 

lakosságának széles rétegeire. 

A tervezők javaslatot tettek az önkormányzat számára a megvalósítás szervezeti kereteinek 

megteremtésére is. A legfontosabb új egységek egy éghajlatvédelmi jellegű bizottság 

létrehozása, illetve az ún. Önkormányzati Klímareferensi Információs Iroda megalapítása. Ez 

utóbbi feladata a stratégia intézkedéseinek végrehajtási koordinálása, valamint a monitoring 

lépések folyamatos megvalósítása. 

A dokumentum jelenlegi formájában a tervezők véleménye szerint megfelel a KEHOP 1.2.1 

pályázati kiírásban foglaltaknak és magába integrálta a társadalmasítás során felmerült 

újabb javaslatokat is. 
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2. Stratégiai kapcsolódási pontok 

2.1. Kapcsolódás a releváns nemzeti stratégiai dokumentumokhoz 

Stratégiai 

tervdokumentum 

megnevezése 

A stratégiai tervdokumentum jelen klímastratégia 

szempontjából releváns része 

Gyula 

klímastratégiájának 

kapcsolódó 

intézkedései 

Második Nemzeti 

Éghajlatváltozási 

Stratégia (NÉS2) 

Gyula klímastratégiája számára meghatározó 

referenciakertet jelent a Második Nemzeti 

Éghajlatváltozási Stratégia. A NÉS2 kiemeli a Tisza 

mellékfolyóinak csökkenő évi lefolyását és a 

gyakoribb árvizeket. Amellett, hogy meghatározza 

a klímapolitikai célokat és a cselekvési irányokat, az 

intézkedési struktúrát is meghatározza a mitigáció-

adaptáció és szemléletformálás háromszögben. A 

NÉS2 konkrétan kiemeli a mezőgazdaság 

átalakításának szükségességét, az erőforrás 

hatékonyság növelését, újszerű, az ökológiai 

teherbírást figyelembe vevő termelési rendszerek 

megvalósítását. Az ÜHG kibocsátás 

csökkentésében fontos az állattartáshoz 

kapcsolódó kibocsátások csökkentése. Az erdők 

területének további növelése, az erdőtelepítés 

folytatása Gyula számára is prioritás.  

Az alkalmazkodás fejezet fontos megállapítása, 

hogy a magasabb nyári hőmérséklet a városokban 

élők számára nagyobb fenyegetést jelent, ezt a 

hatást fokozza az épületállomány elavult állapota. 

A mezőgazdaság adaptációjának alapja a víz, ami 

Gyula szempontjából is kiemelhető. A város 

számára kiemelt jelentőségű még a NÉS2-ben 

olvasható klímabarát turizmus megteremtése. 

A minél szélesebb körű éghajlati partnerség 

jegyében növelni kell az éghajlatváltozással, a 

megelőzési és alkalmazkodási intézkedésekkel 

kapcsolatos tájékozottságot és közbizalmat, ami 

fontos önkormányzati feladat is. 

Valamennyi 
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Nemzeti 

Energiastratégia 

(NES) 

A Nemzeti Energiastratégia öt fő stratégiai célja 

közül Gyula számára az első kettő jelent kiemelt 

prioritást, azaz: 

1. Energiatakarékosság és energia-hatékonyság 

fokozása;  

2. Megújuló energiák részarányának növelése. 

A NES legújabb verziójában szereplő célkitűzések 

közül a következők direkt befolyással vannak Gyula 

klímastratégiájára: 

A Zöld Busz Program segítségével a város közösségi 

közlekedése megújulhat. 

Geotermikus Kutatási Kockázati Alap segítségével a 

geotermikus energia felhasználásának növekedése. 

M1-3, 10-11, Sz3, 12, 

Nemzeti 

Épületenergetikai 

Stratégia (NÉeS) 

A NÉeS szerint az épületek energetikai korszerűsítése 

az ÜHG kibocsátás csökkentésének egyik 

legfontosabb eleme, mivel a kibocsátás jelentős 

része az épületállomány fűtéséhez és hűtéséhez 

köthető. Ennek megfelelően a NÉeS legfontosabb 

célkitűzései: 

 Az EU energetikai és környezetvédelmi 

céljaihoz való kapcsolódás; 

 Épületkorszerűsítés a lakossági és közületi 

energetikai kiadások csökkentésére; 

 Az energiaszegénység csökkentése; 

A NÉeS-nek megfelelően az épületek 

energiafelhasználásánál 2030-ra a primerenergia 

felhasználás csökkentése elődleges prioritás Gyula 

esetében is. Ezt részben a meglévő 

épületállománynál történő energia megtakarítások 

elérésén, részben pedig az új épületekre és az 

épület felújításokra vonatkozó előírások szigorításán 

és felülvizsgálatán keresztül történik. 

M1,2 

Energia- és 

Klímatudatossági 

Szemléletformálási 

Cselekvési Terv 

(EKSzCsT) 

Az EKSzCsT célul tűzi ki, hogy a magyar társadalom 

energiahatékonyságra és energiatakarékosságra, a 

megújuló energiák alkalmazására vonatkozó 

attitűdjét fejlessze. Ennek eléréséhez prioritás 

például az energia-hatékonyság és a kibocsátás 

csökkentése a közlekedésben. Hosszabb távon 

fontos az alacsony CO2 intenzitású és energia-

hatékony gazdasági és társadalmi berendezkedés 

létrehozása, illetve az alkalmazkodás a 

megváltozott éghajlati körülményekhez. 

Az EKSzCsT által kitűzött célok közül Gyulán 

kiemelten fontosak a fenntartható fogyasztást 

ösztönző szemléletformálási programlehetőségek, a 

privát és közszféra közötti partneri lehetőségek 

Sz 1-12 
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kiaknázása. A széleskörű kommunikációs és nevelési 

kampányoknak ki kell terjednie a nevelési és 

oktatási intézmények energia-, klíma- és 

környezettudatosságra nevelő tevékenységének 

támogatására, a fenntarthatósági szempontokat 

integráló oktatásfejlesztésre. 

A városi intézmények energia- és 

klímatudatosságával kapcsolatos szokásait és 

paramétereit kell mérni, beleértve az alkalmazottak 

életmódját és fogyasztási szokásait is. 

Magyarország 

Nemzeti Energia-

hatékonysági 

Cselekvési Terve 

2020-ig (NEHCsT) 

A NEHCsT ugyan 2020-ig tartalmaz javaslatokat és 

vállalásokat, ugyanakkor a benne foglalt 

célkitűzések és trendek a következő évtizedekre is 

relevánsak. A gyulai klímastratégia intézkedései 

javaslatokat tartalmaznak a közlekedési, az ipari, 

illetve a háztartási szektor kibocsátására is. Az 

országos kiterjedésű programok (ZBR, ZFR, OP-k, GZR 

Modern Városok) nyújtotta lehetőségeken túl ki kell 

tudni használni a nemzetközi lehetőségeket 

(Norvég és Svájci Alap) is. 

Az előírások szerint el kell készíteni a 

közintézményekre vonatkozóan az energia-

megtakarítási intézkedési tervet. A NEHCsT-ben is 

hivatkozott energetikai szakreferens pozíció 

létrehozása, illetve a Nemzeti Energetikusi 

Hálózattal való együttműködés a város számára is 

releváns. 

A dokumentumban nevesített, az elektromos 

gépkocsiállomány növekedését támogató 

intézkedések Gyula számára is fontosak, ahogyan a 

kerékpáros és közösségi közlekedésre vonatkozó 

célkitűzések is. 

A vállalati normatív adókedvezmény az 

energiahatékonysági intézkedések 

érdekében célkitűzés analógiájaként az iparűzési 

adóból érvényesíthető kedvezmények is fontosak 

lehetnek. 

A város számára első számú energia-megtakarítási 

prioritás kell, hogy legyen az épületek energia 

hatékony átalakítása, a családi házakat priorizálva 

az országos hatékonysági sorrend szerint (1945-

1979). 

M1-3, 10-11, Sz3, 12, 
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Magyarország 

Megújuló Energia 

Hasznosítási 

Cselekvési Terve 

2010-2020 (NCsT) 

A tervdokumentum általánosan 2020-ra 

vonatkozóan kitűzte a 14,65%-os nemzeti vállalást a 

megújuló energiák hazai energiaszerkezetben 

elfoglalt arányára vonatkozóan. Az egyes megújuló 

energiák hasznosíthatóságát nemzeti szinten a 

következő sorrendben állapítja meg: napenergia, 

geotermikus energia, hőszivattyúk, biomassza, 

biogáz.  

Gyula esetében a geotermikus mellett a 

napenergia és a biomassza alkalmazása jelent 

kiváló lehetőséget. 

 

Nemzeti 

Közlekedési 

Infrastruktúrafejleszt

ési Stratégia (NKIFS) 

A NKIFS az éghajlatváltozással szembeni védekezés 

mellett a közlekedésből származó káros környezeti 

hatások csökkentését tűzte ki célul. A jövőben 

törekedni kell a közlekedés 

energiahatékonyságának a fokozására. Az egyéni 

közlekedési módozatok közül a gyalogos és 

kerékpáros, míg a közösségi közlekedésen belül a 

környezetbarát (pl. kötöttpályás) módozatoké az 

elsődleges szerep.  Gyula a földrajzi fekvésből és a 

település méretéből fakadóan egy gyalogosan és 

kerékpárral kiválóan bejárható város. A közösségi 

közlekedés környezetbarát módszereivel 

(elektromos buszok és esetlegesen tram-train) az 

élhetőség hosszabb távon is fenntartható lesz. A 

szolgáltatások költséghatékony megoldása 

ugyanakkor elengedhetetlen. A város – fekvéséből 

adódóan – jelentős nemzetközi átmenő 

forgalommal rendelkezik, amely a 

légszennyezésnek is egy fontos tényezője. 

M7-11, A1, 13, Sz3, 5 

Kvassay Jenő Terv – 

Nemzeti 

Vízstratégia (KJT) 

A KJT a Körösök völgyét a vízhiányos területek közé 

sorolja, amelyek vízellátását a nagy főcsatornákon 

keresztül a Tisza-Körös-völgyi Együttműködő 

Vízgazdálkodási Rendszert (TIKEVIR) biztosítja. A 

nemzeti dokumentum egyik prioritása a 

vízkészletekhez való hozzáférés, valamint a víz 

okozta kártételek (ár- és belvíz) elhárítása. 

A vízvisszatartás tájba illő módszereinek 

alkalmazásával nemcsak a károk csökkenthetők, 

de gazdasági előnyre is szert tehetünk 

(mezőgazdaság, turizmus). 

Fontos ugyanakkor a települési és területi 

vízgazdálkodás harmóniája. 

A szemléletformálás része kell, hogy legyen a 

társadalom és a víz viszonyának a javítása, így 

kiemelten a víztakarékos technológiák és 

M1, A4-6, Sz9 
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vízfogyasztási gyakorlatok népszerűsítése. 

A KJT kiemeli a nemzetközi aktivitás és koordináció 

szerepét a vízstratégiában, ami Gyula határ-menti 

fekvését tekintve kiemelten fontos a város számára. 

IV. Nemzeti 

Környezetvédelmi 

Program (NKP IV.) 

Az NKP IV. által kitűzött célok a következők: 

 Az életminőség és az emberi egészség 

környezeti feltételeinek javítása 

 Természeti értékek és erőforrások védelme, 

fenntartható használata  

 Az erőforrás-takarékosság és a hatékonyság 

javítása, a gazdaság zöldítése 

A készülő gyulai stratégia mitigációs, adaptációs és 

szemléletformálási céljai elősegítik az NKP IV. 

célrendszerének megvalósítását, különösen az 

alábbi szakterületeken: 

 A zajterhelés csökkentése – különös 

tekintettel a közlekedésre 

 Szennyvízelvezetés és– tisztítás, 

szennyvíziszap kezelés, hasznosítás 

 Zöldfelületek védelme 

 A biológiai sokféleség megőrzése, 

természet- és  tájvédelem 

 Talajok védelme és fenntartható használata 

 Vizeink védelme és fenntartható használata 

 Erőforrás‐takarékosság és hatékonyság 

javítása 

 A fogyasztás környezeti hatásainak 

csökkentése 

 Energiatakarékosság és‐ hatékonyság 

javítása 

 Hulladékgazdálkodás 

 Az agrár- és erdőgazdálkodás környezeti 

aspektusai 

 Turizmus - ökoturizmus 

Jelen stratégia ugyanakkor kiemelten az NKP „Az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentése, felkészülés az éghajlatváltozás 

hatásaira” részfejezet megvalósulását támogatja. 

Valamennyi 
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2.2. Kapcsolódás a megye fejlesztési stratégiáihoz, környezetvédelmi és 

fenntarthatósági stratégiai dokumentumaihoz, valamint a település – 

helyzetelemzés elkészítése során kirajzolódó – főbb klímavonatkozású 

kihívásaira vonatkozó megyei szintű szakterületi programhoz 

Stratégiai 

tervdokumentum 

megnevezése 

A stratégiai tervdokumentum jelen klímastratégia 

szempontjából releváns része 

Gyula 

klímastratégiájának 

kapcsolódó 

intézkedései 

Békés Megyei 

Klímastratégia 

2018-2030 (BMK) 

A BMK helyzetfeltáró részében a város, illetve 

környezete kapcsán olvasható a Gyulai Erdészet 

folyóvölgyi ligeterdőinek tájökológiai jelentősége. A 

természeti adottságok közül a táj működtetésében 

kifejezetten fontos a víz szerepe, itt a megyei 

stratégia kiemeli a duzzasztóművek szerepét a nyári 

kisvizes időszakokban. 

Turisztikailag jelentős megyei épített környezeti 

elemek a Gyulai vár és a Göndöcs-kert. Ezek 

klímakockázati kitettsége a hőhullámok és a 

turizmus szempontjából kifejezetten magas. 

A BMK az OFTK megállapításaira hivatkozva a 

Békéscsaba- Békés- Sarkad- Gyula és a Körös menti 

vidéket egységben kezeli. 

 

A megyei SWOT-elemzés szerinti gyengeség a 

hatalmas forgalmi kitettség. 

Az aszály-és hőhullámkár esetén sérülékeny a 

térség erdőfelülete annak 

összetétele miatt, jelentős az erdőtűz kitettség. 

Fokozott kitettség a hőhullámoknak. 

Árvízi és belvízi kockázatok magas foka. 

Épített környezet veszélyeztetettsége. 

Nincs kis területi egységre 

lebontott klímastratégia. 

A gazdaság alacsony fejlettsége és a romló 

demográfiai viszonyok is problémát jelentenek. 

A lakosság magas klíma attitűdje a felmérések 

alapján az országos 

átlag feletti. 

A megye adottságai alapján az ÜHG kibocsátás 

legfőbb forrása a közlekedés, illetve az ipar és a 

lakosság. 

A mezőgazdaság, valamint a természeti értékek 

kifejezetten klíma-érzékenyek. 

A megyei stratégia igyekszik egyensúlyt tartani a 

klímavédelmi vállalások és a gazdasági fejlődés 

között. 

Valamennyi 
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A megye átfogó céljai: 

 A megye sérülékenységének csökkentése 

2030-ig, klímakitettségének mérséklése 

adaptációs intézkedések által. 

A legfőbb kockázatok Békés megye területén, 

amelyek Gyula városa számára is számottevőek: 

 Negatív klímahatások: hőhullámok 

(emelkedő tendencia, az országos átlag 

feletti), épített környezet kockázata, árvizek 

és belvizek, aszály, a turizmus kitettsége. 

 Jelentős helyi ÜHG kibocsátási tényezők, 

hotspotok kialakulása: A lakossági és 

nagyipari energiafogyasztás növekedése, 

valamint az átmenő és a helyi közúti 

forgalom kibocsátásának várható 

növekedése. 

A megyei kibocsátás csökkentési vállalás viszonylag 

egyenletesen érinti a különböző szektorokat, azzal a 

hangsúllyal, hogy a jelentős átmenő forgalom miatt 

erre a szférára csak kis befolyása van a megyei 

stakeholdereknek. A megállapítás fontos Gyula 

klímastratégiájához is. 

A veszélyek között kiemelten foglalkozik a 

dokumentum a viharkárokkal, amelyek leginkább a 

városiasodott települések jellemzői. 

A megyei adaptációs célkitűzések között Gyula 

számára is elsődleges, hogy a területfejlesztési 

tervek minimum 80%-ában szerepeljen a 

klímatudatosság kritériumrendszere, ezen felül 

környezettudatos forgalomszervezés. 

Konkrét feladat még, hogy a területfejlesztési 

dokumentumokban szerepeljenek az aszállyal, 

erdőtűzzel és egyéb klímakockázati károkkal 

szembeni intézkedések. 

A szemléletformáláson keresztül a cselekvőképes 

tömeg elérése, különös tekintettel kell lenni a 

diákokra. 

A megyei stratégia szerint az érintett ÜHG hotspot 

településeket javasolt a megyei klímaplatformba is 

meghívni. 

Fontos célkitűzés a megyében a lakossági ÜHG 

kibocsátás csökkentéséhez hozzájáruló projektek 

megvalósítása. 

A szemléletformálásban a települési 

önkormányzatok feladata a megyei klímastratégia 

célkitűzéseit a lehető legkisebb megyei egységekre 
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lebontani és véghezvinni, másrészt a hosszú távú 

tervezésben is meghonosítani a klímavédelemhez 

fűződő fogalmakat. Néhány alapelv beépítése 

szükséges a települési önkormányzatok 

területfejlesztési dokumentumaiba, nevezetesen: 

Klímatudatos forgalomszervezés, alternatív 

hajtásláncok elterjedésének 

elősegítése. 

Alacsony energiaigényű gazdaság és infrastruktúra 

tervezés. 

Lakossági klímaterhelés csökkentése. 

Épített és természeti környezet megóvása, a 

klímaadaptáció elősegítése. 

A városi mikroklimatikus adottságok befolyásolására 

az egyik legkiválóbb lehetőség a fás vegetációt 

tartalmazó zöldfelület-rendszer. 

A térség megtartó erejének az egyik alapja a 

mezőgazdaság, ez csak olyan tájhasználat mellett 

valósítható meg, amely fenntartható módon 

gazdálkodik a releváns táji adottságokkal. A víz 

helyben tartása és a zöld infrastruktúra fejlesztése is 

alapvetően települési-önkormányzati feladat.  

A megyei stratégia által javasolt intézkedések közül 

Gyula számára a következők megvalósításában 

van jelentős szerep: 

 Lakossági és közintézményi klíma mitigációs 

felvilágosító kampány indítása 

 Települési szintű klímastratégiák kidolgozása 

és a kapcsolódó akciók végrehajtása 

 Dekarbonizáció integrálása a stratégiai 

 dokumentumokban 

 Települési önkormányzati ingatlanvagyon 

energiahatékonysági célú felújítása 

 Elektromos hajtásláncú közlekedés 

meghonosításának elősegítése 

 Ipari és mezőgazdasági ÜHG kibocsátás 

csökkentését célzó energiahatékonysági 

beruházások és fenntartható fejlesztések 

megvalósításának támogatása 

 A helyi lakosság bevonása az 

alkalmazkodási intézkedésekbe 

 A belvízi védelem beépítése a 

környezetvédelmi és ivóvízvédelmi 

stratégiákba 

 A települési zöldfelületi vagyon védelmének 

és fejlesztésének beépítése a település- és 
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területfejlesztési dokumentumokba 

 Az árvizeknek kitett területek felmérése 

 Települési hőségriadó tervek kidolgozásának 

elősegítése 

 Az intézményi fenntartású és tulajdonú 

épületállomány klímairányú 

sérülékenységének felmérése 

 Klímatudatossági Tudásbázis létrehozása 

 Lakossági energiatakarékossági kampány 

 A hőhullámok elleni védekezésről 

felvilágosító kampány 

 Az oktatási intézmények klímaszempontú 

tanórai és tanórán kívüli aktivitásainak 

támogatása 

 

A BMK meghatározza a végrehajtás azon elemeit is, 

amelyeket alapvetően a települési 

önkormányzatoknak kell végrehajtani: 

 Célrendszer-tervezés, 

 A tervek gyakorlatba átültetése, 

 A tevékenységek figyelemmel kísérése, 

 Az előrehaladás (periodikus) vizsgálata, 

szükség szerint revíziója, dokumentumok 

felülvizsgálata 

 A klímavédelem mainstreaming-je 

 A fejlesztés eredményének átadása 

 A végrehajtás utólagos értékelése 

 

2.3. Kapcsolódás a település fejlesztési stratégiáihoz, programjaihoz 

Stratégiai 

tervdokumentum 

megnevezése 

A stratégiai tervdokumentum jelen klímastratégia 

szempontjából releváns része 

Gyula 

klímastratégiájának 

kapcsolódó 

intézkedései 

Gyula Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája (ITS) 

(2014) 

A helyzetfeltáró részben olvasható értékelés szerint 

erősség a városban a környezetvédelem, 

klímatudatosság, energiahatékonyság, illetve az, 

hogy nincs jelentősebb ipari szennyező forrás. A 

városban a termálvíz energiájának teljes körű 

hasznosítása (hulladékhő is) nagyon fontos. 

 

Gyengeségként tünteti fel az ITS, hogy a megújuló 

energiák használata elenyésző, valamint, hogy 

energetikai szempontból korszerűtlen a 

lakásállomány. Lehetőséget jelent a megújuló 

energiák használatának növekvő volumene, ami 

hatékonyabb és olcsóbb intézményi működtetést 

Valamennyi 
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eredményez, valamint a gazdaságban is 

lehetőséget jelent. 

A lehetőségek között még konkrétabban szerepel a 

termálvíz további hasznosítása. 

Egy másik lehetőség a város körül az erdő körgyűrű 

kialakítása. 

Veszélyként tekint a stratégia a megújuló 

energiaforrások lassú terjedésére a lakosság 

körében a magas árak miatt. 

Az ITS számos célkitűzése és intézkedése szolgálja 

közvetlenül és közvetve a város mitigációs, 

adaptációs és szemléletformálási vállalásait. A 

negyedik hosszú távú cél a városüzemeltetési 

költségek ésszerűsítése érdekében energetikai 

korszerűsítések, alternatív energiaforrások 

alkalmazására irányuló beruházások sorozatán 

keresztül a városi energiaautonómia megvalósítása. 

A középtávú célok között ki kell emelni a 

közlekedési hálózatok fejlesztését, ezeken belül is a 

vasút villamosítását, a kerékpárutak fejlesztését, de 

a sétáló belvárost is. 

A belváros célterületen az épített környezet 

felújításának nemcsak turisztikai, de 

katasztrófavédelmi jelentősége is van. 

A tematikus célok között szerepel a szolgáltató 

önkormányzat, benne az önkormányzati 

feladatellátás hatékonyságának a javítása, 

az élelmiszer-, az energia-, a környezet-, valamint a 

klímabiztonság megteremtésére, az egészséges 

ivóvíz ellátás, az élővilág sokféleségének, a tájak 

sokféleségének és értékeinek, illetve az épített 

örökség értékeinek megőrzésére, illetve az 

egészséges élet környezeti feltételeinek és jobb 

minőségének biztosítására. 

A harmadik tematikus cél az egyedi, nagy 

vonzerővel rendelkező turisztikai fejlesztések a 

természeti és kulturális erőforrásaink megőrzésére és 

további hasznosítására vonatkozik. Itt az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, többek 

között az ökoszisztémán alapuló megközelítéseket 

célzó beruházások támogatásával, az egyedi 

kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni 

ellenálló képesség biztosítására és 

katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésére 

irányuló beruházások elősegítése irányul. 

A megújuló energiák alkalmazásával olyan 
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projektek megvalósítása a cél, amelyek az 

önkormányzati feladatellátás hatékonyságát 

javítják, korszerű technikai eszközök alkalmazásával 

és megújuló energia felhasználásával csökkentik az 

önkormányzati feladatellátás költségeit, új 

munkahelyeket teremtenek, infrastrukturális 

fejlesztésekkel vonzóbbá és élhetőbbé teszik a 

települést. 

A zöld szempontok a befektetés-ösztönzéseben is 

megjelennek, hiszen az ITS az energiahatékonyság 

és a megújuló energiák felhasználása a 

vállalkozásokban is releváns. 

Gyula 

Önkormányzata 

Településfejlesztési 

Koncepció 

A kor vívmányait, a társadalmi igényeket és a 

felelős, fenntarthatóságot szem előtt tartó 

fejlesztésekben minden esetben szempont az 

energiahatékonyság növelése, az így elért 

eredmények továbbvitele, illetve a klímavédelem. 

A részcélok között szerepel a kiegyensúlyozott 

társadalmi viszonyok megteremtése és a népesség 

növelése, amelyen belül kerül kifejtésre az élhető 

környezet biztosítása az energiatudatos elvek 

érvényesítésén és a hulladékgazdálkodás 

racionalizálásán keresztül. Ugyanitt szerepel a 

környezetbarát közlekedési módok támogatása (a 

hivatásforgalmi kerékpáros fejlesztések és a 

parkolási rendszer reformálása alternatívákkal). 

Fontos elem még a környezetterhelés és a levegő‐, 

zaj‐, rezgés‐ talaj‐ és vízterhelés csökkentése, az 

árvízvédelmi biztonság megtartása, valamint a 

belvízvédelmi biztonság növelése. A harmonikus, jó 

minőségű városkörnyezet fejlesztése tartalmazza a 

zöldfelületek gondozását és további kiépítését. A 

közlekedésfejlesztésre vonatkozóan a koncepció 

kihangsúlyozza a közösségi közlekedés, a 

kerékpáros infrastruktúra és a forgalomszabályozás 

jelentőségét. Megállapítja, hogy a város közlekedés 

hálózati csatlakozásainak fejlesztése 

elengedhetetlenül szükséges a kitűzött jövőkép és 

célok elérése érdekében. 

 

A gazdaságfejlesztésben a turizmus kifejezett 

jelentőséggel szerepel, nevezetesen például az 

időjárás-független attrakciók kialakításával. 

A különböző városrészekben nagyon fontos a 

zöldfelületek fejlesztése. 

 

Valamennyi 
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Gyula Város 

Önkormányzata 

Környezetvédelmi 

Programja (2012) 

(GyKP) 

A GyKP a természeti, társadalmi és gazdasági 

pillérekre tagolja a különböző beavatkozásokat, 

ezeknek megfelelően számos, a klímastratégiához is 

kapcsolódó projektet nevesít: 

 Környezetbarát technológiák alkalmazása 

 Megújuló energiákra alapozott ipar 

telepítése 

 Biotermékek előállítása – biotermesztés, 

biotermelés 

 Helyi kistermelők piaca 

 Környezetbarát technológiák alkalmazása 

 Oktatás és szemléletformálás 

 Építési és bontási hulladékok hasznosítása 

 Hulladékgyűjtő udvar(ok) kialakítása 

 Házi komposztálás és esővíz-gazdálkodás 

ösztönzése, tájékoztató kampányok 

 Meglévő közparkok megújítása és új 

közparkok, közösségi terek kialakítása 

zöldterületeken 

 Geotermikus energia, szélenergia 

alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata 

 Támogatások, segélyezések 

energiahatékonysághoz kötötten 

 Meglévő közparkok megújítása és új 

közparkok, közösségi terek kialakítása 

zöldterületeken 

 Települési illegális hulladéklerakó helyek 

felszámolása, rekultivációja 

 

Valamennyi 

 

3. Klímavédelmi helyzetelemzés és helyzetértékelés 

3.1. A település szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök és 

hatásviselők 

3.1.1. Társadalmi helyzetkép 

Gyula Békés megye második legnépesebb városa; csupán a megyeszékhely, Békéscsaba 

lélekszáma nagyobb a megye települései közül. 2011-ben Gyula lakónépessége 31 067 fő 

volt. A népességszám ugyanakkor folyamatos csökkenést mutat, amelynek mértéke 

valamivel kedvezőbb, mint a Dél-Alföld hasonló városaiban tapasztalt ráta. Mivel a produktív 

korban levő népesség elköltözése jellemző, ezért csökken a születésszám, fokozatosan 

öregszik a város lakossága. Az elöregedés mértéke meghaladja az országos és a megyei 

értékeket is. A természetes fogyás mellett az elmúlt évtizedben az elvándorlás is egyre 

jelentősebb, ma már negatívba fordult a korábban alapvetően pozitív vándorlási mérleg. 

Gyula népsűrűsége – a városi átlagértékekhez képest – alacsony, köszönhetően a 

közigazgatási terület részét alkotó kiterjedt külterületeknek. 
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A város társadalma hagyományosan sokszínű, a túlnyomó rész magyar lakosság mellett a 

román és a német nemzetiségek jelenléte is megfigyelhető. Napjainkban Gyula a 

Magyarországon élő román közösség egyik legfontosabb társadalmi és kulturális központja. 

Képzettség alapján Gyula lakossága a megyei átlagnál kedvezőbb helyzetben van mind a 

középfokú, mind a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya meghaladja Békés megye 

értékeit. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a városban a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodási attitűd az országos átlagnál jóval kedvezőbb. (Forrás: NATÉR) Ez nagyon 

hasznos lehet a stratégiák kidolgozásában, valamint a jövőbeni városfejlesztési stratégiák 

kidolgozásában. 

A népesség foglalkoztatottsági helyzete az országos átlagtól elmarad, ugyanakkor a térség 

többi településénél jelentősen kedvezőbb. Gyula megyén belüli kiemelkedően kedvező 

foglalkoztatási helyzetében meghatározó szerepet játszik a közszféra. Klímavédelmi 

szempontból fontos tény, hogy az ingázók aránya a megyei átlagnál némileg alacsonyabb. 

A városban él mintegy 7000 nyugdíjas, számuk lassú növekedést mutat, viszonylag magas a 

házi segítségnyújtásban részesülők száma.  

A lakosság jövedelmi helyzete a hazai vidéki és a megyei átlagnál is jobb, Békés megyében 

csak Békéscsaba előzi meg Gyulát ebben a mutatóban. Ennek megfelelően az 1000 főre jutó 

személygépkocsik száma is magas, ami ugyanakkor éghajlatvédelmi szempontból kevéssé 

kedvező. 

A városban az életminőség – bár az országban tapasztalható problémák (pl. az 

egészségtelen életmódból adódó krónikus megbetegedések) itt is jelen vannak – megfelelő. 

Gyula – természeti adottságaival, infrastruktúrájával, kultúrájával és miliőjével – kiváló helyszínt 

biztosít egy nyugodt, teljes emberi életnek. Ezt erősíti a társadalmi különbségek – megyei 

átlaghoz mérve – alacsony értéke, ami egy nyugodt, jelentős konfliktusok nélküli környezetet 

biztosít. A helyi civil társadalom erejét mutatja a társadalmi szervezetek kiemelkedően magas 

száma, amelyek leginkább kulturális, sport, szociális, egészségügyi és oktatási tevékenységet 

végeznek, de számos környezetvédelmi csoportosulás is létezik. 

A csökkenő népességszám ellenére az elmúlt évtizedben növekedett a háztartások száma, 

illetve javult a lakások komfortfokozata, ami környezeti szempontból részben üdvös (nőtt a 

közcsatorna hálózatba kötött ingatlanok aránya), részben azonban elgondolkodtató a 

háztartások energiafogyasztásának szintje. 

 

3.1.2. Természeti és táji környezet, környezet- és katasztrófavédelem 

Természetföldrajzilag Gyula a Berettyó-Körös-vidék középtáj, a Körös-vidék tájegység és a 

Körös menti sík kistáj déli részén helyezkedik el. A terület éghajlata nedves kontinentális, az 

éves csapadékmennyiség 550-580 mm közötti, ami némileg alacsonyabb a magyarországi 

átlagnál.  

Már az eredeti klíma egyik jellemzője a szélsőséges időjárási események megjelenése, ami a 

klímaváltozással a jövőben egyre gyakoribbá fog válni. Ugyanakkor az OMSZ adatai alapján 

már most is kimutatható a területen egy 1,6-1,65°C középhőmérséklet emelkedés az 1981-

2016 periódusban. A jövőben várhatóan ez tovább fog növekedni.  Gyula a klíma érzékeny 

települések sorába tartozik. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATÉR) 
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adatai szerint Gyulán a következő 50 évben várhatóan a hőhullámos napok száma 86-90 %-

kal fog nőni, a jelen időszakhoz képest. A hőhullámos napok hőmérsékletének emelkedése 

kb. 30%, míg a forró napok száma akár az évi 20-25 napot is elérheti majd (csaknem egy teljes 

hónap). Az utóbbi évek vizsgálatai egyértelműen kimutatták, hogy a hőhullámok és a 

településen történt halálozások között pozitív korreláció van. 

1. ábra: A maximum hőmérsékletek várható alakulása Gyula városában 2100-ig 

(Forrás: Lakatos L. 2020) 

2. ábra: A minimum hőmérsékletek várható alakulása Gyula városában 2100-ig 

(Forrás: Lakatos L. 2020) 
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3. ábra: Az évi átlaghőmérséklet várható alakulása Gyula városában 2100-ig 

(Forrás: Lakatos L. 2020) 

 

4. ábra: Az évi csapadékösszeg várható alakulása Gyula városában 2100-ig 

(Forrás: Lakatos L. 2020) 
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5. ábra: A trópusi éjszakák várható alakulása Gyula városában 2100-ig 

(Forrás: Lakatos L. 2020) 

 

6. ábra: A csapadékmentes napok várható alakulása Gyula városában 2100-ig 

(Forrás: Lakatos L. 2020) 
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7. ábra: A forró napok várható alakulása Gyula városában 2100-ig 

(Forrás: Lakatos L. 2020) 

 

8. ábra: A tavaszi fagyos napok várható alakulása Gyula városában 2100-ig 

(Forrás: Lakatos L. 2020) 
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A lefuttatott klímamodellek alapján megállapítható, hogy az átlaghőmérsékletek valószínűleg 

a jelenlegi 12-ről 15°C-ra fognak emelkedni, ennek megfelelően a minimum értékek 7-ről 10-

re, a maximumok pedig 17-ről 21-re fognak emelkedni. Az éghajlati szélsőségek erősödését 

mutatja a trópusi éjszakák 3-ról 30-ra, illetve a forró napok 5-ről 40-re történő várható 

emelkedése. Ezzel párhuzamosan a csapadékmentes napok száma 120-ról 180-ra fog 

emelkedni, az évi csapadékmennyiség pedig 400 mm körüli szintre fog csökkenni. 

A terület nagy része korábban a Körösök és mellékvizeik árterülete volt. Gyula 61/2012. (XII. 

11.) BM rendelet alapján I. katasztrófavédelmi besorolású település, ami azt jelenti, hogy 

fokozott kockázati terület, részben a Tiszán és a Fehér-Körösön levonuló árvizek veszélyeztetik 

a várost és külterületét. Az árvízgyakoriság és az árhullámok nagysága a klímaváltozás 

következtében növekedhet. Leginkább elterjedtek a vízhatású réti és szikes talajok. Az emberi 

beavatkozás (földművelés, árvízvédelem, települések bővülése) ellenére a természetes 

növényzet még viszonylag nagy területeken megtalálható: az erdőborítottság 17 % körüli, 

mely az Alföldön kimagaslóan nagy. A városi zöldfelületen belül a közkertek, közparkok és út 

menti zöldfelületek 117 ha-t, míg az önkormányzati tulajdonú kül- és belterületi erdők 80 ha-t 

tesznek ki. A város kezelésében lévő közparkok kiterjedése 61,8 ha, a sorfák és parkfák száma 

pedig 17313 db (Gyula város Fenntartható Fejlődési Stratégiája –Local Agenda 21 2014-2018). 

Az OTRT tájhasználati kategóriái szerint Gyula városát a következő típusok jellemzik: országos 

ökológiai hálózat, jó termőhelyi adottságú szántóterület, kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterület, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, országos vízminőség-

védelmi terület, a nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 

megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe. 

Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a város külterületén több fontos, védelem alatt álló 

erdőterület, gyep, füves puszta található részben a Körös-Maros Nemzeti Park gondozásában. 

Ezek a területek nagyon fontosak a Kárpát-medencei és európai biodiverzitás megtartása, 

fenntartása és mezoklíma módosító szerepük miatt. A szántóföldek között meghagyott 

erdőfoltoknak jelentős temperáló hatása van, amely a későbbiekben is nagyon fontos lehet 

az mezőgazdaság szempontjából. 

A város Fehér- és Fekete-Körös, illetve a két folyó egyesülése alatt a Kettős-Körös folyók 

mellett, három árvízvédelmi öblözetben helyezkedik el. Szakigazgatásilag a Körös-vidéki 

Vízügyi Igazgatósághoz tartozik. A település közigazgatási területén helyezkednek el az árvízi 

védekezésben kiemelten fontos Mályvádi - és Kisdelta árvízi szükségtározók, valamint a 

rendkívüli árvízvédelmi helyzetekre épített Nagydelta árvízi vésztározó. Ezek jelentősége 

kiemelkedő a kritikus mértékű árvízszintek csökkentése érdekében. A város árvízi szempontból 

az enyhén veszélyeztetett kategóriába tartozik, ami az igazgatási terület mintegy 73%-ára 

terjed. A településnek belvízzel különböző mértékben veszélyeztetett területei is vannak. 

Környezetvédelmi konfliktushelyzetként definiálható, hogy egyes városrészekben hiányzik a 

szennyvízcsatorna-hálózat, helyenként erős a közlekedésből eredő zajhatás. 

Katasztrófavédelmi kihívásnak számít, hogy a város térsége széleróziónak kitett terület. 

Jelentős károkat okozó földrengés 15-20 évente fordul elő, ami nem számít nagy 

gyakoriságnak. 
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3.1.3. Településszerkezet 

A városi fejlesztési stratégia a külterületekkel együtt 13 különböző funkció-portfolióval 

rendelkező városnegyedet határozott meg. A történelmi belvárosban összpontosulnak a 

központi és részben a turisztikai funkciók, így itt egy jelentős közlekedési-forgalmi terhelés és 

beépítési intenzitás jelentkezik. A kertvárosias területeken ugyanakkor az egy lakásra jutó 

minimális telek nagysága 500 m2 feletti. Újabb gazdasági jellegű területek a 44-es út 

külterületi szakaszának déli oldalán kerültek kijelölésre, ugyanakkor ezek a városrészek 

mezőgazdasági adottságai is kiválóak. 

Gyula városában a zöldfelületek minőségi fejlesztései két fő problémakör köré 

csoportosulnak: az egyik a rekonstrukció, rehabilitáció, a másik a fejlesztés (létesítés). 

Rekonstrukció már több esetben megtörtént, az utóbbi 10 évben jelentős zöldfelületek újultak 

meg a településen (pl.: Almásy-kastély kertje, Göndöcs-kert, Szent Miklós park). A parkosításra 

váró hiányzó zöldfelületi elemek a következők: Ferencesek tere, Epreskert utca eleje, összes 

belvároson kívüli közkert, ill. a körtöltés rendszere és a tavak környéke. (Forrás: Gyula város 

Integrált Településfejlesztési Stratégiája). (9. ábra) 

9. ábra: Gyula belterületi városrészei 

(Forrás: Gyula város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata) 

 

10. ábra: Gyula külterületi városrészei 

(Forrás: Gyula város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata) 
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A térség meghatározó tájalkotóelemei a folyóvizek, a füves puszták, az erdőségek, a 

szántóterületek és a tanyák, amelyek fontos szerepet töltenek be a mikroklíma kedvező 

befolyásolásában. További erdőterületek létesítésére a Kisdelta árvízi szükségtározó 

térségében lesz szükség. A tanyák felújításának, szükség esetén újak építésének a lehetősége 

nyitott. (ITS) 

Gyula iparterületei a vasútállomástól északra, az Ajtós és a Szentpálfalva városrészben 

valamint a Dobozi út mentén találhatóak, a várostól délnyugatra, az elkerülő úton belül 

pedig inkább a kereskedelmi tevékenység a jellemző. 

 

3.1.4. Közszolgáltatások és infrastruktúra helyzete 

A településüzemeltetési feladatok nagyobb részét a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. látja el a 

város területén. 

Vízi közművek 

A Maros-hordalékkúp térségében helyezkedik el a várost ellátó két vízbázis (Elek-északi és 

Elek-déli kútcsoport). A kutakat (2, illetve 4 db) távvezérléssel működtetik. A városi vízmű-

telepen 4000 m3 tárolókapacitás működik, ami majdnem a település egy napi fogyasztását 

jelenti. Az összesített vízmű-kapacitás 17.000 m3/nap, ami több mint háromszorosa a napi 

átlagos ivóvíz-felhasználásnak. Az ivóvizet a határérték fölötti vas- és a mangántartalma miatt 

tisztítani szükséges. A Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás célja ennek a 

problémának a megoldása. Az ivóvízhálózat hossza majdnem 200 km, rajta található két 

víztorony (egy 1000 m3-es és egy 300 m3-es). A közüzemi ivóvízhálózatba a lakások mintegy 

98%-a becsatlakozott. 

A városban jelentős a termálvíz használata is. Az első fejlesztéseket 1959-től valósították meg, 

1985-ben pedig gyógyhellyé minősítették a várost. A legújabb fejlesztés során az Aquapalota 

beruházásnál a termálvízből kivonható hulladékhő is hasznosításra került. 

A keletkező szennyvíz elvezetése 25 átemelő telepen, 26,6 km nyomóvezetéken és 137,7 km 

gravitációs csatornán történik. A lakások rákötési aránya a szennyvíztisztító rendszerre 94% 

feletti. A tisztító telepen kétlépcsős eleveniszapos biológiai tisztítást alkalmaznak, a kapacitás 

10.500 m3/nap. A telepen komposzt készítése is zajlik, a kommunális szennyvizeket a tisztítás 

után Gyula-Kétegyházi-felfogócsatornába továbbítják. A Várfürdő használt hévíz kibocsátása 

jelenleg előtisztítás nélkül kerül az Élővíz-csatornába. 

A csapadékvíz elvezetés a belterületen részben nyílt árkos, részben zárt csatornahálózaton 

keresztül történik. A külterületről belvizek a belterületet nem terhelik. A városban összesen 5 db 

záportározó tó létezik (Erkel, Hősök, Rákóczi, Hunyadi, Pokláskúti) összesen mintegy 360 ha 

területtel). 
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11. ábra: A városi vízbázis védőterületei 

(Forrás: ITS) 

 

Energiaközmű – energiagazdálkodás 

A villamosenergia ellátást a Kétegyházi úton levő 120/20 kV-os transzformátor állomásról 

biztosítják. Vészhelyzet esetén lehetőség van a 20 kV-os Békéscsaba, Sarkad és 

Medgyesegyháza vezetékről is vételezésre. Az elektromos ellátást a DÉMÁSZ Zrt. biztosítja, 

beleértve a fogyasztói hálózat és a közvilágítási hálózat üzemeltetését és karbantartását. A 

közvilágítást a városban egyre nagyobb arányban LED-es fényforrások biztosítják. 

A földgázhálózat kiépített, a lakóingatlanok nagyobb része ezt az energiaforrást használja 

fűtési és/vagy használati melegvíz előállítás céljából. 

A városban többféle megújuló energiaforrás hasznosítására kiválóak a lehetőségek. Egy már 

befejezett program segítségével több projekten keresztül három közintézményben sikerült 

száz százalékban kiváltani a gázfogyasztást. Az Erkel Ferenc Emlékházban (DAOP-2.1.1/B-09-

2009-0016) és a felújított Almásy-kastélyban (DAOP-2.1.1/G-11-k2012-0001) talajszondás fűtési 

rendszer, a Kohán Képtárban (DAOP- 5.1.2/A-09-2f-2012-0001) pedig hőlégszivattyús 

talajszonda került beüzemelésre. A Szivárvány Napközi Otthonban a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-

00007 program keretében a földgáz ellátás teljes egészében kiváltásra került, ugyanúgy, mint 

az Inkubátorházban (TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00004) Az Erkel Ferenc Gimnázium energetikai 

korszerűsítése 2015-2016-ban valósult meg a KEOP-2014-4.10.0/N pályázati program 

keretében. A Törökzug városrészben működő általános iskolában is tervezik a korszerűsítést és 

napelemek telepítését. Ezeken kívül Gyulán számos lakóépületen, illetve szállodákon is 

elhelyezésre kerültek nagyfelületű napelemek illetve napkollektorok. 

A geotermikus energiában rejlő lehetőségek hasznosítására néhány éve készült koncepció 

szerint az 1900-2300 méteres mélységben lévő rétegekből 500 l/perc vízhozamú és 90°C 

hőmérsékletű víz nyerhető ki. Erre egy 2,1 MW teljesítményű hőellátó rendszer építhető, amely 

gazdaságosan el tudná látni a nagyobb intézményeket, így a Madaras kollégiumot 



30 

(~150kW), a Harruckern János Iskolai komplexumot (~1.000 kW), a Békés Megyei Központi 

Kórház Pándy Kálmán Tagkórházi épületegyüttest (~4.000 kW), a Polgármesteri Hivatalt (~300 

kW), a Bíróságot és Bv. Intézetet (~700 kW), az Implom József Általános Iskolát (~300 kW) és az 

Új Művelődési Központot (~400 kW). 

Hulladékgazdálkodás 

A városi hulladékgyűjtő rendszerből összegyűjtött hulladékot 2005-től elkészült egy átrakó-

tömörítő telepen kezelik, innen a békéscsabai lerakóba szállítják. Az átrakó telep kapacitása 

14.500t/év kapacitással rendelkezik, de csak ennek az 50%-át használják ki. A településen 

2015 óta házhoz menő, díjmentes szelektív hulladékgyűjtő (műanyag, fém és papír) rendszer 

működik. Az üveghulladékot szelektív hulladékgyűjtő szigeteken lehet elhelyezni, jelenleg 30 

ilyen helyszín található Gyulán, bár az Önkormányzat szeretné ezeket a szigeteket 

megszüntetni a kertvárosias övezetekben és csak a lakótelepeken meghagyni. Ugyanakkor 

jelenleg minden kertes házi ingatlanhoz igényelhető szelektív hulladékgyűjtő, illetve 

zöldhulladék tároló edény. Ez jóval esztétikusabb és kényelmesebb, hatékonyabb megoldást 

eredményez a szelektív hulladékgyűjtés tekintetében. A háztartási zöldhulladékból a Gyulai 

Közüzemi NKft. komposztot állít elő, amelyből a háztartások igényelhetnek. 

Az elmúlt évek során lezajlott, országos léptékű szemléletváltás hatására itt is már házhoz 

menő lomtalanítást szervez megadott időpontokban, terminusokban a közszolgáltató. Ezzel 

hatékonyan elkerülik a kihelyezett hulladékok illegális elszállítását, vagy éppen a lerakott 

hulladékok széthordását, az általános szemetelést. 

A hazai hulladékgazdálkodás célrendszerében első helyen megjelölt megelőzés alapelvét 

kell a város hulladékgazdálkodásának fejlesztésénél is szem előtt tartani. Természetesen 

Magyarország és a magyar lakosság még nem áll készen arra, hogy a megelőzés a 

mindennapi életben, vagy akár a jogalkotás és a különböző szakterületeket érintő stratégiák 

területén jelen pillanatban döntő szerephez jusson. Mindezek ellenére, - ha majd eljön az 

ideje és a város lakóinak környezettudatos gondolkodása is eljut a kívánt szintre, - Gyula 

városának is szem előtt kell tartania a hulladékok képződésének vagy éppen termelődésének 

megakadályozását. 

 

Telekommunikáció 

A városban több kábeltelevízió szolgáltató működik (Magyar Telekom Nyrt., Digi Kft.). Az 

internetet is többféle cég portfóliója szállítja a lakosságnak és az intézményeknek (Magyar 

Telekom Nyrt., Invitel Zrt., Digi Kft., Invitech ICT Services Kft. és a UPC (Vodafone). A mobil 

kommunikáció terjedésével a vezetékes előfizetések száma lassan csökkenőben van. 

 

Oktatási, egészségügyi és szociális intézmények 

Gyula – méretéhez képest – kifejezetten széles oktatási palettával rendelkezik, részben állami-

önkormányzati fenntartásban: 

 Gyula Egyesített Óvodája, 8 tagóvodával 

 Gyulai Implom József Általános Iskola – ökoiskola cím birtokosa 
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 Gyulai Dürer Albert Általános Iskola  

 Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézménye 

 Magvető Református Általános Iskola és Óvoda, Gyula, Árpád u. 4-6. Gyulai 

Református Egyházközség 

 Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

 Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és 

Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye 

Ezeken túl két egyházi óvoda, általános iskola, egy egyházi gimnázium, egy román 

nemzetiségi óvoda, általános iskola, gimnázium (Nicolae Balcescu Román Gimnázium 

Általános Iskola és Kollégium), valamint egy német nemzetiségi óvoda is színesíti a palettát. 

A városban a középfokú oktatást öt intézmény képviseli: 

 Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, és Kollégium  

 Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium  

 Nicolae Balcescu Román Gimnázium Általános Iskola és Kollégium  

 Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium  

 Göndöcs Benedek Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégiumai  

Az itt tanulók jelentős százaléka a környező településeken élő ingázó diák. A városban 11 

intézmény bentlakási lehetőségeket (kollégium) is biztosít. Felsőoktatási intézmény is működik 

Gyulán, a Gál Ferenc Egyetem Egészség - és Szociális Tudományi Kara. 

Az egészségügyi alapellátást a városban az Egészségügyi Alapellátási Intézmény biztosítja. A 

rendszerben 13 háziorvos, 6 házi gyermekorvos és négy fogorvosi praxis található. A városban 

kilenc gyógyszertár működik. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény széleskörű 

szemléletformáló tevékenységet is folytat (pl. egészséges életmódra motiválás). 

A városban magasabb rendű egészségügyi szolgáltatásokat a Békés Megyei Központi Kórház 

Pándy Kálmán Tagkórházában (súlyponti kórház), valamint a kórház keretében működő 

szakorvosi rendelőintézetben biztosítanak Gyula és a környék 30 településének lakói számára. 

A kórház 2014-ben jelentős bővítésen esett át és korszerű Sebészeti Központ, illetve 

Koraszülött- és újszülött Intenzív Centrum, Központi Intenzív Osztály is működik az 

intézményben. 

Gyulán széleskörű szociális ellátást biztosítanak a különböző korosztályokba tartozó rászorulók 

számára. Ennek megfelelően működik gyermekjóléti szolgálat, családsegítő központ, idősek 

nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés. 

A kulturális intézmények között központi szerepet játszik az Erkel Ferenc Kulturális Központ és 

Múzeum Nonprofit Kft. hiszen ez működteti a település művelődési házát és a város 

múzeumait, kiállítóhelyeit is (Gyulai Vár, Erkel-emlékház, Kohán-képtár, Ladics-ház, Gyulai 

Almásy-Kastély Látogatóközpont). A kulturális élet fontos intézményei még a Gyulai 

Várszínház és a Mogyoróssy János Városi Könyvtár is. 
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3.1.5. Közlekedés 

Gyula, mint központi funkciókkal rendelkező település a vonzáskörzet lakosságának is 

biztosítja a szolgáltatások egy részét. Ennek megfelelően számos környező település lakói 

számára céltelepülés. Az ide bejárók száma jelentősen meghaladja az eljárók számát. 

A magyar-román határon átmenő nemzetközi forgalom elsősorban a megépült elkerülő úton 

bonyolódik. A városban és környékén realizálódó környezetterhelés jelentős része is ehhez 

kapcsolható. A város elérhetőségében legfontosabb szerepet a 44-es főút, illetve az építés 

alatt álló M44-es gyorsforgalmi út játszik. A forgalmi árnyékhelyzet legjellemzőbb összetevője a 

vasút, hiszen a Békéscsaba–Gyula szakasz egy nem villamosított vasúti mellékvonal. 

A városon belüli úthálózat hossza több mint 220 km. A város sík terepen helyezkedik el, így 

ideális terepe az aktív közlekedésnek (kerékpározás és gyaloglás) a helyi forgalom 

tekintetében. A helyi közösségi közlekedés szerepe ettől jelentősen elmarad. Ezeken kívül a 

személygépkocsi használata is jelentős mind a helyi, mind a be-, illetve az eljárók között is (25-

36%). 

12. ábra: Gyula közút-, illetve vasúthálózata 

(Forrás: ITS) 



33 

13. ábra: Forgalmi terhelés Gyula közútjain 

(Forrás: ITS) 

 

A személygépkocsik egy főre jutó száma lassú növekedést mutat. A kerékpáros úthálózat és a 

közösségi közlekedés bővítéséhez szükség van a jövőben is további fejlesztésekre. A 

kötöttpályás közlekedés fejlesztése során figyelmet kell fordítani a kerékpárszállítás, az 

akadálymentesítés és a modernebb kiszolgáló létesítmények kiépítésére. 

A városon belül a funkciókban gazdag Belváros hétköznapokon zsúfolt, így a parkolóhelyek 

hiánya jellemzi. A közelmúlt fejlesztései révén kialakult egy forgalomcsillapított zóna a 

Városház utcában és a Harruckern téren. A jövőben a következő további problémák 

megoldása fontos a közlekedésben: 

 Törökzugi gyűjtőút megvalósítása; 

 A Körös-hidak további korszerűsítése; 

 A kórház és a várfürdő környéki közlekedési viszonyok további rendezése (parkolás); 

 A Körgáti út megépítése; 

 Az északi városrész hiányzó közúti kapcsolatainak megvalósítása megvalósult az 

utóbbi években (Henyei Miklós utca – Dobozi út, Csikóséri sor, Vadvirág utca – Dobozi 

út, Kosztolányi utca – Juhász Gyula utca); 

 A Dénesmajor – Feketegyarmat között már kiépült úton a határátmenet megoldása; 

 

3.1.6. Mezőgazdaság 

Az OFTK alapján a város térségében jó mezőgazdasági adottságokkal rendelkező területek 

találhatók. A termőföldek hektáronkénti aranykorona értéke 20-25. 

A legelterjedtebbek a szántóföldi kultúrák (kb. 13.000 ha), ahol leginkább gabonafélék és 

bizonyos ipari növények termesztése folyik. Területileg jóval kisebb a kiterjedése, de a 

hozzáadott érték szempontjából kifejezetten magas a fóliás primőr zöldség és a szabadföldi 

zöldségtermesztés is. 
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Az állattenyésztés legfontosabb területe a sertéstenyésztés, ami leginkább kisebb üzemekben 

történik. A tejelő szarvasmarha tartás is jelentős, de leginkább nagyüzemi keretek között. 

A szektorban működő több mint öt tucat vállalkozás nagyobb része mikro vállalkozás. A két 

legnagyobb szereplő a Gyulai Agrár Zrt. és a Körös-Maros Biofarm Kft. Ez utóbbi vállalat fontos 

biotej előállító. A helyi közétkeztetés a helyben előállított élelmiszerekre épít, valamint a 

felesleget önkormányzati hűtőházban is tárolni tudják. 

A helyi termékek értékesítésére az Önkormányzat helyi termelői piacot is fenntart, így is 

hozzájárulva a termékek kisebb ökolábnyomához és a fenntartható fejlődéshez. 
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3.1.7. Ipar, logisztika 

A városban működő majdnem 300 ipari és építőipari vállalkozás, több mint 90%-a mikro-

vállalkozás. A gazdaság szerkezetére jellemző még a kiterjedt kkv szektor, rajtuk kívül 3-4 

jelentős nagyvállalat neve érdemel említést: Élésker Kft., Gyulai Fafém Bútor Zrt, Gyulahús Kft., 

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. A kisebb cégek közül ki kell emelni a bútoripari beszállító Emhő 

és Baudermann Kft.-t, illetve a Lovász Forgácsoló Kft.-t, mint gépipari beszállítót. 

Az ágazatok között a foglalkoztatottság és az árbevétel tekintetében is kiemelkedő az 

élelmiszeripar és a bútorgyártás. Az előbbi legfontosabb szereplője a Gyulahús Kft. Az 

élelmiszeriparnak részben a helyi termékek jelenthetik az alapját, amelyeknek alkalmazkodni 

kell a szélsőségesebb és szárazabb klímához. 

 

Vállalkozás neve tevékenysége Foglalkoztatottak száma 

Airbus Helicopters 

Hungary Kft. 
alkatrészgyártás várhatóan 

Gyulahús Kft. húsfeldolgozás, tartósítás 308 

Gyulai Fafém Bútor Zrt. bútorgyártás 295 

Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. 
víztermelés, -kezelés, -ellátás 249 

Gyulai 

Vízgazdálkodási 

Társulat 

vízi létesítmény építése 149 

Gyulai Várfürdő Kft. szabadidős tevékenység 143 

Erkel Hotel Gyógyszálló 

Kft. 
szállodai szolgáltatás 126 

Dürer Nyomda Kft. nyomdai tevékenység 93 

Gyulai Agrár Zrt. tejhasznú szarvasmarha 

tenyésztés 
92 

Körös-Maros Biofarm 

Kft. 

tejhasznú szarvasmarha 

tenyésztés 
78 

Futizo Kft. vízi létesítmény építése 74 

Lovász Kft. fémmegmunkálás 47 

1. táblázat: A város legfőbb vállalkozásai 

Forrás: ITS, Békés megye 100 legnagyobb vállalkozása1 

 

Gyulán ma is vannak üresen álló, illetve alulhasznosított barnamezős területek, amelyek a 

jövőben fontos gazdaságfejlesztési helyszínek lehetnek. 

A NIPÜF Éta Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság (1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8.) 

Gyula Város nyugati peremén, a 44.sz. országos közlekedési úttól keletre, a Rosu utca (0575/3 

hrsz.) és a Kígyósi út (0564/1 hrsz.) közötti területen tervezi kialakítani az INPARK GYULA IPARI 

PARK elnevezésű, összesen mintegy 16 ha-os, zöldmezős beruházást. Ennek keretében kerülne 

megvalósításra a projekt első üteme a terület északi, 8 ha nagyságú részében Az elmúlt 

években megállapodás született arról, hogy az AIRBUS a városba telepíti az AIRBUS 

Helicopters Hungary Kft. elnevezésű leányvállalatát, amely az európai repülőgépgyártó 

                                                           
1 A legfrissebb lista (Forrás: Gyula Város Önkormányzata) a stratégia 3. mellékletében került feltüntetésre. 
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helikoptereinek sárkányszerkezetéhez és dinamikus rendszereihez gyárt majd precíziós 

alkatrészeket. A gyártás várhatóan 2021-ben indul meg. Az elérhető hírek szerint a gyártáshoz 

használt energia 25%-ban fenntartható forrásokból származik majd (forrás: 

https://index.hu/gazdasag/2020/07/17/2022-ben_kezdhetik_el_a_helikopter-

alkatreszgyartast_gyulan/). 

14. ábra: Ipari hasznosítású területek Gyulán 

(Forrás: ITS) 

 

A szolgáltató szektor szerepe a legfontosabb a gazdaságban, hiszen a foglalkoztatottak 

mintegy fele itt dolgozik. Az itt tevékenykedő cégek legnagyobb része mikrovállalkozás, a 

külföldi tőke szerepe nem jelentős. 

Az iparosokat és más kisvállalkozókat tömörít a Gyula és Környéke Általános Ipartestület, ami 

a város legrégebbi civil szervezete. A város északi iparterületén, a Henyei úton működik a 

Gyulai Ipari Park. 

 

3.1.8. Turizmus 

A tercier szektor egyik legfontosabb eleme Gyulán a turizmus. A város országos, illetve 

határon átnyúló, nemzetközi jelentőségű vonzerői a fürdő, a gyulai vár, a műemlékekben 

gazdag történelmi városmag és a számos kulturális rendezvény, konferencia is. Gyula a Dél-

alföldi régió egyik legfontosabb gyógyhelye, így a wellness és aktív wellness turizmus térképén 

is jelentős a város. 

A működő vállalkozások majdnem 7%-a ebben az ágazatban tevékenykedik, 

megállapítható, hogy a szektorban jellemző a közepes vállalkozások megléte. A kereskedelmi 

szálláshelyeken túl még 350-nél több magánszállásadó is tevékenykedik a településen. A 

látogatottsági adatok – néhány év kivételes csökkenő tendenciája mellett – folyamatosan 

növekedtek. 

https://index.hu/gazdasag/2020/07/17/2022-ben_kezdhetik_el_a_helikopter-alkatreszgyartast_gyulan/
https://index.hu/gazdasag/2020/07/17/2022-ben_kezdhetik_el_a_helikopter-alkatreszgyartast_gyulan/
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15. ábra: A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma Gyula városában 

(Forrás: KSH) 

 

Ebben a tendenciában valószínűleg a 2019-2020-ban kezdődő COVID világjárvány változást 

okoz annak ellenére, hogy a vendégek alig több mint 10%-a külföldi. Az átlagos tartózkodási 

idő 3,7 nap, ugyanakkor a közelmúltig egyre több egynapos turista kereste fel Gyulát, akik 

közül sokan a szomszédos romániai térségekből érkeztek. 

A város turizmusának koordinált fejlesztéséért és a turisztikai információs rendszer 

működtetéséért hozták létre a helyi TDM szervezetet 2011-ben. 

 

3.1.9. Az éghajlatváltozás által veszélyeztetett helyi értékek 

Gyula, bár európai léptékben a kisebb méretű városok közé tartozik, bizonyos tekintetben 

elszenvedője az ún. „városklíma” jelenségnek. Ezek függenek épületek, építmények, 

burkolatok fizikai jelenlétéből, vagyis az összetett beépítési struktúrából, a burkolatokon 

használt vízzáró anyagok (aszfalt, beton) miatt megváltozott lefolyási viszonyokból, az 

alacsony növényborítottságból, a gazdasági-társadalmi aktivitás általi (közlekedés, fűtés, 

ipar) kibocsátásból. Legfontosabb következményei a város légterében kialakult hőtöbblet 

(városi hősziget), a rosszabb átszellőzési viszonyok és a levegőminőség. Gyula esetében 

nyáron a belváros hőmérséklete 2-3 °C-kal magasabb, mint a külterületé. Ugyanakkor a város 

az átlagnál kedvezőbb mikroklimatikus pozícióban van, hiszen a belterület is gazdag felszíni 

vizekben, zöldterületekkel kiemelkedően ellátott (zöldfelületi ellátottság 34,35 m2 /fő), nincs 

jelentős ipari légszennyezés, kertvárosias, az emeletes épületek arány alacsony. 
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16. ábra: A város lakásállományának megoszlása az építés éve szerint 

(Forrás: ITS) 

 

A település ún. veszély-kataszterében a folyóvizek közelségéből fakadó árvízveszély került első 

helyre, amit a klímaváltozás csak tovább fokozhat. A csapadékviszonyok miatt ugyanakkor 

veszélyes aszályos helyzetek is kialakulhatnak. A gazdaság helyi környezetszennyező hatása 

kevéssé hangsúlyos, ugyanakkor bizonyos ágazatok (fóliasátras mezőgazdaság, közlekedés, 

turizmus) kiemelt kockázatokat jelentenek. Az éghajlatváltozás hatására növekedhet az 

építmények - beleértve a műemlékeket (pl. Gyulai Vár) is - viharkitettsége, illetve egyes 

turisztikai rendezvények (Körös-völgyi Sokadalom és Határmenti Összművészeti Találkozó) 

havária általi veszélyeztetettsége.  

A település energiaellátásában elsődleges szerepe van a földgáznak (közel 100%-os 

ellátottság) és az elektromos áram játszik meghatározó szerepet. A növekvő gázárak miatt 

ugyanakkor az elmúlt években terjedőben vannak a szilárd tüzelőanyaggal működő kazánok 

és kályhák is, amik esetenként a légszennyezés forrásai lehetnek. 

 

A város lakásállománya mintegy 15.000, ezek építési év szerinti megoszlása azt mutatja, hogy 

jelentős számú 1945 előtti épület létezik. Az 1970-es és 1980-as években épített lakások az 

épületállomány mintegy 40%-át teszik ki. A régebbi építésű épületek egyrészt energetikailag 

az alacsonyabb kategóriákba sorolhatók, másrészt pedig jelentős a kitettségük az extrém 

időjárási jelenségekre. 
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2. táblázat: Veszélyeztetett helyi értékek 

Gyula 

Természeti 

értékek 

Mályvádi-erdő 

Kígyósi puszta - HUKM10001 

Körösközi erdők - HUKM20011 

Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös – HUKM20012 

Gyula-Szabadkígyósi gyepek – HUKM20010 

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (Kígyósi Puszták) területe 

Dénesmajori Csigáserdő Természeti Terület 

Kis-Sárrét kiemelten fontos Érzékeny Természeti Terület 

Gyula-Dobozi ártér Érzékeny Természeti Terület 

Potenciális természeti területnek minősülő erdő- és gyepterületek 

Védett természeti terület védőövezete 

Kunhalmok (Határ-domb, Hullató-halom, Lyukas-halom, Mikó halma, Monor-

halom, Pavel, Töviskes-halom, Farkas-halom, Fövenyes-halom, Hegyes-halom, 

Kálvária-domb, Kolerás, Névtelen halom, Sió-halom, Gyürke-halom, Kápolna-

halom, Pince-halom, Téglás-halom; határhalmok: Itce-domb, Keresztes-halom, 

Névtelen halom) 

Helyi jelentőségű védett értékek külterületen: 

József Szanatórium parkja, Mályvádi erdő idős tölgyfája, Mályvádi őstölgyes, 

Gelvácsi-szivattyútelep kocsányos tölgyei, idős vadkörte  

Helyi jelentőségű védett értékek belterületen:  

Béke sugárúti vadgesztenye és platán fasor, Megyei Bíróság kertje, Népkert 

(Göndöcs-kert), Óvári kastélykert, Petőfi tér, Kossuth tér parkja, Gyulavári, 

Szoborkert platánfája, Várfürdő és Almásy-kastély parkja, Várkörnyék 

zöldfelülete, Szent Miklós park (volt Gróza park), Csigakert, Gyulavári, 

Széchenyi u. idős tölgyek, Békés Megyei Központi Kórház kertje, 

Gyermekkórház kertje, Izraelita temető, Szent József temető vadgesztenye és 

hársfasora, Máriafalvai katonai temető, Scherer Ferenc utcai kőris fasor, Jókai 

Mór utcai kőris fasor, Dobay utcai japánakác fasor, Honvéd u. platán fasora, 

Bethlen Gábor u. mocsárciprus fasora, Harruckern és Erkel tér parkja, Mátyás 

király u. vadgesztenye fasora, Gyulavári, Széchenyi tér parkja, Élővízcsatorna 

belterületi szakasza, Temesvári úti nyárfa, Dürer parkerdő 

Épített 

környezet, 

műemlékek 

A középkori Vár a Rondella a várfallal, 

Almásy-kastély, a volt lovardája, 

A görögkeleti templom a Szent Miklós parkban, 

A római katolikus plébániatemplom a Harruckern téren, 

A jelenlegi Városháza (volt Megyeház), 

A volt Városháza a Városház utcában, 

Az Apor Vilmos tér műemlékei (római katolikus templom, szoborfülke, Erkel 

Ferenc szülőháza), 

A Megyei Bíróság épülete és kertje a Béke sugárúton, 

Wenkheim-Almásy kastély Gyulavári központjában. 

Területi védelem: 

Nagyrománváros, Újváros, Németváros, Gyulavári történeti központja, a 
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Kálvária domb környezete, Ajtósfalva központja, Magyarváros és Krinolinkert. 

Egyedi védelem (az egész építmény): 93 egyedi védettségű építmény van a 

belterületen. 

Épülethomlokzatok (utcakép): 103 utcaképet meghatározó homlokzat védett. 

 

 

17. ábra: Védett területek a város térségében 

(Forrás: ITS) 

 

A védett területek jelentőségét mutatja, hogy a Natura 2000 területek Gyula külterületén 

12227 ha-nyi területen találhatóak, melyek a külterületnek 47,39%-át teszik ki. 

 

3.2. A település üvegházhatású gáz kibocsátási leltára 

Sokan sokféleképpen nyilatkoznak a klímaváltozásról, azonban azt kijelenthetjük, hogy ez a 

zord valóság. Valóság, amelyet nap, mint nap megélünk és próbálunk alkalmazkodni várt és 

nem várt hatásaihoz. A kutatások kimutatták, hogy légköri szén-dioxid tartalom és a 

felmelegedés üteme szoros kapcsolatban áll egymással. Jelenlegi mérések szerint a 

légkörben 414 ppm a CO2-tartalom (NOAA 2020. február), amely még nem volt ennyi az 

elmúlt 2000000 év során. A különböző klímamodellek eredményei egybehangzóan azt állítják, 

hogy a következő évtizedekben tartós melegedés várható és a globális átlaghőmérséklet 1,5-

2 °C-kal is emelkedhet, amelynek tartós hatásait a Kárpát-medence területén is fokozottan 

érezni fogjuk. 

Gyula a Körösmenti-síkon fekszik, a Fehér-Körös bal partján, alacsony tengerszintfeletti 

magasságon (88 mBf). Éghajlata kontinentális, a napsütéses órák száma magas, 2000-2050 

óra. Az átlagos éves csapadékmennyiség 550-580mm. A terület az óceánoktól messze esik, 

ezért felerősödik a kontinentalitás, és az évi hőmérsékletingadozás magas. Ez a helyzet a 

jövőben sem fog változni, sőt a kutatások azt mutatják, hogy a klímaváltozással 

összefüggésben az éghajlati szélsőségek egyre gyakoribbá és tartósabbá válhatnak. 
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Általánosságban elmondható, hogy a hőmérséklet emelkedésével csökken a fagyos napok 

száma, viszont emelkedik a hőségnapoké. Az egyes modellek 2050-re már 30 napnyi 

hőségnapot ígérnek a nyári hónapokban, ami egy teljes hónapnak felel meg. Az Országos 

Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint a dél-alföldi régióban kell a legmagasabb 

növekedéssel számolni. A hosszantartó hőhullámok nagyon megviselik az emberi szervezetet, 

különösen a csecsemők és az idősek szervezetét. Ezekben az időszakokban bizonyítottan 

magasabb a halálozások száma, mint egyébként. Az elmúlt évszázad hőmérsékleti 

változásait mutatja be az alábbi klímacsík, melyet az OMSZ honlapjáról mindenki letölthet a 

24 településére vonatkozóan.  

18. ábra: Tipikus békés megyei „klímacsík”, amely a Dél-alföldi területek melegedését mutatja 

1908-2018 között. 

(forrás met.hu) 

Ahhoz, hogy klímaváltozás hatásait mérsékelni tudjuk, jelentősen csökkenteni kell az 

üvegházhatású gáz kibocsátásunkat és egyéb, összehangolt lépéssekkel felkészíteni és 

segíteni kell a lakosságot az alkalmazkodásban. Azért, hogy lássuk, hol vannak a legnagyobb 

lehetőségek a csökkentésre, megvizsgáltuk a fő kibocsátókat települési szinten. Az 

üvegházgáz-leltár egy olyan, nemzetközileg elfogadott módszertan, amelynek segítségével 

átfogó képet alkothatunk és kaphatunk egy település, egy kerület nettó CO2-kibocsátásáról. 

A klímastratégia fontos része a leltár, hiszen elkészítésével kapjuk meg a legnagyobb 

kibocsátó szektorokat és fogalmazhatjuk meg a szükséges mitigációs és adaptációs 

kulcspontokat. 

Jelen stratégiában használt leltár a „Klímabarát Települések Szövetsége” által kidolgozott 

módszertant vette alapul, amely „Módszertani útmutató klímastratégiák készítéséhez” címmel 

jelent meg. A leltár adatai 2018-ra vonatkoznak, de vannak olyan területek ahol csak a 2011-

es népszámlálás adatsoraira támaszkodhattunk. 

Fontos megjegyeznünk azonban, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának egy adott 

része nem feltétlenül az adott városrészben történik, hiszen a felhasznált villamos energia nem 

feltétlenül az adott terület erőműiben kerül előállításra, hanem az ország más régióiból érkezik 
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ide. Az adatok forrása a Gyula Város Önkormányzata, a Központi Statisztikai Hivatal, a Járási 

Földhivatal voltak. 

Gyula, Békéscsaba mellett Békés megye egyik legjelentősebb városa, megyei jogú 

funkciókkal. 2018-ban a város lakossága 29606 fő volt. 

A város teljes üvegházhatású gáz kibocsátása 2018-ban 95084,65t CO2 egyenérték volt, 

amelynek döntő részét az energiafelhasználás adja, amint azt az alábbi ábra is mutatja. 

19. ábra: Az ÜHG kibocsátás szektoronkénti megoszlása Gyulán 

(Forrás KSH) 

 

Az ábrán jól látszik, hogy a kibocsátás mintegy 77%-kát az energiafogyasztás adja, majd a 

második helyen a mezőgazdaság jelenik meg, mint fő kibocsátók egyike. 

Az energiafogyasztás kibocsátása összesen 78502,06 t CO2 egyenérték. Az energiafogyasztás 

az alábbi módon alakul. A legnagyobb kibocsátást a földgázfogyasztás adja, majd a 

második helyre az áramfogyasztás kerül. A földgázfogyasztáson belül a lakosság, a 

szolgáltató szektor és az önkormányzat bizonyultak a legfőbb felhasználóknak és 

kibocsátóknak. A földgáz-kibocsátásnál a korábban említett szektoriális beosztás kibocsátás 

részarányait a következő ábra mutatja. 
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20. ábra A földgázfogyasztás szektoriális megoszlása Gyulán 

(Forrás KSH) 

 

A következő nagy kibocsátási terület az áramfogyasztás Gyulán. Itt is, ahogy a földgáz 

eredetű kibocsátás esetében a lakosság a legnagyobb kibocsátó, ám az aránya jóval 

kisebb. Az összes kibocsátás 37%-ért felelős a lakosság, ami mintegy 11430,72 t CO2-

egyenértéknek felel meg. Ezt követi a szolgáltató szektor 26%-os részesedéssel, majd az ipari 

eredet 21%, és az önkormányzat fogyasztása 12%-kal részesedik az áramfogyasztásból eredő 

kibocsátásból. 

21. ábra Az áramfogyasztásból származó CO2 kibocsátás szektoriális megoszlása Gyulán 

(Forrás KSH) 
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Gyula esetében kisebb kibocsátás származik a közlekedésből is, ez összesen 6323,09 t CO2 

egyenértéket jelent. A közlekedésen belül az állami utakon bonyolódó forgalom a 

legnagyobb kibocsátó, különösen a személyforgalom (2901,5 t CO2e) és a teherszállítás (3472 

t CO2e), ez utóbbi mintegy a felét adja az összes közlekedési eredetű kibocsátásnak. A 

közlekedési eredetű üvegházhatású gázok megállapításához felhasználtuk a Teir adatbázist, 

a KIra.hu alkalmazást és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-as forgalomszámlálási adatait.  

A mezőgazdaság az összes kibocsátásból 15088,72 t-val részesedik, amely elsősorban 

állattartásból származik a településen. 

Ha összevetjük a kapott adatokat az országos adatokkal, akkor az látszik, hogy nincs jelentős 

eltérés, hiszen országos átlagban is a vezető CO2 kibocsátó szektor az energiafelhasználás és 

a közlekedés. Országos viszonylatban a mezőgazdaság a második legjelentősebb kibocsátó, 

ami hasonló Gyula esetében is. Ugyanakkor az ipar és a közlekedés sem elhanyagolható. Az 

alábbi a nagyipari kibocsátás minden olyan nagyipari létesítmény kibocsátását tartalmazza, 

amelyek nem kötődnek a gáz- és áramfogyasztáshoz, mivel ezek az „Épületek, létesítmények 

és ipar (kivéve ETS résztvevők) energiafelhasználása” területén már elszámolásra kerültek. Így 

tehát az erőművek, valamint a földgáz vagy villamos energia hasznosításával működő 

létesítmények kibocsátásai itt nem kerülnek figyelembevételre. 

A kibocsátott üvegházgázok közül a legnagyobb mennyiségben a CO2 kerül a légkörbe, de 

ezenkívül mezőgazdasági tevékenységekből (pl. hígtrágya-állattenyésztés) illetve a 

hulladékgazdálkodásból metán és dinitrogén-oxid is kerül a légkörbe a városból. Ezek 

mennyisége metán 13171,64 t és N2O 3744,14 t. 

A nagyipari kibocsátásokhoz került, a nem energiafogyasztáshoz kapcsolódó ipari 

folyamatok alcsoporthoz a Gyulai Várfürdő hévíz kútjainak éves metánkibocsátása.  

Fontosnak tartottuk ezt a kibocsátást is számba venni, hiszen jelentős mennyiségről van szó, és 

a metán négyszer hatékonyabb üvegházhatású gáz, mint a szén-dioxid. Más alternatíva nem 

volt, azért választottuk ezt a megoldást. A kibocsátás akár úgyis csökkenthető lenne, ha ezt a 

metán összegyűjtenék és energetikai (pl. távhő) szolgáltatás keretében felhasználnák. 

Várhatóan a közeljövőben növekedni fog a nagyipari kibocsátás mértéke, hiszen a település 

külterületén megépítésre kerül az Airbus Helicopters Kft. gyulai üzeme. A környezetvédelmi 

hatástanulmányban nem szerepel, hogy az alkalmazott technológia energiaigénye mekkora, 

és még nem állnak rendelkezésünkre olyan adatok, amelyek az épülő üzem gáz- és 

villamosenergia fogyasztása. A technológia ismeretében javasoljuk, hogy a működés első 

éve után az ÜHG-leltárt felülvizsgálják, és korrigálják a gyár adataival. 

A kibocsátások mellett meg kell említeni a különböző nyelőket is. Ebben elsősorban a 

zöldterületek illetve zöldfelületek, erdők jelennek meg. Az összes kibocsátás mintegy 

egytizedét nyelik el a városi zöldfelületek. Gyula esetében az éves CO2 megkötés 7279,24 t 

CO2 egyenérték, amely az összes kibocsátás tizenharmad része. Ha minden évben elültetnek 

200 fát a településen, az néhány év múlva 160t CO2 megkötést eredményez évente, a 2019-

ben elültetett 499 db fa pedig szintén további 399,2 tCO2-egyenértéket jelent évente. 

Ráadásul a fák további haszna, hogy jelentősen javítják a városi levegő minőségét és 

hozzájárulnak egy kedvezőbb városklíma kialakításához. 
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Az alábbi táblázat összefoglalja az üvegházgáz-leltár legfontosabb elemeit. 

3. táblázat: Gyula ÜHG leltára 

Gyula 

SZÉN-

DIOXID 
METÁN 

DINITROGÉN-

OXID ÖSSZESEN 

CO2 CH4 N2O 

ÜVEGHÁZGÁZ LELTÁR t CO2 egyenérték 

K
IB

O
C

S
Á

TÁ
S
 

1. 

ENERGIAFOGYASZTÁS 78 502.06      78 502.06  

  1.1. Áram 30 745.80      30 745.80  

  1.2. Földgáz 43 334.03      43 334.03  

  1.3. Távhő 0.00      0.00  

  1.4. Szén és tűzifa 4 422.23      4 422.23  

            

2. NAGYIPARI 

KIBOCSÁTÁS 0.00  284.24 0.00  284.24  

  

2.1. Egyéb ipari 

energiafogyasztás 0.00  0.00  0.00  0.00  

  2.2. Ipari folyamatok 0.00  284.24 0.00  284.24 

            

3. KÖZLEKEDÉS 6 377.58  0.00  0.00  6 377.58  

  3.1. Helyi közlekedés 2 498.76      2 498.76  

  3.2. Ingázás 49.35      49.35  

  3.3. Állami utak 3 829.47      3 829.47  

            

4. MEZŐGAZDASÁG   12 023.97  3 064.75  15 088.72  

  4.1. Állatállomány   9 889.10    9 889.10  

  4.2. Hígtrágya   2 134.86  843.44  2 978.31  

  4.3. Szántóföldek     2 221.31  2 221.31  

            

5. HULLADÉK   1 147.68  679.38  1 827.06  

  

  

5.1. Szilárd 

hulladékkezelés   7.94    7.94  

    5.2. Szennyvízkezelés   1 139.74  679.38  1 819.12  

              

  ÖSSZES KIBOCSÁTÁS 84 879.64  13 171.64  3 744.14  
102 079.65 

  NAGYIPAR NÉLKÜL 84 879.64  13 171.64  3 744.14  101 740.93  

              

NYELÉS 6. Nyelők -7 279.24      -7 279.24  

              

  NAGYIPAR NÉLKÜL 77 600.4  13 455.88  3 744.14  94 800.41  

  VÉGSŐ KIBOCSÁTÁS 77 600.4  13 171.64  3 744.14  95 084.65  
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Összességében elmondható, hogy Gyula üvegházhatású gáz-leltára az országos átlaggal 

megegyező tendenciákat mutat. 

 

3.3. Gyula mitigációs potenciálja 

Mitigációs potenciál alatt az elméletileg elérhető legnagyobb kibocsátás-csökkentést érti a 

szakirodalom. Egészen pontosan azt a mennyiséget, amelyet műszakilag megvalósítható. „A 

mitigációs potenciál kiszámításának célja nem a várható kibocsátás csökkentés 

megbecsülése, hanem a különböző ágazatok fejlesztésében rejlő kibocsátás-csökkentési 

lehetőségek összehasonlítása és a tervezés segítése. A számítás megmutatja, hogy mely 

ágazatok fejlesztése esetén lehet a legnagyobb kibocsátás-csökkenéssel számolni és melyek 

azok, melyeknek fejlesztése csak kevés megtakarítást eredményezne”. (Forrás Budapest 

klímastratégiája). 

A mitigációs becslés alapján a legnagyobb csökkentést a lakóházak és középületek műszaki 

állapotának javításával és az épületek szigetelésével lehetne elérni.  

Közlekedés szempontjából szintén jelentős javulás érhető el az átgondolt tömegközlekedési 

fejlesztésekkel pl. járatsűrítés, iskolabusz hálózat kialakításával, elektromos eszközök beszerzése 

stb. kerékpáros úthálózat további fejlesztése. 

Jelentős potenciál rejlik még a megújuló energiaforrások használatában is, amelyben a városi 

középületek, a lakótelepek, oktatási intézmények áramszükségleteinek jelentős részét lehetne 

napelemekkel előállítani, de a családi házak villamosenergia szükségletét is részben 

fedezhetnék a tetőkre telepített napelem panelek. 

 

3.4. A településen élők klímatudatosságának jellemzői, valamint az itt 

üzemelő vállalkozások szerepvállalása a klímavédelmi tevékenységek 

megvalósításában 

A Magyar Természetvédők Szövetsége a Klímabarát Települések Szövetségének 

megbízásából reprezentatív felmérést végzett a lakosság körében a klímaváltozásról, és 

annak várható hatásairól. A felmérés célja az volt, hogy kiderüljön milyen az általános tudás a 

klímaváltozásról, milyen attitűdök a jellemzőek, hajlandóak-e a mérséklésében nagyobb 

szerepet vállalni, esetleg konkrét cselekedeteket végrehajtani. 

A vizsgálat eredményei megjelentek egy tanulmánykötetben, illetve regionális formában a 

NATÉR térképszerverén is megtekinthetőek. 

A gyulai lakosok a klímaváltozást, mint társadalmi problémát hátrébb sorolják, mint az 

országos átlag, vagyis szerintük ez kevésbé fontos. 

Ugyanígy elmondható, hogy a gyulai lakosok klímaváltozás miatti elvándorlási szándéka 

országos átlag alatti, tehát nem áll szándékukban a lehetséges hatások miatt elhagyni a 

települést. 

Anyagi szerepvállalás tekintetében az országos átlagot meghaladó szinten lennének 

hajlandóak hozzájárulni a várható hatások mérsékléséhez. Ugyanakkor a felmérés szerint úgy 
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érzik a válaszadók, hogy a település az országos átlagtól magasabb arányban tett korábban 

lépéseket a klímaváltozással kapcsolatban. 

Az összesített lakossági attitűdindex vonatkozásában az országos átlagnál jóval kedvezőbb. 

A klímastratégia elkészítése folyamán igyekeztünk a helyiek véleményét is kikérni a 

klímaváltozás várható hatásairól. A kérdések a Települési Alkalmazkodási Barométer 

kérdéseivel egyezik meg. Az online módon lebonyolított kutatásra 43 válasz érkezett. 

A település levegőminőségére vonatkozóan a válaszadók szerint inkább rosszabb minőségű, 

22% szerint az 1-10-es skálán 7-8-9-es. A válaszadók 66%-a szerint a légszennyezés legfőbb 

forrása elsősorban a nagy átmenő közúti forgalomból fakad, másodsorban pedig a fűtésből 

származó szmog tehető felelőssé érte. 

A megkérdezettek 97,6%-a szerint megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre ivóvíz a 

településen, és 66% szerint a következő 30 évben ez így is marad. Abban viszont jobban 

megoszlottak a vélemények, hogy honnan származik az ivóvíz. A válaszadók 30%-a szerint 

vezetékes hálózatból kapják az ivóvizet, 22,5% szerint fúrt kutakból érkezik, míg 47,5% alapján 

mindkét forrásból kapja a település a vizet. 

Arra a kérdésre, hogy az önkormányzati fenntartású intézményekben használnak-e megújuló 

energiaforrásokat 87,5% válaszolta azt, hogy néhány helyen használnak, míg 10 % szerint sok 

helyen használnak ilyeneket. 

A jövőbeni tervekkel kapcsolatosan 10% nem tudja, hogy van–e önkormányzati akarat arra 

vonatkozóan, hogy az önkormányzat tervez-e ilyen irányú beruházásokat, 57,5% szerint 

pályázati forrásból várhatóan lesz ilyen terv. 

A megkérdezettek 57.5%-a szerint a település erdőterületei csak kis kiterjedésűek. 

Települési mezőgazdasági területei elsősorban szántő és gyümölcsös művelés alatt állnak, és 

7-8-as minőségűek az 1-10-es skálán. 

A megkérdezettek 65%-a szerint a településen az elmúlt években folyamatosan lassan 

csökkent a népességszám, mert a település népessége elöregedik, illetve sokan hagyják el a 

várost. Ugyanakkor mindenki egyetértett abban, hogy a városból sokan ingáznak, és az 

ingázók elsősorban autót és autóbuszt használnak a közlekedéshez.  

A válaszadók 37,5 %-a szerint a település élők iskolázottságának szintje 1-10 terjedő skálán 7-

es, vagyis a városlakók nagyobb részének van érettségije, és a felsőfokú képzettséggel 

rendelkezők aránya kisebb. Valójában ettől sokkal kedvezőbb a helyzet. 

A megkérdezettek tudták, hogy a városban szinte a teljes vertikuma megtalálható az oktatási 

intézményeknek a bölcsődétől főiskoláig. 

A jövedelemviszonyok tekintetében a kitöltők 47,5% az országos átlagnál alacsonyabb,40 %-

uk szerint viszont sokkal alacsonyabb, mint az országos átlag. 

A megkérdezettek 62,5%-a úgy találja, hogy vannak kísérletek a környező településekkel való 

szorosabb együttműködésre, míg 37,5% úgy gondolja, hogy szoros az együttműködés. 
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A városban működő LEADER programokkal kapcsolatban a kitöltők 51,3%-a tudta, hogy van 

ilyen program, és 92,3%-a szerint ez alkalmas forma lesz a klímaváltozással kapcsolatos 

jövőbeni programok és projektek lebonyolítására. 

Arra vonatkozóan, hogy mennyire vonzó a város a befektetők számára a kitöltők 7,5%-a 

szerint a település nem igazán vonzó, míg 62,5 % jobbak a feltételek a környező, hasonló 

méretű településekhez képest. 

A válaszadók 55%-a szerint a településen nincs elég helyi munkalehetőség, és 82,5% mondja 

azt, hogy az önkormányzat eredményesen vesz részt a különböző pályázatokon. 

 A kapott válaszok alapján a település nagyon vonzó turisztikai célpont. Ahhoz, hogy a 

település a befektetők számára is kedvezőbb képest fessen, a kitöltők 62,5%-a szerint a helyi 

ipari lehetőségeket kellene fejleszteni, továbbá a közlekedési és közmű infrastruktúra is 

fejlesztésre szorul. 45% szerint javítani kell a pályázatokon való eredményesebb részvételt is. 

Az utóbbi időszakban észlelt időjárási szélsőségek közül kiemelkedik az aszály okozta 

terméskiesést, a belvíz okozta károk, allergén fajok megjelenését, viharkárok gyakoribbá 

válását, illetve a közlekedési infrastruktúra károsodását tapasztalják a megkérdezettek. A 3 

legfontosabb problémát ezek közül a belvíz, a közlekedési infrastruktúrában bekövetkező 

károk és allergének, és aszály jelenti a válaszadók szerint. 

Az aszályt az összes kitöltő fontos jelenségnek tartja, és megjelölték, hogy emiatt 

talajkiszáradása, jelentős terméskiesések, valamint a talajvíz szintjének tartós süllyedése 

következhet be. Egyöntetű válaszként a mezőgazdaságot érinti a gazdasági ágak közül 

leginkább, és a megoldásban a vízügyi hatóságokat kell bevonni. A jövőbeni hatások közül 

többen kiemelték, hogy a terméskiesés miatt növekedni fognak az élelmiszerárak, illetve a 

mezőgazdasági vállalkozások száma tartósan csökkenni fog, ami elsősorban az őstermelőket 

érinti majd. Szükség lesz majd az öntözés technikai és minőségi növelésére, ami tovább 

drágítja az alapvető élelmiszerek árát. Továbbá megemlítették, hogy emiatt tartósan 

csökkenhet a népesség is. 

Az aszály elleni védekezés legfőbb akadályának a forráshiányt jelölték be a legtöbben, 

valamint azt, hogy a lakosságnak, illetve a gazdáknak nem áll megfelelő információ a 

rendelkezésére a hatékony védekezéshez. 

A mérséklés fő lehetőségei között 79%-a az új, aszályhoz alkalmazkodó termelési 

tevékenységek kialakítását látják a legjobb megoldásnak, 61,5%-a válaszoknak azt mondja, 

hogy a jövőben nemcsak a technológián kell változtatni, hanem a jobban ki kell használni a 

rendelkezésre álló állami és pályázati forrásokat a megelőző intézkedésekhez. Szintén 61,5% 

javasolja, hogy vízmegtartó vízgazdálkodást, illetve beruházásokat hozzanak létre a 

településen, valamint a vízelvezetési gyakorlatokat korszerűsítsék. 

A következő problémakörnek a belvízhelyzet súlyosbodását jelölték meg. Ez a jelenség ma is 

jelen van a közigazgatási területen, és a külterületet érinti leginkább. A válaszok 25%-a szerint 

az intézmények inkább nem helyezkednek el belvízveszélyes területen. 83,3% szerint a 

jövőben inkább növekszik a belvízveszély. 
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A belvízkárok mértékének várható változását az alábbi tényezőkben látták: belvízvédelmi 

intézkedések hiányossága, a belvízvédelmi infrastruktúra változása, az időjárási szélsőségek 

egyre gyakoribbá válása és a belvízveszélyes területek beépülése. 

A jelenlegi fő akadályok között kiemelkedett a belvízvédelmi infrastruktúra nem megfelelő 

állapota, és az, hogy tulajdonosok, gazdálkodók nem veszik figyelembe a rendelkezéseket, 

szabályozásokat. 

A védekezés fő lehetőségei között elsősorban a belvízvédelmi infrastruktúra fejlesztését 

jelölték meg legtöbben, de megjelent a tájgazdálkodási módok elterjesztése, a lakossági 

szemléletformálás, valamint a konkrét intézkedések bevezetése. 

A jövőbeni hatások között kiemelték, hogy a belvízveszély miatt megnő a szúnyogok száma, 

károsodnak az ingatlanok. 

 Az allergének enyhe növekedése lesz megfigyelhető a településen a válaszadók 55,6%-a 

szerint, míg 22,2% szerint jelentős növekedés lesz megfigyelhető. A fő okok miatt a 

rovarpopulációk folyamatos szaporodását, a növények hosszabb virágzását jelölték meg 

legtöbben. A megkérdezettek szerint jelenleg elsősorban az allergiás tüneteket gyógyszeres 

kezeléssel enyhítik, valamint az allergiás szezonban minimálisra csökkentik a kinti tartózkodást, 

illetve gyakori hajmosással és réteges öltözködéssel védekeznek.  

Az allergének elleni védekezésben a lakosságnak, az egészségügy helyi intézményeinek és az 

önkormányzatnak kell részt vennie. 

A hatások között néhányan megnevezték, hogy az egészségügyi kockázatok növekedni 

fognak, gyakoribb lesz a különböző növényfajok kihalása, és egyre gyengül a lakosok 

immunrendszere. 

A védekezés fő akadályai között az információhiányt jelölték meg legtöbben, illetve azt, hogy 

a beavatkozási területek túl nagy kiterjedésűek. 

A károk mérséklésének fő eszközeként akcióterv kidolgozását, megelőző intézkedések 

bevezetését, a helyi lakosság felvilágosítását, szemléletformálását és a betegséget terjesztő 

rovarok elleni védekezést jelölték meg. 

 

3.5. Az elmúlt 10 évben megvalósult, a klímaváltozás mérséklésével, vagy 

ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatban releváns projektek bemutatása 

 

A fejezetben a számos, önkormányzat által megvalósított projektből csak egy összefoglalót 

mutatunk be, a teljes lista és a pályázati programok részletesebben az 5.sz. mellékletben 

találhatóak. A hivatalos EU pályázati portál adatai alapján ugyanakkor bemutatásra kerül 

néhány, nagyobb volumenű, a városban megvalósított, de nem az önkormányzat által 

gesztorált fejlesztés is. 

Az önkormányzat már a 2010-2014-es időszakban is 228 millió forintot fordított alternatív 

energiarendszerek kiépítésére, a beruházásokkal éves szinten 36 ezer köbméter földgázt 

sikerült kiváltani. A fejlesztések a következő időszakban is folytatódtak. A városfejlesztési 
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program egyik kiemelt célja csökkenteni az önkormányzat és intézményei függőségét a nagy 

gáz-és villamosenergia szolgáltatóktól, növelni az olcsóbb, környezetbarát energiák arányát 

az üzemeltetésben. A városnak a 85 százalékos EU-támogatás mellett 2014 óta három 

közintézményben sikerült száz százalékban kiváltania a gázfogyasztást.  

Az Erkel Ferenc Emlékházban és a felújított Almásy-kastélyban talajszondás fűtési rendszer, a 

Kohán Képtárban hőlégszivattyús talajszonda működik. Ugyanakkor az elmúlt 10 évben 

számos intézmény energiahatékonyságot növelő felújítása is teljesült: 

 Mogyoróssy János Városi Könyvtár Energetikai korszerűsítése 

 Gyulai Közüzemi NKft. székházának felújítása 

 Törökzugi és Gyulavári Óvoda és Galbácskerti óvodák felújítása 

 Csemeteház és a Tipegő Topogók Bölcsőde korszerűsítése 

 Erkel Ferenc Művelődési Ház energetikai korszerűsítése és a belső terek is felújítása 

 Implom József Általános Iskola energetikai korszerűsítése 

 Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye - Mágocsi úti Óvoda energetikai 

korszerűsítése 

 Németvárosi Óvoda födémszigetelést kapott 

 Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye- Bajcsy Zs. Úti Óvoda energetikai 

korszerűsítése 

 Erkel Ferenc Emlékház nyílászáró csere mellett talajszondás hűtés-fűtésrendszert kapott 

 Önkormányzati szolgálati lakások - Vadvirág utcai lakásokban fűtéskorszerűsítése 

 Egészségügyi Alapellátási Intézmény esetében kazáncsere 

 Gyulai Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok energetikai korszerűsítése, napelem 

modulok kiépítése 

 Városháza épületének homlokzati felújítása, nyílászárók cseréje történt meg 

 Gyula Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium kollégiumi épületszárnya komplex 

energetikai felújítása, napelemes rendszer kiépítése 

 Gyulai Dürer Albert Iskola homlokzati hőszigetelése és nyílászáró cseréje 

 Gyulai Polgármesteri Hivatal kazáncseréje és levegő hőszivattyús rendszer kiépítése, 

födémszigetelése, napelemes rendszer kiépítése 

 Csemeteház és Tipegő Topogók Bölcsődék korszerűsítése 

 Zöldkereszt házi gyermekorvosi rendelők és a háziorvosi ügyelet épületének felújítása, 

korszerűsítése, akadálymentesítése 

 Szivárvány Napközi Otthon átalakítása és bővítése, amely során hőszivattyús hűtés-

fűtésrendszer és fotovoltaikus rendszer épült ki, így a földgázfogyasztás teljes 

egészében kiváltásra került 

 Az Inkubátorház energetikai korszerűsítése 

A város tulajdonában lévő Gyulai Várfürdőben, az új Aquapalotában ötven százalékos EU-

támogatással a fűtést száz százalékban a kiengedett termálvíz hulladékhőjéből biztosítják. E 

beruházás teljes költsége 108,8 millió forint volt. 

Ugyanakkor a település 2011-2012-ben a „Geo-Thermic” projekt keretein belül felmérte 

lehetőségeit a geotermikus energia felhasználás terén. A kutatás megállapította, hogy lenne 

potenciál a városban, de a bekerülési költségek igen magasak. A kiépítés beruházási 

költsége előzetes számítások alapján közel bruttó 1,3 milliárd forintot tesz ki. A tanulmány 

szerint 128.477 m3 termálvíz kinyerésével 32.537 GJ földgáz kerül kiváltásra – a kazánházi 
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hőveszteség különbözetre is tekintettel – 29.283 GJ termál energiával lehet számolni a 

rendszerre felfűzött fogyasztóknál. Ez azt jelenti, hogy az intézmények teljes fűtési célú éves 

hőszükségletének 74%-át fedezni tudná (https://www.gyulaihirlap.hu/geotermikusenergia). 

 A KEOP-2014-4.10.0/N pályázat keretében 2015-2016-ban az Erkel Ferenc Gimnáziumban 

energetikai beruházással az épület tetőszerkezetére napelemes házi erőművet telepítettek, 

az előzetes számítások szerint az erőmű teljesítménye 91 százalékban fedezi a gimnázium 

villamos energia igényét. A beruházás 22 millió forintba került, amelynek 85 százaléka EU-

támogatás volt. 

Az Erkel Gimnáziuméhoz hasonló napelemes villamos energiatermelő rendszer építését 

tervezik a kollégiumi épületrészben és a Törökzug városrészben működő általános iskolában is. 

(ITS) 

Szintén fotovillamos rendszer került a Madaras Kollégium és a Prohászka Zsolt Városi 

Sportcsarnok épületére is. Az önkormányzati parkoló kiegészült egy napelemes erőművel, 

amely követendő példa lehet egyéb parkolóterületek többcélú hasznosítása szempontjából. 

A város közvilágítása egy 2014-es projektben korszerűsödött, amikor energiatakarékos LED-es 

világítás került kiépítésre.  

Az elmúlt 10 évben a város jelentős forrásokat biztosított a település zöldterületeinek 

megújítására, fejlesztésére:  

 2013. Béke sugárút, Göndöcs-kert komplex környezetrendezése  

 2013. Gyulai Várfürdő fejlesztése  

 2014-2015. Harruckern–Wenckheim–Almásy-kastély felújítása és parkjának 

rekonstrukciója, megnyitása a közösség számára 

 Szent Miklós park felújítása 

Több infrastrukturális beruházás is megvalósult, ami részben kerékpárutak kiépítését jelenti, 

másrészről pedig parkolók, sétányok, közösségi terek kialakítására is figyeltek (pl. Corvin utca 

sétánnyá alakítása, Temesvári úti kerékpárút megújítása, Nürnbergi úti, Vértanúk úti, laktanya 

utcai parkolók megépítése, Gyula-Városerdő kerékpárút kivitelezése, Béke sugárút–Árpád 

utca–Eötvös utca csomópontjában a körforgalom építése, Eminescu utca, Kálvin utca és 

Munkácsy utcák felújítása, kiépítése). 

Jelentős összegeket fordított az önkormányzat a város csapadék- és belvíz elvezető 

rendszerének rehabilitációjára. Pályázati támogatás segítségével végezték el a Scherer 

Ferenc utcai és a Szentháromság utcai út- és csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukcióját. 

Elkészült 2015-ben a Mályvádi és a Kisdelta árvízi tározó, ami segít a várost megvédeni a jövő 

árvízhullámaitól. 

Az önkormányzati fejlesztéseken túl a városban számos más szereplő is végrehajtott 

energiahatékonysági, illetve megújuló energiás projekteket, így: 

 MAKROKER-PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – 

Makroker Kft. villamosenergia igényének kielégítése napelemes rendszerrel (2011) - 5 

504 620 Ft (KEOP-4.2.0/A/11- Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal) 
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 Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház – Fotovoltaikus rendszer 

telepítése a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Kórház épületére (2014) - 

186 097 330 Ft (KEOP-4.10.0/K/14- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi 

költségvetési szervek részére) 

 Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság - Napenergia hasznosítása a Körös-vidéki Vízügyi 

Igazgatóságnál (2014) – 72 727 316 Ft (KEOP-4.10.0/K/14- Fotovoltaikus rendszerek 

kialakítása központi költségvetési szervek részére) 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Együtt a fenntarthatóságról (2012) – 4 066 

000 Ft (KEOP-6.1.0/A/11- A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó 

viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) 

 Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház "KEOP-5.6.0/E/15" 

SPECT/CT/PET multi modalitású berendezés beszerzése a Békés Megyei Központi 

Kórház Pándy Kálmán Tagkórházban (2015) - 685 399 954 Ft (KEOP-5.6.0/E/15- 

Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása) 

 Tiszántúli Református Egyházkerület - Magvető Református Általános Iskola és Óvoda 

energetikai korszerűsítése (2017) – 100 000 000 Ft (KEHOP-5.2.3-16-Egyházak 

épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével) 

 Békés Megyei Központi Kórház – Napelemes energiatermelő rendszer kiépítése a 

Békés Megyei Központi Kórházban (2017) – 249 989 000 Ft (KEHOP-5.2.11-16-

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére) 

 Békés Megyei Központi Kórház – Energetikai fejlesztés a Békés Megyei Központi Kórház 

Mágocsi közi nővérszállóján (2016) – 109 048 684 Ft (KEHOP-5.2.10-16-Költségvetési 

szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései) 

 Gyulai Szakképzési Centrum – Gyulai SZC Harruckern János Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése (2016) – 134 305 846 Ft (KEHOP-5.2.10-16-

Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései) 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és 

Kollégium kollégium épületrészének energetikai felújítása (2017) – 135 440 151 Ft 

(KEHOP-5.2.10-16-Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései) 

 Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság – Gyula, Nürnbergi utca 18. szálláshely épület 

hőtechnikai adottságainak javítása (2016) – 52 076 696 Ft (KEHOP-5.2.10-16-

Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései) 
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4. Klímaközpontú tematikus SWOT-elemzés 

 

4.1. Ipar 

 

Erősségek Gyengeségek 

Kevés a nagy ipari kibocsátó – alacsony 

szennyezés 

Hagyományos ipari ágazatok 

Kiterjedt kkv hálózat 

Városi Ipari park 

Barnamezős területek megléte 

Mikro- és kisvállalkozások nem elég 

tőkeerősek 

Alacsony K+F aktivitás 

A megújuló energiák alkalmazásának 

gyenge ipari penetrációja 

Lehetőségek Veszélyek 

Pályázati lehetőségek 

A megújuló energiaforrások használatának 

bővülő technológiai és financiális 

lehetőségei 

Helyi specifikumok és kézműves termékek 

iránti növekvő kereslet 

Határon túli nagykibocsátókról nincsenek 

megfelelő információk 

Finanszírozási kihívások 

Fejlesztési források beszűkülése 

Világjárvány – karantén, a globális 

kapcsolatok megszűnése 

 

4.2. Mezőgazdaság 

 

Erősségek Gyengeségek 

A megművelhető földterület nagysága és 

minősége 

Magas a napsütéses órák száma 

Nagy hagyománnyal rendelkező szántóföldi 

termesztés és állattartás 

Öntözésre alkalmas folyóvizek (Fehér-Körös, 

Élővíz-csatorna) 

Kedvező természeti-földrajzi körülmények 

(napfény, talaj, víz) 

Hagyományos agrárágazatok 

Romló talajállapot – a kellő ismeretek 

hiánya 

Állattartásból adódó károsanyag-kibocsátás 

Alacsony az öko- és tájgazdálkodás aránya 

Lehetőségek Veszélyek 

Pályázati lehetőségek 

Bio- és helyi termékek iránti növekvő kereslet 

A keletkező zöldhulladékban rejlő 

energetikai potenciál 

Új, a megváltozott klimatikus viszonyokat 

tűrő növényfajták termesztése 

Új technológiák megjelenése 

Finanszírozási kihívások 

Szárazódó és melegebbé váló klíma 

Új növényi és állati kártevők, betegségek 

megjelenése 

A talajviszonyok kedvezőtlenebbé válása 
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4.3. Vízgazdálkodás 

 

Erősségek Gyengeségek 

Alacsony árvízi kockázat 

Élővíz-csatorna 

Bő vízellátottság a térségben 

A települési csapadék-visszatartás alacsony 

mértéke 

Ingadozó vízjárású vízfolyások 

Lehetőségek Veszélyek 

Pályázati lehetőségek 

Jó vízbázis 

Fejlettebb víz-monitoring módszerek 

Finanszírozási kihívások 

A határon át érkező vízfolyások 

ellenőrizhetetlensége 

Szélsőséges időjárás – szárazódó klíma: 

vízminőségi problémák gyakoribbá válása 
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4.4. Települési környezet, üzemeltetés 

 

Erősségek Gyengeségek 

Nagy párolgási kapacitás: zöldfelületek 

mennyisége és minősége, élővizek 

mennyisége 

Köztisztaság, házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtési rendszer 

Energetikailag korszerűsített önkormányzati 

intézmények 

Adománybolt 

A termálvíz-hulladékhő hasznosítása 

Korszerűsödő közvilágítás 

Kiépült csapadékvíz-elvezető hálózat, 

elegendő szükségtározó 

Energetikailag elavult lakásállomány 

Szilárd tüzelőanyagok rossz hatásfokú 

égetése 

Zöldleltár hiánya 

Alacsony a megújuló energiák hasznosítási 

aránya 

Lehetőségek Veszélyek 

Pályázati lehetőségek 

A megújuló energiák hasznosításának javuló 

technológiai és financiális háttere 

Geotermikus és napenergiás technológia 

újabb lehetőségei 

SMART City program 

Finanszírozási kihívások 

Az idősek számának növekedésével az 

intézményrendszer nagyobb leterheltsége 

Hőmérséklet emelkedése –  a hőstresszes 

napok számának növekedése 

Szélsőséges időjárási jelenségek számának a 

növekedése 

A megújuló energiákat támogató 

jogszabályi környezet romlása 
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4.5. Társadalom, oktatás, egészségügy 

 

Erősségek Gyengeségek 

Óvodai-iskolai környezettudatos nevelés 

Széles lokálpatrióta réteg, hozzáértő 

szakemberek 

Magas szintű iskolázottság 

Önkormányzattal együttműködő civil 

szervezetek 

Kiépült egészségügyi rendszer 

Széleskörű közoktatási rendszer 

Ökológiai gondolkodás hiányosságai 

Téves információk és információhiány a 

klímaváltozásról 

Megyei átlagnál is nagyobb mértékben 

öregedő lakosság 

A fiatal generációk nehézkes 

megszólíthatósága (Y és Z generáció) 

Lehetőségek Veszélyek 

Pályázati lehetőségek 

A szakképzés hozzáigazítása a helyi 

igényekhez 

Jó példák átvétele a nemzetközi 

együttműködésekből 

Klímaérzékeny CLLD program működtetése 

Kedvezőtlen demográfiai folyamatok 

Finanszírozási kihívások 

Agyelszívás az ország más térségeiből és 

határon túlról 

A világjárvány kedvezőtlen hatása 

Az emberi egészséget fenyegető új 

betegségek megjelenése és terjedése 

(hőhullámok, szélsőséges időjárási helyzetek, 

allergének) 

Háztartási energiafogyasztás növekedése 

(klímaberendezések) 

 

4.6. Természetvédelem, tájhasználat  

 

Erősségek Gyengeségek 

Erdőterületek nagysága 

Számos helyi vízfolyás (Fehér- és Fekete-

Körös, Élővíz-csatorna, stb.) és (hallal 

betelepített) tó 

Védett erdők és gyepek  

Magas napfénytartam 

Termál- és gyógyvíz készlet 

Védett területek szigetszerű elhelyezkedése  

Potenciális árvízveszély 

Invazív fajok megjelenése 

Lehetőségek Veszélyek 

Pályázati lehetőségek 

Ökológiai szemlélet terjedése 

Öko- és tájgazdálkodás lehetőségei 

Szálló por magas koncentrációja 

Invazív fajok további terjedése 

Földrajzi adottságok (határ-menti 

elhelyezkedés, vizek) 

Finanszírozási kihívások 

Természetes élőhelyek átalakulása a 

klímaváltozás következtében 

 



57 

4.7. Közlekedés 

 

Erősségek Gyengeségek 

Kerékpáros-barát települési adottságok és 

infrastruktúra 

Magas a kerékpárosok aránya a helyi 

forgalomban 

Kelet-nyugat irányban létező elkerülő 

útvonal 

Megfelelő autóbuszos ellátottság 

Gyalogosbarát városközpont 

Számottevő átmenő forgalom nem terheli a 

várost 

Az áruszállítás nem jelent a városon belül 

kiemelkedő forgalmi terhelést 

Megnövekedett gépjárműforgalom – út és 

parkoló kapacitások hiánya 

Észak-déli átmenő forgalom 

A belterületi kerékpáros infrastruktúra még 

nem teljes mértékben alkot összefüggő 

hálózatot 

A gyalogos és kerékpáros közlekedést 

jobban segítő műtárgyak hiánya 

A vasútállomás és utasforgalmi 

létesítmények nem megfelelő állapota 

Parkolási gondok a belvárosban 

Lehetőségek Veszélyek 

Pályázati lehetőségek 

Az alternatív üzemanyagok és hajtások 

fejlődése 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés 

divatja 

A kötöttpályás közlekedés fejlesztésének 

hazai és európai támogatása 

Az M44-es gyorsfogalmi út elkészülte 

Átmenő forgalom miatt növekvő környezeti 

terhelés 

Vasútvonal korszerűtlensége 

Finanszírozási kihívások 

Az infrastruktúra növekvő sérülékenysége 

 

4.8. Turizmus 

 

Erősségek Gyengeségek 

Az épített örökség adta turisztikai termékek 

A termálvízre épülő, hagyományos vonzerő 

A város térségének természeti adottságai – 

természeti értékek 

Kiépült turisztikai infrastruktúra 

Meglévő TDM szervezet 

Jelentős szezonalitás 

Alacsony a külföldi turisták száma 

Lehetőségek Veszélyek 

Pályázati lehetőségek 

Öko- és aktív turizmus népszerűségének 

növekedése 

Időjárási szélsőségektől függetleníthető 

turisztikai termékek 

Turizmus miatt növekvő környezeti terhelés 

Finanszírozási kihívások 

Nemzetközi válsághelyzetek és világjárvány 

A szélsőséges időjárási jelenségek 

gyakoriságának növekedése 
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5. Klímaszempontú problématérkép 
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6. Klímavédelmi jövőkép 

 

A klímavédelmi jövőkép annak a kívánatos, jövőbeli helyzetnek a rövid összefoglalása, amely 

remélhetőleg 2030-ban, illetve 2050-ben jellemezni fogja Gyula városát. Az alább olvasható 

rövid megfogalmazásokat a városban tartott műhelymunkák szereplői fogalmazták meg. 

„Gyula, a zöld értelem városa” 

Középtávú klímavédelmi jövőkép 2030-ig 

„2030-ra a város lakossága – köszönhetően a környezettudatos oktatásnak és nevelésnek –

környezettudatossá válik. A gyulai gazdaságban egyre több tudás-intenzív vállalat és 

munkahely jön létre, a mezőgazdaság a helyi erőforrásokra épít, terjed a biogazdálkodás. A 

középületek és a lakóingatlanok nagyobb része környezetbarát, energiahatékony és 

megújuló energiákat használ, terjednek az intelligens épületek. A lakosság és a turisták 

számára elérhető közelségben és mennyiségben rendelkezésre állnak közparkok, szökő- és 

ivókutak. A belterületi közlekedés jelentős részben robbanómotorok nélkül történik. A 

hulladékok szelektív gyűjtése általánossá válik.” 

Hosszú távú klímavédelmi jövőkép 2050-ig 

„A modern, innovatív, versenyképes jövedelmet kínáló munkahelyeken dolgozó, nulla közeli 

károsanyag-kibocsátású ingatlanokat használó, környezettudatos helyi lakosság és az ide 

látogató, minőségi kikapcsolódást kereső turista elégedetten élvezi a tiszta vizű, 

folyamatosan bővülő felszíni vizekben bővelkedő, optimalizált, rugalmas, széleskörű, fizikailag 

összekapcsolt tömegközlekedést kínáló, lecsökkent gépjármű használatú, fenntartható 

gazdálkodásból származó élelmiszerekkel ellátott széleskörű kulturális és szabadidős kínálatot 

működtető, a fiatalok számára is vonzó települési életvitel előnyeit. Minőségi szolgáltatásokkal 

gazdagított minőségi turizmus.” 
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7. Klímastratégiai célrendszer 

7.1. Dekarbonizációs és mitigációs célkitűzések  

Békés megye átfogó dekarbonizációs célja 2030-ra 15%-os (összesen 140.000 tonna szén-

dioxid kibocsátás csökkentés), míg 2050-re 25%-os (236.000 tonna szén-dioxid kibocsátás 

csökkentés) mitigáció a bázisévhez képest. 

Gyula általános mitigációs és dekarbonizációs célkitűzése: 

Bázisév (2018) 2030 2050 

kibocsátott ÜHG mennyisége (t/év CO2 egyenérték) 

94800 76524 56880 

csökkenés mértéke a bázisévhez képest 

 - 19% - 40% 

 

Gyula városa a megyei vállaláshoz képest jóval magasabb kibocsátás-csökkentést tűzött ki 

célul. A 2030-as 19 %-os vállalás összesen 19386,25 18276 tonna, a 2050-es 40%-os célérték 

pedig 31018 tonna üvegházgáz mitigációt jelent városi szinten. Könnyen kiszámítható, hogy 

ezek a megyei vállalás majdnem 13%-át, illetve 19%-át teszik ki. Ez annál inkább tekintélyes 

vállalás, hiszen Gyula lakossága a megye összlakosságának nem egészen 9%-át teszi ki. 

Gyula specifikus dekarbonizációs céljai a következők: 

Ms-1 célkitűzés: A lakó- és középületek üzemeltetéséből származó ÜHG-kibocsátás (cc. 45885 

t/év) csökkentése 2030-ig legalább 22%-kal 2018-hoz képest (9176 t/év) 

Ms-2 célkitűzés: A helyi közlekedésből, szállításból származó ÜHG-kibocsátás csökkentése 

2030-ig legalább 30%-kal 2018-hoz képest (1913 t/év) 

Ms-3 célkitűzés: Az erdőterületek növelése a szén-dioxid megkötő képesség javítása 

érdekében 2030-ig 100 ha-ral (200 t/év) 

Ms-4 célkitűzés: Az ipari és szolgáltató szektor ÜHG kibocsátásának csökkentése 22%-kal 2030-

ig (5815t/év) 

Ms-5 célkitűzés: A keletkezett hulladék mennyiségének a csökkentése 2030-ig 25 %-kal (456 

t/év) 
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7.2. Adaptációs és felkészülési célkitűzések 

Az adaptációs célok azokra a problémákra kívánnak adekvát választ adni, amelyeket a 

klímaváltozás, illetve a szélsőséges időjárási jelenségek jelentenek a város egésze, illetve egy-

egy speciális hatásviselő közeg vagy szereplő számára. A hatásviselők a lakosságon, cégeken 

és az intézményeken túl a természeti és az épített környezet elemei is. 

 

Általános adaptációs cél 

Aá: Hatósági, tervezési eszközökkel, valamint a vízbázis innovatív és fenntartható 

használatával segíteni a természetes növényzet, a mezőgazdaság a lakosság és a turisták 

alkalmazkodását. A felmelegedő és szárazódó klíma hatásainak kivédésére a 

közegészségügyi és szociális intézményrendszer megerősítése. 

 

Specifikus adaptációs célok 

 

As1: A városi épített környezet és a közcélú infrastruktúrahálózat védelme, annak érdekében, 

hogy a jövőben kevesebb katasztrófavédelmi beavatkozásra legyen szükség 

As2: A klímavédelem szempontjainak érvényesítése a város stratégiai dokumentumaiban és 

döntési folyamataiban 

As3: A megváltozott éghajlathoz igazodó talajművelési eljárások, és fajtaválasztás, a 

víztakarékos öntözés 

As4: A helyi védett természeti és épített értékek állapotromlásának megakadályozása 

 

7.3. Szemléletformálási, klímatudatossági célkitűzések 

 

A klímastratégiában megfogalmazott célokat úgy lehet leghatékonyabban átadni a város 

lakóinak, ha együtt és egyszerre szólítjuk meg a fiatalokat és a felnőtteket. A 

szemléletformálásban a család szerepe kitüntetett, de ugyanúgy meg kell szólítani az 

időseket is. Olyan programokat, interaktív játékokat, vetélkedőket, kérdőíves felméréseket kell 

megvalósítani, amelyek megszólítják az óvodásokat és iskolásokat, a felsőoktatásban 

tanulókat, a családokat, az időseket és az egyedülállókat egyaránt. Ha lehetőség szerint 

minden korosztályt elérünk terveinkkel, akkor a városlakók döntő többsége sajátjának is 

érezheti a kidolgozott klímastratégiát. Érdemes a kidolgozott programokkal célzottan oktatási 

intézményeket is felkeresni, ahol például természetismeret, földrajz vagy éppen biológia óra 

keretén belül lenne lehetőség a fiatalokkal megismertetni a klímastratégia lényegi pontjait és 

főbb üzeneteit. Az információk kissé kötetlenebb formában való átadására kiváló helyszínek 

lehetnek még a nagyobb városi rendezvények, fesztiválok, vagy éppen a környezetvédelmi 

témákat is felölelő jeles napok, így például: 
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 március 6. Nemzetközi Energiahatékonysági Nap – tematikusan fókuszálhatunk az 

energiatakarékos izzók és elektromos készülékek témakörre; 

 március 21. az Erdők Világnapja – tematikusan fókuszálhatunk az erdők, a zöld 

felületek városi klímát befolyásoló hatásaira; 

 április 22. a Föld napja – tematikusan fókuszálhatunk a globális klímaváltozás városokra 

kivetített hatásaira; 

 május 10. Madarak és fák napja – tematikusan fókuszálhatunk a városba ültetett fák 

faji sokféleségére, egészségi állapotukra; 

 május 15. Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap – tematikusan fókuszálhatunk a városi 

klíma sajátos vonásaira; 

 június 5. Környezetvédelmi Világnap – tematikusan fókuszálhatunk a környezetbarát 

város főbb pilléreire; 

 szeptember harmadik hetének szombatja: Takarítási Világnap – tematikusan 

fókuszálhatunk a hulladékmentes, tiszta, takaros városra; 

 szeptember 16-22. Európai Mobilitási Hét (környezetbarát és fenntartható városi 

közlekedést népszerűsítő hazai eseménysorozat),  

 szeptember 22. Autómentes világnap – tematikusan fókuszálhatunk a városi 

közlekedés/tömegközlekedés – klíma kapcsolatára; 

 október 10. Komposztálás Napja – tematikusan fókuszálhatunk a komposztálás városi 

környezetet érintő jótékony hatásaira. A lista alapján látszik, hogy kora tavasztól ősz 

derekáig folyamatosan biztosítható a közvetlen jelenlét, a város által megfogalmazott 

célok lakossági átadása. 

 

Gyula város általános szemléletformálási célja: 

Szá: A klímaváltozás hatásaira való felkészülést és alkalmazkodást szolgáló egyéni és 

közösségi cselekvési lehetőségek megismerését biztosító viselkedésminták megteremtése a 

különböző civil társadalmi szervezetek, cégek és a család intézményén keresztül 

A specifikus szemléletformálási célok aszerint kerültek meghatározásra, hogy a néhány 

kifejezetten érzékeny társadalmi csoportra koncentráljunk. 

Szs1: Lakossági energia- és klímatudatossági kampány 

Szs2: Hőhullámok elleni védekezés eszközeinek lakossági megismertetése 

Szs3: Az általános- és középiskolákban tanuló valamennyi diák energiatudatosságának 

növelése 

Szs4: A cégek döntéshozóinak és munkavállalóinak klíma- és energiatudatossági 

tudatosságának fokozása 

Szs5: A civil szervezetek tevékenységének kiterjesztése a klíma- és energiatudatosság 

szférájára 

Szs6: Az önkormányzati képviselők és dolgozók szemléletformálása 
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8. Klímastratégiai intézkedések 

8.1. Dekarbonizációs és mitigációs intézkedések 

8.1.1. Épületenergetikai fejlesztések 

A geotermikus fűtés kiterjesztése a 

város további nagy- és kisfogyasztóira 
Kódja M1 

A városban jelenleg működő geotermikus energia rendszert az új Aquapalota 

hasznosítja, de a város már megalapozó tanulmányt és készíttetett a további 

bővítés szempontjából, hiszen a távhő ellátás 100%-ban földgáz alapú. Ennek 

kiváltására nagyon jó lehetőség lenne a geotermikus energia szélesebb körű 

használata. Erre a rendszerre a nagyfogyasztók, mint pl. a Madaras Kollégium 

(~150kW), Harruckern János Iskolai komplexum (~1.000 kW), Békés Megyei Központi 

Kórház Pándy Kálmán Tagkórház épületegyüttese (~4.000 kW), Polgármesteri 

Hivatal (~300 kW), Bíróság és Bv. Intézet (~700 kW), Implom József Általános Iskola 

(~300 kW), Új Művelődési Központ (~400kW). A városban jelenleg nincs távfűtés. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms1, 4  Szs1, 6 

Határidő 2030 

Felelős 
Önkormányzat, Önkormányzati 

Klímareferensi Információs Iroda 

Célcsoport 
Önkormányzati intézmények, cégek, 

lakosság 

Finanszírozás 600-1200 millió Ft 

Forrás Saját erő, esetleg pályázat 

 

Lakóépületek energiahatékony 

átalakítása 
Kódja M2 

A város energiafogyasztásának és így ÜHG kibocsátásának tetemes része a 

lakóingatlanok fűtéséből származik. A mitigációs célok szerint ebből 2030-ig jelentős 

csökkentést kell felmutatni. Az energiahatékonysági beruházások mellett megújuló 

energiákat hasznosító berendezések telepítése is megvalósítható. Az önkormányzati 

tulajdonban álló épületek felújításán túl a magántulajdonú ingatlanok esetében az 

önkormányzat szerepe leginkább közvetett kell, hogy legyen. Az intézkedés 

részeként pilóta-jelleggel okos és passzív házak építésének támogatása is 

megvalósulhat. A 2030-as dekarbonizációs célok elérése érdekében legalább az 

ingatlanok 50%-át fel kell újítani. 

Kapcsolódás a 

város célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms1, 4 As1, 4 Szs1, 6 

Határidő 2030 

Felelős 
Önkormányzat, Önkormányzati 

Klímareferensi Információs Iroda 

Célcsoport Lakosság, pénzintézetek 

Finanszírozás 14000 millió Ft 

Forrás Hitel, pályázati forrás, lakossági önrész 
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Lakossági épületenergetikai 

tanácsadó pont létrehozása 
Kódja M3 

A lakóépületek széles körű épületenergetikai korszerűsítéséhez és a megújuló 

energiaforrásokat biztosító eszközök beszerzéséhez az önkormányzatnak is 

segítséget kell nyújtani alakosság számára. Ennek az intézkedésnek ki kell terjednie a 

pályázati tanácsadásra, a műszaki és egyéb tervezési tanácsadásra, valamint az 

adminisztratív területen jelentkező nehézségek elhárítására. Az önkormányzati 

tanácsadó iroda emellett költségkalkulációkat is végez a beruházások megtérülését 

illetően és egyúttal szemléletformálási feladatokat is ellát. 

Kapcsolódás a 

város célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms1 Aá Szs1, 2 

Határidő 2022 

Felelős 
Önkormányzat, Önkormányzati 

Klímareferensi Információs Iroda 

Célcsoport Lakosság 

Finanszírozás 4 millió Ft/év 

Forrás EU vagy hazai pályázati forrás 

 

8.1.2. A gazdaság ÜHG kibocsátásának csökkentése 

Az energiahatékonyság és a megújuló 

energiák alkalmazásának ösztönzése 

az iparban és a szolgáltatásokban 

Kódja M4 

A szolgáltató cégek, valamint az ipari telephelyek a város üvegház gáz 

kibocsátásának egy jelentős részéért felelősek. A célkitűzések szerint 25%-kal kell 

csökkenteni 2030-ig ezt az értéket. A megvalósítás – hasonlóan az önkormányzati 

épületek és magánlakások esetében – az energiahatékonyság és a megújuló 

energiaforrások alkalmazása irányában lehet sikeres. 

Az Önkormányzat ennek az intézkedésnek a végrehajtásában leginkább 

koordinációs és információs tevékenységet tud végezni. A motiváció hasznos 

eszköze a „Gyulai Klímabarát Vállalat” díj megalapítása és kiosztása. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms4  Sz4 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős Önkormányzat, klímareferens 

Célcsoport Vállalatok 

Finanszírozás 500 ezer – 1 millió Ft 

Forrás Saját források, pályázatok 
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Alkalmazkodóképes és klímabarát 

mezőgazdaság 
Kódja M5 

Az ÜHG kibocsátás egy részéért a mezőgazdaság felelős. Tájba illő és 

fenntarthatóbb, a klímaváltozáshoz alkalmazkodni tudó mezőgazdaság 

megteremtése egy fontos feladat. Az önkormányzat szerepe ebben a folyamatban 

a partnerség építés, finanszírozási és technológiai lehetőségek bemutatása, 

valamint esetlegesen pilóta projekteken keresztüli példamutatás lehet. Az 

intézkedés tartalma ebben a szakaszban alapvetően egy kutatási-fejlesztési projekt 

és egy tanulmány készítése lehet. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms4 As3 Szs4 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős Önkormányzat, klímareferens 

Célcsoport Mezőgazdasági termelők, NAK 

Finanszírozás 5 millió Ft 

Forrás Pályázatok (LIFE), önerő 

 

Helyi termékek piacra juttatásának 

ösztönzése, helyi termelői piac 

erősítése, biogazdálkodás, önellátó 

város 

Kódja M6 

A globális gazdasági kapcsolatok mellett – különösen napjainkban, a koronavírus 

okozta katasztrofális helyzet tükrében – a helyi termékek és piacok jelentősége 

egyre fontosabb. Az AMAP (szövetség a kistermelői mezőgazdaság fenntartásáért) 

típusú szerveződéseken keresztül ez a világ számos térségében sikeresen 

megvalósul. A gazdasági jelentőség (munkahelyteremtés, helyi hozzáadott érték) 

mellett, a klímavédelmi jelentőség sem elhanyagolható: a kevesebb szállítás 

alacsonyabb karbon lábnyomot eredményez. A helyiek számára fontos a 

biogazdálkodás és szeretnék, ha Gyula „biovárossá” válna. Az önkormányzat 

szerepe ebben a folyamatban a helyi termelői piacok népszerűsítése, 

szervezésének támogatása, a helyi termékek fontosságának hangsúlyozása lehet. 

Az intézkedés tartalma ebben a szakaszban alapvetően egy kutatási-fejlesztési 

projekt és egy tanulmány készítése lehet. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms4 As3 Szs 1,4, 6 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős Önkormányzat 

Célcsoport 
Mezőgazdasági termelők, NAK, 

Kereskedelmi- és Iparkamara 

Finanszírozás 10-25 millió Ft 

Forrás Pályázati forrás (LIFE, CLLD), saját erő 

 

  



66 

Nagyberuházások klímaszempontú 

elemzése 
Kódja M7 

A klímaváltozást okozó ÜHG kibocsátás tetemes részéért a gazdaság szereplői 

felelősek. A nagyobb beruházások nemcsak a működésükkel, de a létrehozásukkal is 

jelentős üvegházgáz mennyiség kibocsátását eredményezik. A városban tervezett 

valamennyi nagyberuházás esetében vizsgálni kell a létesítés és a működtetés 

várható hatását a város mitigációs és adaptációs célkitűzéseire. A tevékenységeket 

és költségeket be kell építeni a beruházások tervezési szakaszába. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms4 As2 Szs4,6 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős 
A beruházást tervező vállalat, 

Önkormányzat 

Célcsoport cégek 

Finanszírozás - 

Forrás - 

 

Zöld innovációk támogatása Kódja M8 

A körkörös gazdaság megteremtése deklarált európai és hazai cél egyaránt. A 

megvalósítás ugyanakkor nem képzelhető el decentralizált, sikeres helyi megoldások, 

létrejövő helyi cégek nélkül. A zöld innovációknak valamennyi iparágban és 

szolgáltatásban helyük van, de kiemelkedően fontos a szerepük az 

energiagazdaság, a hulladékgazdálkodás és az élelmiszeripar területén. Az 

önkormányzat ezeknek a cégeknek a létrejöttét és megtelepülését különböző 

kedvezményekkel, extra szolgáltatások biztosításával tudja segíteni. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms4 As2 Szs4,6 

Határidő 2022-től folyamatosan 

Felelős Önkormányzat, Gyulai Ipari Park 

Célcsoport Innovatív vállalkozások 

Finanszírozás 500-1000 millió Ft 

Forrás EU pályázatok, ZIKOP, VMOP 
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A Várfürdő vizében található 

metántartalom gázmotoros 

hasznosítása 

Kódja M9 

A Várfürdő vizének metán tartalma számottevően hozzájárul a város üvegházgáz 

kibocsátásához. A hévízkutak kísérőgáz tartalmának hasznosítása jelenleg még kevés 

helyen megoldott. A leválasztható gáz energiatartalma kb. 27 MJ/m3, amely a 

leválasztás után gázmotorban, illetve kazánban elégethető. Jelen fázisában egy 

részletes megvalósíthatósági tanulmány és műszaki tervdokumentáció készítése lehet 

a következő lépés.  

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms4 - - 

Határidő 2023 

Felelős Önkormányzat, Várfürdő 

Célcsoport - 

Finanszírozás 50 millió Ft 

Forrás 
EU pályázatok, ZIKOP, VMOP, 

önkormányzati önrész 

 

Legtakarékosabb otthon/szolgáltató 

verseny a földgázfogyasztás 

csökkentéséért 

Kódja M10 

Az önkormányzat versenyt hirdet a legtakarékosabb otthon/szolgáltató cím 

kihirdetéséért, amelyben évi rendszerességgel összemérhetik a jelentkezők fajlagos 

földgázfogyasztását kategóriánként (pld. ingatlan típusa, épületgépészeti jellemzők, 

háztartás mérete stb.) és az arányaiban legnagyobb csökkenést elérőket külön is 

díjazzák. A díjak a takarékos fogyasztást tovább segítő ún. okos eszközök lehetnek. Az 

önkormányzat megszervezi a verseny lebonyolítását és a díjátadási ünnepséget. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms1, 4 - Szs1,4 

Határidő 2022 

Felelős Önkormányzat 

Célcsoport Lakosság, szolgáltatók 

Finanszírozás 1 millió Ft/év 

Forrás Saját erő, EU pályázatok, ZIKOP, VMOP 
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8.1.3. A városi zöldfelületek fejlesztése 

Az ÜHG elnyelő zöldfelületek növelése 

a városban 
Kódja M11 

Gyula erdősültsége a megyei átlag fölött van, de ugyanakkor a CO2 kibocsátás 

mérsékléséhez a meglévő zöldterületeket meg kell újítani és lehetőség szerint 

növelni a méretüket. Valóban a település más városokhoz képes jobb helyzetben 

van, és az egyik jelentős turisztikai vonzerejét is képezi, és a helyi lakosság számára is 

fontos tényező. A parkosításra váró hiányzó zöldfelületi elemek a következők: 

Ferencesek tere, Epreskert utca eleje, összes belvároson kívüli közkert, ill. a körtöltés 

rendszere és a tavak környéke. A horizontális fejlesztések mellett a megfelelő 

helyszíneken a vertikális zöldfelületek, zöld homlokzatok kiépítése is szóba jöhet. Az 

intézkedés jelentős adaptációs hatással is jár, így abban a fejezetben is helyet kap. 

A zöldfelület fejlesztés lehetséges helyszíneit bemutató térkép a mellékletek között 

található, illetve az intézkedés – az adaptációs hatás miatt ott is szerepel. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms3 As4 Szs1,5,6 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős 
Önkormányzat, Civil szervezetek, 

általános- és középiskolák 

Célcsoport Lakosság 

Finanszírozás 1 millió Ft/ha, összesen 200 millió Ft 

Forrás 
Saját erő, önkéntes munka, közadakozás, 

pályázati forrás 

8.1.4. Közlekedés, szállítás 

A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, 

ösztönzés a kerékpár használatára 
Kódja M12 

Gyula alapvetően kerékpáros város. A lakosság több, mint 40%-a a belső forgalmat 

ezzel a környezetbarát eszközzel bonyolítja. Az infrastruktúra napjainkban a város 

jelentős részén rendelkezésre áll, ugyanakkor vannak még hiányzó, valamint 

felújítandó elemek, amelyek pótlása a jövő feladata (kerékpárút építés, útvonalak 

kijelölése, egyirányú utcák kerékpárosok számára történő megnyitása, 

kerékpártárolók építése). A környező településekkel való összeköttetések 

átgondolása is fontos lehet. Esetlegesen a teherszállításban is alkalmazható 

kerékpárok bevezetésének lehetőségét, illetve a kerékpár-bérlési rendszer 

kialakításának lépéseit is meg lehet vizsgálni. A Körösök-völgyéhez kapcsolódó 

turizmusban is fontos szerepet tölthet be a kerékpározás. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms2 Aá Szs1-5 

Határidő 2030 

Felelős Önkormányzat 

Célcsoport Civil szervezetek, Lakosság, turisták 

Finanszírozás 
40 millió Ft/km – kerékpárút építése 

1 millió Ft/ db – kerékpártároló 

Forrás Pályázati forrás, saját erő 
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A közösségi közlekedés fejlesztése Kódja M13 

A közlekedés által kibocsátott üvegházgáz mennyiség csökkentésének az egyik 

eszköze lehet, ha az egyéni motorizált közlekedést közösségi járművekre tereljük. 

Jelenleg a gyulai közösségi közlekedés nem elég sűrű, illetve a meglévő járatokat 

sem használja a lakosság kellő intenzitással. Az intézkedés elemei lehetnek 

forgalomszervezési lépések, a járműpark korszerűsítése – lehetőség szerint 

elektromos buszok beszerzése – illetve a kötöttpályás forma elindítása. Fontos 

adaptációs lépés annak biztosítása is, hogy a közösségi közlekedésben használatos 

eszközök megfelelő légkondicionáló eszközökkel legyenek ellátva. Érdemes 

átgondolni egy Békéscsaba-Gyula tram-train létrehozásának, a jelenlegi dízel 

vontatás után a vasútvonal villamosításának fejlesztését. Az intézkedés tartalma egy 

széleskörű felmérés és az erre épülő megvalósíthatósági tanulmány készítése lehet 

jelenleg. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms2 As1 Sz1, 5-7 

Határidő 2023 

Felelős Önkormányzat, Városfejlesztési Csoport 

Célcsoport Lakosság, Volánbusz, MÁV 

Finanszírozás 250-500 millió Ft 

Forrás Önerő, pályázat 

 

Elektromos töltőoszlopok fejlesztése Kódja M14 

Az alternatív hajtásláncú járművek (hibrid és elektromos személygépkocsik, 

kerékpárok, rollerek) elterjedése egyre gyorsabb. Ezzel párhuzamosan egyre 

nagyobb igény mutatkozik a gyorstöltésre is alkalmas e-töltő oszlopok telepítésére. 

Lehetőség szerint érdemes volna az ilyen kapacitások mellé napelemes 

rendszereket telepíteni. Az önkormányzat ebben a folyamatban tulajdonos-

beruházóként, de közvetítő informáló szereplőként is figyelembe vehető. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms2 - Szs1-5 

Határidő 2030 

Felelős Önkormányzat 

Célcsoport 
Elektromos járművek tulajdonosai 

befektetők, cégek 

Finanszírozás 6 millió Ft/db 

Forrás 

Pályázati támogatás: NGM 

gazdaságzöldítési alap, NGM pályázatai 

a Jedlik-terv részeként, magántőke 

 

A hulladékgyűjtést végző gépjárművek 

alternatív hajtásúra cserélése 
Kódja M15 
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Miután Gyulán a nagyobb depónia-távolság miatt átrakóállomás üzemel – a 

lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének csökkentésével éves szinten jelentős 

közúti szállítási költség, ezáltal szén-dioxid és egyéb károsanyag-kibocsátás érhető 

el. Ezt a törekvés azzal is fokozható, ha hosszú-távon a városban hulladék begyűjtést 

és szállítást végző tehergépjárművek mindegyikét elektromos és/vagy hibrid 

hajtásrendszerűre cserélik. A károsanyag-kibocsátás mérséklése azért is számottevő, 

mert a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésben a gépjárművek éves szinten jóval 

több kilométert tesznek meg. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms2 - Szs1-3 

Határidő 2030 

Felelős Önkormányzat 

Célcsoport Önkormányzat, lakosság, cégek 

Finanszírozás 45 millió Ft/ jármű 

Forrás 

Pályázati támogatás: NGM 

gazdaságzöldítési alap, NGM pályázatai 

a Jedlik-terv részeként 

 

8.1.5. Hulladékgazdálkodás 

A szelektív hulladékgyűjtés, 

elterjedésének támogatása, körkörös 

gazdaság bevezetése 

Kódja M16 

Az ÜHG kibocsátás csökkentésének egyik módszere a hulladéktermelés 

visszafogása. Gyulán kiterjedt szelektív hulladékgyűjtési rendszer működik, házhoz 

menő, a célra rendszeresített szelektív gyűjtő edényekkel.  

A hulladékok szelektálásához kapcsolódóan lényegi szerepet kell betöltenie a zöld 

hulladékok hasznosításának, vagyis a komposztálás folyamatának. Az átlagos 

háztartási hulladék 20-30%-a még mindig biológiai eredetű, kerti és konyhai 

hulladék, amelyeknek döntő része visszaforgatható a természetbe. Gyula 

adottságai eleve előrevetítik, hogy jelentős mennyiségű biohulladék képződik a 

háztartásokban, ezért jogosan merül fel a lakosság részéről is egyre inkább az igény 

a komposztálásra. Lehetőség szerint ingyenesen biztosítani kell a kerttel, udvarral 

rendelkező háztartások számára modern komposztáló edényt, ezzel is ösztönözve a 

komposztálás elterjedését. 

A zöldhulladékokat is külön gyűjtik, amelyből komposzt készül. Jó lehetőség a 

komposztálható zöldhulladék telken belül tartása. A lakótelepek területén is hasznos 

lehet zöldhulladék-gyűjtők létesítése. Az intézkedés tartalma a komplex 

beavatkozások mellett a komposztáló edények (komposztládák), szelektív 

hulladékgyűjtők és információs anyagok biztosítása a lakosság és intézmények felé. 

Az iskolák és az óvodák bevonásával a rendszer kiterjeszthető a fiatalabb 

korosztályok felé is. Jövőben a város szeretné elérni, hogy ne keletkezzen hulladék, 

azaz a település „zero waste” hely legyen. Ez befektetőket is hozhat a városba. 

  



71 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms5 Aá Szs1,5 

Határidő 2021-2025 

Felelős 

Önkormányzat, Önkormányzati 

Klímareferensi Információs Iroda, civil 

szervezetek 

Célcsoport Lakosság, közintézmények 

Finanszírozás 
5-10 millió Ft (cc. 50 ezer 

Ft/komposztláda) 

Forrás Pályázati támogatás, önerő 

 

A szelektív hulladékgyűjtés, 

elterjedésének támogatása, 

kiterjesztése az idegenforgalomra is 

Kódja M17 

A város minden lakosa számára elérhető, modern és kiszámítható, folyamatosan 

fejlődő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer szükséges, amit a városlakók 

döntő hányada életvitelszerűen ki is használ. 

A háztartásokban jelentkező üveg hulladékok számára folyamatosan biztosítani kell 

a szelektív begyűjtés lehetőségét. Jelenleg erre a gyűjtőszigetek szolgálnak. A 

közeljövőben érdemes mérlegelni az üveghulladékok csendes és 

szennyeződésmentes elhelyezése érdekében a föld alatti tartályok kiépítését. 

Miután Gyula városa frekventált turisztikai célpont, gondolni kell különösen a nyári 

hónapokban a turizmus által megnövekedett hulladékterhelésre. Célszerű lenne a 

nagyobb szállások és a belvárosi látogatottabb helyek környezetében további 

szelektív gyűjtőedényeket kihelyezni. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms5 - Szs1 

Határidő 2021-2025 

Felelős Önkormányzat, szállásadók, hotelek, TDM 

Célcsoport Turisták, lakosság 

Finanszírozás 
10-15 millió Ft (150.000 Ft/beltéri gyűjtő, 

250.000/konténer) 

Forrás 
Pályázati támogatás, magántőke, 

idegenforgalmi adó bevétel 
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A Gyulavári Biogáz Erőmű bevonása a 

zöldhulladék gazdálkodásba 
Kódja M18 

A biológiailag lebontható hulladékok szelektív gyűjtésével városi szinten olyan 

mennyiségű szerves anyag tömeg állítható elő, amely akár biogáz alapanyagként 

is számottevő lehet. Mivel egy biogáz erőmű létesítése tetemes összegeket 

emészthet fel, így a meglévő Gyulavári Biogáz Erőmű kapacitásainak a kiaknázása 

is felmerülhet. A projektjavaslat megvalósíthatósági tanulmányának megírása lehet 

az első lépés. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms5 As Szs1 

Határidő 2022 

Felelős Önkormányzat 

Célcsoport Lakosság, cégek 

Finanszírozás 10 millió Ft  

Forrás 
Pályázati támogatás, önkormányzati 

önrész 
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8.2. Adaptációs és felkészülési intézkedések 

8.2.1. Emberi egészség védelme 

Levegőminőségi monitorozás bővítése, 

felkészülés magas szennyezettségű 

epizódokra 

Kódja A1 

Az éghajlatváltozási megfigyelésekből és előre becslésekből következtetünk arra, 

hogy télen több lesz a gyenge függőleges átkeveredéssel járó, ezért erős 

szennyezettséget okozó anticiklon, nyáron pedig a magas felszíni ózon-

koncentrációval járó verőfényes, napos idő. Az országos mérőhálózatban nincs 

automata állomás Gyulán, mert kevés a városon belüli ipari szennyező forrás. Az 

ülepedő (szálló) por mérésére manuális állomás áll rendelkezésre. A mérési háttér 

erősítése mellett, megoldást kell találni a szálló por fűtési és közlekedési eredetű, 

valószínűleg a szociális helyzettel is összefüggő, kibocsátásának visszaszorítására. A 

rendszer része és jelentős előmozdítója lehet a Smart City koncepció helyi 

megvalósításának. Az intézkedés tartalma: új típusú légszennyezés-mérő rendszer 

üzembe helyezése. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

-- As2 Szs1-3 

Határidő 2022 

Felelős 
Önkormányzat, Környezetvédelmi 

Bizottság 

Célcsoport Turisták, lakosság 

Finanszírozás 40 millió Ft 

Forrás Pályázat, saját erő 

 

Városi hőségzónák azonosítása és 

élhetőbbé tétele 
Kódja A2 

Az átlaghőmérséklet emelkedése mellett a hőségnapok gyakoriság növekedése 

miatt a szabadban való tartózkodás, kerékpáros és gyalogos közlekedés egyre 

nagyobb egészségi kockázatokat jelent majd. A közterületi hőségzónák és be nem 

árnyékolt területek azonosítása éppen ezért nagyon fontos. Ezeken a 

közterületeken árnyékolt pihenőhelyek, párakapuk, ivó- és locsoló kutak kialakítása 

szükséges. Az intézkedés első lépése egy hőségzóna-térkép kialakítása javasolható 

pl. nyári drónos hőkamerás felvételezéssel, esetlegesen nagy felbontású műholdas 

felvételek elemzésével. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

-- As1 Szs1,2 

Határidő 2022. május 

Felelős 

Önkormányzat, jegyző, Mérnöki Iroda, 

katasztrófavédelem, Önkormányzati 

Klímareferensi Információs Iroda 

Célcsoport Lakosság, turisták 

Finanszírozás 
Ivókút 500 ezer Ft/db 

Hőségzóna-térkép 10 millió Ft 

Forrás Pályázat, önerő, közadakozás 
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Extrém időjárási helyzetekre való 

felkészülés 
Kódja A3 

A nemzeti katasztrófavédelmi intézményrendszer részeként a Gyula városára 

vonatkozó forgatókönyvek áttekintése – szükség esetén kiegészítése és frissítése (pl. 

a tűzcsapok kataszterének áttekintése). Szükség esetén a meglévők mellett új 

forgatókönyvi elemekkel (energiaellátás vagy hulladékszállítás leállása, közlekedési, 

ivóvíz-ellátási nehézségek) történő kiegészítésre is sor kerülhet. Az aktualizált 

terveknek megfelelően a követendő operatív lépésekről szóló leiratok készítése, 

illetve az érintettek folyamatos tájékoztatása. Az intézkedés megvalósítható a 

működő rendszer keretein belül funkcionális tevékenységként, így jelen formájában 

a városra vonatkozóan extra költséget nem igényel. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

-- As1 Szs1,2,3,5,6 

Határidő 2022. június 

Felelős 
Polgármester, jegyző, 

katasztrófavédelem 

Célcsoport 
Katasztrófavédelem, önkormányzat, 

lakosság 

Finanszírozás - 

Forrás - 

 

Hőhullámok esetén lakáshoz kimenő 

idősgondozás, ellátás gyakoriságának 

növelése 

Kódja A4 

A város szociális ellátórendszerének klímaváltozáshoz való alkalmazkodását 

elősegítheti a beavatkozás. Az intézkedést a város demográfiai viszonyai indokolják, 

hiszen egyre növekszik a 65 év felettiek aránya, mely a klímaváltozás várható 

hatásai közé tartozó hőhullám esetében az egyik legsérülékenyebb társadalmi 

csoportnak számít. A működő eddigi idősgondozási rendszer kiegészítése a tervezett 

intézkedéssel nagyban segítheti a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

-- As1 Szs1,2,3,5,6 

Határidő 2022. június 

Felelős 
Polgármester, jegyző, szociális 

intézmények 

Célcsoport Lakosság 

Finanszírozás 3.5 millió Ft/év 

Forrás Saját erő, EU és hazai pályázatok 
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Vízkiosztó helyek számának növelése a 

turisták által intenzíven látogatott 

területeken 

Kódja A5 

A turisztikai desztináció a klímaváltozás által hatványozottan fenyegetett térségben 

helyezkedik el, az ide látogató turisták felé is ki kell terjeszteni azt a szolgáltatási 

hálót, amely elősegíti az adaptációt. A vízkiosztó helyek számának növelését a 

klímaváltozás következtében fellépő szélsőséges időjárási jelenségek 

gyakoriságának és intenzitásának várható növekedése is alátámasztja.  

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

-- As1 Szs1,2,3,5,6 

Határidő 2022. június 

Felelős 
Polgármester, jegyző, turisztikai 

szolgáltatók 

Célcsoport turisták 

Finanszírozás 3-5 millió Ft 

Forrás 
EU és hazai pályázatok (ZIKOP, VMOP), 

önrész 

 

Klímabiztos városi rendezvényszervezési 

előírások kidolgozása 
Kódja A6 

A klímabarát és alkalmazkodóképes turisztikai desztináció menedzsment részeként ki 

kell alakítani azokat a szabályzatokat, illetve beavatkozási lépéseket, amelyekkel 

garantálhatók a városi rendezvények klíma- és időjárási szélsőségekhez való 

alkalmazkodása. A tömegeket megmozgató rendezvények szervezői számára 

feladat a biztonsági és helyszíni közlekedési terv, az egészségügyi terv, a 

tömegközlekedési terv, a programterv, az időbeli ütemezés kialakítása során 

számolni a potenciális időjárási és klimatikus szélsőségekkel.  Ezt a munkát egy füzet 

formájában kiadott szervezői segédlet biztosíthatja. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

-- As1 Szs1,2,3,5,6 

Határidő 2022. június 

Felelős 
Polgármester, jegyző, 

katasztrófavédelem 

Célcsoport 
Önkormányzat, rendezvényszervezők, 

civil szervezetek 

Finanszírozás 5 millió Ft 

Forrás 
EU és hazai pályázatok (ZIKOP, VMOP), 

önrész 
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8.2.2. Vízgazdálkodás  

A felszín alatti vízkészletek és a 

termálvizek szintjének monitorozása, 

forgatókönyvek kidolgozása jelentős 

készletcsökkenés esetére  

Kódja A7 

Gyula ivóvizeinek jelentős hányada felszín alatti rétegvizekből származik. Emellett, a 

város fontos értékei a még mélyebbről származó hévizek is. Mindkettőt 

veszélyeztetheti a várható szárazabb és melegebb éghajlat. A hévizeket 

folyamatosan monitorozni kell a mélységi vizek mennyiségi változásait, és 

megalkotni az alternatív vízutánpótlás forgatókönyveit. Ebben a Fehér-Köröstől sem 

számíthatunk a jelenleginél átlagosan több vízre. Az intézkedés ebben a fázisban 

kutatási projektként működhet, aminek outputja optimális esetben egy 

térinformatikai adatbázis is lehet. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

-- As1,3 Szs1,3, 

Határidő 2022. december 

Felelős 
Önkormányzat, Önkormányzati 

Klímareferensi Információs Iroda 

Célcsoport Vízmű, Lakosság, Gyulai Közüzem Kft. 

Finanszírozás 30 millió Ft 

Forrás Pályázat, önerő 

 

Talajvíz kutak nyilvántartásba vétele Kódja A8 

A felszín alatti vizek védelme és fenntartható használata miatt szükséges a meglévő 

kutak felmérése is (a műszaki paraméterekkel együtt). Az ezt kötelezővé tevő 

nemzeti szabályozás jelenleg nem egyértelmű, A törvény 2020 nyarán úgy 

módosult, hogy csak a 80 m-nél mélyebb kutaknál él a bejelentési kötelezettség. A 

város számára fontos a talaj- és rétegvíz nyerő helyek pontos ismerete. A felmérések 

adatait fontos az önkormányzati térinformatikai rendszerbe integrálni. A jelenlegi 

helyzetben az intézkedés elsődlegesen a lakosságot segítő irányelvek kidolgozása 

kell, illetve a GIS rendszernek a kialakítása lehet. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

- As1, 3 Szs1,3 

Határidő 2023. december 

Felelős Önkormányzat, jegyző 

Célcsoport Lakosság, gazdálkodók 

Finanszírozás 5-10 millió Ft 

Forrás Pályázat, önerő 
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A csapadékvíz tározás és használat 

megújítása 
Kódja A9 

A lefuttatott klímaforgatókönyvek egyértelműsítik, hogy jövőben várható extrém 

időjárási jelenségek (még intenzívebb záporok) és a növekvő nyári hőség miatt a 

csapadékvíz elvezető rendszerek jelenlegi formája esetenként nem bírja majd el a 

jelentkező terhelést. Ennek megfelelően a vízérzékeny tervezés részeként motiválni 

kell a csapadékvíz minél nagyobb arányú telken belüli elhelyezését a lakosság 

körében, valamint a vízmegtartó technológiák megismerését, alkalmazását, pl. a 

csapadékvízgyűjtő rendszerek alkalmazása (föld alatti, föld feletti), amelyből akár a 

kiskert locsolása is megtörténhet. Ezt felhasználva ugyanakkor alternatív öntözési 

rendszerek kiépítése is fontos. Az intézkedés során sor kerülhet önkormányzati, 

demonstrációs célú pilóta-projektek megvalósítására, illetve díjazhatók a leginkább 

innovatív helyi lakossági megoldások is. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

M3 As3 Szs1-3,5 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős 
Önkormányzat, klímareferens, Gyulai 

Közüzem Kft. 

Célcsoport Lakosság 

Finanszírozás 2-5 millió Ft 

Forrás 

Pályázati támogatás: NGM 

gazdaságzöldítési alap, NGM pályázatai 

a Jedlik-terv részeként, önerő 
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8.2.3. Mező- és erdőgazdaság 

A növénytermesztés és az erdő-

gazdaság alkalmazkodása az éghajlat 

melegebbé és szárazabbá válásához 

Kódja A10 

Gyula térségében fokozódik a szárazság, ami nemcsak a nyári időszakban fejti ki 

hatását, de már tavasszal is. A várható éghajlati változások még inkább ebbe az 

irányba mutatnak, miközben hosszabbodnak a növényenként változó 

tenyészidőszakok. A vetésforgókra is tekintettel, az igazodás a növénytermesztésben 

is néhány éves előrelátást igényel, míg az erdők esetében ugyanez inkább néhány 

évtized. A hosszú vágásidejű fáknál kérdéses, hogy szabad-e ragaszkodni az őshonos 

fajtákhoz, amelyek korábbi éghajlati körülményekhez kapcsolódtak. Az 

alkalmazkodási ajánlásoknak, a várható éghajlatnak megfelelő növénykultúrák 

azonosítása mellett, piaci, jövedelmezőségi megfontolásokra is ki kell térnie. A 

várható hozamok becslésekor tekintettel kell lennünk a növekvő CO2 koncentráció 

önmagában kedvező, zöldtömeg-növelő hatására is. A kihívás megoldást segíteni 

fogja a vízmegtartásra és a talajmegújító gazdálkodásra irányuló projektek és 

programok megvalósítása. Az intézkedés megvalósításának első lépéseként egy 

szakmai tanulmány készítése javasolható. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

- As3 Szs2-5 

Határidő 2023. december 

Felelős 
Önkormányzat, DALERD, Körös-Maros 

Nemzeti Park, felsőoktatás 

Célcsoport Agrártermelők, erdőtulajdonosok 

Finanszírozás 30 millió Ft 

Forrás Pályázat (pl. OTKA), önerő 

 

Az állattenyésztés alkalmazkodása az 

éghajlati átlagértékek és szélsőségeinek 

várható változásaihoz, különös tekintettel a 

magas hőmérsékletre 

Kódja A11 

A hőmérséklet folyamatos, valamint epizódszerű emelkedése a nagytestű 

haszonállatok komfortérzetét is befolyásolják, ami hatással van azok testtömegére, 

tejelválasztására, stb.  

Gyula térségében hagyományosan erős az élelmiszeripar. Ennek alapvetően 2 fő 

ágazat van jelen, a sertéshús feldolgozása és a biotej termelése. Mindkettő 

veszélyeztetett a klímaváltozás miatt. Egyrészt a sertés és a szarvasmarha takarmány 

minősége romolhat, illetve növekedhet a külföldről behozott minőségi hús alapanyag 

mennyisége, amely így is elég magas már. Ezért érdemes diverzifikálni a helyi ipar 

kínálatát, helyi termékfejlesztéssel. 

Hosszabb távon szükségessé válhat számukra időszakosan hűtött körülmények 

biztosítása is. Külön probléma az állati eredetű élelmiszerek hűtése, a melegedéssel 

egyre költségesebb és kockázatosabb. Az intézkedés – mivel jelenleg csak kevés ilyen 

eredmény áll rendelkezésre – egy alapkutatási projekt keretében valósulhat meg, 

amelyben kísérleti jelleggel alkalmazott elemek is megjelenhetnek. 
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Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

- As3 Sz2-6 

Határidő 2023 

Felelős Önkormányzat, felsőoktatás 

Célcsoport Agrártermelők, élelmiszeripar 

Finanszírozás 30 millió Ft 

Forrás OTKA/LIFE pályázat 

 

8.2.4. Természeti, táji környezet, települési zöldfelületi rendszer  

A települési kül- és belterületi 

zöldfelületek növénytakarójának 

megújítása 

Kódja A12 

A klímamodellek szerint a jövőben fokozódni fog a nyári hőség, valamint nyáron 

hosszabb lesz a csapadékmentes időszak. A jelenlegi növénytakaró – beleértve a 

városi zöldfelületek állományát alkotó néhány fajt – a hősokk következtében 

tűréshatáruk végére juthatnak. Valószínűleg öntözés nélkül nem tudnak majd 

fennmaradni. Az aszályos időszakokat, különösen a városi környezetet (öntözés nélkül 

is) jól viselő növényfajok alkalmazása megoldás lehet a fenntartható zöldfelület 

gazdálkodás megvalósítására. Lehetőséget jelentenek még a más intézkedésekben 

említett innovatív öntözési rendszerek. A jelenlegi kül- és belterületi növényborítottság 

feltérképezése mellett az alternatív fafajok kipróbálása is fontos feladat. Az új 

telepítések helyszínének kialakításakor törekedni kell arra, hogy ezek összefüggő öko-

folyosókat alkossanak. Ez lehet az alapja a klímavédelmi facsoportok és erdők 

telepítési tervének Az eredmények GIS rendszerben (zöldterületi kataszter) való 

rögzítésével pontosan kijelölhetők azok a területek, ahol beavatkozásra lesz szükség.  

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms3 As1,2,4 Szs2,5 

Határidő 2030 

Felelős Önkormányzat 

Célcsoport Lakosság 

Finanszírozás 

Erdőtelepítés: 1 millió Ft/ha, összesen 200 

millió forint; a zöldfelületi rendszer GIS-ben 

való rögzítése: 3 millió Ft 

Forrás 
Saját erő, önkéntes munka, közadakozás, 

pályázati forrás 
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Az invazív, tájidegen növények 

terjedésének visszaszorítása 
Kódja A13 

Az éghajlatváltozás egyik következménye a tájidegen, illetve kozmopolita 

növényfajok további terjedése. Az őshonos növények veszélyeztetése mellett ezek 

allergén hatása sem elhanyagolható. Az intézkedés első lépése a veszélyeztetett 

területek felmérése, térinformatikai adatbázisba integrálása lehet. A fellépés a 

hatósági lépések mellett kísérleti projektek megvalósításával is járhat.  

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

- As2,3 Szs1,3,5 

Határidő folyamatos 

Felelős 
Önkormányzat, polgármester, 

klímareferens 

Célcsoport Lakosság 

Finanszírozás 15-20 millió Ft 

Forrás OTKA/LIFE pályázat, önerő 

 

Az Élővíz-csatorna adaptációs 

programjának kidolgozása 
Kódja A14 

Az Élővíz-csatorna fontos mitigációs és adaptációs funkciókkal rendelkezik Gyula 

esetében. Az éghajlatváltozás ugyanakkor komoly fenyegetést jelenthet a parti 

növényzet számára. Fontos feladat a csatorna parti növényzetének állapot-

megőrzésére és fejlesztésére irányuló fenntartási öntözési és rehabilitációs program 

kidolgozása. A kidolgozásban az önkormányzat mellett a KÖVIZIG szakmai 

partnerségére is támaszkodni kell. 

 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

- As2,3 Szs1,3,5 

Határidő 2022 

Felelős 
Önkormányzat, polgármester, 

klímareferens 

Célcsoport Lakosság 

Finanszírozás 15-20 millió Ft 

Forrás 2021 utáni pályázat, önerő 
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8.2.5.Épített környezet, települési infrastruktúra 

Játszóterek, parkok mikroklímájának 

tartós feljavítása építéssel 
Kódja A15 

Más intézkedések a hőség fokozódására azonnal adható válaszokat tartalmazza, a 

városi infrastruktúra módosítása nélkül. Ugyanakkor további pihenőparkok és 

vízfelületek létrehozásával, valamint a játszóterek és más közösen használt területek 

burkolatának világosabbra cserélésével tartósan csökkenteni tudjuk az azokban 

tartózkodók hőérzetét. Nemcsak a színekkel, de az anyagok megválasztásával 

javítható a csapadékvíz elvezetés, vízvisszatartás, ami ismételten javítaná a 

mikroklímát. A zöldfelületi rendszerbe integrálni kell a városban található temetőket 

is. Ezek az intézkedések természetesen kombinálhatók. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms3 Aá Szs2 

Határidő 2030 

Felelős Önkormányzat, klímareferens 

Célcsoport Lakosság 

Finanszírozás 
8 millió Ft (egy cc. 200 m2-es játszótér 

esetén) 

Forrás pályázatok, önerő, közadakozás 

 

A Törökzugi gyűjtőút megépítése Kódja A16 

A várost dél felől elkerülő főút jelentősen csökkenti a településen belüli átmenő 

forgalmat. Az észak-déli irányú forgalom ugyanakkor még mindig a belterületen 

keresztül kerül levezetésre. Az önkormányzat döntése alapján meg kell építeni egy 

útvonalat a hiányzó szakasz pótlására, ennek során meg kell oldani a meglévő 

infrastrukturális elemek átépítését, valamint a járdák, csatornák stb. létesítését is. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Má As1 Szs1 

Határidő 2030 

Felelős Önkormányzat 

Célcsoport 
Lakosság, átutazók, turisták, a környező 

települések lakói 

Finanszírozás 5000 millió Ft 

Forrás 
2021 utáni ciklus Kohéziós Alaphoz 

kötődő pályázatai 
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A városi és a helyközi autóbuszok 

légkondicionálásának maradéktalan 

biztosítása 

Kódja A17 

A felmelegedés elsősorban a nagyon magas nappali csúcshőmérsékletek még 

gyakoribbá válásával jár. Nagyon fontos, hogy jól karbantartott, maradéktalanul 

működőképes légkondicionáló berendezés legyen minden városi és helyközi 

járművön. Az intézkedésnek a meglévő járműállomány tervszerű karbantartása során 

a funkcionális tevékenység részeként kell megvalósulnia, így külön költséget hozzá 

nem rendeltünk. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

M2 As1 Szs1,3,5 

Határidő 2022 

Felelős Közlekedési vállalat, önkormányzat 

Célcsoport Lakosság 

Finanszírozás - 

Forrás - 

 

SMART City program indítása Kódja A18 

Az „Okos Város” olyan komplex megközelítés, amely alkalmas arra, hogy a 21. 

századi városok életében felmerülő kihívásokra adekvát választ adjon. Részben 

technikai-technológiai, részben gazdasági és társadalmi intézkedésekkel olyan 

megoldások kialakítására ad lehetőséget, amelyek innovatívak az adott 

szocioökonómiai környezetben. A SMART City koncepció intézkedései a városi 

életminőség javítását célozzák meg és középpontjában az ember és az élhető városi 

környezet áll. A megközelítésben a digitális technológia használata kiegészült az 

erőforrásokkal való tudatosabb gazdálkodással, ezzel pedig a fenntarthatóság az 

okos város koncepciók szerves részévé vált. A természeti feltételeket minden 

tekintetben figyelembe vevő városüzemeltetés elengedhetetlen feltétel. A SMART 

City megfelelő keretet jelent a klímavédelem, az adaptáció és a szemléletformálás 

célrendszerének komplex megvalósításához. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

valamennyi valamennyi valamennyi 

Határidő 2022-től folyamatosa 

Felelős Önkormányzat 

Célcsoport Lakosság, vállalkozások, civilek 

Finanszírozás 8000 millió Ft 

Forrás EU pályázatok 
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Vegetációtüzek megelőzésével 

kapcsolatos védekezési lehetőségek 

bemutatása  

Kódja A19 

Az aszályos időszakok hosszabbodása, valamint a viharok számának gyarapodása 

miatt a vegetáció fokozott tűzveszélynek lesz kitéve. Ennek kivédése egyrészt a helyi 

gazdálkodókat és a városfenntartást érinti, hogy a különösen tűzveszélyes bozótos 

területeket megszüntessék, visszaszorítsák. Emellett a hivatásos és az önkéntes 

tűzoltóegységek munkáját is segíteni kell, valamint a civilek számára tájékoztató 

előadásokat kell tartani, hogy vész esetén hatékonyan segíthessék a hivatásos 

állomány munkáját. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

- As3,4 Szs1,3,5 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős Önkormányzat, katasztrófavédelem 

Célcsoport Lakosság, gazdálkodók 

Finanszírozás 0,5 millió Ft/év 

Forrás Saját erő, EU és hazai pályázatok 

 

A városi műemlékek 

klímaérzékenységének a felmérése 
Kódja A20 

A városban található műemlékek és régészeti védettség alatt álló területek 

sérülékenységének felmérése intézkedés a jövőben gyakoribbá váló viharkárok és 

esetleges víz-kártételek hatásának leginkább sérülékeny, elemek elmérésére 

vonatkozik. A beavatkozás az épített örökség veszélyeztetettségének felmérését 

célozza, mely információk birtokában a várható káresemények mérséklésének 

elősegítése válik lehetővé az önkormányzat és a fenntartók számára. Az intézkedés 

kiemelt része a megyei stratégiában prioritásként szereplő Gyulai vár vizsgálata. 

Kapcsolódás a város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

- As1, 4 Szs1,3,5 

Határidő 2023 

Felelős Önkormányzat, katasztrófavédelem 

Célcsoport Lakosság, turisták, fenntartók 

Finanszírozás 3 millió Ft 

Forrás Saját erő, EU és hazai pályázatok 
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8.3. Szemléletformálási, klímatudatossági intézkedések 

 

Önkormányzati dolgozók 

energiahatékonysági 

szemléletformálása 

Kódja Sz1 

Az önkormányzat közvetlenül csak a mitigációs intézkedések egy részét tudja 

befolyásolni. A technikai fejlesztések (épületek felújítása, megújuló energiás 

berendezések telepítése) mellett a szemléletformálási elemek is fontos lépések. Az 

önkormányzati intézmények dolgozóinak tájékoztatása workshopok 

megszervezésével, illetve emlékeztetők készítésével valósítható meg. Emellett 

ugyanakkor fontos, hogy aktív formában is részt vehessenek a vállalt mitigációs célok 

teljesítésében. Ennek megfelelően egy, valamennyi önkormányzati intézményre 

kiterjedő energiahatékonysági verseny szervezése fontos intézkedés. 

Kapcsolódás a Város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Má Aá Szs6 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős  

Célcsoport Önkormányzati intézmények dolgozói 

Finanszírozás 1 millió Ft/év 

Forrás Önerő, pályázat 

 

Lakóépületek energia-hatékonysága és 

–takarékossága 
Kódja Sz2 

A lakóépületeken energiafogyasztása nagyban hozzájárul az üvegházgáz 

kibocsátáshoz. A mitigációs célok eléréséhez szükség van az itt elérhető 

megtakarítások maximalizálásához. A lakossági energetikai felújítások jelenlegi 

tempója ehhez nem elegendő. A régi fűtési rendszerek kiváltása ugyancsak fontos 

eleme ennek az intézkedés-csokornak. Napjainkban már rendelkezésre állnak olyan 

kedvezményes hitelek, amelyekkel – bizonyos lakossági önerő mellett – 

megvalósíthatók ezek a beruházások. Az intézkedés megvalósításában az 

önkormányzat feladata megfelelő kommunikációs anyagok készítése és esetlegesen 

workshopok megszervezése. 

Kapcsolódás a Város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

M1 - Szs1 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős 
Önkormányzat, Önkormányzati 

Klímareferensi Információs Iroda 

Célcsoport Lakosság 

Finanszírozás 500 ezer Ft/év 

Forrás CLLD, közadakozás, önkormányzati 

források 
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Megújuló energiás eszközök 

népszerűsítése 
Kódja Sz3 

A megújuló energiás berendezések alkalmazása bizonyos mértékben csökkenteni 

tudja a szén-dioxid kibocsátást. A hasonló jellegű mitigációs intézkedéshez 

kapcsolódva szemléletformáló lépésekre is szükség van. A projekt elemei: 

tájékoztatók megszervezése, tanácsadás, a város honlapján ismertetők, hírek 

elhelyezése, városi rendezvényeken zöld sátor működtetése. 

Kapcsolódás a Város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms1,2,4 - Szs1,3,4-6 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős 

Önkormányzat, Önkormányzati 

Klímareferensi Információs Iroda, civil 

szervezetek 

Célcsoport Lakosság, cégek 

Finanszírozás 1 millió Ft /év 

Forrás CLLD, önkormányzati források 

 

A gazdasági szféra mitigációs céljainak 

motiválása 
Kódja Sz4 

Az ÜHG kibocsátás csökkentésének integráns része kell, hogy legyen a for-profit 

szféra. A vállalkozások rendszeres tájékoztatásán túl akár műhelymunkák szervezése is 

javasolt. Az alapítandó „Klímabarát vállalkozás” díj ugyancsak fontos eszköz lehet. 

Külön figyelmet kell fordítani a mezőgazdasági termelők szemléletformálására, 

amelyen keresztül a talajkímélő és vízmegtartó gazdálkodási módszereket kell 

közöttük elterjeszteni. 

Kapcsolódás a Város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

M4 As3 Szs4 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős Önkormányzat, Önkormányzati 

Klímareferensi Információs Iroda, PR 

felelős 

Célcsoport Vállalkozások, befektetők, gazdák, NAK 

Finanszírozás 1 millió Ft/év 

Forrás Saját erő 
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A telekocsi rendszer és a kerékpár 

használat népszerűsítése a lakosság 

körében 

Kódja Sz5 

A közlekedés hozzájárulása a szén-dioxid kibocsátáshoz jelentős Gyula területén. Az 

egyéni közlekedési módok visszaszorításának két eszköze – a közösségi közlekedésen 

túl – lehet a telekocsi rendszer, illetve a kerékpár. A megcélzandó célcsoport a 

lakosság aktív, munkavállalói része, illetve az iskolások lehetnek leginkább. A 

megvalósítás formája egy munkahelyek közötti verseny is lehet. Ehhez tájékoztató 

anyagokra és internetes felületekre van szükség. Az Európai Mobilitási Hét keretein 

belül Kerékpáros Nap szervezése és megvalósítása javasolható. Ennek során 

kerékpáros felvonulás, előadások, versenyek, bemutatók lehetnek. Ki kell 

hangsúlyozni a kerékpáros munkába járás előnyeit, illetve esetlegesen a teher-

kerékpárokban rejlő lehetőségeket. 

Kapcsolódás a Város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms2 Aá Szs1,5 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős Önkormányzat, iskolák, civil szervezetek 

Célcsoport Lakosság, iskoláskorúak, civilek, vállalatok 

Finanszírozás 
300 ezer Ft/év (1000 Ft/fő az elérések 

fajlagos költsége) 

Forrás 
Saját forrás, civil önkéntes munka, 

pályázat 

 

A lakosság tájékoztatása a rendkívüli 

időjárási helyzetek idején követendő 

magatartásról 

Kódja Sz6 

A modellek szerint gyakoribbá váló időjárási szélsőségek és az időjárási-természeti 

vészhelyzetek a jövőben valószínűleg gyakoribbá válnak a városban is. A 

szemléletformálás feladata fontos, hogy a lakosság széles körével megismertesse az 

ilyen helyzetekben követendő protokollokat. A releváns információk: Ellátási 

nehézségek esetén melyik szervezet tud segíteni? Rosszullét esetén hová fordulhat? 

Melyik a legközelebbi klimatizált helyiség? stb. A tudásmegosztó tevékenységet 

médiakampánynak kell megelőznie. 

Kapcsolódás a Város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

- As1 Szs2 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős Önkormányzat, Városi Televízió 

Célcsoport Lakosság 

Finanszírozás 1 millió Ft/év 

Forrás Saját erő, pályázat 
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A hulladékgazdálkodás jelentőségének 

tudatosítása az óvodásokban és a 

diákokban 

Kódja Sz7 

Nagyon fontos hogy az iskolások számára kézzelfogható, közvetlenül 

megtapasztalható módon kerüljön bemutatásra a környezet- és klímavédelem 

néhány szegmense. Egy alkalommal minden 10 év feletti diák tanári vezetéssel 

tekintse meg a regionális hulladéklerakót. Így közvetlenül szembesíthetjük a leendő 

felnőtteket a valósággal és a lakossági felelősséggel. A helyi általános iskolák 

tantervében rögzíteni szükséges az alkalmakat. A fiatalabbak számára rendhagyó 

foglalkozások keretein belül lehet ugyanezt a célt elérni. 

Kapcsolódás a Város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

M5 Aá Szs1 

Határidő 2020-tól folyamatos 

Felelős Önkormányzat 

Célcsoport Iskolások, tanárok, fenntartók 

Finanszírozás 1 millió Ft/év 

Forrás Saját erő, pályázat 

 

A Hivatal és az önkormányzati 

intézmények dolgozóinak szakma-

specifikus érzékenyítő képzése 

Kódja SZ8 

A Hivatal és az önkormányzati intézmények dolgozói számára tájékoztatók, 

tanfolyamok valamint study tour-ok szervezése, hogy a saját szakterületükön is be 

tudjanak épülni a klímavédelmi módszerek és alapelvek a mindennapi 

tevékenységükbe. A közbeszerzésekkel foglalkozók számára például zöld 

közbeszerzési tanfolyam szervezése, a pénzügyi munkatársaknak a „zöld pénzügyek” 

tájékoztatás megtartása, 

Kapcsolódás a Város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Má Aá Szá 

Határidő 2021-től folyamatos 

Felelős Önkormányzat, jegyző 

Célcsoport Önkormányzati dolgozók 

Finanszírozás 1,5 millió Ft/év 

Forrás Pályázat, önkormányzati forrás 
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Idősebb korosztály tájékoztatása, idősek 

klubjában való szemléletformáló 

programok 

Kódja Sz9 

Gyula lakossága sajnos egyre inkább elöregszik. Ezért egyre fontosabb, hogy a 

szépkorúak minél hosszabb ideig, minél aktívabban vegyenek részt a város 

mindennapi életében. Ennek megfelelően a klímavédelmi célkitűzések népszerűsítése 

ki kell, hogy terjedjen az idősebb korosztályokra is a számukra adekvát formákban, 

illetve eszközökkel. 

Kapcsolódás a Város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms Aá Szá, Szs1 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős 
Önkormányzat, Önkormányzati 

Klímareferensi Információs Iroda 

Célcsoport Szépkorúak 

Finanszírozás 
300 ezer Ft/év (1000 Ft/fő az elérések 

fajlagos költsége) 

Forrás 
Saját forrás, civil önkéntes munka, 

pályázat 

 

A szelektív hulladékgyűjtés 

népszerűsítését szolgáló kampány 
Kódja Sz10 

A hulladékgazdálkodás – bár az ÜHG kibocsátásnak csak viszonylag kis részéért felel – 

a lakosság által könnyen befolyásolható klímavédelmi terület. 

Biztosítani kell a lakosság részére a folyamatos tájékoztatást. A háztartások 

negyedévente kapjanak lényegre törő és kevés szöveggel illusztrált prospektusokat a 

szelektíven begyűjtött hulladékok mennyiségéről, anyagfajták szerinti megoszlásáról, 

a hulladékok életútjáról (újra használat vagy újrahasznosítás formájában, a 

feldolgozás folyamata révén mik készülnek a hulladékokból). A tájékoztatás 

elektronikus kampány formájában történő megvalósítása ugyanakkor még 

hatékonyabb lehet. 

Kapcsolódás a Város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Ms5 - Szs1 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős 
Önkormányzat, Önkormányzati 

Klímareferensi Információs Iroda 

Célcsoport Lakosság 

Finanszírozás 3-5 millió Ft 

Forrás 2021 utáni pályázat 
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A város stratégiai dokumentumaiban az 

energia- és klímatudatosság 

személetének integrálása 

Kódja Sz11 

A klímaváltozás elleni küzdelem és a zöld város megteremtésének fontos eleme, hogy 

a település valamennyi stratégiai koncepció és program létrehozásakor figyelembe 

vételre kerüljenek a releváns szempontok. Az intézkedés végrehajtására az adott 

dokumentumok (ITS, Szerkezeti terv, HÉSZ, Települési Arculati Kézikönyv stb.) 

átdolgozásakor kell, hogy sor kerüljön, illetve a financiális hátteret is a 

dokumentumkészítés költségei közé kell integrálni. 

Kapcsolódás a Város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Má Aá Szs1-6 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős 
Önkormányzat, Önkormányzati 

Klímareferensi Információs Iroda 

Célcsoport 
Lakosság, intézmények, vállalkozások, 

civil szervezetek, környező települések 

Finanszírozás - 

Forrás - 

 

A közoktatásban részt vevők 

energiahatékonysági és megújuló 

energiás szemléletformálása 

Kódja Sz12 

A fenntarthatóság érdekében az óvodától kezdődően a középiskolás generációig 

figyelmet kell fordítani a fiatalok szemléletformálására. Erre kiváló alkalmat jelentenek 

például az „Év diák energiamenedzsere” verseny megrendezése, illetve 

energiatudatos óvodák és iskolák programokban, vagy az energiahatékonysági 

témahét rendezvényeiben való helyi részvétel. 

Kapcsolódás a Város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

Má Aá Szs1-6 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős 

Iskola- és óvodafenntartók, 

Önkormányzati Klímareferensi 

Információs Iroda 

Célcsoport óvodások, tanulók 

Finanszírozás 2 millió Ft/év 

Forrás 

2021 utáni pályázatok, közadakozás, 

önkormányzati önerő, civil önkéntes 

munka 
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A városi honlapon belül klímavédelmi 

információs felület kialakításra, a 

lakossági szemléletformálása céljából 

Kódja Sz13 

A várossal kapcsolatos környezetvédelmi és a klímaváltozással kapcsolatos 

információk elérésének biztosítása a lakosság számára. Az oldalon legyenek 

elérhetőek tudományos ismeretterjesztő cikkek, előadások, videó megosztó felületen 

elérhető előadások linkjei. A honlap tartalmazza az éppen aktuális klímatudatos 

események listáját és számoljon be a már megvalósult események eredményeiről. 

Kapcsolódás a Város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

- Aá Szs1-6 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős 
Önkormányzati Klímareferensi 

Információs Iroda 

Célcsoport Lakosság, civilek, cégek 

Finanszírozás 2 millió Ft/év 

Forrás 

2021 utáni pályázatok, közadakozás, 

önkormányzati önerő, civil önkéntes 

munka 

 

„Klímanócskák” program indítása a 

városi óvodások számára  
Kódja Sz14 

Az európai klímabarát nagydíjjal jutalmazott, a legfiatalabbak klímatudatosságának 

fokozására irányuló, az óvodai nevelésbe integrálható komplex módszertan átvétele 

és alkalmazása Gyula város óvodáiban. Az intézkedés részeként study tour-ok, illetve 

a nevelési programok módosítása, valamint programok megvalósítása támogatható. 

Kapcsolódás a Város 

célkitűzéseihez 

Mitigációs Adaptációs Szemléletformálási 

- Aá Szs1-6 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős 
Óvodafenntartók, Önkormányzati 

Klímareferensi Információs Iroda 

Célcsoport Óvodások 

Finanszírozás 2 millió Ft/év 

Forrás 

2021 utáni pályázatok, közadakozás, 

önkormányzati önerő, civil önkéntes 

munka 
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A csapadékvíz gazdálkodás 

népszerűsítését szolgáló kampány 
Kódja Sz15 

A csapadékvíz gazdálkodás kapcsán ajánlott a helyi vízvisszatartás és hasznosítás, 

mint jó gyakorlat előnyben részesítése. Ezen célok megvalósítása érdekében fontos, 

hogy az önkormányzat a helyi szakmai szervezetek bevonásával dolgozzon ki egy 

szemléletformáló programot, melynek részeként támogatja a csapadékvíz tároló 

rendszerek vásárlását, kialakítását. 

Kapcsolódás a Város 

célkitűzéseihez 

01 Adaptációs Szemléletformálási 

Ms5 - Szs1 

Határidő 2021-től folyamatosan 

Felelős 
Önkormányzat, Önkormányzati 

Klímareferensi Információs Iroda 

Célcsoport Lakosság 

Finanszírozás 3-5 millió Ft 

Forrás 2021 utáni pályázat 
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9. A megvalósítás pénzügyi és intézményi feltételei és eszközei 

9.1. Intézményrendszer, partnerségi terv 

A klímastratégia megvalósításának első számú letéteményese Gyula Város Önkormányzata, 

ahol a legfontosabb döntéseket, így a stratégia elfogadását is az önkormányzati testület 

hozza. A döntések előkészítését, illetve szakmai véleményezését az önkormányzat különböző 

szakbizottságai kell, hogy végezzék. Mivel a klímapolitika egy multispektrális szakterület, ezért 

valamennyi bizottság érintett lehet: 

 Gazdasági Erőforrások Bizottsága 

 Oktatási és Kulturális Bizottság 

 Humán- és Társadalompolitikai Bizottság 

 Közbeszerzési Bizottság 

Mindenképpen fontos szervezeti javaslat egy „Klíma- és energiahatékonysági”, esetleg 

környezetvédelmi nevet viselő új munkacsoport létrehozása a meglévőek mellett, amely a 

stratégiában foglaltak közvetlen hátterében állhat. A szakbizottságot helyettesítendő 

elképzelhető egy klímavédelmi tanácsnok kinevezése is. Bizottság létrehozása esetén a külsős 

tagok közé a következő szakemberek kinevezése javasolt: épület-energetikus mérnök, 

projektek generálásával és pályázatfigyeléssel foglalkozó menedzser, agrárszakember, 

település- vagy kertészmérnök, geográfus, környezetkutató, K+F vagy műszaki szakértő. 

A választott, döntéshozatallal és döntéstámogatással foglalkozó szervezetek közül ki kell még 

emelni a Gyulavári Részönkormányzat Testületét, amely a városrészre vonatkozó 

klímaintézkedések végrehajtását kell, hogy koordinálja. 

A végrehajtás feladatait a Polgármesteri Hivatal  különböző részegységei kell, hogy végezzék. 

Ezen belül a következő osztályok tevékenységében közvetlenül is meg kell, hogy jelenjen a 

klímastratégiai célok támogatása: 

 Mérnöki Osztály 

 Önkormányzati és Kulturális Osztály 

 Pénzügyi Osztály 

 Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztály 

Ezen kívül a kabineten belül működő szakemberek feladatai között is szerepelnek a 

klímavédelmi célok, különösen a főépítész és a főkertész esetében, de közvetve a 

kommunikációs- és marketing referens és a pénzügyi-gazdasági referens is ide sorolhatók. 

Láthatóan a klímavédelem számos szakterület és számos pozíció számára jelent 

tevékenységet. A Covenant of Mayors javaslatai és a tervezők tapasztalatai szerint 

ugyanakkor a stratégiában foglaltak megvalósítása csak úgy biztosítható, ha a folyamatos 

monitoring integrálásra kerül, azaz egy szervezeti csoporthoz delegálható a tevékenységek 

nagyobb része. Ennek megfelelően javasolható vagy egy új „Környezet- és klímavédelmi 

osztály” létrehozása, vagy egy új „Klímavédelmi referens” kinevezése, aki a kabineten belül 

kaphat helyet a célterület megfelelő szintű képviselete érdekében. 
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Mivel jelenleg a klímavédelem nem egy klasszikus önkormányzati feladatkör, így a 

klímavédelmi osztály, vagy a referens működésének a körülményeit egy horizontális, projekt-

menedzsment jellegű szervezetként lehet leginkább leírni. Ennek megfelelően a 

referens/osztály a tevékenységének sikeres végzése érdekében együtt kell, hogy működjön 

más osztályok munkatársaival is. 

Az egyes intézkedéseken belül feltüntetésre kerültek azok a szereplők, így az önkormányzat 

különböző egységei, ugyanakkor összefoglalóan is megállapíthatjuk, hogy a helyi 

önkormányzat a végrehajtás számos részterületéért felelős: 

 A saját önkormányzati hatáskörben (saját épületállomány, saját tulajdonú 

gépjárművek, önkormányzati dolgozók, projektek és pályázatok) teljes felelősséggel 

és jogkörrel rendelkezik 

 Az önkormányzati fenntartású intézmények működésének közvetlen és közvetett 

befolyásolása 

 A helyi non-profit (pl. Gyulai Civil Szervezetek Szövetsége) és for-profit szervezetek 

mozgósítása, erőforrásainak mobilizálása a stratégia széleskörű megvalósításáért 

 A lakosság tájékoztatása, motiválása és erőforrásainak mozgósítása a célok 

megvalósításáért 

 A külső kapcsolatok megteremtése és mozgósítása a klímavédelem érdekében 

(országgyűlési képviselő, kormányhivatalok, szomszédos települések, határon átnyúló 

kapcsolatok stb.) 

 A stratégiában szereplő célkitűzések monitoringja 

22. ábra: A város önkormányzatának organogramja 

(Forrás: Önkormányzat) 
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A stratégia sikeres végrehajtásának kulcsa a minél szélesebb körű társadalmasítás 

megvalósítása, amelyben valamennyi generáció együttműködésére szükség van. Ehhez a 

helyi intézmények (iskolák, óvodák, művelődési intézmény, idősek klubja stb.), valamint a civil 

szervezetek bevonására is szükség van. A meglévő és létesítendő zöldterületek megóvása 

érdekében a szakmai szervezetek együttműködésével javasolt egy ellenőrzési rendszert 

kialakítani. 

A klímavédelem hatékonysága nagyban múlik a helyi közösségek aktivitásán, így a közösség-

vezérelt fejlesztéspolitikai eszközök (CLLD) felbecsülhetetlen jelentőségűek. A gyulai CLLD 

program irányítója a Kelet-békési Területfejlesztési Társadalmi Innovációs Egyesület, melynek 

közhasznú tevékenységei kiterjednek a következő területekre: településfejlesztés, 

településrendezés, kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme, helyi környezet- és 

természetvédelem, felnőttoktatási tevékenység, természetvédelmi tevékenység stb. 

A CLLD csoport 2021 utáni tevékenységébe mindenképpen érdemes beintegrálni a 

klímastratégiába foglalt célokat, különösen a szemléletformálási részben található 

intézkedéseket, még akkor is, ha jelenleg bizonytalannak tűnik a 2021 utáni működés. 

A partnerség megvalósítására számos csatorna alkalmas lehet. A hagyományos csatornákon 

(fórumok, műhelymunkák) túl a modern informatikai megoldásokat is figyelembe kell venni 

(önkormányzat weboldala, Facebook-csoport, Youtube-csatorna stb.). Ez utóbbiak különösen 

alkalmasak a fiatalabb korosztályok megszólítására. Jelen stratégia készítésénél mindezek 

már sikeresen alkalmazásra kerültek. 

A helyi és térségi partnerségen túl 2021 után valószínűleg fontos szerepet játszanak – 

különösen a klímavédelmi intézkedések és pályázatok esetében – az európai dimenziók. Az 

olyan kezdeményezések, mint a Covenant of Mayors vagy a Central Eastern European 

Sustainable Energy Network olyan csatornákat nyithatnak meg, amelyeken keresztül a város 

jó gyakorlatokat ismerhet meg, illetve extra financiális támogatásokhoz juthat. 

Ugyancsak a 2021 utáni EU politikához kapcsolódik a „Just Transition” fogalma, ami annak a 

megoldására született, hogy a gazdaságilag kevéssé fejlett térségek is képesek legyenek 

sikeresen bekapcsolódni a zöld átmenet folyamatába és ennek érdekében részesülhessenek 

extra támogatásokból. 

 

9.2. Finanszírozás 

Az egyes intézkedésekhez rendelt összegek nagyrészt becsléssel kerültek meghatározásra. A 

konkrét összegek természetesen módosulnak a konkrét projektek kiterjedése, szakmai 

tartalma illetve az infláció mértéke szerint. A feltüntetett pénzügyi támogatási lehetőségek 

esetében is nagy a bizonytalanság, hiszen az EU következő hétéves költségvetési ciklusának 

csak bizonyos irányelveit ismerjük még, a hazai támogatási programok tervezése (pl. megyei 

OP-k) pedig még csak mostanában kerülnek megalapozásra. A klímastratégia készítése 

közben napvilágra került információk azt mutatják, hogy a kitűzött célok elérését a 

Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP), valamint a Zöld Infrastruktúra és 

Klímavédelmi Operatív Program (ZIKOP) forrásai fogják leginkább előmozdítani. 
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Valószínűsíthető, hogy az új ciklusban európai és hazai szinten is nagy hangsúlyt kap a 

klímavédelem és a fenntarthatóság prioritása. Emellett megnőhet a jelentősége a közvetlenül 

Brüsszelben pályázható, központi elosztású pályázatoknak (Interreg/ETE, HORIZON, LIFE). 

Bizonyos projektek – kifejezetten azok, amelyek esetében a for-profit szféra részvétele is 

várható – esetében a vissza nem térítendő támogatások mellett egyéb mechanizmusok, mint 

az ESCO, a ZBR, kedvezményes hitelek, esetlegesen a közadakozás, vagy az önkéntes munka 

is fontos szerepet tölthet be. 

4. táblázat: A tervezett intézkedések financiális összefoglalója 

Intézkedés neve Tématerület Költségbecslés Forrás Ütemezés 

A geotermikus fűtés 

kiterjesztése a város 

további nagy- és 

kisfogyasztóira 

Mitigáció 
600-1200 millió 

Ft 

Saját erő, 2021 

utáni energia-

hatékonysági 

pályázatok, ZBR 

2030 

Lakóépületek 

energiahatékony 

átalakítása 

Mitigáció 14000 millió Ft 

Hitel, pályázati 

forrás, lakossági 

önrész 

2030 

Lakossági 

épületenergetikai 

tanácsadó pont 

létrehozása 

Mitigáció 4 millió Ft/év 
EU vagy hazai 

pályázati forrás 
2022 

Az energiahatékonyság 

és a megújuló energiák 

alkalmazásának 

ösztönzése az iparban 

és a szolgáltatásokban 

Mitigáció 
500 ezer – 

1 millió Ft 

Saját források, 

pályázatok 

2021-től 

folyama-

tosan 

Alkalmazkodóképes és 

klímabarát 

mezőgazdaság 

Mitigáció 5 millió Ft 
Pályázatok 

(LIFE), önerő 

2021-től 

folyama-

tosan 

Helyi termékek piacra 

juttatásának 

ösztönzése, helyi 

termelői piac erősítése, 

biogazdálkodás, 

önellátó város 

Mitigáció 10-25 millió Ft 

Pályázati forrás 

(LIFE, CLLD), 

saját erő 

2021-től 

folyama-

tosan 

Nagyberuházások 

klímaszempontú 

elemzése 

Mitigáció - - 

2021-től 

folyama-

tosan 

Zöld innovációk 

támogatása 
Mitigáció 

500-1000 millió 

Ft 

EU pályázatok, 

ZIKOP, VMOP 

2022-től 

folyamatosan 

A Várfürdő vizében 

található metántartalom 

gázmotoros hasznosítása 

Mitigáció 50 millió Ft 

EU pályázatok, 

ZIKOP, VMOP, 

önkormányzati 

önrész 

2023 
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Intézkedés neve Tématerület Költségbecslés Forrás Ütemezés 

Legtakarékosabb 

otthon/szolgáltató 

verseny a 

földgázfogyasztás 

csökkentéséért 

Mitigáció 1 millió Ft/év 
Saját erő, EU pályázatok, 

ZIKOP, VMOP 
2022 

Az ÜHG elnyelő 

zöldfelületek növelése a 

városban 

Mitigáció 

1 millió Ft/ha, 

összesen 200 

millió Ft 

Saját erő, önkéntes 

munka, közadakozás, 

pályázati forrás 

2021-től 

folyama-

tosan 

A kerékpáros 

infrastruktúra fejlesztése, 

ösztönzés a kerékpár 

használatára 

Mitigáció 

40 millió Ft/km 

– kerékpárút 

építése, 

1 millió Ft/ db – 

kerékpártároló 

Pályázati forrás, saját erő 2030 

A közösségi közlekedés 

fejlesztése 
Mitigáció 

250-500 millió 

Ft 
Önerő, pályázat 2023 

Elektromos töltőoszlopok 

fejlesztése 
Mitigáció 6 millió Ft/db 

Pályázati támogatás: 

NGM gazdaságzöldítési 

alap, NGM pályázatai a 

Jedlik-terv részeként, 

magántőke 

2030 

A hulladékgyűjtést végző 

gépjárművek alternatív 

hajtásúra cserélése 

Mitigáció 
45 millió Ft/ 

jármű 

Pályázati támogatás: 

NGM gazdaságzöldítési 

alap, NGM pályázatai a 

Jedlik-terv részeként 

2030 

A szelektív 

hulladékgyűjtés, 

elterjedésének 

támogatása, körkörös 

gazdaság bevezetése 

Mitigáció 5-10 millió Ft 
Pályázati támogatás, 

önerő 
2021-2025 

A szelektív 

hulladékgyűjtés, 

elterjedésének 

támogatása, 

kiterjesztése az 

idegenforgalomra is 

Mitigáció 10-15 millió Ft 

Pályázati támogatás, 

magántőke, 

idegenforgalmi adó 

bevétel 

2021-2025 

A Gyulavári Biogáz 

Erőmű bevonása a 

zöldhulladék 

gazdálkodásba 

Mitigáció 10 millió Ft 
Pályázati támogatás, 

önkormányzati önrész 
2022 
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Intézkedés neve Tématerület Költségbecslés Forrás Ütemezés 

Levegőminőségi 

monitorozás bővítése, 

felkészülés magas 

szennyezettségű 

epizódokra 

Adaptáció 40 millió Ft Pályázat, saját erő 2022 

Városi hőségzónák 

azonosítása és 

élhetőbbé tétele 

Adaptáció 

Ivókút 

500 ezer Ft/db 

Hőségzóna-

térkép 10 millió 

Ft 

Pályázat, önerő, 

közadakozás 

2022. 

május 

Extrém időjárási 

helyzetekre való 

felkészülés 

Adaptáció - - 2022. június 

Hőhullámok esetén 

lakáshoz kimenő 

idősgondozás, ellátás 

gyakoriságának 

növelése 

Adaptáció 3.5 millió Ft/év 
Saját erő, EU és hazai 

pályázatok 
2022. június 

Vízkiosztó helyek 

számának növelése a 

turisták által intenzíven 

látogatott területeken 

Adaptáció 3-5 millió Ft 
EU és hazai pályázatok 

(ZIKOP, VMOP), önrész 
2022. június 

Klímabiztos városi 

rendezvényszervezési 

előírások kidolgozása 

Adaptáció 5 millió Ft 
EU és hazai pályázatok 

(ZIKOP, VMOP), önrész 
2022. június 

A felszín alatti 

vízkészletek és a 

termálvizek szintjének 

monitorozása, 

forgatókönyvek 

kidolgozása jelentős 

készletcsökkenés 

esetére 

Adaptáció 30 millió Ft Pályázat, önerő 
2022. 

december 

Talajvíz kutak 

nyilvántartásba vétele 
Adaptáció 5-10 millió Ft Pályázat, önerő 

2023. 

december 

A csapadékvíz tározás 

és használat 

megújítása 

Adaptáció 2-5 millió Ft 

Pályázati támogatás: 

NGM gazdaságzöldítési 

alap, NGM pályázatai a 

Jedlik-terv részeként, 

önerő 

2021-től 

folyama-

tosan 
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Intézkedés neve Tématerület Költségbecslés Forrás Ütemezés 

A növénytermesztés és 

az erdőgazdaság 

alkalmazkodása az 

éghajlat melegebbé és 

szárazabbá válásához 

Adaptáció 30 millió Ft 
Pályázat 

(pl. OTKA), önerő 

2023. 

december 

Az állattenyésztés 

alkalmazkodása az 

éghajlati átlagértékek 

és szélsőségeinek 

várható változásaihoz, 

különös tekintettel a 

magas hőmérsékletre 

Adaptáció 30 millió Ft OTKA/LIFE pályázat 2023 

A települési kül-és 

belterületi zöldfelületek 

növénytakarójának 

megújítása 

Adaptáció 

Erdőtelepítés: 1 

millió forint/ha, 

összesen 200 

millió forint; a 

zöldfelületi 

rendszer GIS-

ben való 

rögzítése: 

3 millió forint 

Saját erő, önkéntes 

munka, közadakozás, 

pályázati forrás 

2030 

Az invazív, tájidegen 

növények terjedésének 

visszaszorítása 

Adaptáció 15-20 millió Ft 
OTKA/LIFE pályázat, 

önerő 
folyamatos 

Az Élővíz-csatorna 

adaptációs 

programjának 

kidolgozása 

Adaptáció 15-20 millió Ft 
2021 utáni pályázat, 

önerő 
2022 

Játszóterek, parkok 

mikroklímájának tartós 

feljavítása építéssel 

Adaptáció 

8 millió Ft 

(egy cc. 200 

m2-es játszótér 

esetén) 

Pályázatok, önerő, 

közadakozás 
2030 

A Törökzugi gyűjtőút 

megépítése 
Adaptáció 5000 millió Ft 

2021 utáni ciklus Kohéziós 

Alaphoz kötődő 

pályázatai 

2030 

A városi és a helyközi 

autóbuszok 

légkondicionálásának 

maradéktalan 

biztosítása 

Adaptáció - - 2022 

SMART City program 

indítása 

Mitigáció, 

adaptáció, 

szemléletform. 

8000 millió Ft EU pályázat 2022-től 
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Intézkedés neve Tématerület Költségbecslés Forrás Ütemezés 

Vegetációtüzek 

megelőzésével 

kapcsolatos védekezési 

lehetőségek 

bemutatása 

Adaptáció 0,5 millió Ft/év 
Saját erő, EU és hazai 

pályázatok 

2021-től 

folyamatosan 

A városi műemlékek 

klímaérzékenységének 

a felmérése 

Adaptáció 3 millió Ft 
Saját erő, EU és hazai 

pályázatok 
2023 

Önkormányzati 

dolgozók 

energiahatékonysági 

szemléletformálása 

Szemlélet- 

form. 
1 millió Ft/év Önerő, pályázat 

2021-től 

folyama-

tosan 

Lakóépületek energia-

hatékonysága és –

takarékossága 

Szemlélet- 

form. 
1 millió Ft/év 

CLLD, közadakozás, 

önkormányzati források 

2021-től 

folyama-

tosan 

Megújuló energiás 

eszközök népszerűsítése 

Szemlélet- 

form. 
1 millió Ft/év 

CLLD, közadakozás, 

önkormányzati források 

2021-től 

folyama-

tosan 

A gazdasági szféra 

mitigációs céljainak 

motiválása 

Szemlélet- 

form. 
1 millió Ft/év 

CLLD, közadakozás, 

önkormányzati források 

2021-től 

folyama-

tosan 

A telekocsi rendszer és 

a kerékpár használat 

népszerűsítése a 

lakosság körében 

Szemlélet- 

form. 

300 ezer Ft/év 

(1000 Ft/fő az 

elérések 

fajlagos 

költsége) 

Saját forrás, civil 

önkéntes munka, 

pályázat 

2021-től 

folyama-

tosan 

A lakosság 

tájékoztatása a 

rendkívüli időjárási 

helyzetek idején 

követendő 

magatartásról 

Szemlélet- 

form. 
1 millió Ft/év Saját erő, pályázat 

2021-től 

folyama-

tosan 

A hulladékgazdálkodás 

jelentőségének 

tudatosítása az 

óvodásokban és a 

diákokban 

Szemlélet- 

form. 
1 millió Ft/év Saját erő, pályázat 

2021-től 

folyama-

tosan 
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Intézkedés neve Tématerület Költségbecslés Forrás Ütemezés 

A hivatal és az 

önkormányzati 

intézmények 

dolgozóinak szakma-

specifikus érzékenyítő 

képzése 

Szemlélet- 

form. 
1,5 millió Ft/év 

Pályázat, önkormányzati 

forrás 

2021-től 

folyama-

tosan 

Idősebb korosztály 

tájékoztatása, idősek 

klubjában való 

szemléletformáló 

programok 

Szemlélet- 

form. 

300 ezer Ft/év 

(1000 Ft/fő az 

elérések 

fajlagos 

költsége) 

Saját forrás, civil önkéntes 

munka, pályázat 

2021-től 

folyama-

tosan 

A szelektív 

hulladékgyűjtés 

népszerűsítését szolgáló 

kampány 

Szemlélet- 

form. 
3-5 millió Ft 

2021 utáni pályázat, 

önkormányzati forrás 

2021-től 

folyama-

tosan 

A város stratégiai 

dokumentumaiban az 

energia- és 

klímatudatosság 

szemléletének 

integrálása 

Szemlélet- 

form. 
- - 

2021-től 

folyama-

tosan 

A közoktatásban részt 

vevők 

energiahatékonysági és 

megújuló energiás 

szemléletformálása 

Szemlélet- 

form. 
2 millió Ft/év 

2021 utáni pályázatok, 

közadakozás, 

önkormányzati önerő, 

civil önkéntes munka 

2021-től 

folyama-

tosan 

A városi honlapon belül 

klímavédelmi 

információs felület 

kialakítása a lakossági 

szemléletformálás 

céljából 

Szemlélet- 

form. 
2 millió Ft/év 

2021 utáni pályázatok, 

közadakozás, 

önkormányzati önerő, 

civil önkéntes munka 

2021-től 

folyama-

tosan 

„Klímanócskák” 

program indítása a 

városi óvodások 

számára 

Szemlélet- 

form. 
2 millió Ft/év 

2021 utáni pályázatok, 

közadakozás, 

önkormányzati önerő, 

civil önkéntes munka 

2021-től 

folyama-

tosan 

A csapadékvíz 

gazdálkodás 

népszerűsítését szolgáló 

kampány 

Szemlélet- 

form. 
3-5 millió Ft 

2021 utáni pályázat, 

önkormányzati forrás 

2021-től 

folyama-

tosan 
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10. Stratégiai monitoring és értékelés 

10.1. Monitoring és felülvizsgálat 

5. táblázat: A stratégiai célokhoz rendelt indikátorok 

Célrendszer 

eleme 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Adat-

forrás 
Bázisév 

Bázis 

érték 
Célév 

Cél-

érték 

Ms-1 célkitűzés: 

A lakó- és 

középületek 

üzemeltetéséből 

származó ÜHG-

kibocsátás 

(cc. 45885 t/év) 

csökkentése 

2030-ig legalább 

22%-kal 2018-hoz 

képest 

(9176 t/év) 

Épület 

üzemelte-

téshez 

kapcsolt ÜHG 

kibocsátás 

t CO2 

egyenérték/ 

év 

KSH 2018 
45885 

t/év 
2030 

36709 

t/év 

Ms-2 célkitűzés: 

A helyi 

közlekedésből, 

szállításból 

származó ÜHG-

kibocsátás 

csökkentése 

2030-ig legalább 

30%-kal 2018-hoz 

képest 

(1913 t/év) 

Közlekedés-

hez kapcsolt 

ÜHG 

kibocsátás 

t CO2 

egyenérték/ 

év 

KSH 2018 
6378 

t/év 
2030 

4465 

t/év 

Ms-3 célkitűzés:  

Az erdőterületek 

növelése a szén-

dioxid megkötő 

képesség javítása 

érdekében 2030-

ig 100 ha-ral 

(200 t/év) 

Zöldfelület 

által 

megkötött 

ÜHG 

t CO2 

egyenérték/ 

év 

Ön-

korm. 
2018 

7279 

t/év 
2030 

7479 

t/év 

Ms-4 célkitűzés: 

Az ipari és 

szolgáltató 

szektor ÜHG 

kibocsátásának 

csökkentése 25%-

kal 2030-ig 

(6925 t/év) 

Gazdasági 

szektorhoz 

kapcsolt ÜHG 

kibocsátás 

t CO2 

egyenérték/ 

év 

KSH 2018 
27701 

t/év 
2030 

20776 

t/év 
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Célrendszer 

eleme 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Adat-

forrás 
Bázisév 

Bázis 

érték 
Célév 

Cél-

érték 

Ms-5 célkitűzés: 

A keletkezett 

hulladék 

mennyiségének a 

csökkentése 

2030-ig 25 %-kal 

(456 t/év) 

A hulladék-

termeléshez 

kötődő ÜHG 

kibocsátás 

t CO2 

egyenérték/ 

év 

KSH 2018 
1827 

t/év 
2030 

1371 

t/év 

As1: 

A városi épített 

környezet és a 

közcélú infra-

struktúrahálózat 

védelme, annak 

érdekében, hogy 

a jövőben 

kevesebb 

katasztrófa-

védelmi 

beavatkozásra 

legyen szükség 

Bekövetkezett 

kár-

események 

és humán 

egészségügyi 

kockázatok 

db 
Ön-

korm. 
2020 - 2030 

csök-

kentés 

As2: 

A klímavédelem 

szempontjainak 

érvényesítése a 

város stratégiai 

dokumen-

tumaiban és 

döntési 

folyamataiban 

Az 

átdolgozott 

dokumentu-

mok száma 

db 
Ön-

korm. 
2020 0 2030 növelés 

As3: 

A megváltozott 

éghajlathoz 

igazodó 

talajművelési 

eljárások és 

fajtaválasztás, a 

víztakarékos 

öntözés 

Az innovatív 

módszerekkel 

művel 

területek 

aránya 

% NAK 2020 0 2030 növelés 
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Célrendszer 

eleme 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Adat-

forrás 
Bázisév 

Bázis 

érték 
Célév 

Cél-

érték 

As4: 

A helyi védett 

természeti és 

épített értékek 

állapot-

romlásának 

megakadá-

lyozása 

Megőrzött 

helyi értékek 
% 

Ön-

korm. 
2020 

A helyi 

érték-

lista 

szerint 

2030 100 

Szs1: 

Lakossági 

energia- és 

klímatudatossági 

kampány 

Elérések 

száma 
fő 

Ön-

korm. 
2020 0 2030 30000 

Szs2: 

Hőhullámok elleni 

védekezés 

eszközeinek 

lakossági 

megismertetése 

Elérések 

száma 
fő 

Ön-

korm. 
2020 0 2030 30000 

Szs3: 

Az általános- és 

középiskolákban 

tanuló 

valamennyi diák 

energia-

tudatosságának 

növelése 

Elért diákok 

aránya 
% 

Iskola-

fenn-

tartók 

2020 0 2030 100 

Szs4: 

A cégek 

döntéshozóinak 

és 

munkavállalóinak 

klíma- és energia-

tudatossági 

tudatosságának 

fokozása 

Elért cégek és 

munka-

vállalók 

aránya 

% 
Ön-

korm. 
2020 0 2030 100 

Szs5: 

A civil szervezetek 

tevékenységének 

kiterjesztése a 

klíma- és energia-

tudatosság 

szférájára 

Elért 

szervezetek 
% 

Ön-

korm. 
2020 0 2030 100 
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Célrendszer 

eleme 
Indikátor 

Mérték-

egység 

Adat-

forrás 
Bázisév 

Bázis 

érték 
Célév 

Cél-

érték 

Szs6: 

Az önkormányzati 

képviselők és 

dolgozók 

szemlélet-

formálása 

Elért emberek % 
Ön-

korm. 
2020 0 2030 100 

 

6. táblázat: Az intézkedésekhez rendelt indikátorok 

Intézkedés Indikátor 
Mérték 

egység 

Adat-

forrás 

Gyűjtési 

gyako-

riság 

Célév 
Cél- 

érték 

Gyűjtés 

felelőse 

A geotermikus 

fűtés kiterjesztése 

a város további 

nagy- és 

kisfogyasztóira 

Bekötött 

fogyasztók 

számának 

növekedése 

% 
Ön-

korm. 
Évente 2030 20 

Ön-

korm. 

Lakóépületek 

energiahatékony 

átalakítása 

Átalakított 

lakások 
db 

Ön-

korm. 
Évente 2030 7000 

Ön-

korm. 

Lakossági 

épületenergetikai 

tanácsadó pont 

létrehozása 

Elért lakosok fő 
Ön-

korm. 
Évente 2030 30000 

Ön-

korm. 

Az energia-

hatékonyság és a 

megújuló 

energiák 

alkalmazásának 

ösztönzése az 

iparban és a 

szolgáltatások-

ban 

Átalakított 

telephelyek 

aránya 

% BKIK Évente 2030 50 
Ön-

korm. 

Alkalmazkodó-

képes és 

klímabarát 

mezőgazdaság 

Mintaprojekt db NAK. Évente 2030 10 
Ön-

korm. 
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Intézkedés Indikátor 
Mérték 

egység 

Adat-

forrás 

Gyűjtési 

gyako-

riság 

Célév 
Cél- 

érték 

Gyűjtés 

felelőse 

Helyi termékek 

piacra 

juttatásának 

ösztönzése, helyi 

termelői piac 

erősítése, 

biogazdálkodás, 

önellátó város 

Helyi 

termékek 

számának 

növekedése 

% 
Ön-

korm. 
Évente 2030 30 

Ön-

korm. 

Nagyberuházá-

sok 

klímaszempontú 

elemzése 

Klímavédelmi 

szempontból 

elemzett 

beruházások 

aránya 

% 
Ön-

korm. 
Évente 2030 100 

Ön-

korm. 

Zöld innovációk 

támogatása 

Zöld 

vállalkozások 

száma 

db 
Ön-

korm. 
Évente 2030 

később 

rögzíten

dő 

Ön-

korm. 

A Várfürdő 

vizében található 

metántartalom 

gázmotoros 

hasznosítása 

Létrejött 

tervdoku-

mentáció 

db 
Ön-

korm. 
Egyszeri 2023 1 

Ön-

korm. 

Legtakarékosabb 

otthon/szolgál-

tató verseny a 

földgáz- 

fogyasztás 

csökkentéséért 

A versenyben 

részt vevők 

száma 

fő 
Ön-

korm. 
Évente 2030 50 

Ön-

korm. 

Az ÜHG elnyelő 

zöldfelületek 

növelése a 

városban 

Megtakarított 

CO2 
t CO2 

Ön-

korm. 
Évente 2030 200 

Ön-

korm. 

A kerékpáros 

infrastruktúra 

fejlesztése, 

ösztönzés a 

kerékpár 

használatára 

A kerékpáros 

közlekedés 

arányának 

növekedése 

% 
Ön-

korm. 
Évente 2030 60 

Ön-

korm. 

A közösségi 

közlekedés 

fejlesztése 

Tanulmány db 
Ön-

korm. 
Évente 2023 1 

Ön-

korm. 

Elektromos 

töltőoszlopok 

fejlesztése 

Kiépített 

töltők 
db 

Ön-

korm. 
egyszeri 2030 30 

Ön-

korm. 
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Intézkedés Indikátor 
Mérték 

egység 

Adat-

forrás 

Gyűjtési 

gyako-

riság 

Célév 
Cél- 

érték 

Gyűjtés 

felelőse 

A 

hulladékgyűjtést 

végző 

gépjárművek 

alternatív 

hajtásúra 

cserélése 

Alternatív 

hajtású 

járművek 

aránya 

% 
Ön-

korm. 
Évente 2030 100 

Ön-

korm. 

A szelektív 

hulladékgyűjtés, 

elterjedésének 

támogatása, 

körkörös 

gazdaság 

bevezetése 

Kihelyezett 

ládák 
db 

Ön-

korm. 
Évente 2025 200 

Ön-

korm. 

A szelektív 

hulladékgyűjtés 

elterjedésének 

támogatása, 

kiterjesztése az 

idegen-

forgalomra is 

Kihelyezett 

konténerek 

és gyűjtők 

db 
Ön-

korm. 
egyszeri 2025 100 

Ön-

korm. 

A Gyulavári 

Biogáz Erőmű 

bevonása a 

zöldhulladék 

gazdálkodásba 

Kidolgozott 

tervdoku-

mentum 

db 
Ön-

korm. 
egyszeri 2022 1 

Ön-

korm. 

Levegőminőségi 

monitorozás 

bővítése, 

felkészülés magas 

szennyezettségű 

epizódokra 

Mérőrendszer db 
Ön-

korm. 
Évente 2022 1 

Ön-

korm. 

Városi 

hőségzónák 

azonosítása és 

élhetőbbé tétele 

Térkép/ 

ivókutak 
db 

Ön-

korm. 
egyszeri 2022 1/10 

Ön-

korm. 

Extrém időjárási 

helyzetekre való 

felkészülés 

Aktualizált 

tervek 

aránya 

% 
Ön-

korm. 
egyszeri 2021 100 

Ön-

korm. 
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Intézkedés Indikátor 
Mérték 

egység 

Adat-

forrás 

Gyűjtési 

gyako-

riság 

Célév 
Cél- 

érték 

Gyűjtés 

felelőse 

Hőhullámok 

esetén lakáshoz 

kimenő 

idősgondozás, 

ellátás 

gyakoriságának 

növelése 

Vészhelyzet-

ben 

meglátoga-

tott rászoruló 

idősek 

% 
Ön-

korm. 
Évente 2022 100 

Ön-

korm. 

Vízkiosztó helyek 

számának 

növelése a 

turisták által 

intenzíven 

látogatott 

területeken 

Működő 

vízkiosztó 

helyek száma 

db 
Ön-

korm. 
Évente 2022 

Később 

megha-

tározan-

dó 

Ön-

korm. 

Klímabiztos városi 

rendezvény-

szervezési 

előírások 

kidolgozása 

Kidolgozott 

rendszer 
db 

Ön-

korm. 
egyszeri 2022 1 

Ön-

korm. 

A felszín alatti 

vízkészletek és a 

termálvizek 

szintjének 

monitorozása, 

forgatókönyvek 

kidolgozása 

jelentős 

készletcsökkenés 

esetére 

Adatbázis, 

forgatókönyv 
db 

Ön-

korm. 
egyszeri 2022 1 

Ön-

korm. 

Talajvíz kutak 

nyilvántartásba 

vétele 

GIS alapú 

rendszer 
db 

Ön-

korm. 
egyszeri 2023 1 

Ön-

korm. 

A csapadékvíz 

tározás és 

használat 

megújítása 

Pilot projekt db 
Ön-

korm. 
egyszeri 2030 25 

Ön-

korm. 

A növénytermesztés 

és az erdőgazdaság 

alkalmazkodása az 

éghajlat melegebbé 

és szárazabbá 

válásához 

Tanulmány db 
Ön-

korm. 
egyszeri 2023 1 

Ön-

korm. 
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Intézkedés Indikátor 
Mérték 

egység 

Adat-

forrás 

Gyűjtési 

gyako-

riság 

Célév 
Cél- 

érték 

Gyűjtés 

felelőse 

Az állattenyésztés 

alkalmazkodása az 

éghajlati 

átlagértékek és 

szélsőségeinek 

várható 

változásaihoz, 

különös tekintettel 

a magas 

hőmérsékletre 

Tanulmány db 
Ön-

korm. 
egyszeri 2023 1 

Ön-

korm. 

A települési kül-és 

belterületi 

zöldfelületek 

növény-

takarójának 

megújítása 

Telepített új 

erdő 
ha 

Ön-

korm. 
Évente 2030 200 

Ön-

korm. 

Az invazív, 

tájidegen 

növények 

terjedésének 

visszaszorítása 

Adatbázis db 
Ön-

korm. 
egyszeri 2030 1 

Ön-

korm. 

Az Élővíz-csatorna 

adaptációs 

programjának 

kidolgozása 

Tanulmány db 
Ön-

korm. 
egyszeri 2022 1 

Ön-

korm. 

Játszóterek, parkok 

mikroklímájának 

tartós feljavítása 

építéssel 

Átalakított 

játszóterek 

aránya 

% 
Ön-

korm. 
egyszeri 2030 100 

Ön-

korm. 

A Törökzugi 

gyűjtőút 

megépítése 

Épített út km 
Ön-

korm. 
egyszeri 2030 2,5 

Ön-

korm. 

A városi és a 

helyközi 

autóbuszok 

légkondicionálása 

Buszok 

aránya 
% 

Ön-

korm. 
egyszeri 2022 100 

Ön-

korm. 

SMART City 

program indítása 

Megvalósí-

tott SMART 

elemek 

száma 

db 
Ön-

korm. 
évente 2030 

Később 

meg-

határo-

zandó 

Ön-

korm. 
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Intézkedés Indikátor 
Mérték 

egység 

Adat-

forrás 

Gyűjtési 

gyako-

riság 

Célév 
Cél- 

érték 

Gyűjtés 

felelőse 

Vegetációtüzek 

megelőzésével 

kapcsolatos 

védekezési 

lehetőségek 

bemutatása 

Elérések 

száma 
fő 

Ön-

korm. 
évente 2030 

Később 

meg-

határo-

zandó 

Ön-

korm. 

A városi 

műemlékek 

klímaérzékenysé-

gének felmérése 

Elkészült terv db 
Ön-

korm. 
egyszeri 2023 1 

Ön-

korm. 

Önkormányzati 

dolgozók 

energia-

hatékonysági 

szemlélet-

formálása 

Elért 

dolgozók 
% 

Ön-

korm. 
évente 2030 100 

Ön-

korm. 

Lakóépületek 

energia-

hatékonysága és 

–takarékossága 

Elérések 

száma 
db 

Ön-

korm. 
évente 2030 5000 

Ön-

korm. 

Megújuló 

energiás eszközök 

népszerűsítése 

Elérések 

száma 
db 

Ön-

korm. 
évente 2030 10000 

Ön-

korm. 

A gazdasági 

szféra mitigációs 

céljainak 

motiválása 

Elérések 

száma 
db 

Ön-

korm. 
évente 2030 1000 

Ön-

korm. 

A telekocsi 

rendszer és a 

kerékpár 

használat 

népszerűsítése a 

lakosság körében 

Elérések 

száma 
db 

Ön-

korm. 
évente 2030 3000 

Ön-

korm. 

A lakosság 

tájékoztatása a 

rendkívüli 

időjárási 

helyzetek idején 

követendő 

magatartásról 

Elérések 

száma 
db 

Ön-

korm. 
évente 2030 30000 

Ön-

korm. 
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Intézkedés Indikátor 
Mérték 

egység 

Adat-

forrás 

Gyűjtési 

gyako-

riság 

Célév 
Cél- 

érték 

Gyűjtés 

felelőse 

A hulladék-

gazdálkodás 

jelentőségének 

tudatosítása az 

óvodásokban és 

a diákokban 

Elért lakosság fő 
Ön-

korm. 
Évente 2030 10000 

Ön-

korm. 

A hivatal és az 

önkormányzati 

intézmények 

dolgozóinak 

szakma-specifikus 

érzékenyítő 

képzése 

Elért 

alkalma-

zottak 

fő 
Ön-

korm. 
Évente 2030 100 

Ön-

korm. 

Idősebb 

korosztály 

tájékoztatása, 

idősek klubjában 

való 

szemléletformáló 

programok 

Elért lakosság fő 
Ön-

korm. 
Évente 2030 3000 

Ön-

korm. 

A szelektív 

hulladékgyűjtés 

népszerűsítését 

szolgáló 

kampány 

Elért lakosság fő 
Ön-

korm. 
Évente 2030 30000 

Ön-

korm. 

A város stratégiai 

dokumentumai-

ban az energia- 

és 

klímatudatosság 

személetének 

integrálása 

Átdolgozott 

dokumentu-

mok aránya 

% 
Ön-

korm. 
Évente 2030 100 

Ön-

korm. 

A közoktatásban 

részt vevők 

energia-

hatékonysági és 

megújuló 

energiás 

szemlélet-

formálása 

Fiatalok fő 
Ön-

korm. 
Évente 2030 2000 

Ön-

korm. 
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Intézkedés Indikátor 
Mérték 

egység 

Adat-

forrás 

Gyűjtési 

gyako-

riság 

Célév 
Cél- 

érték 

Gyűjtés 

felelőse 

A városi 

honlapon belül 

klímavédelmi 

információs 

felület 

kialakításra, a 

lakossági 

szemléletformálás

a céljából 

Létrejött 

felület 
db 

Ön-

korm. 
Egyszeri 2021 1 

Ön-

korm. 

„Klímanócskák” 

program indítása 

a városi 

óvodások 

számára 

Elért 

óvodások 

aránya 

% 
Ön-

korm. 
Évente 2021 100 

Ön-

korm. 

A csapadékvíz 

gazdálkodás 

népszerűsítését 

szolgáló 

kampány 

Elért lakosság fő 
Ön-

korm. 
Évente 2030 10000 

Ön-

korm. 

 

10.2. A jövőbeni stratégiai tervezési és felülvizsgálati tevékenység 

harmonizálása a klímastratégiával 

A stratégia 2030-ig terjedő időbeli távlata középtávú. Ennek megfelelően elengedhetetlen a 

benne foglalt intézkedések végrehajtásához az operatív részletek, akcióprogramok 

kidolgozása. Javasolható külön-külön akcióprogram kidolgozása a három nagy részterület 

számára: 

 Mitigáció 

 Adaptáció 

 Szemléletformálás 

A tervezők véleménye szerint a város méretei és földrajzi körülményei egyelőre nem 

indokolják, hogy városrészi részletezettségű tervezés is megvalósuljon. Ez abban az esetben 

változhat meg, ha a tervezés közben megfogalmazott ún. klímavédelmi zónák funkciói és 

földrajzi helyzete kijelölésre kerül. 

A tervben szereplő célok és intézkedések legnagyobb részére az önkormányzatnak csak 

indirekt befolyása lehet, így fontos, hogy a különböző stakeholderek saját jövőalkotó 

tevékenységébe (pl. üzleti tervezés) is valamilyen módon beépítésre kerüljenek a 

klímavédelmi szempontok. 
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Az érintettek partnerségének megteremtése és folyamatos fenntartása ugyanakkor 

önkormányzati feladat. A tervezésben megfogalmazott intézményi fenntartási javaslatok 

segíthetnek ennek a feladatnak a megvalósításában. A szervezeti keretek meghatározásánál 

figyelemmel kell lenni a szükséges humánerőforrás kapacitás biztosítására. A megfelelő 

szakértelem mellett számolni kell az időszakonként jelentősen eltérő leterheltség 

lehetőségével. 

A célok és intézkedések megvalósításának következő fontos lépése a konkrét infrastrukturális 

elemek (pl. ingatlanok, berendezések stb.) hozzárendelése, illetve a jelenleg csak indikatív 

jellegű költségbecslések konkretizálása. 

A célkitűzések és intézkedések teljesítettségének fokát ugyanakkor a program-, illetve 

projektciklus menedzsment elvei alapján ennél gyakrabban érdemes felülvizsgálni. Az 

önkormányzati ciklusprogramok időtávlatát (jelenleg 5 év) figyelembe véve ez a periódus 

mindenképpen javasolható, de az operativitás egy ennél még sűrűbb, 3 éves periódus 

figyelembe vételét is szükségessé teheti. 

A szakmai oldalon a stratégia felülvizsgálatának feladatkörének az Önkormányzati 

Klímareferensi Információs Iroda feladatkörébe való delegálása javasolható, a kellő 

demokratikus felügyelet biztosítása érdekében a megalapítandó bizottság, illetve a 

kinevezendő tanácsnok hatáskörébe is delegálva. 

Gyula városában a jövőben átdolgozandó, illetve újonnan kialakítandó valamennyi 

stratégiai tervdokumentumába, de különösen a településfejlesztési koncepcióba, integrált 

terület- és településfejlesztési stratégiába, szabályozási tervbe, SMART City koncepcióba és 

környezetvédelmi programba be kell építeni jelen klímastratégia elemeit: 

• Biztosítva a többi dokumentum elvi kapcsolódását 

• Operatív szinten átvéve a klímastratégia releváns intézkedéseit 

• A tervezési folyamatba bevonva a klímareferens munkatársat. 

Különösen fontos a gazdasági programok és az éves költségvetések kidolgozása során 

figyelembe venni a klímavédelem szempontjait. 

A klímaváltozás hatásainak folyamatos monitoringja, az adatok gyűjtése és feldolgozása 

során arra kell törekedni, hogy azok könnyen elérhető és érthető módon kerüljenek 

interpretálásra a döntéseket támogató adekvát formában. Ennek megfelelően egy integrált 

városi térinformatikai rendszer kialakítása javasolható, amelybe külön rétegenként 

jeleníthetők meg a legfontosabb időjárási és éghajlati tényezők. 

Ki kell emelni, hogy a 2020 őszén induló, a 2021-2027-es pályázati ciklusra vonatkozó megyei 

fejlesztési tervek készítésébe és társadalmasításába való bekapcsolódással Gyula városa 

erőforrásokat szerezhet a jelen stratégiában foglalt célkitűzések megvalósításához. 
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11. Mellékletek 

 

1. melléklet: Az erdőtelepítésre és klímavédelmi térségnek javasolt területek Gyulán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet: A 2020-ban tervezett Törökzugi gyűjtőút  

 

  



114 

3. melléklet: A város legnagyobb adófizető vállalkozásai 

GYULAHÚS KFT. 

FUTIZO KFT. 

GYULAI VÁRFÜRDŐ KFT. 

MAGYAR TELEKOM NYRT. 

HUNGUEST HOTELS ZRT. 

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. 

G-BETON KFT. 

SPAR MAGYARORSZÁG KFT. 

NKM ENERGIA ZRT. 

EUROFINS FOOD ANALYTICA KFT. 

GYULAI FAFÉM BUTOR ZRT. 

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. 

HOTEL GYULA KFT. 

TESCO-GLOBÁL ÁRUHÁZAK ZRT. 

NKM ÁRAMHÁLÓZATI KFT. 

HOLZMÖBEL 2012 KFT. 

LIDL MAGYARORSZÁG BT. 

DALERD ZRT. 

KERESKEDELMI ÉS HITELBANK ZRT. 

OTP BANK NYRT. 

GYULAI AGRÁR ZRT. 

MAGYAR POSTA ZRT. 

LOVÁSZ FORGÁCSOLÓ KFT. 

DÜRER NYOMDA KFT. 

DDC GAMMA KFT. 

HRABOVSZKI ÉS FIA KFT. 

ÉLÉSKER KFT. 

BOZÓ-ARCHITECTURA KFT. 

GYULAI KOMLÓ KFT. 

DIG-BUILD KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 

TÓTH ÉS TÁRSA RECYCLING KFT. 

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. 

ALPHATRANS-SZÁLLÍTÁS KFT. 

TAKARÉKBANK ZRT. 

B.BRAUN AVITUM HUNGARY ZRT. 

KIS KÉZMŰVES KFT. 

BENEFIT WORK KFT. 

WITTMANN JÓZSEF ÁDÁM 

JYSK KERESKEDELMI KFT. 

MUNKÁCSY TÁP TAKARMÁNYGYÁRTÓ ÉS FORG. KFT. 

NKM ÉSZAK-DÉL FÖLDGÁZHÁLÓZATI ZRT. 

BÉKÉSI BŐSÉG BT. 

FÉMIPARI KFT. 

BOLDOG ISTVÁN 

CO-OP STAR ZRT. 
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PARK HOTEL GYULA KFT. 

HŐFORRÁS ÜDÜLŐSZÖVETKEZET 

SUPER INVEST KFT. 

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 

SPA INVEST ZRT. 

VOLÁNBUSZ ZRT. 

PENNY MARKET KFT. 

ROVELL TERRA KFT. 

GROUPAMA GARANCIA BIZT ZRT. 

MÁRSZEJ KFT. 

GYEPES ÉS TÁRSA BT. 

GUMI-COOP KFT. 

KÖRÖSI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT 

GYULAI ACÉLSZERKEZET GYÁRTÓ KFT. 

MANUFAKT MÖBEL KFT. 

VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. 

INVITEL ZRT. 

EMHŐ-BAUDERMANN KFT. 

MAKROKER-PLUSZ KFT. 

FERBONEX KFT. 

VASALAT KFT. 

„GYULAFA” KFT. 

MY SWEET HOME KFT. 

DR. VÁRADY ÉS TÁRSA VÉGREHAJTÓ IRODA 

BOKA GYÖRGY 

FÉM ARZENÁL KFT. 

LUKÁCS FERENCNÉ 

CENTRUM-PHARMA KFT. 

GYULAI FODORMENTA BT. 

BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT. 

SHELL HUNGARY ZRT. 

KÖVITE-PLUSZ KFT. 

ALDI MO ÉLELMISZER BT. 

E-SKOLA RENDSZERHÁZ KFT. 

WAGNER PATIKA BT. 

GYULAI KÖZ-TERV KFT. 

SAM-MACHINES KFT. 

S-PROJECT NAVIGATOR KFT. 

GYULA SYSTEM KFT. 

MUNKÁCSY SZÁRÍTÓ KFT. 

PAPSIPKA KFT. 

MPP SPA INGATLANFEJLESZTŐ KFT. 

DOKI TRADE KFT. 

SCHRIFFERT KERESKEDŐHÁZ BT. 

VÁRKONYI ELEMÉR TIBOR 

KINCSES ANIKÓ 
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MUNKÁCSY TEJ KFT. 

OLÁH FERENC 

ART COPY STUDIO KFT. 

ZSARNÓCZAY ÉS FIVÉRE KFT. 

GYULAI ÁFÉSZ-COOP ZRT. 

GYULA-TÁV BT. 

DEMKÓ ANDRÁS 

FALKELL ÉPÍTŐIP. ÉS KER. KFT. 

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLG ZRT. 
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4. melléklet 

WORKSHOP – RÉSZTVEVŐI HOZZÁSZÓLÁSOK, VÉLEMÉNYEK 

SWOT-elemzés 

Erősségek Gyengeségek 

 Nagy párolgási kapacitás: zöldfelületek 

mennyisége és minősége, élővizek 

mennyisége 

 Köztisztaság, házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtési rendszer 

 Energetikailag korszerűsített önkormányzati 

intézmények 

 Kerékpáros-barát települési adottságok 

 Óvodai-iskolai környezettudatos nevelés 

 Széles lokálpatrióta réteg, hozzáértő 

szakemberek 

 Adománybolt 

 Erdőterületek nagysága 

 Kevés a nagy ipari kibocsátó 

 A megművelhető földterület nagysága és 

minősége 

 Magas a napsütéses órák száma 

 Alacsony árvízi kockázat 

 Ökológiai gondolkodás hiányosságai 

 Megnövekedett gépjárműforgalom – út és 

parkoló kapacitások hiánya 

 Téves információk és információhiány a 

klímaváltozásról 

 Energetikailag elavult lakókörnyezet 

 Romló talajállapot – a kellő ismeretek hiánya 

 Szilárd tüzelőanyagok rossz hatásfokú 

égetése 

 Zöldleltár hiánya 

Lehetőségek Veszélyek 

 Pályázati lehetőségek 

 Öko- és aktív turizmus népszerűségének 

növekedése 

 Jó vízbázis 

 Szálló por magas koncentrációja 

 Invazív fajok 

 Földrajzi adottságok (elhelyezkedés, vizek) 

 Határon túli nagykibocsátókról hiányzó 

megfelelő információk 

 Átmenő forgalom és turizmus miatt növekvő 

környezeti terhelés 

 Vasútvonal korszerűtlensége 

 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok 

 Finanszírozási kihívások 
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GYULA 2030-AS KLÍMASTRATÉGIÁJÁNAK JÖVŐKÉPÉHEZ (A WORKSHOP RÉSZTVEVŐINEK VÉLEMÉNYE ALAPJÁN) 

 

JÖVŐKÉPEK 

No1: „A modern, innovatív, versenyképes jövedelmet kínáló munkahelyeken dolgozó, 

alacsony károsanyag kibocsátású ingatlanokat használó, környezettudatos helyi lakosság és 

az ide látogató évi 600000-800000 turista elégedetten élvezi a tiszta vizű, folyamatosan 

bővülő felszíni vizekben bővelkedő, optimalizált, rugalmas, széleskörű, fizikailag összekapcsolt 

tömegközlekedést kínáló, lecsökkent gépjármű használatú, fenntartható gazdálkodásból 

származó élelmiszerekkel ellátott, széleskörű kulturális és szabadidős kínálatot működtető, a 

fiatalok számára is vonzó települési életvitel előnyeit.” 

 

No2: „Környezettudatos lakosság (szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, helyi piacon 

vásárlás, kerékpár használata, séta az iskolába). 

Szemléletformálás, információs felületek a város több pontján (segítség, káros hatások 

bemutatásával együtt). 

Tudásintenzív munkahelyek (ipar!) teremtése – az életszínvonal növelése. 

Közlekedés fejlesztése (belterületi forgalom csökkentése, körgyűrű folytatása) elektromos 

busz, gépjármű, belvárosi gépjárműforgalom további korlátozása. 

Biogazdálkodás támogatása, önellátó város. 

Megújuló energiák használata (okos házak, intézményi fejlesztések).” 

 

No3: „A klímatudatos polgárok szökőkutak között kerékpárral, ökoruhában közlekedve, az 

ökokertek termékeire épített vegán éttermekben nézik a zöld parkokban játszó gyermekeket 

a madárfüttyös, tiszta vizű folyók mellett. Napelemmel működő robotok a szelektíven gyűjtött 

hulladékot újrahasznosítják, miközben törekedünk a zero waste hulladék kibocsátás elérésére 

a környezetbarát városban, háztartásokban.” 

 

No4: „Robbanómotorok megszüntetése (környezetkímélő közlekedés). 

Környezetbarát fűtési módozatok. 

Új szemléletmóddal kialakult vállalkozások, munkahelyek. 

Élhető, zöldellő lakókörnyezet (Lepusztuló városrészek átalakítása). 

A lakosság környezetvédő programokra való ösztönzése. 

Környezetbarát város gondolatának erősítése. 

Ésszerű vízgazdálkodás. 

Betonfelületek csökkentése, árnyékolt épületek, felületek. 

Elterjedt biogazdálkodás. 

Város peremén parkolók, melyekből elektromos közlekedéssel lehet bejutni a városba.” 
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A MEGFOGALMAZOTT JÖVŐKÉPEK NÉHÁNY KULCSFONTOSSÁGÚ ELEME: 

 A környezettudatos lakosság kulcskérdés, ehhez oktatás és nevelés szükséges 

 A szemléletformáláshoz közterületeken érdemes elhelyezni információs felületeket – 

internet alapú hangostábla 

 Tudás-intenzív munkahelyek teremtése 

 A közlekedés fejlesztése 

 A biogazdálkodás támogatásával önellátó város alakítható ki 

 Megújuló energiák használata és okos házak építése 

 „Gyula értelmiségi város” – „A zöld értelem városa” 

 Klímatudatos emberek, parkok, szökőkutak, öko-ruhák és öko-ételek. Napelemek és 

automatizáció. 

 Szelektív hulladékgyűjtés – a jövőben zero waste! 

 Robbanómotorok nélküli közlekedés és a házak környezetbarát fűtése 

 Új szemléletmóddal létrejött vállalkozások és munkahelyek 

 Élhető és zöldellő lakókörnyezet, a lakosság ösztönzése 

 Ésszerű vízgazdálkodás 

 A betonfelületek csökkentése 

 Városperemi parkolók kialakítása 

 

A VÁROS MITIGÁCIÓS VÁLLALÁSAI (A WORKSHOP KÜLÖNBÖZŐ CSOPORTJAI SZERINT) 

 

Csoportok 2030 2050 

1. 25% 75% 

2. 20% 80% 

3. 25% 40% 

4. 33,3% 55,5% 

 

STRATÉGIAI CÉL JAVASLATOK 

MITIGÁCIÓ 

A víz kulcstényező: az öntözhető földterületek, illetve a felszíni vizek pótlása szempontjából. 

Sokszereplős kérdés: vízügy, civilek (pl. Horgászegyesület), önkormányzat. 

A turizmus szempontjából fontos a közlekedés és a parkolhatóság szempontja, P+R parkolók 

az érkező turisták számára. Elektromos, körjáratos autóbusz indítása és a fejlesztések 

kommunikációja. 

Az épített infrastruktúra energia-hatékony átalakítása kulcsfontosságú, beleértve a 

közintézményeket, a családi házakat, de az emeletes házak jelentik a kulcskérdést. Szervezett 

módon segíteni kell a lakosságnak, például tervezési pályázattal, előfinanszírozással és 

koordinált kivitelezéssel. Az ITS-ben definiált városrészek differenciáltan jelenjenek meg. 

A vasútvonal villamosítása egészen Szegedig – elővárosi tram-train kiterjesztése. 

A Belváros forgalmának további korlátozása az egyirányú utcák rendszerének kiterjesztésével. 

A zöldfelületek kezelése, további fásítás-zöldítés. 

A zöldfelületek növelése például a zöldtetők létrehozásán keresztül a lakótelepeken. 

Elkerülő körgyűrű kiépítése Sarkad irányában. 

Elektronikus közösségi közlekedés létrehozása a Belvárosban, a P+R rendszer kiépítésével 

együtt. 

A komposztálást igyekezni kell helyi szinten megoldani. 
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ADAPTÁCIÓ 

A víz kulcstényező: az öntözhető földterületek, illetve a felszíni vizek pótlása szempontjából. 

Sokszereplős kérdés: vízügy, civilek (pl. Horgászegyesület), önkormányzat. 

A hőhullámok elleni védekezés: egyaránt érinti a lakosságot és a turistákat (az egynapos 

turistákat is). Készíteni kell egy adatbázist (az önkormányzat és a civilek együttműködésével) a 

légkondicionált és hűvös térszínekről (a templomok is szerepeljenek). 

A zöldfelületek kezelése, további fásítás-zöldítés. 

A helyi jogszabályok módosítása, hogy azok is támogassák a klímaváltozás elleni küzdelmet. 

Növelni a zöldfelületeket, az elkerülő-úton belül erdők telepítésével. A Kisökörjárás területéből 

parkerdőt hozni létre. 

 

SZEMLÉLETFORMÁLÁS 

A szemléletformálásban a család szerepe kitüntetett. A szülők és a nagyszülők könnyebben 

elérhetők a gyerekeken és unokákon keresztül. A siker titka a gyermek. Interaktív közösségi 

programokat kell nekik biztosítani. Jó példa lehet egy, a helyi körülményekre adaptált 

környezettudatos rajzfilm. 

 

A klímaváltozás elleni küzdelemhez mindenkinek hozzá kell tennie a maga részét, így a 

lakosságnak is. A turistákat is be kell vonni, azzal az üzenettel, hogy: „Vigyázz a városra, hogy 

máskor is jó legyen ide jönni!” Érdemes használni azokat az eszközöket, amelyek a SMART City 

programban már beváltak.  

Az idősek tájékoztatása szemtől-szembe. Meg kell jelenni az Idősek klubjában. 

Felnőttek nevelése a fiatalokon keresztül. 

A komposztálást igyekezni kell helyi szinten megoldani. 

Study-tour-ok szervezése már működő megújulós és energia-hatékony projektek helyszíneihez 

(pl. komposztkazán). 

A civil mozgalmakon keresztül sokan partnerek lennének a megvalósításban, ők a 

végrehajtás gerincei (pl. Városbarátok Köre). 

Az önkormányzat fogadja be a lakosság és a civilek által jelzett hibákat (pl. zöld szigetek 

figyelése és jelentése). 

Tájékoztató füzetek készítése a helyi lakosságnak – környezetbarát zsebkönyv, vagy kiskáté. 
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Gyula Önkormányzata által felvetett 

javaslatok 
Tervezői válaszok 

A Déli Ipari Park létesítése és Gyula város 

fásítási programja miatt még egyszer át 

kellene számolni a vállalásokat. Az új 

ipari létesítmények növelni, a létesítendő 

erdős területek pedig csökkenteni fogják 

a CO2-kibocsátást. 

Várjuk az adatokat a potenciálisan 

betelepítendő üzemek leendő kibocsátására, 

illetve a telepítendő erdőterületek kb. méretére 

vonatkozóan. 

1. A tervezet jelenleg egy plusz 100 ha-os 

ÜHG nyelő erdőterülettel kalkulál. 

2. Az AIRBUS gyár beindulásának ÜHG 

kibocsátási részletei előre nem 

láthatóak, így az ÜHG leltárban ezt nem 

tüntethettük fel. A rendelkezésre álló 

megvalósíthatósági tanulmányban 

található paraméterek (17368 m2-es 

gyárépület) és európai 

esettanulmányok (Dept. of Energy and 

Climate Change (2015): The Non-

Domestic National Energy Efficiency 

Data-Framework: Energy Statistics 2006-

2012) alapján durva becsléssel a 

földgáz és villamosáram fogyasztásból 

kb. +470 t szén-dioxid kibocsátás 

várható évente. Ez az ipari szektor ÜHG 

kibocsátását csak minimálisan növeli. Az 

AIRBUS CSR és klímavédelmi 

politikájának és vállalásainak 

ismeretében a jövőben további 

mitigációs lépések várhatók. Az ipari-

szolgáltató szektorok ÜHG kibocsátásnak 

ez min. 2%-os növekedését jelentheti. 

Ennek megfelelően a 2030-ra tervezett 

25%-os megtakarítást 19%-ra 

módosítottuk. 

A javaslatokat át kellene gondolni, több 

javaslatot szeretnénk kérni – 7. oldal (a 

városperemi parkolók létesítése viszont 

nem releváns, azt ki kellene venni, 

betonfelület is viszonylag kevés van) 

A jelenlegi javaslatok nagyrészt a korábbi 

műhelymunkákon megjelent helyi 

személyiségek ötletei. Kisebb részben az 

európai és hazai gyakorlatban, más 

településeken alkalmazott projektek kerültek 

rögzítésre. A városperemi P+R parkolókat a 

kérésnek megfelelően kivettük a jövőképből és 

az intézkedések közül is. Új intézkedés-javaslatok 

kerültek megfogalmazásra az új 

dokumentumban, ennek megfelelően már 18 

mitigációs, 19 adaptációs és 14 

szemléletformálási intézkedés található. 

Jobban ki kellene fejteni, milyen 

hatásokat gyakorol a klímaváltozás a 

Gyulai várra (6. o). 

A megállapítás a megyei klímastratégiából 

került átemelésre a két dokumentum 

szinergiájának az emelése érdekében. Mivel a 

hatások pontos modellezése meghaladja jelen 

stratégia kereteit, így a 19. adaptációs 

intézkedés keretében javaslatot tettünk egy 

komplex, a város valamennyi épületére 

vonatkozó érzékenységi vizsgálatra. 
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A megvalósítás pénzügyi és intézményi 

feltételei és eszközei 79. o. - Bizottságot 

nem tudunk létrehozni (a képviselők 

idejébe már nem fér bele), de 

munkacsoportot tudunk alakítani 

helyette. 

A stratégiában módosításra került a javaslatnak 

megfelelően. 

A CLLD csoport 2021 utáni 

tevékenysége egyelőre nem biztosított, 

a program pályázati forrásból működik, 

a projekt zárásának időpontja 2021 

júniusa. 

Javasoljuk megtartását, mert várhatóan az Unió 

továbbra is támogatni fogja, a korábbinál 

valószínűleg nagyobb mértékben. (A jelenlegi 

fázisban még a 2021-2027-es szakasz tervezése 

zajlik.) 

Mit értünk „Múzeumkert” alatt? Az elfogadott városi ITS 13. oldalán szerepelt az 

elnevezés, az új változatból kikerült. 

A rekonstrukcióra váró területeket a 

megvalósult pályázatokat, 

beruházásokat aktualizálni szükséges, a 

stratégiából több fejlesztés kimaradt 

A korábbi pályázatok listája bővítésre került az 

önkormányzat által időközben átküldött, új lista 

alapján. 

Egészségügyi és szociális intézmények 

bekezdésében az általános iskolák, a 

középiskolák, felsőoktatási intézmény, 

kórház, Gyulai Kulturális és Rendezvény-

szervező NKft. megnevezéseit 30–31. 

oldal. 

Javítva és bővítve a lista a felsőoktatási 

intézményekkel együtt. 

Az északi elkerülő út megvalósítása és a 

Külső-Törökzugi út megépítése elvetésre 

került, helyette felmerült a Törökzugi 

gyűjtőút megvalósítása. 

Módosításra került a Törökzugi gyűjtőútra - 

amennyiben konkrét információkat (km, 

költség, térképvázlat - 1. mellékletet 

pontosítandó) kapunk ezeket a részleteket is 

beépítjük. 

Az északi városrész hiányzó közúti 

kapcsolatai – 2018-ban megvalósításra 

került. 

Megvalósult állapotként módosítottuk a 

stratégiában. 

Az országhatáron átnyúló további fő- és 

mellékút-hálózati fejlesztések – nem 

javasolt, mivel a legjobb minőségű 

földterületeket érintené. 

A javaslat kivételre került. 

Vállalkozások adatai – az ITS elkészítése 

óta változott a lista, aktualizálni 

szükséges. 

A lista aktualizálásra került. 

14. ábra (Húskombinát már nem létezik, 

helyette Gyulahús Kft. van, fel kell 

tüntetni az Airbust) 

Javítva a kérésnek megfelelően. 

Klaszterek – nincsen számottevő hatásuk, 

valójában funkciójuk se, ki kellene venni 

mindenhonnan. 

A kérésnek megfelelően az új változatban már 

nem szerepelnek. 
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A település üvegházhatású gáz 

kibocsátási leltára 

 

Teherszállítás káros kibocsátása (mi a 

forrás?) 

A tervezők a KEHOP 1.2.1. pályázathoz 

mellékelt, kötelezően követendő 

módszertanban leírtak alapján számoltak (a 

mellékelt Microsoft Excel táblázat szerint.) Az 

adatok a TEIR és a KIRA rendszerekből, valamint 

forgalomszámlálásokból származnak. 

3. táblázat Gyula ÜHG leltára (Várfürdő 

kútjainak metángáz-kibocsátása bele 

van-e kalkulálva?) 

Beépítésre került a „2.2. KÜLÖNÖSEN 

SZENNYEZŐ IPARI FOLYAMATOK KIBOCSÁTÁSAI” 

fejezetbe 

3.5. pályázatok, projektek – 

háttéranyagok. 

Bővítettük a listát. 

Jelentős átmenő forgalom (teherjellegű, 

személyjellegű forgalom 

megkülönböztetése) 12. o. 

A táblázat jellege miatt ebben a részben nem 

indokolt a forrásmegjelölés). 

Csapadékmennyiség meghatározása – 

itt ellentmondás van: 21. o. – 500 és 550 

mm közötti, illetve 39. o. – 550 és 580 

mm. 

Javítva 550-580 mm forrás: Dövényi Z. szerk. 

(2010.) Magyarország kistájainak katasztere. 

Erdőborítottság mértéke 26. o. Rendelkezésre álló adatokból számolt érték. 

SWOT-elemzés 4.5. Megyei átlagnál is 

nagyobb mértékben öregedő lakosság. 

A szervezett workshopokon elhangzott 

megállapítás. 

SWOT-elemzés 4.7. Átmenő forgalom 

veszélye. 

A szervezett workshopokon elhangzott 

megállapítás. 

Klímastratégiai intézkedések  

Gyulán nincs távfűtés 59. o. Az egyik felhasznált anyag tartalmazott egy 

javaslatot egy ilyen rendszer kialakítására, 

pontosítottuk.  

Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése – 

nem releváns, nem igazán van szükség 

lakossági kerékpárbérlésre 62. o. 

Kivettük a lakossági kerékpárbérlést, de turizmus 

szempontjából érdemesnek tartjuk az 

átgondolását. 

Csapadékvíz-tározás és használat 

megújítása – megvalósítás ismertetése 

szükséges 68. o. 

Esővízgyűjtő rendszerek kiépítése kertes házak 

esetében. Néhány konkrét javaslat leírásra 

került. Terjedelmi okokból több részletet nem 

fejtettünk ki. A stratégia megvalósításában 

dolgozó szakemberek számára javasolt 

irodalom: Csapák Alex (2009): TELEPÜLÉSI 

VÍZGAZDÁLKODÁS, LAKOSSÁGI CSAPADÉKVÍZ-

GYŰJTÉS ÉS -FELHASZNÁLÁS (PhD disszertáció). 

Gyulán nincs hulladéklerakó 76. o. Ennek megfelelően a regionális hulladéklerakó 

meglátogatását javasoljuk a szemléletformálás 

segítésére. 
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A szemléltető grafikonokat ebben a 

formában lényegében értelmezhetetlennek 

tartom, bár kétségtelen, hogy hasznos 

információkat hordoznak. Már 6 db eltérő 

színű prognózisvonal is átláthatatlan, de van 

11 eltérő színű is. Nem tudom van-e 

lehetőség ezeken változtatni, de magam 2-

3 eltérő színnel jelölt adatsort 

hatékonyabbnak éreznék. 

A grafikonok, jelenlegi formájukban 

leginkább szemléletformáló célra 

alkalmasak. A trendek felvázolása volt a 

tervezők szándéka. Rendelkezésre állnak 

ugyanakkor a részletes Excel táblázatok, 

amelyeket akár további elemzésre, akár 

egyéb szemléltető anyagok készítésére is fel 

lehet használni. 

A geotermikus energiával ellátható 

intézmények között utolsóként említve van 

az "Új Művelődési Központ". Ez számomra  

nem ismert objektum. 

Az információ és az elnevezés a város 

geotermikus koncepciójában olvasható. 

A telekommunikációs cégek között nem 

szerepel az Invitech ICT Services Kft. és a 

UPC (Vodafone), melyek mind 

kábeltelevízió, mind internet terén 

szolgáltatnak. 

A kért módosítások bekerültek az anyagba. 

Bár kétségtelenül központi szerepet játszi a 

kulturális életben az Erkel Ferenc Kulturális 

Központ és Múzeum Nonprofit Kft., de ha 

már az iskolák és óvodák egyenként fel 

lettek sorolva, talán elférne ide a Gyulai 

Várszínház és a Mogyoróssy János Városi 

Könyvtár is. 

A kért módosítások bekerültek az anyagba. 

A dekarbonizációs és mitigációs célkitűzések 

esetében 2018-as a bázisév. Az EU és 

Magyarország Kormánya kapcsolódó 

dokumentumaiban azonban a viszonyítási 

alap az 1990-es év kibocsátási adata. Bár 

értelmezhetőek így is a célok, talán nem 

lenne haszontalan ehhez kapcsolódni, 

legalább annyiban, hogy a 2030-a és 2050-

re tett vállalások milyen százalékos változást 

jelentenének 1990-hez képest. 

A bázisév választás a KEHOP pályázati 

kiírásban kötött, ettől eltérni nem lehet. A 

módszertan összeállítása során arra 

törekedtek, hogy könnyen elérhető adatok 

álljanak rendelkezésre. Az 1990-es bázisévre 

ezzel a módszertannal valószínűleg nem 

lehetne teljes körű leltárt összeállítani. A 

jelenlegi pályázattól teljesen független 

SECAP dokumentumoknál is inkább 

ezredforduló utáni kiindulási évet javasolnak 

a módszertan összeállítói. 
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Az anyagot olvasva már korábban felírtam 

magamnak, hogy fontos lenne egy a 

lakosság által igénybe vehető tanácsadó, 

segítségnyújtó szolgáltatásra. 

Örömmel láttam tehát a jelzett oldalon 

tervként "Lakossági épületenergetikai 

tanácsadó pont létrehozása" intézkedési 

terv elemet. 

Köszönjük a javaslatot. 

A csapadékvíz gazdálkodás kapcsán 

ajánlott a helyi vízvisszatartás és hasznosítás, 

mint jó gyakorlat előnyben részesítése. Ezen 

célok megvalósítása érdekében javasoljuk, 

hogy a Polgármesteri Hivatal a helyi szakmai 

szervezetek bevonásával dolgozzon ki egy 

szemléletformáló programot, melynek 

részeként támogatja a csapadékvíz tároló 

rendszerek vásárlását, kialakítását. 

A javaslat bekerült a szemléletformálási 

intézkedések közé (SZ 15). 

A települési energiaellátásában szereplő 

szilárd tüzelőanyagok véleményünk szerint 

idejétmúltak, korszerűtlenek, azok nagy 

légszennyezést okoznak. Programok, 

szemléletformálás, pénzügyi ösztönzők 

segíthetnek a régi fűtési rendszerek 

kiváltásában. 

Az SZ2 intézkedés ennek megfelelően 

kiegészítésre került. 

A „3.1.5. Közlekedés” fejezetben további 

információkat várnánk, a vasúti közlekedés 

fejlesztésével kapcsolatban. Azon belül 

hangsúlyozni kellene a kerékpárszállítás, az 

akadálymentesítés és a modernebb 

kiszolgáló épület fontosságát. A közúti 

közlekedésben résztvevők közlekedési 

morálján javítani szükséges. 

A fejezet kiegészítésre került. 

A belterület beépítettsége nő, ezért ott az 

átlaghőmérséklet emelkedik. Ugyanakkor 

megjegyzik, hogy a klimatikus viszonyok 

miatti elvándorlás alacsony. Szerintünk a 

romló klímahelyzetnek köszönhetően a 

lakosság kiköltözése is tapasztalható lesz a 

város szélére, külső területekre, zártkertekbe. 

Ez fokozza az ingázást, a közúti közlekedést, 

ami nagyobb CO2 kibocsátást jelent. Az 

urbanizációval egyre több emberi hatás 

eredményezi a klimatikus viszony változását. 

A klimatikus okok miatti elvándorlás a város 

közigazgatási területén kívüli mozgásra utal. 

Ezzel nem áll ellentmondásban – sőt 

bizonyos körülmények között erősíti is azt – 

hogy a szuburbanizáció erősödhet. Ez 

valóban problematikus lehet. 
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A dokumentáció több fejezetében („3.1.9. 

Az éghajlatváltozás által veszélyeztetett 

helyi értékek”, „4.2 Mezőgazdaság”, „4.3. 

Vízgazdálkodás”, „4.4. Települési környezet, 

üzemeltetés”, „4.6. Természetvédelem, 

tájhasználat”) megjelenik az Élővíz-csatorna, 

amelynek parti növényzete jelentős 

párologtatási kapacitást képvisel. Javasoljuk 

a stratégia célkitűzései között szerepeltetni a 

klímaváltozással veszélyeztetett 

Élővízcsatorna parti növényzetének 

állapotmegőrzésére és fejlesztésére irányuló 

fenntartási öntézési és rehabilitációs 

program kidolgozását. A kevésbé beépített 

külső területeken őshonos fák ültetésével 

megvalósítható a zöldterület fejlesztése. A 

meglévő és létesítendő zöldterületek 

megóvása érdekében a szakmai 

szervezetek együttműködésével javasolt egy 

ellenőrzési rendszert kialakítani. 

Az Élővíz csatorna külön intézkedésként 

került nevesítésre. A szakmai ellenőrzési 

rendszerre az intézményrendszer fejezetben 

történik utalás. 

Egyre nagyobb mértékű fogyasztás jellemzi 

a társadalmat, melynek következménye a 

környezetterhelés (pl.: CO2 kibocsátás) 

növekedése, ami jelentősen befolyásolja a 

klimatikus viszonyokat. Mivel az emberek 

fogyasztási szokásai csak lassan változnak, 

ezért a szemléletformálást minél előbb 

szükséges elkezdeni. 

A javaslattal egyetértünk, ennek 

megfelelően az intézkedések kezdő éve 

általában 2021. 
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5. számú melléklet: A városban megvalósult fenntartható energiagazdálkodási 

(energiahatékonysági és megújuló energia) és fenntartható közlekedési projektek 

bemutatása 

Cím Leírás Év Forrás 
Projekt 

összköltsége 

(bruttó Ft) 

Implom József 

Általános Iskola 

Építési beruházás 

Energetikai korszerűsítés rész: 

Az új építésű épületrészbe 3 rétegű 

hőszigetelt üvegezésű fa nyílászáról 

kerültek beépítésre, valamint 6-12 

cm vastagságú homlokzati 

hőszigetelés készült. 

2011 
DAOP-4.2.1-2-2F-

2f-2009-0007 

462.402.725 

(projekt összköltség) 

Implom József 

Általános Iskola 

Meglévő fűtésrendszer 

korszerűsítése, kazán cseréje  
2011 Önkormányzati 

beruházás 
11.856.650 

Erkel Ferenc 

emlékház 

Kicserélésre kerültek a nyílászárók 

valamint kiépítésre került egy 

talajszondás hűtés-fűtés rendszer 

2011-

2012 

DAOP-2.1.1/B-09-

2009-0016 

155.069.356 

(projekt összköltség) 

Önkormányzati 

szolgálati lakások- 

Vadvirág utcai 

lakások  

Lakások fűtéskorszerűsítése- 15 db 

BAXI gyártmányú kombi, zárt 

égésterű készülék felszerelése 

2012 Önkormányzati 

beruházás 
5.222.881 

Gyula Város 

Egyesített Óvodája 

Tagintézménye- 

Mágocsi úti Óvoda 

Építési beruházás 

Energetikai korszerűsítés rész: 

Az egész épület 10 cm homlokzati 

hőszigeteléssel lett ellátva, 

valamint a lapostető is, részleges 

nyílászárócsere is történt. 

2013 
DAOP-4.2.1/11-

2012-0030 
126.315.000 

(projekt összköltség) 

Gyula, Göndöcs-kert 

és környezetének 

integrált fejlesztése 

Építési beruházás 

Energetikai korszerűsítés rész: 

A projekten belül megvalósult a 

Művelődési ház teljes hőszigetelése 

és nyílászárócseréje, valamint a 

fűtési rendszerének korszerűsítése. 

A Kohán Képtár homlokzatának 

belső hőszigetelése és levegő 

hőszivattyús rendszerének 

kiépítése. 

A Vigadó épület fűtéskorszerűsítése 

és nyílászáróinak cseréje. 

2013 
DAOP- 5.1.2/A-09-

2f-2012-0001 

883.622.287 

(projekt összköltség) 

Gyula város 

közvilágítási 

rendszerének 

korszerűsítése 

2354 db kiülő fajta lámpa cseréje 

LED fényforrásra  
2014 

KEOP5.5.0/ 

A/12-2013-0007 

357.337.173 

(projekt összköltség) 

Németvárosi Óvoda Födémszigetelés ~ 500 m2 2015 
Önkormányzati 

beruházás 
338.290 

Mogyoróssy János 

Városi Könyvtár 
Kazán cseréje 2015 

Önkormányzati 

beruházás 
8.985.341 

Egészségügyi 

Alapellátási 

Intézmény 

Kazán cseréje 2015 
Önkormányzati 

beruházás 
6.396.363 

Erkel Ferenc 

Művelődési központ 

50 kW-os napelemes rendszer 

kiépítése. LED lámpák beépítése, 

valamint megvalósult az épület 

fűtésrendszerének korszerűsítése. 

2015-

2016 

TIOP- 1.2.1-A-15/1-

2015-0006 

361.822.556 

(építés összköltsége) 

Gyulai Erkel Ferenc 

Gimnázium és 

Kollégium 

50 kW-os napelemes rendszer 

kiépítése. 

2015-

2016 

KEOP-2014-

4.10.0/N 

25.500.000 

(építés összköltsége) 
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Gyula Város 

Egyesített Óvodája 

Tagintézménye- 

Bajcsy Zs. Úti Óvoda 

Építési beruház  

Energetikai korszerűsítés rész: 

Az épület teljes homlokzati 

hőszigetelése, nyílászáróinak 

cseréje korszerű műanyag 

nyílászárókra, kazán cseréje és 

radiátorok cseréje is megvalósult. 

2016  40.797.164 

Gyulai Prohászka 

Zsolt Városi 

Tornacsarnok 

energetikai 

korszerűsítése 

A nyílászárók kicserélésre kerültek 

új, korszerű 5 légkamrás műanyag 

nyílászárókra, valamint felszerelésre 

került egy 214 db napelem 

modulból álló max. 50 kVA 

névleges teljesítőképességű 

kiserőmű 

 

2016 

be/SFP-

04469/2016/MKSZ 

TAO 

~40.000.000 

Gyulai Erkel Ferenc 

Gimnázium és 

Kollégium kollégium 

épületrészének 

energetikai felújítása 

A korszerűsítés a következő 

elemeket tartalmazta 

Nyílászárók cseréje: 

A régi ablakok teljes cseréje, 

korszerű, műanyag tok- és 

szárnyszerkezetű, háromrétegű 

üvegezéssel ellátott nyílászárók 

beépítésével. 

Homlokzati szigetelés: 

Az épület homlokzatán 150 mm 

vastag EPS utólagos hőszigetelést 

kapott üvegszövetháló erősítéssel, 

a szigetelő lapokat ragasztóval 

rögzítették a felülethez. 

Általánosan a szigetelés, a 

beépítési hézagot takarva 30 mm 

vastagságban fut a nyílászárók elé. 

Lapostető szigetelés: 

A lapostetőre 2×100 mm lépésálló 

EPS szigetelés került, amelyet a 

meglévő szigetelés megtartása 

mellett, a meglévő bitumenes 

lemez perforálását követően 

lehetett elhelyezni. 

Napelemes rendszer kialakítása: 

A korszerűsítés egy másik része a 

külső határoló épületszerkezetek 

korszerűsítésén túlmenően a 

megújuló energia hasznosítása. Az 

épület lapostető felületére 80 db, 

20 kW összteljesítményű, dél felé 

tájolt napelem tábla került  

elhelyezésre. 

2017-

2018 

KEHOP-5.2.10-16-

2016-00100 

135.440.151 

(projekt összköltség) 

Városháza 

épületének 

homlokzat felújítása 

és nyílászáróinak 

cseréje 

Építési beruházás 

Nyílászárók cseréje: 

A nyílászárók többsége kétrétegű, 

hőszigetelt üvegezésű, fa 

nyílászáróra lecserélésre került.  

2017-

2018 

Önkormányzati 

beruházás 
113.263.321 

Dürer Albert Iskola 

homlokzat szigetelés 

és nyílászáróinak 

cseréje 

Homlokzati hőszigetelés, nyílászáró 

cseréje korszerű műanyag 

nyílászárókra 

2018 
Önkormányzati 

beruházás 
57.141.110 
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Gyulai Implom József 

Általános Iskola 5. Számú 

Általános Iskola és 

Sportiskola 

tagintézménye  

Az intézmény tornatermének, 

hőszigetelése, nyílászáró cseréje 

valósult meg. (korszerű 

hőszigetelésű nyílászárókra)  

2018 
Önkormányzati 

beruházás 
706.825 

Gyulai Polgármesteri 

Hivatal 

A Polgármesteri Hivatal Keleti 

szárnyához tartozó kazánjának 

cseréje és levegő hőszivattyús 

rendszerének kiépítése. 

2018 
Önkormányzati 

beruházás 
694.064 

Csemeteház és Tipegő 

Topogók Bölcsődék 

Korszerűsítése 

Építési beruház 

Energetikai korszerűsítési rész: 

A Csemeteház Bölcsődében új 

funkciókra alkalmas terek 

létesülnek: fedett multifunkcionális 

tér, sószoba, fejlesztőszoba, 

foglalkoztató-, orvosi szoba és 

elkülönítő. Megvalósul az 

épületkomplexum közlekedési és 

elhelyezkedési rendszerének 

racionalizálása is. Sor kerül az 

épület hőtechnikai és gépészeti 

modernizációjára, az épített 

berendezések, burkolatok cseréjére 

és a csapadékvíz elleni védelem 

biztosítására. 

2018 
TOP-1.4.1-15-

BS1-2016-00035 

258.154.993 

(projekt 

összköltség) 

Zöldkereszt házi 

gyermekorvosi rendelők 

és a háziorvosi ügyelet 

épületének felújítása, 

korszerűsítése, 

akadálymentesítése 

Gyulán 

Építési beruház 

Energetikai korszerűsítés rész: 

 A meglévő nyílászárók 

hőszigetelése, a homlokzatok 

felújítása, szigetelése, a 

fűtéskorszerűsítés valósult meg.  

2018 
TOP-4.1.1-15-

BS1-2016-00004 

99.500.247 

(projekt 

összköltség) 

Szivárvány Napközi 

Otthon átalakítása és 

bővítése 

Építési beruház 

Energetikai korszerűsítés rész: 

A projektjavaslat kidolgozása során 

kiemelten fontos szempont volt az 

alacsony energiaigényű épület 

kialakítása. Ezért hőszivattyús fűtés-

hűtést és az udvari tetőfelületekre 

telepítendő fotovoltaikus 

napelemes rendszert építettek be. 

Ezt kiegészítve megvalósult a 

hőszigetelés és a nyílászárók 

cseréje.  

2018 
TOP-4.2.1-15-

BS1-2016-00007 

125.030.170 

(projekt 

összköltség) 

Inkubátorház kialakítása 

Gyulán a gazdaság és 

foglalkoztatás növelése 

céljából 

Építési beruház 

Energetikai korszerűsítés rész: 

A projekt során kialakításra került 

egy hőszivattyús fűtési- hűtési 

rendszer, valamint kicserélésre 

kerültek az ablakok üvegezése 

biztonsági hőszigetelésűre. 

2018-

2019 

TOP-1.1.2-16-

BS1-2017-00004 

302.613.712 

(projekt 

összköltség) 
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A foglalkoztatás és az 

életminőség javítása, 

családbarát, munkába 

állást segítő óvodák 

fejlesztése Gyulán 

Építési beruházás 

Energetikai korszerűsítés rész: 

Gyula Város Egyesített Óvodája 

Székhelyintézménye- Törökzugi Óvoda: 

Beszerelésre kerül egy Viessmann Vitodens 

200-W-125 kondenzációs kazán, amely az 

egész épületet ellátja, illetve 273 m2-en 5 cm 

padlószigetelés került elhelyezésre az épület 

egyik felében, valamint részleges ablakcsere 

is megvalósult. Az intézményben az összes 

fényforrás lecserélésre került LED típusú 

fényforrássá.  

Gyula Város Egyesített Óvodája 

Tagintézménye- Galbácskerti Óvoda: 

Az épületben kicserélésre kerültek a 

nyílászárók, amelyek helyére fa 2 rétegű 

fokozott hőszigetelő üvegezéssel ellátottak 

lettek beépítve. A beton lábazat külső 

oldalát 12 cm vastag STYROFOAM IB vagy 

más XPS hőszigeteléssel lett ellátva. A padló 

5+5 cm vastag AUSTROTHERM AT-N100 

kapott. A fűtést és a használati meleg vizet 1 

db BAXI Luna Platinum+ 1.32 kondenzációs 

gázkazán látja el.  A világítótesteket 

modernizálásra kerültek, az izzólámpás és 

fénycsöves lámpatestek helyett LED-es 

fényforrások lettek felszerelve.  

2018-

2019 

TOP-

1.4.1-

16-BS1-

2017-

00015 

302.311.427 

(projekt 

összköltség) 

A Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. 

irodaházának 

épületenergetikai 

fejlesztése 

A projekt során a Gyula, Szent László utca 16. 

szám alatti irodaház épületeinek teljes körű 

energetikai korszerűsítése (homlokzati 

nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés, 

lapostetők hőszigetelése, fűtéskorszerűsítés) 

valamint egy víz-víz hőszivattyú, illetve egy 25 

kW teljesítményű napelemes rendszer 

telepítése valósult meg. 

2018-

2019 

TOP-

3.2.1-

15-BS1-

2016-

00044 

160.898.276 

Mogyoróssy János 

Városi Könyvtár 

energetikai 

korszerűsítése 

Az épület tetőszerkezetére 20 kW 

teljesítményű háztartási méretű napelemes 

rendszert telepítettek. A fejlesztés keretében 

a jelenlegi világítótesteket modernizálták, az 

izzólámpás és fénycsöves lámpatestek 

helyett LED-es fényforrásokat, felületre szerelt 

lámpatesteket helyeztek el. 

2019 

TOP-

3.2.1-

16-BS1-

2017-

00064 

29.916.361 
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A Gyulai Polgármesteri 

Hivatal energetikai 

fejlesztése 

A beruházás során megvalósult a 

födémszigetelés, 4920 

négyzetméteres területen, valamint 

telepítésre került egy 50 kW-os, 

háztartási méretű napelemes 

rendszer 

2019 
TOP-3.2.1-16-

BS1-2017-00063 
76.285.568 

A Gyulai Tankerületi 

Központ Energetikai 

Fejlesztése 

A beruházás során homlokzati 

falakat 683,88 négyzetméteren 

leszigetelték, és a födémszigetelést 

is megújítják 465,08 

négyzetméteren. Emellett 

lecserélték a nyílászárókat, 

korszerűsítik a fűtést, 50 kW-os 

napelemes rendszert telepítettek. 

2019 
TOP-3.2.1-16-

BS1-2017-00062 
77.710.529 

Gyula Város Egyesített 

Óvodája Tagintézménye- 

Gyulavári Óvoda 

Nyílászáróinak cseréje műanyag 2 

rétegű hőszigetelt üvegezésű 

nyílásrárókra. 

2019 
Önkormányzati 

beruházás 
9.117.195 

„Gyógyhelyek komplex 

turisztikai fejlesztése” 

keretében „Gasztro 

élmények fejlesztése 

Gyulán” az Almásy-

kastély kiskastély-

szárnyában 

Építési beruházás 

Energetikai korszerűsítés rész: 

A projekt keretében kicserélésre 

kerültek a nyílászárók hőszigetelt 

üvegezésűre, valamint kiépítésre 

került egy talajszondás fűtési- hűtési 

rendszer.  

2020 
GINOP-7.1.3-15-

2016-00016 

954.247.000 

(projekt 

összköltség) 

 


