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Miről lesz szó?  

• A Polgármesterek Szövetsége kezdeményezés 
 

• A Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) 
készítésének célja, felépítése, módszertana,  a 
települések végső energiafogyasztása  

 
• EMPOWERING projekt tapasztalatai  

 
 

 



A POLGÁRMESTEREK 
SZÖVETSÉGE KEZDEMÉNYEZÉS   

Módszertani háttér és a tagság előnyei  



 
Polgármesterek Klíma- és 
Energiaügyi Szövetsége 
(Covenant of Mayors) I. 

…tömöríti azokat a helyi és regionális önkormányzatokat, amelyek önkéntesen 
vállalják, hogy területükön teljesítik az EU klímával és energiával kapcsolatos 
célkitűzéseit. 

Előadó
Bemutató megjegyzései
A Polgármesterek Szövetsége 2008-ban indult útjára Európában azzal a céllal, hogy egybegyűjtse az olyan helyi önkormányzatokat, amelyek önként vállalják, hogy megvalósítják, sőt túlszárnyalják az EU klímával és energiával kapcsolatos célkitűzéseit. 



Polgármesterek Klíma- és 
Energiaügyi Szövetsége 
(Covenant of Mayors) II. 

A kezdeményezés evolúciója 

2006 2008 2014 2015 

Kiemelt intézkedés: 
EU 
Energiahatékonysági 
cselekvési terve  

 Polgármesterek 
Szövetségének 
létrehozása 

Mayors Adapt 
(Alkalmazkodó 

Polgármesterek) 
létrehozása 

Új kötelezettségvállalás  

Előadó
Bemutató megjegyzései
A Polgármesterek Szövetsége 2008-ban indult útjára Európában azzal a céllal, hogy egybegyűjtse az olyan helyi önkormányzatokat, amelyek önként vállalják, hogy megvalósítják, sőt túlszárnyalják az EU klímával és energiával kapcsolatos célkitűzéseit. Ez a társ-kezdeményezés, mely ugyanazokra az alapelvekre épül, mint a Polgármesterek Szövetsége, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásra koncentrál. A Mayors Adapt (Alkalmazkodó Polgármesterek) kezdeményezés arra serkenti a helyi önkormányzatokat, hogy vállaljanak vezető szerepet az alkalmazkodásban, és támogatja a helyi alkalmazkodási stratégiák kifejlesztését és végrehajtását.�



Polgármesterek Klíma- és 
Energiaügyi Szövetsége 
(Covenant of Mayors) IV. 

7,700+ aláíró város,  

amelyből 900+ csatlakozott a Polgármesterek új 
Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez  

 kb. 360 régió, tartomány, egyesület, helyi és 
regionális energiaügynökség 

  35+ társult partner 

5,600+  
Akcióterv készült el. 

... átlagos CO2-kibocsátás 

csökkenés  27% 2020-ra 



Polgármesterek Klíma- és 
Energiaügyi Szövetsége 
(Covenant of Mayors) V. 
Az aláírók vállalják, hogy: 
 

2030-ra legalább 40%-kal csökkentik a CO2 (illetve 
más üvegházhatást okozó gázok) kibocsátásának 
mennyiségét 

 
 növelik az ellenállóképességüket a klímaváltozás 
elkerülhetetlen hatásaihoz való alkalmazkodás révén 

 
politikai elkötelezettségüket tényleges helyi 
eredményekre váltják  helyi akcióterv készítésén és a 
végrehajtás nyomon követésén keresztül  



A FENNTARTHATÓ ENERGIA ÉS 
KLÍMA AKCIÓTERV (SECAP)  

Célok, felépítés,módszertan,   
a települések végső energiafogyasztása  



Mi az a Fenntartható Energia- 
és Klímaakcióterv? I. 



Mi az a Fenntartható Energia- 
és Klímaakcióterv? II. 
 Települési energiagazdálkodással kapcsolatos stratégiai és 

operatív dokumentum 

 Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozást követően 2 
éven belül kell benyújtani 

 Felméri a település energetikai helyzetét, az 
energiafogyasztás szerkezetét  

 Felépítését befolyásolja a rendelkezésre álló információk 
minősége és mennyisége 

 

 

 

 

 

 

 



Mi az a Fenntartható Energia- 
és Klímaakcióterv? I. 

 

 SEAP = Fenntartható Energia Akcióterv 

 SECAP = Fenntartható Energia és Klímaakcióterv 

 Tartalmazza a település klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos tevékenységeit is 

 Bemutatja a település által kitűzött célt, tartalmazza a 
különböző ÜHG kibocsátással és alkalmazkodással 
kapcsolatos intézkedéseket (költségbecsléssel együtt) 

 

 

 

 

 



Van-e módszertan a 
SECAP készítésre? I. 
 CO2 Alapkibocsátás Készlet (BEI): 

 Számszerűsíti a település karbonlábnyomát a 
területén történő energiafogyasztás függvényében 

 Megnevezi a CO2 emisszió fő forrásait, melyek 
alapján a későbbi csökkentési lehetőségeket meg 
tudjuk fogalmazni 



Van-e módszertan a 
SECAP készítésre? II. 

 Kockázat- és Veszélyeztetettség-értékelés (RVA): 
 Adaptációs tervekhez szükséges 
 Olyan elemzés, amely meghatározza a település 

sérülékenységét, felméri az éghajlati adottságokat 
és a jövőben várható változásokat 

 Megvalósítási jelentés / Felülvizsgálat (MEI): 
 SECAP benyújtását követően 2, illetve 4 évente kell 

elkészíteni 
 SECAP-ban meghatározott intézkedések és a CO2 

kibocsátás bázisévhez képest történő változását 
tartalmazza 
 



A tagság és SECAP 
előnyei 

 
 Módszertani keretet ad 
 Áttekintést nyújt (tényadatokon alapuló) a különböző 

szektorok energiafogyasztásáról  segítség 
energetikai beruházások tervezéséhez 

 Előnyt jelenthet különböző pályázati források 
esetében (pl. ELENA) 

 Segíti a nyomonkövetést, az energiafogyasztás 
monitoringját 
 

 
 



EMPOWERING projekt 
“EMPOWERING - Helyi önkormányzatok felkészítése integrált 
fenntartható energiastratégiák megvalósítására” 
 (EMPOWERING – Empowering Local Public Authorities to Build 
 Integrated Sustainable Energy Strategies ) 
 
– EU  HORIZON2020 Kutatási- és Innovációs keretprogramjában 

finanszírozott 
 

 
 
 
– Projekt időtartama: 42 hónap 
– Megvalósítás időszaka: 2016. február-2019. július 



 
Az EMPOWERING partnerei  
 
 
 
 
 

 



 
Az EMPOWERING partnerei  
 
EMPOWERING konzorcium:  
Vezető koordinátor: 
• Sviluppo Marche S.p.A., Területfejlesztési Ügynökség, Energiaügyi és 

Környezeti Divízió (Olaszország) 
Partner szervezetek:  
• AMAA, Andalúziai Környezetvédelmi és Vízügyi Iroda (Andalúzia, 

Spanyolország)  
• ADR, Északkelet-Romániai Regionális Fejlesztési Ügynökség (Északkelet-

Románia régió, Románia)  
• RISE, Svéd Műszaki Kutatóintézet (Svédország)   
• IDA, Isztriai Fejlesztési Ügynökség (Isztria régió, Horvátország)      
• BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség (B-A-Z 

megye, Magyarország) 
• RCM, Közép-Macedónia Régió (Közép-Macedónia régió, Görögország) 
• CRES, Megújuló Energiaforrás és Energiamegtakarítás Központ (Attika 

régió, Görögország) 
 
 

 



EMPOWERING projekt 
Fő célkitűzések: 
• az önkormányzatok és regionális hatóságok 
képviselőinek integrált energiastratégiák és tervek 
készítésére vonatkozó kapacitásbővítése; 
 
• tapasztalatcsere előmozdítása; 
 
• az európai városokban és régiókban alkalmazott 
innovatív megközelítések és újszerű gyakorlatok 
megismertetése 
  
 
 

 
 

 



EMPOWERING projekt módszertan 

 
 
 
 

TRANSZNACIONÁLIS 
TAPASZTALATCSERE  KAPACITÁSÉPÍTÉS ENERGETIKAI 

TERVEZÉS 

Helyi Energiatanács felállítása 
Kapacitásépítési program 

Igények felmérése és 
tudásmegosztás 

Transznacionális 
tapasztalatcsere 
önkormányzatoknak 

Kapacitásépítési irányelvek 

regionális hatóságoknak 

Csatlakozás a 
Polgármesterek 
Szövetségéhez 

Kiindulási Kibocsátásleltár kapacitásépítés 

Képzés 
SECAP 

Képzés SEAP 
felülvizsgál 

Képzés regionális 
hatóságok 

Képzés értékelés 

új felülvizsgálat 

Integrált SEAP 

Új 
SECAP 

Felülvizsgált 
SEAP 

Regionális Energia Jövőkép 
2050-re  

  



Résztvevő B-A-Z Megyei Települések 

Helyi Energiatanács tagjai:  
1. Bükkaranyos Község Önkormányzata 
2. Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 
3. Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat 
4. Nyékládháza Város  Önkormányzat 
5. Szerencs Város Önkormányzata  
6. Tokaj Város  Önkormányzat 
  
1. Bőcs Község Önkormányzata 
2. Bükkábrány Község  Önkormányzat 
3. Encs Város Önkormányzata  
4. Kistokaj Község Önkormányzat 
5. Tolcsva Község  Önkormányzat 



 
A transznacionális program 
elemei  
  
1. Transznacionális szeminárium: Athén, Görögország  

– (2017. április 4.) 

2. Tanulmányút: Malmö, Svédország  
– (2017. június 20-21.) 

3. Tanulmányút: Gent, Belgium  
– (2017. szeptember 5.) 

4. Transznacionális szeminárium: Jászvásár, Románia  
– (2017. október 3.) 

5. Tanulmányút: Románvásár, Románia  
– (2017. október 4.) 

 
 

 
 



 
 
Kapacitásbővítési program  
 
 
SEAP felülvizsgálatban résztvevő önkormányzatok  
• Min. 3 helyi workshop (az önkormányzatok munkatársai számára helyi, nemzeti 

vagy EU szintű szakértők részvételével) 
• Min. 2 workshop regionális hatóságok (ESA/ERFA Irányító Hatóságok és 

Közreműködő Szervezetek) részvételével a finanszírozási lehetőségek 
meghatározásához 

SECAP készítésben résztvevő önkormányzatok 
• online tréning program kidolgozása és egy részletes lépésről-lépésre 

meghatározott útmutató a SECAP kidolgozásához  
• Min. 3 helyi workshop (az önkormányzatok munkatársai számára helyi, nemzeti 

vagy EU szintű szakértők részvételével) 
 
 

 



Az online tréning program  
https://empowering2020.eu/ 

 
  

https://empowering2020.eu/


www.empowering-project.eu 

E-mail: tisza.orsolya@mfu.hu 
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