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Klímaváltozás
Az éghajlatváltozás mint fogalom azt jelenti, amikor egy adott terület időjárási viszonyai jelentősen
változnak, helyi vagy globális szinten. Ez a változás kiterjedhet több területre is: az átlagos
hőmérsékletre, az átlagos csapadékra vagy a széljárásra. Az éghajlatváltozás jelentheti akár az
éghajlat változékonyságának módosulását is. Egy adott klímaváltozás akár csupán néhány évtized
alatt is megvalósulhat. Klímaváltozás különböző okok miatt történhet:




a Földön lezajló természetes folyamatok (pl. a földrészek mozgása) eredményeként,
a föld bolygót érintő külső hatások (pl. a Nap sugárzásának erősségében változások lépnek
fel) következményeképpen,
emberi tevékenységek hatása miatt (pl. az üvegházhatású gázok termelése ilyen emberi
tevékenység).

A hétköznapi szóhasználatunkban a klímaváltozás mint fogalom gyakran az éghajlat napjainkban
végbemenő változását jelenti. A természetben mind a hidegebb és a melegebb éghajlati
folyamatokkal kapcsolatos változások is több ezer év alatt mennek végbe, ezzel szemben az emberi
tevékenység kevesebb, mint 150 év alatt, nagyon nagy mértékben felgyorsította a globális
felmelegedést. A klímakutatók szerint, ha az emberi tevékenység képes volt gyorsítani a
klímaváltozást, akkor le is tudja lassítani azt. Számos dolgot tehetünk annak érdekében, hogy
lelassítsuk a globális felmelegedést, ezek közül az egyik legfontosabb az erdőtelepítés, a fosszilis
energia (szén, kőolaj, földgáz) megújuló energiával történő helyettesítése, energiahatékonyság
növelése, műtrágyahasználat kiváltása a mezőgazdaságban, a tömegközlekedés előnyben részesítése
vagy éppen a lokalizáció (helyben megtermelt áruk helyben történő értékesítése) is hatékony eszköz
lehet.
Ugyan a globális felmelegedés illetve a klímaváltozás (éghajlatváltozás) fogalmát sok esetben
szinonímaként használják, azonban a két kifejezés nem ugyanazt takarja. A globális felmelegedésnek
a felszíni hőmérséklet antropogén hatások miatti globális emelkedését nevezzük, a klímaváltozás
pedig magában foglalja a globális felmelegedést és annak hatásait is, és a hatások következményeit
is, ide sorolható például a csapadék vagy a légmozgás megváltozásával járó változás.
Az, hogy az egész világ áttérjen a zöld gazdaságra, hatalmas kihívást jelent, mely a gazdasági, a
társadalmi és a környezeti fenntarthatóság oldaláról is kényszerpályán mozog. Több dolog együttes
hatása is cslekvésre kényszerít: A fosszilis energiaforrások várható elapadása és a klímaváltozás
kedvezőtlen hatásai. A hazai energia- és klímapolitika kereteit meghatározzák az Európai Uniónak tett
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globális, az energiafelhasználás és ezzel párhuzamosan az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentését, illetve az energiafelhasználás hatékonyságának és a megújuló energiák részarányának
növelését célzó vállalások.
Magyarország azt vállalta 2030-ra, hogy 21%-ra növeli a megújuló részarányt a bruttó végső
energiafogyasztáshoz viszonyítva, az összes üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátását pedig 40%-kal
mérsékli 1990-hez képest. A célok teljesítésében jelentős szerepet játszik a fűtés „zöldítése” és
dekarbonizációja: a fűtési-hűtési ágazatra 2030-ra 28,7%-os megújuló arányt célzott meg. A Terv
megállapítása szerint Magyarország geotermikus potenciáljának jelenleg csak 10-15%-a hasznosul,
noha a geotermikus energia kiaknázása -megfelelő ösztönzők kialakítása esetén- versenyképes
alternatíva lehet más energiaforrásokkal szemben. Országunk geológiai adottságaira való tekintettel
a cél a geotermikus hőenergia-potenciál kiaknázása, a távhőtermelésben és az agrárgazdasági
hasznosításban is (pl. az üvegházak fűtésében).
A 2017. október 24-én az Európai Bizottság részére megküldött „A nagyhatékonyságú távhőtermelés
költség haszon elemzése” című szakpolitikai dokumentum rámutatott arra, hogy a meglévő földgáz
alapú távhőtermelés megújuló hőtermeléssel történő kiváltása Magyarországon piaci alapon nem
valósul meg, jelentős beruházási támogatásra van szükség a megvalósuláshoz. A 2014–2020-as
időszakban Magyarországon a megújuló alapú hőtermelő létesítmények építése beruházási
támogatásban részesül, ami a biomassza alapú és geotermikus távhőtermelés jelentős növekedését
szeretné elősegíteni. Ezzel szemben a kutatások szerint a biomassza projektekkel (fűtőművek)
pályázó, és támogatást elnyerő önkormányzatok/távhőszolgáltatók egy része elállt a megvalósítástól,
így a korábban említett támogatások jelentős része bennragadni látszik a rendszerben. Ezek alapján
megállapíthatjuk, hogy számos komoly akadálya van a megújuló távhőtermelő projektek tényleges
megvalósításának. A mórahalmi példa nagyon jól mutatja, hogy a mórahalmihoz hasonló (minta)
projektekre azért van szükség (többek között), hogy ezek az akadályok minél jobban megismerhetőek
és a későbbiekben leküzdhetőek legyenek.
A 1772/2018 (XII.21.) Korm. Határozat alapján az új Nemzeti Energiastratégia megalapozását szolgáló
döntésekről szakpolitikai program kidolgozását írja elő a 2012/27 EU irányelv (EED) szerinti hatékony
távhőről. (A távhő a fogyasztók számára lehetővé teszi a hosszú távon is megfizethető környezetbarát
és magas ellátásbiztonsági szintet garantáló távhőszolgáltatás igénybevételét). A szakpolitikai célok
ezen a területen egyebek között:
Magas intenzitású vissza nem térítendő támogatások segítségével az új biomassza-és geotermikus
távhőtermelő kapacitások építésének ösztönzése a 2014–2020-as programozási időszakot követően
is;
A távhőkörzetek szigetszerűen helyezkednek el, ezek összekapcsolásával a megújuló alapú
távhőtermelő
létesítmények
kihasználtságának,
hőkiadásának
növeléséhez
szükséges
infrastrukturális feltételek megteremtése.
A hazai kisvárosoknak választaniuk kell a megújuló energetikai fejlesztésekkel kapcsolatban, ugyanis
a fejlesztési lehetőségek válaszút elé állítják őket. Az 5-10 ezer lélekszámú településcsoport a hazai
település-hierarchiában az a sérülékeny szegmens, amely sok pizitív példát tud felmutatni, de ennek
ellenére is önerőből nehezen képes nagyobb ívű megújuló energetikai fejlesztések megvalósítására.
Ennek két oka van: a magas bekerülési költségek és a hosszú pénzügyi megtérülés. Ugyanakkor,
ezeket a településeket lakosságszámuk, műszaki és humán infrastruktúrájuk, intézményhálózatuk, a
gazdasági szereplők jelenléte alkalmassá teszi arra, hogy egy-egy külső közösségi forrásból
finanszírozott „vezérprojekt” mentén olyan komplex saját fejlesztéseket valósítsanak meg, amelyek
externális gazdasági, társadalmi környezeti hatásainak együttes szaldója pozitív.
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Milyen hatásokkal kell számolnunk a klímaváltozás miatt?
Csökken a biodiverzitás, a fajok változatossága; a kutatók már most is kihalási hullámként beszélnek a
folyamatról. Az ENSZ jelentésé alapján azt állapíthatjuk meg, hogy 1 millió fajt fenyegeti a kihalás. A
jelenleg nyilvántartott fajok száma összesen 5,5 millió. Nincs szükség sok képzelőerőre ahhoz, hogy
megértsük, milyen mértékben változtatná meg ez az emberiség életkörülményeit, ha a fajok ekkora
mértékű hányada eltűnne a Földről.
A hőmérséklet emelkedik, ennek köszönhetően egyre gyakoribbak az extrém időjárási események
(hőhullámok, aszályok; óriási esőzések, a csapadékeloszlás megváltozása, a csapadékhullás
hektikusabbá válása; erdőtüzek; a viharok, hurrikánok gyakoribbá és erőteljesebbé válása),
lényegében a sokkal kiszámíthatatlanabb időjárás lesz végül mindennapos – amivel az életet is sokkal
nehezebb tervezni.
Egyes területeken fellép a vízhiány problémája, amivel sokfelé gyökeresen megváltozik,
tulajdonképpen megszűnik az élelmiszertermesztés lehetősége. Korábban ismeretlen betegésgek
jelennek meg adott területeken. Mindezek miatt nem tudjuk elkerülni, hogy emberek nagy tömegei
hagyják lakhelyüket (mert élhetetlenné váltak) és kezdjenek elvándorolni oda, ahol sokkal
kedvezőbbek az életfeltételek minden szempontból.

Megújuló Energiaforrások
Kimerülőben vannak a világ kőolaj-, földgáz- és uránkészletei. Számtalan becslés készült ezzel a
témával kapcsolatban, de a legoptimistább becslést alapul véve is azt mondhatjuk, hogy 100 év
múlva elfogynak az energiaforrásaink a Földön. A megújuló energiaforrásokból származó energia
ezzel szemben pedig végtelen számú lehetőséget kínál, mivel ezek emberi időléptékben képesek
újratermelődni. Ebbe a csoportba sorolhatjuk többek között a napenergiát, a biomasszát, a szél- és a
vízenergiát.

A széndioxid kibocsátást csökkentését célzó törekvések miatt a megújuló energiák egyre ismertebbé
váltak az elmúlt évtizedben világszerte, és az Európai Unióban is. Ezt a nézőpontot figyelembe véve,
Magyarország a közepesen fejlett országok közé tartozik. Az viszont elmondható, hogy a zöld energia
hazánkban is egyre népszerűsödik, egyre jobban kezd utat törni magának.

Mi az amit tudni kell a megújuló energiaforrásokról?
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A megújuló energiára való átállás több szempontból is jó döntés. Egyrészt azért, mert egy tisztább
jövőt eredményez. Másrészt ha ,,zöld” technikákkal állítja elő otthonában az elektromos áramot
vagy a hőt ami a fűtéshez szükséges, hosszú távon a rezsiköltségein is tud spórolni. A megújuló
energiaforrásoknál a belekerülési költségek magasabbak, de hosszú távon egyértelműen megtérül a
befektetés és a környezettel szemben is sokkal kedvezőbb.
Frissebb levegő és tisztább víz, kisebb fenntartási költségek, készletek, melyek nem fogynak el – ez
csak néhány azok közül az előnyök közül, melyek a megújuló energiaforrások felhasználása mellett
szólnak. (bizonyítottan) Mindezek mellett természetesen léteznek hátrányok ezzel az oldallal
kapcsolatban is, melyekkel érdemes tisztában lennie. A hátrányok közül az egyik legkiemelkedőbb az
időszakosság és a tárolással kapcsolatban felmerülő nehézségek.
Mindent figyelembe véve azonban megállapíthatjuk, hogy a zöld energiaforrások sokkal kisebb
megterhelést jelentenek a bolygónak, mint a fosszilis tüzelőanyagok. A témában kivételt képez a
fatüzelés, ami megújulónak számít (hiszen a fa biológiai úton rövid idő alatt pótolható), nem
tekinthető környezetbarát megoldásnak. Az atomerőművek ezzel szemben nem juttatnak káros
anyagokat a légkörbe, ám működésükhöz uránt használnak, ez az indok arra, hogy miért nem
tartoznak a megújuló energiaforrások közé.
A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban közös jellemző, jelentős mértékben meghatározzák
felhasználási lehetőségeiket az adott terület természeti adottságai, éghajlata. Magyarország
szempontjából például nem találhatunk nagy esésű vagy nagy vízhozamú folyót, így a vízenergia egy
kevésbé hatékony lehetőségnek bizonyul. A szélerőművekkel is hasonló az álláspont, azonban a
napkollektorok és napelemek időszakosan bizonyulnak hatékonynak. Az ország adottásgai a
biomassza és a geotermikus energia felhasználásához pedig kifejezetten kedvezőek. Több magyar
városban is használják a távfűtés biztosításához ezen energiákat.

A legnépszerűbb megújuló energiaforrások

Napenergia
A napenergia hasznosítása szinte egyidős az emberiséggel, régen fontos az épületek
felmelegítésében játszott fontos szerepet. Ezt a lehet fokozni megfelelő tájolással vagy nagy
üvegfelületekkel. Ez a megoldás a passzív hasznosítás, manapság azonban egyre nagyobb szerep jut a
napkollektoros, napelemes technológiáknak.
A napenergia ipari felhasználása jelentős a villamosenergia termelésében Magyarországon is,
ugyanakkor lakossági felhasználás szempontjából is tökéletes ez a megoldás. Ezért az egyik legjobban
elterjedt megújuló energiaforrás a családi házak körében. Egy átlagos ingatlan esetében a felszerelés
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nagyjából másfél-két millió forintotba kerül jobb minőségű panelek és rendszer esetében, ezekre
akár állami támogatás is kérhető.
Összegezve, ha napenergiával szeretné villamos energiával ellátni otthonát, akkor a befektetett
összeg akár tíz év alatt is megtérülhet. Szintén az előnyök közé tartozik, hogy a telepítés nem igényel
nagyobb átalakítást, és rengeteg cég és szakember közül válogathat. A technológia jellege miatt
felhős időben csökken a teljesítmény, éjszaka pedig nem termel áramot a rendszer (ez természetesen
nem azt jelenti, hogy otthona éjszakára áram nélkül marad).

Geotermikus Energia
A geotermikus technológia hőszivattyúként is ismert a napi nyelvhasználatban. Ez a kifejezés már
önmagában is remekül leírja a működési elvet: a földalatti melegvizet a felszínre szivattyúzzák, ahol
vagy közvetlenül fűtésre, vagy gőzturbinák beiktatásával elektromos áram termelésére használják.
Hazánk kifejezetten előnyös adottságok birtokában van a geotermikus energia tekintetében. A
Magyarország alatt lévő vékony földkéregnek köszönhetően a kinyerhető hőáram mennyisége több
mint kétszeres az európai átlaghoz képest. Éppen ezért az iparban rengeteg helyen találkozhat vele,
sőt kilenc magyarországi városban a távhő szolgáltatása is geotermikus energián keresztül valósul
meg.
A hőszivattyú kiépítése családi ház esetében ugyan drága, fenntartási költsége ugyanakkor nagyon
alacsony. Szerencsére állami támogatás a geotermikus energia kapcsán is igényelhető, így a
megtérülési idő lecsökkenhet 8-10 évre. Problémát jelenthet, ha az Ön településén nem megfelelőek
a feltételek, a rendszer pedig kimerítheti a hőtermelő kutat, ha rosszul van megszervezve.

Biomassza
A biomassza egy nagyon ígéretes energiaforrás, hiszen képes helyettesíteni a fosszilis
tüzelőanyagokat. Maga a fogalom igen széleskörű, hiszen biomasszának tekinthetjük a
növénytermesztés és erdőgazdálkodás mellékterméke, a kommunális hulladék, a szennyvíz és persze
a kifejezetten erre a célra termesztett ún. energianövények is. Ezek elégetése sokkal
környezetbarátabb módszer, mint a szén vagy a kőolaj, hiszen ugyanannyi széndioxid jut vissza a
légkörbe, mint amennyit megkötöttek a növények.
Magyarországon több biomassza-erőmű is található, de ezek az erőművek lakossági felhasználásra
egyelőre nem kifejezetten alkalmasak. Kaphatók biomassza-kazánok ugyan, de ezek jelenleg drágák,
beüzemelésük pedig szintén magas költségekkel jár. A jövőben azonban ezek a dolgok változhatnak,
ahogy egyre inkább hatékony megoldások születnek a biomassza gyűjtésére, feldolgozására és
égetésére is.

Vízenergia
A víz, mint energiaforrás régi ötlet. Már az ókori Egyiptomban és Kínában is jelen voltak a vízkerekek
öntözés szempontjából, Rómában pedig vízimalmok is megjelentek. Napjainkban már nemcsak a
forgási energiát tudjuk hasznosítani, hanem elektromos áramot is tudunk termelni ezzel a
módszerrel. Ez az eljárási módszer leginkább ott hatékony, ahol nagy esésű folyók találhatók, de
persze tavak és a tenger duzzasztásával is élnek a szakemberek.
Vízerőművekkel az egész országban találkozhat, de családi házak áramellátását is kiválthatja vagy
kipótolhatja egy otthoni erőművel. Ehhez elengedhetetlen, hogy az ingatlan közelében fusson egy
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patak, aminek lehetőleg minél nagyobb a sodrása. A vízturbina és a kiépítés nem különösebben
drága, ezért már 5 év alatt megtérülhet a befektetett pénzt.

Szélenergia
Hazánkban a szélerőművek a teljes áramfogyasztás 1,73%-át adják, de Németországban ez az arány
például 20% körül mozog. A különbség elsősorban a természeti adottságokkal áll kapcsolatban: a
szélerőművek f hegyvidéken és tengerparton a leghatékonyabbak, hiszen itt számolhatunk erős
széllel. Magyarországon ugyanakkor a törvényi szabályozás sem kedvez a szélenergiának, ennek
következtében az utóbbi kilenc évben nem építettek új szélerőművet.
A szél energiájának otthoni felhasználás szempontjából nincs elvi akadálya, a kiépítés ugyanakkor
drága, a kisebb turbinák pedig maximum kiegészíteni tudják egy átlagos háztartás energiaigényét. A
szélenergia kapcsán is elmondható, hogy a megtermelt többletet eladhatja az áramszolgáltatónak, de
az akkumulátoros-tárolás sincs megtiltva senki és semmi által. Itthon főleg a Kisalföldön és a
középhegységekben lehet écélravezető ezzel a technikával próbálkozni.

Elektromos közlekedés

Az urbanizáció egyre nagyobb teret nyer, ezzel párhuzamosan a városok és a külvárosok is jelentős
átalakuláson mennek keresztül, hogy fenntartható életkörülményeket biztosíthassanak a lakosok
számára. Az átalakulás legfontosabb részei az energia és a közlekedés, melyek esetében szintén
komoly korszerűsítésekre van szükség, hogy el tudjuk kerülni a környezetszennyezést és
atúlzsúfoltságot. Azokban a fejlesztésekben lehet a jövő, amelyek támogatják az elektromos autók
tulajdonosai és az energiaszolgáltatók közti együttműködést, és így új üzleti modellt teremtenek az
okos városok számára.
Annak érdekében, hogy megkíméljük a Földet az emberi életmód és túlfogyasztás káros hatásaitól,
jóval nagyobb környezettudatosságra van szükség. A legalapvetőbb területek amelyeket egyenként is
tudunk befolyásolni valamilyen szinten az az étkezésünk és a mindennapi közlekedésünk.
Szerencsére már ezen a területen is egyre több zöld alehetőség kínálkozik, hiszen a motorizált
közlekedés óriási mértékben járul hozzá a szénlábnyom egyre növekvő rátájához. Az autóval való
utazás, de a tömegközlekedés és a légiközlekedés során is számolhatunk jelentős károsanyagkibocsátással.
Ezt a hosszú távon fenntarthatatlanná váló szituációt az Európai Unióban igyekeznek visszaszorítani
különböző szabályozásokkal, leginkább a dízeles és benzines járművek korlátozásával és a megújuló
energiák használatának népszerűsítésével.
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Alternatívák a környezettudatos közlekedéshez

A tendencia azt mutatja, hogy az autóipar világszinten át fog állni az elektromos meghajtású és
hibrid járművekre. Napjainkban még gyártanak benzines járműveket, azonban számuk a következő
években rendkívül jelentős mértékben csökkenni fog.
Mindezek mellett a dízelt már egyre több helyen tiltják ki a városokból-országokból, és hosszú távon
a fenntartható fejlődést, valamint a környezetvédelmet szem előtt tartva az elektromos járművek
elterjedése várható.

Elektromos autók típusai
Elektromos autókból pillanatnyilag 5 féle változatot különíthetünk el egymástól, de a legtöbb ember
fejében az elektromos autó pusztán annyiból áll, hogy rácsatlakoztatjuk egy külső áramforrásra és
töltjük, ameddig lehet. A való életben azért ennél bonyolultabb a helyzet.
A fentebb említett soroknak kizárólag a tisztán elektromos autó felel meg teljes mértékben, hiszen
elektromos motorokkal működik, a működéséhez szükséges energiát akkumulátorban tárolja, és csak
külső forrásból lehet tölteni. Meddig elég egyetlen töltés?
A közepes hatótávolságú elektromos autóknál 100-150 km-re, míg a felsőbb kategóriás járművek
már 400-500 km-t is el tudnak menni vele. Gyakorlatilag környezetszennyezés-mentesen üzemelnek,
a fenntartásukra is mondhatjuk, hogy olcsó, és akár még az otthoni töltés is megoldható, ami eléggé
kényelmes használati feltételeket biztosít.
Ezzel szemben ott vannak még a hibrid autók, amik igaz, hogy robbanómotoros járművek, de
elektromotorok segítik a hajtást és a fékezésből nyert, a működésükhöz szükséges, illetve a gyorsítási
folyamat során elhasznált energiát egy kisebb akkumulátorban tudják tárolni.
Emellett egy ideje jelen vannak már a piacon a plug-in hibrid autók is, amik a sima hibrid járműveknél
jelentősen nagyobb akkumulátorral rendelkeznek. Ezek ráadásul még külső forrásból is feltölthetők,
innen ered az elnevezés is. (,,plug-in”)
A negyedik kategóriába tartozik a hatótávnövelt elektromos autó, amiben az elektromos megoldások
mellett helyet kapott egy kisebb benzinmotor is, ennek az a funkciója, hogy áramot termeljen. Ezzel
szemben az üzemanyagcellás elektromos autóban egy hidrogéntartály került elhelyezésre, ami azt a
folyékony hidrogént tárolja, amire szükség van ahhoz, hogy az autó működjön.

Megéri elektromos autóra váltani?
Ez is attól függ, hogy hogyan közelítjük meg a kérdést. Ha Önnek fontos a környezetvédelem, akkor
mindenképpen megéri, hiszen ezekkel a közlekedési lehetőségekkel lehet hosszú távon is tudatosan
gazdálkodni a ránk bízott erőforrásokkal.
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Ha pillanatnyilag még a pénztárcája szab gátat az elektromos járművek beszerzésének, érdemes arra
figyelnie, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel bánjon úgy, hogy azok a lehetőségekhez mérten
sokkal jobban kíméljék a környezetet. Például minél többször próbálja meg igénybe venni a
tömegközlekedést ahelyett, hogy egyedül utazzon autóval, vagy ha az időjárás és a távolság
megengedi, akkor akár egy kellemes sétával, elektromos rollerrel vagy biciklivel is eljuthat a
munkahelyére.

Az elektromos autó töltése
Amennyiben az a félelme, hogy az elektromos autók töltése miatt bonyolultá válik az élete, ez a
probléma is megoldható. Magyarországon jelenleg közel 500 elektromos töltőállomás található,
mintegy 800 db kútfejjel, és a közeljövőben is jelentős emelkedés várható a töltőállomások számát
illetően.
Azonban az elektromos autók töltése már otthonról is könnyedén elvégezhető, egy EU szabványnak
megfelelő, kül- vagy beltéri csatlakozó felszerelésének segítségével. Természetesen a lassú töltéshez
már egy 16 Amperes konnektor is elegendő lehet, de ebben az esetben mintegy 8-10 óra alatt lehet
feltölteni a járművet. Vannak 3×32 Amperes gyorstöltők is, azonban ezeknek már magasabb a
költsége.

Villany az „utakon”

Az elektromos autók pozitív tulajdonságai közt jellemzően csupán annyit látnak, hogy javítják a
levegő minőségét, és ezzel fontos szerephez jutnak a klímavédelmi célkitűzések elérésében. Azonban,
ezek az modern közlekedési eszközök egyszerűen beilleszthetők az okos városok működésébe. Jó
példa erre Hongkong, ahol a város menedzsmentje azzal ösztönzi az elektromos járművekhez
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztőit, hogy biztosítja számukra a tömegközlekedéshez is igénybe vett
fizetési rendszer, az Octopus integrálását.
A digitális technológiára való átállással az elektromos autók alkalmazásához szükséges töltőállomások
előnyei kiaknázhatóak, amihez az energiaszolgáltatók megújuló forrásokból szolgáltatnák az energiát,
és segítenének maximalizálni annak felhasználását. Az elektromos járművek így járulnak hozzá ahhoz,
hogy kialakítsák a hatékonyabb és tisztább energiarendszert.
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Nyolc előny az elektromos járművekkel kapcsolatban



Nincs levegőszennyezés



Zajszennyezés nem tapasztalható



Szimplán olcsóbb fenntartani



Nincs szükség szervizre



Élvezetesebb vezetni



Nagy mennyiségű kedvezmény a ,,zöld” autósok számára



A feltöltés egyszerű folyamat



Hosszú távon gazdaságosabb
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Könnyű elektromos járművek piaca (globális és hazai)
A könnyű elektromos járműveken (light electric vehicle (LEV)) belül meg tudjuk különböztetni a
könnyű tehergépjárműveket (light duty vehicle (LDV)), és a könnyű haszongépjárműveket is
(light commercial vehicle (LCV)). Az következő elemzések során a könnyű tehergépjárművek alá
fogjuk sorolni az utóbbi járműkategóriát, illetve ezektől külön fogjuk kezelni az elektromos kétés háromkerekű járműveket.
Az elektromos személygépkocsik száma 2017-ben elérte 3.1 milliós számot, ami az előző évhez
képest 57%-os növekedést jelent. Ez az ütemet figyelhetjük meg 2015-ben, és 2016-ban is.
Elektromos két- és háromkerekű járművek feltűnése az elektromos mobilitásban
Pillanatnyilag 900 millió kétkerekű jármű van forgalomban a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségébe
(Association of Southeast Asia Nations (ASEAN)) tartozó országok, Kína, ás India területén. Ugyan a
járművekben belső égésű motorok működnek eredetileg, az elmúlt években az elektrifizált változatok
száma nagymértékben nőtt. A többi országgal szemben Kínában található az elektromos kétkerekű
járművek majdnem teljes egésze: 2017-ben 250 milliós volt a készlet, miközben az éves eladások
száma közelített a 30millióhoz. Ez a készlet jelen pillanatban körülbelül 100-szor haladja meg az
elektromos LDV-k mértékét. A becsléseket figyelembe véve körülbelül 50 millió háromkerekű
közlekedési eszköz található Kína országában.
A többi ázsiai országban számos tényező van jelen, amely akadályozza az elektromos két- és
háromkerekű járművek elterjedését:
- A belső égésű motor segítségével üzemelő (két- és háromkerekű) járművek használatát korlátozó
jogszabályok hiánya.
- Megfelelő közlekedési rendszer (pl. kerékpár útvonalak) kialakításának hiánya.
- A naponta átlagosan megtett út magasabb ezekben az országokban, ez a tény pedig szükségessé
tudná tenni a nagyobb kapacitású akkumulátorok használatát.
Könnyű elektromos közlekedési eszközök várható piaca
A vizsgált elektromos közlekedési eszközök számának jövőbeli alakulását két szcenárió alapján
vizsgáljuk meg:


A New Policies Scenario (NPS) az International Energ Agency (IEA) szerint meghatározott
forgatókönyv. Ez a forgatókönyv magában foglalja az országok és nemzetek által
megfogalmazott célokat, illetve ezen célok hatásait.



Az EV30@30 szcenárió konzisztens a Clean Energy Ministerial által 2009-ben létrehozott,
Electric Vehicle Initiate (a következőkben: EVI) kormányzati szakpolitikai fórumban résztvevő
országok által megfogalmazott célkitűzésekkel. A résztvevő nemzetek: Kína, Finnország,
Franciaország, Németország, India, Japán, Mexikó, Hollandia, Norvégia, Svédország, Egyesült
Királyság, illetve az Egyesült Államok. Ezen forgatókönyv az elektromos közlekedési eszközök,
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illetve LDV-k, elektromos buszok és teherautók 30%-os piaci részesedésével számol. Az
elektromos mobilitás mellett a szcenárió a szén-dioxid-intenzív villamosenergia-termelés
50%-os negatív irányú változásával is kalkulál, ami a Párizsi Egyezménnyel van párhuzamban.
Az NPS alapján az EV-k globális készlete eléri a 13 milliót 2020-ig bezárólag, és a 130 milliót 2030-ig.
Ezek az értékek nem tartalmazzák az elektromos két- és háromkerekű közlekedési eszközöket. Az
értékesítés becsült mértéke 2020-ban 4 millió lesz, míg 2030-ra 21,5 millióra nő. Ez éves szinten 24%os növekedésnek bizonyul az előre jelzett időszakban.
Az EV30@30 szcenárió 2030-ra 228 millió elektromos közlekedési eszközt jósol, ebbe a számba
ugyancsak nem tartoznak bele az elektromos két- illetve háromkerekű közlekedési eszközök. Ha
összehasonlítjuk a két szcenáriót, akkor látható, hogy ez a kitűzött cél majdnem 100 millióval több
elektromos járművet jelent az NPS által meghatározott értékhez képest.
Elektromos két- és háromkerekű járművek mennyiségének várható változása
Az NPS előrejelzési becslései szerint, az elektromos két- és háromkerekű közlekedési eszközök száma
a 2017-ben realizált 300 millióról 455 millióra, illetve az EV30@30 szerint 585 millióra emelkedik
2030-ig. A közlekedési eszközök mennyiségének jelentős része Kínához, Indiához, illetve az ASEAN
országokhoz kapcsolódik. Az EV-k nagymértékű térnyerése azt a feltételezést is maga után vonja,
hogy az akkumulátorok kapacitásnövekedése hozzájárul a megfizethető akkumulátor-cellák
elérhetőségéhez.
Könnyű elektromos járműgyártók hazánkban
Hazánkban is megtalálható számos könnyű elektromos járműgyártó. Ezért az alábbi pontokban egy
startup, illetve egy érett vállalat kerül röviden bemutatásra:
Servo Movement – Elektromos robogó

A magyarországi startup, a Servo Movement 2016 nyarán indult, a konstrukció alapját a forradalmi
energiamegosztási szerkezet, illetve számos igen hasznos közlekedést javító szolgáltatás jelenti. A
Servo Movement megjelenését azonban nem csak maga a közlekedési eszköz adja, a Powers Sharing
koncepció legalább olyan fontos szereplője a rendszernek: akár közterületen elérhető konnektorokat
is használhatnak a töltésre, mivel ezekben a járművekben az akkumulátor nem olyan bonyolult, mint
az elektromos autókban találhatók.
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Gepida – Elektromos kerékpár

A budapesti központtal rendelkező vállalat termékeit már több, mint 20 ország (pl. Hollandia,
Belgium, Németország, Svédország) kerékpárüzlete árusítja szerte a világon. A vállalat első
elektromos kétkerekűje 2008-ban került kiadásra a piacon. A Pedelec (pedállal hajtott elektromos
kerékpár) mára már a gyártó specialistává vált, 2013-ban jelentős mennyiségű modell elektromos
hajtással lett felszerelve.

Globális trendek az elektromos mobilitásban
Lítium-Ion akkumulátorok

Ahhoz, hogy megértsük az elektromobilitás és az ahhoz kapcsolódó iparágakat, hazai előrejelzéséhez
célszerű a globális trendeket megfigyelni. Az elektromobilitás elterjedésének egyik legjelentősebb
technológiai bázisa a lítium-ion akkumulátorok árának csökkenése. Előrejelzések alapján 100
USD/kWh ár alá is mehet a lítium-ion akkumulátorok mennyisége.
A Bloomberg New Energy Finance előrejelzési becslése alapján az akkumulátor $/kWh árak
csökkenése, és ezáltal az elektromos autók teljes életciklus-költsége 2022-2026 között fogja elérni azt
a szintet, amikor az megegyezik a belsőégésű közlekedési eszközök teljes életciklusának költségével,
majd kedvezőbbé válik.
A lítium-ionos energiatárolók költségének csökkenése mellett az energiatárolók kapacitása nőni, a
Wh/kg mutató (amely az egységnyi eltárolt villamos energiára vetített súlyt mutatja) pedig csökkenni
fog. Ezen tényezők miatt előreláthatólag az elektromos (elektromos, belsőégésű hatótávnövelő
motorral) autók piaci részesedése az autópiacon 2025-ig 10-15 % közé lesz tehető globális szinten, ez
összesen akár 338 milliárd USD nagysággal is bírhat. Az EV-ket kiszolgáló töltőinfrastruktúra nagy
részét, majdnem 75%-át az otthoni telepítésű töltők fogják kitenni, a többit a nyilvános, iés vállalati
töltők. Az elektromos töltőállomások piaca átfogóan 29 milliárd USD nagyságúra becsült. Az
elektromobilitás szolgáltatások 23 milliárd USD nagyságú piacának 10%-át az EV flottaüzemeltetők
fogják használni.
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Okos hálózatok

A „dolgok Internete” (NB – 3G, WB 4G/LTE) kommunikációs rendszerek, továbbá a „dolgok Internete”
platformok egyre inkább alapvető tényezőkké válnak a villamosenergiaiparban. A „dolgok Internete”
megoldások a termelés-fogyasztás követésében, előrejelzési becslésében, valamint szabályozásában
kiemelt fontosságú jelentőséggel bírnak majd. A „dolgok Internete” megoldások az elektromobilitás
elterjedésében jelentős szerepet játszanak az alábbiakkal:
• Adat aggregációs és szokványos energetikai rendszerekhez (SCADA) való kapcsolódást (interfészek)
biztosító megoldások.
• Eltérő adatmegjelenítési (reprezentációs) megoldások (KPI követés, jelentések előállítása).
• Irányítható okosmérők, továbbfejlesztett mérési infrastruktúra (AIM) megoldások;
• Általános illetve különleges célú szenzor technológiák.
• Tranzaktív, blokklánc megoldások az energiafogyasztási adatok hitelesítése, és elszámolási
célkitűzésére.
• „Egyenlő az egyenlővel” (Peer-to-peer, P2P) energiakereskedelmi felületek, portál megoldások.
• Mérőóra adatait figyelő (behind the meter, BTM) műszaki megoldások, fogyasztást figyelő és
adatintegrációs megoldások.
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Számok az elektromosjármű-állomány alakulásában
Az elektromos közlekedési eszközök egyre szélesebb körben terjednek el a világon, elterjedésük okai
a következők:



Kevésbé koszosak
Fenntartási szempontból kedvezőbbek a költségek

Forrás: Gerse József: Felvillanyozva: az elektromos autók töltőhálózatának terjedése Magyarországon

Több országban is bejelentették, hogy 10-20 éven belül betiltják a benzines és dízel autókat.
A fenti diagramról leolvashatjuk, hogy 2013-ban még közelebb volt a 0-hoz az elektromos autók
száma hazánkban, mint az 1000-hez, ehhez képest 2017-ben már kb. 2000 elektromos autó volt
Magyarországon. Ez az érték exponenciálisan növekvő tendenciát mutat.
A forgalomba helyezett hazai elektromosjármű-állomány összetétele hajtáslánc szerint:
Tisztán elektromos (BEV):

3213 darab

Hatótávnövelt (EREV):

2020 darab

Plug-in hibrid (PHEV):

2149 darab

Egyéb zéró emissziós jármű (ZEV):

19 darab

A forgalomba helyezett hazai elektromosjármű-állomány összetétele származás szerint:
Magyarországon újonnan értékesített

3222 darab

Külföldről használtan behozott:

4179 darab
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Töltővel rendelkező települések elterjedése

Forrás: Gerse József: Felvillanyozva: az elektromos autók töltőhálózatának terjedése Magyarországon

A mellékelt ábrán megfigyelhető, hogy összességében még nem voltak jellemzőek a nyilvános
gyorstöltővel rendelkező települések Magyarországon. A hálózat leginkább a Dunántúlon
helyezkedett el. 50-100 km-es távolságok voltak a töltőállomások között. Ezen távolságok oka az,
hogy 50 km nagyjából az a táv, ami egy alacsonyabb kapacitású villanyautóval, rossz időjárási
viszonyok között, kényelmesen megtehető, anélkül, hogy az akkumulátor lemerülése miatt kellene
aggódni.

Forrás: Gerse József: Felvillanyozva: az elektromos autók töltőhálózatának terjedése Magyarországon
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2015-re már jelentős mértékben nőtt a lefedettség, azonban még mindig akadtak lefedetlen pontok
az országban.

Forrás: Gerse József: Felvillanyozva: az elektromos autók töltőhálózatának terjedése Magyarországon

Megfigyelhető, hogy 2017-re pedig kialakult az országos lefedettség.

Összegezve:
Gerse József szerint a 2010-es évek első felében főleg Budapesten és a Dunántúlon, autópályák és a
Balaton mentén voltak elérhetők nyilvános gyorstöltők az elektromos autók számára, a hálózat több
nagyobb városra sem terjedt ki. Nem volt biztosított az ország átjárhatósága, azok az emberek akik
ilyen járművekkel rendelkeztek, számos térségbe nem tudtak biztonsággal eljutni, mert hiányzott az
útközbeni töltés. A 2010-es évek végére az ország majdnem összes településéről elérhetővé vált
legalább egy töltőberendezés 50 kilométeren belül, de nagyon sok már 25 kilométeren belül is.
Lényegében az állami töltőpontok lendítették fel a hálózatot, de a nagyobb településeken a verseny
szempontjából is alakítottak ki berendezéseket. A nagyobb teljesítményű és gyorsabb töltést
biztosító villámtöltők lefedettsége ugyanakkor még alacsonyabb szintű.
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Az elektromobilitás piaci ökoszisztéma szereplői
1. szereplő: Töltőállomás üzemeltető
2. szereplő: Elektromobilitás szolgáltató
3. szereplő: Elektromobilitási roaming platform/ rendszerintegrátor

Az alábbiakban be szeretnénk mutatni az elektromobilitási piacmodell szereplőit és általános
feladatköreiket.
1. Töltőállomás üzemeltető
A töltőpont üzemeltetők (Charging point operator:CPO) legfontosabb feladatuk saját hálózatuk
üzemeltetése és szervizelése, hogy a felhasználók igénybe tudják venni szolgáltatásaikat. Ezáltal az ő
feladatkörükbe tartozik a villamos energia beszerzése a mérési ponton, a felhasználók azonosítása és
a töltési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok továbbítása a rendszerintegrátor/roaming felület és az emobilitás szolgáltatók irányába.
2. Elektromobilitás szolgáltató
Az elektromobilitás szolgáltató feladata, hogy habár nem feltétlen rendelkezik töltési
infrastruktúrával, de elektromobilitás felhasználókat aggregálva töltési szolgáltatást nyújt a vele
szerződést kötött töltőpont üzemeltetők infrastruktúráján keresztül. Az e-mobilitás szolgáltató tehát
e-mobilitási termékeket és szolgáltatásokat árusít, szerződéseket és számlázást irányít, applikációt
kezel és biztosítja az adott töltőpont foglalását.
3. Elektromobilitási roaming platform/ rendszerintegrátor
A legfőbb elem az átjárhatósággal kapcsolatban az az AFI-irányelvi kereskedő választás szabadságára
vonatkozó előírás (4. cikk (8) bekezdés), mely szerint az összes nyilvános elektromos töltőállomáson
biztosítani kell az elektromos járműveket használó személyek számára az érintett villamosenergiaszolgáltatóval vagy üzemeltetővel való szerződéskötés nélküli, eseti alapon működő feltöltést is. Ez
eseti alapon való fizetést is magával von, tehát az e-autó tulajdonos számára szükségtelenné tesz
bármilyen regisztrációs vagy szerződéses kötelezettséget, azon felül, ami egyébként már a
rendelkezésére áll (pl. bankkártya/hitelkártya vagy mobiltelefon). A leírtak alapján jellemzően
valamilyen elektronikus fizetési eljárások tudnak szóba jönni (okostelefon, SMS stb.).
Azonban reálisabb megoldásnak bizonyul, hogy az elektromobilitás piacon létrejön egy roaming
felület/integrátor, ami a nem eseti töltés esetén a szereplők közti elszámolást szolgáltatja. A roaming
kifejezést úgy definiálhatjuk, mint egy ügyfél, aki már rendelkezik szolgáltatási szerződéssel, hogy
ugyanazon szolgáltatást igénybe vegye bárhol, anélkül, hogy az adott helyi szolgáltató
üzemeltetőjével kötött konkrét szerződés aláírására lenne szükség. Az üzemeltető szempontjából az
átjárhatóság az e-mobilitási szolgáltató azon képessége, hogy saját szolgáltatásait az ügyfelei
rendelkezésére biztosítsa, bármelyik töltőüzemeltető infrastruktúráját használva, B2C kapcsolat
keretében tárgyalásos költségekkel. A roaming tehát tulajdonképpen a telekommunikációs
szektorban működő megoldás átültetése az e-mobilitási területre, viszont a piaci szereplők nagyobb
száma miatt a roaming kizárólag bilaterális szerződések révén csak igen körülményes módon lehetne
megoldani. Ezt a problémát hivatott tehát megoldani egy e-roaming szolgáltató, vagy integrátor,
aminek feladata, hogy az elektromobilitás szolgáltatók és a töltőállomás-üzemeltetők közötti
kétirányú adatáramlást irányítja, így megkönnyítve és kisebb költségűvé téve az információ
mozgását.
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A roaminggal kapcsolatban a fő kérdés tehát az, hogy egy adott tagállamon belül a szolgáltatók
közötti átjárhatóság biztosítása milyen működési formában biztosítható az emobilitás felhasználók
részére. Az alábbiakban röviden leírtuk az esetleges alapítási és működési módozatokat egy roaming
felület vagy integrátori szerepkör létrehozásánál. A hatósági szereplő módozatot leszámítva közös
alkotórész, hogy az átjárhatóság a piaci szereplők közötti szerződéses kapcsolatokon alapul, amely
meghatározza a piaci alapú díjakat is.







Integrátor – piaci szereplő: Ebben a helyzetben hatósági szerepkörök nélkül működne az
integrátor. Az önállóság mértéke kérdéses, azaz vagy egy minden más piaci tevékenységtől
független (pl. állami) szereplő láthatná el ezt a tevékenységet, vagy esetleg megfelelő
biztosítékok (diszkrimináció-mentesség, szétválasztás stb.) mellett elképzelhető lehet, hogy
megfelelő eszközháttérrel rendelkező piaci szereplő végezhetné a tevékenységet.
Integrátor – hatósági szereplő: Kormányzat által meghatározott, más piaci tevékenységektől
független állami szereplő, amely akár széles körű együttműködési, adatszolgáltatási stb.
kötelezettségeket határozhat meg az érintett piaci szereplők számára.
Roamingszolgáltató – egy piaci szereplő kezdeményezése: megfelelő eszközhátteret birtokló
piaci szereplő üzleti lehetőséget látva ebben a tevékenységben, piaci alapon biztosítaná az
országon belüli átjárhatóságot és a nemzetközi roaming kapcsolatokat is.
Roamingszolgáltató – piaci szereplők összefogása: A nyilvános töltés piacán működő piaci
szereplők összefogása miatt létrejönne egy olyan közös felület, amely biztosítaná az országon
belüli átjárhatóságot, illetve a nemzetközi roaming kapcsolatokat is.
Roamingszolgáltató – nemzetközi szereplő: A piaci szereplők úgy határoznak, hogy
töltőhálózataikkal egy nemzetközi roamingszolgáltató platformjához csatlakoznak, így
biztosítva az országon belüli, és a nemzetközi átjárhatóságot is.

A nemzetközi gyakorlatban a piaci alapon működő roamingszolgáltatás terjedt el, kizárólag
Portugáliában van monopóliumként működő kizárólagos roamingszolgáltatás. A piaci alapú
szolgáltatás alacsonyabb költségűnek és hatékonyabbnak is bizonyul, ráadásul adófizetői kiadásokat
sem igényel a kiépítése.
Az elektromobilitási területen – az egyéb szakigazgatási kérdésekhez hasonlóan- az következő állami
feladatokat lehet azonosítani:





A szakpolitikai kialakítását, társadalmi egyeztetetését, valamint a jogalkotási feladatokat az
illetékes szakminisztérium (ITM) hajtja végre, valamint terjeszti a kormány vagy az
országgyűlés elé.
Az elektromobilitási hatóság (MEKH) a hatósági engedélyek kiadása, az engedélyesek és az
elektromobilitási piac felügyelete.
Támogató szervezet feladata közé tartozik az állami támogatások lebonyolítása, valmint
egyéb támogató tevékenységek működtetése a szakpolitikai minisztérium irányítása mellett.
Állami tulajdonú piaci szereplők jogköre nem élvez kitüntetett állapotot, egyenlő módon kell
kezelni az egyéb szereplőkkel.

Irányelvek a továbbfejlesztéshez
A nyugat-európai emobilitási piac részletes tanulmányozását követően, az emobilitás elterjedését,
mint fő célt, illetve az ország elektromos járművekkel történő átjárhatóságát, és a leghatékonyabb
támogatási formákat megvalósítandó piacmodell a következő alapokon kell, hogy támaszkodjon:
 Töltőállomás üzemeltető, elektromobilitás szolgáltatói, elszámolási (roaming) szerepkörök
szabályozása, amely biztosítja a töltőállomás üzemeltető, elektromobilitás szolgáltató
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szerepek egy piaci szereplő általi betöltését. A roaming szolgáltatói és az integrátori
szerepkör nem tölthető be egy piaci szereplő által
Végfelhasználók számára a teljes átjárhatóság biztosítása, a modern ICT technológiákra
összpontosítva, de lehetőséget biztosítva a szokványos hozzáférési és fizetési megoldások
használatára:
 Hozzáférési/fizetési technológiák teljes spektrumának létrehozása
 Hozzáférés: mobil applikáció, RFID kártya, „személyes engedélyezés
 Fizetés: mobil fizetés, utólagos fizetés
 Elszámolási funkciók legnagyobb mértékű felhasználói kényelmet biztosító és
olcsó nem központosított megvalósítása.
Infrastruktúra kiépítés differenciált támogatása
 Az állami források takarékos felhasználása miatt az állam kizárólag addig
biztosítson forrásokat a töltőinfrastruktúra fejlesztéséhez, míg a piac nem tudja
magát fenntartani.
 A piacmodell megvalósításához kapcsolódó itthoni K+F aktivitásokat erősítő
fejlesztések részére pilot lehetőségek biztosítása
Elektromos közlekedési eszközök ártámogatásához kapcsolódóan a közösségi közlekedés
járműtípusainak (kis és normál méretű buszok), közösségi szolgáltatások használatában lévő
(tipikusan kishaszonjárművek, szemétszállító autók), valamint közösségi szolgálati
közlekedési eszközök magasabb arányú támogatása. Az állami források takarékos
felhasználása miatt az állam csak addig biztosítson forrásokat az elektromos közlekedési
eszközök ártámogatásához, amíg azok fenntartási költsége össze nem mérhető a
hagyományos hajtásláncú járművek teljes életciklus költségével.
Szakpolitikai javaslat:




A külföldi példákat figyelembe véve, valamint a piac fejlődése érdekében javasolt,
hogy a magyarországi piacmodellben ne jelenjen meg egy hatósági szerepkörrel
rendelkező, monopolhelyzetben lévő integrátor szereplő, hanem a szolgáltatók
közötti átjárhatóság piaci alapon működjön. Egy központi integrátor szervezet nem
indokolt költségnövekedéssel járhat a felhasználók számára, mely hátráltatná az
emobilitás terjedését. Ebből következik az, hogy az elektromobilitási roaming
szolgáltatásnak olyan üzleti alapon működő szolgáltatásnak kell lennie, melyet
önkéntes módon vehetnek igénybe különböző elektromobilitás szolgáltatók és
töltőállomás üzemeltetők is.
Az e-Mobi Nkft. pillanatnyilag kettős funkciót lát el, támogató szervezet, illetve
egyben állami tulajdonú piaci szereplő is. A piaci tevékenységet célszerű a másik
állami szereplő az MVM-NKM csoportba beolvasztani, a támogatói funkciót pedig a
szakminisztériumhoz (ITM) rendelni.
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Elektromos töltés

Töltési technológiák

Az elektromos autókat kétfajta csatlakozóval szerelik fel, ezen csatlakozók a váltóáramú, illetve
egyenáramú töltést szolgálják. Az európai szabvány szerint viszont elég a CCS Combo kombinált
csatlakozás, mert az mindkét esetben használható.
Váltakozó áramú (AC) töltők maximum 44 kW teljesítményig. Használatukat korlátozza, hogy ezek a
berendezések az elektromos járművek akkumulátorait csak egy AC/DC inverteren – töltésvezérlőn –
keresztül képesek tölteni, amely viszont korlátozza a töltési teljesítményt. Az AC-töltés szintjein belül
3,7 és 7,4 kW között rendszerint lassú, 11 és 22 kW között gyors töltést említhetünk meg, a 43 kW
pedig a váltóáramú villámtöltést hozza létre.
Egyenáramú (DC) töltővel az akkumulátor közvetlen töltése is lehetséges, 50 kW-ot is meghaladó
teljesítménnyel. Ez az ultragyors vagy villámtöltési kapacitás egyre nő, napjainkban már 150 és 300
kW teljesítményű berendezéseket is telepítenek, amikkel sokkal gyorsabban lehet feltölteni az
autókat. Egyes hálózatokban viszont 22 kW AC-töltők mellett ugyanilyen teljesítményű DC-töltőket is
alkalmaznak, mert a közvetlen töltés révén hamarabb telítődnek az akkumulátorok.

Töltési módok

1. módozat: A háztartási aljzathoz történő egyszerű csatlakozást (Mode 1) a jelenlegi
járműtechnológia mellett nem javasolt, mert a lehetséges hálózati túlterhelés miatt egyrészt
veszélyes, másrészt pedig nem hatékony. A legtöbb autógyártó nem engedélyezi az ilyen alkalmazást.
2. módozat: Töltésvezérlővel és beépített túláram-védelemmel ellátott gyártói töltőkábel
csatlakoztatása (Mode 2) háztartási aljzathoz, 2-3kW teljesítménnyel, egy fázison legfeljebb 16
amperrel. Ugyanakkor itt is fennáll a melegedés miatti lehetséges tűzveszély.
3. módozat: Falra szerelt vagy oszlopba épített AC-töltőállomáshoz történő csatlakozás beépített
vagy az járműhöz biztosított különleges kábellel (Mode 3). Ez a módszer biztonságos, és célravezető,
amelynek révén nagyobb teljesítmény (3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW és 22 kW) is rendelkezésre áll. A töltő
ebben a módozatban már kapcsolatban áll a járművel a kábelen keresztül.
4. módozat: Nagy teljesítményű – 50kW fölötti – DC-töltés (Mode 4), melynek során a töltőállomás
és az akkumulátor csomag közt közvetlen töltés jön létre. Az ilyen berendezések csak beépített,
védett kábelekkel használhatóak.
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Otthontöltés – háztartásokra vonatkozó szabályozás

Az otthon töltés legkönnyebb módja, ha a fogyasztó villanyautóját hasonló módon látja el villamos
energiával, mint az összes többi fogyasztói eszközét. (Természetesen nem szabad figyelmen kívül
hagyni azt, hogy az elektromos autó töltése egy átlagos háztartási villamos készüléknél lényegesen
nagyobb teljesítményt igényel, ezért a legtöbb esetben indokolt megerősíteni a háztartás
villamosenergia-rendszerét.)
Figyelembe kell venni azonban az AFI-irányelv szolgáltató választás szabadságáról szóló 4. cikk (12)
bekezdése, mely alapján „A tagállamok biztosítják, hogy a jogi keret lehetővé tegye azt, hogy
elektromos töltőállomások villamosenergia-ellátásának céljából az adott háztartás vagy létesítmény
ellátását biztosító szolgáltatótól eltérő szolgáltatóval is szerződést lehessen kötni.”
Tehát amennyiben a fogyasztó igényli, biztosítani kell számára, hogy elektromos járműve töltésének
villamosenergia-ellátására az adott háztartás alapellátását biztosító villamos energia egyetemes
szolgáltatótól vagy kereskedőtől eltérő kereskedővel is szerződést köthessen. Ennek műszaki
feltétele, hogy az elektromos üzemanyagként hasznosított villamosenergia-mennyiség külön legyen
mérve a háztartási villamos energiafogyasztástól.
Tegyük fel, hogy a fogyasztó ezzel a lehetőséggel élni kíván, ez elméletileg több módon is
megvalósulhat:
1. Önálló mérőhely és áramkör kialakítása (két POD-os megoldás)
Ebben az esetben a fogyasztónak a többi háztartási elektromos berendezéseit ellátó csatlakozási
pontjától független új csatlakozást kell kiépíttetnie, és új önálló mérőhelyet (a továbbiakban: POD)
telepítenie.
2. Almérő kialakítása a már meglévő áramkörön belül (egy POD-os megoldás)
Az elektromos üzemanyagnak - a háztartási fogyasztástól való - külön mérésének másik megoldási
esete, hogy a már meglévő mérőhelyen egy intelligens almérő telepítése történik, mely képes a
villamos energiát felhasználási célok szerint elkülöníteni és mérni.
A két változat költségterhe között jelentős eltérés nincs, amennyiben a fogyasztó 11 kW vagy ennél
magasabb teljesítmény mellett kíván tölteni, mert valószínűleg elkerülhetetlen az ingatlan
elektromos hálózatának fejlesztése. A vezetékkiépítés mindkét helyzetben szükséges és lényeges
költségkülönbsége nincs, hogy egy új mérő, vagy egy új okos almérő lesz kiépítve.
A szabályzat szerint a két POD-os megoldás megfelel a villamosenergia-piac jelenlegi jogi
szabályozásának, az almérős megoldás nem. Bár elvileg klehetséges kialakítani ilyen szabályokat –
egyes stakeholderek erre kísérletet is tettek - ugyanakkor ez mind koncepcionális, mind pedig jogi
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szempontból meglehetősen aggályos. Az almérős módszer feltételezi, hogy az elektromobilitás
szolgáltatás céljára felhasznált villamosenergia-mennyiséggel a két differens szolgáltató elszámol
egymással, valamint külön-külön a fogyasztóval is. Az elszámolás feltétele a hiteles mérés megléte,
illetve, az hogy minden érdekelt fél szabálykövető. Ugyan a mérés a technológia jelenlegi szintjén
megoldható, esetleges műszaki hibák illetve szabálytalan vételezés, áramlopás vagy a fogyasztó
esetleges késedelmes- vagy nem fizetése esetén hosszadalmasan elhúzódó bonyolult helyzetek
alakulhatnak ki. Hasonlóan a H-tarifához javasolt a jogszabályi környezet felülvizsgálatát a
tarifánkénti villamos energia felhasználás és a csatlakozási feltételek tekintetében. Az okos mérők
képesek a tarifánkénti mérésre, elszámolásra, illetve bizonyos mértékben vezérlési funkciókat is
ellátnak. Az előbbi megoldást alátámasztja, hogy a Téli Csomag szintén az okos mérést részesíti
előnyben, amely technikailag képes lenne több tarifát is kezelni, ha a szabályozási háttér ezt lehetővé
teszi, így akár ez is lehetne egy alternatíva a töltők külön mérésére.
Az almérős megoldás felveti továbbá azt a kérdést, hogy a lakossági fogyasztókat gyakorlatilag
maximális mértékben ellátó egyetemes szolgáltatók milyen áron adják át az energiát a másik
kereskedőnek. Tekintettel arra, hogy a lakosságot hatósági legnagyobb áron látják el, a hatályos
jogszabály értelmében magasabb árat nem alkalmazhatnak. Tekintettel arra, hogy a rezsicsökkentés
vívmányaként áraik úgy lettek megállapítva, hogy azok nyereséget nem foglalnak magukban
árkedvezményt nem tudnak adni. Az energia másik kereskedőnek történő átadása ezen felül
bizonyos költségekkel jár, amelyet az árszabályozás logikája szerint kötelező ismerni, vagyis az
elektromos jármű töltésére átadott áram ára magasabb lesz, mint az egyéb háztartási célra vételezett
energiáé. Ebben a helyzetben felmerül a kérdés, hogy a fogyasztó miért vásárolna magasabb áron
áramot autójához egy másik kereskedőtől, mint attól, aki háztartása egyéb berendezéseit látja el. A
másik kereskedő a megvásárolt áram továbbítását nem szubvencionálhatja, mert ez versenyjogi
aggályokat vett fel, azonkívül, hogy veszteséget okoz számára.

Az otthontöltés különleges esetét képezi a társasházi teremgarázsokban történő töltés. A jelenlegi
társasházi törvény erről nem rendelkezik, a jogi bizonytalanság feloldása indokolt.

Az elektromos gépjárművek üzemanyag töltésére ugyanis értelemszerűen ott kerülhet sor, ahol a
gépjármű parkolása biztosított. Városias környezetben ez – a nyilvános töltőállomásokat nem vesszük
figyelembe– a lakáskörülmények miatt számos esetben társasházak parkolóit, garázsait fogja
jelenteni. Ezeken a területeken – még ha a konkrét garázshely a gépjármű üzemeltetőjének tulajdona
is – a társasházi közös tulajdonban álló épületrészek jellemzően érintettek lesznek a gépjármű
töltéséhez szükséges kizárólagos vagy közös használatú magán töltőberendezés kiépítésében,
tekintettel arra, hogy jelenleg általánosnak tekinthető, hogy nincs gépjárműállásonként elektromos
hálózati csatlakozási lehetőség a garázsokban, parkolóhelyeken. Mivel ebben az helyzetben nem
nyilvános töltőberendezés létesül, a társasház közössége átlagos teljesítményű elektromos
töltőpontot tartalmazó elektromos töltőberendezés esetén jogosult üzemeltetőt és elektromobilitás
szolgáltatót igénybe venni, magas teljesítményű elektromos töltőpontot tartalmazó elektromos
töltőberendezés esetén, viszont az üzemeltetést és az elektromos jármű töltési szolgáltatást csak
engedéllyel rendelkező üzemeltető és elektromobilitás szolgáltató teheti meg.

Szakpolitikai javaslat



Az elektromos jármű otthoni töltése azonosan ítélendő meg az egyéb fogyasztói
berendezésekkel, speciális engedély az otthontöltéshez nem szükséges.
Amennyiben a fogyasztó élni kíván az AFI-irányelvben biztosított jogával – amely szerint
elektromos járművének töltését más szolgáltatóval kívánja kielégíteni, mint egyéb háztartási
berendezéseit, ezt alapvetően a két POD-os megoldással tehesse meg. Az új csatlakozási pont
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kialakítását az elosztó a minimális költség elve szerint, ésszerű határidőn belül, diszkriminációtól
mentesen köteles megoldani. Ehhez kapcsolódóan javasolt a jogszabály környezetének
felülvizsgálata a tarifánkénti villamos energia felhasználást és a csatlakozási feltételeket
figyelembe véve.
Viszont elérhető legyen az almérős megoldás is, amennyiben a két különböző szolgáltató
önkéntes módon meg tud állapodni egymással, és a fogyasztóval is.
Javasolt, hogy az otthoni töltőberendezéseket csak a megfelelő szakképesítéssel rendelkező
szakember telepíthesse, szervizezhesse valamint csak olyan otthoni töltő telepítése történhessen
meg, mely megfelel a mindenkori műszaki biztonsági előírásoknak.
A társasházak esetében pillanatnyilag elektromos töltőállomást telepíteni a közös tulajdonban
lévő területeken kizárólag a lakóközösség hozzájárulásával lehet. Javasolt megvizsgálni, hogy a
társasházi törvényben kerüljön szabályozásra az, hogy az elektromos töltőállomások konkrétan
milyen feltételekkel telepíthetőek a társasházak magánparkolóiban. A társasházakról szóló 2003.
évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban Tt.) 23.§-a szerint minden tulajdonostárs jogosult a közös
tulajdon tárgyainak birtoklására és használatára, ez azonban nem sértheti a többi tulajdonostárs
ezzel kapcsolatos jogát és jogos érdekét. Az előbbi törvényi szintű rendelkezés kiegészítésére szolgál
a Tt. szabályozási tárgykörében történő rögzítése annak, hogy a közös tulajdonban álló, közlekedési
eszköz parkolására szolgáló épületrészek, helyiségek területén elektromos töltőberendezés
telepíthető. A telepítés módjáról, a közösség hozzájárulásának feltételeiről, a részletes szabályokról
a Tt. 26.§ (2) bekezdése szerint a lakóközösség házirendje rendelkezik. A lakásszövetkezet
tulajdonában álló, parkolására szolgáló épületrészek, helyiségek területén elektromos
töltőberendezés telepítése lehetséges. A telepítés módjáról, a lakóközösség hozzájárulásának
feltételeiről, a részletes szabályokról a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 14.§ (2)
bekezdése szerint a lakóközösség házirendje hoz szabályokat.

A megvalósítás, nyomonkövetés rendszere
A Kormányzat egyik nagyon fontos célja az elektromobilitási piac fejlesztése, emiatt elengedhetetlen
az NFM szakpolitikai keretében meghatározott célszámok teljesülésének nyomon követése. Egy ilyen
nyomon követésre az uniós szabályozás szerint is szükség van, mivel AFI-irányelv 10. cikk (1)
bekezdése alapján a tagállamoknak 2019. november 18-ig, majd azt követően háromévente jelentést
kell benyújtaniuk a Bizottság részére a nemzeti szakpolitikai keretük végrehajtásáról. Ennek a
felülvizsgálatnak a során minimum tartalmi előírások vannak meghatározva az alternatív
üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítésével kapcsolatban, melyről az AFIirányelv I. melléklete
rendelkezik. A jelentésben minimum az alábbi tartalmi elemeknek kell szerepelnie:
 Jogi intézkedések: Az alternatívüzemanyag infrastruktúrájának kiépítését támogató jogalkotási,
szabályozási illetve közigazgatási intézkedések;
 A nemzeti szakpolitikai keret végrehajtását támogató szakpolitikai intézkedések: A közlekedési
eszközök beszerzésére illetve az alternatívüzemanyag-infrastruktúra építésére vonatkozó közvetlen
pénzügyi ösztönző eszközök, adókedvezmények, és nem monetáris ösztönzők;
 A kiépítés illetve a gyártás támogatása: A választható üzemanyagok infrastruktúrájának
kiépítésére, gyártására elkülönített támogatások az éves költségvetésben;
 Kutatás, technológiafejlesztés valamint demonstráció: A választható üzemanyagokhoz kapcsolódó
kutatás-fejlesztési programokra elkülönített éves költségvetés;
 Célok valamint célkitűzések: A választható üzemanyagokkal hajtott járművek becsült száma 2020ban, 2025-ben illetve 2030-ban. Az alternatívüzemanyag-infrastruktúra kiépítésével foglalkozó éves
nemzeti célok teljesítésének szintje.
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 A választható üzemanyagok infrastruktúrájának fejlődése: Az alternatív üzemanyagok
infrastruktúrájára vonatkozó kínálati illetve keresleti változások felmérése.
Szakpolitikai javaslat
Az elektromobilitási piac hazai fejlődésének nyomon követése illetve az uniós jelentéstételi
kötelezettségnek való megfelelés miatt javasolt az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának
kiépítésére vonatkozó - az AFI-irányelv I. melléklete - szerinti felülvizsgálatot készíteni.

Mórahalommal kapcsolatos helyzetértékelés
Mórahalom a Homokháti kistérség valamint a Mórahalmi Járás igazgatási, gazdasági, foglakoztatási
és kereskedelmi-szolgáltatási központja. A város belső fejlődését leíró folyamatok szükségképpen
kihatnak a járás településein élők számára nyújtott szolgáltatások minőségére. A város a homokháti
kistérség székhelyeként szervezi illetve irányítja a kistérségi szervezeteket, a kistérség fejlesztésének
folyamatait. A város érdekérvényesítő képességét felhasználva a településhatárokat átlépő közös
kistérségi célok, és a kistérségben található települések települési céljainak 1-11 megvalósításához
segítséget nyújt és ezen célok megvalósítása érdekében aktív tevékenységet fejt ki.
Mórahalom Csongrád megye déli részén, Szegedtől 20 kilométerre nyugatra, az M5-ös autópálya
nyugati lehajtójától csupán 12 kilométerre, az 55-ös számú főút mentén fekvő, erőteljesen fejlődő
kisváros. Mórahalom települése 1892-ben Szeged szabad királyi város körül elterülő tanyavilág
tanyaközpontjaként jött létre Szeged alsótanya néven, és 1950-ben kapott önálló települési jogot.
Mórahalom 1989-ben nyert városi rangot.

A település teljes igazgatási területe 8.311 ha, ebből 7.857 ha külterület. Lakosainak száma 2018-ban
6.312 fő volt, a lakosság szinte negyede a külterületen (tanyákon) él. A település belterületének
közműhálózata jól ki van építve. Ivóvíz-, gáz-, villany- és szennyvízhálózata közel teljes
lefedettségűnek mondható, úthálózatának 80%-a szilárd burkolatú út. Belterületén a kerékpárutak
hossza majdnem 10, míg a külterületen a 27 km. A várost a közúti kapcsolatokon kívül kerékpárút is
összeköti a szomszédos településekkel. (Ásotthalom, Domaszék, Röszke és Zákányszék)
Mórahalom városa Csongrád megyében elsőként 1997-ben hozott létre ipari parkot. A település a
Homokhát Térségi Agrár-Ipari Parkot 10 hektár – részben barna mezős – területtel hozta létre olyan
vállalkozásokkal, melyek a településen mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkoztak. A
mórahalmi ipari park további tevékenységei eredményeképpen jelenleg 100 hektáron terül el. Magas
számú, 68 cégcsoporthoz tartozó 108 vállalkozás üzemel itt. A foglalkoztatottak száma egészen
pontosan 663 fő.
A város hosszú távon további, elsősorban a geotermikus energiára, a napenergiára illetve a
biomassza termelésre, feldolgozásra és felhasználásra alapozott energetikai fejlesztések
megvalósítását, valamint a jelentős mértékű városi bérlakás állomány teljes körű épületenergetikai
korszerűsítését és a közintézmények további épületenergetikai fejlesztését tervezi.
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Mórahalom területén pillanatnyilag három különálló, termálvíz alapú geotermikus rendszer működik,
a Mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő termálvizes rendszere, illetve két geotermikus termelő és
visszasajtoló rendszer, a Hunyadi Liget Geotermikus Kaszkádrendszer és a Város keleti szélén
elhelyezkedő Norvég Geotermikus Közműrendszer. Az első termálkutat 1960-ban fúrták ki 660 méter
talpmélységgel a gyógyfürdő részére, amely a termálvizes medencéket látja el friss termálvízzel. A
majdnem 70 Celsius-fokos termálvizet 2004 óta használják a településen fűtésre. Az Alföldön feltárt
geotermikus források jelentős része a termálvízzel együtt kísérőgázt is a felszínre hozza, ami metánt
is tartalmaz. Ilyen magas metántartalmú termálvíz-kísérőgáz források találhatók Mórahalom
városának területén is. A kísérőgázt leválasztják, gázmotort hajtanak vele, ami villamos energiát állít
termel. A Szent Erzsébet Gyógyfürdő esetében 30 kilowatt villamos energiát állít elő a rendszer,
amivel a szivattyúkat üzemeltetik.
Mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő elmondhatja magáról, hogy tagja a Dél-alföldi Termál
Klaszternek, a Magyar Fürdőszövetségnek, a Magyar Fürdővárosok Egyesületének, a Magyar
Balneológia Egyesületnek, a Magyar Termálenergia Társaságnak, továbbá a Mórahalmi Turisztikai
Egyesületnek.

Magyarország globális és európai léptékben is különösen sérülékeny területnek számít az
éghajlatváltozás várható hatásait tekintve. A klímaváltozás szabályozásában minden embernek van
felelőssége, elérhetők kedvező hatások globális, kormányzati, megyei és helyi szinten is. Fontos a
helyben jelentkező káros hatások megismerése és lehetőség szerinti elkerülése, mely települési
szinten eredményesen megvalósítható.
A helyi klímastratégia bemutatja Mórahalom városának klímaváltozás szempontjából érintett
területeit, eddigi intézkedéseit, megadja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás helyi lehetőségeit
és az üvegházhatású gázok csökkentését elősegítő beavatkozások módjait.
Mórahalom város elkészített klímastratégiája a Klímabarát Települések Szövetsége által közzétett
Módszertani Útmutató alapján lett elkészítve. A megyei szintű klímastratégiák is ezen elv alapján
lettek elkészítve.
A pályázat részeként Mórahalom honlapján megjelent egy kérdőív a klímaváltozás kapcsán, melyben
a kitöltők nagy része úgy nyilatkozott, hogy hallott már a klímaváltozásról, és elismerik, hogy már
jelenleg is hatással van az életükre. Sok kitöltő szerint szükséges az önkormányzatnak helyi szinten is
lépéseket tennie a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz. Erre jó kiinduló alap lehet az
elkészült klímastratégia. A megemlített klímavédelmi/alkalmazkodási/szemléletformálási
intézkedések több ponton is illeszkednek az országos, megyei, illetve helyi fejlesztési
stratégiák/dokumentumok céljaihoz.

Az üvegházhatású gázok csökkentését elősegítő beavatkozások
A mitigációs vizsgálat azt jelenti, amikor egy település üvegházgáz kibocsájtását vizsgálták, és
azonosították a legnagyobb fogyasztási és kibocsájtási tényezőket. Az következő szektorok szerinti
felbontást vizsgálták:


Lakosság



Önkormányzat



Ipar
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Szolgáltató szektor



Mezőgazdaság



Közvilágítás

Energia:
Mórahalom településen, hasonlóan az Alföldi városok modelljéhez illetve a hazai átlaghoz a
legnagyobb mennyiségű és mérhető üvegházgáz kibocsájtásért az energetikai szektor és az ipar,
valamint a lakosság energiafogyasztása felel. Hőenergia oldalon megfordul a reláció, a lakosság
földgázfogyasztás az első helyen, azonban az ipar a második helyen szerepel.

Közlekedés:
A közlekedés összesített kibocsájtása kb. hatoda az energetikai értékeknek, és egy hasonló méretű
illetve adottságú várossal megegyező nagyságú. Az utak forgalmán felül számításba vették a helyi
lakosok településen kívülre történő ingázását, valamint a helyben regisztrált gépjárművek éves
futásteljesítményét.

Mezőgazdaság:
Bár Mórahalom lakossága jelentős mértékben a mezőgazdasági termelésből él, így adaptációs
szempontból érintettebb a klímastratégiában, az összesített kibocsájtás kétharmada a szerves
valamint műtrágya emisszióból keletkezik. Bár a mezőgazdaság kibocsájtási aránya helyben
magasabb, mint egy ipari városé, mértékét tekintve nem ez az a terület, ahol a szén-dioxid
kibocsájtás csökkentése javasolt.

Szén-dioxid elnyelés:
Az Alföld egészére jellemző a gyér erdősültség a nagy kiterjedésű erdőfelületek hiánya, ebből
következik, hogy a rendelkezésre álló 91 hektár zöldterület éves szinten csak a városi kibocsájtás
töredékéről tud gondoskodni.
A klímastratégia rávilágított, hogy a legnagyobb mértékben a közlekedés illetve az energetika
vonalán lehetne racionálisan csökkenteni az üvegházgáz kibocsájtást:






folytatni szükséges a megújuló erőforrások alkalmazását, amiben Mórahalom település eddig
is élen járt
további energiahatékonysági fejlesztések megvalósítása szükséges.
elektromos autók, járművek elterjesztése
klímatudatos útépítés kül- és belterületen egyaránt
további kerékpárutak építése lehetőség szerint
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vízgazdálkodási valamint lokális vízvédelmi fejlesztések
zöldfelületek növelése
helyi, körkörös gazdaságra építő, a hulladék újrahasznosítást illetve erőforrásként való
értékesítését előtérbe helyező program megvalósítása,

A településről összességében elmondhatjuk, hogy Mórahalom a megújuló erőforrások városa.

Mórahalom már eddig is sikeresen alakította ki rövid illetve középtávon a klímaváltozás negatív
hatásai elleni alkalmazkodás alapját képező társadalmi, gazdasági és tájvédelmi rendszereit, melyet a
lakosság szemléletformálásával és jelentős mértékű és eredményű dekarbonizációs beruházásokkal
támogatott meg (pl: geotermikus kaszkádrendszer, napelempark, középületek energetikai felújításai,
LED közvilágítás,…stb.). A település hosszútávú céljaival eredményesen veszi fel a harcot
klímaváltozással évalamint a megye, valamint a Dél- Alföldi régió mintapéldája az éghajlatváltozás
elleni küzdelem terén.
A település esetében az alábbi fő kockázati tényezők kerültek azonosításra:






Aszály
Hőhullámok
Egészségügyi dimenzió
Természetes élőhelyek kitettsége
Viharkockázat

Aszály
Mivel a helyi lakosság nagy része a mezőgazdaságból él, kiemelten fontos tényező a települést érintő
aszályhatás. A települést országosan az átlagosnál gyakrabban érintik az aszályok, az év 12
hónapjából jellemzően 5-6 hónap is lehet csapadékmentes.

Hőhullámok
Az évi átlaghőmérséklet emelkedése, a hőhullámos napok számának növekedése a Dél-Alföld
térségében volt a legkifejezettebb az elmúlt évtizedekben és itt várható ezeknek a mutatóknak a
további extrém növekedése is. Egyértelműen kimutatható, hogy a Mórahalmon, akárcsak az ország
valamint az Alföld déli régióiban egyaránt, már rövidtávon is számolhatunk a hőhullámos napok
ugrásszerű növekedésével, és közép, illetve hosszú távon drámaian, akár évi 30 nappal is megnőhet a
hőhullámos napok száma.

Egészségügyi dimenzió
A gazdaság érzékenységét sok szempontból az azt működtető lakosság érzékenysége határozza meg.
A munkavállalók életkorának átlaga és ellenálló képességük nagyon fontos, ugyanis a hosszantartó
hőhullámos időszakok alatt is folytatni kell a termelést, ami a gazdasági szereplők számára többlet
kiadásokat jelent a termelékenység, és az alkalmazottak egészségügyi állapotának megőrzése
érdekében.

 Védőitalt kell biztosítani
 Klimatizációt bevezetni vagy fejleszteni
 Munkarend igazítása a későbbi órákra
 Drasztikusan csökkenteni a munkaidőt
Természetes élőhelyek kitettsége
29

A település bővelkedik a védett illetve nagyon értékes természeti élőhelyekben. Például:






Körös éri tájvédelmi körzetének élővilága,
Nagyszéksós- tó
Madarász-tó
CsipakTavaszi semlyék

A hőhullámok mellé jelentős aszálykitettség is társul a térségben, ezért az Alföldre jellemző
szárazságtűrő fajok esetében is jelentős pusztulásra kell számítanunk, s a gyérülő növényzet az
őshonos állatok kitettségét is jelentősen növeli.

Viharkockázat
A város az átlagosnál jobb képet fest. A viharkockázat a NATÉR elemzése alapján is alacsonyabb a
kistérségben, de előfordulhatnak belvizek, özönvízszerű esőzések illetve egyéb pusztító hatások.
Az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodás helyi lehetőségei lehetnek az alábbi infrastruktúrát érintő
beruházások:


















a jövőben várható aszályhelyzetekre, ivóvízhiányra illetve talajvízszintcsökkenésre felkészülve
a település kialakítja fenntartható vízgazdálkodási tervét, melynek köszönhetően a
csapadékmentes hónapokban az ivóvíz valamint öntözővíz szükséget biztosan fedezhető,
úgy, hogy öntözési célokra a lehető legkevesebb ivóvizet kelljen elhasználni (helyi
esővízgyűjtők, dedikált öntözővíz tározók, záportározók létesítése, ivóvízvédelmi és
takarékossági programok végrehajtása)
szennyvizet elvezető rendszer/hálózat fejlesztése,
esővizet elvezető rendszer/hálózat fejlesztése,
felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztése, víz visszatartás és hasznosítás
települési esővíz vagy öntözővíz tározó rendszerének kiépítése
a hőségriadó tervek illetve viharkártervek létrehozása, a katasztrófavédelem, az
önkormányzat, a tanyagondnokság és a népegészségügy kommunikációjának javítása és az
extrém időjárási események monitoringjának és előrejelzésének ismertebbé tétele a lakosság
körében
folyamatos lakossági szemléletformáló programok szervezése valamint lebonyolítása
fenntartható területhasználatot patronáló tájtervezési stratégia, területrendezési terv
kialakítása
barnamezős területek rekultivációja, használatból kivont régi ingatlanok bontása, területek
kármentesítése, új, energiahatékonyabb épület építésével a terület újbóli felhasználása
a település zöldterületeinek fejlesztése
belterületi parkosítása, magas széndioxid megkötő képességű, többszintes növényzet
telepítése, fenntartható tájgazdálkodás meghonosítása
vízparti élőhelyek megóvásával kapcsolatos intézkedések
időskorúak nappali ellátásának fejlesztése az éghajlatváltozás kedvezőtlen közegészségügyi
hatásainak mérséklése miatt
energiatudatosság ösztönzése valamint energetikai szemléletformálás,
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Mitigációs helyzetértékelés
Villamosenergia
A megyei klímastratégia energiafogyasztáshoz fűződő üvegházgázkibocsátási modellje a települési
stratégiák esetében is helytálló, ez a helyi mitigációs leltár alapján is megállapítható.

Összes szolgáltatott villamos
energia
40 000
30 000
20 000
10 000
0

Az összes szolgáltatott villamosenergia alakulása a településen

Ahogyan a teljes villamos fogyasztás trendjéből is leolvashatjuk, az elmúlt 11 évben 1,9-szeresére
növekedett a település fogyasztása. Érdekes módon a növekedő trendet enyhén, ám jóval kisebb
ütemben követi le a lakossági fogyasztás, ami csak 22%-al növekedett a vizsgált időszakban.
A két trend vizsgálatát követően megállapíthatjuk, hogy a növekedés különbözetéért a további
szektortok (s hozzá véve a megyei klímastratégia megállapításait) közül az ipar fejlődése illetve
energiafelvétele a felelős.
A következő felsorolás alapján 2018-as évben az egyes fő érintettek CO2 kibocsájtása, villamosenergia
alapon az alábbiak szerint alakult:







Önkormányzat 268,03 t
Lakosság 3942,72 t
Közvilágítás 235,28 t
Ipar 5293,84 t
Szolgáltatás 1788,94 t
Mezőgazdaság235,28 t

Lakosság részére szolgáltatott
villamos energia
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0

A lakosság számára szolgáltatott villamosenergia alakulása a településen (KSH alapján)
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Földgáz
A földgáz fogyasztás esetében az ipar dominanciáját a lakosság és a szolgáltatószektor veszi át, az
alábbiak szerint:
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Forrás: Dr. Molnár Ferenc, Dr. Sági Zsolt, Szűcs Anikó , Mórahalom Település Önkormányzata – Mórahalom Település
Klímastratégiája

Szolgáltatóknak értékesített földgáz
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Forrás: Dr. Molnár Ferenc, Dr. Sági Zsolt, Szűcs Anikó , Mórahalom Település Önkormányzata – Mórahalom Település
Klímastratégiája
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Iparnak értékesített földgáz
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Forrás: Dr. Molnár Ferenc, Dr. Sági Zsolt, Szűcs Anikó , Mórahalom Település Önkormányzata – Mórahalom Település
Klímastratégiája
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A földgázértékesítés alakulása az egyes szektorok szerint
Forrás: Dr. Molnár Ferenc, Dr. Sági Zsolt, Szűcs Anikó , Mórahalom Település Önkormányzata – Mórahalom Település
Klímastratégiája

Az ipar felfutása ismételten érzékelhető, ám a lakossági, fűtési célú gázfogyasztás továbbra is
domináns, ez a tendencia hasonlít az országos illetve a megyei átlagokhoz is.
Az ipar valamint a lakossági fogyasztás közötti eltérésnek számos oka lehet, ezek közül a legerősebb
tényezők:




Az ipari termelők sok esetben fűtési igényeik ellátására saját termelési folyamataik
hulladékhőjét alkalmazzák, vagy csarnokaik fűtés nélkül maradnak
Eltérő fűtési technológiákat használnak
Évszakos termelési modellt alkalmaznak

Önkormányzati és lakossági tűzifa és szén felhasználáshoz fűződő kibocsátás
A települési tűzifa valamint szén fogyasztáshoz fűződő ÜHG kibocsájtás elhanyagolható, a KBTSZ
módszertana a KSH megyei statisztikáiból vezeti le a települési épületállományra következtetve a
szén és tűzifa tüzelésű ingatlanok számát, így az egyes mutatókat a következő táblázaton olvashatjuk:
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mutató:

cella:

érték:

mértékegység:

összes megyei lakás:

K50

169 967

db lakás

összes települési lakás:

(területi adat) 2 674

konvektoros/kályhás fűtés fával: K23

db lakás

16 526

db lakás

124

db lakás

gázzal és fával: K30

10 279

db lakás

szénnel és
fával:

K31

2 802

db lakás

K37

9 837

db lakás

K38

270

db lakás

gázzal és fával: K44

15 072

db lakás

szénnel és
fával:

3 917

db lakás

becsült települési lakossági tűzifafelhasználás:

3709

tonna/év

becsült települési lakossági szénfelhasználás:

189

tonna/év

szénnel:

cirkós/kazános fűtés fával:
szénnel:

K24

K45

A tüzelés becslése KBTSZ módszer alapján
Forrás: Dr. Molnár Ferenc, Dr. Sági Zsolt, Szűcs Anikó , Mórahalom Település Önkormányzata – Mórahalom Település
Klímastratégiája

Ezek alapján elmondható, hogy az éves CO2 kibocsájtás 541,95 t. Bár ez az érték töredéke az összes
energetikai fogyasztásból eredő kibocsájtásnak az ilyen jellegű tüzelési formák nem üvegházgáz
oldalon, hanem az egyéb szennyezések, mint például a nitrogén oxidok és egyéb egészségre ártalmas
(pm10/pm2,5) részecske szennyezés ágán terhelik jobban a környezetet.

Ipari kibocsájtás
Az ipari kibocsájtás becslése igen nehéz a városban. Az önkormányzat munkatársai által összegyűjtött
információk alapján a település legnagyobb iparvállalatai és feltételezetten legnagyobb ÜHG
kibocsájtói a következő vállalatok:










Bauszer Építő Kft.
Delta 500 Security Vagyonvédelmi és Biztonsági Kft.
NL Green Kft.
Beltaste Mórahalom Húsfeldolgozó és Élelmiszergyártó Kft.
LKG-Delta
M és Társa Kft.
Pacapime Kft.
Temesvári Hús Kft.
Tündérkert Trading Kft.

A megyei klímastratégiából levezetett becslési módszertan alapján a megyében az egy lakosra jutó
ÜHG kibocsátás 0,358 t/fő/év körül alakul, ami persze nem kalkulál a területi egyenlőtlenségekkel, de
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az egyéb energiafogyasztási grafikonok is jól mutatták az ipar felfutását az utóbbi tíz évben, ezért
ezen közelítő modellt alkalmazva egy, lakosságarányosan hiteles becslést kapunk.

Közlekedés eredetű üvegházgáz kibocsájtás
A város közlekedése esetében a KBTSZ módszertan több tényezőből számítja az összesített
kibocsájtást:




Városon kívülre ingázók száma és az átlagos éves futásteljesítmény gépjárműtípusonként
Helyi (legfeljebb 4 számjegyű) útvonalak forgalma
A település közelében lévő autópálya lehajtók száma és a vonatkozó forgalom

A fenti tételek közül a kapcsolódó autópálya forgalom Mórahalom városának esetében nem
értelmezhető, de a további két tétel esetében a KSH és a KIRA rendszer, valamint a magyar közút
forgalomszámlálási statisztikáiból levezetett adatok alapján az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:
A településen használt gépjárművek számának meghatározásai a következők:





28.986 fő él a járásban
16.654 db regisztrált jármű
Népességszámlálás szerinti lakosság: 6090 fő (2011-es adat)
Ez a 0,54 autó/lakos mutatóval kalkulálvava 3289 db gépjárművet jelent, melyből
o Dízel 1.541 db
o Benzines 1.748 db

Az ingázáshoz köthető kibocsájtás a település területén körülbelül 129,7 t CO2
Az alábbi, a településen átmenő állami utak forgalomszámlálási adatai alapján számított belső
vonalas CO2 szennyezés illetve kibocsájtás 3466,2 t CO2/év. Ez a hazai viszonyokat figyelembe véve
átlagos, a forgalotmerhelésnek megfelelő szám, ami a település lakosságszámához és
közlekedésföldrajzi elhelyezkedéséhez képest nem mutat jelentősen eltérő értéket.
A számításba a következő közutak lettek bevonva:




5514
5512
5432

Mezőgazdaság
A mezőgazdasági kibocsájtás esetében három tételt vizsgálunk meg:




Kibocsájtás, ami a kérődzők táplálkozásából ered
Hígtrágya emissziója
Szerves valamint műtrágya emisszió

Ezeket a tételeket kellene csökkenteni ahhoz, hogy a helyi mezőgazdasági potenciál is csökkenjen,
ami nem cél, így az ÜHG kibocsájtás csökkentését más szakágakban (pl. ipar/közlekedés) kell
kompenzálnunk.
Kérődzők:
A KSH illetve KIRA szerint a településen 306 db szarvasmarhából 131 tehén és 175 db nem tejelő
szarvasmarha volt regisztrálva. Ez összesen 562,32 t szén-dioxid kibocsájtást jelent. Ez a szén-dioxid
mennyiség egy jellemzően mezőgazdasági fókuszú település esetében, mint amilyen Mórahalom
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városa is, teljesen normális kibocsájtási érték. A kérődző eredetű kibocsájtás ráadásul csakis kizárólag
az állatállomány csökkentésével fogható vissza, ami sem gazdaságilag, sem tájkulturális szempontból
nem ésszerű döntés, ezért nem lett ilyen jellegű javaslat téve a klímastratégiában.

Hulladék
Hulladék eredetű kibocsájtás esetén megkülönböztetjük a szilárd és folyékony halmazállapotú
hulladék bomlásával járó üvegházgáz kibocsájtást, amelyek közül:
A szilárd hulladék metán kibocsájtása 1434 t CO2 értékű, a szennyvízé pedig 370,82 t.
Ezek az értékek a KBTSZ és az IPCC platform (International Panel on Climate Change- Nemzetközi
klímaügyi szervezet) hivatalos mérési módszertana alapján, az itthoni egy lakosra jutó átlagból
kalkuláltuk ki, ami azt jelenti, hogy az országos átlaggal megegyező értéket kaptunk a városra.

Nyelők
A város a KSH szerint 2019-ben 258,9 hektár erdővel illetve 96 hektár zöldfelülettel rendelkezett,
ezen adatok alapján az összesített üvegházgáz semlegesítés 482 t/év, mely a kibocsájtás mértékéhez
képest elenyésző érték, azonban az Alföldi átlagnak megfelel.
Magasabb (2-3% feletti) szén-dioxid elnyelő kapacitást csak a magasabb erdőborítottságú
megyékben, így Zalában és Komárom- Esztergom megyében tapasztalhatunk, az Alföld összes
települése az országos átlag alatt teljesít a jellemző táji adottságok miatt.
A helyzet feloldható települészöldítéssel, illetve a tájgazdálkodással valamint az őshonos növényzet
megóvásával is.

A város szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök
meghatározása
Egy hely klímaváltozásnak való kitettsége és érzékenysége is több faktorból épül fel. A kitettség
klimatikus értelemben véve egy adott helyen a vizsgált rendszer szempontjából lényeges klimatikus
paraméterek változásának mértéke. A kitettség elemzésénél felhasznált szokásos értékek:









Az évi átlaghőmérséklet változása
A fagyos napok évi átlagos számának változása (minimum hőmérséklet<0°C)
A nyári napok évi átlagos számának változása (maximum hőmérséklet>25°C)
Az évi átlagos téli csapadékmennyiség változása (decembertől januárig)
Az évi átlagos nyári csapadékmennyiség változása (júniustól- augusztusig)
A heves esőzésekkel érintett napok évi átlagos száma (20 mm/h óra felett)
Az évi átlagos evaporáció változása
A hóborította napok átlagos évi számának változása

Egy település éghajlatváltozással kapcsolatos érzékenységét 5 ún. érzékenységi dimenzióban tudjuk
megvizsgálni:
- épített környezet
- társadalom
- gazdaság
- természeti környezet
- kulturális örökség
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A Települési Adaptációs Barométer értékelésének elvégzése, valamint a település kijelölt szakértőivel
történt személyes egyeztetések alapján az alábbi elemek kerültek megjelölésre, mint kritikus, a
település életét nagyban befolyásoló éghajlatváltozási problémakörök:







Hőhullámok kockázatai
Aszálykockázat
Viharok kockázata
Ivóvíz ellátás és vízrajzi kockázatok (belvíz)
Természetes élőhelyek kitettsége
Allergének, új betegségterjesztő ágensek elterjedése

Az értékelés során az összes esetben a kitettség, érzékenység, várható hatás, alkalmazkodó képesség
- sérülékenység logika mentén történt az értékelés.
A település értékei az alábbiak:
Az Alföld a Pannonicum flóratartomány Eupannonicum flóravidékébe sorolható. Kistáj tekintetében a
Duna-Tisza közi flórajárásba (Praematricum) a Pannonicum faunakörzetbe tartozó tájegység. Az állatilletve növényvilág jellemző élőhelyei a szikes tavak és vízállásos szikes rétek, a homokpuszták, a
turjánosok (vízjárta, nádfoltokkal, zsombékosokkal, fűzbokrokkal, kaszálókkal váltakozó területek), a
homoki erdők, a művelt területek valamint az emberi települések. A védett területek a Kiskunsági
Nemzeti Park felelősségi köre alá tartoznak.
Valamikor üde rétek szikesedésre hajlamos buckaközök, osztották szét. A táj hajdani arculatát ma
már csak maradványfoltok őrzik. Ezek egy része helyi-, vagy az egész országra kiterjedő védelmet
élvez. A hatásosabb oltalom érdekében ezeket a területeket, pontosan tizenhármat, időszerű egy
tájvédelmi körzetben egyesíteni. A Duna-Tisza köze határ menti sávjában nagy az esély arra, hogy a
miénkkel teljesen azonos jellegű értékes tájrészletek a Vajdaságban is hasonló szintű védelmet
élvezzenek. A semlyékek és homokpuszták védelme érdekében, egy határon átívelő közös tájvédelmi
körzet megvalósítására 1995-ben szándéknyilatkozatot írt alá az akkori Jugoszlávia és Magyarország
környezetvédelemért felelős minisztere. Ezt a szándéknyilatkozatot figyelembe véve létesült a Körös
ér szívében a Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola. A kialakítandó 2.800 ha kiterjedésű tájvédelmi körzet
egy régi természetes vízfolyás, a Kőrös-ér nevét viseli majd. Napjainkban a Kőrös-éri főcsatorna a
környék talajvizeinek megcsapolója. A szigetszerű természetközeli élőhelyfoltokat vagy a mély fekvés,
vagy a rendkívül alacsony termőerő miatt nem volt érdemes művelni. De még ezek ősi
növénytakarója is számottevően károsodott a tágabb környezet átalakítása illetve a hosszú évek óta
megfigyelhető száradás nyomán.

Hőhullámok
Az évi átlaghőmérséklet növekedése, az ún. meleg küszöbnapok emelkedése és végeredményben a
hőhullámos napok számának növekedése a Dél-Alföld térségében volt a legkifejezettebb az elmúlt
évtizedekben és ezen a területen várható ezen mutatók további extrém növekedése is. Így a direkt
klimatikus paraméterek, számok tekintetében maga a várható hőhullámgyakoriság a legfontosabb
szempont.
A jelentős mennyiségű kitettségi mutatóval összefüggő hőhullámok esetén a vizsgálható
érzékenységi dimenziók közül a társadalmi dimenziót tartjuk a legfontosabbnak, melynek
érzékenységét az alábbi tételek határozzák meg:
 Lakosság átlagéletkora valamint a korfa helyzete
 A hely alapinfrastruktúrája
 illetve a gyógyászati ellátás alapállapota, rendelkezésre állása is
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A hőhullámos napok számának historikus jellemzői 1985-2015-re
Forrás: http://www.met.hu/ismerettar/erdekessegek_tanulmanyok/index.php?id=1353&hir=Hohullam_k
ellos_kozepen,_ami_volt,_van_es_amire_keszulhetunk

A harmadfokú hőségriadók éves számának átlagos változása (nap) 2021–2050-re és
2071–2100-ra
Forrás: http://www.met.hu/ismerettar/erdekessegek_tanulmanyok/index.php?id=1353&hir=Hohullam_kellos_kozepen,_
ami_volt,_van_es_amire_keszulhetunk

A RegCM valamint az Aladdin klímamodellek, és a historikus adatok elemzése alapján is
egyértelműen elmondhatjuk, hogy a Mórahalmon, akárcsak az ország és az Alföld déli régióiban
egyaránt, már rövid távon is számolhatunk a hőhullámos napok ugrásszerű növekedésével, és közép,
illetve hosszú távon drámaian, akár évi 30 nappal is nőhet a hőhullámos napok száma.
Ezen tény tudatában, az igazolt és azonosított növekvő hatás kapcsán meg kell vizsgáljuk a település
érzékenységét. Ennek legfontosabb összetevője a korfa, mivel a hőhullámok negatív hatásainak az
alábbi lakossági szegmensek vannak a leginkább kitéve:





Szív valamint érrendszeri betegségben küzdők
Egyéb m betegségekben küzdők
18 év alatti személyek
60 év feletti személyek

Az elsődleges faktor a korfa, melyet a következő KSH ábra szemléltet. A hivatalos adatfelbontás a KSH
gondozásában megyei szinten elérhető, ám a megyei átlagokkal jól meg tudjuk becsülni a települési
népesség életkorbeli összetételét is.
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Csongrád- Csanád- Csanád megye korfája- 2019-es báziséven
Forrás: https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/terulet.html

Mórahalom népességének számbeli változása
Forrás: KSH- https://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/terulet.html

A korfa alapján megállapíthatjuk, hogy a népesség harmada számít a veszélyeztetett korcsoportba,
ezért kb. 2080 főre becsülhető a leginkább veszélyeztetett lakosságcsoport.
Bár az egészségügyi ellátórendszer a városban megfelelő, a hőhullámok változásai annyira erősek,
hogy a nemzeti éghajlatvédelmi stratégiában is látható térkép alapján, a városban a 2021-2050
időszakban 166-182%-kal több halálozás várható.

Természeti környezet:
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A természeti környezet kitettségét egyrészt a hőhullámok és aszályok együttes hatása, másrészt
pedig a flóra illetve fauna hőhullámoknak való ellenállóképessége határozza meg.
Mivel a hőhullámok mellé jelentős aszálykitettség is társul a térségben, így az Alföldre jellemző
szárazságtűrő fajok esetében is jelentős pusztulásra kell számítanunk, és a gyérülő növényzet az
őshonos élőlények kitettségét is jelentősen növeli.

Alkalmazkodási képesség és aggregált sérülékenység:
A település lakossága valamint a megyei korfa is lassú, de biztos elöregedő képet mutat, ami tovább
növeli a jövőben a település hőhullámoknak való kitettségét. Az alkalmazkodó képességet növelheti,
ha a város számottevő mennyiségű forrást és figyelmet fordít a védekezőképesség növelésére.
A sérülékenység foka közepesen magas a városban az alábbi tényezők miatt:
A várható hatás illetve a többlethalálozási számok is magasak, illetve jelentős
hőmérsékletnövekedésre számítunk minden klímamodell szerint a régióban. AZ
alkalmazkodóképesség ehhez mérten átlagos, mivel a lakosság elöregedése trendszerű a városban, az
egészségügyi helyek pedig átlagos felszereltséggel rendelkeznek.
A hőhullámok esetén több tevékenységgel tudunk védekezni a negatív hatások ellen, vagy
enyhítésükre:









Információ átadás központi, kormányzati tájékoztató kampányok keresztül (TV, rádió,
újságok)
Információ átadás a helyi média és a helyi civil szervezetek útján
Információ átadás az önkormányzati intézmények (polgármesteri hivatal, orvosi rendelő,
iskola stb.) útján
Információ átadás interneten, okos telefon applikációval
Városi hőségriadó terv kidolgozása és alkalmazása
Parkosítás, városi zöldfelület bővítése
Ingyen víz osztása a forgalmas csomópontokban
Légkondicionált középületek létrehozása, biztosítása

A leírtak alapján a város aggregált sérülékenységét a jövőben meghatározza, hogy a lakosság és a
település vezetése hogyan tud megküzdeni a lakosság egészségügyi kérdéseivel, hogyan tudja
felkészíteni az intézményrendszert az egyes változásokra és mennyire tudja informálni a lakosságot a
védekezés és adaptáció hatékony eszközeivel kapcsolatban.

Aszály
Az aszálykitettséget sok esetben a hőmérsékleti értékek növekedéséhez, a meleghez és a
csapadékhiányhoz kötjük, ennek ellenére emellett a helyi talajviszonyok és a természetes
növénytársulások jelenléte, adaptációs képessége is nagyban meghatározza egy adott terület
alkalmazkodóképességét.
Hazánkban a homokhátságra jellemző a szárazodás, a talajvízszint csökkenése, a felszíni állóvizek és
folyóvizek időszakos vagy végleges eltűnése, valamint az aszállyal járó zöldfelületi kockázatok
szaporodása.
A legfontosabb hatás a várható csapadékellátottság változása, mely elsősorban nem mennyiségi,
hanem eloszlási változást jelent.
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A csapadék éves mennyisége nem változik szignifikánsan országos átlagban, azonban regionálisan
már középtávon (2021-2050-ben) 5-10%-os csökkenés valószínűsítető Mórahalom városának
térségében. Az évszakok közül leginkább a nyári időszak lehet érintett a csapadék csökkenésében, a
csapadék 5-10%-os csökkenése várható már középtávon, míg hosszútávon akár 20-25%-os csökkenés
is elképzelhető a század utolsó harmadában.
A terület növényvilága elképesztően gazdag, melyet bizonyít a védett Csipaki semlyék, vagy a Tanaszi
rét, és a Madarász tó:
„A Madarász-tó, mint természetes öblözet, közel 75 hektáron helyezkedik el Mórahalom központjától
4 km távolságra. Pillanatnyilag halastóként funkcionál mint természetvédelmi terület. A Duna-Tisza
közti homokvidék régi szikes tóláncolata egy értékes, természetes elemét őrzi meg növény- és
állatvilágával. Változó vízszintje segítette elő a víznövényzet térhódítását valamint ezzel együtt a
vízimadarak fészkelését, mint a gémfélék, gulipánok illetve a gólyatöcs. A mélyebb vizű
tóegységekben rendszeres látogatók a vöcsökfélék is.
A Csipak-semlyék rendeltetése a Duna-Tisza köze kiszáradó, szikesedő, mély fekvésű rétjei egyik
maradványfajának megóvása. A Duna-Tisza köze déli részén a semlyékek /szikesedő, vizenyős
területek/, még a század elején is folyamatos, egybefüggő láncolatot alkottak. Jelentős szerepük volt
a tanyasi állattartásban. Itt ugyanis az év szárazabb időszakaiban is legeltetni lehetett. A csatornázás
után megmaradt területek izolátumként őrzik a régi volt társulásokat és ezek napjainkban már ritkává
vált védett növényfajait. Ezen fajok közül itt nagy számban fordul elő a kornis tárnics, mocsári kosbor
és a szibériai nőszirom. Jellemző a mocsári kardvirág illetve a pókbangó előfordulása. Állatvilágából a
terület fő értékét az adja, hogy a közeli tóvidékek költőmadarainak számottevő táplálkozó területe.
A Tanaszi semlyék a mostani állapotában legjobban hasonlít a Duna-Tisza köze természetes
növénytakarójához. Sajátos ismertetőjegye a mozaikosság, változatosság. A védett növényfajok közül
kiemelkedő a fokozottan védett pókbangó 5-10 ezres állománya, azonban jelentős a tarka sáfrány
illetve a mocsári kosbor előfordulása is.”

Ivóvíz és klimatikus vízmérleg
A Város ivóvízkincse csak fokozottan veszélyeztetett. Bár a klimatikus vízmérleg valamint az éves
csapadékösszegtérkép csökkenést mutat, a homokos talajú ivóvízbázisok kevésbé kitettek a
szennyezőanyagok bemosódásának.

Viharkockázat
Viharkockázat és kitettség alatt első sorban a helyi alapinfrastruktúra és épületek, illetve az
energiaellátó rendszer kockázatait értjük. Bár, ahogyan az alábbi Hrabovszky féle ábrán is leolvasható
a megye és a város viharkitettsége az országos átlag alatti, a KBTSZ módszertan minden megyét
ennek ellenére kiemelt kockázati tényezőként kezel.
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Viharkitettség a megyék szerint
Forrás: NATÉR

A lakóépületek szélterheléssel kapcsolatos sérülékenységének alapja az épületállomány tipológiája. A
legsérülékenyebb épületek Magyarországon a háború után épült (1950-70-es évek) középmagas (3-4
emeletes) „blokk típusú” társasházak, az 1990 után épült alacsony (1-3 emeletes) modern
társasházak, valamint az 1990 után épült magas (5-6 emeletes) modern társasházak. A családi házak
bizonyulnak a legkevésbé sérülékenynek.
Összevetve a KSH adatbázisában megtalálható, megyei bontású és országos „lakott lakások a
környezet lakóövezeti jellege szerint” adatokat elmondható, hogy Csongrád- Csanád megyében 1,
illetve 2%-kal magasabb a lakótelepi illetve a hagyományos városias lakóövezetben lévő lakások
aránya az országos arányokhoz képest, míg a családi házas, falusias jellegű lakások aránya
Mórahalmon magasabb. A megyére jellemző az 1990 után épült hagyományos városias otthonok
relatíve magas aránya (6%-kal nagyobb az országos aránynál), amik a szélkárra sokkal érzékenyebbek.
Összességében Csongrád- Csanád megye valamint Mórahalom lakóépületeinek szélviharok általi
veszélyeztetettsége kb. 1%-kal kisebb, mint a magyarországi átlag.

Összegezve
A leírtak alapján az összes települési hatás tekintetében összeállításra került egy értékelő táblázat,
melyben az egyes hatások súlyosság, azaz potenciális hatásuk alapján és a bekövetkezés
valószínűsége alapján 1-5 osztályzatot kaptak, ahol 1 az alacsony bekövetkezési
valószínűséget/hatást, az 5-ös érték pedig a nagy valószínűséget és jelentős hatást jelképeztek.
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Kiemelt éghajlati
problémakörök

Bekövetkezés Valószínűsége

Várható hatás mértéke

Viharkár

4

5

Károk a közlekedési
infrastruktúrában

4

5

Település levegőminősége

3

4

Település turisztikai vonzereje

2

3

Aszály okozta terméskiesés

5

5

Árvíz

1

2

Belvíz

4

4

Villámárvíz, elöntések

3

3

Természetes élőhelyek
csökkenése

4

5

Erdők – gyakoribb erdőkár

2

3

Allergének, betegségterjesztő
ágensek elterjedése

4

4

Hőhullámokra visszavezethető
egészségügyi problémák

5

5

A főbb, település szempontjából megvizsgálásra kerülő éghajlati problémakörök kockázati besorolása KBTSZ módszertan
alapján

Az elemzés egy másik dimenziójában a települési hatásviselők tekintetében a fő szakpolitikai
ágazatok érintettsége került meghatározásra, itt is az ötfokú skála segítségével.

Érintett szakpolitikai ágazat

Bekövetkezés
valószínűsége

Hatás
várható foka

Épületek

4

5

Közlekedés

4

5

Energia

4

5

Vízgazdálkodás

4

5

Hulladékgazdálkodás

3

2

A földhasználat tervezése

4

5

Mezőgazdaság és erdészet

5

5

Környezetvédelem és biológiai
sokféleség

4

5
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Egészségügy

4

4

Polgári védelem és
veszélyhelyzetek kezelése

4

3

Ahogyan látható és a korábbi részletes elemzésből is tapasztalható volt, a település első sorban az
extrém időjárási szituációk számának növekedése, a hőmérsékleti illetve csapadékjellegű szélsőségek
gyakoriságának növekedése miatt kell, hogy felkészítse infrastruktúráját és szakmai rendszereit az
éghajlatváltozás rossz hatásaira. A hőhullámok az egészségügyi rendszer részére jelenthetnek nyáron
megugró terhelést, ezzel szemben a viharok és csapadékkárok az épített infrastruktúra minden
elemét (utak, épületek, energiaellátás) veszélyeztetik.

Mórahalom városa a megfogalmazott kihívásokra a következő módon reagál:



Dekarbonizált Mórahalom - projekt
E-töltőállomások kiépítése az elektromos közlekedés népszerűsítése érdekében

Dekarbonizált mórahalom - geotermikus alapú fenntartható, kombinált
zöldenergetikai mintaprojekt alapkoncepció
Az 5-10 ezer lakosságszámú kisváros a kritikus településméret, aminekk gazdasági-társadalmi
viszonyai illetve környezetére gyakorolt térszervező hatása indokolja, hogy egy-egy nagyobb
volumenű, helyi szinten jelentős katalitikus hatással rendelkező fejlesztést, külső (európai uniós
és/vagy költségvetési forrásból származó) pénzügyi támogatásból hozzon létre. Ilyen „vezérprojekt”
lehet egy ipari park létrehozása, egy kiemelkedő turisztikai vonzerő fejlesztése, nagy hozzáadott
érték előállítására specializálódott agrártevékenység, vagy valamely természeti erőforrás, ezért
egyebek között a megújuló energia potenciál kiaknázása. Egy ilyen fejlesztés különösen indokolt, ha
az a helyi résztvevők partnerségére épül, és erősíti a helyi gazdasági-társadalmi kohéziót valamint
identitást.
A városban rendelkezésre álló termálvíz készlet fokozottabb hasznosítása intézmények, gazdasági és
lakóépületek fűtésére ott indokolt, ahol a kedvező hidrogeológiai adottságok koncentrált hőpiaccal
párosulnak. Jóllehet ezres lakossággal rendelkező települési szegmens támogatása szakpolitikai
kérdés mind az össznemzeti energia- és klímapolitikai célkitűzések megvalósításában, mind a
célértékekhez való hozzájárulás, mind az import energiától való függőség csökkentése és az
ellátásbiztonság növelése 1-5 tekintetében. A geotermikus energia támogatása a kisvárosokban a
következő hozadékokkal járhat együtt:az 5-10 ezres településcsoportban a rendelkezésre álló hőpiac
elegendő a geotermikus rendszerek rentábilis működtetésére, a beruházási költségek megtérülése
túlságosan lassú ahhoz, hogy az adott önkormányzat erre önerőből reálisan vállalkozhasson. Tehát,
az 5-10



helyi, behozatalra nem szoruló, hosszú távon is fenntartható energiaforrás;
környezettudatos megoldás, ami a település élhetőségét javítja, és pozitívan hat a helyi
gazdaság pl. turizmus és nagyobb hozzáadott értékű szolgáltatások fejlődésére;
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kedvező szolgáltatási árak alakíthatók ki, vagy a piaci alapú díjak további fejlesztéseket
generálhatnak pl. további hatékonyságnövelő beruházásokra;
az innovatív fejlesztési környezet vonzza a befektetőket, ezáltal erősödik a
munkaerőpiaci kereslet illetve a kisvárosok települési környezetükre gyakorolt
térszervező hatása;
a közreműködők („stakeholderek”) közötti szinergiák, együttműködési hálók, területi
kohézió valamint identitás erősödnek;
a geotermikus hőszolgáltató rendszerek több dimenzióban is tovább fejleszthetők pl.
erőteljesebb nyitás a helyi gazdasági szereplők, mint potenciális hőpiaci szereplők
irányába, újabb műszaki megoldások a hőhasznosítás hatékonyságának növelésére (pl. a
hőlépcsők növelése, a visszatérő vizek hőjének gazdaságosabb hasznosítása, kis méretű
valamint decentralizáltabb hőszükségletek kielégítésére hőszivattyús rendszerekkel való
kombinálásával);
a valós hőigényekhez jobban illeszkedő, jól szabályozható, decentralizált rendszerek
jönnek létre.

Egy innovatív mintaprojekt sosem előzmények nélküli, innovatív fejlesztési szemlélet, régebbi
fejlesztési tapasztalatok, megfelelő infrastrukturális alapok, meglévő szakértő valamint menedzsment
kapacitások nélkül nem valósítható meg. Mórahalom települése sok szempontból is hivatott arra,
hogy mintaterület legyen a tervezett projekt részére.
A 5-10 ezer lakosságszámú kisvárosok csoportjába tartozó Mórahalom (népessége 2018-ban: 6.312
fő) már a 2000-es évek elején meglátta, hogy a település jó minőségű és kellő mennyiségben
rendelkezésre álló termálvízkészlete a városi fürdőben gyógyászati célra történő hasznosításán felül,
a benne lévő hőenergia révén fűtési célú hasznosításra és villamos áram termelésre is felhasználható.
Ezen előnyök maximális kihasználása céljából az elmúlt tíz év folyamán épült ki a városban a
geotermikus kaszkádrendszer, ami pillanatnyilag is ellátja a város közintézményeinek és a
gyógyfürdőnek a fűtését, és ezen felül gázmotoros kiserőművek segítségével jelentékeny mennyiségű
villamos energiát is termel.
A város jelenlegi arculata az elmúlt évtizedek alatt egy kiérlelt, jól átgondolt, tudatos várostervezés
alapján, annak következetes megvalósítása eredményeként jött létre. Külön kiemelendő a
rendszerszemlélet, a programozás valamint az integrált fejlesztések. Ez utóbbi hatékony illetve
koncentrált erőforrás-gazdálkodásra és széleskörű partnerségre épül.
Mórahalom Településfejlesztési Koncepciója 2020. február 27-én lett elfogadva a Város
Képviselőtestülete által. A Koncepció meghatározása szerint Mórahalom város hosszú távú stratégiai
célja 2035- re fenntarthatóan fejlődő, emberléptékű település, ahol virágzik az élet, és amely vonzza
a letelepedni szándékozókat, vonzza a gazdasági befektetőket, továbbá vonzza a pihenni vágyó
turistákat is.
A telelpülés társadalmát és gazdaságát jellemző tendenciákat, és járási/kistérségi súlyának
változásait, a város jövőre vonatkozó célkitűzéseit egyaránt figyelembe véve Mórahalom önmagáról
alkotott képe a „jövőtudatos kisváros”. A „jövőtudatos kisváros” fogalma a helyi közösségre, a helyi
gazdaságra, a természeti és épített környezetre egyaránt vonatkozik. A kapcsolódó fontosabb
részcélok:






Mórahalom, „az élhető város”
Mórahalom, „az intelligens város"
Mórahalom, „a modern innovatív alapú gazdaság városa"
Mórahalom, „a zöld város”
Mórahalom, „a turizmus, a rekreáció, az oktatás, a sport és az egészség városa"
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Mórahalom, „a térségközponti város és a Balkán kapuja”

A „zöld város” célkitűzés részcéljai között hangsúlyosan szerepelnek a következők:
 energetikai fejlesztések (napenergia-, geotermikus energia-,
biomasszahasznosítása különös tekintettel a középületeken, geotermikus kaszkádrendszer fejlesztése),
 új termálkút fúrások és kutak összekapcsolása,


elektromos töltőállomás kiépítése gépjárművek számára.

környezetvédelmi illetve pénzügyi szempontból fenntartható ellátási modellként szolgál a hazai, 5-10
ezer lélekszámú települések fejlesztéséhez.
A fejlesztés révén Mórahalom Város hozzájárul a hazai energia- és klímapolitikai célkitűzések
teljesüléséhez. Az említett fejlesztés egyidejűleg szolgálja:




az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését a városban,
a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés javítását
a biztonságos illetve fenntartható energiaellátást,

Mórahalom töltőállomállomásának üzemeltetési modellje
Az MVM Vállalatcsoport tagvállalataként az NKM Mobilitás Kft. célkitűzése, hogy E-mobilitás és CNG
(sűrített földgáz) üzletágai révén meghatározó szereplője legyen a környezetbarát közlekedés hazai
elterjesztésének. Ezért NKM Mobilitás Kft. mobiliti márkanéven CNG- és Elektromosgépjármű
töltőállomásokat telepít és üzemeltet és biztosít kiemelkedő töltési szolgáltatást a felhasználók
részére.
Az MVM Vállalatcsoport tagjaként stabil gazdasági alap illetve vállalatcsoporton belül a lehető
legmagasabb szintű szakmai kompetencia áll NKM Mobilitás Kft. rendelkezésére mind a töltők
telepítési, mind az üzemeltetési feladataihoz (IT és fizetési-számlázási rendszer, 24/7 ügyfélszolgálat,
karbantartás, stb.).

Üzemeltetési informatikai rendszerek
Távfelügyeleti informatikai háttér-rendszer (back-end)
A töltők megbízható üzemeltetését valamint az üzleti környezetbe integrálását az úgynevezett
távfelügyeleti informatikai háttérrendszer biztosítja. A töltők e rendszer révén küldik el a töltési
adatokat, illetve kapják meg az utasításokat. A rendszer segítségével nem csak a távfelügyelet, de a
rendszeres szoftverfrissítések, távoli konfiguráció illetve hibaelhárítás is megvalósítható.
Felhasználói mobil applikáció (Front-end) publikus üzemeltetéshez
Felhasználóink részére az MVM csoport informatikai leányvállalata Mobiliti néven alkalmazást
fejlesztett integrált navigációs és fizetési-számlázási modullal, ami teljes egészében megfelel az
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európai és magyar adatvédelmi (GDPR), és egyéb jogi követelményeknek. Informatikai fejlesztési
kompetenciánk lehetővé teszi, hogy kiemelt partnereink számára személyre szabott megoldásokat is
fejleszthessünk. Az applikáció Android és iOS operációs rendszerre tölthető le.

Az alkalmazás a Mobiliti töltőhálózat mellett Magyarország összes publikus töltőjét is feltünteti, és a
magyarországi villanyautó (zöld-rendszámos) felhasználók több mint 90%-a regisztrált rá.

Üzemeltetési szolgáltatások
Publikus üzemeltetés
Magyarországon a mindenki számára elérhető töltők üzemeltetéséhez a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal (MEKH) e-mobilitás szolgáltatási engedélye szükséges.
A töltők MEKH-engedélyesi üzemeltetéséhez alapvetően két szolgáltatói aktivitás kapcsolódik:
I: Elektromos Töltőberendezés Üzemeltető, aki gondoskodik a töltőberendezés áramellátásáról
(POD-ról vagy Tulajdonos által a töltővel biztosítottan), végzi annak szervizelését és hibaelhárítását,
valamint töltőfelügyeleti informatikai rendszert üzemeltet, amivel biztosítja a felhasználók
azonosításának műszaki feltételeit és elérhetővé teszi az elszámoláshoz szükséges töltési adatokat
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(u.m. idő, energia stb.) az Elektromobilitás-szolgáltató részére egy szabványos informatikai felületen.
Töltőberendezésüzemeltető a töltőt a kapcsolódó szolgáltatásaival együtt bocsátja Elektromobilitásszolgáltató számára díj ellenében. Az elektromos töltőberendezés üzemeltetéséhez szükség van a
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) engedélyére.
II: Elektromobilitás Szolgáltató, aki publikusan elérhetővé teszi az elektromobilitás szolgáltatást a
felhasználóknak (regisztrációval és eseti jelleggel is) mobil-alkalmazáson keresztül, illetve ellátja az
ehhez kapcsolódó elszámolási feladatokat. Ezen felül a publikus üzemidőben folyamatosan elérhető
ügyfélszolgálatot tart fent a felhasználók számára. A szolgáltató szabadon dönthet a töltők
használatának árképzéséről, amiből megtéríti az üzemeltető által a rendelkezésére bocsátott
töltőberendezés használati díját. Ezen szolgáltatás nyújtása MEKH bejelentéshez kötött tevékenység.
NKM Mobilitás Kft. üzemeltetési szolgáltatást csak elektromobilitás szolgáltatással együttesen nyújt,
azonban szolgáltatási tevékenységet viszont önállóan is elérhetővé tesz más üzemeltetőnek.

Üzemeltetés feltételei
Töltőhelyszín kiépítése
A töltőberendezések jogszerű üzemeltetéséhez a következő kiépítéssel kell ellátnia töltőállomást:
Megnevezés
1.

Töltőponthoz tartozó útburkolati festés biztosítása (Mobiliti specifikációnak
megfelelően).

2.

Töltőállomáshoz tartozó útforgalmat jelző tábla telepítése
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Megállapítások
A tanulmányban összefoglaltuk a klímaváltozáshoz kapcsolódó általános érvényű megállapításokat és
bemutattuk az elektromos közlekedés piacán tapasztalható tendenciákat.
A Mórahalom település kapcsán bemutatott projektek, beruházások és intézkedések igazolják a
település elkötelezettségét a jelen kihívásainak való megfelelés és a környezetvédelem irányában.
Járási központként és jelentős turisztikai vendégforgalmat bonyolító desztinációként a település
megújuló energiafelhasználási projektjei egyben szemléletformáló erőként is értelmezhetők. A
lakosság számához képest, mely a www.nyilvantarto.hu adatai szerint 2020. január 1-én 6443 fő volt
Mórahalom vendégforgalma a 2019-es évben a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben
megforduló látogatószámot tekintve 454.000 fő, azaz 70 szeres.
A turisztikai kínálat piacán való jelenlét megköveteli a fogadóképesség színvonalának folyamatos
fejlesztését.
Az alábbi ábrán látszik, hogy az elektromos töltőállomást létesítő beruházók látható hányada a
Turizmus, vendéglátás szektorban jelenik meg. Ez igazolja azt az előfeltevést, hogy a település
turisztikai kínálatának fejlesztésekor is releváns az elektromos töltés hozzáférés fejlesztése.

Forrás: Gerse József: Felvillanyozva: az elektromos autók töltőhálózatának terjedése Magyarországon

Az elérhető szolgáltatások ilyen irányú bővítése egyben a jövőre nézve egyéb előnnyel is járhat,
hiszen az intézkedéssel a szektor egy újabb, jól körvonalazható szegmenst is megszólíthat, az
elektromos autóval rendelkezők, illetve a környezettudatos vásárlók körét. A tapasztalat azt mutatja,
hogy ez nem csupán mennyiségi változást jelenthet újabb vendégkör megjelenésével, hanem egyben
magasabb diszkrecionális jövedelemmel rendelkező és nagyobb költési hajlandóságú réteg
megszólításának lehetősét jelentheti.
Összességében elmondható, hogy Mórahalom a tervezett beruházással mind imázsát, mind
bevételeit növelheti a helyben lakók és az ide látogató vendégek körében egyaránt.
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Források:

Mórahalom Városi Önkormányzatának megbízásából Dr. Halmágyi Tiborné környezetgazdálkodási
szakmérnök által készített tanulmány (2020 December) - A Fenntartható Fejlődés Helyi Programja
DEKARBONIZÁLT MÓRAHALOM - GEOTERMIKUS ALAPÚ FENNTARTHATÓ, KOMBINÁLT
ZÖLDENERGETIKAI MINTAPROJEKT KISTELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA Megvalósíthatósági tanulmány
Dr. Molnár Ferenc, Dr. Sági Zsolt, Szűcs Anikó , Mórahalom Település Önkormányzata – Mórahalom
Település Klímastratégiája
https://www.eon.hu/hu/egyeb/tesztoldalak/blogcikk/megujulo-energiaforrasok.html
https://solar-kit.hu/kornyezettudatos-kozlekedes-es-elektromos-autok/
https://www.eon.hu/hu/blog/e-mobilitas/kilenc-donto-erv-elektromos-jarmuvek-mellett.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89ghajlatv%C3%A1ltoz%C3%A1s
https://www.greenpeace.org/hungary/blog/4580/klimavalsag-vagy-klimakatasztrofa/
https://ingreen.hu/kornyezetipar/a-klimavaltozas-hatasanak-kezelese/
https://www.villanylap.hu/hirek/4814-a-jovo-energiatermeloi-az-elektromos-autok
Hazai elektromobilitási stratégia – Jedlik Ányos terv 2.0 – Innovációs és tecchnológiai minisztérium https://akadalymentes.20152019.kormany.hu/download/f/a9/a1000/Hazai%20elektromobilit%C3%A1si%20strat%C3%A9gia.pdf
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnlc.hu%2Fkonnyu_hetkoznapok%2F201610
17%2Felektromos-auto-hibridakkumulator%2F&psig=AOvVaw1kF69CTbmo3w4PPQpgbAF7&ust=1615556130973000&source=ima
ges&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjWkKeuqO8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.loanonyourcar.com%2Fnews%2Fcanswitching-to-an-electric-car-savemoney&psig=AOvVaw32khTUQbzYo_u7HgwQikDc&ust=1615556572363000&source=images&cd=vfe
&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCwgo-wqO8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fforbes.hu%2Fuzlet%2Fmagyarok-fejlesztika-legdogosebbmopedet%2F&psig=AOvVaw1OBm2RJU7TsjVmQt0BPYXc&ust=1615556803191000&source=images&
cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjOoZ6wqO8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgepida.hu%2Fen%2Fwebshop%2Felectricbicycle%2F30172010-17a-sirmium-1000-29-m9s&psig=AOvVaw1ajdEzBbA3zvEKbICZBbfV&ust=1615556892996000&source=images&cd=vfe&ved=
0CAIQjRxqFwoTCMD8wsiwqO8CFQAAAAAdAAAAABAD
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https://static4.depositphotos.com/1000840/284/v/600/depositphotos_2840716-stock-illustrationenvironment-icons.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Wikipedia-hu-qr.png
https://www.valuewalk.com/wp-content/uploads/2019/10/battery_icon_1572534797.png
https://i.pinimg.com/originals/7f/49/82/7f49826b0beff5771dce4aad8ff05d0c.png
https://ak.picdn.net/shutterstock/videos/1035063782/thumb/11.jpg
https://i.pinimg.com/originals/ae/62/28/ae6228ecf438eb001e70ab867f0a22c1.jpg
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2020/04/ts600403.pdf

A tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió
hivatalos álláspontját.
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