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Felelős kiadó: A Polgármesterek Szövetségének irodája.
A Polgármesterek Szövetsége Irodáját helyi és regionális önkormányzati szövetségek konzorciuma 
irányítja, 
amelyet az Energy Cities vezet, és amelynek tagjai a Climate Alliance, az Európai Önkormányzatok és 
Régiók Tanácsa (CEMR), az Eurocities és a Fedarene.

Kiadás: 2011. november
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A Polgármesterek Szövetségének irodáját az Intelligens Energia Európa Program támogatja. 
Bár a szövegek elkészítésekor gondosan jártunk el, sem az Európai Bizottság, sem a Bizottság nevében eljáró személy
nem felel a jelen kiadványban közzétett információkért, 
sem pedig a szövegben maradt esetleges hibákért.
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A COVENANT LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

A Polgármesterek Szövetségének 
aláírói célul tűzték ki, hogy 2020-ra 
elérik és lehetőség szerint túlteljesítik 
a CO2-kibocsátás az Európai Unió által 
tervezett 20%-os csökkentését. Ezt 
a Fenntartható Energia Akcióterv 
(SEAP) megvalósítása, az energiahaté-
konyság kezelése és a helyi megújuló 
energiaforrások felhasználása révén 
kívánják elérni.

A célkitűzés elérése érdekében az 
aláírók a következő lépések betartását 
vállalják:

Az első lépés a CO2 alapkibocsátás készlet (BEI) kidolgozása, vala-
mint a szakpolitikai elkötelezettség konkrét intézkedésekre való lefor-
dítása.
Az aláírók Fenntartható Energia Akciótervüket a CO2 alapkibo-
csátás készlet főbb eredményeivel együtt, a hivatalos csatlakozá-
sukat követő egy éven belül nyújtják be. A helyi érintettekkel és 
polgárokkal való szoros együttműködésben kidolgozott és a helyi 
önkormányzat által jóváhagyott SEAP felvázolja a tervezett intézke-
déseket. Az aláírók ezenkívül a benyújtást követő minden második 
évben eleget tesznek a SEAP megvalósításával kapcsolatos nyomon 
követési és jelentési kötelezettségüknek. 

A jelen kiadvány célja, hogy áttekintést nyújtson az olvasónak a SEAP 
kialakításának folyamatáról. Betekintést nyújt a SEAP főbb elemeibe, 
valamint röviden bemutatja a benyújtási és az értékelési eljárást. A 
következő oldalakon ösztönző példákat és gyakorlati tanácsokat is 
találhat a kialakítás megkezdéséhez és az akcióterv megvalósításához.

Saját akcióterv kialakítása – szoros együtt-
működésben a helyi érintettekkel és polgárokkal

Saját CO2 Alapkibocsátás készlet összeállítása

Saját Covenant csapat kialakítása

A hosszú távú jövőkép meghatározása

A CO2-kibocsátás csökkentésével 
kapcsolatos irányelvek és intézke-
dések végrehajtása

A megvalósítás nyomon követése és jelentése
2. LÉPÉS  Fenntartható Energia 

Akcióterv benyújtása

3. LÉPÉS Megvalósítási 
beszámolók benyújtása

 1.LÉPÉS   A Polgármesterek Szövetségének aláírása Kezdőlépések

Tervezés

Megvalósítás

A megvalósítás nyomon követése és jelentése

er

20%-kal 
alacsonyabb 

CO2
-kibocsátás 

2020-ra
-20%

A m
eg

valósítá
s nyomon követése és visszajelzés
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EGYSZERŰSÉG, RUGALMASSÁG ÉS ÖSSZEHASON-
LÍTHATÓSÁG!

A Polgármesterek Szövetsége átfogó módszertani keretrendszert 
biztosít a SEAP kialakításához és végrehajtásához.

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjával együttműködve 
kialakított, a helyi önkormányzati és a szakértőkből álló résztvevők 
csoportjainak gyakorlati tapasztalatain alapuló Covenant módszertan 
szilárd műszaki és tudományos alapon nyugszik. A javasolt 
módszer, koncepciók és irányelvek a lehető legnagyobb mértékben 
követik a nemzetközi és az európai szabványokat (pl. az Éghajlatválto-
zással foglalkozó kormányközi munkacsoport (IPCC) vagy az Európai 
Referencia Életciklus Adatbázis (ELCD) kibocsátási faktorait).

A rugalmas és a helyi sajátságokhoz igazodó Covenant módszertan 
- az online SEAP-űrlap segítségével - közös jelentési keretrendszert 
biztosít. Ennek köszönhetően a helyi önkormányzatok összehason-
líthatják eredményeiket másokkal (pl. egy önkormányzaton belül 
az idő előrehaladásával, valamint a hasonló körülményekkel rendel-

A COVENANT SZAKMAI TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ 
ANYAGAI

• A „Fenntartható Energia Akcióterv kialakítása” című 
kézikönyv részletes útmutatást és praktikus ajánlásokat 
nyújt a BEI és a SEAP kialakításának teljes folyamatáról. Megha-
tározza a CO2 (vagy azzal egyenértékű anyag) elszámolásának 
és jelentésének kulcsfontosságú alapelveit. Ezenkívül néhány 
szakmai példát is bemutat az önkormányzatoknak a helyben 
megvalósítható energiahatékonysággal és a megújuló energia 
kezelésével kapcsolatban.

•	 A SEAP-űrlap olyan keretrendszer, amelyet az aláírók a 
helyi CO2-kibocsátás és annak csökkentését célzó akciók 
jelentésére  használnak. Ez a Covenant aláírói által közvetlenül 
angol nyelvre kódolt interaktív, webes alapú eszköz hozza létre 
az egyéni SEAP-tervek formai vázát és egyúttal összesített online 
statisztikákat is biztosít. A sablon a vonatkozó útmutatásokat is 
tartalmazza (az EU összes hivatalos nyelvén), amely a rendsze-
rezett és módszeres adatgyűjtésben és -elemzésben segíti az 
aláírókat.

•	 A SEAP-űrlap alapján készült a megvalósítási beszámoló 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
Minden anyag elérhető a Polgármesterek Szövetségének 
weboldalán:
http://www.polgarmesterekszovetsege.eu/support/
library_hu.html

kező helyi önkormányzatokkal). Minden aláíró tetszés szerint használ-
hatja az összes eszközt, amelyet saját céljaihoz megfelelőnek ítél. Az 
aláírónak azonban meg kell győződnie arról, hogy a jelentett készlet 
megfelel-e a Covenant alább ismertetett követelményeinek.

© Shutterstock

űrlapja, amely megkönnyíti a SEAP végrehajtásának nyomon 
követését. A sablon egy magyarázó dokumentummal együtt 
2012-től áll rendelkezésre, és az aláírók kulcsfontosságú 
eszközét képezi az előrehaladás nyomon követéséhez és 
jelentéséhez.

RUGALMAS MÓDSZERTANI KERETRENDSZER AZ INTÉZKEDÉSEKHEZ
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A FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERV DIÓHÉJBAN

A SEAP kulcsfontosságú dokumentum, amely bemutatja, hogy 
a Covenant aláírók hogyan tehetnek eleget kötelezettségüknek 
2020-ig. A helyi energiaellátási rendszerek integrált tervezésének 
és holisztikus megközelítésének koncepciója alapján jött létre. 
Az energiaigény csökkentésére összpontosít több kulcsfontosságú 
ágazatban, valamint helyi megújuló energiaforrásokat használ fel a 
helyi energiaigények kielégítésére.

TARTALOM – MIT TARTALMAZ A TERV?

•	 A CO2 alapkibocsátás készlet kulcsfontosságú eredményeit, 
bemutatja a jelenlegi energiafogyasztási szintet és azonosítja a 
CO2-kibocsátás elsődleges forrásait – Hol áll most?

•	 Hosszú távú jövőképet, amely meghatározza a 2020-ig előirány-
zott, átfogó CO2-kibocsátási tervet és az intézkedések elsőd-
leges területeit – Hová szeretne eljutni?

•	 Egy sor rövid- és középtávú intézkedést, amelyet a végrehaj-
tási időszakban kell megvalósítani, továbbá a terv célkitűzése-
inek elérésével kapcsolatos időkereteket és felelősségi köröket 
– Hogyan juthat el oda? 

   INTEGRÁLT MEGKÖZELÍTÉS ALKALMAZÁSA

 „ A z  é g h a j l a t t a l  é s  a z  e n e rg i á va l  ka p c s o l a to s  üg ye k 
Friedrichshafenben a várostervezési napirend élén állnak. Az önkor-
mányzati terület fejlesztési tervezete Németországban lehetővé 
teszi számunkra, hogy az új építési területeken és ipari parkokban 
specifikációkat készítsünk az energiaellátáshoz és a jövőbeli mobi-
litáshoz. [...] Garantáltan olyan várost alakítunk ki, ahol rövidek 
a közlekedési útvonalak, a városi buszjáratok rendszere pedig 
modern. A földhasználat tervezése meghatározza a következő évti-
zedek energiafelhasználását!” Andreas Brand, Friedrichshafen 
polgármestere (Németország)

   AMBICIÓZUS JÖVŐKÉP KIALAKÍTÁSA 
 
 „Beckerich számára fontos lépést jelentett a SEAP-tervünk kialakí-
tása törekvéseink megújításához. Bebizonyosodott, hogy mindig 
javíthatunk a munkánkon, az energia-megtakarítás pedig a 
legfontosabb célkitűzéseink, az »energia-függetlenség« eléréséhez.” 
Camille Gira, Beckerich polgármestere (Luxemburg)

A TERV CÉLJAI

•	 A hosszú távú politikai elkötelezettség biztosítása – a SEAP az 
önkormányzat (vagy azzal egyenértékű döntéshozó testület) 
által jóváhagyott stratégiai-politikai dokumentum;

•	 A stratégia konkrét célokra való átültetése, valamint az emberi 
és pénzügyi erőforrások elosztása az intézkedések megvalósítá-
sához – a SEAP egy operatív eszköz;

•	 A helyi résztvevők bevonása a teljes folyamatba, a kidolgozástól 
a megvalósításig – a SEAP kommunikációs eszköz az érintettek 
és a polgárok felé.

HATÁLY

A SEAP meghatározza az intézkedések összefüggő sorozatát, amely 
minden kulcsfontosságú (köz- és magán) ágazatra kiterjed. A legtöbb 
SEAP-terv várhatóan kiterjed a készletben felsorolt valamennyi 
ágazatra:

Mivel a helyi önkormányzatok csupán korlátozott befolyást gyako-
rolnak az iparra, rajtuk múlik annak eldöntése, hogy szerepeltetik-e 
az adott ágazatot a SEAP-tervben (kivéve az ETS1-ben szereplő 
üzemeket).

F Ő B B  C É L ÁG A Z ATO K

E G Y É B  A J Á N LOT T  ÁG A Z ATO K

Közlekedés
(tömeg-, magán- és 
kereskedelmi)

Iparágak
(kivéve ETS1)

Kis mennyiségű 
megújuló energia 
termelése helyben

Földhasználat-
tervezés

Együttműködés a 
polgárokkal és a helyi 
érintettekkel

Egyéb
(hulladék- és 
vízkezelés)

Közbeszerzés

Épületek, berendezések 
és létesítmények 
(önkormányzat, 
a harmadik szektor, 
lakossági)

Ezenkívül a SEAP-tervet olyan intézkedési területekre is kell alapozni, 
ahol a helyi hatóságoknak konkrét szerepük van – tervezőként, 
ösztönzőként, fogyasztóként és néha termelőként, például:

1 ETS – az Európai Unió szén-dioxid-kibocsátás-kereskedelmi rendszere

© Shutterstock
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A CO2 ALAPKIBOCSÁTÁS KÉSZLET – A SEAP ALAPJA

A CO2 alapkibocsátás készlet (BEI) a SEAP nélkülözhetetlen alko-
tóeleme. Világosan szemlélteti a jelenlegi helyzetet, azaz leírja 
a helyi önkormányzat aktuális helyzetét az energiafogyasztás és a 
CO2-kibocsátás vonatkozásában. Tartalmazza a SEAP kidolgozásának 
alapjait. A kész BEI segítségével a helyi önkormányzat azonosíthatja 
az intézkedések és a lehetőségek elsődleges területeit, amellyel elér-
heti a CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló célkitűzést. Segítséget 
nyújt az intézkedések kiválasztásában és fontossági sorrendbe téte-
lében. A végrehajtott intézkedések potenciális kibocsátás-csökken-
tésének mérésére rendszeresen CO2 ellenőrző kibocsátási készle-
teket (MEI) kell készíteni.

  ÁTFOGÓ LELTÁRRA ALAPOZVA 
 „Véleményem szerint a jó kibocsátási készletek és a tudományos 
alapok kulcsfontosságú szerepet játszanak a törekvések sikerében. 
A kiindulási helyzet, a hatály és az elkötelezettségeik jelentőségének 
megértése révén az önkormányzatok jobb helyzetben vannak köte-
lezettségeik teljesítése és az ambiciózus intézkedéseik megvalósí-
tása tekintetében.’’ Frank Smeets, a környezetvédelmi ügyek 
miniszterhelyettese Limburg tartományban (Belgium), a 
Covenant területi koordinátora

HATÁLY

A Covenant lényegében területi megközelítést alkalmaz, és az energiafelhasználással és -termeléssel (ha van ilyen) kapcsolatos kibocsátásokat 
vizsgálja a helyi önkormányzat területén.

‘BEI’ KONCEPCIÓK

CO2N2O CH4

A tüzelőanyag területen belüli 
elégetésével összefüggő közvetlen 
kibocsátások

Egyéb közvetlen,
egy adott területen 
belüli
kibocsátások,
a választott ‘BEI’ 
ágazatoktól 
függően

A területen belül felhasznált energia 
előállításával összefüggő (közvetett) 
kibocsátások, függetlenül az áramter-
melés helyétől

Épületek, berendezések
és létesítmények (önkor-

mányzati, lakossági, harmadik 
szektor)

Közlekedés (tömeg-, 
magán- és kereske-

delmi)

Iparágak
Kivéve ETS
(opcionális)

Szilárd hulladék és
szennyvíz

kezelését végző 
telepek

(opcionális)

Helyi energiatermelő
létesítmények

(elektromos áram ≤ 20 MW,
fűtés/hűtés, ha van ilyen)

Kivéve ETS

COGENE-
RATION

A Z  Ö N K O R M Á N Y Z A T  T E R Ü L E T E

POWER 
PLANT

Jelentés
köteles 
egységek

„Standard” (IPCC) – az önkormányzat területén belüli energiafogyasztással – közvetlenül a tüzelőanyagok helyi elégetésével vagy közve-
tetten a területen belül felhasznált, de azon kívül előállított elektromos áram/fűtés/hűtés előállításához felhasznált tüzelőanyagok elégeté-
sével – összefüggő CO2-kibocsátásokat tartalmazza. 
Életciklus-értékelés – tartalmazza az egyes energiahordozók általános életciklusát, azaz nemcsak a tüzelőanyagok elégetéséből, hanem a 
teljes energiaellátási láncból származó kibocsátásokat is (kitermelés, szállítás, feldolgozás).

1990 a legtöbb nemzetközi szabvány javasolt báziséve (Kiotói Egyezmény, az IPCC értékelő jelentései).
A helyi önkormányzatoknak azonban ki kell választaniuk azt az évet, amelyből a legtöbb átfogó és megbízható adat nyerhető.

CO2 tonnában mért mennyisége – ha a helyi önkormányzat csak a CO2-kibocsátásokat kívánja jelenteni.
CO2-ekvivalens tonnában mért mennyisége – ha a helyi önkormányzat egyéb üvegházhatást okozó gázokat – például CH4 és N2O – is 
szerepeltetni kíván. Átszámítja a CH4 és az N2O mennyiségét CO2-ekvivalenssé úgy, hogy megszorozzák az üvegházhatást okozó gáz kibocsátását 
annak globális felmelegedési potenciáljával.

Kibocsá-
tási 
faktorok

Bázisév
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INSPIRÁCIÓ A SEAP KIDOLGOZÁSÁHOZ

ADATGYŰJTÉS ÉS –ELEMZÉS

  Worms, Németország, kb. 83 000 lakos

Az adatgyűjtés gyakran jelentős kihívást jelent a CO2 alapkibo-
csátás készlet összeállításakor. A BEI kidolgozásához Worms városa 
több „tárgyalási nap” szervezésével együttműködésre törekedett a 
helyi energiaellátóval és az egyéb érintettekkel. Fennállt a lehetőség 
a szélesebb körű és hatékonyabb együttműködés megalapozására 
a résztvevőkkel. Az együttműködési folyamat különösen sikeres volt: 
a helyi önkormányzat az áram- és a gázszolgáltatótól pontos és átfogó 
energiafelhasználási adatokat kapott a főbb épületekre, létesítmé-
nyekre és ipari egységekre vonatkozóan. Emellett a kéményseprők 
egyesülete és a helyi lakástársaság is megbízható adatokat bocsá-
tott rendelkezésére a magánháztartások energiafogyasztására vonat-
kozóan, valamint további információkkal szolgált az összes meglévő 
fűtési rendszert illetően.

A közlekedés kibocsátásait a területen közlekedő járművek teljesít-
ményére és üzemanyag-felhasználására alapozták. A hiányzó adatok 
megszerzéséhez mintafelméréseket végeztek a területen, amelyek 
fő célja a magánjellegű gépjárműforgalom mérése volt (a járművek 
száma, a megtett kilométerek száma stb.).

Nagy segítségnek bizonyult az ECORegion számítási eszköz, amely 
hatékony módszertant és releváns átváltási tényezőket biztosított.
A készletek felmérése több mint hat évet ölelt fel – 2004-től 2009-ig 
–, és azonosította a legfontosabb CO2-kibocsátási forrásokat és csök-
kentésének lehetőségeit.

FORGATÓKÖNYV ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS ALKAL-
MAZÁSA ÉS STRATÉGIAI KÖRNYEZETÉRTÉKELÉS 
KIALAKÍTÁSAT 
 
  Dublin, Írország kb. 506 000 lakos

A forgatókönyv alapú megközelítés több SEAP-tervben megtalál-
ható, például Dublin akciótervében, amely három különböző forga-
tókönyvet vesz fi gyelembe 2020-ra.

A „Szokásos üzletmenet” című forgatókönyv a tevékenység hiányával 
kapcsolatosan ad előrejelzést, míg a másik két forgatókönyv elemzi 
néhány konkrét intézkedés hatását. Az 1. forgatókönyv olyan intézke-
dések sorozatát kínálja, amely költségek és összetettség tekintetében 
könnyen megvalósítható. A 2. forgatókönyv nagyobb költséggel járó 
és hosszabb távú. 

A forgatókönyvek alapján Dublin akcióterve világosan vázolja a 
helyi önkormányzat 2020-ig kitűzött CO2-csökkentési célkitűzésének 
megvalósíthatóságát, valamint kiemeli a kötelezettségek teljesíté-
séhez megoldandó kihívásokat.

Stratégiai környezetértékelést2 is végeztek annak érdekében, 
hogy a környezetvédelmi megfontolásokat is (biológiai sokféleség, 
népesség, emberi egészség, állat- és növényvilág, talaj, víz, levegő, 
éghajlati tényezők, anyagi eszközök, kulturális örökség és táj) fi gye-
lembe lehessen venni az akciótervben.

AZ ENERGIAFOGYASZTÁST BEFOLYÁSOLÓ KÜLSŐ 
VÁLTOZÓK AZONOSÍTÁSA 

  Barcelona, Spanyolország kb. 1 628 000 lakos

A helyi önkormányzat energiafogyasztási, CO2-kibocsátási és társa-
dalmi-gazdasági tényezők szempontjából történő átfogó felülvizsgá-
lata alapvetően fontos az intézkedés elsődleges területeinek megálla-
pításához. Barcelona SEAP-terve részletesen elemzi a külső változókat, 
amelyek befolyásolhatják az energiafogyasztást, például: népesség, 
beépített terület és a bruttó nemzeti termék (GDP). Barcelona a GDP 
elemzésével felismerte a gazdasági növekedés energiafelhasználásból 
eredő bizonyos hátráltató tényezőit az értékelési időszak során.

2 A további részletekért lásd a 2001/42/EK SEA-irányelvet.
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AZ EGYES INTÉZKEDÉSEK EMBERI- ÉS ANYAGI 
ERŐFORRÁS-SZÜKSÉGELETEINEK AZONOSÍTÁSA

  Riga, Lettország kb. 750 000 lakos

A SEAP-tervben minden intézkedést gyakorlati szempontból kell 
meghatározni. Riga SEAP-terve meghatározza a megvalósítás időke-
retét, és világosan kijelöli a felelősségi köröket. Ezenkívül azonosítja 
az anyagi erőforrásokat és a potenciális finanszírozási forrásokat 
az intézkedések kialakításához és végrehajtásához. Íme néhány példa:

MEGBESZÉLÉS A HELYI ÉRDEKELT FELEKKEL

  Mulhouse Alsace Agglomération, Franciaország         
kb. 252 000 lakos

A Mulhouse Alsace Agglomération 
SEAP-terve a helyi érintettekkel 
folytatott, széles körű párbeszéd 
eredménye. A városközösség már 
2007-ben „tanácsadó testületet” 
alapított, hogy támogassa az akció-

terv kialakítását és megvalósítását. A testület jelenleg körülbelül 100 
tagot számlál (választott képviselők és küldöttek a kapcsolódó osztá-
lyokról, szakértők, egyesületek, egyetemek, vállalatok és polgárok). 
A rendszeres értekezletek elősegítik a tapasztalatcserét, a know-how 
átadását, biztosítják az ágazatközi együttműködést, valamint lehetővé 
teszik az összefogást a helyi problémák jobb megértése érdekében. 
A tanácsadó testület részt vesz a SEAP kidolgozásának, megvalósítá-
sának, nyomon követésének és értékelésének kulcsfontosságú fázi-
saiban. Az átlátható részvételi eljárásnak köszönhetően a helyi érin-
tettek új lehetőséget találtak ötleteik és javaslataik bemutatására.
A polgárok bevonását több rendszeres figyelemfelkeltő tevékenység 
is lehetővé tette (tájékoztató napok, nyilvános értekezletek, kiállítások 
stb.). Mozgósításukra különböző promóciós anyagokat készítettek 
helyi szinten, például a „Clima’ctor” vagy a „Climatebox” című tájékoz-
tatót (többek között a víztakarékos csapot, a víztakarékos zuhanyzó-
fejet, három alacsony fogyasztású villanykörtét stb.).

A TELJESÍTMÉNY-MONITORING MUTATÓK KIALA-
KÍTÁSA

  Maranello, Olaszország kb. 17 000 lakos

A monitoring mutatók azonosítása lehetővé teszi, hogy az önkor-
mányzat értékelje, céljai megvalósítása felé tart-e. Maranello SEAP-
terve egy sor mutatót azonosít az egyes intézkedések megvalósítá-
sának nyomon követésére. Íme néhány példa:

Intézkedés Megvalósítási 
idő

A megvalósításért 
felelős személyek

Szükséges 
finanszírozás 
(millió euró)

Potenciális finanszírozási források

6000 többlakásos ház 
energetikai felülvizsgá-
lata és teljes felújítása 2009-2020

A lakástulajdonosok 
szövetsége, a jogo-
sultsággal rendelkező 
személyek

3,4 (felülvizsgálatok) 
+ 872 (felújítás)

Önkormányzati költségvetés, strukturális alapok, 
kölcsönforrások, forgóalap, nemzeti és önkor-
mányzati segélyek, energiaszolgáltató vállalat 
(ESCO), önkormányzati energiaszolgáltató vállalat 
(MESCO)

A közvilágítás felújítása 
a város utcáin és park-
jaiban

2010-2020
Riga önkormányzata, 
a „Rigas gaisma” 
ügynökség

2,84 Önkormányzati költségvetés, strukturális 
alapok

Töltőállomás-hálózat 
létesítése elektromos és 
hibrid üzemű autókhoz 
Rigában

2011-2020

„Latvenergo” 
(távhőszolgáltató 
vállalat, amely 
Rigában 2 CHP-
teleppel rendelkezik)

14,19
Strukturális alapok, finanszírozás a 
„Latvenergo” vállalattól, önkormányzati 
költségvetés

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
A Covenant „Inspirational financing schemes – Food for Thought 
for Covenant signatories” című tematikus tájékoztatója:
http://www.polgarmesterekszovetsege.eu/support/library_
hu.html

Intézkedés Javasolt mutatók

A tömegközlekedés átszervezése 
a turisták számára

Tömegközlekedést 
használó turisták száma

A kerékpárutak meghosszabbítása Távolság (km)

Fotovoltaikus rendszerek 
telepítése a közintézményekre

MWp telepítése

Megvalósíthatósági tanulmány 
egy fenntartható épületeket 
tartalmazó területfejlesztésére

Az újonnan felújított 
épületek energiafo-
gyasztása (kWh/m2)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
Online SEAP-katalógus:
http://www.polgarmesterekszovetsege.eu/actions/sustai-
nable-energy-action-plans_hu.html
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KIEMELT INTÉZKEDÉSEK

„WATT-FIGYELŐK” – ENEGRIA-FELÜLVIZSGÁLAT

  Cascais, Portugália

Intézkedés területe: önkormányzati, lakossági és tercier épületek
Felelős osztály: Cascais önkormányzat energiaügynöksége
Megvalósítás (kezdete/vége): 2008-tól folyamatosan

Az intézkedés leírása:  A „Caça Watts” 
projekt célja, hogy támogatást nyújtson 
a polgároknak az energia- és pénzmeg-
takarításban. A projekt keretében az 
önkormányzat energiaügynökségének 
műszaki szakemberei energia-felülvizs-
gálatokat végeznek az épületekben. A cél 
az energiafelhasználási szokások mérése 
és az épületek termografikus kamerával 
való hőelemzése. A műszaki szakemberek 
ezután az energia-felülvizsgálat során 
gyűjtött adatokból és a villanyszámlákból 
műszaki jelentést készítenek, amely javító 
intézkedéseket javasol az energia-megta-

karításhoz. Ezt a szolgáltatást 
olcsón kínálják, hogy fedezzék a 
működéssel kapcsolatos kiadá-
sokat, valamint támogassák 
a kezdeményezést. Évente 
körülbelül 100 energia-felül-
vizsgálatot végeznek Cascais 
önkormányzatának területén.

KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A GÉPJÁRMŰVEKKEL 
TÖRTÉNŐ MUNKÁBA JÁRÁS CSÖKKENTÉSÉRE

  Città di Castello, Olaszország

Intézkedés területe: közlekedés 
Felelős osztály: közművek, karbantartási és környezetvédelmi osztá-
lyok 
Megvalósítás (kezdete/vége): 1999–2011

Az intézkedés leírása:
Az intézkedés célja, hogy előmozdítsa 
a kerékpározást a városközpontból az 
önkormányzat északi részére (Cerbara 
iparvidékére). A kerékpárút hossza 3,1 km 
lesz. Naponta várhatóan 250–500 személy 
fogja használni, ami 150–300-zal csökkenti 
a közlekedő személygékocsik számát. A 
kerékpárut – amelyet elsősorban az otthon 
és a munkahely közötti közlekedésre hasz-
nálnak majd – egy vasútállomást is érint, 
ahol a közeljövőben kerékpár-megosztási 
rendszert fognak létrehozni.

ZÖLD ÓVODÁK

  Beszterce, Románia

Intézkedés területe: önkormányzati épületek és létesítmények, helyi 
megújuló energia előállítása
Felelős osztály: önkormányzat
Megvalósítás (kezdete/vége): 2011–2016

Az intézkedés leírása: 
Az intézkedés célja a helyiségek föld-
gázzal működő fűtésrendszereinek 
és a melegvizes boilereinek cseréje 
hét óvodában, két megújuló energiát 
hasznosító technológiával,  geotermikus 
hőszivattyúkkal és napelemes panelekkel. 
Egyúttal javítják az óvodaépületek hőszi-
getelését. A közvetlen kedvezményezettek 
a 300 gyermek és az óvónők. Az intézkedés 
megvalósításának szükségességét indo-
kolja az óvodák jelenleg nagy fűtésigénye 
(239 kWh/m2/év).

FŐBB ADATOK 

 A CO2-kibocsátás 
várható csökkenése: 
27,68 tonna CO2-ekvi-
valens/év 
• Várható energia-
megtakarítás: 
75 000 kWh/év 
• Kapott anyagi 
támogatás: 99,5 €/év/
háztartás 
• Befektetés költsége: 
55 000 € 
Finanszírozási források:  
Önkormányzati 
és önkormányzati 
energiaügynökség

FŐBB ADATOK 

  A CO2-kibocsátás 
várható csökkenése: 
50,5 tonna CO2/év/
óvoda 
• Várható energia-
megtakarítás: 
250 MWh/év/óvoda a 
vásárolt földgázból 
• Várható anyagi 
megtakarítás: 5050 €/ 
év/óvoda
• Finanszírozási 
források:  önkor-
mányzat és a nemzeti 
környezetvédelmi 
alap

FŐBB ADATOK

  A CO2-kibocsátás 
várható csökkenése:
108 tonna CO2-ekvi-
valens/év
• Várható energia-
megtakarítás:
450,1 MWh/év
• Befektetés költsége:
200 000 €
• Finanszírozási 
források: Önkor-
mányzat és 
környezetvédelmi 
minisztérium

Forrás: Cascais Energia
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AZ ENERGIATUDATOSSÁG NÖVELÉSE „OKOS 
MÉRÉSSEL”

 Sabadell, Spanyolország

Intézkedés területe: információs és 
kommunikációs technológia (ICT) 
Felelős osztály: önkormányzat 
Megvalósítás (kezdete/vége): 2010–2020

Az intézkedés leírása: 
A város egy évvel a Covenant-hoz való 
csatlakozást követően elindított egy 
kísérleti háztartási energia-megtakarí-
tási kampányt, amelynek keretében hat 
hónapra „okosmérő” eszköz kölcsönzését 
tette lehetővé a háztartásoknak. Ötvenegy 
háztartás vett részt önkéntesen a kísér-
leti projektben, és ez a szám várhatóan 

meghaladja majd a 100-at. Az „okosmérő” eszközt az önkormányzat 
ingyenesen szerelte be, a felhasználók pedig telefonos ügyfélszolgá-
laton keresztül ingyenes támogatásban részesültek. Az eszköz valós 
idejű adatokat szolgáltat az energiafogyasztásról (kWh-ban), a költ-
ségekről (euróban) és a CO2-kibocsátásról (CO2 tonnában), ezáltal a 
háztartások képet kapnak arról, hogyan befolyásolják napi tevékeny-
ségeik a környezetet és az energiaszámláikat.

KOMBINÁLT CIKLUSÚ KAPCSOLT ENERGIATER-
MELŐ ERŐMŰ ÉPÍTÉSE

  Szepsi, Szlovákia

Intézkedés területe: helyi megújuló energia termelése 
Felelős osztály: a Cofely vállalat (a távfűtési hálózat üzemeltetője) 
Megvalósítás (kezdete/vége): 2010–2020

Az intézkedés leírása:
Szepsi már régóta igyekszik csökkenteni a 
helyi távfűtési rendszer szénfüggőségét. 
Az önkormányzat megbízást adott egy 
kombinált ciklusú kapcsolt energiater-
melő erőmű építésére, amely távhőellátó 
hálózaton keresztül hővel látja el a várost 
(körülbelül 2100 városi lakást), valamint 
áramot szolgáltat a közvilágításhoz.

A KÖZVILÁGÍTÁS LÁMPÁINAK CSERÉJE LED-TECH-
NOLÓGIÁRA

  L’Estany, Spanyolország

Intézkedés területe: önkormányzati közvilágítás
Felelős osztály: polgármesteri hivatal és a környezetvédelmi osztály 
Megvalósítás (kezdete/vége): 2010

Az intézkedés leírása: 
L’Estany nemrég LED-technológiára (LED = 
fénykibocsátó dióda) cserélte közvilágítási 
rendszerét. A középkori városközpontban 
csak a villanykörtéket cserélték ki, hogy 
megőrizzék a történelmi városképet és 
-örökséget, miközben a nagyobb utakon 
és utcákban a teljes rendszert lecserélték. 
A 219 LED-lámpa felszerelésének ered-
ményeképpen a végső energiafogyasztás 
75%-kal csökkent. A fenntartható áttérés 

FŐBB ADATOK

  A CO2-kibocsátás 
várható csökkenése:
144,6 kg CO2/év/
háztartás
• Várható energia-
megtakarítás:
134 kWh/személy/év
• Befektetés költsége:
34 000 €
• Finanszírozási 
források: önkor-
mányzat és a katalán 
regionális kormány

FŐBB ADATOK 

  A CO2-kibocsátás 
várható csökkenése: 
11 378,2 tonna CO2/
év 
• Várható energia-
megtakarítás: 
10 953,9 MWh/év 
• Várható megújuló 
energia: 
19 130 MWh/év 
• Befektetés költsége: 
10 000 000 €

Forrás: Sabadell önkormányzata

Forrás: Carles Roman

FŐBB ADATOK

  A CO2-kibocsátás 
várható csökkenése:
35,69 tonna CO2/év
• Várható energia-
megtakarítás:
80,56 MWh/év
• Befektetés költsége:
51 000 €
• Finanszírozási 
források: Barcelona 
önkormányzata és 
tartománya

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  
Jó gyakorlatok online katalógus: 
http://www.polgarmesterekszovetsege.eu/actions/bench-
marks-of-excellence_hu.html

fi nanszírozója Barcelona tartománya és a Covenant területi koordi-
nátora.

A SEAP megvalósítása – milyen előnyökkel 
jár?

 Helyi szinten új munkahelyeket teremt;
 A polgárok energiafelhasználással kapcsolatos számlái     

csökkennek;
 Kényelmesebb életkörülmények;
 A közpénzek hatékonyabb felhasználása...
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A SEAP BENYÚJTÁSÁNAK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI 
FOLYAMAT ÁTTEKINTÉSE 

A SEAP ÉRTÉKELÉSE – A MEGBÍZHATÓ ÉS ÖSSZE-
HASONLÍTHATÓ EREDMÉNYEK FELÉ 

Benyújtást követően a SEAP-űrlapot és a teljes SEAP-dokumentumot 
az értékelési eljárásért felelős Európai Bizottság Közös Kutatóközpont-
jához továbbítják:

1. A TÁMOGATHATÓSÁG ELLENŐRZÉSE 
biztosítja az aláírók akciótervének minőségét

Ahhoz, hogy a SEAP támogatható legyen, a következő kritériumoknak 
kell megfelelnie:  

A SEAP-tervet az önkormányzatnak (vagy azzal egyenrangú 
hivatalos testületnek) jóvá kell hagynia; 

A SEAP-tervben meg kell határozni a CO2-kibocsátás-csökkentés 
célját (2020-ra legalább 20%); 

A SEAP-tervnek tartalmaznia kell a BEI 
főbb eredményeit, amelyek a 4 kulcs-
fontosságú ágazatból* legalább 3-ra 
kiterjednek; 

A SEAP-tervnek tartalmaznia kell 
a megvalósítható intézkedéseket, 
amelyek a 4 kulcsfontosságú ágazatból* 
legalább 2-re kiterjednek; 

A SEAP-űrlapot helyesen kell kitölteni 
(minden zöld mező kitöltése kötelező!), 
és annak összhangban kell lennie a 
teljes akciótervvel.

A SEAP BENYÚJTÁSA 

• MIKOR? A csatlakozást követő egy éven belül – a bázisnap az 
önkormányzat hivatalos döntésének napja. 

• HOGYAN ÉS HOL? A Covenant online benyújtási rendszerén 
keresztül („Saját Covenant”); 

• MIT? A SEAP-dokumentumot és a SEAP-űrlapot. 

*FŐBB 
ÁGAZATOK 

1) Önkormányzati 
épületek, 
berendezések/
létesítmények 
2) Tercier épületek, 
berendezések/
létesítmények 
3) Lakóépületek 
4) Közlekedés

A SEAP-űrlap 
benyújtása

Módosítások és ismételt 
benyújtás

A SEAP BENYÚJTÁSA 
(az aláíró által)

A SEAP ÉRTÉKELÉSE 
(a Közös Kutatóközpont által)

A teljes akció-
terv feltöltése 

(PDF)
A támogatha-
tóság ellenőr-

zése

Az adatok 
összefüggé-

sének ellenőr-
zése

A BEI/SEAP eredmények 
közzététele az aláíró 

pro� lján

Visszajelzési jelentés 
küldése az aláírónak

Ha a SEAP nem felelt meg

KONKRÉTAN MIT KELL TENNI?

1. Menjen fel a „Saját Covenant” oldalra: http://www.eumayors.
eu/mycovenant/ és jelentkezzen be;

2. Töltse fel az önkormányzat (vagy azzal egyenrangú hivatalos 
szerv) által hivatalosan elfogadott teljes SEAP-dokumentumot 
PDF-formátumban, asaját nyelvén és/vagy angol nyelven;

3. Töltse ki az online „SEAP-űrlapot” angol nyelven – az űrlap 
a CO2 alapkibocsátás készlet eredményeinek és a SEAP főbb 
elemeinek összefoglalására szolgál. Gondosan járjon el a kitöl-
téskor és szenteljen fi gyelmet minden részletnek, hogy hűen 
tükrözze az akcióterv tartalmát. Az űrlap kitöltésére vonatkozó 
útmutatásokat tartalmazó dokumentum és a SEAP-űrlap 
példánya (PDF- és Excel-formátum) megtalálható a Covenant 
weboldalának könyvtárában: 
http://www.eumayors.eu/support/library_hu.html.

4. Lépjen a „submit your SEAP” (SEAP benyújtása) részre, és 
kattintson a „submit your SEAP” elemre.
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2. AZ ADATOK ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 
biztosítja az aláírók készletének következetességét

Mivel a BEI- és a SEAP-űrlap kitöltéséhez igen sok adatot kell kezelni, 
könnyen becsúszhatnak hibák. Ezért a SEAP-űrlapon szerepeltetett 
adatok következetességének ellenőrzése az értékelési folyamat elen-
gedhetetlen része. 
Például, a jelentett számadatokat össze kell hasonlítani más, kapcso-
lódó – főleg a nemzeti statisztikából – származó adatokkal, hogy 
kiszűrjék a következetlenségeket (pl. az adatok nagyságrendje, hiba 
a kibocsátási tényezőkben stb.).

VISSZAJELZÉSI JELENTÉS 

Az értékelési eljárást követően az aláírónak visszajelzési jelentést 
küldenek. A jelentés tartalmazza az elemzés főbb eredményeit és – 
adott esetben – a SEAP javítására vonatkozó javaslatokat.

ONLINE ALÁÍRÓI PROFIL – LÁTHATÓVÁ VÁLNAK 
AZ ALÁÍRÓK EREDMÉNYEI

Miután a Közös Kutatóközpont kiértékelte a SEAP-tervet, a főbb ered-
ményeket közzéteszik a Polgármesterek Szövetségének weboldalán. 
A SEAP-tervekből összeállított – a weboldalról letölthető – katalógus 
számadatokkal és ábrákkal áttekintést nyújt a SEAP főbb szempont-
jairól, továbbá biztosítja az eredmények áttekinthetőségét, átlát-
hatóságát és összehasonlítását, valamint az adatok megosztását. 
Tartalmazza többek között az általános CO2-kibocsátás-csökkentési 

célokat , az energiafogyasztási és a CO2-kibocsátási adatokat, valamint 
az akciótervben felvázolt, kiválasztott főbb intézkedéseket. Minden 
aláíró saját weboldallal rendelkezik, amelyen láthatók a SEAP kiemelt 
elemei, amely például szolgál mások számára.

Online aláírói profil – milyen előnyökkel 
jár?

 Láthatóvá teszi a Covenant közössége és mások 
számára az aláírókat és intézkedéseiket ;

 Tájékoztat az aláírók főbb eredményeiről és a fenn-
tartható energiarendszerekre való helyi átálláshoz 
történő hozzájárulásukról;

 Lehetővé teszi a megtett intézkedések átlátható 
megosztását;

 Ösztönzi az önértékelést;

 Ihletet merít vagy nyújt más települések akcióterve-
iből/akcióterveihez.

(…)
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HÍRCSATORNA 

A Covenant aláírók ezen az online fórumon (a Covenant weboldal 
zártkörű részén érhető el) tehetnek fel kérdéseket, amelyekre más 
aláírók vagy a Covenant Helpdesk válaszolhat.
Ez egy online platform, ahol a hozzászólók megvitathatják az akadá-
lyokat és a lépéseket, megoszthatják a sikereket/tapasztalatokat, 
azonosíthatják az ismétlődő sikertényezőket, valamint konkrét ötle-
teket kaphatnak saját eljárásaik javításához!

ONLINE SZEMINÁRIUMOK ÉS TEMATIKUS MUNKA-
CSOPORTOK

A „tematikus munkacsoport” új koncepciójának célja, hogy többféle 
innovatív és interaktív módon – többek között a célközönségnek 
tartott webes konferenciákkal – segítséget kínáljon a Covenant 
aláíróknak, koordinátoroknak és támogatóknak a legjobb gyakorlatok 
és a tapasztalatok megosztásában. A konkrét témáról szóló online 
szemináriumok tartalmazzák egy szakértő által vezetett élő prezen-
tációkat és az élő beszélgetés keretében tartott kérdezz-felelek prog-
ramokat.

TEMATIKUS MŰHELYEK ÉS EGYÉB HÁLÓZATÉPÍ-
TÉSI ESEMÉNYEK

A képességfejlesztőrendezvények rendezvények segítségével a 
Covenant aláírók, koordinátorok és támogatók részletes megbeszélést 
tarthatnak, átadhatják tudásukat és hálózatot építhetnek.
Vegyen részt jövőbeli eseményeinken, tekintse meg az online 
napirendet a Covenant weboldalán: (http://www.eumayors.eu/
agenda_hu.html)!

A Polgármesterek Szövetsége többféle kommunikációs és hálózatépítési lehetőséget kínál ahhoz, hogy egymástól tanulhassunk, valamint 
ihletet merítsünk a sikeres kezdeményezésekből:

Covenant tudáscsere platformok
– milyen előnyökkel járnak?

 Elérést biztosít a „kiváló know-how”-hoz a szakér-
tőkkel folytatott, célzott megbeszéléseknek köszön-
hetően;

 Közvetlen tapasztalatcserét és közös támogatást 
biztosít másokkal;

 Azonosítja a közös kihívásokat és a megismételhető 
megoldásokat;

 Segít még több támogatást szerezni a specifi kus, 
helyi kihívásokhoz...

Forrás: A Polgármesterek Szövetségének irodája

INNOVATÍV PLATFORMOK AZ ESZMECSERÉHEZ – 
OSSZUK MEG TUDÁSUNKAT MÁSOKKAL!
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HOGYAN KAPHATOK TOVÁBBI TECHNIKAI SEGÍTSÉGET?

COVENANT TECHNIKAI HELPDESK

A Polgármesterek Szövetsége technikai ügyfélszolgálatot (helpdesk)  
működtet, valamint tájékoztatást és útmutatást nyújt az aláíróknak a 
kibocsátási készletük és akciótervük kidolgozásához és megvalósítá-
sához. A részletesebb technikai kérdésekkel kapcsolatban az Európai 
Bizottság Közös Kutatóközpontja is támogatást nyújt.
Amennyiben további kérdései vannak, tekintse meg a Covenant 
weboldalának „GYIK” részét (a Helpdesk részére küldött gyakori 
kérdések alapján) vagy írjon e-mailt a következő címre:
technical.info@eumayors.eu.

COVENANT KOORDINÁTOROK ÉS TÁMOGATÓK

A Covenant koordinátorok – beleértve a tartományi, a regionális és a 
nemzeti hatóságokat – támogatják az aláírókat a kibocsátási készlet 
összeállításában, valamint a SEAP elkészítésében és megvalósítá-
sában. 
A Covenant támogatóként ismert helyi önkormányzatok hálózata 
személyre szabott tanácsod ad az aláíróknak a meglévő kezdemé-
nyezésekkel kapcsolatos szinergiák felismeréséhez. 
Tekintse meg az aláírókhoz közeli Covenant koordinátorok és támo-
gatók listáit a Covenant weboldalán!

HELYI ÉS REGIONÁLIS ENERGIAÜGYNÖKSÉGEK

A helyi és regionális energiaügynökségek (ha létezik ilyen az aláíró 
területén) is a Covenant aláírók igen közelálló partnerei. Helyi tapasz-
talatuk és támogatásuk nagy segítséget jelent a kibocsátási készlet 
és a SEAP összeállításában, valamint a régió más önkormányzataival 
kapcsolattartásban.
Tekintse meg az energiaügynökségek egész Európára kiterjedő 
listáját a Covenant weboldalának térképén!
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www.eumayors.eu
Commited to local 
sustainable energy


