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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A klímaváltozás fenyegetése napjainkban a globálistól a lokálisig minden területi szinten óriási 

kihívást jelent. Sikeres válaszokat csak a mitigáció, az adaptáció és a szemléletformálás 

területén összehangolt cselekvéssel lehet elérni, amelyben az önkormányzatoknak kulcsszerepe 

van. Míg a hirtelen bekövetkező helyzetek esetén a védekezés alapvetően valamilyen 

alkalmazkodást (adaptáció) igényel, addig a másik - hosszabb távú - jelenség esetén a mitigáció, 

az üvegházgázok kibocsátásának csökkentése is feladat. 

 

Jelen dokumentum Hajdúsámson Város Önkormányzatának klímavédelmi stratégiája, melynek 

időtartama 2030-ig terjed, de 2050-ig kitekintést tartalmaz. A klímatervezés elveinek 

megfelelően a stratégia egy pozitív jövőképet fogalmaz meg, ehhez igazítva a célrendszert és a 

javasolt konkrét intézkedéseket is. 

 

A stratégia leíró fejezeteiben bemutatjuk a város társadalmi, természeti, gazdasági és 

infrastrukturális környezetét. 

Hajdúsámson városában az Észak-Alföldi Régióban is megfigyelhető népességcsökkenés nem 

jellemző, a lakosszám folyamatos növekedést mutat. A jelenleg 13.340 főt számláló településen 

a vándorlási különbözet pozitív, a korösszetétel kedvező, így a demográfiai folyamatok 

szempontjából a város kedvező helyzetben van. A településhez tartozik két korábbi kertség – 

Martinka es Sámsonkert –, amelyek lakosságszáma az elmúlt években jelentős mértékben 

emelkedett, mindkét település falu méretűvé nőtte ki magát, hiszen Martinkán több, mint 1000 

fős, míg Sámsonkertben több, mint 3000 fős lakosság él. 

 

Hajdúsámson város Magyarország kistájainak katasztere szerint a Dél-Nyírség kistájhoz 

tartozik, mely tájtipológiailag mély talajvízű homokkal borított hordalékkúp-síkság. 

Környezetföldtani szempontból a Nyírség területének egésze szennyeződésre érzékenynek 

minősíthető. Hajdúsámson városának belterülete a 2-17 Hortobágy-Berettyó vízgyűjtő 

gazdálkodási tervezési alegységhez tartozik, azonban a 2-15 sorszámú, Berettyó vízgyűjtő 

gazdálkodási tervezési alegységhez tartozik Martinka, és a közigazgatási terület K-i része.  

 

Magyarország Nemzeti Atlasza 2. kötet, Természeti Környezet (1981-2010. közötti időszak 

adatai alapján) V. Éghajlat fejezete alapján Hajdúsámson mérsékelten meleg-száraz, 

mérsékelten meleg-mérsékelten száraz éghajlati körzetbe sorolható. 

A csapadék területi eloszlása igen változatos. Az évi csapadékösszeg 550-600 mm. Az uralkodó 

szélirány az ÉK-i, az átlagos szélsebesség 2,5- 3 m/s közötti. A Pálfai féle belvíz-

veszélyeztetettségi besorolás alapján Hajdúsámson közigazgatási területének túlnyomó része 

belvízzel alig veszélyeztetett terület (I.kat.). Belvízzel mérsékelten veszélyeztetett terület 

(II.kat.) a térségben szórtan helyezkedik el. 

 

Hajdúsámson településszerkezete rendkívül összetett, aminek történelmi, szociális és 

társadalomföldrajzi okai egyaránt vannak. Összességében a beépítés karaktere földszintes, 

előkertes, falusias-kertvárosias jellegű, és az eltérő épületek vegyes állománya dacára 

szerethető, egységes benyomást kelt. A történelmi települési központtól élesen elkülönül a 

mesterségesen kijelölt ipari terület, valamint a két, földrajzi értelemben is távolabb eső 

városrész: Martinka és Sámsonkert. 
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A közművesítés, ezen belül a szennyvíz-csatornázás egyre teljesebbé válik, burkolt és 

burkolatlan utak, utcák szép fasorokkal és fasorok nélkül egyaránt találhatók. Több helyen nem, 

vagy hiányosan kerültek kiépítésre a csapadékvíz- elvezető csatornák, hiányos a burkolt utaknál 

a burkolat szegése és burkolaton túli közterületek kezelése, a járdák és az épületek köze, a 

járdák és az út közötti lehetséges zöld sáv kialakítása.  

2020. évben zárult a Zöld Város projekt Hajdúsámsonban, melynek keretében kialakításra 

került a Rákóczi u. 4. sz. alatti park, a Piac ingatlanán a Béke utca felőli oldalon egy park, 

valamint az Epreskerti rendezvénytér is egy fásított, füves több hektáros terület. A városháza 

melletti emlékkert további zöldterület. 

 

A város sokáig egyik legnagyobb közművesítési hiányossága a korlátozottan kiépített 

szennyvízelvezetés volt. A 2000-es évek végéig a város, azaz annak központi belterületének 

csak egy része volt ellátva szennyvízcsatorna hálózattal. Az évtized elején indult meg egy 

nagyon jelentős szennyvízberuházás, aminek révén a szennyvízhálózat hossza több, mint 60 

km-re nőtt. Ez azt jelenti, hogy város lakásállományának több mint 58 %-a van rácsatlakozva a 

szennyvízhálózatra. Ezzel együtt is jelentős az elmaradás, főként a kertségi részeken. 

A város szinte valamennyi utcájában kiépült a vezetékes gázhálózat, az összes értékesített gáz 

mennyisége 2019-ben 5.366.300 m3 volt, melynek túlnyomó részét (3.728.000 m3 – 70 %) a 

háztartások használták fel. 

Az elektromos energia hálózati ellátás 100 %-ban biztosított, beleértve a külterületi lakott 

helyeket is. 2019-ben az összes szolgáltatott villamosenergia 20.547.000 kWh volt, ebből a 

lakosság 13.983.000 kWh-t (68 %) használt fel. 

 

Hajdúsámson település-földrajzi pozíciója igen kedvező. A város központi településrésze 14 

km-re található Debrecentől. A település-földrajzi fekvése miatt Hajdúsámson fontos szerepet 

tölt be Debrecen megközelíthetőségét tekintve, mivel a 471. számú főút a település 

közigazgatási területén halad át. Ez a főút biztosítja a Hajdú-Bihar megye északkeleti részén és 

Szabolcs- Szatmár-Bereg megye délkeleti részén élők számára a Debrecenbe való eljutás 

lehetőségét. A központi településrészen az utak többsége burkolattal ellátott, elfogadható 

minőségű. 

Sámsonkert mintegy 2 km-re helyezkedi el a központi településrésztől. Sámsonkert és a 

Városközpont összeköttetése két útvonalon biztosított: az egyik lehetőség Sámsonkert szélét 

érinti és a 471-es számú főúton teremt összeköttetést a városközponttal. A másik útvonal a 

Sámsonkert főutcájának számító Szűcs utca. Sámsonkert belső útjainak nagy része burkolattal 

nem rendelkezik. Martinka településrész megközelítése két útvonalon keresztül lehetséges: a 

településrészt és Martinkát a Vámospércsi út – Sámsoni út köti össze a központi 

településrésszel. Martinka Debrecen irányából történő megközelítése a Debreceni úton 

keresztül lehetséges.  

 

A kerékpáros közlekedés (az infrastruktúra hiányosságai ellenére) is „kisvárosi” jellegénél 

fogva élénk, mind hivatásforgalmi, mind pedig közforgalmi szempontból. Hajdúsámson és a 

környező települések összeköttetésre kerültek kerékpárúttal. 

 

A régió, és megyeközpont közelsége miatt a térségben jelentős az ingázó, hivatás forgalom is. 

A helyváltoztatások több mint 40 %-a haza történik és 20 % felett van a munkával, iskolával 

kapcsolatos utazás. Viszonylag magas a vásárlás és a szabadidős tevékenységhez kötött 

utazások aránya. 
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Hajdúsámson gazdasági versenyképesség szempontjából átlagosnál rosszabb helyzetben van. 

A település gazdaságszerkezetében a mezőgazdaság súlya meghatározó, az iparnak nincsenek 

nagy hagyományai.  

2019-es adatok alapján a gazdasági ágazatok megoszlása az alábbi volt: Szolgáltatás 42,87 %, 

mezőgazdaság 35,21 %. ipar 21,92 %. A városban székhellyel rendelkező vállalkozások száma 

az elmúlt másfél évtizedben dinamikusan növekedett, és a 2000. évi 372 db-os érték 2019-re 

1685 db-ra, azaz több, mint négyszeresére emelkedett. A Hajdúsámsoni Ipari Park a 

Hajdúsámsont Hajdúhadházzal összekötő út mentén, a vasútállomás mellett található. Az ipari 

parkban zöldség és gyümölcsfeldolgozással, fémmegmunkálással és raktározással foglalkozó 

kis- és középvállalkozások működnek. Az ipari park 30 hektár fejlesztési területtel rendelkezik. 

 

Hajdúsámsonban a turizmus nem meghatározó jelentőségű, a város nem rendelkezik vonzó 

idegenforgalmi attrakciókkal, így nincs hagyománya a turizmusnak a településen. 

 

Műemléki védelem két építmény esetében releváns, ezek a Református templom Hajdúsámson, 

és a Goda-kúria. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel 

érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a település 

közigazgatási területét érintő NATURA 2000 területek a Martinkai-legelő (HUHN20024) és a 

Liget-legelő (HUHN21164). 

 

Jelen klímastratégia a Klímabarát Települések Szövetsége által közzétett „Módszertani 

útmutató klímastratégiák készítéséhez” megnevezésű kiadványban foglalt módszertant veszi 

alapul, az ÜHG leltár is ennek megfelelően került összeállításra.  

A település ÜHG leltárja alapján az ÜHG kibocsátás a településen a következőképpen oszlik 

meg: Energiafogyasztás 56 %, (18,7 ezer tonna CO2 egyenérték),  közlekedés 28 % , (9,2 ezer 

tonna CO2 egyenérték),  mezőgazdaság 8 %, (2,7 ezer  tonna CO2 egyenérték),  hulladék 8 %, 

(2,7 ezer tonna CO2 egyenérték),  nyelők – 11 %, (-3,6 ezer tonna CO2 egyenérték). 

 

A SWOT elemzés a részletesen bemutatott valóságkép jelentősen leegyszerűsített és a tervezők 

által logikusnak vélt, szűrt változata. Ehhez hasonlóan a gyengeségek és veszélyek fejezetek 

valós, vagy vélt összefüggéseit egy ok-okozati rendszerbe gyűjtöttük- mely alapján összeállt a 

problémafa.  

 

A problémafában feltüntetett megállapítások logikai megfordításából került kialakításra a célfa, 

amely alapján az intézkedések köre meghatározásra került. 

A jövőképek (rövid- közép- és hosszútáv) kialakításához felhasználtuk azokat a véleményeket 

és megállapításokat, amelyek a projekt előkészítése során tartott megbeszéléseken 

elhangzottak, illetve a kérdőívekre adott válaszokat. 

 

A legjelentősebb problémákat a helyiek véleménye szerint a település levegőminősége 

okozza, ezután az esetleges viharkárok bekövetkezésének problémakörét ítélték 

legjelentősebbnek, továbbá a belvíz okozta károkat, és a közlekedési infrastruktúrákban 

bekövetkező esetleges károk előfordulását. 

Többen jelölték az özönvízszerű csapadékból fakadó elöntést, az aszály okozta terméskiesést, 

az allergének terjedését, a turisztikai vonzerővel kapcsolatos problémakört, illetőleg a 

természeti értékek, természetes élőhelyek csökkenése, invazív (idegenhonos) fajok elterjedése 

tekintetében is érkeztek visszajelzések. 
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A javasolt intézkedések között a közlekedési és közmű infrastruktúra fejlesztésre szavaztak 

legtöbben (59,2 %), ezt követte a helyi vállalkozások ösztönzése (46,6 %), a pályázatokon való 

sikeres részvétel elősegítése (45,6 %), a környezeti infrastruktúra fejlesztése (45,6 %),  majd 

pedig a szolgáltató infrastruktúra fejlesztése (41,7 %), társadalmi infrastruktúra fejlesztése 

(36,9 %). Kisebb számban érkeztek szavazatok a termelő infrastruktúra fejlesztésére (27,2 %), 

és az épületállomány fejlesztésére (20,4 %). 

 

Javaslatot tettünk a stratégia végrehajtásának intézményrendszerére, ugyanakkor az anyagi 

keretek egyelőre csak általánosságokban szerepelnek. Ennek oka, hogy hogy a hasonló 

fejlesztéseket finanszírozni hivatott EU társfinanszírozású pályázatok rendszere az elkövetkező 

időszakra még nem pontosan ismert. 

 

1. ábra: A városi klímastratégia tervezés logikai keretrendszere (Forrás: Módszertani útmutató városi 

klímastratégiák kidolgozásához) 
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1. BEVEZETÉS 

 

A klímaváltozás és a mind gyakoribbá, intenzívebbé váló szélsőséges időjárási jelenségek 

napjaink legfontosabb kihívásai közé tartoznak. Ezek megelőzése, hatásainak csökkentése, 

továbbá következményeihez való alkalmazkodás hatékony és megvalósítható 

beavatkozásokat igényel. 

Ennek megfelelően a hazai településeknek, így Hajdúsámson városnak is alapvető érdeke 

fűződik ahhoz, hogy még időben számba vegye az éghajlatváltozás legfontosabb helyben 

várható következményeit és kijelölje azokat a beavatkozási irányokat, amelyek elősegítik e 

negatív hatások tompítását. Hajdúsámson vezetése évtizedek óta elkötelezett a környezeti 

érdekek érvényesítése mellett, amelynek keretében egyre hangsúlyosabb célként jelenik meg 

az éghajlatváltozás mérséklése, illetve az ahhoz való alkalmazkodás is.  
 

Az Önkormányzat 2019-ben pályázatot nyújtott be a „KEHOP-1.2.1-18 - Helyi klímastratégiák 

kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” konstrukcióra, amely 

projekt támogatást nyert. A projekt célja a település helyi klímastratégiájának a kidolgozása. A 

település helyi klímastratégiája meghatározza azokat a cselekvési irányokat, amelyek a 

klímaváltozás megelőzését és a helyben jelentkező kedvezőtlen hatásainak mérséklését 

célozzák. A projekt további célja, hogy Hajdúsámson város lakossága szélesebb körben 

megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív 

energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel 

kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai. 

 

Az Országgyűlés a környezeti örökségünk védelme, a magyar emberek és nemzedékek együttes 

erőfeszítései eredményének megőrzése, valamint a magyar nemzet Kárpát-medencében való 

megmaradásának biztosítása érdekében alkotta meg a klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. 

törvényt, mely 2020. június 10. óta hatályos. 

Az Országgyűlés megállapította, hogy  

- az éghajlatváltozás, a szélsőséges időjárási jelenségek gyakoriságának növekedése a 

világon mindenütt egyértelműen érzékelhető, az általuk okozott természeti, gazdasági és 

társadalmi hatások egyre több embert érintenek;  

- elhivatott abban, hogy megvédje természeti örökségünket és annak az életformának a 

természeti feltételeit, amelyet itt e hazában mi, magyarok, együtt kialakítottunk;  

- megerősíti, hogy fontos a teremtett világ, a környezet védelme és az éghajlatváltozás 

kedvezőtlen hatásai elleni védekezés; 

- egyúttal felkérte a Kormányt a rövid-, közép- és hosszú távú klímavédelmi és 

klímaalkalmazkodási intézkedések megvalósítására. 

 

A klímavédelemről szóló törvényben rögzítésre került, hogy: 

„3. § (1) Magyarország az üvegházhatású gázok kibocsátását legalább 40%-kal csökkenti 

2030-ig az 1990. évhez képest. 

(2) Magyarország 2030-at követően a végső energiafelhasználás 2005. évi szintet meghaladó 

növekedése esetén a növekményt kizárólag karbonsemleges energiaforrásból biztosítja. 

(3) Magyarország a bruttó végső energiafogyasztásban legalább 21%-os megújuló 

energiaforrás részarányt ér el a 2030. évig. 

(4) Magyarország a 2050. évre eléri a teljes klímasemlegességet, azaz az üvegházhatású gázok 
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még fennmaradó hazai kibocsátása, valamint elnyelése a 2050. évre egyensúlyba kerül.” 

 

Mindezek érdekében a Kormány kidolgozza: 

- a bruttó végsőenergia-fogyasztásban 2030-ra legalább 21%-os megújuló energiaforrás 

részarány eléréséhez szükséges intézkedéseket, 

- a lakosság és a helyi közösségek fogyasztókból aktív energiatermelőkké válásának 

támogatását, 

- a hazai vállalkozások megújuló energia és energiahatékonysági fejlesztéseinek támogatási 

programját, 

-  a kapcsolódó közpolitikai szabályozások (elsősorban közlekedés-, energia- és 

hulladékgazdálkodási politika, víz-, mező- és erdőgazdálkodási politika, területhasználati, 

terület- és településfejlesztési politika) módosítását a fenntarthatóság szempontjai alapján, 

valamint 

-  azokat a támogatási programokat, amelyek a klímavédelem technológiai szempontú 

megoldásainak ösztönzését szolgálják. 

- gondoskodik a klímavédelmet szolgáló, költségvetésből finanszírozott fejlesztések 

forrásának megteremtése céljából Zöld Államkötvény kibocsátásáról, valamint társadalmi 

szemléletformáló kampányokat folytat, különös tekintettel a gazdasági döntéshozókra. 

 

Jelen klímastratégia az Önkormányzattal együttműködésben készült 2020. novemberétől. A 

készítés időtartama alatt kérdőívezést is végeztünk a lakosság, intézmények és gazdasági 

szereplők körében, mely alapján meghatározhattuk és bemutathattuk a településen élő lakosság, 

intézmények és gazdasági szereplők éghajlatváltozással kapcsolatos attitűdjét, valamint a 

problémakörök kijelölésénél alapul vehettük a kérdőívet kitöltők ezzel kapcsolatos válaszait. 

 

A stratégia készítésénél figyelembe vettük azokat a nemzeti és megyei, valamint térségi szintű 

dokumentumokat, amelyekkel szinergiában hatékonyabban hajthatók végre a helyi 

intézkedések.  

Jelen dokumentum elsődleges célja, hogy lefektesse azokat az irányvonalakat és célokat, 

amelyek megvalósításával az éghajlatváltozás káros hatásai hosszútávon megelőzhetők. Ez 

elérhető egyrészt az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, másrészt a szén-

dioxid elnyelő kapacitások növelésével. 

 

A dokumentumban az egyes intézkedésekhez – amennyiben az rendelkezésre állt – 

költségigényt is rendeltünk, így előtérbe helyezve azokat, amelyekhez reálisan előteremthetők 

a szükséges erőforrások. A stratégiát a Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozott 

módszertannal készült üvegházgáz leltár segítségével alapoztuk meg. 
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2. HELYZETELEMZÉS 

2.1.Általános helyzetkép 

2.1.1. Társadalmi-gazdasági helyzetkép 

Az ország egészére jellemző népességcsökkenés az Észak-Alföldi Régióban is megfigyelhető, 

ez a trend azonban nem igaz Hajdúsámson Városra. Hajdú-Bihar megyében a népesség 

számának csökkenése mérsékeltebb az országos átlagnál, Hajdúsámson lakónépessége pedig 

egyenesen növekvő tendenciát mutat.  

Az elmúlt száz évben Hajdúsámsonban a lakónépesség számának folyamatos emelkedése volt 

megfigyelhető. Az 1980-as években lépte át a település lélekszáma a 7000 főt. A rendszerváltást 

követően indult meg a szuburbanizációs folyamat, ami Hajdúsámsont a Debrecenből kiköltözők 

egyik elsődleges célpontjává tette. Ennek, illetve a lakosság kedvező korösszetételéből 

következő természetes szaporodásnak köszönhetően az a város lakónépessége az elmúlt 20 

évben jelentős mértékben növekedett, 2000. óta 37,17 %-os növekedés figyelhető meg. 2010-

től a népesség növekedés üteme lassult, illetve néhány évben kisebb mértékű csökkenés volt 

tapasztalható, így az elmúlt 10 évben már kisebb arányú, összesen 2,19 %-os növekedés 

figyelhető meg (lásd 2. ábra). A 2020. januári adatok alapján a város lakónépessége 13.340 fő. 

A lakások száma folyamatosan növekvő trendet mutat, 2020. januárjában 4812 db lakást 

számoltak (lásd 3. ábra). 
 
 

 
2. ábra: Hajdúsámson lakónépessége 1990-2020. között (Adatok forrása: KSH Helységnévtár) 
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3. ábra: Hajdúsámson lakások száma 1990-2020. között (Adatok forrása: KSH Helységnévtár) 

 

Népmozgalom 

A lakónépesség számának alakulását meghatározó mutatószámok egyike a természetes 

szaporodás, mely az élveszületések és halálozások különbségéből adódik, másik része a 

vándorlási egyenleg, mely az állandó és ideiglenes be- és elvándorlások közötti eltérést mutatja. 

Az elmúlt évtizedben az élveszületések száma folyamatosan és jelentősen meghaladta a 

halálozásokét. A trendeket vizsgálva megállapítható, hogy a halálozások száma emelkedett, így 

a természetes szaporodás csökkent. 

 

 

1. táblázat: Népmozgalom éves összefoglaló adatai Hajdúsámson 2002-2019. (Forrás: TEIR 

/Központi Statisztikai Hivatal (KSH)/Települési T-STAR és egyéb adatok/Népmozgalom) 

Év Élveszületések Halálozások 

Természetes 

szaporodás 

(+),  

fogyás (-) 

Belföldi 

állandó 

oda-

vándorlás 

Belföldi 

állandó 

elvándorlás 

Vándorlási 

különbözet 

Tényleges 

szaporodás 

(+) ,  

fogyás (-) 

2002 162 99 63 550 290 260 323 

2003 130 124 6 523 372 151 157 

2004 156 102 54 478 387 91 145 

2005 137 115 22 539 317 222 244 

2006 171 104 67 729 413 316 383 

2007 155 106 49 787 433 354 403 

2008 153 111 42 668 367 301 343 

2009 189 119 70 587 390 197 267 

2010 168 116 52 470 396 74 126 

2011 141 112 29 463 427 36 65 
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Év Élveszületések Halálozások 

Természetes 

szaporodás 

(+),  

fogyás (-) 

Belföldi 

állandó 

oda-

vándorlás 

Belföldi 

állandó 

elvándorlás 

Vándorlási 

különbözet 

Tényleges 

szaporodás 

(+) ,  

fogyás (-) 

2012 142 110 32 413 389 24 56 

2013 142 101 41 360 368 -8 33 

2014 175 111 64 436 366 70 134 

2015 152 112 40 457 416 41 81 

2016 165 103 62 617 492 125 187 

2017 150 123 27 475 475 0 27 

2018 149 123 26 548 477 71 97 

2019 166 139 27 571 502 69 96 

 

 

4. ábra: Hajdúsámson természetes szaporodás 2002-2019. között 

 

A vándorlási egyenleget vizsgálva jól látható, hogy a településre történő odavándorlás magas 

értéke leginkább a 2000-es évekre volt jellemző. Az odavándorlás ugyanis a legtöbb esetben 

ingatlanvásárlással vagy építéssel is együtt járt. A 2008-as gazdasági válság begyűrűzése után 

ennek következtében a településre költözők száma visszaesett, és a vándorlási egyenleg 

folyamatosan csökkent, majd 2013-ban, ha enyhén is, de negatív értéket vett fel. 2014-től a 

vándorlási különbözet ismét pozitív volt. 

 

A fenti adatokból jól látszik, hogy Hajdúsámson demográfiai folyamatait tekintve mind az 

országos, mind a régiós, mind megyei értékek alakulásához viszonyítva jelentősen kedvezőbb 

képet mutat. 
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Ennek a kedvező adatnak a fő oka a település kedvező korösszetétele. Ha a lakosság 

korcsoportonkénti megoszlását vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a településen a 0-14 éves és 

15-59 éves korcsoportok aránya jelentősen magasabb az országos átlaghoz viszonyítva, a 60-

64 és a 65 év felettieké alacsonyabb. Ez elsősorban nem a település belső demográfiai 

folyamatainak, hanem a fiatal, Debrecenből kiköltöző családok hatásának köszönhető. A 

település kedvező fekvése, Debrecen jó megközelíthetősége, mind közúton, mind vasúton, a 

megyeszékhelyinél alacsonyabb ingatlanárak, ideális célponttá tették a várost a családi házat 

kereső fiatalok illetve családok számára. Ennek következtében alakult ki a lakosság jelenlegi 

kedvező korösszetétele. 
 

 

5. ábra: Hajdúsámson állandó népesség korösszetétel 2019. 

 

Hajdúsámson város szerkezetét alapvetően meghatározta a hirtelen népességnövekedése, amely 

miatt nincs klasszikus településközpontja. A településhez tartozik két korábbi kertség – 

Martinka es Sámsonkert –, amelyek lakosságszáma az elmúlt években jelentős mértékben 

emelkedett, mindkét település falu méretűvé nőtte ki magát, hiszen Martinkán több, mint 1000 

fős, míg Sámsonkertben több, mint 3000 fős lakosság él. A megfelelő településkép 

kialakításához elengedhetetlen a városközpont fejlesztése és megfelelő szervezése. 

 

Hajdúsámson Városa a korábbi kertségi városrészek, azaz Sámsonkert és Martinka belterületté 

nyilvánításával, közművesítésével, illetve a település egészének fejlesztésével ösztönzi a 

településre való telepedési szándékot. Ugyanakkor a városnak kiemelt törekvése a helybeli 

fiatalok elvándorlásának mérséklése, a magas képzettségűek helyben tartása. 

A településre költözők legnagyobb része korábban debreceni lakos volt. Azonban előfordul az 

is, hogy más településekről költöznek Hajdúsámsonba új lakosok debreceni munkahely miatt 

vagy annak reményében. Külföldről elvétve, távolabbi helyekről, városokból, községekből nem 

nagyon jellemző a bevándorlás. 
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Hajdúsámsonból a közeli településekre leginkább Debrecenbe vagy távolabbi városokba, 

illetve a fővárosba költöznek. Ők elsősorban felsőfokú tanulmányaik, illetve a 

munkalehetőségek miatt választják ezeket a településeket. Az utóbbi években felerősödni 

látszik a külföldre költözés tendenciája, akár családostól is, elsősorban a kedvező 

munkalehetőségek kihasználása érdekében. 

 

Iskolázottság 
Települési szintű adatok az elmúlt évekre nem állnak rendelkezésre, a 2016. évi mikrocenzusból 

származó Hajdú-Bihar megyei adatok alapján a képzettségi arány az alábbi volt: Az egyetlen 

osztályt sem végzettek aránya 1,04 % volt, mely meghaladta mind az országos, mind a vidéki 

átlagot. A megyében az érettségizettek aránya szerény mértékben alul maradt a vidéki megyék, 

valamint az országos átlagtól (érettségivel rendelkező 27,23 %, középfokú iskola érettségi 

nélkül. szakmai oklevéllel 20,31 %). A főiskolai, vagy egyetemi oklevéllel rendelkezők aránya 

2%-kal a vidéki átlag fölött volt (16,69 %), de nem ért el az országos átlagot. Az 1-7. osztályt 

elvégzettek aránya 11,32 %, a 8. osztályt elvégzettek aránya 23,41 % volt. 

 

Jövedelmi viszonyok 

A jövedelmi helyzet szorosan összefügg a foglalkoztatottsággal. A legtöbb jövedelem a 

városban főállásból származik. A településen a jövedelmek alacsonyabbak mind az országos, 

mind a járás egészében tapasztalhatónál. A 2. táblázatban is látható, hogy az Észak-Alföldi 

régióban az egy főre eső éves bevételek és jövedelmek az országos átlagnál jóval alacsonyabb 

(pl. munkajövedelem esetén 12,95 %-kal) értéket mutatnak, valamint szembetűnő, hogy a 

munkanélküli-ellátások az országos mutató kétszeresét jelzik, mindezek tehát jövedelmi 

viszonyok tekintetében kedvezőtlen képet mutatnak. 

 

 

2. táblázat: Jövedelmi viszonyok 2018-ban az Észak-Alföldi régióban az országos mutatókhoz 

viszonyítva (Forrás: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo) 

2018. év 

Mutató Észak-

Alföldi régió 
Mutató országos 

Régió eltérés 

az 

országoshoz 

képest (%) Jövedelemforrások 

Egy főre jutó éves 

bevételek és 

jövedelmek (fő) 

Egy főre jutó éves 

bevételek és 

jövedelmek (fő) 

Munkajövedelem összesen 1163589 1336673 -12,95 

Munkaviszonyból származó 

jövedelem 1054356 1190521 -11,44 

Vállalkozásból származó 

jövedelem 108697 144770 -24,92 

Társadalmi jövedelem összesen 383567 448512 -14,48 

Munkanélküli-ellátások 16456 8203 100,61 

Családdal, gyermekkel 

kapcsolatos ellátások 66382 63540 4,47 

Egyéb szociális ellátások 9327 11249 -17,09 

Nyugdíjak, nyugdíjszerű 

ellátások 291402 365519 -20,28 
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2018. év 

Mutató Észak-

Alföldi régió 
Mutató országos 

Régió eltérés 

az 

országoshoz 

képest (%) Jövedelemforrások 

Egy főre jutó éves 

bevételek és 

jövedelmek (fő) 

Egy főre jutó éves 

bevételek és 

jövedelmek (fő) 

Egyéb jövedelem összesen 11785 30154 -60,92 

Bruttó jövedelem 1558941 1815339 -14,12 

Nettó jövedelem 1221390 1431983 -14,71 

 

Egészségügy  

Hajdúsámsonban a Hajdúsámson Egészségház (4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5.), 4 

háziorvosi körzettel működik, továbbá Sámsonkertben működik a Hajdúsámson Sámsonkert 

Egészségház (4251 Hajdúsámson, Sámsonkert Szűcs utca 33.) további 1 háziorvosi körzettel, 

mely egészségház a közelmúltban épült. A beruházásnak köszönhetően a közel 260 m2-es 

épületben kapott helyet egy felnőtt orvosi rendelő, egy gyermekorvosi rendelő és védőnői 

szolgálat is. Az új, korszerű épületnek köszönhetően a sámsonkerti lakosok számára 

könnyebben elérhetővé váltak az alapvető egészségügyi szolgáltatások, ezzel javítva 

életkörülményüket. 

 

A lakosság egészségi állapotát számos külső tényező befolyásolja, azonban az egyén 

életmódjával közvetlenül és meghatározó módon összefügg. Ismert kockázati tényezők a 

dohányzás, az alkoholfogyasztás, az egészségtelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, vagy 

a tartós stressz. Hajdú-Bihar megyében a teljes lakosságot vizsgálva megállapítható, hogy a 

férfiak 45,8%-nál, a nők 57,4%-nál a keringési rendszer betegségei bizonyultak végzetesnek. 

Mindkét nem esetében a második helyen a daganatos megbetegedések – férfiak esetében 30,6%, 

nők esetében 22,7% – szerepelnek. Harmadik helyen a férfiaknál 7,1%-kal a külső okok 

(balesetek, önsértés), nőknél 4,2%-kal a légzőrendszer betegségei állnak. Az országos szintnél 

alacsonyabb volt a halálozás a Debreceni (SHH=86%) és a Hajdúszoboszlói járásban 

(SHH=98%).  Települési szintű adatok a lakosság egészségi állapotáról, a halálozások okáról 

nem állnak rendelkezése. 

 

Kiemelt jelentőséggel bírnak a gondozási, nevelési, oktatási intézményekben a gyermekek és a 

fiatalok egészségi állapotára ható környezeti tényezők. Hajdúsámsonban igyekeznek a 

középületek korszerű felújításait minél teljesebb körűen beütemezni, így például jelentős 

korszerűsítések és folyamatos fejlesztések történtek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola épületében, udvarain, megvalósult a sámsonkerti iskola komplex 

energetikai felújítása, valamint a hajdúsámsoni bölcsőde udvarfejlesztése is többek között. 

 

A légköri allergének koncentrációjának alakulásában az időjárásnak meghatározó szerepe van, 

a környezet gyommentesítésével azonban ez csökkenthető. Az allergiás megbetegedések miatt 

a Népegészségügyi Főosztály kiemelt feladatként kezeli a biológiai eredetű légköri allergének 

monitorozását. A mérőállomásokon több mint 30 növény és 2 gomba légköri pollen- illetve 

spóra koncentrációja kerül monitorozásra. Az erős allergének (parlagfű, pázsitfűfélék, üröm) 

közül a parlagfű pollenszórását kíséri fokozott figyelem.  

 



HAJDÚSÁMSON VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 2020-2030. 

                           

 

 

____________________________________________________________________17 

NNK Kft. Debrecen, Iskola utca 3.  

Tel: 52/532-185,                  Fax: 52/532-009                                       E-mail: nnk@nnk.hu 

 

A gyakoribbá váló hőhullámos időszakok megterhelik az emberi szervezetet és a halálozás 

növekedését okozhatják. A hőhullámok káros hatásai a teljes lakosságot, de különösen a 65 

évnél idősebbeket és kisgyermekeket érintik. A hőhullámokra való érzékenységet befolyásolja 

így az életkor, az általános egészségügyi állapot, azt pedig, hogy azokhoz a lakosság hogyan 

tud alkalmazkodni befolyásolja többek között a jövedelmi helyzet. 

 

A klímaváltozás hatásaként – amellett, hogy növekszik az átlaghőmérséklet – gyakrabban 

fordulhatnak elő extrém meleg időszakok, hőhullámok. A hőhullámnak nincs egységes, 

általánosan elfogadott definíciója, többféle meghatározása létezik, amelyekben a közös, hogy 

mindig az adott földrajzi helyen és időben megszokottnál melegebb időszakra vonatkozik. 

(Marton, 2010) Az OMSZ definíciója alapján hőségnapnak nevezzük azokat a napokat, 

amelyeken a legmagasabb hőmérséklet meghaladja a 30°C-ot. Magyarországon hőségriadót 

rendelnek el, ha a napi átlaghőmérséklet egy napig meghaladja a 25°C-ot (1. fokozatú riasztás), 

legalább három napig meghaladja a 25°C-ot (2. fokozatú riasztás), vagy legalább három napig 

meghaladja a 27°C-ot (3. fokozatú riasztás). 

A hőhullámok idején egyaránt gyakoribbá válhatnak a szív- és érrendszeri betegségek, az 

embólia és agyvérzés, illetve a metabolikus kórképek, továbbá a közúti balesetek. A leginkább 

az időseket és a szív-és érrendszeri megbetegedésekben szenvedőket, továbbá a gyerekeket 

veszélyeztetik a hőhullámok. 

A 6. ábra azt mutatja be, hogy a hőhullámok alatti többlethalálozás mértékét állandónak véve 

mekkora többlethalálozást eredményeznének 2021–2050-es évek átlagára prognosztizált 

klimatikus paraméterek.  A modellszámítás szerint az éves átlagos többlethalálozás a 

hajdúhadházi kistérségben 170,29 %-kal emelkedik meg a következő évtizedekben. 

 

 
6. ábra: Hőhullámok közegészségügyi kockázatai: a hőhullámos napokon várható többlethalálozások számának 

változása 2021-2050 között az 1991-2020 közötti évekhez viszonyítva (Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/nater) 

https://map.mbfsz.gov.hu/nater
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Az extrém meleg napok számának következő évtizedekre prognosztizált gyarapodása miatt a 

hőségnek tulajdonítható halálesetek (és egyéb, statisztikai módszerekkel kevésbé pontosan 

kimutatható, ám szélesebb társadalmi rétegeket érintő megbetegedések, pl. hőstressz, hőguta) 

száma várhatóan tovább fog nőni. Ennek mértékét tekintve Hajdúsámson térsége országos 

összehasonlításban a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő területek közé sorolható, azaz a 

várhatóan gyakoribbá és intenzívebbá váló hőhullámok közegészségügyi kockázatai a városban 

jóval meghaladják az országos átlagot. 

 

Intézmények: 

 

Köznevelési: 

- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4251 Hajdúsámson, 

Kossuth u. 2-8.) 

Az intézmény több mint 75 éves, így egyfelől szép hagyományokkal büszkélkedik, másfelől  

megújult, korszerű körülmények között végez nyolc évfolyamon általános és művészeti 

oktatást. Fenntartó a Hit Gyülekezete Egyház. 

- Eszterlánc Óvoda (4251 Hajdúsámson Kossuth u. 15. sz.) 

Az Eszterlánc Óvoda országos szinten is nívós, építészeti szempontból a régió egyik 

legmodernebb óvodája. Az intézmény a város centrumában található.  Az intézmény 500 

gyermek befogadására alkalmas óvodakomplexum, ahol 20 csoportban folyik az oktató-nevelő 

munka. 

- Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2.sz. Bölcsőde (4251 

Hajdúsámson, Szatmári út 16.) 

 

Szociális: 

- Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 

Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúsámsoni Területi Iroda; Nyíradonyi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 

Hajdúsámsoni Telephelye; Család- és Gyermekjóléti Szolgálat;  Nyíradonyi Szociális 

és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 

Hajdúsámsoni Telephelye Támogató Szolgálat (4251 Hajdúsámson, Rákóczi út. 9.) 

- Falu és tanyagondnoki szolgáltatás 

- Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Idősek klubja 

- SZIVÁRVÁNYHÁZ Szociális Szolgáltató Központ Segítők Innovatív Közössége 

Közhasznú /SIKK/ Egyesület – Szenvedélybetegek nappali ellátása (4251 

Hajdúsámson, Kossuth út 43.) 

 

Kultúra: 

- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely (4251 Hajdúsámson 

Szabadság tér 7.) 

Hajdúsámsonban a kulturális intézmények – a könyvtár, a közművelődés és a muzeális 

tevékenység – összevontan működnek. 

  

Egyház: 

- Görög Katolikus Egyház Hajdúsámsoni Parókia (4251. Hajdúsámson, Árpád utca 57.) 
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- Református Egyházközség Hajdúsámsoni Református Egyházközség (4251. 

Hajdúsámson, Rákóczi utca 2.) 

- Római Katolikus Egyház (Hajdúsámsoni Római Katolikus Plébánia, Hajdúsámson 

Béke utca 1.) 

 

Egészségügyi: 

- Hajdúsámson Egészségház (4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5.), 4 háziorvosi körzettel 

- Hajdúsámson Sámsonkert Egészségház (4251 Hajdúsámson, Sámsonkert Szűcs utca 

33.) 1 háziorvosi körzettel 

 

Rendészeti: 

- Debreceni Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály 

Hajdúsámsoni Körzeti Megbízotti Iroda (4251 Hajdúsámson, Petőfi utca 2. szám) 

 

Civil szervezetek: 

SZIVÁRVÁNYHÁZ Szociális Szolgáltató Központ 

3-D Sportegyesület (sport) 

A Rutinos Közlekedés Biztonságáért Közhasznú Alapítvány (oktatási) 

Az Idegen Nyelv Oktatásáért Alapítvány (intézményi, oktatási, kulturális) 

Családok a Családokért Egyesület 

DVS Computer Football Klub 

Egészségért és a Sportért Hajdúsámsonban Egyesület (sport) 

Együtt a Településünkért! Egyesület (természetvédelem, egyéb) 

Gyermekálom Családsegítő Egyesület (oktatási, szociális) 

Hajdúsámson Fejlődéséért Egyesület (kulturális) 

Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány (egyéb) 

Hajdúsámson Városért Egyesület (szociális) 

Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület (sport) 

Hajdúsámsoni Nagyközségi Vadásztársaság (természetvédelem, egyéb) 

Hajdúsámsoni Óvodásokért Alapítvány (intézményi, oktatási) 

Hajdúsámsoni Polgári Kör Egyesület (kulturális) 

Hajdúsámsoni Polgárőrség (közbiztonság, egyéb) 

Hajdúsámsoni Rákóczi Egyesület (kulturális) 

Hajdúsámsoni Református Templomért Alapítvány (kulturális) 

Hajdúsámsoni Romákért Egyesület (HAROE) (oktatási, szociális, egyéb) 

Hajdúsámsoni Sporthorgászok Egyesülete (sport) 

Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (Hajdúsámsoni 

T.T.I.SZ.E.) (sport) 

Hajnalpelika Kulturális Egyesület (kulturális) 

Iskolánkért Alapítvány (intézményi, oktatási) 

"Martinka Lakosokért Egyesület" (kulturális, egyéb) 

Martinkáért Közhasznú Alapítvány 

Móka-vár Családi Napközi Egyesület (Móka-vár Egyesület) (oktatási) 

ORIGÓ 98 Egészségért Szociális és Tömegsport Egyesület (sport, egészségügyi, kulturális) 

Pont az Kulturális Egyesület (oktatási, kulturális) 

S-02 Postagalambsport Egyesület (sport) 

Sámson GYM Sportegyesület (SÁMSON SE)(sport) 

http://www.helyicivil.hu/r/3-d-sportegyesulet-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/sport
http://www.helyicivil.hu/r/a-rutinos-kozlekedes-biztonsagaert-kozhasznu-alapitvany-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/oktatasi
http://www.helyicivil.hu/r/az-idegen-nyelv-oktatasaert-alapitvany-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/intezmenyi
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/oktatasi
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/kulturalis
http://www.helyicivil.hu/r/csaladok-a-csaladokert-egyesulet-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/dvs-computer-football-klub-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/egeszsegert-es-a-sportert-hajdusamsonban-egyesulet-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/sport
http://www.helyicivil.hu/r/egyutt-a-telepulesunkert!-egyesulet-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/termeszetvedelem
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/gyermekalom-csaladsegito-egyesulet-hajdusamson-samsonkert/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/oktatasi
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/szocialis
http://www.helyicivil.hu/r/hajdusamson-fejlodeseert-egyesulet-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/kulturalis
http://www.helyicivil.hu/r/hajdusamson-fejlodeseert-kozalapitvany-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/hajdusamson-varosert-egyesulet-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/szocialis
http://www.helyicivil.hu/r/hajdusamsoni-harangi-imre-sportegyesulet-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/sport
http://www.helyicivil.hu/r/hajdusamsoni-nagykozsegi-vadasztarsasag-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/termeszetvedelem
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/hajdusamsoni-ovodasokert-alapitvany-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/intezmenyi
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/oktatasi
http://www.helyicivil.hu/r/hajdusamsoni-polgari-kor-egyesulet-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/kulturalis
http://www.helyicivil.hu/r/hajdusamsoni-polgarorseg-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/kozbiztonsag
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/hajdusamsoni-rakoczi-egyesulet-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/kulturalis
http://www.helyicivil.hu/r/hajdusamsoni-reformatustemplomert-alapitvany-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/kulturalis
http://www.helyicivil.hu/r/hajdusamsoni-romakert-egyesulet-haroe-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/oktatasi
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/szocialis
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/hajdusamsoni-sporthorgaszok-egyesulete-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/sport
http://www.helyicivil.hu/r/hajdusamsoni-technikai-tomegsport-es-ifjusagi-szabadidos-egyesulet-hajdusamsoni-t-t-i-sz-e-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/hajdusamsoni-technikai-tomegsport-es-ifjusagi-szabadidos-egyesulet-hajdusamsoni-t-t-i-sz-e-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/sport
http://www.helyicivil.hu/r/hajnalpelika-kulturalis-egyesulet-hajdusamson-martinka/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/kulturalis
http://www.helyicivil.hu/r/iskolankert-alapitvany-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/intezmenyi
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/oktatasi
http://www.helyicivil.hu/r/martinka-lakosokert-egyesulet-hajdusamson-martinka/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/kulturalis
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/martinkaert-kozhasznu-alapitvany-hajdusamson-martinka/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/moka-var-csaladi-napkozi-egyesulet-moka-var-egyesulet-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/oktatasi
http://www.helyicivil.hu/r/origo-98-egeszsegert-szocialis-es-tomegsport-egyesulet-hajdusamson-samsonkert/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/sport
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/egeszsegugyi
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/kulturalis
http://www.helyicivil.hu/r/pont-az-kulturalis-egyesulet-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/oktatasi
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/kulturalis
http://www.helyicivil.hu/r/s-02-postagalambsport-egyesulet-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/sport
http://www.helyicivil.hu/r/samson-gym-sportegyesulet-samson-se-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/sport
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Sámsoni Fiatalok Szövetsége (érdekképviselet, egyéb) 

Sámsonkertért Közalapítvány (természetvédelem) 

Sansz Segít a Négylábúak Szeretete Alapítvány (egészségügyi) 

Segítség Határok Nélkül Alapítvány  

Sérült Gyermekek Támogatásáért Alapítvány (intézményi, oktatási) 

Sérültből Épet Beteg Gyermekekért Alapítvány (egészségügyi) 

Szamaritánus Keresztény Szolgálatok Alapítvány (egyéb) 

 

Településszerkezet 

Hajdúsámson településszerkezete rendkívül összetett, aminek történelmi, szociális és 

társadalomföldrajzi okai egyaránt vannak. A település fő városrészeit két csoportba lehet 

sorolni: a település magját képező központi településrészre, ami belterület és a korábban ritkán 

lakott, de mára benépesült külterületi részekre. A külterületi részeken két, jelentős 

lakosságszámmal bíró településrész helyezkedik el, Sámsonkert és Martinka. 

 

Hajdúsámson már a XIII. században jegyzett település, szerkezete örökölt állapot, melyet az 

országos utak és a kiemelkedő dombhátak alakították. A beépítés ennek megfelelően a 

magasabban fekvő területeken szalagszerűen futó főútra illeszkedik, a dombhátakra terjed ki, a 

mélyebben fekvő részek beépítetlenek maradtak, csak később épültek be. A beépült részeken 

úgynevezett belső telkes rendszer alakult ki. Az udvart és a házat gazdasági épületek és hátsó, 

mélyen lenyúló kert egészíti ki. A telkek idővel besűrűsödtek, a kerteket beépítették. A beépítés 

fésűs rendszerű, népi, vagy jellegében közel álló épületek még ma is bőven találhatók. 

Jellemzően az 1900 évektől megjelennek a polgári életformából levezethető hajlított házak, 

utcával párhuzamos nyeregtetőzetükkel a városias jelleget reprezentálva a beépítés további 

sűrűsödik, az utcakép jellege változik. 

Az 1900-as évektől kezdődően megjelennek a sátortetős házak, újabb időkben a mindenkori 

divat által formált épületek. 

Összességében a beépítés karaktere földszintes, előkertes, falusias-kertvárosias jellegű, és az 

eltérő épületek vegyes állománya dacára szerethető, egységes benyomást kelt. 

A történelmi települési központtól élesen elkülönül a mesterségesen kijelölt ipari terület, 

valamint a két, földrajzi értelemben is távolabb eső városrész: Martinka és Sámsonkert. 

 

Területhasználat 

A város szerkezetét tekintve négy jól elkülönülő részből áll: 

1. Központi településrész: A település legrégebbi része, a város nevét adó településrész, 

Hajdúsámson. Ez a településrész a legvárosiasabb. Itt találhatóak a település központi 

intézményei: a polgármesteri hivatal, az iskola, óvoda, a művelődési és kulturális intézmények, 

az egyházi épületek. A településrész egy része ugyanakkor a mai napig megőrizte falusias 

jellegét. 

 

2. Sámsonkert: A 471-es és 4931-es számú utak keleti oldalára illeszkedik, de egyre inkább a 

központi településrész felé terjeszkedik, összesen több mint 3 000 lakos otthona. Megközelítése 

a 4931-es számú útról és a Szűcs utcáról lehetséges. A városrész fő tengelye a Szűcs utca, amire 

becsatlakoznak a környező kisebb utcák.  

  

http://www.helyicivil.hu/r/samsoni-fiatalok-szovetsege-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/erdekkepviselet
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/egyeb
http://www.helyicivil.hu/r/samsonkertert-kozalapitvany-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/termeszetvedelem
http://www.helyicivil.hu/r/sansz-segit-a-negylabuak-szeretete-alapitvany-hajdusamson-martinka/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/egeszsegugyi
http://www.helyicivil.hu/r/segitseg-hatarok-nelkul-alapitvany-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/r/serult-gyermekek-tamogatasaert-alapitvany-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/intezmenyi
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/oktatasi
http://www.helyicivil.hu/r/serultbol-epet-beteg-gyermekekert-alapitvany-hajdusamson-samsonket/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/egeszsegugyi
http://www.helyicivil.hu/r/szamaritanus-kereszteny-szolgalatok-alapitvany-hajdusamson/hajdusamson-egyesulet-alapitvany
http://www.helyicivil.hu/j/hajdusamson-egyesulet-alapitvany/egyeb
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3.Martinka: A településrész Debrecen és 

Hajdúsámson határán található, korábban 

zártkert minősítésű volt. A rendezési terv 

falusias lakóterületként minősíti. 

Megközelítése a Vámospércsi út gyűjtőúton 

és a 4908-as számú mellékúton, Debrecen 

felől lehetséges. A városrész tengelyét a 

Debreceni út, illetve az arra merőlegesen 

csatlakozó Sámsoni út alkotja, amelyekre 

merőlegesen csatlakoznak a kisebb utcák. A 

városrészben néhány kereskedelmi egység 

működik, adminisztratív, oktatási jellegű 

intézmény nem található a településrészen. 

 

4. Külterület: A város külterülete korábban 

jellemzően tanyás, zártkerti beépítésű volt, 

ennek megfelelően jelentős 

lakónépességgel rendelkezik. Ennek 

ellenére az utak burkolása, a közművesítés 

nem megoldott, ami jelentősen rontja az itt 

élők lakókörülményeit. 

 

A 7. ábra mutatja a településrészek 

elhelyezkedését. 

A település összes területe 6 947 ha. Ebből 

az ITS megalapozó vizsgálata alapján 5.916 

ha külterület, 506 ha belterület és 524 ha 

zártkert. 

 

 
7. ábra: Hajdúsámson településrészei (Forrás: 

https://data2.openstreetmap.hu/hatarok/hatarok.ph

p?hatar=Hajd%C3%BAs%C3%A1mson) 

 

 
A Helyi Építési Szabályzat a város közigazgatási területét építési szempontból 

- beépítésre szánt, és 

- beépítésre nem szánt területekbe sorolja. 

A beépítésre szánt terület lehet lakó-, vegyes-, gazdasági-, és különleges terület. 

A beépítésre nem szánt terület pedig közlekedési, zöld-, erdő-, mezőgazdasági- és vízgazdálkodási 

terület lehet. 

 

Az önkormányzat a város területének felhasználását és fejlesztését a Helyi Építési Szabályzatról 

szóló többször módosított 24/2004. (VI. 3.) rendeletében határozza meg, a legutóbbi módosítás 

2020.09.11-én lett hatályos. 

 

A HÉSZ az alábbi területhasználatokat különbözteti meg: 

- Lakóterületek: Lk-2 Kisvárosias, Lke-3 Kertvárosias, Lke-4 Kertvárosias, Lke-5,  

Lke-5* Kertvárosias, Lke-6 Kertvárosias, Lke-7 Kertvárosias, Lke/bt, Lke/kbt építési 

övezetek Kastélykert utcai lakópark Kertvárosias lakóterület,  Lf-4 Falusias Falusias ( 

általános ) lakóterület, Lf-5 Falusias Falusias (Sámsonkerti, Martinkai ) lakóterület 

- Településközpont vegyes területek: Vt-1 Jellemzően oktatási- nevelési célú, 

oldalhatáron álló beépítésű, Vt-2 Belvárosi, zártsorú, kötelezően fsz+1 emeletes 
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beépítésű, Vt-3 Belvárosi, hézagosan zárt- vagy zártsorú, Vt-4 Településközpont 

(Martinka, Sámsonkert) vegyes terület, Vt-5 Belvárosi, oldalhatáron álló beépítéssel 

- Gazdasági területek: Gksz-1 Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, Gip-1, Gip-1* 

Ipari gazdasági terület 

- Beépítésre szánt különleges területek: Kmü Mezőgazdasági üzemi terület, Ksp 

Sportolási célú különleges terület, Kid Idegenforgalmi hasznosítású különleges terület, 

K-öko Különleges ökológiai mintaövezet, Kv Vásártér területe, Ktem Temető terület, 

Kkegy Kegyeleti park, Ksz Folyékony hulladék elhelyezésére, kezelésére szolgáló 

terület, Kb Bányaterület (távlatban horgásztó), „Kh” jelű övezet Honvédelmi célú 

különleges terület, K-kg Közösségi gazdálkodási célú terület, Kmg/szoc 

Mezőgazdasági-gazdasági és szociális célú különleges terület, K-En Megújuló energia 

hasznosítását szolgáló különleges terület 

- Beépítésre nem szánt különleges területek: K-rek Rekreációs célú különleges terület, K-

sport Nagy kiterjedésű sportolási terület 

- Közlekedési területek: KÖu Közlekedési terület – közúti, Köu* Közlekedési terület - 

gyalogos övezet, KÖk Közlekedési terület - kötöttpályás (vasúti) 

- „Z” Közpark 

- Erdőterületek: Ev védelmi célú erdő, Eg gazdasági célú erdő , Ek közjóléti (turisztikai) 

erdő 

- Mezőgazdasági területek: Msz-1 és Msz-1* Többségében szántó művelésű terület, 

Mgy-1 Többségében gyep, legelő művelésű terület, Mk-1 Kertgazdálkodásra szolgáló 

terület  

- Vízgazdálkodási területek: V-1, V-2, V-3 övezetek 

 

A Településszerkezeti terv alapján a jelenlegi belterületen vannak Lk, Lke, Lf lakóterületek, Vt 

településközpont vegyes területek, Gksz gazdasági terület-keresk,szolg. területek, Kkegy 

kegyeleti park, Ksp sport, Kid idegenforgalmi, továbbá KÖu közúti közlekedési, KÖk 

kötöttpályás közlekedési, Z zöldterület. 

A külterületen vannak Lke, Lf lakóterületek, Vt településközpont vegyes területek, Gksz 

gazdasági terület-keresk,szolg. területek, Gi ipari gazdasági területek, Kmü  mezőgazdasági 

üzemi terület, Kvt vásártér, Ktem temető, Ksp sport, Ksz szennyvíztisztító, Kh honvédelmi, Kb 

homokbánya, K-öko ökológiai mintaövezet, Kid idegenforgalmi, K-kg közösségi gazdálkodási 

célú (tervezett), K-En napelempark (tervezett), továbbá  

KÖu közúti közlekedési, KÖk kötöttpályás közlekedési, Ev védelmi erdőterület, Eg gazdasági 

erdőterület, Me mezőgazdasági terület-javasolt erdősítés, Mk-kertes mezőgazdasági, Mgy 

többségében gyep, legelő mezőgazdasági terület, Msz többségében szántó mezőgazdasági 

terület, V vízgazdálkodási terület, K-rek rekreációs célú különleges terület (tervezett), K-sport 

nagykiterjedésű sportolási célú különleges terület (tervezett), Kmg/szoc mezőgazdasági 

üzemi/szociális különleges terület (tervezett)  
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A külterület művelési  ágankénti megoszlása az ITS megalapozó vizsgálata alapján az alábbi 

ábrán látható: 

 

 
8. ábra: Külterületek művelési ágankénti megoszlása Hajdúsámson 

 

A 8. ábrán látható, hogy a külterületi területek nagy többsége, 45 %-a szántó, jelentős az erdők 

részaránya 32 %-kal, ezt a gyep követi 15 %-kal, továbbá 4 % a gyümölcsös, 3 % a kert, 1 % a 

szőlő művelési ág aránya.  

 

Épületállomány 

Nagy számban találhatók a fűrészfogas beépítésű, egytraktusos, eredetileg három osztatú népi 

lakóházakra visszavezethető épületek, amelyek az 1950-es évektől sátortetős épületekkel 

keverednek, utcaszakaszokat alkotva. Városi szinten ezt az egységet nem bontja meg az utóbbi 

időben megjelent a mai idők divatos formavilágát tükröző épületek, ikerházak, sorházak 

többsége sem, elsősorban azért, mert új igényszintet jelenítenek meg, telken belül és az utca 

felől is gondozott környezetet hoztak létre. 

Az épületek tömege, anyaghasználata, az épületek ritmusa, az előkertek utcán belül többnyire 

azonos mélysége rendezettséget jelent. 

 

A 2011-es Népszámlálás szerint az adatfelvétel időpontjában Hajdúsámson településen 4703 

db lakás és lakott üdülő volt megtalálható. A 10 évvel korábbi felmérés alkalmával ez a szám 

3543 volt, így ez 2011-ig csaknem 33 %-os növekedést jelentett a lakásállományban. 

 

  

szántó; 2479 ha; 
45%

Gyümölcsös; 207 ha; 4%

Gyep; 834 ha; 15%

Szőlő; 93 ha; 1%

Kert; 162 ha; 3%

Erdő; 1752 ha; 32%

Nádas; 
0,9 ha; 0% Terület (ha)
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Az épületek építési év szerinti megoszlása 2011-ben az alábbi volt (9. ábra): 

 
9. ábra: Hajdúsámson lakások és lakott üdülők építési év szerint, 2011. (Forrás: 2011. évi Népszámlálás 3. 

Településsoros adatok) 

 

Látható, hogy az épületek többsége, 18 %-a 1981-1990 között épült, azaz jelenleg már 30-40 

évesek. Az épületek jelentős része, 16 %-a 2006-2011 között épült, ezek még csak 10-15 

évesek, így energetikai szempontból vélhetően jelentősen felülmúlják a korábbi építésűeket. 

1991-2000 között, illetve 1971-1980 között épült az épületek 16-16 %-a . 2001-2005 között 

kisebb arányban épültek az épületek (12 %). Összességében az épületek 72 %-a több mint 20 

éves, 38 %-a pedig több mint 40 éves. Az 50 évesnél is idősebb épületek aránya 22 %. A város 

lakásállománya fiatalabb, mint az országos átlag. A 10. ábrán látható, hogy a lakások 

alapterülete jellemzően 59 m2 feletti, a legnagyobb a 60-79 m2 közöttiek aránya, ezt követik a 

80-99 m2 közöttiek. A kisebb méretű, 40 m2 alatti lakások aránya 2011-ben alacsony volt. 

 
10. ábra: Hajdúsámson lakások és lakott üdülők alapterület szerint, 2011. (Forrás: 2011. évi Népszámlálás 3. 

Településsoros adatok) 

 

Az épületállomány energetikai állapotára vonatkozóan az önkormányzati ingatlanok 

tekintetében rendelkezünk adattal, melyet az önkormányzat munkatársa bocsátott 

rendelkezésünkre. Ezek a 3. táblázatban láthatóak:
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3. táblázat: Önkormányzati épületek energetikai állapota (Forrás: Önkormányzat adatszolgáltatása) 
ingatlan 

megnevezése ingatlan címe 

helyrajzi 

száma építés éve felújítás éve 

pályázat 

megnevezése 

energetikai 

tanúsítvány szigetelés nyílászárók fűtés 

Polgármesteri 

Hivatal 
Szabadság tér 5 584/8 

Az épület 4 részből áll. A 

legrégebbi szárny mára 

elmúlt száz éves, az A 

épület hosszú folyosója az 

1970-es években épült az 

összekötő épület építésének 

éve:2014 

2015 homlokzazi 

hőszigetelés és külső 

nyílászárók cseréje az 

A épületszárnyon, 

TOP-3.2.1-15-HB1-

2016-00026 pályázat 

keretében napelemes 

rendszer került 

felhelyezésre 

KEOP-2015-

5.7.0 
CC 15 cm 

A 

épületszárnyban 

3 rétegű, B 

épületszárnyban 

2 rétegű 

üvegezéssel 

geotermikus 

Polgármesteri 

Hivatal 
Kiss utca 10 584/1 1960-as évek 2015 

KEOP-2015-

5.7.0 
A 15 cm 

3 rétegű 

üvegezéssel 

gáz központi 

fűtés 

Polgármesteri 

Hivatal 
Kiss utca 12 584/2 1960-as évek 2016 önerő nincs nincs 

3 rétegű 

üvegezéssel 
gáz konvektor 

Irodaház Petőfi út 2 584/9 1970-es évek vége 2015 
ROP-2.2.1-2004-

11-0015/37 
A 15 cm 

3 rétegű 

üvegezéssel 
geotermikus 

Könyvtár Szabadság tér 7 362 

A régi mozi épületének 

építési éve az 1960-as évek 

elejére tehető, az épület 

bővítésével jött létre a 

könyvtár és múzeum 

épülete 

2006 
TIOP-1.2.3-11/1-

2012-0431 
nincs nincs 

2 rétegű 

üvegezéssel 

gáz központi 

fűtés 

Általános Iskola Kossuth u. 2-8 1 
Az iskola fő épületének 

építési éve 2002 
nem volt 

Címzett 

támogatás 
nincs nincs 

fa nyílászáró 2 

rétegű 

üvegezéssel 

geotermikus 

Óvoda Kossuth u. 11-17 1464 2008 

bővítés éve 2016. TOP-

3.2.1-15-HB1-2016-

00026 pályázat 

keretében 2018-ban 

napelems rendszer 

került kialakításra az 

épületen  

Főépület építése 

címzett 

támogatással, 

bővítés: Óvodai 

kapacitásbővítést 

célzó 

beruházások 

támogatása”  

CC 

Főépületen 

nincs, 

bővítményen 12 

cm 

2 rétegű 

üvegezéssel 
geotermikus 
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ingatlan 

megnevezése ingatlan címe 

helyrajzi 

száma építés éve felújítás éve 

pályázat 

megnevezése 

energetikai 

tanúsítvány szigetelés nyílászárók fűtés 

Régi posta Kossuth u. 12 2059 ismeretlen nem volt   nincs nincs 

régi fa  

gerébtokos 

nyílászárók 

egyedi fa 

Sporttelep Kossuth u. 14 2055/1 ismeretlen 2014 
BM rendelet 

alapján 
  12 cm 

2 rétegű 

üvegezéssel 

vegyestüzelésű 

központi 

Népkonyha Kossuth u. 16 2057 ismeretlen nem volt   nincs nincs 

régi fa  

gerébtokos 

nyílászárók 

geotermikus 

Szociális 

Alapszolgáltatások 
Rákóczi u. 9 609/1 

Az 1960-as években épült 

régi bölcsőde épületének 

bővítésével kialakított 

épület 

2019 
TOP-4.2.1-15-

HB1-2016-00023  
CC 20 cm 

3 rétegű 

üvegezéssel 

gáz központi 

fűtés 

Egészségház Hársfa u. 3-5 607/19 2002 

2018. évben napelemes 

rendszer került 

felhelyezésreTOP-

3.2.1-15-HB1-2016-

00026 pályázat 

keretében 

ÉAOP-4.1.2/A.-

2008-0036 
CC 8 cm 

fa nyílászáró 2 

rétegű 

üvegezéssel 

gáz központi 

fűtés 

Piac Hunyadi u. 3 595/4 2020   
TOP-2.1.2-15-

HB1-2016-00015  
CC 20 cm 

3 rétegű 

üvegezéssel 
elektromos 

  Árpád u. 22 1413 1960-as évek 2015 
KEOP-2015-

5.7.0 
B 15 cm 

3 rétegű 

üvegezéssel 

gáz központi 

fűtés 

Bölcsőde Szatmári utca 16 1397 2014   
ÉAOP-4.1.3/B-

11-2012-0014.  
DD 12 cm 

2 rétegű 

üvegezéssel 

gáz központi 

fűtés 

Herna Hadházi u. 34 022/15 ismeretlen 2020 
TOP-1.1.3-15-

HB1-2016-00005  
CC 20 cm 

3 rétegű 

üvegezéssel 

gáz központi 

fűtés 

Bérlakás Krúdy u. 11/a 1842/1 2020   
TOP 4.3.1-16-

HB1-2017-00010  
DD 20 cm 

3 rétegű 

üvegezéssel 

gáz központi 

fűtés 

Sámsonkert orvosi 

rendelő 
Szűcs utca 33 0507/6 2019   

TOP-4.1.1-15-

HB1-2016-00015  
CC 20 cm 

3 rétegű 

üvegezéssel 

gáz központi 

fűtés 

Sámsonkerti Iskola Fő utca 41 0511/2 2018   
TOP-3.2.1-15-

HB1-2016-00026  
CC 20 cm 

3 rétegű 

üvegezéssel 

gáz központi 

fűtés 

Martinka közösségi 

ház 
Iskola u. 13 5984/4 2006 nem volt 

BM rendelet 

alapján 
nincs nincs 

2 rétegű 

üvegezéssel 

gáz központi 

fűtés 
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ingatlan 

megnevezése ingatlan címe 

helyrajzi 

száma építés éve felújítás éve 

pályázat 

megnevezése 

energetikai 

tanúsítvány szigetelés nyílászárók fűtés 

Martinka iskola Iskola u. 15. 5985 ismeretlen nem volt   nincs nincs 

régi fa  

gerébtokos 

nyílászárók 

gáz központi 

fűtés 

Török utcai iakola Török utca 46. 6034/7 ismeretlen 2015 
KEOP-2015-

5.7.0 
A 15 cm 

3 rétegű 

üvegezéssel 

gáz központi 

fűtés 

Bérlakás-

Melegoldal 
Melegoldal 54 0330/5 1990-es évek nem volt   nincs nincs   egyedi fa 

Bérlakás-Makula Haladás u. 5 1829 ismeretlen nem volt   nincs nincs   egyedi fa 

 

A fenti táblázatban látható, hogy az önkormányzat törekedik a minél nagyobb arányú felújítások elvégzésére, jellemzően pályázati támogatás 

igénybe  vételével van erre lehetősége. Az elmúlt 15 évben különböző felújítások történtek a Polgármesteri Hivatal, egy Irodaház, a Könyvtár, az 

óvoda, a sporttelep, a Szociális alapszolgáltatások épülete, az Egészségház, az Árpád utcai piac, a Herna, a Török utcai iskola épületeinél. Számos 

esetben napelemes rendszer alkalmazása és geotermikus fűtési rendszer alkalmazása is megvalósult. Újabb építésűek a Hunyadi utcai piac, a 

bölcsőde, a Krúdy u. 11/a. alatti bérlakás, a Sámsonkert orvosi rendelő, a Sámsonkerti Iskola. Martinkán a közösségi ház 2006-ban épült, az 

Általános Iskola pedig 2002-ben épült. Régebbi épületek, melyek nem kerültek felújításra: a Régi posta, a Népkonyha, a Martinka iskola, a 

Bérlakás-Melegoldal, és a Bérlakás-Makula épületei. 

Energetikai tanúsítvány szempontjából A energetikai besorolási osztályúnak minősül: a Polgármesteri Hivatal Kiss utca 10., a Petőfi út 2. alatti 

Irodaház, és a Török utcai iskola; B energetikai besorolási osztályú (közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő): az Árpád 

u. 22. alatti piac; CC energetikai besorolási osztályú (korszerű) a Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5., az Óvoda, a Szociális Alapszolgáltatások 

épülete, Egészségház, a Hunyadi u. 3. alatti piac, a Herna, a Sámsonkert orvosi rendelő és Sámsonkerti Iskola; DD energetikai besorolási osztályú 

(korszerűt megközelítő) pedig a Szatmári utca 16. alatti Bölcsőde, és a Krúdy u. 11/a. alatti bérlakás. Fűtési rendszer szempontjából számos épület 

gáz központi fűtésű, konvektoros a Kiss utca 12. alatti Polgármesteri Hivatal épület, a Régi posta és a Bérlakás-Melegoldal valamint Bérlakás-

Makula egyedi fa fűtésű, a Hunyadi u. 3. alatti piac elektromos fűtésű, a Sporttelep vegyestüzelésű központi fűtésű. Geotermikus fűtést alkalmaznak 

a Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. alatti épületében, a Petőfi út 2. alatti irdaháznál, az Általános Iskolánál és az Óvodánál, valamint a 

Népkonyhánál is. 
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Közterületek állapota 

A közterületek rosszabb állapotban vannak, mint az épületállomány. A közművesítés, ezen 

belül a szennyvíz-csatornázás a belterületen egyre teljesebbé válik, burkolt és burkolatlan utak, 

utcák szép fasorokkal és fasorok nélkül egyaránt találhatók. Több helyen nem, vagy hiányosan 

kerültek kiépítésre a csapadékvíz- elvezető csatornák, hiányos a burkolt utaknál a burkolat 

szegése és burkolaton túli közterületek kezelése, a járdák és az épületek köze, a járdák és az út 

közötti lehetséges zöld sáv kialakítása.  

 

Zöldterületek: 

2020. évben zárult a Zöld Város projekt Hajdúsámsonban, melynek keretében kialakításra 

került a Rákóczi u. 4. sz. alatti park, a Piac ingatlanán a Béke utca felőli oldalon egy park, 

valamint az Epreskerti rendezvénytér is egy fásított, füves több hektáros terület. 

A városháza melletti emlékkert további zöldterület, mely már a Zöld Város projektet 

megelőzően is meglévő zöldfelületi elem volt.  

A városi zöldfelületek részarányának növelésében az önkormányzatnak korlátozottak a 

lehetőségei, mivel nem állnak már rendelkezésre olyan önkormányzati tulajdonú ingatlanjai, 

melyek további park létesítésre, nagyobb volumenű zöldterület fejlesztési projektre 

megfelelőek volnának. Emiatt a jövőben az önkormányzat a  zöldterületek növelése érdekében 

a járdák és az épületek köze, a járdák és az út közötti lehetséges zöld sáv kialakítására fókuszál,  

ezek rendezése, faültetések megvalósítása a cél. Az önkormányzat által megvalósított 

faültetések folyamatosak, évente több, mint 100 db fa elültetését tűzte ki célul. 

Az önkormányzati tulajdonú összes zöldterület 2019 évben 12.343 m2 volt.  

 

A településen a felszínborítás a 2018. évi CORINE Felszínborítás adatai alapján: 

 
11. ábra: Felszínborítás 2018. (Forrás: TEIR CORINE) 

 

Látható, hogy jelentős a mező- és erdőgazdálkodási területek aránya. Az erdőterületek 

megoszlása 2017-ben az alábbi volt: 
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12. ábra: Erdőterületek megoszlása 2017. (Forrás: TEIR NÉBIH-EI) 

 

 

Közszolgáltatások és infrastruktúra helyzete 

 

Víziközmű 

A hajdúsámsoni vízmű a Nyírség Dél-nyugati részén helyezkedik el. A vízellátás a Nyírségnek 

ezen a részén általában a mintegy 210,0-220,0 m vastagságú pleisztocén alluviális összletből 

történik, amely a vízbázistól D-DNy-i irányban haladva elvékonyodik, ÉK-i irányban (Nyírségi 

tápterület centruma felé) pedig vastagszik. A legjobb vízadó rétegek itt is a regionális 

elterjedésben nyomozható nagy vastagságú és kedvező vízföldtani tulajdonsággal bíró 

alsópleisztocén apró-, közép- és durvaszemű, sok helyütt murvás homokrétegek. 

A vízmű sérülékeny földtani közegű vízbázisra épült. Hajdúsámson üzemelő vízmű vízbázisa 

rendelkezik hidrogeológiai B védőidommal. A város üzemelő vízbázisának védőidomát 

kijelölő határozat száma 349/05/2011.  

A terület potenciális sérülékenységét az egymással hidrodinamikai kapcsolatban álló 

homokrétegek, az azokat fedő vékony fedőréteg hatása okozza. 

Hajdúsámson ivóvízbázis 4 db hidegvizes kútját a belterületén mélyítették. A kutak a 150,0-

250,0 m között települt alsópleisztocén porózus vízadó rétegeket csapolják meg. 

A mélyfúrású kutak vize vas mangán és ammónium, arzén tekintetében határérték feletti. A 

diagnosztikai vizsgálatok egyértelműen bebizonyították a vízműkutak környezetében a talajvíz 

szennyezettségét. A szennyezés antropogén eredetű, a vízvizsgálatok a talaj és sekély 

rétegvízben határértéket meghaladó nitrát, nitrit, ammónium, klorid, szulfát, KOI és szerves 

szennyezőanyag koncentrációt mutattak ki. A szennyezések a felső 30,0-35,0 m vastagságú 

rétegösszletben jelentkeznek. 

A 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet előírásai szerint meghatározásra került a vízbázis 

védőidoma. A vízbázis sérülékeny, ezért a biztonságba helyezéséről és biztonságban tartásáról 
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gondoskodni kell. A talajvíz szennyezettsége veszélyezteti a vízadó rétegek vízminőségét ezért 

fontos, hogy minél kevesebb szennyezőanyag jusson a talajba, a talajvízbe. Ennek érdekében a 

háztartások csatornára kötését szorgalmazni kell, valamint a régi derítők szakszerű 

eltömedékelését el kell végezni. A településen lévő ásott kutak környezetét tisztán kell tartani, 

abba szennyvizet belevezetni tilos. Be kell vezetni a zárt trágyatárolást, és a képződő szerves 

és hígtrágya védőterületen kívüli hasznosítását. A védőterületen lévő szennyező forrásokat fel 

kell számolni. 

A szennyezett talajvizek még nem érték el az ivóvízadó rétegeket, azonban a sérülékenység 

ténye miatt hosszabb távon fennáll a veszélyeztetettség. Ennek nyomon követésére folyamatos 

monitorozást kell végezni. 

A védőterület kijelölése által meg kell akadályozni, hogy újabb szennyezők jelenjenek meg a 

vízműkutak környezetében.  

 

 
13. ábra: Hajdúsámson vízmű hidrogeológiai védőövezete 

 

Az ivóvíz vezeték Hajdúsámson belterületén szinte teljes mértékben kiépült, azonban a város 

folyamatos növekedése által vannak még peremterületek, ahol nem áll rendelkezésre ivóvíz 

gerincvezeték. Az e-közmű térképek alapján a Mókus utcán még nincs kiépített ivóvíz 

gerincvezeték.  

Más a helyzet Martinka és Sámsonkert településrészek esetében, itt a településrész 

benépesedését még nem követte a közmű infrastruktúra megfelelő mértékű fejlesztése. 

Sámsonkertben az alábbi utcákban nem áll rendelkezésre ivóvíz gerincvezeték: Színes utca, 

Mező utca, Lepke utca, Magvas utca, Száraz utca, Zsombékos utca, Mozaik utca, Szivárvány 

utca, Háncs utca, Mese utca, Sellő utca, Summás utca, Maláta utca, Gólyahír utca, Zsombékos 

utca, Sáfrány utca, Sújtás utca, Sarjú utca, Művész utca, Sarok utca, Meggyes utca, Budaházi 

utca, Sövény utca egy része, Könyök utca, Márvány utca, Menta utca, Barackos utca, Sünös 

utca, Strázsa utca, Suba utca, Selyem utca, Szellő utca, Nyícki utca, Sörte utca, Egres utca, 

Mécses utca, Mák utca, Hangyás utca, Sirály utca egy része, Holló utca,   
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Martinkán az alábbi utcákban nem áll rendelkezésre ivóvíz gerincvezeték: Rét utca egy része, 

Alsószállás dűlő, Török utca egy része, Szondy utca, Vadvirág utca, Prés utca. 

 

Szennyvízelvezetés 

A város szennyvízcsatorna hálózata csak részlegesen épült ki. A szennyvízcsatorna hálózat 

vegyes gravitációs és nyomott rendszerben működik. A síkvidéki jellegű domborzati 

adottságok miatt a szennyvíz többszöri átemelése szükséges. A területegységenkénti 

gravitációs hálózat gyűjtési pontján működő kis átemelők egy központi átemelőre dolgoznak. 

A város sokáig egyik legnagyobb közművesítési hiányossága a korlátozottan kiépített 

szennyvízelvezetés volt. A 2000-es évek végéig a város, azaz annak központi belterületének 

csak egy része volt ellátva szennyvízcsatorna hálózattal. Az évtized elején indult meg egy 

nagyon jelentős szennyvízberuházás, aminek révén a szennyvízhálózat hossza tízszeresére, 6 

km-ről, több, mint 60 km-re nőtt, ezzel együtt rohamosan megemelkedett a bekapcsolt lakások 

száma a korábbi 367-ről, 2018-as adat alapján 2718 db-ra. Ez azt jelenti, hogy város 

lakásállományának több mint 58 %-a van rácsatlakozva a szennyvízhálózatra. Ezzel együtt is 

jelentős az elmaradás, főként a kertségi részeken. Hajdúsámson szennyvízkezelése térségi 

együttműködés keretében valósul meg. 

 

4. táblázat: Ivóvíz és szennyvíz közmű adatok 2014-2018. (Forrás: TEIR) 

Hajdúsámson 2014. 2015 2016. 2017. 2018. 

Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban 

(közcsatornában) elvezetett összes szennyvíz, 

[1000 m3] 

250 223 234 311 321 

Közcsatornahálózat hossza, [km] 62 62 62 62 62 

Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások, [db] 2405 2819 2843 2857 2781 

Háztartásokból közcsatornán elvezetett 

szennyvíz, [1000 m3] 

232 208 218 289 298 

Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége, 

[1000 m3] 

331 303 324 338 347 

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza, [km] 79 75 75 75 75 

Összes szolgáltatott víz mennyisége [1000 m3] 364 335 356 388 383 

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt 

lakások [db] 

4186 4191 4233 4258 4300 

Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások és  

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt 

lakások aránya 

57,45 67,26 67,16 67,1 64,67 

 

Hiányzó szennyvíz gerincvezeték Hajdúsámson belterület: Mókus utca, Gólya utca, Galamb 

utca, Fecske utca, Krúdy Gyula utca, Hajnal utca egy része, Fenyves utca 

Szennyvíz gerincvezeték Sámsonkerten csupán az alábbi utcákban van: Fő utca, Heveder utca, 

Szűcs utca, Síp utca, Szőlő utca, Muskátli utca, Makkos utca, Barackos utca, Málna utca, 

Budaházi utca, Nyicki utca, Seregély utca. A további utcákban nincs kiépített szennyvíz 

elvezető rendszer. 

Martinka területén egyáltalán nincs kiépítve szennyvíz elvezető hálózat - ezen településrész 

esetében célszerű megvizsgálni az egyedi szennyvízkezelési megoldások alkalmazásának 

lehetőségét is. 
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14. ábra: Hajdúsámson szennyvízhálózatba kapcsolt lakások aránya 2008-2018. 

 

 
15. ábra:Hajdúsámson közműolló 2008-2018. 
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A Hajdúsámson területén mért átlagos csapadékmennyiség értékek sokévi átlaga 630,1 mm. A 

havi csapadékmennyiség igen szélsőségesen változhat. A térség hidrometeorológiai állomásain 

mért havi csapadék szélsőértékek: 0 és 246 mm/hó, a Hajdúsámsonban mért szélsőértékek 0 és 

185,1 mm/hó. A maximális havi csapadék előfordulása a nyári hónapokban valószínű. A terület 

0

8,53 8,43 8,62

29,29

50,29 50,53 50,57

59,27 59,66 59,84 58,13

0

10

20

30

40

50

60

70

2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

Közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatba bekapcsolt lakások aránya 
(%)

0

50

100

2008.
év

2009.
év

2010.
év

2011.
év

2012.
év

2013.
év

2014.
év

2015.
év

2016.
év

2017.
év

2018.
év

Közműolló 2008-2018.

Közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)



HAJDÚSÁMSON VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 2020-2030. 

                           

 

 

____________________________________________________________________33 

NNK Kft. Debrecen, Iskola utca 3.  

Tel: 52/532-185,                  Fax: 52/532-009                                       E-mail: nnk@nnk.hu 

 

időjárásában a kontinentális jellegből adódóan előfordulnak aszályos évek, amihez légköri 

aszály is társulhat. 

A város jelentős részén még nincs kiépítve a csapadék víz elvezetés. 

 

Hajdúsámson vízrajzilag a Kösely-Kondoros-Tócó vízrendszer legészakibb részvízgyűjtőjéhez 

tartozik. A Nyírségre jellemző domborzati jellegű, É-D irányú lejtéssel, követve a 

Hajdúsámsoni főcsatorna vonulatát.  

A vízgyűjtő területen belül nagyobb magasságkülönbségek nincsenek (1-9 m), de a 

szélhordásos homokkúpok jellemző volta miatt a pontszerű, mélyfekvésű, lefolyástalan 

területek – amelyek a település viszonylag zárt szerkezetéből adódóan beépítésre kerültek - 

vízzel való veszélyeztetettsége mégis jelentős. A talaj általában homokos, a talaj szerkezetéből 

adódóan jó vízemésztő képességű. A meglévő elválasztott rendszerű zárt gravitációs és részben 

nyílt burkolt csatornák műszaki állapota kielégítő, karbantartásuk részleges. Ahol a tervezett 

vízelvezető rendszer kiépítése szükségessé teszi, ott a meglévő hálózatot vissza kell bontani.  

 

Sámsonkert a Kondoros vízgyűjtő területéhez tartozik. Keleten a Hajdúsámsoni főcsatorna, 

nyugaton a Diósvári csatorna határolja, ezek a belterületről lefolyó vizek befogadói. A település 

a Nyírség dombvonulatának határán fekszik, felszínére a mozgékony domborzat jellemző, 

126,0 és 144,0 mBf magasságok között. Talajára a futóhomok a jellemző jó vízelvezető és 

szikkasztó képességgel.  

A településrész vízgyűjtő területén belül nagyobb magasságkülönbségek nincsenek (3-6 m), de 

hasonlóan Hajdúsámson központi belterületéhez a szélhordásos homokkúp vonulat megléte 

miatt pontszerű, mélyfekvésű, lefolyástalan területek találhatóak. Ezeken a helyeken esős 

időszakban a belvíz megjelenik, a vízzel való veszélyeztetettség jelentős. A talaj jellemzően 

homokos, a talaj szerkezetéből adódóan jó vízelvezető képességű.  

A városrészt metszi a TIVIZIG kezelésében lévő nyílt földmedrű Diósvári-csatorna. 

Sámsonkert fő utcájának, a Szűcs utcának burkolattal való kiépítésének I. üteme megvalósult, 

ehhez kapcsolódóan zárt és nyílt burkolt csapadékvíz elvezető csatornák, és szikkasztó árkok 

létesültek. A II. ütem kiépítése még megvalósításra vár.  

 

Martinka a Kondoros vízgyűjtő területéhez tartozik, keleten a Kati-ér, M-1 vízfolyás határolja. 

A település a Nyírség dombvonulatának határán fekszik, felszíne 126,0 és 144,0 mBf 

magasságok között változik. A településrész vízgyűjtő területén belül nagyobb 

magasságkülönbségek nincsenek (1-5 m), de a település domborzatát két ÉK-DNY irányú 

szélhordásos homokkúp vonulat határozza meg. A mélyvonulat megléte miatt hosszanti irányú, 

mélyfekvésű, lefolyástalan terület található Martinka Északi részén. Ebben a vonulatban esős 

időszakban a belvíz megjelenik, a vízzel való veszélyeztetettség közepes (mezőgazdasági 

művelési ágú területek találhatóak). A talaj jellemzően homokos, a talaj szerkezetéből adódóan 

jó vízelvezető képességű.  

 

A városrész területét Északi oldalról a H-1 j.csatorna, míg Délről a Martinkai-ér határolja. A 

településrészen kiépített vízelvezető rendszer csak Martinka főutcájában található – nyílt 

burkolt csatorna – a többi utcában a vízelvezetés nem megoldott.  

 

Befogadó csatornák: 

- a Martinkai-éren keresztül a Derecskei-Kálló csatorna, melynek végső befogadója a Kálló-

főcsatornán keresztül a Berettyó.  
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- a Hajdúsámsoni-főcsatornán és a Diósvári- csatornán keresztül a Cserei-ág csatorna melynek 

végső befogadója a Kondoros csatornán keresztül a Debrecen közigazgatási területén átfolyó 

Tócó élővízfolyás.  

 

Hajdúsámson központi belterületi csapadékvizét alapvetően a Hajdúsámsoni-főcsatorna vezeti 

le a Cserei-ág csatornába, majd a Kondoros csatornába. Főgyűjtők még a H-1, H-2, H-3, H-4, 

H-5, H-6, H-7, H-7A, H-8-0, H-8-1 és H-8-2 j. nyílt, részben burkolt, részben földmedrű 

csatornák.  

Hajdúsámson-Sámsonkert csapadékvizét a Hajdúsámsoni-főcsatorna és a Diósvári-csatorna 

vezeti le a Cserei-ág csatornába, majd a Kondoros csatornába.  

Martinka településrész a szél munkájának eredményeként a környező területekből kiemelkedő 

hordalékkúpon fekszik. Ennek megfelelően a keletkező csapadékvizeket a településrész két 

oldalán húzódó H-1 j. csatorna és Martinkai-ér vezeti le a Hajdúsámsoni-főcsatornába illetve a 

Derecskei-Kálló csatornába. Martinka keleti oldalában a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet 

területén található 2 db vészvíztározó, melyek tározását vízkormányzó műtárgyakkal lehet 

szabályozni.  

 

Hajdúsámson városban általánosságban elmondható, hogy a jellemzően tavaszi-nyári 

időjárásviszonyok (esőzések) a terület síkvidéki jellegéből adódóan rendkívüli, havariás 

állapotokat teremtenek. Ilyenkor a mélyebb fekvésű területeken több ingatlan is veszélyeztetve 

van. Ebből adódóan az elmúlt években többszöri beavatkozás vált szükségessé, mind az 

Önkormányzat, a Katasztrófavédelem, és a Tűzoltóság részéről is. Mivel a belvízveszély 

elhárítására az elmúlt években anyagi forrás hiányában tartós megoldás nem született ezért az 

elöntések veszélye és ezáltal a „tűzoltómunka” ideiglenes megoldást jelentő beavatkozások 

szükségessége egyes településrészeken még a mai napon is fenn áll,- így a periodikusan 

ismétlődő belvizes időszakban ezek a problémák újból megismétlődnek. Tovább erősíti a 

végleges megoldás kialakításának jelentőségét a jelen időszakban bekövetkező 

éghajlatváltozásból adódó hirtelen és heves lefolyású esőzések (zivatar) kialakulása, amikor a 

talaj szikkasztóképessége nem tud érvényesülni, az összegyülekezési idő kritikusan lerövidül 

és a mélypontokban a belvíz azonnal megjelenik veszélyeztetve az ott található ingatlanokat, 

értékeket. 

 

Az elmúlt években történtek jelentős fejlesztések az I. számú és a IV. sz. vízgyűjtőn – 

melyeknek immár kielégítő a kiépítettsége (a IV. sz. vízgyűjtő fejlesztése az IVS-ban is 

szerepelt célkitűzésként, mely azóta megvalósult), a főút mentén (egykori 471. sz. jelenleg 

4931.sz. közút) is bizonyos szakaszokon, továbbá a kerékpárúthoz kapcsolódóan. 

A továbbiakban az V. sz. vízgyűjtő esetén tervezettek fejlesztések, valamint további 

fejlesztések a 4931.sz. közút mentén. Ezeken túl hosszabb távú cél a további vízgyűjtő területek 

esetében is a minél nagyobb arányú kiépítettség elérése, Sámsonkert és Martinka 

településrészeken is.  
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16. ábra: Hajdúsámson vízgyűjtő területek (Forrás: ITS) 

 

Állami tulajdonú, TIVIZIG vagyonkezelésű csatornák, melyek Hajdúsámson közigazgatási 

területét érintik: Kati-ér, Szata-ér, Martinkai-ér, Diósvári -2-csatorna, Diósvári-3-csatorna, 

Diósvári csatorna, Erőslyukiéri-csatorna, Hajdúsámsoni-1. csatorna, Hajdúsámsoni-2. 

csatorna, Hajdúsámsoni-3. csatorna, Hajdúsámsoni-6. csatorna, Hajdúsámsoni-7. csatorna, 

Katiári-7(1/8)- csatorna, Ligetiéri csatorna, Ligetiéri-1. csatorna, Ligetiéri-2. csatorna, 

Martinkaéri (1/7) csatorna, Martinkaéri-1. (1/7-C) csatorna, Martinkaéri-11 (1/7-C-1.) 

csatorna 

 

Belvíztározási lehetőségek: 

Marinka-I.. és Martinka-II. tározók. Területük: 106 ha  

Tározható víz mennyisége: I.sz. tározó: 150.000 m3, II.sz. tározó: 700.000 m3, Összesen: 

850.000 m3 

Érintett belvízrendszer és öblözete: 

A közigazgatási terület a 48. Keleti-főcsatorna menti belvírendszeren belül a 48.b 

belvízöblözetben valamint a 47. sz. Kálló-Alsónyírvíz belvízrendszeren belül a 47.b 

Alsónyírvízi öblözetben helyezkedik el. 
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Belvíz veszélyeztetettség: A síkvidéki vízjárta területeket az úgynevezett Pálfai féle 

belvízveszélyeztetettségi, illetve belvíz gyakorisági eloszlás szerint négy kategóriába soroljuk. 

A Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi besorolás alapján Hajdúsámson közigazgatási 

területének túlnyomó része belvízzel alig veszélyeztetett terület (I.kat.). Belvízzel mérsékelten 

veszélyeztetett terület (II.kat.) a térségben szórtan helyezkedik el.  

 

Energia  

 

Gázellátás, fogyasztás 

A város szinte valamennyi utcájában kiépült a vezetékes gázhálózat. A szolgáltatásba 

bekapcsolt háztartások száma 2 401, ugyanakkor a településen működő intézmény, vállalkozás 

és kereskedelmi-, vendéglátó üzlet túlnyomó része is csatlakozott a rendszerhez, az összes 

gázfogyasztó száma 2018-ban 6360 db volt, ebből 2861 db háztartási fogyasztó. 

 

Hajdúsámson földgázellátása a Bököny térségében haladó Összefogás gázvezetékről van 

biztosítva 64 bar nyomású vezeték kiépítésével a Hajdúsámson Szatmári utca végén telepített 

10000 m3/h kapacitású gázátadó állomásig. A gázfogadó állomás, és a hálózat az igényeket 

kielégíti, a hálózat bővítésével további gázigények is kielégíthetőek. Sámsonkert 

földgázellátása a debreceni középnyomású hálózatra a Sámsoni úton csatlakozó Ø110 KPE 

vezetek kiépítésével valósult meg. A településen a központi utcákban épült ki elosztó hálózat, 

amely a gázigények növekedésével bővíthető. Martinka központi részén is kiépült 

középnyomású földgázelosztó rendszer, amely az igények növekedésével szintén bővíthető.  

 
17. ábra: Hajdúsámson gázfogyasztási adatok 2012-2019. 
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18. ábra: Hajdúsámson gázfogyasztás összetétele 2019. 

 

A település összesített gázfogyasztása a vizsgált időtávban a 13. ábrának megfelelően 2016-ig 

csökkenő trendet mutatott, majd ismét növekedésnek indult, végül 2019-ben a 2018. évihez 

képest csökkent. A 2012. évi 5.141.000 m3-es összes fogyasztás 2019-re 4 %-kal, 5.366.300 

m3-re nőtt. A legmagasabb évi fogyasztás 2018-ban volt, ekkor 6.360.000 m3 gázt értékesítettek 

a településen.   

Amennyiben csak a háztartásoknak értékesített mennyiségeket vizsgáljuk, úgy már 

folyamatosan növekvő trend mutatkozik – eltekintve a 2018. évi kis mértékű csökkenéstől 

2017-hez képest. Ez a vizsgált időtávon a 2012. évi 2.462.700 m3-ről 3.728.000 m3-re nőtt, 

összesen több mint 51 %-kal. A kommunális fogyasztóknak értékesített gáz mennyisége 

kategóriába besorolt fogyasztás ugyanakkor jelentősen csökkent, míg 2012-ben 393.700 m3 

volt ez az adat, addig 2019-ben már csak 19.700 m3. Az egyéb fogyasztóknak értékesített gáz 

mennyiség változatos adatokat tartalmaz, összeségében nőtt, 2019-ben ez 1.594.000 m3-t 

jelentett. A legszembetűnőbb az ipari fogyasztóknak értékesített mennyiség folyamatos 

csökkenése, ez 2012-ben még 2.089.700 m3 volt, 2019-ben már csupán 24.600 m3, mely több 

mint 98 %-os csökkenés. A 2019. évi összetételt mutatja a 18. ábra, ezen látható, hogy ebben 

az évben 70 %–ot tett ki a háztartásoknak értékesített gáz mennyisége, mintegy 30 %-ot az 

egyéb fogyasztóknak értékesített mennyiség, míg ezen adatokhoz képest a kommunális és ipari 

fogyasztók részére értékesített mennyiségek elhanyagolható mértékűek. 

 

Elektromos energia hálózat, fogyasztás 

Az elektromos energia hálózati ellátás 100 %-ban biztosított, beleértve a külterületi lakott 

helyeket is. A város villamos energia ellátása légvezetékes rendszerű. A 20 kV-os légvezetékes 

hálózat Hajdúsámson kül- és belterületén elhelyezett oszloptranszformátor állomásokhoz a 

helyi adottságoknak megfelelő nyomvonalakon lett bevezetve. A közvilágítás szintén a tartó 
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oszlopokra szerelt világítótestekkel valósul meg. A feltáró útvonal és a közlekedési 

csomópontoknál viszont a nagy teljesítményű nátrium lámpák vannak felszerelve.  

 

Villamos energiafogyasztók száma 2018-ban 6074 db, ebből háztartási villamos 

energiafogyasztó 5812 db. 

 

Közvilágítás 

A város közvilágítási ellátottsága kb. 80%-os. 

 

 
19. ábra:Hajdúsámson villamos energia fogyasztási adatok (összes, és lakosság részére szolgáltatott) 2007-

2019. 

 

 

A település összesített villamos energia fogyasztása a vizsgált időtávban a 15. ábrának 

megfelelően 2007-től 2009-ig nőtt, ezután 2012-ig közel stagnált, 2013-ra csökkent, majd 

folyamatos növekedésnek indult, 2019-ben pedig a 2018. évihez képest ismét csökkent. 

Összesen 12 év alatt a 2007. évi 15.267.000 kWh-ról 34,6 %-kal nőtt a 2019. évi 20.547.000 

kWh-ra. A lakosság részére értékesített villamos energia évi 11.483.000 kWh és 13.983.000 

kWh közötti volt, 2019-ben volt a legmagasabb. 2019-re 21 %-kal nőtt a lakosság részére 

szolgáltatott villamos energia 2007. évhez képest. 
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20. ábra: Hajdúsámson, szolgáltatott villamos energia kommunális célra, közvilágításra, ipari célra, 

mezőgazdasági és egyéb célra 2012-2019. 

 

A kommunális célra szolgáltatott villamos energia értéke az időtávon 207.000 kWh és 597.000 

kWh közötti volt, a legmagasabb 2017-ben volt, azóta csökkenést mutat, 2019-ben 489.000 

kWh volt. A közvilágítási célra szolgáltatott villamos energia az időtáv alatt 35 %-os csökkenést 

mutatott, 2019-ben 426.000 kWh volt. Az ipari célra szolgáltatott villamos energia 19 %-kal 

nőtt, 2019-ben 4.197.000 kWh volt, ennek értéke egyébként 2018-ban volt a legmagasabb, 

5.032.000 kWh. A mezőgazdasági célra szolgáltatott villamos energia 2012. óta 112 %-kal nőtt, 

327.000 kWh-ra. Az egyéb célra szolgáltatott villamos energia növekvő trendet mutatott, 2019-

ben 1.125.000 kWh volt, mely 2012-höz képest csaknem 17 %-os növekedés.  

.  

 

A 2019. évi összetételt mutatja a 20. ábra, ezen látható, hogy ebben az évben 68 %–ot tett ki a 

lakosság részére szolgáltatott villamos energia mennyisége, mintegy 20 %-ot az ipari célra 

szolgáltatott, 5 %-ot az egyéb célra szolgáltatott, továbbá mintegy 2-2-2 %-ot a kommunális, a 

közvilágításra, és a mezőgazdasági célra szolgáltatott villamos energia mennyisége 
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21. ábra: Hajdúsámson villamos energia fogyasztás összetétele 2019. 

Lakossági tűzifa- és szénfogyasztás: 

A KSH egyedi adatkérésünkre az alábbi, 2011. évre vonatkozó adatokat adta meg a település 

vonatkozásában: 

 

5. táblázat: A lakott lakások fűtési mód és fűtőanyag szerint, 2011. Forrás: KSH) 
A lakott lakások fűtési mód és fűtőanyag szerint  

Adatok forrása: Népszámlálás 2011.   

Fűtési mód és fűtőanyag 
Ország 

összesen 

Hajdú-

Bihar 

megye 

Hajdúsámson 

helyiségenként konvektorral, 

kályhával    

egyféle fűtőanyaggal:    

gázzal 710 640 35 434 308 

fával 443 594 29 279 900 

szénnel 2 684 103 2 

villannyal 21 719 297 10 

fűtőolajjal 355 7 – 

megújuló energiaforrással 84 5 – 

egyéb fűtőanyaggal 76 3 – 

többféle fűtőanyaggal:    

gázzal és fával 206 657 13 458 179 

szénnel és fával 50 960 3 369 31 

egyéb fűtőanyagokkal 29 011 839 16 

Együtt 1 465 780 82 794 1 446 

egy vagy több lakást fűtő 

(központi-, cirko) kazánnal    

egyféle fűtőanyaggal:    

gázzal 1 038 722 51 076 970 

13983e kWh; 68%

489e kWh; 2%

426e kWh; 2%
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A lakott lakások fűtési mód és fűtőanyag szerint  

Adatok forrása: Népszámlálás 2011.   

fával 257 893 12 643 899 

szénnel 6 027 196 1 

villannyal 10 529 171 12 

fűtőolajjal 320 5 – 

megújuló energiaforrással 2 358 62 2 

egyéb fűtőanyaggal 445 21 – 

többféle fűtőanyaggal:    

gázzal és fával 399 124 23 942 763 

szénnel és fával 78 171 3 844 132 

egyéb fűtőanyagokkal 35 870 1 301 31 

Együtt 1 829 459 93 261 2 810 

távfűtéssel (távvezetékkel 

hőközpontból) 607 578 31 465 
– 

nincs fűtési lehetőség 9 612 555 9 

Összesen 3 912 429 208 075 4 265 

 

Az ÜHG leltár készítéséhez a települési szintű adatokat használtuk. 

 

Internetes hozzáférést több szolgáltató is biztosít a településen: az externet, az Invitel, a 

Telekom és s UPC. A külterületen élők számára a mikrohullámú internet is elérhető. 

Mobil távközlés: A Magyarországon jelen lévő három legnagyobb mobilszolgáltató elérhető a 

település bármely pontján. 

Műsorvételi lehetőség szempontjából a térség ellátottnak tekinthető, a műsorvételnek 

korlátozása nincs. Rádióvételi lehetőségek középhullámon és URH sávon lehetségesek. A TV 

vételi lehetőségek a Tokaj és a Kékes csatornáról biztosított. 

 

Távhő és egyéb ellátó rendszerek 

A településen nincs kiépített távhő és egyéb ellátó hálózat. 

 

A köz- és egyéb önkormányzati üzemeltetésű intézmények működtetéséhez mind a gazdasági 

fenntarthatóság, mind a környezetvédelem elvei mentén fontos szerepet játszik a megújuló 

energiákra épülő elektromos, fűtési, melegvíz ellátási módok alkalmazásához szükséges 

feltételek megteremtése. A település adottságait figyelembe véve a nap, geotermikus hő és víz, 

valamint a biomassza hasznosítás kínál lehetőséget.  

 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 

A megvalósítandó fejlesztések során elsősorban napenergiára kell gondolni megújuló 

energiaforrás alkalmazásával kapcsolatban, hisz a város fekvését és egyéb adottságait is 

figyelembe véve, szélerőművek telepítése és energiatermelés céljából történő üzemeltetése nem 

lenne gazdaságos. A villamos energia, mint vezetékes energiahordozó távlatban is csak 

világításra és technológiai célú energiaigények kielégítésére javasolható. Bár alkalmas lenne 

termikus célú energiaigények kielégítésére is, beruházási és üzemeltetési költségigénye miatt 

ilyen célú alkalmazása csak a kis teljesítményű, tartalék (időszaki kiegészítő fűtésre, vagy ahol 

más energiahordozó valamely okból nem alkalmazható, kizárólag a völgyidőszakban) hőtárolós 

fűtésre javasolható. 
 

A 2017-ben készült ITS Megalapozó Vizsgálatának 1.16.2.3. pontja az önkormányzati 

intézmények energiahatékonysági értékelése vonatkozásában az alábbiakat állapítja meg: 
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„A nem felújított önkormányzati intézmények többségében a világítótestek elavultak, 

üzemeltetésük nem gazdaságos. Ezért javasoljuk azokat lecserélni energiatakarékos izzóval 

ellátott elektronikus előtétű egyedi kompenzálású lámpatestekre. Javasoljuk ezen kívül az 

elektromos hálózat felújítását is. Különös figyelmet kell fordítani a különböző intézmények 

térvilágításának gazdaságos működésére, tehát javasoljuk ezek alkonykapcsolóval történő 

működtetését, de kézi lekapcsolásra való lehetőséggel. 

Ezen kívül szem előtt kell tartani az esetleges fényszennyezés elkerülését. Ennek érdekében a 

lámpatesteket úgy kell elhelyezni, hogy: 

 csak kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába világítson. 

 csak megfelelő, szükséges időszakban világítson. 

Ennek érdekében megfelelő ernyőzésű és energiafelhasználású lámpákat kell elhelyezni. Ezek 

azok a lámpatestek, amelyek IDA (International Dark Sky Association) minősítéssel 

rendelkeznek. Az IDA nagyon szigorú szempontrendszer alapján választja ki azokat a 

világítótesteket, melyekkel teljesen fényszennyezés mentes világítás létesíthető.” 

 

Közlekedés 

Hajdúsámson település-földrajzi pozíciója igen kedvező. A város központi településrésze 14 

km-re található Debrecentől. A település-földrajzi fekvése miatt Hajdúsámson fontos szerepet 

tölt be Debrecen megközelíthetőségét tekintve, mivel a 471. számú főút a település 

közigazgatási területén halad át. Ez a főút biztosítja a Hajdú-Bihar megye északkeleti részén és 

Szabolcs- Szatmár-Bereg megye délkeleti részén élők számára a Debrecenbe való eljutás 

lehetőségét. Mivel mind a távolabbi területeken élők, mind a település lakosai nagy számban 

használják a főutat, ezért annak Debrecen-Hajdúsámson közötti szakasza az elmúlt években 

meglehetősen leterhelt és zsúfolt volt. 2020. augusztusában átadták a 471-es főút Debrecen és 

Hajdúsámson közötti szakaszát, a mintegy 4,6 kilométer hosszú kétsávos útszakasz 

négysávosra bővítése mellett 5,9 kilométer hosszú szervizút és 830 méter új kerékpárút épült a 

D2030 program részeként. A Kelence, a Szikigyakor, illetve a Sámsonkert utcáknál új 

jelzőlámpás szabályozású csomópontok épültek. A korábban balesetveszélyesnek mondható 

szakaszon fizikailag elválasztott forgalmi sávokon érhetik el úti céljukat a közlekedők. A 

projekt során három buszmegálló párt alakítottak ki, buszfordulót a Sámsonkert utcában. A 

tömegközlekedést használók biztonságos közlekedésének érdekében a csomópontoknál 

gyalogátkelőhelyek létesültek. A fejlesztést követően Hajdúsámson és Nyíradony térségéből is 

biztonságosabbá és gyorsabbá vált Debrecen megközelítése autóval, kerékpárral és gyalogosan 

egyaránt. 

 

A településnek közúti kapcsolata van még Hajdúhadház felé a 4902. számú úton keresztül. 

Martinkát Debrecennel a 4908. számú alsórendű útvonal köti össze. 

A várost érinti a 110 sz. vasútvonal, amely kapcsolatot létesít Északkelet-Magyarország felé. 

Itt a nemzetközi teherszállítás is jelentősebb mértékű a közúti forgalommal szemben.  

Az országhatár közelsége, és fekvése miatt jelentős a nemzetközi forgalom a térség útjain. 

 

Közúti közlekedés 

A város fő közlekedési útvonala a 471-es számú főút, mely a település közigazgatási területén 

immár külterületen halad. Hajdúsámson belterületén a 4931. sz. közút halad végig, melyet a 

következő utcák alkotnak: Petőfi út – Rákóczi út – Árpád út. 

A központi településrészen a belterületi utak, mind erre az útvonalra hordanak rá, ez bonyolítja 

a forgalom legnagyobb részét. Fontos gyűjtő utak a központi településrészen a következők: 
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Hadházi út, Vámospércsi út, Rákóczi utca, Szatmári út, Malom utca. A központi településrészen 

az utak többsége burkolattal ellátott, elfogadható minőségű. 

A város közlekedése szempontjából nagy jelentőségű a központi településrész és a kertségi 

városrészek, azaz Sámsonkert és Martinka összeköttetése. 

Sámsonkert mintegy 2 km-re helyezkedi el a központi településrésztől. Sámsonkert és a 

Városközpont összeköttetése két útvonalon biztosított: az egyik lehetőség Sámsonkert szélét 

érinti és a 471-es számú főúton teremt összeköttetést a városközponttal. A másik útvonal a 

Sámsonkert főutcájának számító Szűcs utca. A Szűcs utca tengelyként vonul végig 

Sámsonkerten, majd a településrész határát elhagyva a temető mellett csatlakozik be a Petőfi 

út. Sámsonkert belső útjainak nagy része burkolattal nem rendelkezik. A legmagasabb arányban 

burkolt utak a Sámsonkerti út illetve a Szűcs utca. 

Martinka településrész megközelítése két útvonalon keresztül lehetséges: a településrészt és 

Martinkát a Vámospércsi út – Sámsoni út köti össze a központi településrésszel. Az út burkolt, 

megfelelő minőségű. Martinka Debrecen irányából történő megközelítése a Debreceni úton 

keresztül lehetséges. A Debreceni út, ami az országos közúthálózatban a 4908. számot viseli, 

erdőserdőspusztás területen vezet keresztül és a megyeszékhely északkeleti részét éri el. 

 

 
22. ábra:Közutak Hajdúsámsonban (Forrás: KIRA) 

 

Nemzetközi közúti kapcsolatok 

Hajdúsámson nem fekszik a legjelentősebb európai áruszállítási irányok, az úgynevezett TEN 

(Trans- European Transport Networks) avagy páneurópai közlekedési folyosók mentén. De az 

V. számú folyosó, amely az észak-adriai kikötők és Kelet-Európa között vezet, és magában 

foglalja az M3 autópályát, a várostól mindössze 15 km-nyire halad. 

A folyosó fő ágának nyomvonala közúton a Velence– Ljubljana – Budapest – Záhony – Lvov 

útvonal. (Magyarország területén a TEN hálózat elsősorban a kelet-nyugat irányú forgalom 

levezetését szolgálja, az észak-déli irányok, melyek jelentősége az Európai Unió bővülésével 

és a balkán országainak várható fejlődésével tovább erősödik, nincsenek lefedve.) Ugyanakkor 

a TINA hálózat (Transport Infrasturcture Needs Assessment) – amely a fő irányokat lefedő 

TEN hálózat kiegészítése – érinti Debrecent. A hálózat része a 35-ös országos főút (M3 
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autópálya – Polgár felől), és a 47-es számú főút (Berettyóújfalu – 42. sz. főút – Nagyvárad 

irányába), amely így Szlovákia és Románia–Szerbia közötti kapcsolatot biztosítja. Ugyanakkor 

a város legfontosabb közúti kapcsolatát Debrecen irányába a 471. sz. főút biztosítja, így 

közvetve Hajdúsámson is be tud kapcsolódni a TINA hálózatba. 

 

Közösségi közlekedés 

A város autóbusz közlekedési hálózata Debrecen központú. A városból autóbusszal közvetlenül 

Debrecenbe, Nyíradonyba és Hajdúhadházra lehet eljutni. 

Autóbusszal a minimális eljutási idő Debrecenbe 29 perc. Naponta 78 járat indul 

Hajdúsámsonból Debrecenbe a központi településrészről és 76 vissza, a Városháza megállóból. 

Sámsonkert településrészről napi 24 járatpár indul a megyeszékhelyre és vissza, azonban a 

központi településrészről induló járatok mindegyike érinti Sámsonkert szélét. Martinka 

településrészről napi 15 járat indul Debrecenbe, és 13 vissza. 

A város területén a következő autóbuszmegállók találhatóak: 

- Petőfi u. Debrecen felé (szelvényszám: 9+750) 

- Petőfi u. Hajdúsámson felé (szelvényszám: 9+750) 

- Könyvtár előtt (szelvényszám: 10+750) 

- Polgármesteri Hivatal előtt (szelvényszám: 10+850) 

- Árpád u. – Szatmári u. sarok (szelvényszám: 11+490) 

- Osztályozós csp. Nyíradony felé (szelvényszám: 12+500) 

- Osztályozós csp. Sámson felé (szelvényszám: 12+500) 

- Vasútállomás, intermodális csp, állomáshoz érkező 

- Vasútállomás, intermodális csp, állomástól eljövő 

- Kossuth u. 16. jobb oldal (állomás felé) 

- Kossuth u. 16. bal oldal (befelé) 

- Kossuth u. 61. 

- Kossuth u. 66. 

- Csokonai u. 0+250 befelé (szelvényszám: 0+250) 

- Csokonai u. 0+250 kifelé (szelvényszám: 0+250) 

- Csokonai u. 0+750 befelé (szelvényszám: 0+750) 

- Csokonai u. 0+750 kifelé (szelvényszám: 0+750) 

- Csokonai u. buszforduló 

- Martinkai megálló Sámson felé (szelvényszám: 9+436) 

- Martinkai megálló Martinka felé (szelvényszám: 9+486) 

- Martinkai megálló Sámson felé (szelvényszám: 12+477) 

- Martinkai megálló Martinka felé (szelvényszám: 12+378) 

- Sámsonkert, fő u. 

 

Kötöttpályás közlekedés 

Hajdúsámsonon, a 110. sz. Debrecen – Mátészalka egyvágányú, nem villamosított vasútvonal 

halad keresztül, amely kapcsolatot létesít Északkelet-Magyarország felé. A vasútvonal a 

régióközponttal és az országos vasúthálózat elemeivel való összeköttetést biztosítja. 

A vasúti szolgáltatás elérhetőségét nagyban befolyásolja a város megállóhelyének településhez 

viszonyított helyzete. A kötöttpályás közösségi eszközök kiszolgálási területe két részből áll. 

Az úgynevezett közvetlenül kiszolgál terület, illetve a közvetetten kiszolgált térségből. A 

közvetlenül kiszolgált területnek, a megállóhely 500 méteres környezetét lehet tekinteni. A 
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közvetett kiszolgálási terület ennél jóval nagyobb lehet. A közvetlenül kiszolgált terület 

Hajdúsámsonban nem tekinthető jelentősnek, mivel a vasútvonal jórészt a város szélén halad. 

A közvetett kiszolgálású terület a jelenlegi állapot szerint szintén nem tekinthető kedvezőnek, 

mert városon belül nem biztosított a rá- és elhordás az érkező/induló szerelvényekhez, illetve a 

P+R parkolás sem tekinthető megoldottnak. 

A napi 12 Debrecenbe induló szerelvényhez nem biztosított a rá- és elhordás, ezért főként a 

vasútállomás környéki lakosok tudják hivatásforgalomban is rendszeresen használni a vasúti 

közlekedést. 

 

Kerékpáros közlekedés 

A kerékpáros közlekedés (az infrastruktúra hiányosságai ellenére) is „kisvárosi” jellegénél 

fogva élénk, mind hivatásforgalmi, mind pedig közforgalmi szempontból. 

Hajdúsámson és a környező települések összeköttetésre kerültek kerékpárúttal. A 471–es út 

vonalát követve, azzal párhuzamosan a településről el lehet jutni Debrecenbe és Nyíradonyba. 

Hajdúsámsonnak ezzel a két településsel a legfontosabbak a közúti kapcsolatai. A város 

belterületén a kerékpárút a főút mentén kiépült. A kerékpárút hálózat csak a településrész szélén 

érinti Sámsonkertet, és egyáltalán nem érinti Martinkát. A településrészek nincsenek 

összekötve a központi településrésszel. 

 
23. ábra: Kerékpárutak Hajdúsámsonban (Forrás: KIRA) 

A gyalogutak és járdák hossza összesen 44,625 km, melyből 23,332 km a kiépített felületű. 

 

Parkolás 

Hajdúsámsonban a motorizációs szint emelkedésével együtt, megjelentek a városban a 

parkolási problémák is. A probléma leginkább a városközpontban jelentkezett, a polgármesteri 

hivatal, valamint a piac környékén. Ezeken a területeken kedvezőtlen helyzetet teremtett a 

kevés, és nem megfelelő minőségű parkolóhely. A 2020. évben átadott Városi Piachoz parkolók 

kiépítése is történt, mely projektben a parkolók biztonságos vízelvezetése is megoldottá vált, 

ennek köszönhetően a parkolási problémák ezen a területen már nem jellemzőek.  

  



HAJDÚSÁMSON VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 2020-2030. 

                           

 

 

____________________________________________________________________46 

NNK Kft. Debrecen, Iskola utca 3.  

Tel: 52/532-185,                  Fax: 52/532-009                                       E-mail: nnk@nnk.hu 

 

 

Gépjárművek száma 

A településen bejegyzett gépjárművek száma 2019-ben az alábbiak voltak: 

2019-ben az alábbi, 24. ábrán látható számban voltak gépjárművek a településen regisztrálva: 

 
24. ábra: Gépjárművek száma Hajdúsámsonban 2019. 

Üzem szerint a személygépkocsik 62 %-a benzinüzemű, 35 %-a gázolajüzemű, 3 %-a egyéb 

üzemű, a tehergépjárművek 96 %-a gázolajüzemű, 3 %-a benzinüzemű, 1 %-a egyéb üzemű 

(lásd 25. ábra). 

 

 
25. ábra: Gépjárművek üzem szerint Hajdúsámsonban 2019. 

  

4653 db; 85%
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568 db; 10%
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Az ÜHG leltár input adata többek között az összes kiépített belterületi út hossza is, mely adatról 

a TEIR adatbázisa alapján tájékozódtunk. A legutolsó elérhető adat 2017. évi, ez alapján a 

településen az összes belterületi kiépített út 15 km, 25 km pedig kiépítetlen. Ezen adatból is 

látható, hogy a belterületi önkormányzati utak közül nagyon magas a kiépítetlen utak aránya 

2017-ben, mindössze 37,5 % volt a kiépített utak aránya. Az önkormányzati kerékpárutak 

hossza 6 km volt 2017-ben, az önkormányzati gyalogút és járda 45 km, a 80 km önkormányzati 

külterületi útból pedig 92,5 % kiépítetlen, csak 6 km volt kiépített. 

 

 
26. ábra: Helyi közutak adatai (Forrás: TEIR) 

Ingázás 

A régió, és megyeközpont közelsége miatt a térségben jelentős az ingázó, hivatás forgalom is. 

A helyváltoztatások több mint 40 %-a haza történik és 20 % felett van a munkával, iskolával 

kapcsolatos utazás. Viszonylag magas a vásárlás és a szabadidős tevékenységhez kötött 

utazások aránya. Valószínűsíthető, hogy a tavaszi-őszi időszakban ez utóbbiak aránya 

kismértékben csökkenne a munka-iskola indokú helyváltoztatások javára. 

Az ingázók száma vonatkozásában 2011-es KSH adat áll rendelkezésre, ez alapján Debrecenbe 

2530 fő, Nyíradonyba 49 fő, Hajdúhadházra 30 fő, Hajdúböszörménybe 15 fő, 

Hajdúszoboszlóra 11 fő, Derecskére ill. Balmazújvárosra 3-3 fő ingázott (Adatok forrása: 

TEIR). 

A KSH egyedi adatszolgáltatásában az autóval történő ingázás vonatkozásában az alábbi, 2011. 

évre vonatkozó adatokat adta meg a részünkre: 
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6. táblázat: A helyben lakó és dolgozó foglalkoztatott népesség közül azok, akik kizárólag 

autóval közlekednek munkahelyükre (Forrás: KSH) 

A helyben lakó és dolgozó foglalkoztatott népesség közül azok, akik kizárólag autóval 

közlekednek munkahelyükre* 

Adatok forrása: Népszámlálás 2011.   

A tényleges lakóhely 

települése 

Autóval közlekedő helyben lakó és dolgozó foglalkoztatott népesség 

száma, fő 

összesített utazási 

ideje egy irányban, 

perc 

átlagos utazási ideje egy 

irányban, perc 

Hajdúsámson 292 6 494 22 
* A tényleges lakóhely és munkahely települése megegyezik  

 

 

7. táblázat: A naponta ingázó foglalkoztatott népesség közül azok, akik kizárólag autóval 

közlekednek munkahelyükre (Forrás: KSH)- a lakóhely települése Hajdúsámson 

A naponta ingázó foglalkoztatott népesség közül azok, akik kizárólag autóval közlekednek 

munkahelyükre** 

Adatok forrása: Népszámlálás 2011. 

A tényleges lakóhely települése 
Autóval közlekedő naponta ingázó foglalkoztatott 

népesség száma, fő 

Hajdúsámson 1 485 
** Tényleges lakóhelyéről naponta más településre dolgozni eljárók, illetve a változó településen dolgozók számát 

tartalmazza. 

 

 

8. táblázat: A naponta bejáró foglalkoztatott népesség közül azok, akik kizárólag autóval 

közlekednek munkahelyükre – a munkahely települése Hajdúsámson (Forrás: KSH) 

A naponta bejáró foglalkoztatott népesség közül azok, akik kizárólag autóval közlekednek 

munkahelyükre*** 

Adatok forrása: Népszámlálás 2011. 

A munkahely települése**** 
Autóval közlekedő naponta bejáró 

foglalkoztatott népesség száma, fő 

Hajdúsámson 159 
*** A munkahely településére más településről dolgozni bejárók számát tartalmazza. 

**** Az adatokat a 2011. október 1-jei általános területbeosztásnak megfelelően közöljük. 

 

A fentiek alapján 2011-ben összesen 1644 fő ingázott (a településről más településre dolgozni 

járók és a településre más településről dolgozni járók száma összesen) 2011-ben. Tekintettel 

arra, hogy a város népessége folyamatosan nő - 2011. óta 2,62 %-kal nőtt -, ezért az ingázók 

számát 2019. év vonatkozásában a népességnövekedés ütemével megegyező növekedést 

feltételezve 1687 főre becsülhetjük, így az ÜHG leltárban ezen adattal számoltunk. 
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Gazdaság, mezőgazdaság 

Hajdúsámson gazdasági versenyképesség szempontjából átlagosnál rosszabb helyzetben van. 

A település gazdaságszerkezetében a mezőgazdaság súlya meghatározó, az iparnak nincsenek 

nagy hagyományai.  

 

A mezőgazdaság is igazodik a természeti, táji adottságokhoz, amennyiben nem kizárólagos a 

külterjes szántóművelés, hanem mellette jelentős tényező az erdő- és kertgazdálkodás, az 

intenzív gondozást igénylő speciális növények termesztése illetve az állattenyésztés (hobbi, 

kereskedelmi és speciális vonatkozásokban is). 

 

9. táblázat: Gazdasági ágazatok Hajdúsámsonban 2019-ben (Forrás: TEIR) 

Gazdasági ágazatok  

Összesen, 

db 

vállalkozás 

%-os 

megoszlás 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 625 

Mezőgazdaság 

35,21 % 

Bányászat, kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, 

gáz-, gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás, 

szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés 90 

Ipar 21,92 % Feldolgozóipar  86 

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 2 

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, 

hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 2 

Építőipar 209 

Kereskedelem, gépjárműjavítás 179 

Szolgáltatás 

42,87 % 

Szállítás, raktározás 49 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 18 

Információ, kommunikáció 20 

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 36 

Ingatlanügyletek 111 

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 84 

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 81 

Oktatás  44 

Humán-egészségügyi, szociális ellátás 36 

Művészet, szórakoztatás, szabadidő 21 

 Egyéb szolgáltatás 82 

Összesen 1775 100 % 
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A 27. ábra mutatja a Hajdúsámson településen 2019. évben a regisztrált vállalkozások 

nemzetgazdasági ágankénti megoszlását, mely adatok a TEIR rendszerből származóak. 

Látható a diagramon, hogy a „Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat” ágazat képviseli a 

vállalkozások számának legnagyobb hányadát, 35 %-ot (625 db), ezt követi 12 %-kal az 

„Építőipar” (209 db vállalkozás), majd a „Kereskedelem, gépjárműjavítás” nemzetgazdasági 

ágakban számolt vállalkozások száma 10 %-kal (179 db vállalkozás). 100 db feletti (111 db) 

még az „Ingatlanügyletek” nemzetgazdasági ággal regisztrált vállalkozás. 

 
27. ábra: Regisztrált vállalkozások nemzetgazdasági áganként 2019. Hajdúsámson 

 

  



HAJDÚSÁMSON VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 2020-2030. 

                           

 

 

____________________________________________________________________51 

NNK Kft. Debrecen, Iskola utca 3.  

Tel: 52/532-185,                  Fax: 52/532-009                                       E-mail: nnk@nnk.hu 

 

A KSH adatkérésünkre válaszul az alábbi mezőgazdasági adatokat adta meg a részünkre, 2010. 

évre vonatkozóan állnak rendelkezésre a legutolsó részletes mezőgazdasági adatok (ezért az 

ÜHG leltárban ezek adatokat tudtuk szerepeltetni): 

 

10. táblázat: Mezőgazdasági adatok 2010. év vonatkozásában Hajdúsámson település 

Mutatók 2010. év 

Egyéni gazdaságok száma (db) 1 428 

Mezőgazdasági tevékenységet folytató 

gazdasági szervezetek száma (db) 4 

Egyéni gazdaságok használatában lévő 

szántó területe (m2) 10 905 848 

Mezőgazdasági tevékenységet folytató 

gazdasági szervezetek használatában lévő 

szántó területe (m2) 878 448 

Egyéni gazdaságok használatában lévő erdő 

területe (m2) 3 420 202 

Mezőgazdasági tevékenységet folytató 

gazdasági szervezetek használatában lévő 

erdő területe (m2) 280 839 

Egyéni gazdaságok szarvasmarha-

állománya (db) 249 

Egyéni gazdaságok tehénállománya (db) 134 

Egyéni gazdaságok sertésállománya (db) 1 139 

Egyéni gazdaságok juhállománya (db) 1 155 

Egyéni gazdaságok tyúkállománya 

(gyöngyös nélkül) (db) 39 508 

Egyéni gazdaságok libaállománya (db) 600 

Mezőgazdasági tevékenységet folytató 

gazdasági szervezetek libaállománya (db) 65 672 

Egyéni gazdaságok kacsaállománya (db) 3 218 

Mezőgazdasági tevékenységet folytató 

gazdasági szervezetek kacsaállománya (db) 25 000 

Egyéni gazdaságok pulykaállománya (db) 287 

 

Tekintettel arra, hogy az ÜHG leltár metodikája a mezőgazdasági emissziók (szerves- és 

műtrágya-emisszió) tekintetében a megyei adatokat (megyei szántóterület, illetve megyei 

kijuttatott trágya mennyiségek) veszi kindulási adatként, a  TEIR rendszerből a földhasználati 

kategóriák szerinti megyei földhasználati adatokat kinyertük, mely a 24. ábrán látható. Ez 

alapján a megyei szántóterület összesen 325 ezer ha.  
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28. ábra: Földterület földhasználat kategóriák szerint- Hajdú-Bihar Megye 2019. (Forrás: TEIR) 

 

A NÉBIH Növény-, Talaj-és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság az adatszolgáltatásában az 

alábbi adatokat adta meg a részünkre 2019. év tekintetében: 

 

11. táblázat: Állatlétszám adatok tartás és állatfaj szerint csoportosítva, 2019. Hajdúsámson 

 Állatfaj Tartás 

Állat 

létszám Istállótrágya (t) 

borjú (0-6 hónapig) Mélyalmos + legeltetéses (12) 9 15 

hízó marha (6-12 

hónapig) Mélyalmos + legeltetéses (12) 7 25 

hízó marha (12-24 

hónapig) Mélyalmos + legeltetéses (12) 8 25 

hízó marha 24 hónap Mélyalmos + legeltetéses (12) 26 135 

borjú (0-6 hónapig) Mélyalmos (03) 2 8 

hízó marha 24 hónap Mélyalmos (03) 4 47 

üsző (6-12 hónapig) Mélyalmos + legeltetéses (12) 1 8 

juh (anyajuh 50 kg-ig + 

szaporulat) Mélyalmos + karám (kifutó) (13) 45 70 

juh (anyajuh 50 kg-ig + 

szaporulat) 

Mélyalmos + legeltetéses + karám 

(kifutó) (14) 75 56 

liba Mélyalmos (03) 32481 2533,5 

borjú (0-6 hónapig) Mélyalmos (03) 4 1 

tejelő tehén Mélyalmos (03) 4 3 

liba Mélyalmos (03) 232 18,1 
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 Állatfaj Tartás 

Állat 

létszám Istállótrágya (t) 

juh (anyajuh 70 kg-ig + 

szaporulat) 

Mélyalmos + legeltetéses + karám 

(kifutó) (14) 255 449 

juh (anyajuh 70 kg-ig + 

szaporulat) Mélyalmos + legeltetéses (12) 337 367 

üsző (6-12 hónapig) Mélyalmos + legeltetéses (12) 2,8 0,5 

üsző (12-24 hónapig) Mélyalmos + legeltetéses (12) 0,6 1 

hízó marha (6-12 

hónapig) Mélyalmos + legeltetéses (12) 1,2 0,5 

hízó marha (12-24 

hónapig) Mélyalmos + legeltetéses (12) 0,5 0,5 

hízó marha 24 hónap Mélyalmos + legeltetéses (12) 9,5 12,5 

juh (anyajuh 50 kg-ig + 

szaporulat) Mélyalmos + legeltetéses (12) 280 100 

juh (anyajuh 70 kg-ig + 

szaporulat) Mélyalmos + legeltetéses (12) 342 385 

borjú (0-6 hónapig) Mélyalmos (03) 3 8 

hízó marha (6-12 

hónapig) Mélyalmos (03) 1 8 

tejelő tehén Almos (02) 14 270 

juh (anyajuh 50 kg-ig + 

szaporulat) Mélyalmos + legeltetéses (12) 336 574,7 

liba Karám (kifutó) (05) 7516 251,7 

borjú (0-6 hónapig) Mélyalmos (03) 8 16 

hízó marha (6-12 

hónapig) Mélyalmos (03) 12 53 

hízó marha (12-24 

hónapig) Mélyalmos (03) 14 70 

üsző (12-24 hónapig) Mélyalmos (03) 9 44 

hízó marha 24 hónap Mélyalmos (03) 58 337 

liba 

Mélyalmos + legeltetéses + karám 

(kifutó) (14) 5433 66 

 

A NÉBIH Növény-, Talaj-és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság az adatszolgáltatásában 

megadta a 2019. évi összesített trágyakijuttatási adatokat is, melyek az alábbi táblázatban 

láthatóak: 

 

12. táblázat: 2019. évi összesített trágyakijuttatási adatok Hajdúsámson 

Hígtrágya 

(m3) 

Istállótrágya 

(t) 

Szervestrágya 

(N kg) 

Műtrágya (hatóanyag N 

kg) 

Trágyázott terület 

(ha) 

0 5677,505 40146,29 27716,34 773,74 

 

A NÉBIH adatszolgáltatása alapján az ÜHG leltár mezőgazdaság munkalapjának 4.1. és 4.2. 

pontjaiban az állatlétszámok tekintetében a szarvasmarha, juh és liba esetében a 2019-es évre 

vonatkozó adatokat adtuk használtuk, a további állatfajok tekintetében friss adat hiányában a 
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KSH 2010. évre vonatkozóan megadott adatait.  

 

A 4.3. pontban a trágyázásra vonatkozó adatok vonatkozásában a NÉBIH által megadott, a 

településre vonatkozó összesített kijuttatási adatokat adtuk meg. (Megjegyzés: Ez az ÜHG leltár 

számítási metodikájától eltér, hiszen ott alapesetben a megyei kijuttatási adatok, és a megyei 

szántóterületek/település összes szántóterülete arányszám alapján kerülne számításra a 

településen kijuttatott trágya mennyisége, mely így 1676 tonna/évre adódna, azonban a 

településre rendelkezésre álló kapott adat ezzel szemben 5772 tonna/év. Így tehát a fajlagos 

szerves- és műtrágya emisszió magasabb a település szintjén, mintha a megyei átlaggal 

számolnánk, ezért a 4.3. pontban „a megyében felhasznált istállótrágya, vagy szervestrágya 

mennyisége”, „a megyében felhasznált összes műtrágya mennyisége”, illetve a „megyei 

szántóterület” adatoknál a települési adatokat szerepeltettük)  

 

A NÉBIH Növény-, Talaj-és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság az adatszolgáltatásában 

megadta a részünkre a 2019. évben legeltetéssel hasznosított területek felsorolását, illetve azok 

területét is, melyek az alábbiak: 

 

13. táblázat: Legeltetéssel hasznosított területek Hajdúsámson, 2019. 

Település hrsz 

Terület 

(ha) 

Hajdúsámson 0439 0,76 

Hajdúsámson 0480/11 1,07 

Hajdúsámson 0478/3 0,5 

Hajdúsámson 0434/9 4,29 

Hajdúsámson 0482/4 0,52 

Hajdúsámson 0478/1 0,56 

Hajdúsámson 0434/9 5 

Hajdúsámson 0434/9 1,42 

Hajdúsámson 0434/9 1,55 

Hajdúsámson 0107/10 0,71 

Hajdúsámson 0110 0,87 

Hajdúsámson 0226/1 5,27 

Hajdúsámson 0387 76,16 

Hajdúsámson 024/8 8,5 

Hajdúsámson 

0395, 

0393/1 51,95 

Hajdúsámson 0389 47,22 

Hajdúsámson 0385 26,51 

Hajdúsámson 0385 25,57 

Hajdúsámson 01973/2 1 

Hajdúsámson 01950/5 1,8 

Hajdúsámson 0413 9,39 

Hajdúsámson 0413 4,34 

Hajdúsámson 0410 5,17 
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Település hrsz 

Terület 

(ha) 

Hajdúsámson 0408 1,17 

Hajdúsámson 0396/1 5,7 

Hajdúsámson 0391 1,06 

Hajdúsámson 0391 4,38 

Hajdúsámson 0391 6 

Összesen: 298,44 

 

Összesen tehát 298,44 ha volt 2019-ben a legeltetéssel hasznosított terület a településen. 

 

Ipar, szolgáltatások 

A szolgáltató szektor az elmúlt évtizedben indult jelentősebb fejlődésnek. A városban 

székhellyel rendelkező vállalkozások száma az elmúlt másfél évtizedben dinamikusan 

növekedett, és a 2000. évi 372 db-os érték 2019-re 1685 db-ra, azaz több, mint négyszeresére 

emelkedett (29. ábra). 

 

 
29. ábra: Regisztrált vállalkozások száma 2000- 2019. Hajdúsámson 

 

Hajdúsámsonban az országos folyamatokhoz hasonlóan az 1990-es évektől dinamikusan 

növekedni kezdett a gazdasági szervezetek száma, és alapvetően megváltozott a tulajdonosi, 

gazdálkodási forma szerinti összetétel (30. ábra). 
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30. ábra: Regisztrált vállalkozások száma gazdálkodási formánként 2019. Hajdúsámson 

 

A gazdaság fejlődésének fontos eleme a gazdaság ágazati szerkezete, illetve átrendeződésének 

iránya. Az elmúlt két évtizedben megfigyelhető a tercierizálódás, amely különösen a 

kereskedelem, a gazdasági szolgáltatások területén tevékenykedő vállalkozások számának 

növekedését eredményezte. A két gazdasági ág előretörése egyrészt a fogyasztók igényének a 

megváltozása, másrészt a megváltozott gazdasági igények miatt következett be. Ennek 

következtében rajzolódott ki a vállalkozások jelenlegi ágazati szerkezete. 

 

A hajdúsámsoni iparterület a Hajdúsámsont Hajdúhadházzal összekötő út mentén, a 

vasútállomás mellett található. Az ipari parkban zöldség és gyümölcsfeldolgozással, 

fémmegmunkálással és raktározással foglalkozó kis- és középvállalkozások működnek. Az 

ipari park 30 hektár fejlesztési területtel rendelkezik. 

Hajdúsámsonban a KKV-k foglalkoztatják az alkalmazottak többségét, nagy létszámú 

munkavállalót foglalkoztató cégek nincsenek jelen a településen.  

Az ipar tevékenysége igazodik a környezeti adottságokhoz: élelmiszer és fafeldolgozás, 

építőanyag és épületelem gyártás, alkatrész beszállítás.  

Szolgáltató szektor létrejöttét és fejlődését a települési nagyságrend, a térségi helyzet és a 

társadalmi strukturáltság is indukálta. 
 

A településen a legmagasabb mértékű iparűzési adó fizető vállalkozások főtevékenységei 

sorrendben az alábbiak: 

 

14. táblázat: A vállalkozások főtevékenységei a fizetett iparűzési adó mértékének csökkenő 

sorrendjében (Forrás: Önkormányzat adatszolgáltatása) 

Főtevékenység 

Közúti áruszállítás 

Ital nagykereskedelme 

221

4

84

1371

2
1 1 1

1

10

100

1000

10000

Vállalkozások száma 2019.
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Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 

Vendéglátás 

Baromfitenyésztés 

Fémmegmunkálás 

Út, autópálya építése 

Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

Villamosenergia-kereskedelem 

Villamosenergia-kereskedelem 

Irodabútor gyártása 

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

Lakó- és nem lakó épület építése 

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

Gyógyszer-kiskereskedelem 

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

Lakó- és nem lakó épület építése 

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 

Villanyszerelés 

Baromfitenyésztés 

Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel) 

Vezetékes távközlés 

Egyéb speciális szaképítés m. n. s. 

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 

Gázkereskedelem 

Vízi létesítmény építése 

Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) 

Út, autópálya építése 

Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem 

Közúti áruszállítás 

 Raktározás, tárolás 

Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 

Vezetékes távközlés 

Vezeték nélküli távközlés 

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem 

Baromfitenyésztés 

Egyéb épületgépészeti szerelés 

Festés, üvegezés 

Vezeték nélküli távközlés 

Elektronikai áramköri kártya gyártása 

Lakó- és nem lakó épület építése 

 

A fentiekben is látható, hogy a településen az ipar nem jellemző, kisebb mértékű ipari 

kibocsátásokat csak a gyümölcs-, és zöldséglé gyártási tevékenység, illetve a fémmegmunkálás 

indukálhat. Főbb mezőgazdasági kibocsátások a baromfitelep és a libatelep esetében 

relevánsak. A további tevékenységi körök elsősorban a közszolgáltatásokkal és 

kereskedelemmel kapcsolatosak. 
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31. ábra: Egyéni vállalkozók száma 2019. Hajdúsámson 

 

 
32. ábra: Önálló vállalkozók száma 2019. Hajdúsámson 

 

A működő vállalkozások között meghatározó a kereskedelemben tevékenykedő vállalkozások 

száma, az építőiparban és az ingatlanügyekben, gazdasági szolgáltatásokban tevékenykedő 

társaságok száma.  

 

Nagyipari kibocsátás a településen nincsen, ETS adatbázisban szereplő ipari létesítmények a 

településen nincsenek. 

Az ipari kibocsátások vonatkozásában a területileg illetékes Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálytól adatszolgáltatást kaptunk, a jelentés köteles kibocsátások éves 

alakulásáról az OKIR rendszerből lehet tájékozódni. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Integrált Környezetvédelmi Osztály adatszolgáltatása alapján a környezetvédelmi szempontból 

jelentős (ammónia, nitrogén oxid, széndioxid, szén monoxid, kén oxidok, nitrogén oxidok, 

szilárd anyag) kibocsátással üzemelő telephelyek Hajdúsámson településen az alábbiak: 

381

219

14

Egyéni vállalkozók száma 2019.

Főfoglalkozású egyéni vállalkozó Mellékfoglalkozású egyéni vállalkozó

Nyugdíjas egyéni vállalkozó

600

524

247

Önálló vállalkozók száma 2019.

Főfoglalkozású önálló vállalkozó Mellékfoglalkozású önálló vállalkozó

Nyugdíjas önálló vállalkozó
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15. táblázat: Környezetvédelmi szempontból jelentős kibocsátással üzemelő telephelyek 

Hajdúsámson településen (Forrás: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

adatszolgáltatása) 
KTJ CIM MEGNEVEZES EOVx EOVy 

100626648 Liget tanya libatelep 260349 854884 

100386568 Hadházi Almalésűrítő üzem Austria Juice Kft. 255414 853299 

102687276 külterület 2929/2 hrsz aszfaltkeverő 253017 851965 

 

Ipari energiahordozó-felhasználás kibocsátása: 

Az OKIR-ban a légszennyezettség mértéke (LM) adatlapon Hajdúsámson közigazgatási 

területén egy olyan gazdálkodó szervezet található (AUSTRIA JUICE Hungary Kft.), amely 

kizárólag CO2 kibocsátási értéket határozott meg, CH4 és N2O kibocsátási értéket viszont nem. 

 

16. táblázat: Gazdasági, bejelentés köteles légszennyező anyag kibocsátások éves kibocsátási 

mennyiségei (Forrás: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály adatszolgáltatása) 

Üzem neve Év 

CO2 kibocsátás 

(kg) 

AUSTRIA JUICE 

Hungary Kft. 

2014 4 267 265,645 

2015 2 424 795,265 

2016 3 287 660,4 

2017 4 343 493,138 

2018 4 313 458,545 

2019 4 313 458,545 

 

A jelentés köteles CO2 kibocsátás a vizsgált időtávban 2015. évben volt a legalacsonyabb, 

2017-ig növekedett, majd ezt követően 4300 tonna/év körül stagnált, ezzel ezen kibocsátás a 

legjelentősebb gazdasági kibocsátás a településen. 
 

Turizmus 

Hajdúsámsonban a turizmus nem meghatározó jelentőségű, a város nem rendelkezik vonzó 

idegenforgalmi attrakciókkal, így nincs hagyománya a turizmusnak a településen. A másik ok, 

hogy a város szomszédságában fekvő Debrecen-Hajdúszoboszló- Hortobágy háromszög az 

ország egyik legismertebb és leglátogatottabb turisztikai célpontja, ami bővelkedik a 

legkülönfélébb kategóriájú szálláshelyekben. 

A településen a turizmus-vendéglátás gyerekcipőben jár, egészen a legutóbbi időkig nem volt 

olyan rendezvény, ami a helyi lakosság vagy a környék lakosai számára vonzó lett volna. Ennek 

megváltoztatására 2015-ben a település Önkormányzata első ízben rendezte meg a 

Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválját. 

 

A településen korábban nem üzemelt kereskedelmi szálláshelyet biztosító vállalkozás, 2014-

ben nyílt meg a Napfény Vendéglő és Szálláshely, ami 11 férőhellyel rendelkezik. Ennek 

következtében a mind a szálláshelyek száma, mind a vendégéjszakák száma rendkívül alacsony 

szinten állt az elmúlt években a településen. 

  

A város különleges természeti értéke a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet részét alkotó, 

pusztagyepekkel, nedves homoki rétekkel tarkított martinkai legelő és a hozzá kapcsolódó 
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tölgyes, amely a település külterületén található. Hajdúsámson igen jelentős mintegy 82 ha 

természetvédelmi területtel rendelkezik. Hajdúsámson területén található a Martinkai 

Természetvédelmi Terület, mintegy 300 hektáron. Ezen a területen az országban egyedülálló 

növényvilág található, kiemelten védett növényfajokkal (pl. kosborfélék). A martinkai 

legelőhöz tartozik egy vízgyűjtő terület, melynek időszakosan csodálatos madárvilága (zömmel 

védett madarak) és környezete vonzza a helyi lakosokat, de a Debrecenieket is. A hajdúsámsoni 

erdőterület nagysága 1.319 ha, melynek csaknem teljes egésze magántulajdon. Az erdős, ligetes 

területek kiváló természetjárási lehetőséget nyújtanak a városlakók számára is. 

 

Vadásztatás 

Hajdúsámson híres vadállományáról, ezért több ország vadászai is szívesen keresik fel a 

Vadásztársaságot (olasz, spanyol, amerikai stb.), és adják tovább jó hírét a kifogástalan 

vendéglátásnak. Hajdúsámson vadászterülete 6200 ha, mely vegyes vadas területnek minősül. 

 

2.1.2. Természeti, táji értékek 

 

Hajdúsámson város Magyarország kistájainak katasztere szerint a Dél-Nyírség kistájhoz 

tartozik, mely tájtipológiailag mély talajvízű homokkal borított hordalékkúp-síkság. A kistáj 

területén a tengerszint feletti magasság 100 és 165 m közötti változik, a Nyírség az alföldi tájak 

közül domborzatilag az egyik legváltozatosabb és tájképileg legszebb terület. Az általános 

lejtésirány DDNy-i, a felszínt pedig ÉÉK-DDNy-i irányú egykori folyóvölgyek tagolják. A 

formakincs változatos, aszimmetrikus parabolabuckák, hajdani folyómedrek, szélfújta 

mélyedésekben kialakult vizenyős területek, nyírvízlaposok és nagy kiterjedésű (olykor 2 km 

hosszú és 15-20 méter magas) szegélybuckák jellemzők. 

 
33. ábra: A Dél-Nyírség kistáj (Forrás: Magyarország kistájainak katasztere) 
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Földtan, talajok 

A Dél-Nyírség földtani szerkezetét tekintve a Tiszai egységhez tartozik, aljzatát a Mórágyi 

Migmatit Komplexum gránit tömegei alkotják. Felette üledékhiánnyal miocén bádeni és 

szarmata tengeri üledékes és vulkáni képződmények (savanyú tufák és andezitek) települnek 

igen nagy vastagságban. A pannóniai emelet tengeri, beltavi üledékei a területen 1000-1200 m 

vastagok.  

A pleisztocén üledéksor az Ős-Tisza-Szamos hordalékkúpjához tartozik, közép- és 

durvahomokos, néhol kavicsos meder- és zátonyfáciesű üledékek váltakoznak finomhomokos 

folyóháti és iszapos agyagos ártéri-mocsári üledékekkel.  

Miután a würm elején a folyó elhagyta a nyírségi hordalékkúpot a pleisztocén hideg és száraz 

periódusaiban megindult a futóhomokmozgás. A Dél-Nyírségben elsősorban parabolabuckák, 

szegélybuckák alakultak ki. A buckákat kitűnően osztályozott finomhomok alkotja, míg a 

buckaközi mélyedésekben (nyírvízlaposokban) szervesanyag tartalmú meszes homokos iszap 

képződött. A würm végén – mintegy 20 000 éve – az éghajlat kicsit melegebbé és 

csapadékosabbá vált, a homokmozgást felváltotta a hulló por felhalmozódása, melyből a 

periglaciális éghajlaton lösz, homokos lösz és löszös homok képződött.  

A Dél-Nyírség területének mélyebb térszínein, a fluviális eredetű nyírvízvölgyekben és az 

azokhoz kapcsolódó deflációs és deráziós mélyedésekben (laposokban) változatos eredetű és 

kifejlődésű, gyakran mozaikos elrendeződésű áthalmozott üledékek borítják a felszínt. Ezek 

közül legelterjedtebb az öntésiszap és öntéshomok. E képződmények jellege, kifejlődése és 

szemcseösszetétele igen tág határok között változik. A völgyek és laposok egyes szakaszain 

(pl. Nyírmártonfalva, Hajdúsámson közelében) részben áthalmozott öntésképződmények 

magas szervesanyag tartalmúak, a szervesanyag tartalom konkrét értékétől függően lápföld 

vagy kotu jellegűek. A nyírségi savanyú és semleges futóhomok szelvényében gyakran 

találhatók vöröses, szinte agyagos homokcsíkok, ún. kovárvány rétegek. Ezek a néhány mm-

től 35-40 cm-ig változó vastagságú rétegek általában sűrűn települnek egymás alatt. 

 

Az erdőterületeinek talaja kovárványos barna erdőtalaj. E talaj kilúgzási szintjének vastagsága 

igen különböző, akárcsak a fölső rétegek humuszosodása. Általános a 30-50 centiméter vastag 

kilúgzási szint. Ennek színe világosszürke, vagy sárgásbarna, kémhatása általában gyengén 

savanyú, fizikai félesége homokos. Humusztartalma csekély, ritkán haladja meg az 1-2 %-ot. 

A nyírségi területek talajait mind a mai napig veszélyezteti a defláció. Ennek kiváltó okai között 

kell megemlíteni a homoktalajok könnyen erodálható szemcseszerkezetét, a helyenként 

jellemző csekély növényborítottságot, illetve a roncsolt felszíneket. 
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34. ábra: Hajdú-Bihar megye talajainak értékszáma (forrás: Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Terve, 

vizsgálatok 2017) 

 



HAJDÚSÁMSON VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 2020-2030. 

                           

 

 

____________________________________________________________________63 

NNK Kft. Debrecen, Iskola utca 3.  

Tel: 52/532-185,                  Fax: 52/532-009                                       E-mail: nnk@nnk.hu 

 

Hajdúsámson területén Magyarország Földtani Atlasza (eredeti méretarány 1:200 000) 

pleisztocén-holocén futóhomokot, a mélyebb területeken aleuritos homokot, a Derecskei-Kálló 

medrének környezetében folyóvízi agyagot, aleuritot, homokot, ill. kavicsot jelöl. 

 

 

 
35. ábra: Földtani felépítés (Forrás: https://map.mfgi.hu/atlasz200) 

 
Qph1 Futóhomok (pleisztocén-holocén) 

Qh5 Proluviális-deluviális agyag, aleurit, homok, kavics, kőzettörmelék 

Qh2 Folyóvízi agyag, aleurit, homok, kavics 

Qh11 Deluviális agyag, aleurit, homok, kavics, kőzettörmelék 
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Vízföldrajzi jellemzők 

Hajdúsámson és környéke vízfolyások és állóvizek tekintetében meglehetősen szegény terület, 

talajvíz 1-8 m közötti mélységben található.  

Környezetföldtani szempontból a Nyírség területének egésze szennyeződésre érzékenynek 

minősíthető. Ebben a kedvezőtlen minősítésben egyaránt szerepet játszik a jó vízvezető 

képességű felszíni-felszínközeli képződmények elterjedtsége és a térség beszivárgási terület 

volta, valamint a mélyebb térszíneken a felszínhez közel elhelyezkedő magas talajvíz. Ilyen 

adottságok mellett a felszínről a kőzettérbe kerülő szennyeződés gyorsan elérheti a talajvizet és 

abban nagy áramlási sebességgel horizontálisan és akár vertikálisan is nagy távolságokra juthat 

el. 

 
36. ábra: Talajvíztérkép (Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/) 

 

Az MBFSZ talajvíztérképe Martinkán és a Hajdúsámson belterület túlnyomó részén 1-2 m 

közötti talajvíz szintet jelöl, Sámsonkert területén 4-8 m közöttit. A közigazgatási terület 

külterületi részeinek nagy részén 4-8 m közötti vízszintet jelöl a térkép, az É-i részen ismét 1-
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2 m közötti, illetve az ÉK-i  peremén 0-1 m közötti vízszintet, továbbá a DK-i területen is 1-2 

m közötti, valamint 0-1 m közötti szinteket jelöl. 

 

Vízrajzi szempontból a Dél-Nyírség száraz, gyér lefolyással rendelkező terület, mely a Berettyó 

vízrendszeréhez tartozik. A területen D-DNy felé lefutó, egymással párhuzamos kisvízfolyások 

jellemzők, közülük a legfontosabb a Konyári-Kálló, a Derecskei-Kálló és a Tócó. A vízfolyások 

kis hozamúak, rossz vízminőségűek. A csapadékosabb időszak belvizeinek elvezetésére 

mintegy 100 km hosszú csatornahálózat létesült.  

A Közép-Tisza vidékén a D-nek lejtő területet a Berettyóhoz lefolyó párhuzamos vízfolyások 

hálózzák be. Ezek K-ről Ny-ra haladva: Konyári-Kálló (17 km, 808 km2), Derecskei-Kálló (16 

km, 332 km2), Kondoros (30 km, 234 km2), Tócó (25 km, 130 km2). A Derecskei-Kálló 

forrásága az I. sz. főfolyás (46 km, 280 km2), nagyobb mellékvize pedig az I. sz. mellékfolyás 

(52 km, 205 km2). A Konyári-Kálló a II. sz. főfolyás (68 km, 669 km2) folytatása. Jelentősebb 

mellékvizei: 4. sz. mellékfolyás (52 km, 205 km2) és 6. sz. mellékfolyás (32 km, 88 km2). 

Száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület.  A vízfolyásokban bővebb vízhozamot csak kora 

tavasszal, néha nyár elején találunk.  

Hajdúsámson városának belterülete a 2-17 Hortobágy-Berettyó vízgyűjtő gazdálkodási 

tervezési alegységhez tartozik, azonban a 2-15 sorszámú, Berettyó vízgyűjtő gazdálkodási 

tervezési alegységhez tartozik Martinka, és a közigazgatási terület K-i része. Hajdúsámson 

területét a Kati ér, és a Kondoros csatorna felszíni víztestek érintik. 

 

 

 

 

 
37. ábra: Felszíni víztestek fizikai-kémiai elemek 

szerinti minősítése – Kondoros csatorna (Forrás: 

VGT2 Hortobágy-Berettyó alegység 6-3.térkép)

 

 



HAJDÚSÁMSON VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 2020-2030. 

                           

 

 

____________________________________________________________________66 

NNK Kft. Debrecen, Iskola utca 3.  

Tel: 52/532-185,                  Fax: 52/532-009                                       E-mail: nnk@nnk.hu 

 

K-i irányból érkezik a Kati-ér, mely Derecskétől D- re már Derecskei-Kálló, és a Kálló 

főcsatornán keresztül ömlik a Berettyóba. 

 

 

 

 
38. ábra: Felszíni víztestek fizikai-kémiai elemek 

szerinti minősítése – Kati-ér (Forrás: VGT2 

Berettyó alegység 6-3.térkép)

 

 

17. táblázat: Érintett víztestek összefoglaló adatai (Adatok forrása. VGT2) 

Víztest kód AOC795 AEP701 AAB283 AAB532 

Víztest neve Kati-ér 
Kondoros-

csatorna alsó 
Gúti-ér 

Érpataki-

főfolyás felső 

Mesterséges  víztest nem nem nem nem 

Erősen módosított víztest igen igen igen igen 

Típus kódja 6M 6M 6M 6S 

Típus leírása 

síkvidéki – kis 

esésű – meszes 

– közepes-

finom 

mederanyagú 

– közepes 

vízgyűjtőjű 

síkvidéki – kis 

esésű – meszes 

– közepes-

finom 

mederanyagú – 

közepes 

vízgyűjtőjű 

síkvidéki – kis 

esésű – meszes 

– közepes-

finom 

mederanyagú 

– közepes 

vízgyűjtőjű 

síkvidéki – kis 

esésű – meszes 

– közepes-

finom 

mederanyagú 

– kicsi 

vízgyűjtőjű 

Összetett víztest igen nem nem nem 

Alegység kódja 2-15 2-17 2-15 2-3 

VIZIG kód TI TI TI FETI 

Vízfolyás vagy állóvíz jelleg vízfolyás vízfolyás vízfolyás vízfolyás 

Vízfolyás hossza [km] 70,59 14,63 33,44 20,25 

Szélesség leggyakoribb vízhozamnál 

[m] 
2,5 1,8 1 1,7 

Mélység (leggyakoribb vízhozamnál) 

[m] 
0,3 0,5 0,15 0,7 

Esés leggyakoribb vízhozamnál 0,86 1,11 1,04 0,73 
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Víztest kód AOC795 AEP701 AAB283 AAB532 

Víztest neve Kati-ér 
Kondoros-

csatorna alsó 
Gúti-ér 

Érpataki-

főfolyás felső 

[‰] 

Szelvény középsebesség leggyakoribb 

vízhozamnál [m/s] 
0,13 0,03 0,22 0,02 

Teljes vízgyűjtő-méret [km2] 435 173 149 125 

Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn 

(1971-2000) [m3/s] 
0,435 0,143 0,156 0,120 

Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn 

(1981-2010) [m3/s] 
0,130 0,040 0,044 0,034 

Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes 

vízgyűjtőn (1981-2010) [m3/s] 
0,043 0,000 0,016 0,012 

Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn 

[m3/s] 
0,024 0,000 0,009 0,007 

Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km2] 279 123 149 125 

Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete 

összetett vízfolyás víztesteknél [km2] 
279       

Sokéves középvízhozam a közvetlen 

vízgyűjtőn (1971-2000) [m3/s] 
0,272 0,104 0,156 0,120 

Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen 

vízgyűjtőn (1971-2000) [l/s/km2] 
0,973 0,845 1,044 0,957 

Leggyakoribb vízhozam a közvetlen 

vízgyűjtőn (1981-2010) [m3/s] 
0,076 0,029 0,044 0,034 

Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen 

vízgyűjtőn (1981-2010) [l/s/km2] 
0,272 0,237 0,292 0,268 

Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen 

vízgyűjtőn (1981-2010) [m3/s] 
0,027 0,000 0,016 0,012 

Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a 

közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) 

[l/s/km2] 

0,097 0,000 0,104 0,096 

Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn 

[m3/s] 
0,015 0,000 0,009 0,007 

Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos 

lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [l/s/km2] 
0,053 0,000 0,057 0,053 

Időszakosság időszakos 
állandó 

vízszállítású 
időszakos időszakos 

Vízgazdálkodási besorolás 

kettős 

működésű 

csatorna 

belvízcsatorna belvízcsatorna belvízcsatorna 

Jellemző hasznosítás Vízelvezetés Vízelvezetés Vízelvezetés Vízelvezetés 

Jellemző hasznosítás Vízellátás     Vízellátás 

Jellemző hasznosítás Tározás   Tározás   

Változás VGT2/VGT1 Szétvágás Nincs változás Szétvágás Névváltozás 

Előd víztest kód AEP643   AEP643 AEP465 
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18. táblázat: A víztestek minősítése a VGT2 alapján: 

 Minősítés 

  

vt-VOR AOC795 AEP701 AAB283 AAB532 

Víztest név 

Kati-ér 

Kondoros-

csatorna 

alsó 

Gúti-ér 

Érpataki-

főfolyás 

felső 

Biológiai elemek 

  

  

FB_minősítés jó mérsékelt mérsékelt mérsékelt 

FB minősítés 

megbízhatósága magas közepes magas magas 

FP_Minősítés jó jó nam jó 

FP Minősítés 

megbízhatósága alacsony közepes nam közepes 

MF_Minősítés nam adathiány nam nam 

Makrofita 

Minősítés 

megbízhatósága nam adathiány nam nam 

MZ_Minősítés jó jó nam mérsékelt 

MZ Minősítés 

megbízhatósága alacsony magas nam magas 

Hal_Minősítés mérsékelt gyenge nam nam 

Hal Minősítés 

megbízhatósága közepes közepes nam nam 

Biológiai elemek 

szerinti állapot mérsékelt gyenge mérsékelt mérsékelt 

Biológiai elemek  

állapot 

megbízhatósága közepes közepes magas magas 

Fizikai-kémiai 

elemek 

  

  

oxigén háztartás kiváló jó adathiány adathiány 

tápanyagok jó mérsékelt adathiány adathiány 

sótartalom kiváló kiváló adathiány adathiány 

savasság kiváló mérsékelt adathiány adathiány 

Fizikai-kémiai 

elemek szerinti 

állapot jó mérsékelt adathiány adathiány 

Fizikai-kémiai 

minősítés 

megbízhatósága alacsony közepes adathiány adathiány 

Hidromorfológiai 

elemek 

  

Morfológiai 

állapot jó jó kiváló jó 

Átjárhatósági 

állapot nem értékelt kiváló nem értékelt nem értékelt 

Hidrológiai 

állapot kiváló kiváló kiváló kiváló 

Hidromorfológiai jó jó kiváló jó 
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 Minősítés 

  

vt-VOR AOC795 AEP701 AAB283 AAB532 

Víztest név 

Kati-ér 

Kondoros-

csatorna 

alsó 

Gúti-ér 

Érpataki-

főfolyás 

felső 

elemek szerinti 

állapot 

VKI VIII. 

mellékletének 

szennyezőanyagai 

(specifikus 

szennyezőanyagok) 

Specifikus 

szennyezők 

(fémek) szerinti 

állapot jó jó adathiány adathiány 

Specifikus 

szennyezők 

minősítésének 

megbízhatósága alacsony alacsony adathiány adathiány 

Víztest ökológiai 

állapota 

Ökológiai 

minősítés mérsékelt gyenge mérsékelt mérsékelt 

Ökológiai 

minősítés 

megbízhatósága közepes közepes magas magas 

Kémiai 

állapotértékelés 

Kémiai állapot jó jó adathiány adathiány 

Kémiai állapot 

megbízhatósága alacsony alacsony adathiány adathiány 

Víztest állapota 

Integrált állapot mérsékelt gyenge mérsékelt mérsékelt 

Integrált állapot 

megbízhatósága közepes közepes magas magas 
(nam: nem alkalmazható minősítés: időszakos (ld. 1.1 melléklet), adathiányos víztestek vagy "természetes 

viszonyok között nem jellemző minősítési elem" ok miatt) 
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Hajdúsámson belvízelvezető csatornái, tározók: 

 
39. ábra: Belvízelvezető csatornák, tározók (Forrás: TIVIZIG) 

 

Hajdúsámson közigazgatási területe a VGT2 szerint az sp.2.6.1. talajvíz testen, és a p.2.6.1 

rétegvíz testen helyezkedik el. Mennyiségi állapotra vonatkozóan az sp.2.6.1. gyenge, míg a 

p.2.6.1 jó minősítést kapott. Kémiai állapotra vonatkozóan mindkét víztest jó minősítést 

kapott. A gyenge mennyiségi állapot minősítés oka: sp.2.6.1. szárazföldi és vizes FAVÖKO 

(felszín alatti víztől függő ökoszisztéma) 

 

A 2017-ben a TIVIZIG területére készült Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv 36. ábrája – 

Felszín alatti víztestek terhelései, FAVÖKO területek -2027. – 2027-re intézkedések nélkül az 

alábbi terheléseket prognosztizálta: 
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40. ábra: Felszín alatti víztestek terhelései (Forrás: 

TIVIZIG területére készült Vízkészlet-gazdálkodási 

Térségi Terv)

 

A felszíni víztestek vízmérleg egyenletei (Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv 37. ábrája): 

 

  
41. ábra: Felszíni víztestek vízmérleg egyenletei 

(Forrás: TIVIZIG területére készült Vízkészlet-

gazdálkodási Térségi Terv)
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19. táblázat: Vízmérleg egyenleg a távlati (2027) vízigénnyel és hatásmérsékléssel (Forrás: 

TIVIZIG területére készült Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv) 

VOR Víztest neve Vízmérleg egyenleg a távlati 

(2027) vízigénnyel és 

hatásmérsékléssel (m3/s) 

 

AOC795 Kati-ér -0,053 jelen állapotában az 

egyenleg negatív 

AEP701 Kondoros-csatorna 

alsó 

-0,003 jelen állapotában az 

egyenleg negatív 

AEP700 Kondoros-csatorna 

felső 

-0,003 jelen állapotában az 

egyenleg negatív 

 

20. táblázat: Öntözőrendszerek korszerűsítésével elérhető vízmegtakarítás felszíni vizeknél 

(bázisév:2016.) (Forrás: TIVIZIG területére készült Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv) 

VOR Víztest neve Lekötött felszíni 

vízmennyiség 

(m3/év) 

Vízmegtakarítás 

öntözőrendszer 

fejlesztéssel (m3/év) 

Vízmegtakarítás 

(%) 

AOC795 Kati-ér 189684 28453 15 

AEP700 Kondoros-

csatorna felső 

61100 9165 15 

 

A VKGTT a tervezési területen releváns sp. 2.6.1. felszín alatti víztestet az alábbiak szerint 

jellemzi: 

 

„A víztest Dél-Nyírség részére jellemzőek az időszakos vízfolyások, felszíni vizet nem lehet 

odavezetni, ezért jelenleg és előreláthatóan a jövőben is felszín alatti vízkivételre van szükség 

a területen.  

Az előrejelzés, valamint a jelenlegi tendencia alapján is a távlati vízigények megnőnek, mind a 

kivett vízmennyiség, mind az öntözéssel érintett terület tekintetében. A fentiek alapján 

mindenképpen nagy jelentősége van a víztakarékos öntözésnek és a mély fekvésű területeken a 

vízvisszatartásnak. Tekintettel arra, hogy ezen a területen a becsült illegális vízkivétel 

nagyságrenddel meghaladja a legális vízkivételt, igen nagy lehetőséget nyújt az illegális 

vízfelhasználás visszaszorítása és legális öntözőrendszerekkel való kiváltása. Ismerve az 

illegális öntözővíz felhasználásokat, elmondhatjuk, hogy ezek mindegyike alacsony beruházási 

igényű öntözési technológiákat alkalmaznak, pl: árasztásos, sávos csörgedeztető, barázdás, 

esőszerű öntözési módszereket. Ezeknek a technológiáknak az optimális alkalmazása sem 

biztosított sok esetben. Így a víztesten a legnagyobb vízmegtakarítási lehetőség az illegális 

vízhasználatok visszaszorításában van, tekintettel arra, hogy az öntözés legalizálása egyben a 

vízhasználat mérését, technológiai fejlesztést, gondosabb üzemeltetési körülményeket, evvel 

jelentős vízmennyiség megtakarítást is eredményez. Az öntözési támogatás gazdasági ösztönző 

hatása erősíthető az illegális vízhasználat ellenőrzésével.  

A területhasználat szerkezete mozaikos jellegű, nincsenek jelentős nagyságú mezőgazdasági 

területek, ezért a jövőben várhatóan több vízkivételi pont jelenhet meg, de viszonylag kevés 

lekötött vízsugárral.  
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A talajtani viszonyokból fakadóan, homokos és homokos vályog talajok jellemzőek a területen, 

amelyen a rendszeres, de kis mennyiségű öntözés lehet gazdaságos és szükséges.  

A vízkivételek következtében létrejövő talajvízszint leszívás a 2016. évi állapot vizsgálata 

szerint FAVÖKO területeket és azok pufferzónáját és vízbázisvédelmi területeket sem érinti. A 

leszívásokra jellemző a kis kiterjedés.  

A süllyedési teszt 2027-es állapotvizsgálata szerint a leszívás területe jelentős mértékben nő. 

FAVÖKO területeket és azok pufferzónáját érinti, vízbázisvédelmi területeket nem érint 

depressziós terület.  

A 2.6.1. északi nyúlványára a nagyobb kiterjedésű, összefüggő szántóterületek jellemzők és a 

vályogtalajok, kisebb kiterjedésben homokos vályog és szikes talajok találhatók.  

Erre a területre is jellemző, hogy lefolyásos terület, a víz odavezetése átemeléssel oldható csak 

meg. Jellemzően felszín alatti vízkivételek találhatóak a területén.  

Az előrejelzés, valamint a jelenlegi tendencia alapján távlati vízigények megnőnek, mind a 

kivett vízmennyiség, mind az öntözött területek kiterjedése jelentős mértékben megnövekszik. 

A nagy területű szántók miatt jelentősebb lehet a kivett vízmennyiség, melyet a becslésnél 

figyelembe vettünk.  

A vízkivételek következtében létrejövő talajvízszint leszívás a 2016. évi állapot vizsgálata 

szerint nem érint FAVÖKO területeket, valamint vízbázisvédelmi területeket, viszont 

FAVÖKO pufferzónáját érinti (HUHN20114).  

A leszívásokra jellemző a kis kiterjedés.  

A süllyedési teszt 2027-es állapotvizsgálata szerint a leszívás területe nő. A vízkivételek 

következtében létrejövő talajvízszint leszívás a 2027. évi állapot vizsgálata szerint nem érint 

FAVÖKO területeket, viszont FAVÖKO pufferzónáját érinti (HUHN20114).” 

 

Felszín alatti vízkivételek: 

A TIVIZIG adatszolgáltatásában megküldte részünkre az engedéllyel rendelkező felszín alatti 

vízkivételek összesített adatait a település közigazgatási területén. 

Ez alapján 21 db talajvíz vízbázist csapoló kút van a település területén, melyből 18 db üzemel, 

5 db állattartó telep területén, 3 db egyéb kiskerti öntözési funkciójú, 10 db egyéb. 

44 db engedéllyel rendelkező rétegvizes kút található a településen, melyből 14 db ivóvíz 

igényt kielégítő kút, 9 db öntözési célú, 12 db ipari vízkivételre szolgáló, 9 db egyéb, illetve 

állattartási funkciójú. 

 

21. táblázat: Az összes engedélyezett vízkivétel Hajdúsámson közigazgatási területén 2019-ben 

(Forrás: TIVIZIG) 

Vízkivétel célja Talajvíz Rétegvíz Felszíni víz 

Öntözés (m3/év) - - - 

Ivóvíz (m3/év)  - 440.000 - 

Ipari, technológiai (m3/év) - 61.722 - 

Állattartás (m3/év) 17.413 - - 

Gazdasági egyéb (m3/év) - 34.000 - 

Összesen (m3/év) 17.413 535.722  

 

A vízmű termelőkutak száma 4 db, melyek 149,0-212,0 m között szűrőzöttek, éves átlagos 

termelésük 686 m3/nap (250.390 m3/év) volt az 1999-ben zárult vízbázisvédelmi diagnosztikai 

munkálatok alatt.  

A hidegvizes kutak kataszteri száma B-55 (1. sz. kút, 251 m mélységű), B-58 (2. sz. kút, 220 
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m mélységű), B-70 (3.sz. kút, 223 m mélységű). A 4 sz. kút az MBFSZ térképszerver adatai 

alapján 2005-ben mélyült, 211 m mélységgel, B-91 kataszteri számot kapott. 

 
42. ábra: Kutak Hajdúsámson központi belterületén, kiemelve a vízmű kutakat (Forrás: 

https://map.mbfsz.gov.hu/furas/, saját szerkesztés) 

 

Éghajlat 

 

Magyarország Nemzeti Atlasza 2. kötet, Természeti Környezet (1981-2010. közötti időszak 

adatai) V. Éghajlat fejezete alapján Hajdúsámson éghajlata az alábbi adatokkal jellemezhető: 

- Napfénytartam évi összege: 2000-2050 óra (3. térkép alapján) 

- Évi középhőmérséklet: 10-10,5 ⸰C (4. térkép alapján) 

- Januári középhőmérséklet: -1,0-1,5 ⸰C (5. térkép alapján) 

- Júliusi középhőmérséklet: -20,5-21,0 ⸰C (6. térkép alapján) 

- Áprilisi középhőmérséklet: -10,5-11,0 ⸰C (7. térkép alapján) 

- Októberi középhőmérséklet: -10,0-10,5 ⸰C (8. térkép alapján) 

- Nyári napok átlagos száma: 70-80 nap (9. térkép alapján) 

- Téli napok átlagos száma: 25-30 nap (10. térkép alapján) 

- Az első fagyos nap átlagos dátuma: október 11-október 18. (11. térkép alapján) 

- Az utolsó fagyos nap átlagos dátuma: április 3-április 17. (12. térkép alapján) 

- Csapadék évi összege: 550-600 mm (16. térkép alapján) 

- Tavasz csapadékösszege: 150-160 mm (17. térkép alapján) 

- Nyár csapadékösszege: 190-200 mm (18. térkép alapján) 

- Ősz csapadékösszege: 130-140 mm (19. térkép alapján) 

- Tél csapadékösszege: 110-120 mm (20. térkép alapján) 

- A hótakarós napok évi száma: 50-60 nap (24. térkép alapján) 

- Évi átlagos szélsebesség, uralkodó szélirány: 2,5-3 m/s, ÉK-i (25. térkép alapján) 

https://map.mbfsz.gov.hu/furas/
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- Átlagos relatív nedvesség januárban: 80-85 % (26. térkép alapján) 

- Átlagos relatív nedvesség júliusban: 65-70 % (27. térkép alapján) 

- Éghajlati körzet 1981-2010: mérsékelten meleg-száraz, mérsékelten meleg-mérsékelten 

száraz (28. térkép alapján) 

- A hőhullámos napok változása (1981-2016): +10,0 - +12,5 (32. térkép alapján) 

- 20 milliméternél nagyobb csapadékú napok változása (1981-2016): +1- +2 (33. térkép 

alapján) 

 

Magyarország kistájainak katasztere második kiadása (mely az éghajlati jellemzés tekintetében 

az elemek többségénél az 1961-1990 közötti időszak méréseire támaszkodik) még mintegy évi 

1950-2000 óra napsütést jelölt az érintett kistájon, évi középhőmérsékletnek 9,6-9,8 °C-ot (D-

en 10,0 °C), az évi csapadékösszegnek 550-580 mm-et.  

A napfénytartam évi összege és az évi középhőmérséklet tehát növekedett az 1961-1990 közötti 

időszakhoz képest, a csapadék évi összege tekintetében intervallumon belüli értéken maradt. 

Az ország egészére érvényes megállapítás, hogy a jelent leíró havi hőmérsékleti átlagok minden 

hónapban magasabbak az 1961-1990-es átlagoknál, leginkább januárban és augusztusban. 

 

Hajdúsámson településen a TIVIZIG hidrometeorológiai állomást működtet, ahol 

csapadékmérés 1976. óta történik.  (Törzsszám: 180016). A TIVIZIG adatszolgáltatásában 

megküldte a részünkre az észlelés kezdete óta mért adatokat. 

 

A csapadékösszegek alapján az alábbi diagramok szerkeszthetők: 

 

 
43. ábra:Hajdúsámson belterület éves csapadékmennyiségek 1976-2019. (Adatok forrása: TIVIZIG 

adatszolgáltatás) 
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44. ábra: Hajdúsámson sokéves havi csapadékmennyiség átlagok (Adatok forrása: TIVIZIG adatszolgáltatás) 

 

A 43. ábrán látható, hogy az észlelés kezdete óta az éves átlagos csapadékmennyiség 630,1 mm 

volt. Jól látható, hogy 1998, 1999. és 2010. években az éves csapadékösszegek lényegesen 

meghaladták a sokévi átlagot. A tartósan csapadékos időjárás hatására jelentősen 

megemelkedett a talajvízszint, és jelentős nagyságrendű belvíz károk keletkeztek.  

Az utóbbi évtizedben a 2010. évi extrém magas csapadékmennyiségtől eltekintve főként a 

sokéves átlag alatti mennyiségek jellemzőek, ugyanakkor 2016. és 2017. egy csapadékosabb év 

volt. 

A havi csapadékmennyiség igén szélsőségesen változhat. A maximális havi csapadék 

előfordulása a nyári hónapokban valószínű. 

A 44. ábra alapján az 1981-2010 közötti időszakot vizsgálva havi átlagban a június a 

legcsapadékosabb, a legkevesebb csapadék pedig márciusra tehető. Az észlelés kezdetétől mért 

havi mennyiségek átlagában a július a legcsapadékosabb, melyet a június és a május követ, a 

legkevesebb csapadék márciusban és februárban volt. Ugyanakkor a 2010-2019 közötti 

időszakot vizsgálva már változékonyabb az eloszlás, ezen időszak havi átlagai alapján 

májusban volt a legtöbb csapadék, melyet a július követ; a júniusi, augusztusi és áprilisi átlagok 

pedig jóval alacsonyabbak a sokévesnél, azonban az októberi pedig meghaladja azt. 

  

 

Az észlelés kezdete óta mért szélsőségek az alábbiak voltak: 

Legnagyobb 24 óra alatt lehullott csapadékmennyiség: 75,1 mm (1980. 07. 22.) 

Legnagyobb 1 hónap alatt lehullott csapadékmennyiség: 185,1 mm (1985. május) 

Legnagyobb 1 naptári év alatt lehullott csapadékmennyiség: 960,7 mm (1999.) 

Legkisebb 1 naptári év alatt lehullott csapadékmennyiség: 430,6 mm (1990.) 
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A felszín alatti víz vonatkozásában 1 db talajvíz figyelőkút esetében történik talajvíz-szint 

mérés és rögzítés (003613 Hajdúsámson talajvízszint észlelő kút, Kút helye: EOVX: 254255  

EOVY: 853546, Terepszint: 134,23 mBf), a mért adatokat a TIVIZIG megküldte a részünkre. 

Az alapján az alábbi diagramok szerkeszthetők: 

 

45. ábra: Hajdúsámson talajvíz figyelőkútban mért vízszintek 1992-2019. (Adatok forrása: TIVIZIG 

adatszolgáltatás) 

 

 

46. ábra: Hajdúsámson talajvíz figyelőkútban mért sokéves vízszint átlagok havonta (Adatok forrása: TIVIZIG 

adatszolgáltatás) 

  

-4,00

-3,50

-3,00

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

Hajdúsámson talajvíz figyelőkútban mért vízszintek 
terepszint alatt (m)

Éves legkisebb
vízállás

Éves közép
vízállás

Éves legnagyobb
vízállás

-2,90

-2,80

-2,70

-2,60

-2,50

-2,40

-2,30

-2,20

-2,10

-2,00

I . I I . I I I . IY . V . V I . V I I . V I I I . IX . X . X I . X I I .

SOKÉVES VÍZSZINT ÁTLAGOK (M)



HAJDÚSÁMSON VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 2020-2030. 

                           

 

 

____________________________________________________________________78 

NNK Kft. Debrecen, Iskola utca 3.  

Tel: 52/532-185,                  Fax: 52/532-009                                       E-mail: nnk@nnk.hu 

 

 
47. ábra: Hajdúsámson talajvíz figyelőkútban legalacsonyabb/legmagasabb havi középvízállások 1992-2019 

időszakban (Adatok forrása: TIVIZIG adatszolgáltatás) 

 

 
48. ábra: Hajdúsámson talajvíz figyelőkútban mért havi középvízállások 1992-2019. időszakban (Adatok 

forrása: TIVIZIG adatszolgáltatás) 
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A figyelőkútban mért havi középvízállások vízszintek tekintetében a 48. ábra alapján 

elmondható, hogy a vizsgált időtáv kezdetén (1992-1995) alacsonyabb havi középvízszintek 

jellemzőek, az 1999-2000-es, 2006-os és a 2011-es években voltak mérhetőek a legmagasabb 

vízszintek, majd az időtáv végén, 2019-ben közel azonos havi középvízállást mértek, mint 

1992-ben. Az időtáv alatt tehát kezdetben növekvő, majd csökkenő trend rajzolódik ki. A havi 

legalacsonyabb, illetve legmagasabb vízszinteket az időtáv alatt a diagramokon értékkel is 

jelöltük. A legmagasabb havi középvízállásokat az időtáv alatt januárban, februárban, 

márciusban 2011-ben, áprilisban, májusban, júniusban, júliusban és augusztusban 2006-ban, 

szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben 2010-ben mérték, míg a 

legalacsonyabbakat januárban, februárban, márciusban, áprilisban, májusban, októberben, 

novemberben és decemberben is 1995-ben, júniusban, júliusban, augusztusban és 

szeptemberben 2015-ben mérték. 

Az időtáv alatti szélsőértékek az alábbiak voltak: 

Legalacsonyabb vízállás: -3,47 m, 1995.11.04. 

Legmagasabb vízállás: -1,12 m, 2006.08.12. 

 

Rétegvizek: 

A vízműves vízellátás a Nyírségnek ezen a részén általában a mintegy 210,0-220,0 m 

vastagságú pleisztocén alluviális összletből történik, amely a vízbázistól D-DNy-i irányban 

haladva elvékonyodik, ÉK-i irányban (Nyírségi tápterület centruma felé) pedig vastagszik. A 

legjobb vízadó rétegek itt is a regionális elterjedésben nyomozható nagy vastagságú és kedvező 

vízföldtani tulajdonsággal bíró alsópleisztocén apró-, közép- és durvaszemű, sok helyütt 

murvás homokrétegek. 

A terület potenciális sérülékenységét az egymással hidrodinamikai kapcsolatban álló 

homokrétegek, az azokat fedő vékony fedőréteg hatása okozza.  

44 db engedéllyel rendelkező rétegvizes kút található a településen, melyből 14 db ivóvíz igényt 

kielégítő kút, 9 db öntözési célú, 12 db ipari vízkivételre szolgáló, 9 db egyéb, illetve állattartási 

funkciójú. 

Az összes engedélyezett rétegvíz vízkivétel a településen 2019-ben 535.722 m3/év volt, 

melyből ~82 % az ivóvíz vízkivételi céllal, ~12 % az ipari, technológiai vízigény biztosítása 

céllal, továbbá ~6 % a gazdasági egyéb vízigény biztosítása céllal kivett vízmennyiség. 

 

A terület növényföldajzilag a nyírségi flórajárásba tartozik. Jellegzetesebb potenciális 

erdőtársulásai a tölgy-kőris-szil ligeterdők, a pusztai tölgyesek és a gyöngyvirágos tölgyesek. 

Jelentős területeket borítanak homokpusztarétek és homokpusztagyepek. 

Alföldi viszonylatban magas erdősültségű kistáj, de a homoki tölgyeseket jórészt felváltották 

az ültetvények (főleg akácosok). A többé-kevésbé összefüggő erdőségeket mezőgazdasági 

területek tagolják. A savanyú homok által meghatározott alapkőzet, talaj és domborzat itt is 

jellegzetes „nyírségi" tájszerkezetet alakított ki. Az ősi növényzetet az erdők mellett a 

buckaközi lápok és a homoki gyepek őrzik. A térségi vízhiány mellett az özöngyomok terjedése 

több élőhelyen problémát jelent. 

A természetszerű homoki erdőmaradványokat gyöngyvirágos és pusztai tölgyesek változatos 

mozaikjai, az üdébb részeken átalakult keményfaligetek adják. A buckaközi mélyedésekben 

jellemzők a láp- és mocsárrétek, lápmaradványok (magassásosok, zsombékosok, rekettyés 

fűzlápok, néhol babérfüzes nyírlápok). A homokpusztagyepek, homoki legelők az 

erdőssztyepek átalakult maradványai, a másodlagos nyílt homoki gyepek (magyar csenkesz – 

Festuca vaginata, ezüstperje - Corynephorus canescens) többfelé jellemzők.  
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Környezet- és katasztrófavédelem 

Bányák:  

Több régi „homokhordó” művelését az 1960-as évektől kezdve a helyi Termelő Szövetkezet 

legalizálta. A rendszerváltást követően ezek egyikét a Sándor S+CS Kft. művelte 1996-ig. 

2000-től kezdve újra megélénkült a homokbányászat a település közigazgatási területén: a BA-

BITS 2000 Kft., a Homokbánya-Hajdúsámson Kft., a Sand Bau Kft., a Hajdúsámson Invest 

Kft., a Geo-Tükör Bt. és a Leho-Trans Kft. összesen 6 homokbányát létesített, de ezek közül 

ma csak 2 bányaüzem termel, melyek a következők: 

09-02-030-06 kódszámon a 4865/2003. számú határozattal megállapított Hajdúsámson VI.- 

homok védőnevű bányatelekkel lefedett előfordulás. A bányatelek bányászati jogával a 

LEHOTRANS Kft. rendelkezik. 

- 09-02-030-05 kódszámon az 5840/2001. számú határozattal megállapított Hajdúsámson IV.- 

homok védőnevű bányatelekkel lefedett előfordulás. A bányatelek bányászati jogával a 

GEOPAJZS Építőipari Kft. rendelkezik. 

Hajdúsámson területén csúszásveszélyes területeként a homokbánya területe jelölhető meg. 

 

Hajdúsámson területét barlangok nem érintik. 

 

A Kárpát-medence nem tartozik a világ jelentősen szeizmikus területei közé, bár a medence 

külső részein (DK-i Alpok és a Dinári-hegyég, Bécsi-medence és a Ny-i- Kárpátok, Kárpátalja) 

markáns földrengés tevékenység tapasztalható. 

Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe alapján, Hajdúsámson területén 0,8 – 1,0 

m/s2 a maximális horizontális gyorsulás (PGA) értéke. Ezzel az enyhén aktív területnek 

minősülő magyarországi értékek közel átlagát mutatja. 

 

A település közigazgatási területe nem érintett nagyvízi meder területével, valamint elsőrendű 

árvízvédelmi fővonallal és árvízveszélyes területekkel. 

 

A síkvidéki vízjárta területeket az úgynevezett Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi, illetve 

belvíz gyakorisági eloszlás szerint négy kategóriába soroljuk. A Pálfai féle belvíz-

veszélyeztetettségi besorolás alapján Hajdúsámson közigazgatási területének túlnyomó része 

belvízzel alig veszélyeztetett terület (I.kat.). Belvízzel mérsékelten veszélyeztetett terület 

(II.kat.) a térségben szórtan helyezkedik el. (Forrás: TIVIZIG, K000231-0604/2016 

ügyiratszámú vélemény) 

 

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) adatai alapján Hajdúsámson területe 

erózióval érintett. 
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49. ábra: Erózióveszélyeztetett területek (Forrás: 

Erózióveszélyeztetett területek MePAR tematikus 

fedvény -Földmérési ás Távérzékelési Intézet, 

2015.)

 

Táj 

A Megyei településrendezési terv tájterhelhetőségi térképe alapján Hajdúsámson közigazgatási 

területén található a TRT által a táj terhelhetősége szempontjából felállított háromfokú skála 

szerinti nem terelhető terület (ÉNy-i, és DK-i részen), közepesen terhelhető terület (belterülettől 

K-re, továbbá Sámsonkert és Martinka közötti terület D-i részén), továbbá a közigazgatási 

terület túlnyomó részén pedig kismértékben terhelhető terület. 

 

 

 

 
50. ábra: Hajdú-Bihar megye tájterhelhetőségi 

térképe (Forrás MUTK, 2019.)

 

  



HAJDÚSÁMSON VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 2020-2030. 

                           

 

 

____________________________________________________________________82 

NNK Kft. Debrecen, Iskola utca 3.  

Tel: 52/532-185,                  Fax: 52/532-009                                       E-mail: nnk@nnk.hu 

 

 

2.2. Mitigációs helyzetértékelés 

 

2.2.1. ÜHG leltár 

 

Megyei adatok 

Hajdú-Bihar megyében a légszennyező pontforrások tekintetében kiemelkedik Debrecen, ahol 

a megye 300 darab feletti, normával rendelkező légszennyező telephelyének több mint harmada 

található. A megyében a legjellegzetesebb problémát a kevéssé szabályozott mezőgazdasági 

eredetű légszennyezés okozza – az állattartás/komposztálás bűzkibocsátása, 

növényvédőszer/műtrágya kiszórás, betakarítás, terményszárítás és –tárolás, valamint a 

szabadtéri avar- és hulladékégetés.  

A jelentéskötelezett szennyező források kibocsátása alapján Debrecenben több mint 374 t/év 

emissziót regisztráltak, melyet Nagyhegyes értéke követett (közel 90 t/év kibocsátással), majd 

Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Nyíradony és Püspökladány következett (20-40 t/év 

értékekkel). A földgáz kitermelése és továbbítása, valamint az ipari üzemek okozzák a 

legnagyobb mennyiségű pontszerű kibocsátást. A megyeszékhelyen – illetve a nagyobb 

forgalmú utak mentén fekvő településeken – magas a közlekedéshez kapcsolódó NOx- és 

porszennyezés (utóbbi részben a nagyobb útépítések miatt is).  

Az ÜHG leltár becslése alapján a Hajdú-Bihar megyében az ÜHG kibocsátás a 

következőképpen oszlik meg:  

Energiafogyasztás 62 %, (1.235.778 tonna CO2 egyenérték),  közlekedés 24 % , (488.604 tonna 

CO2 egyenérték),  mezőgazdaság 12 %, (235.960 tonna CO2 egyenérték),  hulladék 2 %, 

(32.674 tonna CO2 egyenérték),  erdők – 6 %, (-110.284 tonna CO2 egyenérték). 

 

Települési adatok 

Egy település üvegházhatású gáz kibocsátása és elnyelése nem mérhetők, azok mértékének 

ismerete ugyanakkor nélkülözhetetlen az adott település előtt álló klímavonatkozású célok 

kijelöléséhez. E szükségszerűség különböző számítási eljárások, modellek létrehozásához 

vezetett, amelyek természetesen jórészt egyeznek a figyelembe vett kibocsátó ágazatokat 

tekintve, ugyanakkor a felhasználási cél, továbbá a felhasználók adatokhoz való hozzáférése, 

és a rendelkezésre álló számítási kapacitások alapján eltérnek az alkalmazott számítási 

módszerek, képletek vonatkozásában.  

Jelen klímastratégia a Klímabarát Települések Szövetsége által közzétett „Módszertani 

útmutató klímastratégiák készítéséhez” megnevezésű kiadványban foglalt módszertant veszi 

alapul. Hangsúlyozni kell, hogy a leltár eredményei becsült adatok, hiszen a publikusan elérhető 

alapadatok – túlságosan szűk – köre, továbbá a számítások esetleges bonyolultsága miatt a 

módszertan – a széleskörű használhatóság – érdekében több esetben kényszerű 

általánosításokhoz és leegyszerűsítésekhez vezetett. 

 

A leltárban fő szabály szerint mindenhol az elérhető legfrissebb adatokat használtuk fel, így a 

legtöbb érték a 2019-es évre vonatkozik, ugyanakkor egyes – csak népszámlálás, illetve 

mezőgazdasági összeírás során gyűjtött – adatok ettől eltérően a 2011-es, illetve 2016-os 

mikrocenzus szinten gyűjtött adatokat, állapotot tükrözik.  

Az adatok statisztikai adatgyűjtésekből származnak, melyek egy része nyilvánosan 

hozzáférhető (KSH Helységnévtár, Statinfo, TEIR, közutak 2019. évi forgalmi adatai), a 
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továbbiak pedig adatbekérések útján kapott adatok. 

Adatbekérő megkeresések kerültek kiküldésre az alábbi szervezeteknek: 

- TIVIZIG – Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 

- HBM KH KTF – Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

- DJH NTO – Debrecen Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály 

- HBM KH EI- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 

- NÉBIH - Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 

- KSH – Központi Statisztikai Hivatal 

- Volánbusz Zrt. 

A leltár a következő területekkel számol:  

 Energiafogyasztás (áramfogyasztás, földgázfogyasztás, lakossági szén- és tűzifa 

felhasználás) 

 Ipari kibocsátás  

 Közlekedés (közúti és vasúti)  

 Mezőgazdaság (kérődzők kibocsátása, hígtárgya-emisszió, szerves- és műtrágya 

emisszió) 

 Hulladék (szilárd hulladékkezelés, szennyvízkezelés)  

 
51. ábra: Hajdúsámson üvegházhatású gáz kibocsátásának és elnyelésének leltára 
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A legtöbb ipari tevékenységhez csak a gyártáshoz szükséges energiafogyasztásból származó 

ÜHG kibocsátás kapcsolódik, de bizonyos ipari folyamatok során (pl. cementgyártás, 

kerámiagyártás, vegyipar) nagy mennyiségű üvegházhatású gáz kerülhet a légkörbe, amelyek 

egy megye összes kibocsátásának tetemes részét tehetik ki. Ezek számba vételére szolgál az 

ÜHG leltár nagyipari kibocsátássokkal kapcsolatos része.  

Az üvegházhatású gáz leltár nagyipari kibocsátásokkal foglalkozó munkalapján azon 

létesítmények kibocsátását kell összegyűjteni, amelyek az Európai Unió Emisszió-

kereskedelmi Rendszerének (EU ETS) hatálya alá tartoznak, de nem energiatermeléssel 

foglalkoznak.  

Az ETS adatbázis alapján Hajdúsámsoni létesítmény nem tartozik az ETS hatálya alá, így a 

települési ÜHG leltár nagyipari kibocsátásokkal kapcsolatos munkalapján nem kerül 

elszámolásra kibocsátás. Ennek ellenére nem mondhatjuk, hogy a településnek nincsenek 

iparhoz kapcsolódó kibocsátásai, csak azok az energiafogyasztásnál kerültek elszámolásra.  

 

Az áramfogyasztásból származó kibocsátások 20,43%-a ipari célú felhasználáshoz köthető, 

azonban a gázfogyasztásból eredő kibocsátásoknak csupán a 0,45 %-a az, amely ipari célú 

felhasználáshoz köthető. Így az összes energiafogyasztásból származó kibocsátásnak csupán 

kis hányada ipari eredetű (melybe nem csak az ETS szektor, hanem minden ipari szereplő 

beletartozik). 

 
52. ábra:Az ÜHG kibocsátás szektorális megoszlása a településen az ÜHG leltár adatai alapján 

 

Hajdúsámson teljes üvegházhatású gáz kibocsátása – az alkalmazott módszertan alapján – 

évente ~33,32 ezer tonnát tesz ki, amely Magyarország összes kibocsátásának 0,053 %-ának 

(az országos 2018. évi adat 62.455 ezer tonna/év - 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ua002d.html), a megyei kibocsátás 1,77 

%-ának (a megyei adat 1 882,7 ezer tonna/év) felel meg.  

Figyelembe véve, hogy a város az ország népességéből ennél magasabb arányban (0,1365 %) 

részesedik (az ország 2019. évi népessége 9.772.756 fő, Hajdúsámson városé 13.340 fő), 

megállapítható, hogy Hajdúsámson városa egy lakosra vetítve az országos átlagnál kisebb 

Energiafogyasztás
56%Közlekedés

28%

Mezőgazdaság
8%

Hulladék
8%
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szerepet játszik a klímaváltozás előidézésben. Megyei szinten a település lakónépessége a 

megyei összes népességből 2,5265 %-ban részesedik (Hajdú-Bihar megye 2019. évi népessége 

527.989 fő), míg az ÜHG kibocsátásból a megyei adathoz képest 1,77 %-kal. 

A megye területén keletkező kibocsátásokat részben ellensúlyozza a zöldterületek CO2 

elnyelése. Ezek közül az erdők által elnyelt szén-dioxid mennyiségre vonatkozó becslést szintén 

tartalmazza a megyei ÜHG leltár, mely szerint Hajdú-Bihar megyében az erdőterületek a 

leltárban szereplő összes kibocsátás 6 %-át tudják elnyelni (Magyarországon a kibocsátott 

összes üvegházhatású gáznak 6,6 %-át képesek elnyelni a hazai erdők). Hajdúsámson Városban 

ez az érték a felállított ÜHG leltár alapján 10,75 %, azaz magasabb, mint a megyei, illetve 

országos adat. 

A szén-dioxid elnyeléssel kapcsolatban mindazonáltal említést érdemel, hogy az alkalmazott 

módszertan a széleskörű használhatóság érdekében szükségszerű egyszerűsítésekkel él, 

amelyek a nyelőkapacitás számításában különösen tetten érhetők. Hozzáférhető területi adatok 

hiányában és számítási nehézségek miatt ugyanis a modellben csak az erdők és az összefüggő 

közterületi zöldfelületek minősülnek szén-dioxid elnyelő felületnek, noha nyilvánvaló, hogy a 

lakótelkek, intézmények növényzettel borított részei, valamint a külterületek nem intenzív 

szántóföldi művelés alatt álló földjei is nyelnek el szén-dioxidot. Az említett – modellben 

figyelmen kívül hagyott – területek összesített kiterjedése Hajdúsámsonban is számottevő, 

ezáltal a város tényleges üvegházhatású gáz elnyelő kapacitása minden bizonnyal némileg 

magasabbnak tekinthető a modell alapján kapott eredménynél. 
 

Hajdúsámson üvegházhatású gáz kibocsátásának szinte teljes egésze, 86 %-a fosszilis 

energiahordozók elégetésére vezethető vissza, amelyen belül a közvetlen 

energiafelhasználásból (villamos energia, földgáz, szilárd tüzelőanyagok) származó 

kibocsátások közel kétszeres súlyt képviselnek a közlekedési eredetű kibocsátásokhoz képest. 

A nem fosszilis energiahordozók felhasználására visszavezethető – döntően metán, dinitrogén-

oxid – kibocsátások főleg a mezőgazdaságból származnak, azok részesedése a város számottevő 

mezőgazdasági tevékenységének megfelelően nem elhanyagolható, 8 %. 

 

A hajdúsámsoni kibocsátások ágazati megoszlása fő vonalaiban igazodik az országos 

mintákhoz, a közlekedési eredetű kibocsátások aránya (28 %) az azonos módszertan alapján 

számított országos átlagértékhez (34 %) képest alacsonyabb.  
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53. ábra: Az energiafelhasználásra visszavezethető üvegházhatású gáz kibocsátás energiahordozók szerinti 

megoszlása 

 

Hajdúsámson üvegházhatású gáz kibocsátása legnagyobb arányban a közvetlen 

energiafelhasználásra vezethető vissza. Ezen belül egyes tételek – így a földgáz-, szén- és 

tűzifafelhasználáshoz köthető kibocsátások – ténylegesen Hajdúsámson területén keletkeznek, 

míg az áramfelhasználáshoz köthető szén-dioxid kibocsátás nem a településen, hanem a 

villamosenergia megtermelésének helyén jelentkezik. 

 

Az energiafogyasztáshoz köthető kibocsátásokon belül meghatározó a földgáz túlsúlya, közel 

kétharmadával több szén-dioxid kibocsátás vezethető vissza annak felhasználására, mint az 

áraméra. A földgáz felhasználásból származó kibocsátások magas arányát mindenekelőtt a 

lakossági fűtési, főzési célú földgáz-felhasználás széles körben elterjedt volta indokolja.  

A szilárd tüzelőanyagok közül a szén- és tűzifafelhasználásra vonatkozóan érhetők el 

statisztikai adatok, azok megbízhatósága ugyanakkor elmarad a földgáz- és villamosenergia 

felhasználásra vonatkozókétól, hiszen mindenekelőtt a tűzifa beszerzését a lakosok egyéni úton, 

ismeretlen forrásból is intézhetik. További problémát jelent a szilárd tüzelőanyagokból 

származó kibocsátások számszerűsítése során az utóbbi években egyre inkább elterjedt 

háztartási szilárd vegyes hulladékok égetésére irányuló gyakorlat, hiszen az ily módon 

felhasznált tüzelőanyagnak sem a mennyisége, sem az összetétele nem ismert.  

 

Összességében valószínűsíthető, hogy a szén- tűzifa- és egyéb szilárd tüzelőanyagok 

elégetésére visszavezethető kibocsátok aránya meghaladja a modellszámítások alapján kapott 

évi 1077 tonnát. Megjegyezzük, hogy a lakossági kérdőívezés során az erre irányuló kérdésre 

adott válaszok alapján a válaszadók 19,6 %-a választotta a központi fűtést vegyes tüzelésű 

kazánnal, 8,8 %-a a cserépkályha fűtési módszert, mely összesen 28,4 %-os arány. Az azonban 

biztonsággal kijelenthető, hogy az e forrásokból származó kibocsátások részesedése elmarad az 

áram- és földgázfogyasztásra visszavezethetőnél. 
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54. ábra: Energiafelhasználásra visszavezethető üvegházkibocsátás szektorok szerinti megoszlása 

 

Az energiafogyasztásra visszavezethető üvegházhatású gázok kibocsátásának „származás 

szerinti” megoszlását vizsgálva, egyértelműen kirajzolódik a lakosság meghatározó szerepe, 

hiszen a hajdúsámsoni – energiafelhasználási hátterű – kibocsátások több, mint 70 %-a lakosok 

mindennapi életvitelére, lakásaik üzemeltetésére vezethető vissza. A lakosság kibocsátásaitól 

messze elmaradva, az ipari-szolgáltatási szektor mintegy 8-18 %-os mennyiségű üvegházhatású 

gáz légkörbe juttatásáért tehető felelőssé, az általa kibocsátott évi 1500-3500 tonna körüli 

mennyiség egy közepes méretű hazai község teljes üvegházhatású gáz kibocsátásának 

feleltethető meg.  

Az önkormányzat és intézményeinek, valamint a közvilágításnak a kibocsátása az elmúlt évek 

energiahatékonysági és megújulóenergia-felhasználásra irányuló fejlesztéseinek is 

köszönhetően aránylag alacsony, az évi 367 tonna megtakarítása ugyanakkor továbbra is 

kihívást jelent a település számára. Végül a mezőgazdaság 118 tonnás évi energiafelhasználási 

eredetű kibocsátása kevesebb, mint 1 %-os részarányt képvisel a város üvegházhatású gáz 

leltárának tételei között.  

 

Hajdúsámon üvegházhatású gáz kibocsátásának másik meghatározó forrása az 

energiafelhasználás mellett a közlekedés, e szektorból évente bő 9,5 ezer tonna szén-dioxid 

kerül a légkörbe. E tekintetben érdemes kiemelni, hogy a város közlekedési eredetű 

kibocsátásának nagyságrendileg 49 %-a 4931-es sz. főút forgalmából ered, azonban ki kell 

emelni, hogy a 2019-ben végzett forgalomszámlálási adatok tekintetében nem szabad 

figyelmen kívül hagyni, hogy az 471-es elkerülő szakasz teljes egészében csak 2020-ban került 

átadásra. 

 

Az üvegházhatású gázok leltára alapján a közlekedési szektoron belül az egyéni közlekedés 

kibocsátásai dominálnak, 5113 t CO2 egyenértékkel, azonban a teherszállítások megközelítik 

ezt, 3738 t CO2 egyenértékkel. A tömegközelekedés csupán 291 t CO2 egyenérték 

kibocsátásáért felel. Az egyéni motorizált közlekedés visszaszorítására irányuló erőfeszítések 

ebből fakadóan komoly potenciált jelentenek Hajdúsámson teljes üvegházhatású gáz 

kibocsátásának mérséklésében. 
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55. ábra: Közlekedésből származó kibocsátások alakulása alágazatok szerint 

 

A város mitigációs potenciálja 

A mitigációs potenciál alatt azt a CO2 mennyiséget értjük, amelyet elviekben a műszakilag 

megvalósítható maximálisan elérhető legnagyobb üvegházhatású gáz- kibocsátás csökkentést 

lehet elérni. A mitigációs potenciál kiszámításának célja nem a várható kibocsátás csökkentés 

megbecsülése, hanem a különböző ágazatok fejlesztésében rejlő kibocsátás-csökkentési 

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

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

azok, melyeknek fejlesztése eredményezne csak kevés megtakarítást.  

A hazai szakirodalom jelentős része egyetért abban, hogy hazánkban a legnagyobb mitigációs 

potenciál az energiafelhasználás területén adódik. 

 

Hajdúsámson város alábbiakban bemutatott kibocsátás-csökkentési potenciálja elméleti 

állapotra vonatkozik, hiszen a számítási módszertan olyan feltételezésekkel él, amelyek a 

valóságban minden bizonnyal soha nem fognak fennállni. A kibocsátás-csökkentési potenciál 

megismerése mindazonáltal hasznos lehet annak szemléltetésére, hogy melyek azok a 

beavatkozási irányok, amelyektől a legnagyobb mértékű üvegházhatású gáz megtakarítást 

várhatjuk.  

 

A mitigációs potenciál számítás a következő feltételezéseket tekinti kiindulási alapnak:  

 épületek mindegyike közel nulla kibocsátású szintet elérő energetikai korszerűsítésen 

esik át;  

 a Hajdúsámsonban bejegyzett személygépkocsikkal bonyolított utazások teljes egészét 

közösségi közlekedési eszközökkel, vagy kerékpárral megtett utak váltják fel;  

 Hajdúsámson megújulóenergia-felhasználási potenciálja feltételezett érték  
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22. táblázat: Mitigációs potenciál 

Mitigációs potenciál Mennyiség Mértékegység 

lakóépület mitigációs potenciál 991,28 kg CO2/fő 

középület mitigációs potenciál 16,04 kg CO2/fő 

közlekedési mitigációs potenciál 394,96 kg CO2/fő 

megújuló energia mitigációs 

potenciál 

10 kg CO2/fő 

 Mennyiség Mértékegység 

nyelők szénmegkötési potenciálja 

jelenleg 

268,59 kg CO2/fő 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a legnagyobb mértékű üvegházhatású gáz kibocsátás 

csökkenést a lakóépületek energetikai korszerűsítése, valamint az egyéni motorizált közlekedés 

visszaszorítása révén lehet elérni Hajdúsámsonban. A kibocsátás-csökkentésben rejlő kihívások 

nagyságát, és persze Hajdúsámson korlátozott hatáskörét tükrözi ugyanakkor, hogy pl. a 

közlekedési szektor esetében, amelynek teljes üvegházhatású gáz kibocsátása az alkalmazott 

módszer alapján  9,2 ezer tonna CO2 körül alakul, még abban sem lehet 400 kg CO2/főnél 

nagyobb megtakarítást lehet elérni, ha valamennyi helyi lakos áttér a közösségi közlekedésre, 

vagy kerékpárhasználatra, ami nyilvánvalóan megvalósíthatatlan. 

 

 
56. ábra: Hajdúsámson összesített mitigációs potenciálja 
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2.2.2. A városban megvalósult fenntartható energiagazdálkodási 

(energiahatékonysági és megújuló energia) és fenntartható közlekedési 

projektek bemutatása 

 

A közelmúltban a városban számos, az alkalmazkodást segítő projekt valósult meg. Ezek között 

kiemelkednek  

- az épületenergetikai fejlesztések (2015-ben KEOP forrásból, 2017-2018. közöttban 

TOP forrásból önkormányzati épületek tekintetében),  

- a vízgazdálkodást és a vízkár elhárítást célzó fejlesztések (2012-2014- között belterületi 

vízrendezés ÉAOP forrásból, 2013-2014. között az I. vízgyűjtő fejlesztése szintén 

ÉAOP forrásból, 2017-2019. között a IV. vízgyűjtő fejlesztése TOP forrásból) 

- az egészségügyi fejlesztések (2009-2011. között egészségház létrehozása 

Hajdúsámsonban ÉAOP forrásból, 2017-2020. között Sámsonkert - Egészségház 

alapítása TOP forrásból), szociális szolgáltatások fejlesztése (2017-2020. között 

Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése TOP forrásból, 2020-tól 

Közösségi ház kialakítása Hajdúsámsonban TOP forrásból, 2020-tól Helyi Közösségi 

Feljesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában TOP forrásból) 

- közösségi és környezetbarát közlekedésfejlesztési projektek (2005-ben Mezőgazdasági 

útfejlesztés, 2011-2014. között Korszerű közösségi közlekedés létrehozása 

Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében ÉAOP forrásból, 2010-2014 között 

Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása ÉAOP forrásból 

- a zöldterület fejlesztések (2005-ben Hajdúsámson településközpont rehabilitációja, 

2017-2020. között Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban TOP forrásból, 2017-től 

Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban TOP forrásból, 2017-2018. 

között Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejleszés TOP forrásból 

- valamint a szemléletformáló, egészségtudatosabb és környezettudatosabb 

magatartásra motiváló projektek (2010-2011. között Intelligens iskola létrehozása 

informatikai infrastruktúra fejlesztésével Hajdúsámsonban TIOP forrásból, 2019-2020. 

között Felnőtt kondipark létrehozása a hajdúsámsoni sportpályához kapcsolódóan TOP 

forrásból, 2020-tól Egészségmegőrző, közösségfejlesztő programok megvalósítása 

Hajdúsámsonban TOP forrásból) által. 

 

A megvalósított projekteket a lentebbi táblázatban foglaltuk össze.  
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23. táblázat: Közelmúltban megvalósított az alkalmazkodást segítő projektek (Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso) 

Fejlesztési 

Program 
Támogatott Kód Projekt címe 

Megítélt 

összeg 

Támogatás 

aránya 
Megvalósítás 

NFT 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 
2.2 Városi területek rehabilitációja Hajdúsámson településközpont rehabilitációja 146 667 338 Ft 90 2005 

NFT 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

3.2 A mezőgazdasághoz kötődő 

infrastruktúra fejlesztése 
Mezőgazdasági útfejlesztés 50 961 058 Ft 75 2005 

EU 2007-2013 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

TIOP-1.1.1-07/1. A pedagógiai, 

módszertani reformot támogató 

informatikai infrastruktúra fejlesztése 

Intelligens iskola létrehozása informatikai 

infrastruktúra fejlesztésével Hajdúsámsonban 
54 350 198 Ft 100 2010-2011 

EU 2007-2013 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

KEOP-5.7.0/15. Középületek kiemelt 

jelentőségű épületenergetikai fejlesztése 
Épületenergetikai fejlesztés Hajdúsámsonban 134 576 282 Ft 100 2015 

EU 2007-2013 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

ÉAOP-5.1.2/D_2-09. Belterületi bel- és 

csapadékvíz védelmi fejlesztések 

Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, 

csapadékvíz elvezető csatornahálózat 

fejlesztése a 471. sz. főút mellett 

315 553 144 Ft 88,98 2012-2014 

EU 2007-2013 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

ÉAOP-5.1.2/D2-11. Belterületi bel- és 

csapadékvíz-védelmi fejlesztések 

Hajdúsámson város belterületi csapadékvíz 

elvezető rendszer I. vízgyűjtő fejlesztése 
303 993 565 Ft 95 2013-2014 

EU 2007-2013 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

ÉAOP-4.1.2/A. Egészségügyi 

szolgáltatások fejlesztése /Kistérségi járó 

beteg szakellátó központok fejlesztése, 

alap-, járóbeteg szakellátás 

korszerűsítése / Alapellátás fejlesztése, 

helyi egészségházak kialakítása 

Az egészségügyi alapellátás fejlesztése 

egészségház létrehozásával Hajdúsámsonban. 
80 000 000 Ft 78,64 2009-2011 

EU 2007-2013 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

ÉAOP-3.1.4/A-09. Közösségi 

közlekedés infrastrukturális fejlesztése 

Korszerű közösségi közlekedés létrehozása 

Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében 
198 090 930 Ft 95 2011-2014 

EU 2007-2013 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

ÉAOP-3.1.3/A-09. Kerékpárforgalmi 

hálózat fejlesztése 

Hivatásforgalmi és közlekedési célú 

kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település 

közigazgatási határain belül 

297 772 226 Ft 91,01 2010-2014 

Széchenyi 2020 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

TOP-4.1.1-15-HB1 - Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház 

alapítása 
103 793 039 Ft 100 2017-2020 
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Fejlesztési 

Program 
Támogatott Kód Projekt címe 

Megítélt 

összeg 

Támogatás 

aránya 
Megvalósítás 

Széchenyi 2020 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

TOP-3.2.1-15-HB1 - Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése 

Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Hajdúsámson Városában 
113 458 500 Ft 100 2017-2018 

Széchenyi 2020 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

TOP-2.1.3-15-HB1 - Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések 

Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő 

fejlesztése 
199 920 261 Ft 100 2017-2019 

Széchenyi 2020 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

TOP-2.1.2-15-HB1 - Zöld város 

kialakítása 
Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban 459 993 048 Ft 100 2017-2020 

Széchenyi 2020 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

TOP-1.4.1-15-HB1 - A foglalkoztatás és 

az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejleszés 32 430 161 Ft 100 2017-2018 

Széchenyi 2020 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA - TOP CLLD 

ERFA típusú helyi támogatási kérelmek 

Felnőtt kondipark létrehozása a hajdúsámsoni 

sportpályához kapcsolódóan 
2 999 996 Ft 100 2019-2020 

Széchenyi 2020 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA - TOP CLLD 

ERFA típusú helyi támogatási kérelmek 
Közösségi ház kialakítása Hajdúsámsonban 49 999 999 Ft 100 2020- 

Széchenyi 2020 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA - TOP CLLD 

ERFA típusú helyi támogatási kérelmek 

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 

megvalósítása Hajdúsámson városában (Új 

játszóterek létesítése, felújítása) 

16 250 001 Ft 100 2020- 

Széchenyi 2020 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

TOP-7.1.1-16 - Kulturális és közösségi 

terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 

közösségszervezés a városi helyi 

közösségi fejlesztési stratégiához 

kapcsolódva 

Helyi Közösségi Feljesztési Stratégia 

megvalósítása Hajdúsámson városában 
37 500 000 Ft 100 2017-2022 

Széchenyi 2020 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

TOP-4.3.1-16-HB1 - Leromlott városi 

területek rehabilitációja 

Leromlott városi területek rehabilitációja 

Hajdúsámsonban 
120 000 000 Ft 100 2017-2021 

Széchenyi 2020 
Hajdúsámson Város 

Önkormányzata 

TOP-4.2.1-15-HB1 - Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése 

Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások 

fejlesztése 
95 239 690 Ft 100 2017-2020 
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Fejlesztési 

Program 
Támogatott Kód Projekt címe 

Megítélt 

összeg 

Támogatás 

aránya 
Megvalósítás 

Széchenyi 2020 

Hajdúsámsoni 

Technikai 

Tömegsport és 

Ifjúsági Szabadidős 

Egyesület 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA - TOP CLLD 

ESZA típusú helyi támogatási kérelmek 

Egészségmegőrző, közösségfejlesztő 

programok megvalósítása Hajdúsámsonban 
15 000 000 Ft 100 2020- 

 

A projektek megvalósítása által elért eredmények, indikátorok összefoglalása: 

 

24. táblázat: Közelmúltban megvalósított projektek megvalósítása által elért eredmények 

Projekt címe 
Projekt 

azonosító száma 
Cél és rövid ismertetés 

Tervezett/elért 

energiamegtakarítás (GJ) 

Tervezett/ 

elért CO2 

megtakarítás 

(t) 

Eredmények 

Épületenergetikai 

fejlesztés 

Hajdúsámsonban  

 

KEOP-5.7.0/15-

2015-0057  

 

A projekt célja, hogy az önkormányzat 

tulajdonában álló összesen 6 db középület 

energetikai korszerűsítésével a 

környezettudatos magatartás elterjedjen a 

településen  

251,53 GJ/év 47,52 

A projekt eredményeként az 

önkormányzat tulajdonában álló 6 db 

középület homlokzati szigetelése, 

homlokzati nyílászáróinak cseréje 

történt meg. 

Hivatásforgalmi és 

közlekedési célú 

kerékpárút kialakítása 

Hajdúsámson 

település 

közigazgatási határain 

belül  

 

ÉAOP-3.1.3/A-

09-2009-0020  

 

A fejlesztés elsődleges célkitűzése a 

biztonságos kerékpározás közlekedési 

infrastrukturális feltételeinek megteremtése, 

és a kerékpáros közlekedés fejlődésének 

elősegítése volt.  

 

n.a. n.a. 

A projekt eredményeként a 

Hajdúsámsont keresztül szelő 471. 

számú főúttal párhuzamosan 3 628 m 

hosszú, valamint a 49303 j. 

vasútállomáshoz vezető út jobb oldalán 

193 m hosszú elválasztás nélküli 

kerékpárút került kialakításra, a 

kerékpárutak mentén összesen 70 db 

kerékpártároló épült meg  

Korszerű közösségi 

közlekedés létrehozása 

Hajdúsámsonban és 

vonzáskörzetében  

ÉAOP-3.1.4/A-

09-2010-0007  

 

A projekt célja, hogy kialakításra kerüljenek 

Hajdúsámson első helyi autóbuszjáratának 

infrastrukturális feltételei, amely így a 

Vasútállomás és Oncsatelep között 

elért éves megtakarítás 

megközelítőleg évi 1 GJ  

 

elért éves 

megtakarítás 

megközelítőleg 

évi 5 t  

A beruházás eredményeként 22 új vagy 

megújult buszmegálló létesült, további 

fedett buszvárók (4 db) épültek a 

település egyik legdinamikusabban 
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Projekt címe 
Projekt 

azonosító száma 
Cél és rövid ismertetés 

Tervezett/elért 

energiamegtakarítás (GJ) 

Tervezett/ 

elért CO2 

megtakarítás 

(t) 

Eredmények 

 közlekedve könnyíti meg az ott élők 

hétköznapjait  

fejlődő része (Martinka) irányába, 

illetve felújításra került néhány 

buszmegálló Sámsonkert irányába is. A 

település vasútállomása intermodális 

csomóponttá alakult.  

Önkormányzati 

épületek energetikai 

korszerűsítése 

Hajdúsámson 

Városában  

TOP-3.2.1-15-

HB1 - 

Önkormányzati 

épületek 

energetikai  

korszerűsítése 

Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Hajdúsámson Városában  
   

Zöld város kialakítása 

Hajdúsámsonban  

TOP-2.1.2-15-

HB1 - Zöld város 

kialakítása  

Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban    

Üvegcsomagolási 

hulladék házhoz menő 

gyűjtőrendszerének 

fejlesztése 

Hajdúsámsonban  

 

OKTF-NHI-FPR-

2015-001  

 

A pályázat fő célja a közszolgáltatók gyűjtési 

rendszereinek fejlesztése. Ennek keretében 

az üvegcsomagolási hulladék házhoz menő 

gyűjtőrendszerét kívánta Hajdúsámson Város 

Önkormányzata korszerűsíteni, bővíteni. A 

projekt megvalósítása révén a szelektív 

hulladékgyűjtés kényelmesebbé vált a 

háztartásonkénti gyűjtőrendszerrel, a 

fogyasztók igényeihez jobban igazodó 

módon készíthető elő az újrahasznosítás 

 

  

A projekt elősegíti a környezetvédelmi 

és a gazdaságossági problémák 

enyhítését, a lakosság környezettudatos 

magatartásának fejlődését. Javul a 

gyűjthető hulladékok mennyiségi és 

minőségi aránya A pályázat 

megvalósítása során 1 645 darab 

üvegcsomagolási hulladékgyűjtő 

edényzet került beszerzésre és 

kihelyezésre a lakosság részére 
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2.3. Alkalmazkodási helyzetértékelés 

 

A klímamodellek projekciói szerint az elkövetkező évtizedekben a már megfigyelhető hatások 

fokozódására, gyakoribbá válására kell számítanunk. 

Az 1961-2100 közötti időszakot (átlagos ütemű antropogén kibocsátást feltételezve és 10 km-

es felbontással) vizsgáló ALADIN-Climate és a RegCM regionális éghajlati modellek 

eredményeinek együttes ismertetése lehetőséget ad a bizonytalanságok egyszerű 

számszerűsítésére.  

Arra, hogy a klímaváltozás a jövőben hogyan fogja érinteni Hajdúsámson települést, az elmúlt 

évtizedek változásaiból, továbbá a klímamodellek eredményeiből következtethetünk, és – a 

modelleredmények bizonytalanságának figyelembe vételével – iránymutatást nyújthatnak 

számunkra a szükséges beavatkozások tervezésében. A bizonytalanságok kezelésének egy 

módja, ha olyan beavatkozásokat tervezünk, amelyek rövidtávon is hasznosak, még akkor is, 

ha a klímaváltozás hatásai nem lesznek olyan intenzívek, vagy nem pontosan úgy fognak 

bekövetkezni, ahogyan azt előre jeleztük, vagy járulékos előnyökkel járó beavatkozásokat 

határozunk meg. 

 

Az elmúlt közel 40 évben a keleti országrészben, így Hajdú-Bihar megyében az évi 

középhőmérséklet az országos átlagnál nagyobb mértékben növekedett, így igaz ez 

Hajdúsámson településre is. A legintenzívebb növekedés nyáron volt tapasztalható. 
 

Az 57. ábra alapján Hajdúsámson tekintetében átlagosan 12-14 nappal több hőhullámos napra 

számíthatunk 1981-hez képest.

 

 
 

 

 

 
57. ábra: A hőhullámos napok (napi 

középhőmérséklet >25 oC) változásának területi 

jellemzői az 1981–2015 időszakra (Forrás: 

Országos Meteorológiai Szolgálat) 

 

A csapadék változására vonatkozó tendenciákat – a csapadékhullás térbeli és időbeli 

változatosságának következtében – nehezebb kimutatni, mint a hőmérséklet változását; az 

elmúlt évtizedekben országosan nem is mutatható ki a csapadék mennyiségében egyértelmű, 

szignifikáns, trendszerű változás. A csapadék területi eloszlása azonban jelentősebb változást 

mutat.  
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Az alábbi ábrák alapján látható, hogy az évi csapadékösszeg átlaga 1981-2010. között évi 550-

600 mm-re volt tehető a városban, továbbá annak ellenére, hogy az Alföldön hullik átlagosan 

országosan a legkevesebb csapadék, a megyében nőtt az éves csapadékösszeg, Hajdúsámson 

településen 1961-2017. között 6-12 %-kal. A csapadék éven belüli eloszlása is változatosságot 

mutat: az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján a legnagyobb csapadékcsökkenés 

tavasszal következett be. Jellemző továbbá, hogy az átlaghőmérséklet emelkedése miatt a téli 

csapadék egyre inkább eső formájában hullik. 
 

 
 

 

 

 
58. ábra: Az évi csapadékösszeg átlaga 1981-2010 

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat, NÉS-2) 

 

 

 

 

 

 

 
59. ábra: Az évi csapadékösszeg változása 1961-

2017 (Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat, 

NÉS-2)

 

 

 

 

A NATéR-ban elérhető adatok alapján a hőhullámos napok gyakorisága 2021-2050 közötti 

időszakban – az ALADIN-Climate klímamodell alapján – az 1991-2020 közötti időszakhoz 

képest jelentősen növekedni fog. Eszerint a hajdúhazdházi kistérségben, így Hajdúsámson 
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településen 2050-ig 91,69 %-kal növekedhet a hőhullámos napok gyakorisága a jövőben, 

továbbá a hőhullámos napok többlethőmérsékletének változása tekintetében 41,01 %/napos 

többlethőmérsékletet jelöl,  ami komoly kihívások elé állíthatja az egészségügyi ellátórendszert, 

de közvetetten gazdasági hatásai is lehetnek.  

 

A csapadék tekintetében országos viszonylatban a modelleredmények azt mutatják, hogy a 21. 

században nyáron és tavasszal inkább szárazodásra, míg télen a csapadék növekedésére 

számíthatunk, a csapadékintenzitás pedig az év egészében – de leginkább ősszel – nőni fog 

(Lendér, 2016). Ezen felül valószínűsíthető az egybefüggő száraz időszakok nyári növekedése 

is és a csapadékintenzitás növekedése nyár kivételével minden évszakban.  A csapadék 

jövőbeni változása bizonytalanabb a hőmérséklet várható alakulásánál, de néhány hatásban (a 

szélsőségek fokozódása, a csapadékintenzitás növekedése stb.) megegyeznek a források. 

 

 

2.3.1. A város szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök és hatásviselők 

meghatározása (érintettség) 

 

A települést a következő problémakörök érintik: 

 

25. táblázat: Problémakörök érintettsége 
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Hajdúsámson 3 3 1 3 1 3 1 3 2 1 

3 a probléma kiemelkedő jelentőségű, alkalmazkodási 

tevékenység tervezése szükséges 

2 a probléma átlagos jelentőségű,alkalmazkodási tevékenység 

tervezése javasolt 

1 a probléma relevanciája alacsony,alkalmazkodási 

tevékenység tervezése opcionális 

 

 

A klímaváltozás okozta problémák közül kettő – bár nem egyenlő mértékben, de – az ország 

minden területét érinti, ezért ezek vizsgálata – a módszertani útmutató alapján – minden esetben 

releváns:  

 A gyakoribbá váló hőhullámos időszakok megterhelik az emberi szervezetet és a 

halálozás növekedését okozhatják. A hőhullámok káros hatásai a teljes lakosságot, de 
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különösen a 65 évnél idősebbeket és kisgyermekeket érintik. A hőhullámokra való 

érzékenységet befolyásolja így az életkor, az általános egészségügyi állapot, azt pedig 

hogy azokhoz a lakosság hogyan tud alkalmazkodni befolyásolja többek között a 

jövedelmi helyzet.  

 Hazánk minden területén – így Hajdúsámson településen is gyakoribb károkat 

okozhatnak az épületekben, infrastruktúrában a heves viharok, széllökések, hosszan 

tartó esőzések.  

 

Három probléma kiemelt jelentőségű besorolást kapott:  

 A belvíz veszélyeztetettség. Hajdúsámson településen is jelentős a belvíz 

veszélyeztettség a korábbi évek tapasztalatai és a számos helyen hiányzó, illetve nem 

megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer okán. 

 Az aszály problémakörének relevanciája az alapján került meghatározásra, hogy a 

területen mennyire jelentős a növénytermesztés (szántó, konyhakert, gyümölcsös, 

szőlő). Hajdúsámson településen igen jelentős a szántók részaránya, ezért a probléma 

vizsgálata fontos.  

 Hajdúsámsonban vannak NATURA-2000 területek is, illetve egyéb természeti 

értéket képviselő területek is. Ezek megóvása nemcsak környezetvédelmi 

szempontból, de a klímaváltozás szempontjából is jelentős.  

 

Egy terület átlagos jelentőségű besorolást kapott.  

 Hajdúsámsonban jelentős az erdők részaránya, ezért az erdőtűz veszélyeztetettség 

vizsgálata indokolt.  

 

 A további területek alacsony relevanciájú besorolást kaptak.  

 Az árvíz veszélyeztetettség a településen nincs. 

 Hajdúsámson alföldi terület, ezért a villámárvíz veszélyeztetettség nem jelentős, az 

OKF besorolása szerint a települést nem veszélyezteti. 

 A település ivóvíz-bázisa nem esik a klíma-érzékeny kategóriába (NATéR ivóvíz-

bázisok klímaérzékenységi adatai alapján). 

 A klímaváltozás hatására a turisztikai kereslet és kínálat egyaránt változhat. 

Hajdúsámsonban bár nincs még hagyománya a turizmusnak, azonban a természeti 

értékeknek és a turisztikai potenciál, valamint a város fejlesztési elképzelései 

indokolttá tehetik a felkészülést, jelenleg azonban a relevanciája alacsony a település 

vonatkozásában. 

 

2.3.2. Az éghajlatváltozás által veszélyeztetett helyi értékek meghatározása 

 

Az épített környezet értékei 

Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Hajdúsámson már a XIII. században jegyzett település, szerkezete örökölt állapot, melyet az 

országos utak és a kiemelkedő dombhátak alakították. A beépítés ennek megfelelően a 

magasabban fekvő területeken szalagszerűen futó főútra illeszkedik, a dombhátakra terjed ki, a 

mélyebben fekvő részek beépítetlenek maradtak, ill. csak később épültek be. A beépült részeken 

úgynevezett belső telkes rendszer alakult ki. Az udvart és a házat gazdasági épületek és hátsó, 

mélyen lenyúló kert egészíti ki. 
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Műemlék, műemlékegyüttes 

A műemléki védelem két építmény esetében releváns. 

 Református templom Hajdúsámson 

Védettség: Műemléki védelem 

Jelleg: Építmény 

Eredeti kategória:Szakrális építmény 

Eredeti főtípus: templom 

Eredeti típus: ref. templom 

Cím: Kossuth u. 1 . 

Helyrajzi szám: 1455 

Rövid leírás: Ref. templom, barokk, 1703. Átépítve. 

 

 Goda-kúria 

Védettség:Műemléki védelem 

Jelleg: Építmény 

Eredeti kategória: Lakóépület 

Eredeti főtípus: kúria 

Jelenlegi kategória:Lakóépület 

Jelenlegi főtípus: kúria 

Cím: Rákóczi Ferenc utca 21. 

Helyrajzi szám: 616 (környezet: 614, 615, 617, 879, 880/2, 880/1, 1072/5, 1073, 1445, 

1446, 1052/3, 1052, 685/1) 

Rövid leírás: Utcakereszteződésben, utcavonalra húzott homlokzattal, É-D-i tengellyel 

szabadon álló, nyújtott téglány alaprajzú, földszintes, részben alápincézett, nyeregtetős 

épület Ny-i homlokzatán négyoszlopos tornáccal. 

Külső leírás: Útkereszteződésben utcafronti telekhatárra húzott homlokzattal szabadon 

álló, földszintes, nyújtott téglány alaprajzú, részben alápincézett, nyeregtetős, Ny-i 

homlokzata (részben) tornácos. Utcai, azaz É-i homlokzata 2+1 tengelyében 

szalagkeretes ablakok, illetve vakablak áll, egyszerű koronázópárkány felett kissé 

megemelt, dísztelen oromfala két padlásszellőzővel megnyitott. K-i homlokzatán 

egyetlen kisméretű ablak nyílik. Ny-i homlokzata középtengelyében négy, 

kockatalapzaton álló, vaskos dór oszlopos tornác húzódik. D-ről az épületet két 

támpillér erősíti. 

Állapot leírása: Az épület karbantartott, de felújításra megérett állapotban ál. A 

lábazaton talajnedvességből származó vizesedés nyomai láthatóak, a vakolat táskás, 

hólyagosodik, több helyen, főként az oszlopokon, kisebb-nagyobb foltokban levált. 

Statikai, szerkezeti repedések, süllyedésre utaló nyomok nem láthatóak. A tetőgerinc 

egyenes, a héjalás ép, beázásra utaló nyom nincs. A nyílászáró szerkezetek elöregedtek, 

de működnek, cseréjük még nem indokolt. Az épület összességében jó állapotban van. 

 

Hajdúsámson Város Örökségvédelmi Hatástanulmánya a fellelhető építészeti értékek 

feltérképezése után meghatározta a helyi értékvédelemre javasolt ingatlanok körét, melyek 

2006-ban a következők voltak: 

1. Református templom Kossuth u. 1. sz. (azóta műemléki védelemmel rendelkező) 

2. Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 1. sz. 

3. Kossuth u. 35. szám alatti lakóépület 

http://maps.google.com/?q=Hajd%C3%BAs%C3%A1mson,%20Kossuth%20u.%201%20.
http://maps.google.com/?q=Hajd%C3%BAs%C3%A1mson,%20R%C3%A1k%C3%B3czi%20Ferenc%20utca%2021.
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4. Rákóczi u. 21. szám alatti lakóépület (azóta műemléki védelemmel rendelkező) 

5. Petőfi u. 13. szám alatti lakóépület 

6. Kossuth u. 34. szám alatti lakóépület 

7. Zrínyi u. 5. szám alatti lakóépület 

8. Rendőrség épülete Kossuth u. 3. sz. 

9. Nagyszőlőskert u. 10. szám alatti lakóépület 

10. Rákóczi u. 11. szám alatti lakóépület 

11. Árpád u. 10. szám alatti lakóépület 

12. Dózsa György u. 22. szám alatti lakóépület 

13. Kossuth u. 30. szám alatti lakóépület 

14. Árpád u. 57. szám alatti lakóépület 

15. Kossuth u. 54. szám alatti lakóépület 

16. Dózsa György u. 18. szám alatti lakóépület 

17. Nagyszőlőskert u. 15. szám alatti lakóépület 

18. Árpád u. 37. szám alatti lakóépület 

19. Jókai u. 30. szám alatti lakóépület 

20. Rákóczi u. 22/a. szám alatti lakóépület 

21. Árpád u. 56. szám alatti lakóépület 

22. Árpád u. 8. szám alatti lakóépület 

23. Csire u. 19. szám alatti lakóépület 

24. Epreskert u. 2. szám alatti lakóépület 

25. Zrínyi u. 7. szám alatti lakóépület 

26. Zrínyi u. 9. szám alatti lakóépület 

27. Kossuth u. 66. szám alatti lakóépület 

28. Kossuth u. 52. szám alatti lakóépület 

29. Árpád u. 66. szám alatti lakóépület 
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Élővilágvédelem 

Védett természeti területek a településen és környezetében: 

 
60. ábra: Védett természeti területek (Forrás: OKIR TIR) 

 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a település közigazgatási 

területét érintő NATURA 2000 területek az alábbiak:  

 

7.60.Martinkai-legelő (HUHN20024) 
7.60.1. Hajdúsámson: 0354, 0385, 0386, 0387, 0388/1, 0388/2, 0389, 0390, 0391, 0392, 

0393/1, 0393/2, 0394, 0395, 0396/1, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413 

7.57.Liget-legelő (HUHN21164) 

7.57.3. Hajdúsámson: 0103/1, 0105, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0126/1, 0126/3, 0127/1, 

0127/2  
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A Natura 2000 területek adatai a https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/ adatbázisa 

alapján az alábbiak: 

 

Martinkai-legelő 

Terület kódja: HUHN20024 

Kiterjedés (ha): 368.26 

 

 

 
Forrás: https://natura.2000.hu/hu/teruletek/m/HUHN20024 

 

https://natura.2000.hu/hu/teruletek/m/HUHN20024
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61. ábra: Martinkai-legelő (Forrás: 

https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDF.aspx?site=HUHN20024#2) 

 

A természetvédelmi prioritásokat és célkitűzéseket a Magyar állami természetvédelem 

hivatalos honlapjáról származó az alábbiakban mutatjuk be változatlan tartalommal: 

(Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu/termeszetvedelmi-celkituzesek-prioritasok-natura-

2000-teruleteken) 

 

„Természetvédelmi prioritások és célkitűzések HUHN20024 Martinkai-legelő kódú és 

elnevezésű, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre: 

 

Pioritás: Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 

helyzetének fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése:  

Élőhelyek: 6260 Pannon homoki gyepek 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis)  

Fajok: Ürge (Spermophilus citellus) Vöröshasú unka (Bombina bombina) Keleti lápibagoly 

(Arytrura musculus) Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) Magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis 

subsp. hungarica)  

Természetvédelmi célkitűzések: Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi 

célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és 

élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, lehetőség 

szerinti fejlesztése, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló 

természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  

Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések:  

• A gyepek jelenlegi (helyenként a jelenleginél jobb) állapotának fenntartását célzó 

legeltetési/kaszálási rendszer működtetése. A legeltetési rendnek a jelölő fajok (elsősorban a 

https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDF.aspx?site=HUHN20024#2
http://www.termeszetvedelem.hu/termeszetvedelmi-celkituzesek-prioritasok-natura-2000-teruleteken
http://www.termeszetvedelem.hu/termeszetvedelmi-celkituzesek-prioritasok-natura-2000-teruleteken
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magyar kökörcsin és az ürge) igényeinek megfelelő tér-, és időbeli szabályozása.  

• A gyepet károsító tevékenységek (elsősorban a gépjárműves közlekedés) visszaszorítása, 

megakadályozása a terület fokozott ellenőrzésével.  

• A belvízi vésztározások elkerülése, illetve minimális időtartamra csökkentése a vegetációs 

időszakban.  

• Medertározás folytatása a meglévő csatornákban a talajvízszint megtartása, a fűzlápok és 

mocsárrétek megőrzése érdekében.  

• Bolygatott, nyílt területek gyomirtó kaszálása, irányított égetése;  

• Inváziós, illetve tájidegen fa-, cserje-, és lágyszárú fajok (akác, kései meggy, gyalogakác, 

selyemkóró, aranyvessző fajok. stb.) folyamatos visszaszorítása a gyepekről, az ilyen fajok 

uralta szegélyező, tervezett erdőkben fafajcsere őshonos, a tájra, és élőhelyekre természetesen 

jellemző fajokra. Amennyiben ezen inváziós fajok őshonosak mellett, elegyben vannak jelen, 

folyamatosan eltávolítandók, sarj- és újulatképződésük megakadályozandó;” 

 

Liget-legelő 

Terület kódja: HUHN21164 

Kiterjedés (ha): 2206.81 
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Forrás: https://natura.2000.hu/hu/teruletek/l/HUHN21164 

 

 
62. ábra: Liget-legelő (Forrás: https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDF.aspx?site=HUHN21164) 

 

„Természetvédelmi prioritások és célkitűzések HUHN21164 Liget-legelő kódú és elnevezésű, 

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre  

Pioritás: Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 

helyzetének fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése:  

Élőhelyek: 6260 Pannon homoki gyepek 91I0 Euro-szibériai erdőssztyepp tölgyesek 

tölgyfajokkal (Quercus spp.)  

Fajok: Ürge (Spermophilus citellus) Molnárgörény (Mustela eversmanni) Mocsári teknős 

(Emys orbicularis) Magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. hungarica) Magyar futrinka 

(Carabus hungaricus)  

Természetvédelmi célkitűzések (SDF 6.2 Management)  

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a 

kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező 

természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése, valamint 

a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó 

https://natura.2000.hu/hu/teruletek/l/HUHN21164
https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDF.aspx?site=HUHN21164
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gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  

Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések:  

• A meglévő, jó állapotú nyílt és zárt homokpuszta-gyepek jelenlegi állapotának fenntartását, 

valamint a degradált nyílt és zárt homokpuszta-gyepek helyreállítását célzó legeltetési/kaszálási 

rendszer kidolgozása és megvalósítása. A fő cél a területen található magyar kökörcsin 

(Pulsatilla pratensis subsp. hungarica) és ürge (Spermophilus citellus) állomány védelme, ennek 

érdekében a legeltetés erőssége helyenként fokozandó; 

• A gyepet károsítani képes katonai tevékenységek (elsősorban gépjárműves közlekedés 

/harcászati gyakorlatok stb./, másodsorban lövészetek) térbeli lehatárolása;  

• A meglevő szemétlerakatok felszámolása, továbbiak kialakításának megelőzése;  

• A megbontott homokfelszínek rehabilitálása;  

• Bolygatott, nyílt területek gyomirtó kaszálása, égetése, a felhalmozódott avar rendszeres 

mozaikos égetéssel vagy őszi kaszálással történő eltávolítása;  

• Technikai sportok viszaszorítása, megakadályozása;  

• Inváziós, illetve tájidegen fa- és cserjefajok (akác, kései meggy stb.), valamint inváziós 

lágyszárúak folyamatos visszaszorítása a gyepekről;  

• A 91I0-ba sorolható, 40 évesnél idősebb korú kocsányostölgy és hazai nyárfajok uralta 

erdőrészek védelme, területi kiterjedésük arányának növelése érdekében az inváziós, illetve a 

tájidegen fa- és cserjefajok (akác, kései meggy) uralta tervezett erdőkben lehetőség szerint a 

fafajcsere támogatása őshonos, a tájra, és élőhelyekre természetesen jellemző fajokra vagy 

tájidegen faültetvények gyeppé alakításának elősegítése A tölgyesekből és egyéb őshonos 

fafajok uralta állományokból az inváziós, illetve tájidegenfajok folyamatosan eltávolítása, sarj- 

és újulatképződésük megakadályozása a jelenlegi természetességi szintjük javítása érdekében. 

Ezt a tevékenységet a magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica) által benépesített 

erdőrészletekben sürgősséggel kell végezni; 

• Az érintett, legalább karakterében őshonos fafajú (természetes, féltermészetes) erdőfoltokban 

olyan erdőkezelési módszer bevezetése, mely a folyamatos erdőborítást és az erdőssztyepp 

aljnövényzet fennmaradását biztosítja (tarvágás, teljes talajelőkészítés és tuskózás 

mellőzésével), valamint idős (részben odvas) faegyedek és holt faanyag kellő arányú meglétét 

is biztosítja;  

• Száraz termőhelyeken végzett szerkezetátalakító felújítások során lehetőséget kell teremteni 

a felnyíló, erdőssztyepp jellegű állományrészek kialakulására.  

• A terület nagyvadállományának olyan szinten tartása, ami nem akadályozza az egészséges 

erdődinamikát;  

• A jelölő élőhelytípus kocsányos tölgyes védelme érdekében védő kerítések létesítése a 

nagyvadak károsító hatása ellen” 

 

A HUHN20024 Matinkai legelő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület a HNPI 

honlapja alapján jelenleg készülő fenntartási tervvel rendelkező Különleges 

Természetmegőrzési Terület. 
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Országosan védett természeti terület érinti a települést, a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet, 

melynek fenntartásáról a 130/2007. (XII.27.) KvVM rendelet rendelkezik. A Hajdúsági 

Tájvédelmi Körzet kiterjedése 7101,1 ha. A védettség indoka és célja a jellegzetes hajdúsági 

táj, valamint az élőhelyek változatosságának, a rájuk jellemző természetes növény- és állatvilág 

megőrzése. A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a HNPI. 

 

A rendelet 1. sz. mellékletében találhatóak az érintett települések és a hrsz-ok. Hajdúsámson 

Város területén érintett hrsz-ok: 0348, 0354, 0363, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388/1, 0388/2, 

0389, 0390, 0391, 0329, 0393/2, 0393/1-2, 0394, 0395, 0396/1, 0396/2, 0397, 0398/3, 0407, 

0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415.  

A hrsz-ok felsorolásában félkövér kiemeléssek jelöltük azon helyrajzi számokat, melyek Natura 

2000 területnek is minősülnek. 

 

A Martinkai-legelő táj képéről általánosan elmondható, hogy homokbuckák váltakoznak 

mélyebb fekvésű, nedves területekkel. Némely buckavonulaton akácosok vannak, máshol 

viszont a nyírségi mészkerülő homokpusztagyep nyílt, „zsombékos” gyepje, és a homoki legelő 

zártabb állományai díszlenek. A mélyebb térszíneken réti csenkeszes gyepek, mocsárrétek, 

magassásosok, rekettyés fűzlápok és kisebb nádasok foglalnak helyet. Találunk itt még egy régi 

kubikgödörben kialakult fűzligetet, de a kiskunságiakra emlékeztető kisebb, fehérnyáras foltok 

is előfordulnak. A debreceni határba nyúló erdős tömbben láthatunk egy idős gyöngyvirágos 

tölgyes állományt, melyhez égeres, hazai- és nemesnyáras, valamint akácos ültetvények 

csatlakoznak, körülvéve egy kis erdei kaszálót. 

 

A terület növényvilágának legértékesebb tagja a fokozottan védett, és ma már csak a nyírségi 

homokon élő magyar kökörcsin (Pulsatilla flavescens). Az állatvilág legkiemelkedőbb, 

fokozottan védett értékeit a rovarok között találjuk: ezek a keleti lápibagoly és a magyar 

futrinka. A keleti lápibagoly (Arytrura musculus) lepkére a rekettyés fűzlápban bukkantak a 

szakemberek, a magyar futrinka (Carabus hungaricus) viszont a száraz homoki gyepekben jár 

zsákmány után.  Jellemző fészkelő madár a nedves réteken költő, fokozottan védett piroslábú 

cankó (Tringa totanus), és a homokfalak üregeiben költő, trópusi színeket 

idéző gyurgyalag (Merops apiaster).  

A gyepeken sajnos megjelent már több, agresszívan terjedő özönnövény, ami az őshonos 

növénytársulások fennmaradását veszélyezteti. Az özönnövények irtását a HNPI lehetősége 

szerint rendszeresen végzi. Fokozatosan haladnak az erdészeti üzemtervben nem szereplő 

akácállományok visszaszorításával is. A település közelsége miatt sajnos gyakran előfordul 

illegális hulladéklerakás is. 
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2.4 Klíma és energiatudatossági, szemléletformálási helyzetértékelés 

 

A klímastratégia  a lakosság, az intézmények és gazdasági szereplők részvételén is alapszik. Az 

Önkormányzat 2020. 11.26-án kérdőíveket tett közzé a holnapján, továbbá később a közösségi 

médiában, melyek kitöltésének határidejét 2020.12.15-ben határozta meg.    

 

A helyzetértékelés elkészítéséhez és a problémakörök meghatározásához, kijelöléséhez a 

kérdőívekre adott válaszok arányait maximálisan figyelembe vettük, a kérdőívek 

kiértékelésének eredményei rávilágítanak a lakosság által megfogalmazott megoldandó 

feladatok körére.   

 

A kitöltött lakossági kérdőívek száma 103 db, az intézmények által kitöltött kérdőívek száma 

sajnos csak 1 db volt, a gazdasági szereplők által kitöltött kérdőívek száma is csak 1 db volt, 

melyből az összeset értékelhető módon töltöttek ki. Összesen tehát 105 db „alap” kérdőív 

kitöltése történt meg. 

 

Ezen túl a kérdőívek utolsó kérdésére adott válasznak megfelelően kértük a tisztelt kitöltőket 

egy általuk választott, legjelentősebb problémakörnek ítélt témakörhöz kapcsolódó kérdőív 

kitöltésére. Ezt már nem minden, az alap kérdőívet kitöltő töltötte ki, azonban a különválasztás 

által az alap kérdőív kitöltésére szánt idő ez által rövidülhetett, emiatt döntöttünk ezen megoldás 

mellett. 

 

Ezek közül az alábbi számban kerültek kitöltésre kérdőívek: 

 

26. táblázat: Betűjeles kérdőívek kitöltési aránya 

Betűjel Témakör Kitöltött 

kérdőívek 

száma (db) 

Arány (%) 

A Aszály okozta terméskiesés 0 0 

B Belvíz okozta károk 1 4,76 

C Özönvízszerű csapadékból fakadó elöntés, 

iszapfelhordás 
0 0 

D Természeti értékek, természetes élőhelyek 

csökkenése, invazív (idegenhonos) fajok 

elterjedése 

1 4,76 

E Erdőkár (erdőtűz, betegségek, kártevők)- 0 0 

F Allergének, betegségterjesztő rovarok 

elterjedése 
3 14,29 

G Hőhullámokra visszavezethető egészségügyi 

problémák megjelenése (hőguta, alvászavar) 
0 0 

H Viharkár (épületekben, műszaki 

infrastruktúrákban) 
4 19,05 

I Károk a közlekedési infrastruktúrákban (utak 

felfagyása, aszfaltolvadás, sínkivetődés) 
5 23,81 

J Település levegőminősége (téli fűtési eredetű 

szmog, közlekedési légszennyezés) 
5 23,81 

K Település turisztikai vonzereje 2 9,52 
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Az önálló kérdőíveknél tapasztalt viszonylag alacsony kitöltésszám ellenére is jól látható, hogy 

a legjelentősebb problémákat az önálló kérdőívet is töltő lakosok véleménye szerint a 

közlekedési infrastruktúrákban bekövetkező esetleges károk előfordulása, és a település 

levegőminősége okozzák, emellett az esetleges viharkárok bekövetkezésének problémakörét 

is jelentősnek ítélték, valamint az allergének terjedését. Többen jelölték a turisztikai 

vonzerővel kapcsolatos problémakört, illetőleg a belvíz okozta károk, és a természeti értékek, 

természetes élőhelyek csökkenése, invazív (idegenhonos) fajok elterjedése tekintetében is 

érkezett 1-1 visszajelzés. 

 

A lakosok közül 99-en, továbbá 1 db intézményi és 1 db gazdasági kérdőívnél töltötték ki az 

„alap” kérdőív utolsó kérdését, itt az arányok az alábbi képet adják: 

 

27. táblázat: A kitöltők közül a legjelentősebb problémakörökre érkezett válaszok száma 
 

Betűjel Témakör A kitöltők között az 

adott 

válaszlehetőséget 

megjelölők száma 

(db) 

Arány (%) 

A Aszály okozta terméskiesés 6 5,94 

B Belvíz okozta károk 14 13,86 

C Özönvízszerű csapadékból fakadó 

elöntés, iszapfelhordás 
8 

7,92 

D Természeti értékek, természetes 

élőhelyek csökkenése, invazív 

(idegenhonos) fajok elterjedése 
4 

3,96 

E Erdőkár (erdőtűz, betegségek, 

kártevők)- 
0 

0 

F Allergének, betegségterjesztő 

rovarok elterjedése 
4 

3,96 

G Hőhullámokra visszavezethető 

egészségügyi problémák 

megjelenése (hőguta, alvászavar) 
0 

0 

H Viharkár (épületekben, műszaki 

infrastruktúrákban) 
17 

16,83 

I Károk a közlekedési 

infrastruktúrákban (utak felfagyása, 

aszfaltolvadás, sínkivetődés) 
10 

9,9 

J Település levegőminősége (téli 

fűtési eredetű szmog, közlekedési 

légszennyezés) 
32 

31,68 

K Település turisztikai vonzereje 6 5,94 
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63. ábra: Legjelentősebb problémák megoszlása a lakosok értékelése alapján 

 

A legjelentősebb problémákat a helyiek véleménye szerint a település levegőminősége okozza, 

ezután az esetleges viharkárok bekövetkezésének problémakörét ítélték legjelentősebbnek, 

továbbá a belvíz okozta károkat, és a közlekedési infrastruktúrákban bekövetkező esetleges 

károk előfordulását. 

Többen jelölték az özönvízszerű csapadékból fakadó elöntést, az aszály okozta terméskiesést, 

az allergének terjedését, a turisztikai vonzerővel kapcsolatos problémakört, illetőleg a 

természeti értékek, természetes élőhelyek csökkenése, invazív (idegenhonos) fajok elterjedése 

tekintetében is érkeztek visszajelzések. 
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A tapasztalt időjárási szélsőségek tekintetében az alábbi, 64. ábrán látható számban érkeztek 

válaszok: 

 
64. ábra: Tapasztalt időjárási szélsőségek a lakosok értékelése alapján 

 

 

A lakosok között a kitöltők korosztálya megoszlása alapján a legtöbben (54,4 %-ban) a 41-65 

év közötti korosztályból töltötték ki, a kitöltők 43,7 %-a esett a 18-40 év közötti korosztályba, 

és mindössze 1,9 % volt a 65 év feletti kitöltők aránya.    
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A lakosok között a kitöltők mindössze 1,9 %-a ítélte nagyon jónak, 35 %-a ítélte jónak a 

település levegőminőségét, közepesre 47,6 %, rosszra 12,6 %, és nagyon rosszra 2,9 % voksolt. 

A levegő szennyezettségének okai között a túlnyomó többség (78,4 %) a fűtési eredetű 

szmogot jelölte, ezt követte a forgalom okolása (11,8%). 

 

 
65. ábra: Levegő minőségének megítélése 

 

A kitöltők 90,3 %-ának véleménye szerint jelenleg megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre 

tiszta ivóvíz, azonban a jövő (20-30 év múlva) kitekintésében már csak 55,9 % feltételezte ezt. 
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A kitöltők 15,5 %-a jelenleg is alkalmaz megújuló energiaforrásokat a háztartásban. Örömteli, 

hogy megújuló energiaforrás használatát az elkövetkező években a többség tervez, 15,5 % akár 

saját forrásból is, 34 % pályázati forrásból, 32 % jelölte a „még nem tudja” lehetőséget, és 

mindössze 18,4 % írta a nem lehetőséget. 

 

 
66. ábra: Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos vélekedés 

 

 

A válaszadók 65 %-a szelektíven gyűjti a hulladékot, 64,1 %-a energiatakarékos izzókat szerelt 

be, 45,6 %-a háztartási gépcserét hajtott végre, 42,7 %-a energiatakarékos háztartási 

berendezéseket szerelt be, 43 %-a redőnyt szerelt be, 35,9 %-a nyílászárókat cserélt. 28,2 % 

gyűjti az öntözéshez az esővizet, 24,3 % valósított meg külső hőszigetelést, 26,2 % csökkentette 

a vízfogyasztását, 20,4 % fűtéskorszerűsítést, 17,5 % csökkentette a gépjármű használatát. 6,8 

% valósított meg napenergiát hasznosító rendszert, elektromos autót vásárolt 1 %. 15,5 % jelölte 

a nem lehetőséget. 

A kitöltők 97,1 %-a figyelembe veszi az energetikai besorolásokat a háztartási termékek 

kiválasztásakor, továbbá 88,3 % szelektíven gyűjti a hulladékot. 
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67. ábra: Megvalósított energiahatékonysági, környezetvédelmi beruházások 

 

 

A kitöltők 59,8 %-a alkalmaz központi fűtést gázkazánnal, 19,6 % központi fűtést vegyes 

tüzelésű kazánnal, 8,8 % cserépkályhát, 5,9 % elektromos fűtést, 4,9 % konvektort, mindössze 

1 % geotermikus fűtést. 

 
68. ábra: Alkalmazott fűtési rendszerek megoszlása 
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A kitöltők 13,9 %-ának van termőföldje a település közigazgatási területén, a kitöltők között a 

kert hasznosítás után a szántó, és a gyümölcsös művelési ág dominál. 

 
69. ábra: Termőföldek, művelési ág 

A kitöltők 65 %-a ingázik, akik között 71 % autóval teszi ezt, 25 % helyközi busszal, 2,6 % 

kerékpárral, és csak 1 % vonattal. 
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70. ábra: Ingázás  
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A válaszadók többsége (56,3 %) szerint a településen élők reáljövedelme alacsonyabb az 

országos átlaghoz képest, 32 % szerint sokkal alacsonyabb, 11,7 % szerint közel azonos. A 

jövedelmi viszonyok tekintetében tehát nem meglepő módon kedvezőtlen kép rajzolódott ki, az 

országos átlaghoz képest sajnos ténylegesen elmaradás tapasztalható. 

A kitöltők 53,9 5-a tette le a voksát a minőségi szempont mellett egy termék vásárlásakor, 40,2 

% ár alapján dönt, míg a származási helyet csak 5,9 % veszi figyelembe leginkább. Örömteli, 

hogy a válaszadók 33 %-a gyakran vásárol a helyi piacon, illetve helyi termelőktől, 48,5 %-a 

néha, és csak 18,4 % jelölte a „Nem jellemző” lehetőséget. 

 

 
71. ábra: Jövedelmek, vásárlási szempontok 
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A település befektetésvonzó-képességét 45,6 % ugyanolyannak ítélte meg a környező, hasonló 

méretű településekhez képest, 37,9 % szerint rosszabb, 16,5 % szerint jobb. 

A turisztikai vonzerő tekintetében 47,6 % jelölte a „Rossz” lehetőséget, 30,1 % szerint nagyon 

rossz, 22,3 % szerint közepes, ebben tehát nem látnak perspektívát a helyiek. Tekintve a közeli 

nagyobb turisztikai potenciállal rendelkező települések (Debrecen, Hajdúszoboszló, 

Hortobágy) elszívó hatását, ez nem annyira meglepő, azonban Hajdúsámsonban sem érdemes 

elvetni a turisztikai fejlődés lehetőségét, az adottságai fenntartható használatával. 

 

 
72. ábra: Befektetésvonzó-képesség, turisztikai vonzerő 
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A válaszadók 63 %-ban jelölték a szemléletformáló tevékenységek között a helyi 

rendezvénynapokat, 45 %-ban az információs napokat, ezt követte a 26 %-kal a bemutatóterem, 

kiállítás, 23 %-ot kapott az iskolai szakkör, előadás, 15 %-ot a tanulmányút, 12 %-ot a 

médiakampány. 

 
73. ábra:: Lakosok javaslatai rendezvények tekintetében 

 

 
74. ábra: Lakosok javaslatai intézkedések tekintetében 

 

A javasolt intézkedések között a közlekedési és közmű infrastruktúra fejlesztésre szavaztak 

legtöbben (59,2 %), ezt követte a helyi vállalkozások ösztönzése (46,6 %), a pályázatokon való 
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sikeres részvétel elősegítése (46,6 %), a környezeti infrastruktúra fejlesztése (45,6 %),  majd 

pedig a szolgáltató infrastruktúra fejlesztése (41,7 %), társadalmi infrastruktúra fejlesztése 

(36,9 %). Kisebb számban érkeztek szavazatok a termelő infrastruktúra fejlesztésére (27,2 %), 

és az épületállomány fejlesztésére (20,4 %). 

 

Az önálló problémákat jelző kérdőívek közül legtöbben a levegőminőségi problémákat, a 

közlekedési infrastruktúra lehetséges károsodását, és a viharkárok okozta károkat töltötték ki, 

mint legjelentősebbnek ítélt problémák.  

 

A levegőminőség romlása oka vonatkozásában 100 %-ban jelölték be a háztartási fűtést szilárd 

tüzelőanyaggal, 60 %-ban az avarégetést, 40 %-ban a településen belüli forgalmat. 

Kedvezőtlen hatások, következmények között 100 % jelölte a „Légzőszervi betegségeket okoz, 

a krónikus betegek állapota romlik”, és 60 % „A kültéren dolgozók, kerékpárosok 

egészségkárosodása” lehetőséget. 

A levegő minősége javítása kapcsán 100 % jelölte az „Épületek fűtéskorszerűsítése”, és az 

„Adminisztratív eszközök az illegális tüzelőanyagok használatának visszaszorítására”, 60 % a 

„Több zöldfelület létesítése”, és 20 % a „A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése” lehetőséget. 

 

A levegőminőség javításának legjelentősebb akadályai között jelölték 100 %-ban a „Túl sokan 

fűtenek tűzifával, illegális fűtőanyaggal (háztartási hulladék, műanyag, olajszármazékok)”, 80 

%-ban „Az embereket nem érdekli – nincs elegendő információja az emberelnek a 

légszennyezés egészségkárosító hatásairól”, 60 %-ban a „Nincs helyi finanszírozási forrás, 

pályázati támogatás a konkrét intézkedések végrehajtására”, és 20 %-ban a „Kevés a 

zöldfelület, nem megfelelő az átszellőzés” lehetőséget. 

 

A teendők között 80 % írta a „Lakossági felvilágosító kampány a „levegőbarát” háztartási 

tüzelésről” és az „Épületrekonstrukciók (hőszigetelés, fűtésrekonstrukció) támogatása”, 40 % 

a „Települési szmogriadó terv kidolgozása” és a „Parkosítás, települési zöldfelület bővítése”, 

20 % pedig a „Lakossági felvilágosító kampány a közösségi és kerekpáros közlekedésről” és 

„A közösségi és kerekpáros közlekedési infrastruktúra fejlesztése” lehetőségeket. 

 

A burkolt utak arányát nagyon alacsonynak látják a kitöltők. A válaszadók 80 %-a szerint a 

jövőben jelentősen növekszik a közlekedési infrastruktúra szélsőséges időjárási eseményekhez 

kapcsolódó károsodása. 

A károk mértékének várható változását 60 %-ban jelölve a forráshiány, 40 %-ban jelölve a 

hirtelen lezúduló csapadék gyakoribbá válása, 20 %-ban jelölve az utak túlterheltsége okozza. 

 

A közlekedési infrastruktúra állapotában bekövetkezett károk mérséklésének fő akadályai a 

véleményezők 100 %-a szerint az „Elavult a település úthálózata”, 80 % szerint „Nincs 

elegendő finanszírozási forrás, pályázati támogatás a közutak karbantartására”, és „Nem 

megfelelő a közutak építése, karbantartása során alkalmazott technológia”, 60 % szerint „Nincs 

hozzáértő szakember a településigazgatásban, üzemeltetésben”, 20 % szerint „Nem megfelelő 

a közutak üzemeltetésével foglalkozó szakemberek szemlélete”. 

 

Az intézkedéseknél 100 %-ban jelölték be a „Közlekedési infrastruktúra kapacitásának 

bővítését”, 60 %-ban a „Konkrét intézkedések végrehajtását szolgáló helyi finanszírozási 

források, pályázati támogatások bővítését” és a „Partnerség kialakítása az országos közlekedési 
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infrastruktúrát kezelő intézményekkel”, továbbá 20 %-ban a „Meglévő közlekedési 

infrastruktúra állapotának megőrzését”. 

 

A véleményezők véleménye szerint a viharkárok mely megjelenési formái közül a 

leggyakoribbak „A széllökések / forgószél elektromos vezetékeket szakít le, gyakoribb az 

áramszünet”  (66,7 %) , és „A széllökések / forgószél tetőket bont meg, több a beázás és a 

lehulló elemek miatt gyakoribbak a sérülések, autókárok” (33,3 %) 

 

A viharkárok a kitöltők szerint leginkább az épített környezetet (épületek, közparkok), és a 

közszolgáltató infrastruktúrát (áram, víz, csatorna) sújtják. 

 

A viharkárok elhárításának, mérséklésének fő akadályai között 75 %-ban jelölték „Az 

épülettulajdonosok, üzemeltetők nem rendelkeznek elegendő információval az épület 

vihartűrő-képességéről, állapotáról, megerősítési lehetőségeiről”, 50 %-ban a „Nincs 

finanszírozási forrás, pályázati támogatás az épületek burkoló felületeinek viharbiztosabbá 

tételéhez”, 25 %-ban a „Nem tartják karban az elvezető árkokat, a helyi szabályozás nem 

szankcionálja kellő erővel a mulasztást, „Az elavult vezetékrendszer javítása, cseréje 

tőkeigényes, lassú és sok kellemetlenséget okoz”, és az „Önerőből nem tudnak a szolgáltatók 

biztonságosabb energiatovábbítást kiépíteni, fenntartani” lehetőségeket. 

 

Az elhárítás fő lehetőségeként 100 % jelölte a Helyi áramtermelés erősítése megújuló energia 

felhasználásával, 50 % a „Vízelvezető árkok kiépítése, karbantartása”, „Vízelvezető árkok 

tisztántartásának ellenőrzése, szankcionálás”, „Önkormányzati, vagy helyi pályázati lehetőség 

a tetők megerősítésére, az ereszek cseréjére”, „Viharkár esetére kötelező biztosítás előírása az 

épülettulajdonosok, üzemeltetők számára”, 25 % az „Ivóvízhálózat felújítása”, 

„Csatornarendszer felújítása”, „Kedvezményes kamatozású hitel a tető és eresz megerősítésre”, 

„Önkéntesek toborzása, bevonásuk a károk elhárításába”, „Szakmai tanácsadás és ajánlott 

kivitelezői rendszer működtetése a tetők állapotának javítása érdekében” lehetőségeket. 

 

A kérdőívek kérdéseinek listáját a 2. mellékletbe csatoltuk. 
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2.5 Városi éghajlati szempontú SWOT analízis és problématérkép 

 

2.5.1. SWOT elemzés 

 

Természeti, táji és épített környezet, környezet- és katasztrófa védelem 

 

Erősségek Gyengeségek 

 A településszerkezet kisvárosias jellegű 

 Magas erdősültségi arány 

 Védett természeti/táji értékekben gazdag 

település 

 Barnamezős leromlott állapotú területek 

száma és kiterjedése csekély 

 Közösségi terek, pihenő parkok 

kialakítására alkalmas egybefüggő 

zöldfelületek 

 Árvízzel nem veszélyeztetett  

 

 

 

 Csapadékvíz elvezető rendszer 

hiányosságai 

 Közműolló magas 

 A korábbi kertségek, Sámsonkert és 

Martinka alacsony szennyvíz-hálózat 

kiépítettsége és burkolt utak alacsony 

aránya 

 Szikkasztók miatt jelentős talaj és talajvíz 

szennyezés  

 Sérülékeny vízbázis 

 A felszíni víztestek integrált állapota 

mérsékelt/gyenge  

Lehetőségek Veszélyek 

 Komplex energetikai felújítások 

folytatása a középületek tekintetében 

 Csapadékvíz elvezető rendszer teljeskörű 

kiépítése 

 Vízvisszatartó vízgazdálkodási 

rendszerek kiépítése 

 A helyi éghajlatvédelmi tevékenységek 

megalapozását szolgáló szemléletformáló 

programok, tevékenységek 

 Városi közterületi zöldfelületek 

arányának növelése 

 

 

 

 Heves zivatarok, viharokat kísérő nagy 

mennyiségű csapadék elvezetéséből adódó 

települési elöntések számának növekedése 

 A belvízi elöntések tartóssága és száma nő 

bizonyos településrészeken 

 A viharok, erős széllökések, nagy 

mennyiségű csapadék, jégeső közvetlen 

fizikai veszélyforrást jelenthet az 

épületállományra nézve 

 A klímaváltozás eredményeként a 

szárazodás hatására nagyobb eséllyel 

alakulhatnak ki erdőtüzek  

 A forráshiányos természetvédelem miatt 

az értékek pusztulása 
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Társadalom és emberi egészség 

Erősségek Gyengeségek 

 Dinamikusan növekvő népességű 

kisváros 

 A város korösszetétele kedvező az 

országos átlaghoz képest, a nyári 

hőhullámokkal szemben különösen 

veszélyeztetett 65 évnél idősebbek aránya 

nem olyan magas, mint az országos arány 

 Az önkormányzat elkötelezett a 

klímavédelem mellett  

 

 Háztartási szilárd tüzelés széles körű 

elterjedése – légszennyezés, ÜHG 

kibocsátás növekedés  

 Parlagon hagyott területeken elszaporodó 

allergén növények miatt nő a 

pollenterhelés  

 A lakosság anyagi eszközeinek 

elégtelensége 

 Martinkán a közösségi szolgáltatásokhoz, 

orvosi ellátáshoz való hozzáférés 

korlátozott 

Lehetőségek Veszélyek 

 Lakossági szemléletformálás a 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 

lehetőségeiről: sérülékeny társadalmi 

csoportok felkészítése, tájékoztatása  

 Egészségvédelmi akciók szervezése  

 Az időskorúak nappali ellátásának 

megerősítése  

 Parkosítás, további zöldfelületek 

kialakításával a település nyári túlzott 

felmelegedésének csökkentése.  

 Vonzóbb, élhetőbb város kialakítása a 

közterületek rendezésével, 

karbantartásával 

 Szemléletformáló tevékenységek, 

programok, helyi akciók, ökoiskola  

 A civil szektor bevonása a 

klímavédelembe  

 Az új EU ciklus pályázati lehetőségei  

 A hőhullámnapok számának növekedése 

miatt az egészségügyi kockázat fokozódik-a  

megyét az országos átlagon felül érintik a 

hőhullámok káros hatásai  

 Hőhullám miatti áram és vízigény 

emelkedése  

 A tartós meleg hatására a lakókörnyezetben 

élő haszonállatok kórokozói gyorsabban 

terjedhetnek, veszélyt jelentve ezzel az 

emberi egészségre  

 Új típusú allergének, illetve rovarok 

terjedése és betegségek megjelenése  

 Illegális hulladéklerakásból származó 

fertőzések terjedésének növekedése  

 A környezeti problémák a mindennapi 

döntésekben a szegénység, rossz 

életszínvonal miatt számos területen egyre 

veszítenek súlyukból, jóllehet 

egészségkárosító hatásuk egyértelmű (pl. 

fűtési légszennyezés)  

 A nagyobb veszélyeztetettség-érzet a 

rosszabb anyagi helyzetben lévőknél az 

alkalmazkodási lehetőségek hiányával 

járhat együtt (tehetetlenség érzete)  

 Túlterhelt egészségügyi rendszer és 

katasztrófavédelmi szervek  

 A növekvő népességben növekedhet az 

szergregált népesség aránya, mely a 

lakosság klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodásának, személetformálásban 

való részvételi hajlandóságát esetlegesen 

negatív irányba befolyásolja 
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Gazdaság 

Erősségek Gyengeségek 

 Önkormányzati fejlesztéspolitikai pályázati 

tevékenység eredményes  

 Hajdúsámsonban jelentős 

településfejlesztési beruházások valósultak 

meg az elmúlt két évtizedben.  

 Nagy hagyományokra visszatekintő 

mezőgazdasági kultúra jelenléte és 

gazdaságban játszott hangsúlyos szerepe  

 Nincs magas ÜHG kibocsátással 

rendelkező nagyipari termelő  

 Az ipari terület a település peremterületén, 

az É-i részen, külterületen került 

kijelölésre, a lakott területektől távolabb 

 A közelmúltban megnyílt meghatározó 

kereskedelmi egység- élelmiszerbolt – a 

magyar beszállítókat részesít előnyben, a 

friss áruk beszállításában a helyi 

termelőknek is nagy szerepe van 

 Korszerű Városi Piac rendelkezésre állása 

 Magas a mezőgazdaság aszállyal szembeni 

sérülékenysége  

 A helyi termékek marketingje fejlesztésre 

szorul 

 Jelentős turisztikai attrakciók, vonzerők 

hiánya. 

 Szálláshelyek hiánya 

 Az önkormányzat költségvetésében nincsen 

elkülönített klímavédelmi alap  

 Aktív turisztikai termékek (kerékpáros 

turizmus, lovasturizmus, vadászturizmus) 

éghajlatváltozással szembeni 

sérülékenysége kiemelt  

 Az európai uniós pályázatokból 

megvalósuló beruházások mellett saját 

forrásbevonás, hazai finanszírozás kevés 

fordul elő 

Lehetőségek Veszélyek 

 Klímavédelmi célú támogatási források 

bővülése  

 Hagyományos mezőgazdasági termelési 

formákra építkező helyi gazdaságfejlesztést 

támogató marketing és közösségfejlesztés  

 Az ipari területre betelepülők esetén a 

környezetbarát technológiák 

alkalmazásának preferálása/előírása 

 Kevésbé klímaérzékeny, szárazságtűrő őszi 

vetésű növények termelésének elterjedése  

 Fellendülhet a napenergia hasznosítása, 

valamint a hőszivattyús fűtési rendszerek 

alkalmazása a támogatási lehetőségek 

bővülése, lakosságra történő kiterjesztése 

(pl. lakásfelújítási támogatás) okán 

 Alkalmazkodási és üvegházhatású gáz 

kibocsátás-csökkentési pályázati 

lehetőségek elérhetőségének szélesedése  

 Nagy kiterjedésű mezőgazdasági területek 

találhatók a megyében, amelyek megfelelő 

művelés mellett alapjai lehetnek egy 

fenntartható agrárszektornak 

 Aszályhajlam fokozódása  

 Öntözési célra használt víz minősége romlik 

 Erős verseny a korlátozott támogatási 

forrásokért a régióban 

 A földrajzilag elkülönülő városrészek 

szétfejlődése 

 A legnagyobb területhasználó 

mezőgazdaság intenzív technológiákat 

használ, ami a természeti erőforrások 

további degradációját eredményezheti 

(szikesedés, talajvesztés, vízhiány) 

 A felmelegedés a vizek minőségromlását, a 

vízutánpótlás gyengülését, a fajösszetétel 

megváltozását, a biológiai sokféleség 

csökkenését okozva gyengíti a helyi és 

turisztikai termékek lehetőségeit 

 A klímaegészségügyi hatások miatt romló 

egészségi állapot – kieső munkaerő  
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Közüzemi ellátás (víziközmű, energiaellátás, hulladékgazdálkodás) 

Erősségek Gyengeségek 
 A város közművesítése a vízellátás, a 

villamosenergia-ellátás, a földgázellátás és a 

vezetékes, illetve vezeték nélküli 

elektronikus hírközlési hálózat terén 

megfelelően biztosított  

 A regionális hulladékgazdálkodási rendszer 

kiépült a térségben 

 Szelektív hulladékgyűjtés a házhoz menő 

szelektív hulladékgyűjtési rendszer 

működtetése formájában megoldott  

 Komposztálás támogatása  

 Az önkormányzat lakossági használt sütőolaj 

és zsiradék gyűjtési pontot alakított ki (a 

Népkonyha udvarán a Kossuth utca 16. szám 

alatt) 

 A már kiépült hálózaton magas a 

szennyvízhálózatra kötött lakások aránya 

 A szennyvizek III. fokozatú tisztításon esnek 

át 

 Megvalósított energetikai célú 

épületfelújítások, megújulóenergia-

felhasználással kombinálva a 

közintézményeknél  

 Meglévő tapasztalatok energiatakarékos köz- 

és lakóépületfelújítás területén (hőszigetelés, 

műanyag nyílászárók, energiatakarékos 

izzók) 

 Meglévő tapasztalatok a geotermikus energia 

és a napelemek intézményi alkalmazásában 

 A hulladéklerakó rekultivációja megtörtént 

 Földrajzilag jelentősen elkülönülő 

városrészek 

 Hiányzó szennyvízhálózat kiépítettség 

Sámsonkert és Martinka területén 

 Csapadékvíz elvezető csatornák kiépítése, 

rendszeres karbantartása nem mindenhol 

megoldott  

 A település energiafogyasztása 

összességében növekvő trendet mutat  

 Az épületállomány energetikai avulása  

 

Lehetőségek Veszélyek 

 A megújuló energiaforrások nagyobb 

arányban való hasznosítása  

 További jelentős energiamegtakarítási 

potenciál a középületekben, jelentős 

energiamegtakarítási potenciál a 

lakóépületekben  

 A szennyvízhálózat minél teljesebb körű 

kiépítése 

 A csapadékvíz elvezető hálózat minél 

teljesebb körű kiépítése 

 Klímaváltozásnak ellenálló közmű-

infrastruktúra kialakítása  

 

 

 A gyakoribb viharok hatására a 

légvezetékek, tartóoszlopok sérülhetnek  

 Heves zivatarok, viharokat kísérő nagy 

mennyiségű csapadék elvezetéséből adódó 

települési elöntések számának növekedése  

 Hőhullámos időszakok arányának 

növekedése esetén a vízfogyasztás 

növekedése várható  

 Illegális hulladéklerakások 

 A régi típusú, alapozás és vízszigetelés 

nélkül épült vályogházak állékonyságának 

romlását okozhatja a belvíz és az extrém 

csapadékesemények 
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Közlekedés 

Erősségek Gyengeségek 

 Jó közlekedési kapcsolatok (közút, vasút) 

 Megyeszékhely közelsége 

 Megvalósított beruházás: A 471. sz. közút 

négysávosítása, elkerülő szakasz 

megvalósítása 

 Kedvező település-földrajzi fekvés 

 Kerékpárút –hálózat kiépítettsége, 

kerékpárral el lehet jutni Debrecenbe és 

Nyíradonyba 

 

 Sámsonkert és Martinka belső útjainak 

nagy része burkolattal nem rendelkezik 

 A kerékpárút- hálózat egyáltalán nem 

érinti Martinkát, és csak a településrész 

szélén érinti Sámsonkertet 

 A régió, és megyeközpont közelsége miatt 

a térségben jelentős a gépjárművel ingázó, 

hivatás forgalom is (a lakossághoz mérten 

nem elegendő a munkahelyek száma) 

 Parkolás rendezetlensége, kevés 

parkolóhely 

 A városi közlekedési infrastruktúra 

minősége helyenként nem kielégítő (a 

mellékutak burkolatminősége nem 

megfelelő) 

 Gyalogos közlekedést akadályozó 

tényezők:  kevés gyalogátkelőhely, járdák 

hiánya, nem megfelelő állapota  

Lehetőségek Veszélyek 

 Kerékpáros közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése  

 Szemléletformálási kampányok a 

közösségi közlekedés használatának 

népszerűsítése érdekében  

 Alacsony kibocsátású járművek 

beszerzése  

 A város fejlődését szolgáló külső és belső 

úthálózati kapcsolatok fejlesztése 

 Az elektromos járművek és kerékpárok 

terjedése  

 

 

 

 A közösségi közlekedés kapacitásának 

túlterheltsége  

 Személygépkocsik számának növekedése  

 Szélsőséges időjárási okozta 

káresemények (alámosás, kátyúsodás, 

nyomvályúsodás) gyakoribbá válása  

 Hőhullámok és szélsőséges időjárási 

események során fokozódó balesetveszély 

a közúti közlekedésben  

 Hőhullámok és szélsőséges időjárási 

események során gyakoribb műszaki 

meghibásodások és fennakadások a 

közösségi közlekedésben  
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2.4.2. Problémafa meghatározása

 
75. ábra: Klímaszempontú problémafa 
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3. STRATÉGIAI KAPCSOLÓDÁSI PONTOK AZONOSÍTÁSA 

 

3.1. Nemzeti szintű kapcsolódási pontok és az azokból levezethető éghajlatpolitikai 

kihívások 

 
A város klímastratégiájának kidolgozása során figyelembe vételre került valamennyi olyan nemzeti 

szintű stratégiai dokumentum, amely kapcsolatban áll a klímaváltozással, akár annak mérséklésével, 

akár az ahhoz való alkalmazkodással. 

 

Az alábbi táblázatban soroltuk fel azon országos hatáskörű dokumentumokat, amelyeknek 

iránymutatásai befolyásolták jelen stratégia tartalmának kialakítását. 

 

 

28. táblázat: Nemzeti szintű kapcsolódási pontok 
Stratégiai 

tervdokumentum 

megnevezése  
 

Készítés 

éve 

A stratégiai tervdokumentum jelen klímastratégia 

szempontjából releváns részei  
 

Hajdúsámson 

klímastratégiájának 

leginkább 

kapcsolódó 

célkitűzései, 

intézkedései  
 

NÉS2: 

a 2018-2030 

közötti időszakra 

vonatkozó,  

2050-ig tartó 

időszakra is 

kitekintést nyújtó  

második  

Nemzeti  

Éghajlatváltozási  

Stratégia 

2018. A Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia a hazai 

klímapolitika feltétel- és keretrendszerét kijelölő, továbbá 

annak céljait és fő cselekvési irányait definiáló stratégiai 

dokumentumként megkerülhetetlen igazodási pont az 

országban készülő valamennyi klímastratégia, így a 

Hajdúsámsonra vonatkozó számára is. A települési 

klímastratégia valamennyi intézkedése összhangban van a 

NÉS2-vel, továbbá annak szerkezeti, tartalmi felépítése is 

a NÉS2-re vezethető vissza. Azonos súllyal, de 

elkülönítve, önálló célrendszerek alatt tárgyalja a 

klímaváltozás mérséklésének, az ahhoz való 

alkalmazkodásnak és az előbbiekhez kapcsolódó 

szemléletformálásnak a témakörét.  

A stratégia átfogó céljai: 

I. Fennmaradás és tartamos fejlődés egy 

változó világban 

II. Adottságaink, lehetőségeink és korlátaink 

megismerése 

Specifikus célok: 1. Dekarbonizáció, 2. Éghajlati 

sérülékenység vizsgálata, 3. Alkalmazkodás és 

felkészülés, 4. Éghajlati partnerség 

 

A stratégia konkrétan kiemeli a mezőgazdaság 

átalakításának szükségességét, az erőforrás hatékonyság 

növelését, újszerű, az ökológiai teherbírást figyelembe 

vevő termelési rendszerek megvalósítását. Az ÜHG 

kibocsátás csökkentésében fontos az állattartáshoz 

kapcsolódó kibocsátások csökkentése. Az erdők 

területének további növelése, az erdőtelepítés folytatása 

Hajdúsámson számára is prioritás.  

valamennyi 
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Stratégiai 

tervdokumentum 

megnevezése  
 

Készítés 

éve 

A stratégiai tervdokumentum jelen klímastratégia 

szempontjából releváns részei  
 

Hajdúsámson 

klímastratégiájának 

leginkább 

kapcsolódó 

célkitűzései, 

intézkedései  
 

Klíma- és 

Természetvédelmi 

Akcióterv 

2020. Az Akcióterv megállapítása szerint Magyarországot 2050-

re klímasemleges országgá lehet tenni.  

Az akcióterv célja annak elérése, hogy 2030-ra a 

Magyarországon előállított energia 90 százalékban 

széndioxid-mentes lesz. A kibocsátási szint további 

csökkentése mellett kiemelt törekvés az energiabiztonság, 

a klímavédelem és a gazdaságfejlesztés céljainak – 

egymást erősítő – összehangolása és a teremtett 

környezetünk megóvása, melyet a Klíma- és 

Természetvédelmi Akciótervben foglalt konkrét 

intézkedések segítenek elő. 

Jelen városi klímastratégia intézkedései a Klíma- és 

Természetvédelmi Akcióterv célkitűzései közül az 1., 3., 

5. pontokhoz tudnak helyi szinten leginkább hozzájárulni. 

 „1. Megtisztítjuk az illegális hulladéktól az országot” 

„3. Megvédjük vizeinket” 

„5. Évente 1 millió fát ültetünk, minden újszülött után 

legalább tízet” 

M-5, MI-8, 

A-1, AI-6, AI-10, AI-

11 

M-2, MI-10 

M-1, MI-1,MI-2 

M-6, MI-6, MI-7 

 

IV. Nemzeti 

Környezetvédelmi 

Program  

(NKP IV.)  

2015-2020 

2014. A 2014-ben elfogadott IV. Nemzeti Környezetvédelmi 

Program az alábbi 3 db stratégiai célt határozza meg:  

• Az életminőség és az emberi egészség környezeti 

feltételeinek javítása  

• Természeti értékek és erőforrások védelme, 

fenntartható használata  

• Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság 

javítása, a gazdaság zöldítése.  

 

Tekintettel arra, hogy az éghajlati feltételek az egész 

természeti, környezeti rendszer működését alapjaiban 

befolyásolják, nyilvánvaló, hogy a fenti célok mindegyike 

közvetlen kapcsolatban áll az éghajlatváltozással, akár 

úgy, hogy hozzájárul magának a folyamatnak a 

mérsékléséhez (ld. erőforrástakarékosság, -hatékonyság), 

akár úgy, hogy azok eléréséhez figyelembe kell venni a 

változó klimatikus feltételek jelentette kihívást (ld. első két 

cél). Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését, 

továbbá az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást 

szolgáló feladatok ennek megfelelően az NKP IV. szinte 

valamennyi fejezetében megjelennek, akár közvetlenül 

címként megfogalmazva, akár az egyes részterületeket 

érintő feladatok felsorolása keretében. Ennek megfelelően 

a Hajdúsámson klímastratégiájában kijelölt célok és 

intézkedések mindegyikének háttere megtalálható az NKP 

IV-ben.  

valamennyi 

Nemzeti 

Épületenergetikai 

Stratégia  

(NÉeS)  

2015 A stratégia főbb, átfogó céljai:  

• Harmonizáció az EU energetikai és környezetvédelmi 

céljaival;  

• Épületkorszerűsítés, mint a lakosság rezsiköltség 

csökkentésének eszköze;  

• Költségvetési kiadások mérséklése;  

M-1, MI-1, MI-2 

SZ-1, SZI-1, SZI-2, 

SZI-4 
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• Az energiaszegénység mérséklése;  

• ÜHG kibocsátás-csökkentés.  

 

Látható, hogy a NÉeS céljai között az ÜHG kibocsátás 

csökkentésének kívánalma révén közvetlenül is helyet kap 

a klímavédelem. A NÉeS megállapítja, hogy a legnagyobb 

mértékű energia-megtakarítás és ezáltal ÜHG kibocsátás 

csökkentés az épület szektoron belül a meglévő 

épületállomány energetikai felújításával érhető el. E 

szemlélet érvényesül Hajdúsámson klímastratégiájában is, 

hiszen az épületek üzemeltetéséből származó ÜHG 

kibocsátások mérséklése önálló célként jelenik meg benne. 

Nemzeti 

Tájstratégia (2017-

2026) 

2017. A jövőkép részeként megfogalmazásra került az értékes 

hagyományos tájhasználatok fennmaradásának, illetve a 

degradált helyszínek helyreállításának megvalósítása. 

Országszerte fontos annak biztosítása, hogy a 

természetközeli és az átalakított területeket, továbbá a 

termeléssel összefüggő tájhasználatot is változatosság és 

gazdagság jellemezze. Kiemelt cél, hogy a beépített 

területek aránya alacsony maradjon, ne növekedjen, csak a 

tényleges igényeknek megfelelően. 

A tervezés során törekedni kell a fejlesztésekkel 

megvalósuló fenntartható és kiegyensúlyozott 

területhasználatra. Az ország valamennyi tájának általános 

és differenciált védelme meg kell, hogy valósuljon, ezt 

kell, hogy erősítsék a gazdasági ösztönzők is, így el lehet 

érni, hogy a tájpotenciál hasznosítása a tájkarakter és az 

értékek veszélyeztetése nélkül történjen. Emellett 

törekedni kell arra, hogy a népesség erős tájidentitással 

rendelkezzen és táji léptékben hatékonyan 

együttműködjön. 

Bármilyen termelési és rekreációs funkció a táji 

adottságokra kell, hogy épüljön. Ennek megfelelően a 

Tájstratégia előirányozza, hogy a táji adottságokon alapuló 

tájhasználat jelenjen meg elvként a készülő stratégiai és 

tervezési dokumentumokban. 

M-2, MI-10, MI-11,  

A-3, AI-9 

 

Nemzeti 

Energiastratégia  

(NES)  

  

 

2011. A Nemzeti Energiastratégia alábbi fő pillérei relevánsak 

jelen klímastratégia szempontjából:  

1. Energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása;  

2. Megújuló energiák részarányának növelése;  

Az energiahatékonysággal, megújulóenergia-

felhasználással kapcsolatos célkitűzés érvényesül a városi 

klímastratégiában.  

M-1, MI-1, MI-2 

SZ-1, SZI-1, SZI-2, 

SZI-4 

Energia- és 

Klímatudatossági 

Szemléletformálási 

Cselekvési Terv 

(EKSzCsT)  

 

2015 A Cselekvési Terv 5 db tématerület esetében ösztönözi a 

különböző célcsoportok felé irányuló szemléletformálási 

tevékenységek megvalósítását, ezek a következők:  

• energiahatékonyság és energiatakarékosság;  

• megújuló energia-felhasználás;  

• közlekedési energiamegtakarítás és kibocsátás-

csökkentés;  

M-1, MI-1, MI-2 

M-2, MI-10 

M-3, M-6, MI-5, MI-

6, MI-7,  

M-4, MI-4 

A1-A4, AI1AI-13- 

SZ-1-3, SZI-1-SZI-7 
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• erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxid-

intenzitású gazdasági és társadalmi berendezkedés;  

• megváltozott klíma-viszonyokhoz való 

alkalmazkodás.  

Hajdúsámson klímastratégiája a fenti tématerületek 

mindegyikét bevonja a kitűzött szemléletformálási 

tevékenységek fókuszába, a megvalósítás javasolt formái 

kivétel nélkül érvényesülni fognak. 

IV. Nemzeti 

Energia-

hatékonysági 

Cselekvési Terve  

(NEhCsT) 

2017. Hazánk uniós tagállami kötelezettségéből fakadóan 

háromévente köteles Nemzeti Energiahatékonysági 

Cselekvési Terveket elfogadni, a IV. Terv 2017.  

novemberben készült. 

A 2020-ig megvalósítandó nemzeti energiahatékonysági 

célkitűzések a  III. NEhCsT által kijelölt 

energiahatékonysági célhoz képest a IV. Tervben nem 

változtak, a 2020-as primerenergia fogyasztás célértéke: 

1009 PJ (a "közös erőfeszítés" pálya szerint). A végső 

energiafelhasználás célértéke 693 PJ. Az energia 

megtakarítási cél 2020-ra a Nemzeti Energiastratégia 

„Ölbe tett kéz” és „Közös erőfeszítés” forgatókönyve 

szerinti primerenergia-felhasználás differenciája 92 PJ, 

míg az energiahatékonysági vállalásaink alapjának 

választott végső energiafogyasztásban számolva 73 PJ. 

A dokumentum tehát konkrét, számszerű célkitűzéseket 

határoz meg az ország energiahatékonysági erőfeszítéseire 

vonatkozóan, továbbá vázolja az annak eléréséhez 

szükséges intézkedéseket is. Ezek egy része (pl. tanúsítási, 

nyilvántartási rendszerek, számlázásra vonatkozó részek) 

meghaladják egy település hatáskörét, ugyanakkor a 

NEHCST III. is kiemelten kezeli az épületenergetikai 

korszerűsítések kérdéskörét, amelynek ösztönzését 

Hajdúsámson a NÉeS-nél jelzett módon szintén 

feladatának tekinti. 

M-1, MI-1, MI-2 

 

Magyarország 

Megújuló Energia 

Hasznosítási 

Cselekvési Terve 

2010-2020  

(NCsT)  

2010. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési 

Terve amellett, hogy számszerű vállalást tesz az ország 

megújulóenergia-felhasználásának arányára a teljes bruttó 

energiafogyasztáson belül 2020-ra vonatkozóan (14,65%), 

értékeli is az egyes megújulóenergia-típusok 

felhasználásában rejlő lehetőségeket és az azokat korlátozó 

tényezőket.  

Ennek alapján az NCsT a felhasználás szempontjából 

legperspektivikusabb megújulóenergia-fajtáknak az 

alábbiakat minősíti Magyarországon: napenergia, 

geotermikus energia, hőszivattyúk, biomassza, biogáz. 

Hajdúsámson adottságai ezek közül mindenekelőtt a 

napenergia és a geotermikus energia hasznosításához 

kedvezők, ennek megfelelően ezek széles körű 

elterjesztését tekinti céljának a helyi klímastratégia. 

M-1, MI-2 

Nemzeti 

Közlekedési 

2014. A Stratégia fő célja a gazdaság és a jólét mobilitási 

feltételeinek biztosítása. A stratégia 8 db olyan társadalmi 

M-3, MI-5, MI-6, 

MI-7, M-6 
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Infrastruktúra-

fejlesztési 

Stratégia  

(NKIFS) 

célt azonosít, amelynek megoldásához a maga eszközeivel 

hozzájárul, ezek között rögtön az első helyen a környezetre 

gyakorolt negatív hatások csökkenése, illetve a 

klímavédelmi szempontok érvényesülése áll. Ennek 

szellemében a fő közlekedési célkitűzések között is 

hangsúlyosan jelennek meg a környezeti szempontok, 

mégpedig az „erőforrás-hatékony közlekedési módok”, 

továbbá a „társadalmi szinten előnyösebb személy- és 

áruszállítás” erősítésének formájában.  

Ennek keretében az NKIFS ösztönözi a nem motorizált 

(gyalogos és kerékpáros) közlekedés fejlesztését, 

népszerűsítését, társadalmilag indokolt esetekben a vasúti 

szállítás térnyerését, valamint a személyszállításban a 

közösségi közlekedés különböző módszerekkel történő 

előnyben részesítését és fejlesztését. E fejlesztési irányok 

a nem motorizált közlekedés feltételeinek javítása 

Hajdúsámson klímastratégiájában is megjelenik  

Kvassay Jenő 

Terv ̶ Nemzeti 

Vízstratégia  

(KJT)  

2016. A Nemzeti Vízstratégia átfogó, hosszú távú céljai között 

szerepel, hogy 2030-ig minden vízhasználónak egyforma 

eséllyel elégséges egészséges víz álljon rendelkezésére, 

miközben a vízhasználatok érdekében tett és a vizek 

kártételei elleni intézkedések harmóniában vannak a 

természeti adottságokkal, továbbá ebből is következően 

2030-ra a hazai hasznosítható vízkészletek mennyiségének 

és minőségének a javítása a jó állapot eléréséig 

megtörténjen.  

A vizek károkozásával kapcsolatban hangsúlyozza a KJT, 

hogy a vizek okozta károk megelőzése előtérbe kell 

kerüljön a védekezés helyett, a vízgazdálkodási rendszerek 

és a területhasználati módok összehangolt átalakításában 

pedig az, hogy a víz káros bősége a vízhiány mérséklésére 

legyen fordítható. A hajdúsámsoni klímastratégia egyik 

központi eleme, a hirtelen lezúduló csapadékból származó 

vízkáresemények megelőzése, így megfelel az ágazati 

stratégia irányvonalának. 

A-1, AI-6, AI-9, AI-

10, AI-11, AI-5 

A-4, AI-7 

A-5, AI-8 

 

 

 

A fenti táblázat alapján összefoglalóan megállapítható, hogy Hajdúsámson város 

klímastratégiája az éghajlatváltozással kapcsolatos közvetlen és közvetett feladatokat 

kijelölő nemzeti szintű stratégiai dokumentumok iránymutatásainak megfelel, azokkal 

összhangban áll. 

 

3.2.Kapcsolódás a megyei klímastratégiához 

 

Hajdúsámson városa Hajdú-Bihar megyében helyezkedik el, ennek megfelelően Hajdú-Bihar 

megye stratégiai tervdokumentumai az irányadók a település területére vonatkozó stratégiai 
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tervek kidolgozása során. A megye számos ilyen jellegű dokumentuma közül Hajdúsámson 

klímastratégiájának szempontjából mindenekelőtt a megye klímastratégiája bír 

legnagyobb relevanciával, valamint a megyei területfejlesztési koncepció és program. 

 

Hajdúsámson klímastratégia és releváns megyei tervdokumentum közti kapcsolódási pontok: 

 

29. táblázat: Megyei szintű kapcsolódási pontok 

Stratégiai 

tervdokumentum 

megnevezése  
 

Készítés 

éve 

A stratégiai tervdokumentum jelen klímastratégia 

szempontjából releváns részei  
 

Hajdúsámson 

klímastratégiájának 

kapcsolódó 

intézkedései  
 

Hajdú-Bihar Megye 

Klímastratégiája 

2018 Hajdú-Bihar megye klímavédelmi jövőképe: 

„Puszta és oázis: Hajdú-Bihar megye – értékek és 

hagyományok felelős gazdája  

Hajdú-Bihar megye 2050-re csökkenteni tudja a 

klímaváltozás hatásaival szembeni sérülékenységét, 

miközben megőrzi jelentős természeti értékeit. Ennek 

részeként a vízgazdálkodás átalakításával és a 

mezőgazdasági termelés tájhoz igazításával, felelős 

gazdálkodással sikerül az egyik legjelentősebb 

erőforrását, a termőföldet megóvnia az 

aszályosodástól. A helyi gazdaság környezeti 

szempontból is fenntartható fejlesztésével csökkenti 

a területi különbségeket és megakadályozza a 

határmenti területek társadalmi–gazdasági 

szempontból történő leszakadását.” 

Átfogó célként jelöli: „Az ÜHG kibocsátás és a 

sérülékenység csökkentése a helyi adottságokra 

építő, környezeti és táji értékeket szem előtt tartó 

terület- és gazdaságfejlesztés, illetve megyei ágazati 

politikák segítségével, hozzájárulva a területi 

társadalmi gazdasági különbségek mérsékléséhez.” 

3 specifikus célt határoz meg ehhez kapcsolódóan, 

melyekből további részcélokat állapít meg. A 

specifikus célok:  

M- S: A lakosság életszínvonalának növelése és a 

gazdaság fejlesztése az ÜHG kibocsátás legalább 6 

%-os csökkentése mellett, melyet legkésőbb 2030-ig 

kell teljesíteni. 

A-S: A lakosság és a sérülékeny megyei ágazatok 

klíma változáshoz történő alkalmazkodásának 

elősegítése 

Sz-S: A klíma-, energia- és környezettudatosság 

térhódításának elősegítése a megyében 

 

Mitigációs részcélok:  

M-1: Az energiafogyasztás csökkentése az 

energiahatékonyság növelése és az 

energiatakarékosság által  

M-2: Megújuló energiaforrások részarányának 

növelése a villamos energia- és hőtermelésben  

M-3: A klímabarát közlekedési módok 

népszerűségének növelése  

valamennyi 
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M-4: Kisebb ÜHG kibocsátást eredményező és 

kíméletes mezőgazdasági termelési módok 

elterjesztése  

M-5: A hulladék és szennyvíz mennyiségének 

csökkentése és a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése  

M-6: Természetes megyei ÜHG-nyelő kapacitás 

fejlesztése  

 

Adaptációs részcélok:  

A-1:Felkészülés a hőhullámok káros humán 

hatásainak elhárítására  

A-2: A települési épített környezet klímaváltozáshoz 

való alkalmazkodást támogató fejlesztése és a 

szélsőséges időjárási eseményekből fakadó 

károsodásainak megelőzése  

A-3:A termőhelyi adottságokhoz leginkább illeszkedő 

termelési módok alkalmazása a mezőgazdaságban  

A-4:A vízhiány és víztöbblet okozta problémák 

komplex szemléletű megoldása  

A-5:A klímaváltozással szemben különösen érzékeny 

turisztikai termékek alkalmazkodásának erősítése  

A-6:Az erdőművelés igazítása a változó klimatikus 

feltételekhez  

A-7:A sérülékeny megyei értékek megóvása  

 

Szemléletformálási részcélok: 

Sz-1: A lakosság klíma- és energiatudatosságának 

erősítése  

Sz-2: Az energia- és klímatudatosság 

szemléletformálási csomópontjainak kialakítása 

oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi 

intézményekben  

Sz-3: A gazdasági szektor zöldítése, lehetőségeinek 

kihasználása a klímavédelemben  

Sz-4: Települési önkormányzatok felkészítése a 

kihívásokra és koordinációs tevékenységük erősítése 

a klímavédelemben  

Sz-5:Széles körű partnerség építése a megyében a 

klímaváltozásból fakadó problémák kezelésére  

Sz-6:Elmaradott területek alkalmazkodásának 

elősegítése  

 

Hajdúsámson a klímastratégiájában megfogalmazott 

intézkedéseivel a hozzájárul a megyei mitigációs 

specifikus cél eléréséhez, 2030-ra a célkitűzése a 

megye által kitűzött -6 %-os mértékű, a 2050-re  

megfogalmazott megyei szintű 43,6 %-os 

csökkentést figyelembe véve Hajdúsámson 40 %-os 

mértékű csökkentést tűz ki.  

HAJDÚ-BIHAR 

MEGYE 

2020.  Hajdú-Bihar megye 2030 jövőképe: 

„Hajdú-Bihar a Kárpát-medence újra-szervesülő 

területi folyamataiban megerősödött térségi 

A1 - A5, 

AI-1 - AI-13 
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TERÜLETFEJLESZTÉSI 

KONCEPCIÓJA 

Véleményezés alatt álló 

tervezet 

szerepével, – Debrecen növekvő regionális szerepére 

támaszkodva – egy dinamikus és modern, magas 

hozzáadott értékű gazdasággal és fejlett innovációs 

ökoszisztémával rendelkező, társadalma és 

környezete irányában felelős jövőálló megye, mely 

elhivatott természeti- és kulturális értékeinek 

megőrzésében, fenntartható kiaknázásában, egyben 

nyitott a kreatív és innovatív kezdeményezésekre, 

amellyel lakosai számára minőségi, élhető 

környezetet és felelős közösséget biztosít.” 

 

A jövőkép eléréséhez az alábbi átfogó célok segítik 

Hajdú-Bihar megye fejlesztését: 

· Átfogó cél 2 - Alkalmazkodó és egészséges 

társadalom, erős közösségek 
· Átfogó cél 3 -Természet és ember összhangja 

Hajdú-Bihar megyében 
 

Kapcsolódási pontok: 

Stratégiai ágazati célok: 

3.Hatékony klímavédelem és adaptáció a megyében 

4.Korszerű infrastruktúra, digitális megoldások 

5.Élhető és éltető települések 

Stratégiai területi cél: 

1. Debrecen és szoros településegyüttese 

Horizontális célok: 

2.Zéró kibocsátás felé - Az üvegházgáz kibocsátás 

csökkentése 2030-ig, és a zéró hulladék eléréshez 

szükséges intézkedések integrálása 

3.Minden új beruházásnál és fejlesztésnél biztosítva 

legyen a környezeti, pénzügyi és társadalmi 

fenntarthatóság 

Hajdú-Bihar Megye 

Területi és 

Gazdaságstratégiai 

Fejlesztési Terve 

„Tervezet” 

2019. A stratégia fejlesztési iránya közül relevánsak: 

3. Klímaadaptáció erősítése a megyében  

4. Fenntartható, élhető települések és közösségek  

A 3. fejlesztési cél részcéljai közül a jelen 

klímastratégia célkitűzései mindegyikhez 

maximálisan illeszkednek- Tiszta és megújuló 

energiák alkalmazásának elősegítése, Fenntartható 

területhasználat és környezetkímélő művelés 

ösztönzése, Adaptív épületállomány és közjóléti 

zöldterület növelés, A hulladék-termelés csökkentése, 

újrahasználat és hasznosítás rendszereinek 

fejlesztése, Fenntartható szennyvíz-, belvíz- és 

csapadékvíz-kezelés, Társadalmi szereplők célzott 

szemléletformálása . 

A közlekedés az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának egy jelentős részéért felelős 

országosan és Hajdú-Bihar megyében egyaránt. Az 

ÜHG-kibocsátás csökkentési lehetőségek között 

azért is nagyon fontos a közlekedéssel foglalkozni, 

mert ezen a területen az egyéni szokások 

valamennyi 
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megváltoztatásával jelentős kibocsátáscsökkentés 

érhető el.  

 Lakó és középületek 

energiahatékonyságának javítása  

 Épületek energetikai fejlesztése során 

megújuló energia használat beépítése  

 Geotermikus energia felhasználás 

részarányának növelése az 

energiatermelésben  

 Naperőmű-parkok létesítése  

 Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 

a megyében  

 Településközi intelligens közösségi 

közlekedés javítása, a lakosság arra való 

átterelése  

 A közúti közlekedés klímabarát fejlesztése  

 

Fókuszterületek fenntartható területhasználat és 

környezetkímélő művelés ösztönzése tekintetében: 

 Alkalmazkodási szempontból optimális 

területhasználat elemzése  

 Természetközeli erdőfelújítás ösztönzése és 

a vízpótlás megvalósítása  

 Folyamatos erdőborítás (szálaló vágás) 

megvalósítása  

 

Fókuszterületek adaptív épületállomány és közjóléti 

zöldterület növelés tekintetében: 

 A megyei épületállomány viharkárokkal 

szembeni sérülékenységének felmérése és 

intézkedési javaslatok megfogalmazása  

 Helyi, környezetbarát építőanyagok 

alkalmazás  

 Belterületi közjóléti funkciójú zöldterületek 

kialakítása és fenntartása  

 

Fókuszterület a hulladék-termelés csökkentése, 

újrahasználat és hasznosítás rendszereinek fejlesztése 

tekintetében:  

• A lakossági szilárdhulladék-termelés 

csökkentése a szelektív gyűjtés, 

újrahasznosítás, újrahasználat rendszereinek 

fejlesztése és a hulladékkeletkezés 

megelőzése révén  

 

Fókuszterületek fenntartható szennyvíz-, belvíz- és 

csapadékvíz-kezelés tekintetében: 

 A belvízrendszer többcélú hasznosításának, 

a vízvisszatartás lehetőségeinek feltárása  

 Települési és lakossági 

csapadékvízvisszatartás és hasznosítás 

ösztönzése  
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 A meglévő vízhasznosítási rendszer 

fenntartása és továbbfejlesztése  

 A szennyvízkezelés klímaváltozási 

hatásokat súlyosbító tényezőinek mérséklése  

 

Fókuszterületek társadalmi szereplők célzott 

szemléletformálása tekintetében: 

 Kibocsátás-csökkentési és alkalmazkodási 

szemléletformálási csomagok kidolgozása  

 Klímatudatosság és alkalmazkodás a 

mindennapokban  

HAJDÚ-BIHAR 

MEGYE 

TERÜLETRENDEZÉSI 

TERVE 

Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzat 

Közgyűlésének 3/2020. 

(VI. 29.) 

önkormányzati rendelete 

2020. A rendelet alkalmazásában  

„(3) Klímaváltozással fokozottan érintett térség 

övezete: a megyének azok a települései, ahol sajátos 

talajszerkezetük és klímaviszonyaik miatt az 

aszályosság jelensége a Pálfai-féle aszályossági 

indexszel kimutathatóan a sokéves országos átlagnál 

lényegesen nagyobb mértékben jelentkezik.” 

A területi mérlegben (1/2. melléklet) Hajdúsámson 

területfelhasználási kategória szerinti megoszlása az 

alábbi: 

Erdőgazdálkodási térség: 2809 ha, 40 %,  

Mezőgazdasági térség: 2607 ha, 38 % 

Vízgazdálkodási térség: 115 ha, 2 % 

Települési térség: 1416 ha, 20 %. 

A 3/14. melléklet, mely „A Klímaváltozással 

fokozottan érintett területek övezete” Hajdúsámson 

közigazgatási területét közepesen aszályos 

területként jelöli.  

 

Hajdú-Bihar megyei  

Területfejlesztési 

Program 2014-2020 

-Operatív programrész 

-Stratégiai programrész 

2014. A megyei területfejlesztési program 2014. júniusában 

került elfogadásra a 2014-2020 ciklus tekintetében, 

így jelen klímastratégia által érintett időtáv 

tekintetében már nem releváns, azonban a jelen 

klímastratégiában meghatározott célok illeszkednek a 

megyei területfejlesztési program alábbi 

célkitűzéseihez: 

1. prioritás: Fenntartható környezet 

1.1.Komplex vízgazdálkodás  

1.2.A megye természeti, táji értékeinek védelme  

1.3.Komplex hulladékgazdálkodás  

1.4.Környezeti kárelőrejelzés és kárelhárítás  

1.5.Fenntartható energiahasználat és energia-

hatékonyság  

2. prioritás: A megyei agrárium komplex fejlesztése 

2.1.Versenyképes mezőgazdaság  

2.2.Fenntartható mezőgazdaság  

2.4.Hatékony energiafelhasználás 

4.prioritás: Az elérhetőség fejlesztése Hajdú-Bihar 

megyében 

4.3.Közösségi és környezetbarát közlekedés 

fejlesztése 

5.prioritás: Intelligens társadalom 

valamennyi 
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5.3.Szemléletformálás  

6. prioritás: Egészséges és gondoskodó társadalom 

6.1.Egészséges megye  

8. prioritás: Élhető vidék – élhető települések 

8.1.Települési környezet fejlesztése  

Vízkészlet-gazdálkodási 

Térségi Terv a Tiszántúli 

Vízügyi Igazgatóság 

területére 

 

2017. A Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv olyan 

Keretterv jellegű dokumentum, amely – az EU Víz 

Keretirányelv előírásait is figyelembe véve – 

meghatározza az öntözés céljából kitermelhető 

vízkészletet minden, az Alföldön, illetve az Alföld 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság részterületén 

található és öntözési célból igénybe vehető víztestre 

(felszíni víz, talajvíz és rétegvíz).  

A Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv elsődleges 

célja, hogy az öntözésfejlesztési célú vízigényeket ki 

lehessen elégíteni úgy, hogy az ne sértse a 

2000/60/EK Víz Keretirányelv előírásait. 

A VKGTT a környezetvédelmi, illetve a vízügyi 

hatósági eljáráshoz, illetve ellenőrzés esetén az 

Európai Bizottság számára döntéstámogató 

háttéranyagként szolgál arra vonatkozóan, hogy a 

térségben egy adott időszakra vetítve mekkora az 

öntözésfejlesztésre rendelkezésre álló szabad 

vízkészlet, azaz mekkora az a kontingens, amelyen 

belül jelentős környezeti kockázatok nélkül új 

fejlesztésekre kiadható a vízjogi engedély. 

A tervhez készült környezeti vizsgálat jelentés 5.1. 

fejezetében fogalmazza meg a javaslatokat az 

intézkedésekre, ezek az alábbiak:  

- öntözőberendezések és a kapcsolódó 

infrastruktúra korszerűsítése (pl. 

víztakarékos öntözési módok)  

Vízkészlet növelő intézkedések:  

- a felszíni vízhálózat, az öntözőrendszerek és 

kapcsolódó infrastruktúra műszaki állapotának 

fenntartása  

- az öntözőrendszer hálózatának fejlesztése új 

öntözőcsatornák létesítésével, az „öntözési 

holtterület” csökkentése  

- a víztározó kapacitás növelése (tározókkal, területi 

vízvisszatartással, mélyfekvésű területek művelésből 

való kivonásával)  

- belvízelvezető rendszer felülvizsgálata (belvizek 

megtartása, drénező hatásának csökkentése)  

A vízkivételek és igények legjobb ismerete a reális 

vízkivételek ismeretéhez  

- vízkivételi engedélyek felülvizsgálata,  

- illegális vízkivételek csökkentése, az engedélyezési 

hajlandóság növelése  

Hatásmérséklő intézkedések:  

- az öntözőrendszer felújítása, korszerűsítése,  

- vízvisszatartás és tározás  

A-1, AI-6, AI-9, AI-

10, AI-11, AI-5 

A-4, AI-7 

A-5, AI-8 
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- ivóvízhálózati rekonstrukció  

- felszín alatti víz pótlása tisztított szennyvíz 

talajon való elhelyezésével, kiöntözésével  

- települési csapadékvizek talajon való 

beszivárogtatása  

- mezőgazdasági területi vízvisszatartás  

HAJDÚSÁGI SZILÁRD 

HULLADÉKLERAKÓ 

ÉS HASZNOSÍTÓ 

TÁRSULÁS 

 

LOCAL AGENDA 21 

 

Fenntartható Fejlődés 

Helyi Programja 

 

 

2016. Cél a fenntartható fejlődés elősegítése, melynek 

következményeként megvalósul az erőforrások 

gazdaságos felhasználása.  

Kapcsolódó prioritások: 

Társadalmi prioritások:. 

- társadalmi szemléletformálás a Fenntarthatóság 

jegyében, 

- intézményi működés hatékonyságának 

növelése 

- egészségügyi helyzet fejlesztése, 

- közösségi közlekedés fellendítése 

Környezeti prioritások: 

- Környezet ismeret, környezettudatosság 

- Települési és épített környezet védelme 

- a lakókörnyezet védelme a káros emisszió 

kibocsátásoktól (levegő, zaj) 

- infrastrukturális helyzet javítása, fejlesztése, 

- energiafelhasználás hatékony és megújuló 

lehetőségeinek kihasználása, 

- zöldterületek védelme, fenntartása – növény és 

állatvilág fenntartása 

- hulladékgazdálkodás 

A program számos konkrét intézkedést meghatároz, 

melyek közül a Hajdúsámson Város szempontjából 

legjobban illeszkedők az alábbiak: 

- Szemléletformáló közösségi fórumok szervezése a 

helyi média bevonásával 

- Az optimális környezet―egészségügyi helyzet 

biztosítása 

- Prevenció és rehabilitáció megvalósítása az 

egészségügyben 

- Rendelők, eszközök, épületek felújításának 

biztosítása 

-  „ÖKO iskola” programban való részvétel 

- Egészségnap/hét és környezetvédelmi nap/hét 

- Hagyományőrző rendezvények, fesztiválok 

szervezése, támogatása   

- Közösségi közlekedés (tömegközlekedés) 

- A biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek 

biztosítása 

- Környezetvédelmi „Hasznoskönyv” című 

kiadvány kidolgozása 

- Nyilvánosság a környezeti ügyekkel kapcsolatban 

- Zöldterületek fenntartása 

- Egyedi fák, fasorok védelme 

- Természet közeli élőhelyek védelme 

valamennyi 
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- Tájsebek feltérképezése és helyreállítása 

- Országos Ökológiai Hálózatba tartozó területek 

használatának korlátozása 

- Tájvédelmi tevékenység 

- Környezetminőség javítása, élhető, egészséges 

városi, települési környezet kialakítása 

- Allergén növényekkel kapcsolatos intézkedések 

- Utak pormentesítése 

- Levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv 

készítése 

- A felszíni vizekbe történő illegális 

szennyvízbevezetések feltárása és visszaszorítása 

- A felszíni és felszín alatti vizeket szennyező 

illegális hulladékleürítő helyek felszámolása 

- Záportározók, vízgyűjtő medencék kialakítása 

- Zajterhelés megelőzése 

- Kerti hulladékok komposztálásának elősegítése 

- Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés 

- Önkormányzati tulajdonú kül- és belterületi 

meglévő közutak fejlesztése, földburkolatú 

utcákban aszfalt utak kiépítése 

- Lakossági Járdaépítési Program 

- A kerékpárút bel és külterületi szakaszának 

felújítása, bővítése 

- Napenergia hasznosítási és alkalmazási 

lehetőségeinek vizsgálata (napelemek, napkohó) 

- „Megújuló energia, megújuló közösség” 

előadások 

- Geotermikus energia, szélenergia alkalmazási 

lehetőségeinek vizsgálata 

- Támogatások, segélyezések 

energiahatékonysághoz kötötten 

- Belterületi fasorok fokozatos megújítása és 

lecserélése 

- Meglévő közparkok megújítása és új közparkok, 

közösségi terek kialakítása zöldterületeken 

- Települési illegális hulladéklerakó helyek 

felszámolása 

- Házi komposztálás és esővíz-gazdálkodás 

ösztönzése, tájékoztató kampányok 

- Házi szennyvíztisztítás fejlesztése a közműves 

szennyvízcsatornával gazdaságosan el nem 

látható területeken 

- Oktatás, szemléletformálás 

- Környezetbarát technológiák alkalmazása 

- Megújuló energiákra alapozott ipar telepítése 

- Biotermékek előállítása – biotermesztés, 

biotermelés 

- Vegyszermentes háztáji termékek előállítása 

- Helyi kistermelők piaca 

- Környezetbarát technológiák alkalmazása 
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- Sportolási lehetőségek fejlesztése, központok 

kialakítása 

3.3.Kapcsolódás a térségi és helyi tervdokumentumokhoz 

 

30. táblázat: Helyi szintű kapcsolódási pontok 

Stratégiai 

tervdokumentum 

megnevezése  
 

Készítés 

éve 

A stratégiai tervdokumentum jelen 

klímastratégia szempontjából releváns részei  
 

Hajdúsámson 

klímastratégiájának 

kapcsolódó 

intézkedései  
 

HAJDÚSÁMSON 

VÁROS INTEGRÁLT 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 

STRATÉGIÁJA 

 

2017. Hajdúsámson Város jövőképe:  

„Olyan város, amely környezeti és természeti 

erőforrásainak megtartásával és felhasználásával 

az agglomerálódó térség nyújtotta előnyöket 

magas minőségű lakókörnyezet és 

közszolgáltatások révén az esélyegyenlőség 

biztosításával, a helyi identitás növelésével, 

lakosságát megtartani képes, vonzó a betelepülők 

számára, és jobb életkörülményeket teremt. Célja 

magas minőségű lakókörnyezet és 

közszolgáltatások biztosítása a megújuló és 

fenntartható gazdasági fejlődés segítségével.” 

 

A jövőképhez rendelt kapcsolódó stratégiai 

fejlesztési célok : 

A2. Alapvető cél: Hajdúsámson lakosai 

életminőségének javítása, a számukra elérhető 

szolgáltatások minőségének fejlesztéséve, 

különös tekintettel a kertségek és a külterületek 

lakóira. 

A3. Alapvető cél: Hajdúsámson térségi 

szerepkörének erősítése, a városi funkciók és 

közintézmények által kínált szolgáltatások 

fejlesztésével. 

 

Az alapvető, hosszú távú célok elérése érdekében 

5 középtávú cél (2 tematikus és 3 területi) került 

megfogalmazásra. A tematikus célok az egyes 

alapvető, hosszú távú célokhoz kapcsolódnak, a 

területi cél a Hajdúsámson kertségeinek 

problémáit kívánja kezelni területi megközelítés 

alapján, de több tematikus cél fejlesztési 

tevékenységeit magába olvasztva és azokat 

kiegészítve. 

KÖZÉPTÁVÚ VÁROSI CÉLOK: 

1. Városi szerepkör erősítése 

2. Közszolgáltatások elérhetőségének és a 

lakosság életminőségének javítása 

3. A gazdasági versenyképesség fokozása 

4. Élhető környezet, gyarapodó népesség 

valamennyi 
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5. Infrastrukturális fejlesztések az 

elmaradott városrészekben, a 

szegregációval érintett területeken 

 

AZ ITS-ben tervezett beruházások közül az 

alábbiak szorosan kapcsolódnak a klímavédelmi 

célkitűzésekhez: 

 

Városközpont akcióterület: 

1.Fedett piac, piaccsarnok építése - a helyi 

lakosok számára a friss, helyi termékek 

elérhetővé tétele révén – Megvalósult elem 

3. Szabadtéri rekreációs terület és rendezvénytér 

kialakítása – a helyi lakosok rekreációs 

lehetőségeinek bővítése, ennek kapcsán várható 

egészségügyi pozitív hatások révén 

4. Városkép javítása, központi területek 

megújítása, zöldterületi fejlesztések 

megvalósítása – zöldterületi fejlesztések révén 

8. Utak burkolatának felújítása, szilárd 

burkolattal történő ellátása, mechanikai 

stabilizálása, pormentesítése – közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése, károk megelőzése 

révén 

9. Megújuló energia felhasználási beruházások – 

megújuló energia hasznosítási arány növekedése 

révén 

10. Petőfi Sándor Városi Könyvtár, 

Közművelődési és Muzeális Intézmény 

fejlesztése – komplex energetikai fejlesztés révén 

12. Infrastrukturális, beruházás jellegű 

fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek-a 

lakosság körében környezettudatosság és 

integrált szemlélet erősítése révén 

Oncsa akcióterület: 

2. Szegregált Területek Felszámolására Irányuló 

Komplex Programok – infrastrukturális 

beavatkozások – sportcélú fejlesztés, és 

zöldfelület fejlesztés révén 

3. Utak burkolatának felújítása, szilárd 

burkolattal történő ellátása; járdák felújítása- 

közlekedési infrastruktúra fejlesztése, károk 

megelőzése révén 

Sámsonkert akcióterületen: 

1. Sámsonkerti egészségház létrehozása- 

egészségügyi ellátás javítása révén  – 

Megvalósult elem 

2. Sámsonkerti iskola komplex energetikai 

korszerűsítése- komplex energetikai fejlesztés 

révén– Megvalósult elem 

4.Felnőtt kondipark – egészséges életmódra 

motiválás révén 
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6. Szűcs utca szilárd burkolattal történő ellátása 

(Szűcs utca II. ütem) – Megvalósult elem 

7. Utak burkolatának felújítása, szilárd 

burkolattal 

történő ellátása; járdák felújítása - közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése, károk megelőzése 

révén 

8. Ivóvíz hálózat fejlesztése – egészséges 

ivóvízhez jutás kiterjesztése révén 

9. Szennyvíz hálózat fejlesztése – biztonságos 

szennyvízkezelés kiterjesztése révén 

Martinka akcióterület: 

2. Felnőtt kondipark– egészséges életmódra 

motiválás révén 

4. Önkormányzati épületek komplex energetikai 

korszerűsítése (Martinka)- komplex energetikai 

fejlesztés révén 

5. Ivóvíz hálózat 

fejlesztése – egészséges ivóvízhez jutás 

kiterjesztése révén 

6. Szennyvíz hálózat fejlesztése – biztonságos 

szennyvízkezelés kiterjesztése révén 

8. Kerékpárút építése Martinka településrészen – 

Környezetbarát közlekedési mód elősegítése 

révén 

9. Utak burkolatának felújítása, szilárd 

burkolattal 

történő ellátása; járdák felújítása- közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése, károk megelőzése 

révén 

Hálózatos projektek: 

4.IV. számú vízgyűjtő csapadékvíz elvezetési 

rendszerének kiépítése -csapadékvíz elvezetés 

infrastruktúra fejlesztése, károk megelőzése 

révén-– Megvalósult elem 

5.V. számú vízgyűjtő csapadékvíz elvezetési 

rendszerének kiépítése- csapadékvíz elvezetés 

infrastruktúra fejlesztése, károk megelőzése 

révén 

6.Szilárd burkolatú járdák felújítása 

7. Utcák burkolatának felújítása, szilárd 

burkolattal történő ellátása- közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése, károk megelőzése 

révén 

10. Kilátó építése, tanösvény kialakítása –

Turisztikai vonzerő növelése révén 

12. Szabadidős turizmus fejlesztése –Turisztikai 

vonzerő növelése révén 

13. 471-es főút hajdúbihari fejlesztése Debrecen 

és 

Nyíradony között – megvalósult elem  
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14. Hajdúsámson és Balkány közötti közúti és 

kerékpáros elérhetőség javítása - Környezetbarát 

közlekedési mód elősegítése révén 

Hajdúsámson Város 

Környezetvédelmi 

Programjának 

felülvizsgálata 

2010-2016. 

2010. Hajdúsámson Város Önkormányzatának 

Képviselő–testülete 1996-ban elfogadta 85/1996. 

(VIII.29.) öh. sz. határozatával a város 

Környezetvédelmi Programját, melynek 

felülvizsgálata 2010. évben történt meg, azóta 

nem. A könyezetvédelmi program 

felülvizsgálata jelenleg már esedékes, ennek 

elkészítésével azonban célszerű megvárni az V. 

Nemzeti Környezetvédelmi Program 

elfogadását, és annak irányvonala mentén állítani 

össze a 2021-2026 ciklusra vonatkozó 

környezetvédelmi programot.  

A környezetvédelmi program célkitűzései közül 

jelenleg is számottevő relevanciával bírnak: 

A tömegközlekedés fejlesztése  

Zöldfelület növelése  

A kerti hulladékok komposztálásának elősegítése  

Az allergén növényekkel kapcsolatos 

intézkedések  

Kerékpárút hálózat fejlesztése  

Zöldfelületek fenntartása  

A takarékos vízhasználat lehetőségének, 

alternatíváinak megteremtése és ösztönzése a 

lakosság és a közületi fogyasztók számára  

A hiányzó csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése  

A csapadékvíz elvezető rendszer nyílt árkainak 

rendszeres tisztítása  

Az ivóvíz-szennyezők miatt fellépő kockázatok 

csökkentése  
A települési szilárd hulladék képződésének 

megelőzése  

Szennyvízhálózat bővítése  

Megújuló energiaforrások és 

energiatakarékossági beruházások támogatása  

Intézmények energiahatékonyságának növelése  

A tömegközlekedés fejlesztése  

Kerékpárút hálózat fejlesztése  

Járdaépítés folytatása  

A belterületi utak burkolása  

Az illegális hulladéklerakással és szennyvíz 

elhelyezéssel kapcsolatos ellenőrzések  

Tájsebek feltérképezése és helyreállítása  

Az allergén növényekkel kapcsolatos 

intézkedések  

A Natura 2000 területek és a településen található  

védett természeti értékek állapotának fenntartása.  

Tájsebek feltérképezése és helyreállítása  

Nyilvánosság a község környezeti ügyeivel 

kapcsolatosan  

valamennyi 
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HAJDÚSÁMSON VÁROS 

FENNTARTHATÓ 

FEJLŐDÉS HELYI 

PROGRAMJA 

(LOCAL AGENDA 21.) 

2010. A programban felállított kapcsolódó 

fenntarthatósági célok (5.1. fejezet) 

Környezeti prioritások: 

· környezeti elemek és rendszerek állapotának 

védelme 

· rendezett zöldfelületi rendszer kialakítása és 

fenntartása 

· megújuló energiaforrások alkalmazása helyi 

szinten 

· infrastrukturális helyzet fejlesztése 

Társadalmi prioritások: 

· egészségügyi és szociális helyzet fejlesztése 

Gazdasági prioritások: 

· a mezőgazdaság fenntarthatóságának 

elősegítése 

valamennyi 

 

3.4.A városi klímastratégiai és energetikai tervezés kapcsolódási pontjai 

 

Hajdúsámson városnem rendelkezik sem SEAP, sem SECAP, sem Városi energia 

dokumentummal, így a kapcsolódási pontok vizsgálata nem releváns.  

A város számára javasoljuk a SECAP kidolgozását. A Polgármesterek Szövetségéhez újonnan 

csatlakozó településeknek 2015 őszétől a SEAP-ok helyett SECAP-okat kell kidolgozniuk, 

amelyek esetében már 40 %-os kibocsátás csökkentési célokat kell vállalniuk 2030-ra 

(korábban a SEAP-ok esetében 2020-ig minimum 20 %-os széndioxid megtakarítást kellett 

kitűzni a teljes település kibocsátására vonatkozóan) és klímaadaptációs intézkedéseket is meg 

kell fogalmazniuk- így tehát Hajdúsámson esetében is már 40 %-os kibocsátás csökkentési 

célokat kell vállalnia a településnek 2030-ra. 

Az Európai Uniós támogatási konstrukciók pályázati kiírásai esetében sok esetben  előnyt 

jelent, ha az önkormányzat rendelkezik ezen energiastratégiával, ezért arra való tekintettel, 

hogy a város fejlesztéseit főképpen támogatások útján tudja megvalósítani, célszerű még a 

közeljövőben a SECAP kidolgozása, a minél pontosabb energetikai helyzetfelmérés elvégzése 

és az elérhető számszerűsíthető eredmények pontos megadása. A városi döntéshozók 2021-

2022 évekre ütemezve tervezik a SECAP kidolgozását. 
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4. HAJDÚSÁMSON KLÍMAVÉDELMI JÖVŐKÉPE ÉS CÉLRENDSZERE 

 

4.1.Városi klímavédelmi jövőkép 

 

A város klímastratégiájának megvalósítását nagyban erősítheti, ha többfázisú jövőkép 

meghatározására kerül sor. Ez segíthet az intézkedések priorizálásában, a fejlesztési 

ciklusokhoz igazadó, ugyanakkor azokon átívelő célkitűzések meghatározásában és 

teljesítésében.  A több időtávot átfogó jövőképek meghatározása lehetővé teszi, hogy – szükség 

esetén – a belső, illetve külső tényezők változásaihoz igazodva eredményesen lehessen 

változtatni a stratégiai elképzeléseken.  

Hajdúsámson Város Klímastratégiában kétfázisú jövőkép kerül meghatározására. A rövid, ill. 

középtávú jövőkép a hazai stratégiai szakpolitikai dokumentumokhoz illeszkedve 2030-ig 

értelmezhető. A hosszú távú jövőkép 2050-ig jelöli ki a városi klímastratégiai irányokat. 

 

 
 

Rövid, ill. középtávú klímavédelmi jövőkép (2030-ig) 

2030-ig a városi infrastruktúra kitettségének csökkentése elsődleges feladat, melynek kapcsán 

a város jelentős problémáját jelentő hiányos/nem megfelelő csapadékvíz-elvezető rendszer 

minél teljesebb körűen kiépül, a hiányzó ivóvíz és szennyvíz hálózat kiépül, az utak 

burkolatának felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása megtörténik. A kerékpáros 

közlekedés lehetőségei javulnak a Martinka településrészig tervezett kerékpárút 

megvalósításával, az utcafásításoknak és zöldfelület fejlesztéseknek köszönhetően a város 

kizöldül, a természeti értékek legalább a jelenlegi formájukban fennmaradnak. Az elvégzett 

szemléletformáló tevékenységeknek köszönhetően a lakosság és gazdasági szereplők is egyre 

nagyobb arányban valósítanak meg energiahatékonysági beruházásokat, nő a megújuló 

energiaforrások részaránya. A fűtési eredetű szmog csökken, a lakosság körében végzett 

sikeres, aktív szemléletformáló tevékenységnek köszönhetően. Az elektromos autók 

elterjednek, a településen elektromos autó töltő-állomás létesül. 

 

Hosszú távú klímavédelmi jövőkép (2050-ig) 

A közlekedési eredetű kibocsátások csökkennek, a nagy számban elterjedő elektromos autók 

napelemmel nyert villamos energia töltő-állomást használnak, elektrifikált közlekedési 

közösségi rendszerek szolgálják ki az igényeket. A megújuló energiák közintézményi 

hasznosítása a megyében kiemelkedő arányt képvisel, a város közintézményi épületállománya 

energetikailag felújított, alacsony energiafogyasztású. Megvalósul a település adottságait és 

erőforrásait helyben, a helyi közösség javára hasznosító alacsony kibocsátású helyi gazdasági 

Hajdúsámson olyan település lesz, amelynek lakosai, intézményei, gazdasági szereplői, 

civil szervezetei és önkormányzata mint közösség elmondhatja magáról, hogy 

összefogással minden tőlük telhetőt megtettek a településen és annak környezetében a 

klímaváltozás hatásainak, az infrastruktúra kitettségének csökkentése, ezáltal 

Hajdúsámson élhetőbb településsé válása érdekében. 
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környezet. Komplex vízgazdálkodási szemlélet alapján, együttműködve a térségi szereplőkkel 

megvalósul a felelős vízgazdálkodás, a mezőgazdasági termelés maximálisan a tájhoz igazodik. 

4.2.Városi dekarbonizációs és mitigációs célkitűzés 

 

A számszerű dekarbonizációs célok mindegyike a 3.2. fejezetben bemutatott üvegházhatású 

gázok kibocsátási és elnyelési leltárjának összeállítása során alkalmazott számítási 

módszertanon alapul. Így azok teljesülésének értékelésére is az ugyanazon módszertan alapján 

ismételten elvégzett üvegházhatású gáz kibocsátási és elnyelési leltár összeállítás alapján nyílik 

lehetőség.  

 

Hajdúsámson városa elkötelezett az éghajlatváltozás mérséklése mellett, ennek megfelelően a 

rendelkezésére álló eszközökkel mindent megtesz a település üvegházhatású gáz 

kibocsátásának csökkenése, a szén-dioxid elnyelő kapacitás növelése érdekében. Hajdúsámson 

városa a méreténél fogva, illetve az ipara nem számottevő voltának okán inkább elszenvedője 

és hatásviselője a globális éghajlatváltozás következményeinek, és nem kiváltója a 

folyamatnak. Éppen ezért a dekarbonizációs célok kijelölése során figyelembe kell venni a 

település teherbíróképességét, az itt élők és itt működő vállalkozások megélhetéséhez, 

fennmaradásához fűződő érdekeket is. Mindamellett a végső cél természetesen nem lehet más, 

mint a kibocsátások egyértelmű és nagyarányú visszafogása a következő évtizedekben.  

 

A legjelentősebb kibocsátó szektorok az energiatermelés és -felhasználás, a közlekedés, a 

mezőgazdaság, az ipari termelés és a hulladékgazdálkodás. Ezeken a területeken – bár 

különböző mértékben – de mind megvan a kibocsátások csökkentésének lehetősége. 

 

Az említett módszertani háttér alapján Hajdúsámson város a következő évtizedekre 

vonatkozóan az alábbi üvegházhatású gáz kibocsátás mérséklési célokat tűzi ki. 

 

31. táblázat: ÜHG kibocsátás csökkentési célok 

Bázisév (2019*) 2030 2050 

kibocsátott ÜHG mennyisége (t/év CO2 egyenérték) 

33.320 31.320 19.992 

csökkenés mértéke bázisévhez képest (%) 

 -6 % -40 % 
*A bázisév tekintetében szükséges megjegyezni, hogy az ÜHG leltár egyes adatai korábbi évekre 

vonatkozóak. 

 

A fenti meggondolások alapján Hajdúsámson városa 2030-ra a 2019-ös bázisérték 6 %-ának, 

míg 2050-re annak 40 %-ának megfelelő mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátásának 

megtakarítását tűzi ki célul. 

Az egyes ágazatok, illetve társadalmi, gazdasági, intézményi csoportok eltérő mértékben és 

eltérő időszakokban képesek hatékonyan hozzájárulni a kibocsátás csökkentési célok 

eléréséhez.  

Hajdúsámsonban agglomerációs település jellegéből fakadóan várhatóan a jövőben is 

meghatározó lesz a Debrecenbe irányuló napi hivatásforgalmi célú ingázás, így a 2030-ra 

vonatkozó dekarbonizációs céljának elérésben a közlekedési eredetű kibocsátások mérséklése 

alárendelt szerephez juthat csak, ellentétben a 2050-re vonatkozóval, amelyben viszont 
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meghatározó jelentőségű kell, hogy legyen, melyet fenntartható közlekedésfejlesztéssel 

szükséges beütemezni. 

A következő évtizedben, 2030-ig leginkább a megújulóenergia-felhasználásra irányuló 

beruházási elemeket is magukban foglaló épületenergetikai korszerűsítésektől várható 

Hajdúsámsonban az üvegházhatású gázok legnagyobb arányú csökkenése. A közintézmények 

az elmúlt években jó példával jártak elől, ugyanakkor még számos olyan középület található a 

településen, amelyek épületenergetikai korszerűsítése várat magára, a lakosság ilyen irányú 

beruházásai – részben forráshiány, részben érdeklődés hiányában – pedig egyáltalán nem voltak 

tömegesen elterjedtnek tekinthetők az elmúlt években. Az épületállomány felújítása, 

különösen, amennyiben megújulóenergia-felhasználásra irányuló technológiák beépítésével 

együtt történik, rövid idő alatt nagymennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátás mérséklését 

eredményezik. Ennek remélhetőleg megfelelő löketet ad majd például 2021-től igénybe vehető 

állami lakásfelújítási program. 

 

Számos termelési technika érhető el, amelyekkel csökkenthető a mezőgazdasághoz kötődő 

ÜHG-kibocsátás és emellett környezeti szempontból is előnyösek. Ilyen például a nitrogén 

műtrágya helyettesítése természetes trágyával, a kevesebb talajmozgatással járó technológiák, 

vagy az extenzív állattartás. Jelentős hatás érhető el a hatékonyabb, ezáltal takarékosabb 

műtrágya-felhasználás révén is. Mindezekre azonban az önkormányzatnak kevés ráhatása van, 

leginkább az aktív szemléletformálási tevékenysége révén, továbbá egyes ösztönzők révén tud 

eredményeket elérni e területen.  

 

A fentieken túlmenően a nyelők arányának növelésével, további nyelőkapacitás létesítésével is 

hozzá tud járulni a település az ÜHG csökkenéshez.  

 

A fentiek alapján a település üvegházhatású gázok kibocsátásának belső szerkezetére 

vonatkozóan Hajdúsámson városa az alábbi fő célokat tűzi ki. 

M-1. CÉLKITŰZÉS: Az épületek üzemeltetéséből származó ÜHG-kibocsátás 

csökkentése 2030-ig legalább 10 %-kal 2019-hez képest, 2050-ig legalább 45 %-kal 2019-

hez képest.  

 

M-2. CÉLKITŰZÉS: A városi zöldfelületek arányának növelése 2030-ig legalább 10 %-

kal 2019-hez képest, faültetések évente legalább 100 db. 

 

M-3. CÉLKITŰZÉS: A klímabarát közlekedési módok népszerűségének növelése, 

kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 2030-ig. 

 

M-4: CÉLKITŰZÉS: Kisebb ÜHG kibocsátást eredményező és kíméletes mezőgazdasági 

termelési módok elterjesztése, fenntartható mezőgazdasági művelés ösztönzése, 

talajbolygatásból származó ÜHG kibocsátások csökkentése 2050-ig 

 

M-5. CÉLKITŰZÉS: Illegális hulladéklerakók felszámolása folyamatosan 2030-ig, illetve 

ezt követően is folyamatosan 

 

M-6. CÉLKITŰZÉS: A közlekedésből, szállításból származó ÜHG-kibocsátás 

csökkentése 2050-ig legalább 15 %-kal 2019-hez képest. 
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4.3.Adaptációs és felkészülési célkitűzések 

 

Az általános adaptációs célok kijelölése a stratégia 5. fejezetét képező problémafa alapján 

történt. Ennek megfelelően Hajdúsámson klímastratégiája a következő átfogó adaptációs célt 

határozza meg: 

„A városi hatásviselők klímaváltozás hatásaival szembeni alkalmazkodó-képességének 

erősítése, az infrastruktúra kitettségének csökkentése”.  
Ennek megvalósítása érdekében Hajdúsámson városa az alábbi általános adaptációs 

célkitűzéseket tűzi ki a 2030-ig, illetve kitekintéssel a 2050-ig tartó időszakra. 

 

A-1 CÉLKITŰZÉS: Az infrastruktúra kitettségének csökkentése, hiányzó elemek 

kiépítése, meglévő elemek rendszeres karbantartása- melynek köszönhetően ezek 

időjárási okokra visszavezethető meghibásodásából, károsodásából származó 

beavatkozását igénylő esetek száma 2030-ra csökken  

 

Az elmúlt évek tapasztalatai is azt mutatták, hogy a hirtelen lezúduló nagymennyiségű 

csapadékkal járó záporok, zivatarok, viharok, komoly károkat képesek okozni, szélsőséges 

esetben megbénítják a település egy részének életét (közúti elöntések, fakidőlések, 

áramszünetek). Tekintetettel arra, hogy a klímamodellfuttatások alapján a szélsőséges időjárási 

helyzetek gyakoriságának fokozódása prognosztizálható, fel kell készülni ezekre a helyzetekre. 

A felkészülés leghatékonyabb módja az építmények műszaki állapotának folyamatos 

figyelemmel kísérése, a szükséges karbantartások elvégzése, komplex felújítások 

megvalósítása. Hangsúlyozni kell, hogy e feladatok nem csak az önkormányzatra, hanem a 

közüzemi szolgáltatókra, lakosságra, közintézményekre, vállalkozásokra egyaránt 

vonatkoznak. 

 

Cél a hiányos/nem megfelelő csapadékvíz-elvezető rendszer minél teljesebb kiépítése, a 

hiányzó ivóvíz és szennyvíz hálózat kiépítése, az utak burkolatának felújítása, szilárd 

burkolattal történő ellátása.  

- A kiépített biztonságos csapadékvíz elvezetést biztosító vízelvezető rendszer arányának 

növelése 2030-ig 30 %-kal, 2050-ig 50 %-kal. 

- A felújított/kiépített utak arányának növelése 2030-ig 30 %-kal, 2050-ig 50 %-kal. 

- Ivóvíz hálózat fejlesztése Hajdúsámson belterület, Sámsonkert és Martinka 

településrészeken is 2030-ig. Szennyvíz hálózat fejlesztése Hajdúsámson belterület, 

Sámsonkert és Martinka településrészeken 2030-ig.  

 

A-2 CÉLKITŰZÉS: A klímaváltozás közegészségügyi kockázatainak mérséklése 

településtervezési eszközökkel, valamint a szociális és egészségügyi intézményrendszer 

célirányos fejlesztése, megerősítése által 2030-ig 

A klímaváltozás által előidézett fokozódó közegészségügyi kockázatok mindenekelőtt a nyári 

hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának várható növekedésére és az évi 

középhőmérsékletek emelkedő tendenciája miatt megjelenő, illetve elszaporodó kórokozókra 

vezethetők vissza. Hajdúsámson az ilyen irányú kockázatokat tekintve – kertvárosi jellegénél, 

kiegyensúlyozott korszerkezeténél fogva – országos összehasonlításban aránylag kedvező 

helyzetben van, ugyanakkor az itt élők életkilátásainak és -minőségének javítása érdekében még 

számos eszköz áll a településvezetés és a lakosság rendelkezésére a jelentkező kockázatok 

további mérséklésére. Ezek között két fejlesztési irány a meghatározó, egyrészt a mikroklíma 
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kiegyenlítésében kulcsszerepet játszó zöldfelületek bővítését, sportolási és rekreációs 

lehetőségek bővtését célzó településtervezési gyakorlat folytatása, másrészt a megelőzésben 

döntő jelentőségű egészségügyi és szociális intézményrendszer felkészítése a veszélyeztetett 

lakosságcsoportok fokozott figyelemmel kísérésére hőhullámok idején, továbbá az allergén 

növények elterjedésének monitorozása. 

 

A-3 CÉLKITŰZÉS: A Hajdúsámson közigazgatási területén található védett területek és 

természetközeli élőhelyek állapota 2030-ra ne romoljon a jelenlegi szinthez képest 

A Hajdúsámson közigazgatási területén fekvő Natura 2000 területek, természetvédelmi 

területek vonatkozásában az előírt intézkedéseket, fenntartási terveket be kell tartani, hogy a 

következő évtizedekben is legalább jelenlegi állapotukban fennmaradjanak. 

 

A-4 CÉLKITŰZÉS: A megváltozott éghajlathoz igazodó talajművelési eljárások, és 

fajtaválasztás, a víztakarékos öntözés, továbbá a vízvisszatartást érvényesítő 

vízgazdálkodási gyakorlat következtében a mezőgazdaság jövedelemtermelő képessége 

fennmaradjon  

A mezőgazdaság az éghajlatváltozásnak egyik leginkább kiszolgáltatott ágazat. Hajdúsámson 

térségében mindenekelőtt az aszálykárok fokozódására kell felkészülni a következő 

évtizedekben, amelyek elsősorban a tavaszi vetésű szántóföldi növények terméshozamainak 

jelentős visszaesésében mutatkozhatnak majd meg. Az éghajlatváltozáshoz igazodó művelési 

módszerek, technikák alkalmazásának, megfelelő fajtaválasztásnak és a vízvisszatartásnak az 

ösztönzésével az éghajlati peremfeltételek kedvezőtlenebbre fordulása ellenére is sikerülhet 

hosszú távon fenntartani a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségét. 

A vízhiány és víztöbblet okozta problémák komplex szemléletű megoldása a Hajdú-Bihar 

Megyei klímastratégia A-4. sorszámú célkitűzése - cél, hogy komplex szemléletű, minden 

érintett bevonásával készülő megoldási javaslat szülessen a megye vízgazdálkodással 

kapcsolatos problémáinak megoldására. Ebben a településvezetésnek, és a települési 

mezőgazdasági szereplőknek is ki kell vennie a részét. 
 

A-5 CÉLKITŰZÉS: Az erdőművelés igazítása a változó klimatikus feltételekhez, 

folyamatos erdőborítás megvalósítása (szálaló vágásos), természetközeli erdőfelújítás 

ösztönzése és vízpótlás megvalósítása 

 

Az erdősültség további növelése cél, megtalálva azokat a területeket, ahol az őshonos 

állományok számára kedvezőbb klimatikus feltételek adottak. Fontos az erdőfelújítások során 

a változó környezeti feltételeknek ellenállóbb állományok kialakítása. 

 

4.4.Klímatudatossági és szemléletformálási célkitűzések 

A szemléletformálás támogatja a Klímastratégia átfogó céljának megvalósítását, továbbá a 

különböző szintű (országos, megyei, térségi, települési) területfejlesztési, stratégiai és operatív 

programokban megfogalmazott célok elérését. 

 

 

SZ-1 CÉLKITŰZÉS: A lakosság klíma-, energia- és környezettudatossága 

térhódításának elősegítése  

A lakosok életvitele, fogyasztási szokásai döntően befolyásolják a település területéről légkörbe 

jutó üvegházhatású gázok mennyiségét, így egy település klímaváltozás mérsékléséhez való 
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hozzájárulásának eredményességében kulcsszerep jut a lakosságnak. 

Az éghajlatváltozás lassítása, illetve a hatékony alkalmazkodás szempontjából kiemelten 

fontos, hogy a klíma- és energiatudatos tevékenységek a mindennapok részei legyenek.  

 

Hajdúsámson esetében például sajnos máig sokszor előforduló probléma a nem megfelelő 

tüzelőanyagok (hulladékok, esetenként veszélyes – festékkel szennyezett, gumiabroncs, 

ruhaneműk) használata fűtési célra, mely a légszennyezés mellett egészségkárosodást idézhet 

elő. Természetesen ezen magatartás valamelyest eredeztethető az esetenkénti nehéz 

körülményektől, gazdasági nehézségekből, azonban a probléma megoldása tekintetében a 

településvezetésnek főként szemléletformálási lehetőségei nyílnak, melyben más lehetőségek 

alkalmazására hívhatja fel a figyelmet, illetve figyelmeztetéssel élhet, melyben felhívja a 

figyelmet a hatóságok szankcionálási lehetőségeire. Amennyiben a problémát a helyiek a 

közeljövőben is számottevőként értékelik, úgy célszerű összefogniuk, esetlegesen egy zöld civil 

szervezetet létrehozniuk (mely egyébként hiánypótló lenne a településen), amelynek célja 

többek között ezen magatartás visszaszorítására is irányulna. 

 

A lakosok kulcsfontosságúak a várható változásokhoz való alkalmazkodásban, alapvető 

jelentőséggel bír, hogy az egészségük veszélyeztetésének esetén a lakosok tudják-e pontosan, 

hogy „mit kell tenniük” a kritikus időszakokban és helyzetekben. Éppen ezért a lakosság 

szemléletformálása alapvető jelentőséggel bír a klímaváltozással kapcsolatos feladatok között. 

 

Cél, hogy az éghajlatváltozás várható hatásait közérthetően bemutassuk, hangsúlyozva, hogy 

az energiamegtakarítás nemcsak nagy energetikai projektek, beruházások megvalósítása által 

lehetséges (bár kétségkívül ezek hatékonysága kiemelkedő), hanem valójában sok 

felelősségteljes mini-akció eredménye is lehet. Ezeket mindannyiunknak a gyakorlatban kell 

végrehajtania, figyelve a környezetünket amelyben élünk, annak érdekében, hogy kevesebbet 

fogyasszunk és kevésbé szennyezzük azt - a fenntarthatóság jegyében egy élhetőbb bolygót 

hagyjunk a következő nemzedékekre. A lakosságnak fel kell ismernie, hogy a saját 

mikrokörnyezetében elért energiamegtakarítási lépések is kulcsfontosságúak lehetnek az egész 

település ÜHG kibocsátása tekintetében.  

Az energiatudatos magatartást az új generációnak elengedhetetlen megtanítani. Nekik új 

környezeti kihívásokkal kell majd szembesülniük, ezért a tanultak alkalmazására széles körben 

szükségük lesz. 

 

A fenntartható életmód azt a tudatos életvitelt jelenti, amivel megvalósíthatjuk a fenntarthatóság 

alapfeltételét, nevezetesen: a megújulás mértékén használjuk környezetünket. Minden egyes 

embernek más és más a feladata ezen a téren. A viselkedésformák megváltoztatásához a 

viselkedést meghatározó feltételek megváltoztatása is elkerülhetetlen. Minden és mindenki, aki 

körülöttünk van hat a viselkedésünkre. Szüleink, velünk egykorú társaink, tanáraink, 

példaképeink, a híres emberek, az elénk állított jónak vagy rossznak ítélt példák, a médiából 

sugárzó vélemények, a hírek, a közbeszéd, a politikai vélekedések, a bennünket körülvevő 

tárgyi világ, az épített és természetes környezet, egyszóval a bennünket körülölelő tárgyi és 

szellemi kultúra egésze megszabja a viselkedésünket. Viselkedésformánkat nem kizárólag a 

család vagy az iskola, egyik vagy másik szereplő, hanem az egész közeg együttesen fogja 

megszabni. Az iskola ebben egy kulcsfontosságú szereplő, amelynek a fontossága kiemelkedik, 

mivel abban az életkorban töltünk el sok-sok időt ebben az intézményben, amelyben 

viselkedésformánk még jól formálható. Az iskola által felmutatott példák ezért meghatározók 
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a fenntarthatóságra való nevelésben. Természetesen az elsődleges feladat, hogy azok, akik az 

értékek formálására vállalkoznak, maguk is helyes értékrenddel bírjanak. 

 

Az iskolában folyó nevelési és példamutatási folyamatoknak kell segíteni a diákokat abban, 

hogy a szükséges szemléletváltás kialakuljon és rögzüljön bennük. Mindez akkor igazán 

hatásos, ha gyerekek képesek lesznek az iskolában szerzett tudásuk, ismeretanyaguk 

továbbadására a szűkebb környezetükben is. Az iskolai nevelés és oktatás többféle módon 

történik és történhet. Az egyik legcélravezetőbb oktatási mód, amikor a gyermek konkrét példát 

látva tanulhat. Amennyiben a gyerekeket bevonjuk például kísérletekbe, sokkal könnyeben és 

gyorsabban megértik azok lényegét, folyamatát, és ami a legfontosabban: mindeközben 

maradandó tudásra tesznek szert. 

 

A megfelelően kiválasztott és betervezett szemléletformáló tevékenységek, képzések, 

programok képesek az iskola tanulóin keresztül nagyobb célcsoportot is bevonni a kívánt 

viselkedésformák megismerésébe és gyakorlásába. 

 

Ennek érdekében már 2021-től kibocsátás-csökkentési és alkalmazkodási szemléletformálási 

csomagok kerülnek kidolgozásra, szemléletformálási kampányok indulnak. 

 

 

A javasolt megvalósítandó intézkedések lehetnek például az alábbiak: 

 

- Információs napok szervezése a település lakói számára az alábbi témákban: 

Klímatudatos nevelés otthon és a munkában, energiatakarékos háztartásvezetés,  

- Szakember előadása a klímatudatosságról a helyi általános iskolában, óvodában 

- Gyerekek felhívása társasjáték fejlesztési versenyre, az alábbi témakörben: Készíts 

környezettudatossággal kapcsolatos társasjáték tervezetet!  A társasjáték tervezetek 

pályamunkái közül a 3 legkreatívabbat jutalmazzák, az első helyezett játék-tervezet a 

készítő és egy szakember segítségével véglegesítésre kerül, majd a tervezet alapján az 

önkormányzat elkészítteti a játék több példányos játszható változatát. Ezen társasjáték 

ezentúl részt vehet majd a tervezett programokon (szakkör, helyi rendezvényeken 

játékos foglalkozások), valamint kiosztásra kerülhet az általános iskolában, óvodában a 

szakkör résztvevőinek. Egy olyan játékkal, melyet egy a településen élő gyermek 

tervezett, bizonyára szívesen játszanak majd a gyerekek, a szülői célcsoport ez által 

könnyen elérhető a környezettudatos gondolkodásmód kialakítása tekintetében. 

- Szakkörök szervezése: a tanév során a tanmenettel párhuzamosan kerülne megtartásra 

külön alsó és felső tagozatos tanulók részére, heti 1 alkalommal 10 héten át. Témája az 

otthoni környezettudatosság, energiatakarékosság, összefüggések a család szokásai és 

település klímavédelmi jövőképe között, interaktív modellező készletek bemutatása, 

használata 

- A város honlapján egy „Zöld Hírek” rovat létrehozása, mely különböző 

környezetvédelemmel kapcsolatos tartalmakkal kerül feltöltésre: a klímastratégia, a 

kapcsolódó szemléletformáló tevékenységekkel, programokkal kapcsolatos 

információk, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos aktuális információk (pl. 

lomtalanítás, komposztálással kapcsolatos tájékoztatás, használt sütőolaj begyűjtési 

ponttal kapcsolatos tájékoztatás), közművekkel, infrastruktúra beruházásokkal 

kapcsolatos aktuális információk,  kiadványok, megújuló energiaforrásokkal 
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kapcsolatos tudnivalók – kapcsolódási pontok a lakásfelújítási támogatással) 

- Kiadvány kidolgozása motivációs céllal: Egy átlagos lakóépület példáján keresztül 

bemutatva az energiamegtakarítási lehetőségeket- mennyi megtakarítás érhető el az 

egyes energiahatékonysági beruházásokkal – utólagos külső hőszigetelés, nyílászáró 

csere, fűtési rendszer rekonstrukció, talajszondás rendszer alkalmazása, napelemes 

rendszer, napkollektor alkalmazása, energiatakarékos izzók használata, elektromos autó 

használata, illetve mindezek különböző komibánációi esetén - ezek közelítő aktuális 

költségigényének feltüntetése mellett, megtérülési idők feltüntetésével, továbbá 

figyelemfelhívás a lakásfelújítási támogatás célszerű igénybe vételi lehetőségéről 

- Tanulmányút szervezése az önkormányzat intézményeinek dolgozói részére szakmai 

kirándulás céljából, ismeretek átadása, az energiatudatosság beépítése a nevelésbe, 

oktatásba, munkába témakörben 

- Tisztítsuk meg városunkat! program - közös hulladékmentesítési tevékenység a 

lakosokkal közösen kijelölt helyszíneken, illegális hulladéklerakási helyszíneken  

- A helyi rendezvényeken (pl. Város napja, Gyereknap, Augusztus 20-i ünnepség, 

Városi majális) szervezett kreatív, játékos foglalkozások megtartása gyermekek részére, 

játék a megtervezett és életre keltett társasjátékkal, öko-teszt kitöltése általános 

iskolások részére. 

 

 

SZ-2 CÉLKITŰZÉS: Együttműködési rendszerek kialakítása és fenntartása helyi civil 

szervezetekkel, térségi szereplőkkel 

 

Az éghajlatváltozás mérséklése, az ahhoz való sikeres alkalmazkodás csak széleskörű 

összefogással érhető el. A civil szervezetekkel kialakítható együttműködési formák az emberi 

erőforrások bevonásán túlmenően szükségszerű szemléletformálási hatással is jár az érintett 

szervezetek munkavállalói körében, és ezáltal növeli az érintettek motivációját életvitelük, 

fogyasztási, beruházási szokásaik klímabarát átalakítása iránt. Helyben, a településen nem 

tudunk olyan civil szervezetről, mely a környezetvédelem témakörét aktívan felkarolná. 

Célszerű lenne akár egy helyi meglévő civil szervezet tevékenységi körét kiterjeszteni, akár egy 

új civil szervezet létrejöttét motiválni, és aktív együttműködést valósítani meg – hiszen a 

lakosokat érintő legfőbb problémakörökről az önkormányzatnak van a legreálisabb képe, 

aktuális információi, a civil szervezet pedig lehetőségeihez mérten ennek megfelelő szerepet 

vállalhat egy-egy feladat, részfeladat megvalósításában. A helyi civil szervezetek között térségi 

együttműködési rendszerek kialakítása szükségszerű és célravezető. 

 

Hajdú-Bihar Megye Klímastratégiájának Sz-4. jelű célkitűzése a „Települési önkormányzatok 

felkészítése a kihívásokra és koordinációs tevékenységük erősítése a klímavédelemben” Cél, 

hogy az önkormányzatok megfelelő felkészítést kapjanak az éghajlatváltozás várható hatásaival 

és a teendőkkel kapcsolatban, illetve helyi szinten is meginduljon a stratégiai tervezés és 

gondolkodás. Ennek érdekében a megyei stratégia alapján az önkormányzatok és szakembereik 

részére képzések indulnak. Ezen képzésekre mindenképpen célszerű az önkormányzat 

tagjának/tagjainak delegálása, aktív részvétel, kapcsolatok építése, a későbbiekben a 

kapcsolatok fenntartása, együttműködés megvalósítása.  
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SZ-3 CÉLKITŰZÉS: Elmaradott területek alkalmazkodásának elősegítése  

Az elmaradott területek a klímaváltozással szemben különösen sérülékenyek. A szegénységben 

élők sokszor önerőből nem tudnak olyan életmódbeli változtatásokat, beruházásokat 

végrehajtani, melyek környezetterhelésüket csökkentenék, illetve segítenék alkalmazkodásukat 

a változásokhoz. Ennek kapcsán a célcsoport a helyi rendezvényeken, akciókon, programokon 

megismerkedhet azokkal az ismeretekkel, melyekkel olcsó, de hatékony lépéseket tehetnek a 

felkészülés terén. 

 

 

4.5.Célrendszeri ábra 

 

 
76. ábra: Hajdúsámson klímastratégiájának célrendszere 
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5. BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK AZONOSÍTÁSA ÉS INTÉZKEDÉSI 

JAVASLATOK 

 

Az alábbiakban bemutatjuk a javasolt intézkedéseket, megjelölve a felelősöket, a becsült 

finanszírozási igényt, valamint a lehetséges forrásokat. A forrásoknál ki kell emelni, hogy 

2020. december 31-én a 2014-2020. EU támogatási ciklus lezárul, így jelenleg a végleges 

támogatási konstrukciók nem ismertek. A Kormány a 240/2014/EU bizottsági rendeletnek 

megfelelően jelenleg is széleskörű társadalmi párbeszédet folytat Magyarország 2021-2027 

közötti uniós fejlesztési tervéről. A társadalmi egyeztetésre közzétett konstrukciók közül a 

relevánsakat az egyes intézkedéseknél feltüntettük, hanygsúlyozni kell azonban, hogy ezek 

még csupán tervezet szintjén állnak rendelkezésre.  

 

5.1. Mitigációs beavatkozási lehetőségek 

 

Energiagazdálkodás, ipar 

 

Lakó és középületek energiahatékonyságának javítása  

 
MI-1 

A település energiafogyasztásának jelentős részéért a háztartások és közintézmények 

fogyasztása a felelős, így ezek energiahatékonysági felújítása elősegíti a mitigációs 

specifikus cél elérését. A közelmúltban már nagyszámú támogatott projekt került 

megvalósításra az önkormányzat intézményei (Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Általános 

Iskola) tekintetében, de a trend folytatása szükséges, és a megújuló energiaforrások 

nagyobb arányú alkalmazása célszerű. Ezeken kívül célszerű okos fogyasztásmérők 

telepítése a már energetikai beruházáson átesett épületekbe is, mivel ezek alkalmazásával 

is további megtakarítások érhetőek el. A források a közintézmények tekintetében 

elsősorban pályázati támogatások bevonásával teremthetők elő, így nagy szerep jut a 

támogatást elbíráló hatóságoknak, szerveknek is.  

A középületek energiahatékonysági felújítása a példamutatáson keresztül 

szemléletformáló hatással bír, ösztönözheti a lakossági beruházásokat is.  

A lakóépületek energiahatékonyságának javítása mindig a tulajdonosok döntése, az állam 

a megfelelő motivációt a lakásfelújítási támogatással nyújtja, az önkormányzat a 

szemléletformáló tevékenységével, valamint egy kiadvány (melyben példákon keresztül 

mutatja be az elérhető megtakarításokat) kiadásával tud hozzájárulni a döntés 

elősegítéséhez. 

Az intézkedés keretében megvalósuló épületek energetikai korszerűsítése csökkenti az 

ÜHG-kibocsátást, javítja a lakhatási és munkafeltételeket, hozzájárul a rezsiköltségek 

csökkentéséhez, valamint élénkíti a helyi gazdaságot.  

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

M-1  SZ-1 

Határidő/időtáv: folyamatosan 2030-ig 

Felelős: önkormányzat,  

egyházak,  
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Lakó és középületek energiahatékonyságának javítása  

 
MI-1 

társasházak,  

épülettulajdonosok  

Célcsoport: lakosság, 

önkormányzat,  

közintézmények,  

egyházak  

Finanszírozási 

igény: 

600 -1500 millió Ft 

Lehetséges 

forrás: 

- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA ÉS KLÍMAVÉDELMI OPERATÍV 

PROGRAM 

4. prioritási tengely: Megújuló energiagazdaság 

4.1 Energiahatékonysági intézkedések előmozdítása 

„Energiahatékonysági intézkedések előmozdítása” beavatkozáshoz 

rendelt forrás 

- VERSENYKÉPES MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 

1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások támogatása 

„Helyi, önkormányzati energetika: energiahatékonysági és megújuló 

energia-felhasználást elősegítő fejlesztések”  

„IKT és okos település-fejlesztések” beavatkozásokhoz rendelt forrás 

Tervezetek:  VMOP-2.1.1-21- Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése, energiaközösségek 

 VMOP-1.2.2-21-  Szociális célú városrehabilitáció 

 

- Vissza nem térítendő lakáscélú állami 

támogatásként otthonfelújítási támogatás 

A Kormány 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete a gyermeket nevelő 

családok otthonfelújítási támogatásáról 

 

 

Épületek energetikai fejlesztése során megújuló energia 

használat beépítése  

 

MI-2 

A település kiemelkedő megújuló energia hasznosítási adottságokkal rendelkezik 

napenergia, geotermikus energia terén. Így az épületek energetikai korszerűsítése során 

szükséges ezekre építve a megújuló energiaforrások integrálásának ösztönzése és 

beépítésük megvalósítása, mely csökkenti az ÜHG-kibocsátást, az energiafüggőséget és 

a rezsiköltségeket is. Lényeges szempont a lakosság/intézmény anyagi helyzetét és a 

háztartás/intézmény szükségleteit legjobban figyelembe vevő megoldások alkalmazása, 

tekintettel a megtérülési időre is. 

A középületek megújuló energia használatának növelése a példamutatáson keresztül 

szemléletformáló hatással bír, ösztönözheti a lakossági beruházásokat is.  

A lakóépületek energiahatékonyságának javítása mindig a tulajdonosok döntése, az állam 

a megfelelő motivációt a lakásfelújítási támogatással nyújtja, az önkormányzat a 

szemléletformáló tevékenységével, valamint egy kiadvány (melyben példákon keresztül 
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Épületek energetikai fejlesztése során megújuló energia 

használat beépítése  

 

MI-2 

mutatja be az elérhető megtakarításokat) kiadásával tud hozzájárulni a döntés 

elősegítéséhez. 

Az intézkedés keretében megvalósuló épületek megújuló energiaforrás használatának 

növelése csökkenti az ÜHG-kibocsátást, javítja a lakhatási és munkafeltételeket, 

hozzájárul a rezsiköltségek csökkentéséhez, valamint élénkíti a helyi gazdaságot.  

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

M-1  SZ-1 

Határidő/időtáv: folyamatosan 2050-ig 

Felelős: önkormányzat,  

egyházak,  

társasházak,  

épülettulajdonosok  

Célcsoport: lakosság, 

önkormányzat,  

közintézmények,  

egyházak  

Finanszírozási 

igény: 

500 -1200 millió Ft 

Lehetséges 

forrás: 

- ZÖLD INFRASTRUKTÚRA ÉS KLÍMAVÉDELMI OPERATÍV 

PROGRAM 

4. prioritási tengely: Megújuló energiagazdaság 

4.2 A megújuló energiák ösztönzése 

„Helyi adottságoknak megfelelő megújuló energiák ösztönzése a saját 

fogyasztási célú, egyéni és közösségi szintű villamosenergia-

termelésben, 

Egyéni és közösségi fűtés-hűtés - a helyi adottságoknak megfelelő - 

megújuló energia alapra helyezése” beavatkozásokhoz rendelt forrás 

 - VERSENYKÉPES MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 

1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások támogatása 

„Helyi, önkormányzati energetika: energiahatékonysági és megújuló 

energia-felhasználást elősegítő fejlesztések” beavatkozáshoz rendelt 

forrás 

 

Tervezetek:  VMOP-2.1.1-21- Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése, energiaközösségek 

 VMOP-1.2.2-21-  Szociális célú városrehabilitáció 

 
 VINOP-1.2.1-21- A mikro-, kis- és középvállalkozások modern 

üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő 

fejlesztések támogatása 
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Épületek energetikai fejlesztése során megújuló energia 

használat beépítése  

 

MI-2 

- Vissza nem térítendő lakáscélú állami 

támogatásként otthonfelújítási támogatás 

A Kormány 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete a gyermeket nevelő 

családok otthonfelújítási támogatásáról 

 

Közvilágítási hálózat korszerűsítése, hiányzó hálózat kiépítése 

 
MI-3 

A közvilágosítási hálózat korszerűsítése, alacsonyabb energiafelhasználást igénylő 

lámpatestek beépítése csökkenti az ÜHG kibocsátást. 

A korszerű LED-es, energiatakarékos fénycsövekre cseréléssel (fényszennyezésmentes 

lámpatestek alkalmazása kívánatos) jelentős energiamegtakarítás érhető el.  Ugyanakkor 

vannak hiányzó hálózati elemek, ezeket a megfelelő közbiztonság, lakók 

életminőségének javulása érdekében szükséges kiépíteni.  
Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

M-1  SZ-1, SZ-2, SZ-3 

Határidő/időtáv: 2022. 

Felelős: önkormányzat,  

Célcsoport: lakosság, 

önkormányzat,  

közintézmények 

vállalkozások 

Finanszírozási 

igény: 

80 millió Ft 

Lehetséges 

forrás: 

- VERSENYKÉPES MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 

1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások támogatása 

„Helyi, önkormányzati energetika: energiahatékonysági és megújuló 

energia-felhasználást elősegítő fejlesztések” beavatkozáshoz rendelt 

forrás 

Tervezet: 

 VMOP-1.2.2-21-  Szociális célú városrehabilitáció 

 VMOP-1.2.1-21- Élhető települések 

 

Fenntartható mezőgazdasági művelés ösztönzése, a 

talajbolygatásból származó ÜHG-kibocsátás csökkentése  

MI-4 

Hajdúsámson településen – rendkívül jó adottságai okán,– az összterület jelentős része 

áll mezőgazdasági művelés alatt, melyből mintegy 55 % a szántó, emiatt jelentős mértékű 

a talajbolygatásból származó ÜHG-kibocsátás.  

Hajdúsámson mezőgazdaságát vizsgálva az egyéni gazdálkodók abszolút túlsúlya 

állapítható meg. 

Az intézkedés keretében szükséges a fenntartható gazdálkodási módok megyei 

elterjesztése, mely az ÜHG-kibocsátás csökkentését és a változó klímához való 

alkalmazkodást is segítené.  
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Fenntartható mezőgazdasági művelés ösztönzése, a 

talajbolygatásból származó ÜHG-kibocsátás csökkentése  

MI-4 

Az intézkedés magában foglalja a talajbolygatást kerülő, talajt gazdagító művelési módok 

elterjesztését; áttérést a biogazdálkodásra; a termőhelyi adottságoknak megfelelő 

termelési szerkezet kialakítását; a vizek visszatartását és hasznosítását; valamint az 

éghajlatváltozáshoz jobban alkalmazkodó mezőgazdasági fajták alkalmazását. Az 

intézkedés megvalósulását elősegíti továbbá a fenntartható művelési módokkal 

kapcsolatos információs anyagok összeállítása, és szemléletformáló tevékenysége. 
Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

M-4 A-4 SZ-1, SZ-2 

Határidő/időtáv: folyamatosan 2050-ig 

Felelős: gazdálkodók  

önkormányzat szemléletformálási tevékenysége által, 

térségi agrárszereplők   

Célcsoport: egyéni gazdálkodók 

gazdálkodó szervezetek  

Finanszírozási 

igény: 

50 -150 millió Ft 

Lehetséges 

forrás: 

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV 

PROGRAM 

2. prioritási tengely: Kutatás, fejlesztés, innováció 

„Tudásáramlás elősegítése a tudástermelés színterei és a piaci 

szereplők közötti együttműködések támogatásával, mindezt segítő 

gazdasági-kutatási ökoszisztéma létrehozásával és fejlesztésével” 

„Tudáshasznosítás ösztönzése a vállalatok kutatás, fejlesztési és 

innovációs tevékenységeinek támogatásával” beavatkozásokhoz 

rendelt forrás 

 

Közlekedés, szállítás 

 

Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása a településen,  

a 4931-es összekötő út belterületi szakaszától Hajdúsámson-

Martinka felé vezető kerékpárút kialakítása  

 

MI-5 

A kerékpáros közlekedésnek – a kerékpárok gyártásától eltekintve – nincs ÜHG-

kibocsátása, így a forgalom egy részének kerékpárra való átterelése a közlekedési eredetű 

kibocsátások csökkentéséhez vezet. A település földrajzi adottságai kedveznek a 

kerékpározásnak, ezért már jelenleg is népszerű ez a közlekedési mód.  

Az intézkedés célja, hogy a kerékpáros infrastruktúra bővítésével, fejlesztésével még 

többek számára elérhetővé és vonzóvá váljon a kerékpározás.  

Az önkormányzat jövőbeli fejlesztési tervei között szerepel a 4931-es összekötő út 

belterületi szakaszától Hajdúsámson-Martinka felé vezető kerékpárút kialakítása. 

 

Kapcsolódás a 

települési 
Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 
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Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása a településen,  

a 4931-es összekötő út belterületi szakaszától Hajdúsámson-

Martinka felé vezető kerékpárút kialakítása  

 

MI-5 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 
M-3, M-6 A-2 SZ-1, SZ-3 

Határidő/időtáv: 2025. 

Felelős: önkormányzat,  

  

Célcsoport: lakosság, turisták 

  

Finanszírozási 

igény: 

300 -500 millió Ft 

Lehetséges 

forrás: 

- MOBILITÁS OPERATÍV PROGRAM 

3. prioritási tengely: Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti 

mobilitás 

3.2 Fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliens, 

intelligens és intermodális nemzeti, regionális és helyi mobilitás 

kialakítása, ideértve a TEN-T-hez való hozzáférés javítását és a 

határon átnyúló mobilitást is 

„EUROVELO kerékpáros létesítmények fejlesztése” beavatkozáshoz 

rendelt forrás 

  

- VERSENYKÉPES MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 

3. prioritási tengely: Turizmus, helyi turisztikai fejlesztések 

„Helyi jelentőségű, turisztikai célú kerékpárutak” beavatkozáshoz 

rendelt forrás 

 

Tervezetek:   
 ZIKOP-3.2 - Természetvédelmi beruházások – a külterületi 

zöldinfrastruktúra gerincét adó védett természeti területek és Natura 

2000 területek, valamint a hozzájuk kötődő természeti és táji értékek 

megőrzését, kezelését és bemutatását célzó fejlesztések 

megvalósítására 

VMOP-1.2.1-21- Élhető települések 

 

A közlekedésből származó ÜHG kibocsátás csökkentésére 

irányuló intézkedések 
 

MI-6 

A klímavédelem szempontjából a nem motorizált közlekedés és a tömegközlekedés 

támogatása a leginkább célravezető. 

A település ÜHG kibocsátás mérséklésének egyik lehetősége a motorizált egyéni 

közlekedési módok háttérbe szorítása, és az utazási igények minél nagyobb hányadának 

közösségi közlekedési eszközökkel történő kielégítése. Ennek ugyanakkor még gátat 

szab a közösségi közlekedési kínálat részben szűk kapacitása, részben nem kellő 

igazodása az igényekhez. Továbbá előnyben kell részesíteni az alacsony kibocsátású 

autóbuszok használatát. 
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A közlekedésből származó ÜHG kibocsátás csökkentésére 

irányuló intézkedések 
 

MI-6 

A város folyamatosan növekvő lakosszáma okán a közeljövőben a közlekedés terén még 

a közlekedésből származó kibocsátások növekedése várható, és emiatt 2030-ig várhatóan 

számottevő csökkenést nem is tud vállalni e téren a település, azonban a 2050-ig tartó 

időtávban már ennek vonatkozásában is kibocsátás-csökkentési intézkedések 

szükségesek.  

Ebben segíthet a külön intézkedés keretében jelölt kerékpárút-hálózat fejlesztés is, 

továbbá az elektromos autók terjedése.  

Tervezett intézkedés a Hajdúsámson-Sámsonkert és Martinka és a belterületi közösségi 

közlekedés fejlesztése, bővítése a szükséges feltételek megteremtésével. 

Emellett a közlekedési ágazat üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentése a szállítási  

igények mérséklése révén is elérhető. A szállítás esetében ennek egyik eszköze az ún. 

rövid ellátási láncok ösztönzése, amelynek lényege a termelés, feldolgozás, értékesítés és 

fogyasztás helyszíneinek közelítése. Hajdúsámson város ennek szellemében ösztönözi a 

helyi termékek előnyben részesítését (a közelmúltban korszerűsített Városi Piac ehhez 

megfelelő színtér, továbbá pozitív példa a közelmúltban nyílt magyar tulajdonú helyi 

áruházlánc hozzáállása, mely alapján a hazai, helyi beszállítókat preferálja), továbbá 

különböző szemléletformálási tevékenységek révén elősegíti a saját felhasználásra 

irányuló zöldség- és gyümölcstermesztés népszerűségének növelését. 
 
Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

M-6 A-1 SZ-1, SZ-2 

Határidő/időtáv: 2050. 

Felelős: önkormányzat, buszközlekedési szolgáltató  

Célcsoport: lakosság  

Finanszírozási 

igény: 

200-500 millió Ft 

Lehetséges 

forrás: 

Zöld Busz program 

ZÖLD INFRASTRUKTÚRA ÉS KLÍMAVÉDELMI OPERATÍV 

PROGRAM 

3. prioritási tengely: Környezet- és természetvédelem 

3.1 Környezetvédelem 

„Levegőminőség javítás” beavatkozáshoz rendelt forrás 

 

-VERSENYKÉPES MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 

1. prioritási tengely: Versenyképes megye 

1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások támogatása 

„Helyi közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” 

beavatkozáshoz rendelt forrás 

 

-MOBILITÁS OPERATÍV PROGRAM 

3. prioritási tengely: Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti 

mobilitás 
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A közlekedésből származó ÜHG kibocsátás csökkentésére 

irányuló intézkedések 
 

MI-6 

1.1 A városi környezet biodiverzitásának, környezetbarát 

infrastruktúrájának megerősítése, valamint a környezetszennyezés 

csökkentése 

„A közösségi közlekedést előnyben részesítő informatikai 

alkalmazások, adatbázisok fejlesztése és bevezetése” beavatkozáshoz 

rendelt forrás 

 

VMOP-1.2.1-21- Élhető települések 

 

 

E-töltő állomás kialakítása a településen 
 

MI-7 

A hibrid és tisztán elektromos meghajtású gépjárművek (személygépkocsik, kerékpárok, 

rollerek) elterjedése a jövőben fokozatosan várható, ugyanakkor az elterjedés 

mérsékeltebb üteme miatt a településen ez inkább középtávú célkitűzések közé sorolható. 

Előnyös lehet, amennyiben a helyi lakos, aki a megyeszékhelyre jár dolgozni, mind a 

lakóhelyén, mind a munkahely településen használni tudná ezen lehetőséget, csökkentve 

ezzel a közlekedésből származó ÜHG kibocsátást. Nagy jelentőségű lehet a fentiek 

mellett az elektromos kerékpárok elterjedése is, amely elsősorban a nagyobb távolságú 

ingázásra nyújt lehetőséget.  

A közelmúltban bejelentett jövőbeli fejlesztés, miszerint a közeli Debrecenben épülő 

BMW gyár számára az elektromos autók gyártásának meghatározó helyszíne lesz 

Debrecen, ezen intézkedési javaslatot méginkább alátámasztja.  

Az alternatív hajtásmódok elterjedése, a közúti elektrifikáció térnyerése ugyanakkor csak 

a kiszolgáló- és töltő-infrastruktúra kiépítésével lehetséges.  

Ennek támogatására javasolt a városközpontban ilyen (gyorstöltésre is alkalmas) 

rendszer(ek) kialakítása. Az ilyen kapacitás mellé feltétlenül javasolt napelemes 

rendszerek telepítése, így javítva a megújuló energiaforrások penetrációját.  
Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

M-6  SZ-1 

Határidő/időtáv: 2030. 

Felelős: önkormányzat  

Célcsoport: Elektromos járművek tulajdonosai, befektetők, cégek  

Finanszírozási 

igény: 

10-50 millió Ft/oszlop 

Lehetséges 

forrás: 

Pályázati támogatás, magántőke 

ZÖLD INFRASTRUKTÚRA ÉS KLÍMAVÉDELMI OPERATÍV 

PROGRAM 

3. prioritási tengely: Környezet- és természetvédelem 

3.1 Környezetvédelem 

„Levegőminőség javítás” beavatkozáshoz rendelt forrás 
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E-töltő állomás kialakítása a településen 

 

MI-7 

-VERSENYKÉPES MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 

1. prioritási tengely: Versenyképes megye 

1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások támogatása 

„Helyi közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” 

„Helyi zöld és kék infrastruktúra fejlesztése, klíma-

alkalmazkodás (illeszkedve a helyi klímastratégiákhoz), helyi 

környezetvédelmi infrastruktúra és hulladékgazdálkodás fejlesztése” 

beavatkozásokhoz rendelt forrás 

 

-MOBILITÁS OPERATÍV PROGRAM 

3. prioritási tengely: Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti 

mobilitás 

„Alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra (pl. e-töltők, H-töltők) 

fejlesztése”beavatkozáshoz rendelt forrás 

 

Hulladékgazdálkodás, egyéb 

 

Illegális hulladéklerakók felszámolása, illegális 

hulladéklerakások megelőzése 

 

MI-8 

Az illegális hulladéklerakások a településen sajnos még mindig számottevő problémát 

jelentenek. Ezek kialakulása esetén felszámolásuk szükséges, azonban megelőzési céllal 

a szemléletformáló tevékenységek végzése is kulcsfontosságú, valamint segítség lehet a 

települési térfigyelő kamerarendszer bővítése a hiányzó helyeken. 

 
Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

M-5 A-1, A-2 SZ-1, SZ-2, SZ-3 

Határidő/időtáv: folyamatosan 2050-ig 

Felelős: lakosság, önkormányzat, hulladék közszolgáltató 

Célcsoport: lakosság, turisták  

Finanszírozási 

igény: 

esetenként 0,1-0,5 millió Ft 

kamerarendszer bővítése 20-25 millió Ft 

szemléletformálás komplex egységben összehangolva 

Lehetséges 

forrás: 

Saját erő, pályázati finanszírozás 

"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt 

Tervezet: 

 VMOP-1.2.1-21-  Élhető települések 
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Háztartási egyedi szilárd tüzelés széles körű elterjedésének 

mérséklése az egyes hulladékfajták hasznosításának 

ösztönzésével  

MI-9 

A települési vegyes hulladék – sajnálatos módon esetenként veszélyes hulladékok is- 

tüzelőanyagként való hasznosítása (feltételezhetően anyagi okokra visszavezethetően) az 

elmúlt időszakban egyre inkább újra elterjedt a városban. E folyamat mindenekelőtt 

levegőszennyezési problémaként jelentkezik, ugyanakkor klímavédelmi vonatkozással is 

bír, hiszen e bizonytalan összetételű tüzelőanyag fűtőértéke általában elmarad a korábban 

széles körben felhasznált jó minőségű tűzifáétól, illetve földgázétól, így egységnyi hő 

előállításához nagyobb mennyiséget kell elégeti belőle, ami összességében nagyobb 

mértékű üvegházhatású gáz kibocsátást is eredményez. Az intézkedés ennek megfelelően 

az elégetett hulladékfajták újrahasználatára, illetve újrahasznosítására irányuló 

szemléletformálási akciók megvalósítását foglalja magában. 

  
Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

M-1 A-2 SZ-1, SZ-2, SZ-3 

Határidő/időtáv: folyamatos 

Felelős: önkormányzat 

 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási 

igény: 

0,5-2 millió Ft/év 

Lehetséges 

forrás: 

 - saját forrás/pályázati forrás, szemléletformálás komplex 

tevékenységcsomag részeként, civil szervezetek humán erőforrása 

 

 

 

A városi zöldfelületek arányának növelése, faültetési program 

 

MI-10 

A városi zöldfelületek részarányának növelésében az önkormányzatnak korlátozottak a 

lehetőségei, mivel nem állnak már rendelkezésre olyan önkormányzati tulajdonú 

ingatlanjai, melyek további park létesítésre, nagyobb volumenű zöldterület fejlesztési 

projektre megfelelőek volnának. Emiatt a jövőben az önkormányzat a  zöldterületek 

növelése érdekében a járdák és az épületek köze, a járdák és az út közötti lehetséges zöld 

sáv kialakítására fókuszál,  ezek rendezése, faültetések megvalósítása a cél. Az 

önkormányzat által megvalósított faültetések folyamatosak, évente mintegy 100 db fa 

elültetését tűzte ki célul. 
Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

M-4 A-4 SZ-1, SZ-2 

Határidő/időtáv: 2050-ig folyamatosan 

Felelős: önkormányzat  

Célcsoport: lakosság, turisták  

Finanszírozási 3-5 millió Ft/év 
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A városi zöldfelületek arányának növelése, faültetési program 

 

MI-10 

igény: 

Lehetséges 

forrás: 

Saját erő, esetlegesen civil szervezet hozzájárulása humán 

erőforrással, továbbá pályázati forrás részelemeként is szerepeltethető 

(pl. VMOP-1.2.2-21-  Szociális célú városrehabilitáció) 

Tervezet: 

 VMOP-1.2.1-21-  Élhető települések 

 

Fenntartható városfejlesztési stratégia kidolgozása, végrehajtása MI-11 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése az Irányító Hatóság által megadott 

módszertan szerint a Versenyképes Magyarország Operatív Programhoz történő 

illeszkedés érdekében. 

Az ITS-t a Felhívás mellékleteként megjelent módszertani útmutató alapján, abban 

foglaltak szerint szükséges elkészíteni.  

Amennyiben a város nem készít új stratégiát, hanem meglévő aktuális ITS kiegészítését 

végzi el, az ITS-t elfogadó közgyűlési határozatnak a teljes ITS-re kell vonatkoznia.  

A támogatás elnyerése esetén a stratégiában foglaltak megvalósításra kerülhetnek. 

 

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

M-1, M-2, M-5, M-6 A-1, A-2, A-3,  SZ-1, SZ-2, SZ-3 

Határidő/időtáv: Stratégia készítése vonatkozásában 2021,  

Megvalósítás tekintetében 2027. 

Felelős: önkormányzat,  

Célcsoport: lakosság  

Finanszírozási 

igény: 

Stratégia készítése vonatkozásában 10 millió Ft 

Megvalósítás tekintetében 2-2,5 milliárd Ft 

Lehetséges 

forrás: 

 VMOP-1.4.1-21 

 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása 

 

5.2. Adaptációs intézkedési javaslatok 

 

Emberi egészség védelme 

 

Helyi egészségvédelmi fejlesztések – játszóterek fejlesztése és 

újak kialakítása a növekvő lakosszám okán   

AI-1 

A tervezett helyi egészségvédelmi fejlesztésekben szerepet kap a mozgás szeretetének 

népszerűsítése, a növekvő gyermeklétszám pedig a meglévő játszóterek fejlesztését, és 

újak kialakítását is indokolja. 

Ezzel kapcsolatosan megfontolandó a tartós hőség hatásait enyhítő berendezések 

telepítése, megoldások alkalmazása is a hőhullámos időszakok várható növekedésére 

számítva (pl. párakapu, ivókút létesítése). 
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Helyi egészségvédelmi fejlesztések – játszóterek fejlesztése és 

újak kialakítása a növekvő lakosszám okán   

AI-1 

Az intézkedés a megyei klímastratégia AI-5 jelű, „Belterületi közjóléti funkciójú 

zöldterületek kialakítása és fenntartása” intézkedéséhez maximálisan illeszkedik. 

A zöldfelületek amellett, hogy szén-dioxid nyelőkapacitásként működnek, a városok 

élhetőségét is javítják, számos közjóléti funkcióval bírnak. A játszóterek felújításának 

részeként a megyei stratégia fásítást és ivókút létesítését is előirányoz. 
Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

 A-2 SZ-1, SZ-3 

Határidő/időtáv: 2030. 

Felelős: önkormányzat  

Célcsoport: lakosság, gyermekek, családok 

Finanszírozási 

igény: 

5-20 millió Ft/játszótér 

Lehetséges 

forrás: 

 -Tervezetek: 

 VMOP-1.2.2-21-  Szociális célú városrehabilitáció 

VMOP-1.2.1-21-  Élhető települések 

 

Helyi egészségvédelmi fejlesztések – Epreskerti rendezvénytér 

fejlesztése  

AI-2 

A tervezett helyi egészségvédelmi fejlesztésekben fontos szerepet kap a sportos 

életmódra motiválás, a rekreációs lehetőségek számának növelése, ennek kapcsán a 

településen az Epreskerti rendezvénytéren nagyszínpad, nézőtér, sétény, futókör 

kialakítása és környezetrendezés tervezett. 

Ezzel kapcsolatosan megfontolandó a tartós hőség hatásait enyhítő berendezések 

telepítése, megoldások alkalmazása is a hőhullámos időszakok várható növekedésére 

számítva (pl. párakapu, ivókút létesítése). 

Az intézkedés a megyei klímastratégia AI-5 jelű, „Belterületi közjóléti funkciójú 

zöldterületek kialakítása és fenntartása” intézkedéséhez maximálisan illeszkedik. 

A zöldfelületek amellett, hogy szén-dioxid nyelőkapacitásként működnek, a városok 

élhetőségét is javítják, számos közjóléti funkcióval bírnak. 

A megyei stratégia a közparkokban fásszárú növényzet és ivókút telepítését, nagy 

népsűrűségű, sokak által látogatott területeken hőségnapokon mobil párakapu 

kihelyezését irányoz elő. 
Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

 A-2, A-1 SZ-1, SZ-3, SZ-2 

Határidő/időtáv: 2030. 

Felelős: önkormányzat  

Célcsoport: lakosság, önkormányzat, vállalkozások 

Finanszírozási 

igény: 

400 millió Ft 
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Helyi egészségvédelmi fejlesztések – Epreskerti rendezvénytér 

fejlesztése  

AI-2 

Lehetséges 

forrás: 

 -Tervezet: 

 VMOP-1.2.2-21-  Szociális célú városrehabilitáció 

VMOP-1.2.1-21-  Élhető települések 

 

 

Helyi egészségvédelmi fejlesztések – tornacsarnok kialakítása  AI-3 

A tervezett helyi egészségvédelmi fejlesztésekben fontos szerepet kap a sportos 

életmódra motiválás, a rekreációs lehetőségek számának növelése, ennek kapcsán a 

településen tornacsarnok kialakítása tervezett, a szükséges környezet rendezéssel, park 

kialakításával.  

 
Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

 A-2 SZ-1, SZ-3 

Határidő/időtáv: 2050. 

Felelős: önkormányzat  

Célcsoport: lakosság, önkormányzat, vállalkozások 

Finanszírozási 

igény: 

500 millió Ft 

Lehetséges 

forrás: 

 -Tervezet: 

 VMOP-1.2.2-21-  Szociális célú városrehabilitáció 

VMOP-1.2.1-21-  Élhető települések 

 

 

Allergén növények elterjedésének monitorozása  AI-4 

Az allergén növények elterjedésének monitorozása közegészségügyi célokat szolgál, 

annak éghajlatváltozási jelentőségét az adja, hogy a következő évtizedekre jelzett 

éghajlati adottságok várhatóan egyre kedvezőbb feltételeket teremtenek majd a már 

jelenleg is megtalálható allergén növények további terjedéséhez, de egyben új allergének 

megtelepedését is előidézheti. Az intézkedés magában foglalja a közterületeken, illetve a 

bolygatott, művelés alatt nem álló területeken az allergén növények (mindenekelőtt 

parlagfű) jelenlétének vizsgálatát, amennyiben jelen vannak ilyen növények, azok irtását, 

illetve az érintett ingatlanok tulajdonosainak értesítését az irtásra vonatkozó jogszabályi 

kötelezettségről. 

 
Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

 A-2 SZ-1, SZ-2 

Határidő/időtáv: folyamatos 

Felelős: önkormányzat, ingatlantulajdonosok  

Célcsoport: lakosság,  

Finanszírozási 

igény: 

0,5-1 millió Ft/év 



HAJDÚSÁMSON VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 2020-2030. 

                           

 

 

____________________________________________________________________168 

NNK Kft. Debrecen, Iskola utca 3.  

Tel: 52/532-185,                  Fax: 52/532-009                                       E-mail: nnk@nnk.hu 

 

Allergén növények elterjedésének monitorozása  AI-4 

Lehetséges 

forrás: 

 - saját forrás, esetlegesen civil szervezet humán erőforrására 

támaszkodva  

 

 

Klímavészhelyzeti és extrém időjárási helyzetekre való 

felkészülés  
 

AI-5 

A meglévő katasztrófavédelmi eszközök és intézmények revíziója, kiegészítése új 

forgatókönyvi elemekkel (energiaellátás vagy hulladékszállítás leállása, közlekedési, 

ivóvíz-ellátási nehézségek, csapadékvíz-elvezetés nehézségei).  

Ezzel kapcsolatosan leltárba kell venni a háttérinfrastruktúra működtetéséhez szükséges 

járműveket és eszközöket, amennyiben azok nem kielégítően állnak rendelkezésre, úgy 

azok pótlásáról, kiegészítéséről, a meglévőek rendszeres karbantartásáról gondoskodni 

szükséges.  

Indokolt lehet az egészségügyi vészhelyzetek miatt, a katasztrófa-egészségügyi célú 

fejlesztések, szükséges járművek, eszközök, állomások korszerűsítése és informatikai 

támogatása. 

Mindemellett aktív, élményalapú szemléletformálási programokkal is lehet támogatni a 

felkészülést az éghajlatváltozásra (pl. tűzoltó napok, elsősegélynyújtás stb.). 

 
Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

 A-2 SZ-1, SZ-2, SZ-3 

Határidő/időtáv: folyamatos/ 2050. 

Felelős: önkormányzat,  

katasztrófavédelmi feladatokat ellátó állami szervezetek,  

egyéb, a veszélyelhárításban dolgozó szervek vezetése alatt álló 

szakmai önkéntes, civil és non-profit szervezetek  

Célcsoport: lakosság,  

Finanszírozási 

igény: 

2-200 millió Ft 

Lehetséges 

forrás: 

 -Tervezet: 

  ZIKOP-1.1.0- Katasztrófakockázat csökkentés 

 

Vízgazdálkodás  

 

Infrastruktúra fejlesztések- csapadékvíz elvezető hálózat bővítése AI-6 

A város jelentős részén még nincs kiépítve a csapadék víz elvezetés. A klímamodellek 

projekciói szerint az éves csapadék mennyisége nem változik szignifikánsan az 

elkövetkező évtizedekben, annak éven belüli megoszlása ugyanakkor szélsőségesebbé 

válik, így a hirtelen lezúduló nagy esők is várhatóan gyakrabban sújtják majd a várost, 

amire a város a csapadékvízelvezető hálózata nincsen felkészítve. 
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Infrastruktúra fejlesztések- csapadékvíz elvezető hálózat bővítése AI-6 

Hajdúsámson városban általánosságban elmondható, hogy a jellemzően tavaszi-nyári 

időjárásviszonyok a terület síkvidéki jellegéből adódóan rendkívüli, havariás állapotokat 

teremtenek. Ilyenkor a mélyebb fekvésű területeken több ingatlan is veszélyeztetve van. 

Ebből adódóan az elmúlt években többszöri beavatkozás vált szükségessé, mind az 

Önkormányzat, a Katasztrófavédelem, és a Tűzoltóság részéről is. 

Az elmúlt években történtek jelentős fejlesztések az I. számú és a IV. sz. vízgyűjtőn – 

melyeknek immár kielégítő a kiépítettsége, és a főút mentén is bizonyos szakaszokon, 

továbbá a kerékpárúthoz kapcsolódóan. 

A továbbiakban a közeljövőben az V. sz. vízgyűjtő esetén tervezettek fejlesztések, 

valamint további fejlesztések a 4931.sz. közút mentén. Ezeken túl hosszabb távú cél a 

további vízgyűjtő területek esetében is a minél nagyobb arányú kiépítettség elérése, 

Sámsonkert és Martinka településrészeken is.  

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

 A-1, A-2, A-4 SZ-1, SZ-3 

Határidő/időtáv: 2030. 

Felelős: önkormányzat,  

Célcsoport: lakosság – elöntéssel fenyegetett,  

közintézmények, vállalkozások 

Finanszírozási 

igény: 

400-1000 millió Ft 

Lehetséges 

forrás: 

 - ZÖLD INFRASTRUKTÚRA ÉS KLÍMAVÉDELMI OPERATÍV 

PROGRAM 

2. prioritási tengely: Körforgásos gazdasági rendszerek és 

fenntarthatóság 

2.1 Fenntartható vízi közmű rendszerek 

„Víztakarékosság és az éghajlatváltozás kihívásai: a meglévő 

rendszerek integrálása, hatékonyságnövelése, automatizálás és 

folyamatirányítás, vízveszteségek csökkentése, 

csapadékvízgazdálkodás, tisztított szennyvíz és szennyvíziszap 

hasznosítás, zöld és kék infrastruktúrák fejlesztése” beavatkozáshoz 

rendelt forrás 

1. prioritási tengely: Vízgazdálkodás, katasztrófakockázat csökkentés 

1.1 Katasztrófakockázat csökkentés éghajlatváltozás 

„Katasztrófák elleni védekezés: megelőzés, felkészülés, reagálás, 

helyreállítás” beavatkozáshoz rendelt forrás 

  

1.2 Vízgazdálkodás 

„Víz és település: nagyobb léptékű, a települések életét közvetlenül 

befolyásoló vízgazdálkodási beruházások, a helyi adottságok 

függvényében megalapozva a kék és zöld infrastruktúrák 

előkészítését és vizeink jó állapotának elérését is” 

„Vízkár, aszálykár és vízvédelem: nagyobb térségi vízgazdálkodási, 

illetve a vizek jó ökológiai, kémiai és mennyiségi állapotának elérését 

támogató beruházások összehangoltan a mezőgazdasági és ökológiai 
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Infrastruktúra fejlesztések- csapadékvíz elvezető hálózat bővítése AI-6 

igényekkel, illetve egyéb (pl. rekreációs) célokkal” beavatkozáshoz 

rendelt forrás 

 

-VERSENYKÉPES MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 

1. prioritási tengely: Versenyképes megye 

1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások támogatása 

„Helyi zöld és kék infrastruktúra fejlesztése, klíma-

alkalmazkodás (illeszkedve a helyi klímastratégiákhoz), helyi 

környezetvédelmi infrastruktúra és hulladékgazdálkodás fejlesztése” 

beavatkozáshoz rendelt forrás 

 

Tervezetek: 

 ZIKOP-1.1.0-  Katasztrófakockázat csökkentés 

 ZIKOP-1.2.0.- Vízkárelhárítás, vízháztartási szemléletű vízrendezés 

 ZIKOP-1.2.1.-  Víz és település 

 ZIKOP-2.1.1-  Víziközmű rendszerek és zöld-kék infrastruktúra 
 

Mező- és erdőgazdaság 

 

A helyi mezőgazdaság és háztáji gazdaság felkészítése az aszályos 

időszakok kezelésére, köztük a víztakarékos öntözési lehetőségek 

azonosítása, létrehozása  

AI-7 

Cél a vizek többletéből és hiányából eredő kártételekkel szembeni ellenálló-képesség 

javítása. Az éven belüli csapadékeloszlás egyre szélsőségesebbé válása a nagy intenzitású 

csapadékesemények gyakoriságának növekedése mellett az aszályos időszakok 

hosszának, intenzitásának és gyakoriságának fokozódásában is megmutatkozik, ami 

nyilvánvalóan kedvezőtlen a mezőgazdasági művelés, különösen a tavaszi vetésű 

szántóföldi növények, valamint a zöldség- és gyümölcstermesztés számára. Az 

intézkedés minden olyan tervezési, szemléletformálási, oktatási tevékenységet magában 

foglal, amely hozzájárul a mezőgazdasági termelés fennmaradásához és 

jövedelmezőségének szinten tartásához, a víztakarékos öntözés gyakorlatának 

elterjesztéséhez a háztáji zöldség- és gyümölcstermesztésben, az egyéni gazdaságok és 

gazdálkodó szervezetek esetén. 

Kiemelten fontos, hogy az intézkedés megyei, térségi együttműködést, komplex 

szemléletet, megközelítést igényel. 
Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

 A-3 SZ-1 

Határidő/időtáv: folyamatos 

Felelős: önkormányzat, TIVIZIG, HNPI, HBMKI KHSZ, HB Megyei 

Önkormányzat  

Célcsoport: háztáji gazdálkodást folytató lakosok, mezőgazdasági termelők  

 

Finanszírozási 

igény: 

2-100 millió Ft 
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A helyi mezőgazdaság és háztáji gazdaság felkészítése az aszályos 

időszakok kezelésére, köztük a víztakarékos öntözési lehetőségek 

azonosítása, létrehozása  

AI-7 

Lehetséges 

forrás: 

 Tervezet:   

ZIKOP-1.2.0. -  Vízkárelhárítás, vízháztartási szemléletű vízrendezés 

ZIKOP-1.2.1.-  Víz és település 

 

Folyamatos erdőborítás megvalósítása, természetközeli 

erdőfelújítás ösztönzése  

 

AI-8 

Az erdők kulcsszerepet töltenek be mind a légköri szén-dioxid elnyelésében, mind – a 

mikro- és mezoklímára gyakorolt hatásuk révén – a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodásban, de kizárólag abban az esetben, ha az erdőborítás folyamatos, a 

faegyedek egészségi állapota kielégítő, az erdők fajösszetétele és faállománysűrűsége 

alkalmazkodik a jelenlegi és jövőbeli táji adottságokhoz.  

A folyamatos erdőborítás olyan állapot, amikor a többkorú erdőállomány folyamatosan, 

egyenletesen borítja az erdő talaját és az erdő megújulása, felújítása az erdőállomány 

védelmében, véghasználati terület nélkül történik, az erdő tájképi megjelenése nem 

változik.  

A folyamatos erdőborítás mellett az erdők biodiverzitása – ezáltal az 

alkalmazkodóképessége – nagyobb, az általa nyújtott ökológiai szolgáltatások szélesebb 

körűek, továbbá ez a művelési mód az erdőterületek megfelelő vízháztartásához is 

hozzájárul. 

Az intézkedés keretében ösztönözni kell a folyamatos erdőborítású területek arányának 

növekedését. Ezen kívül ösztönözni kell a természetközeli erdőgazdálkodás alapelveinek 

megvalósítását az erdőfelújítások során az erdőterületek minél nagyobb részén.  

Az intézkedés megyei, térségi együttműködést igényel, kapcsolódva a Hajdú-Bihar 

Megyei Klímastratégia AI-13 és AI-14 intézkedéséhez. 
Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

 A-3 SZ-1 

Határidő/időtáv: folyamatos 

Felelős: erdészeti társaságok, magánerdők tulajdonosai  

szemléletformálás, ösztönzés: HB Megyei Önkormányzat, Erdészeti 

Igazgatóság 

Célcsoport: lakosok, turisták, önkormányzat 

 

Finanszírozási 

igény: 

20-50 millió Ft 

Lehetséges 

forrás: 

 erdészeti társaságok, magánerdők tulajdonosai saját forrásai, 

pályázati támogatási lehetőségekkel kiegészítve 

Tervezet: ZIKOP-1.2.1.-  Víz és település  
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Természeti, táji környezet, települési zöldfelületi rendszer 

 

Védett területek és természetközeli élőhelyek állapotának 

fenntartása, állapotromlásának megakadályozása 

AI-9 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a település közigazgatási 

területét érintő NATURA 2000 területek a Martinkai-legelő (HUHN20024) és a Liget-

legelő (HUHN21164). 

A változó éghajlati feltételek nem kedveznek az élőhelyek hosszú távú fennmaradásának. 

A szárazodás és az invazív fajok, új kártevők megjelenése és elszaporodása az 

ökoszisztémák átalakulását okozhatja. 

Az intézkedés ennek megfelelően a védett területek állapotának folyamatos nyomon 

követését, természetvédelmi állapotuk fenntartását, a lehetőségek és igények felmérését 

követően a védelem alatt álló területek kiterjedésének esetleges növelését, továbbá 

állapotromlás észlelése esetén az illetékes nemzeti park igazgatóságnál a szükséges 

kezelések, beavatkozások elvégzésének kezdeményezését foglalja magában.  

Az intézkedés része a fontosabb ökológiai folyosók, pufferterületek beazonosítása, ezek 

fenntartási lehetőségeinek és bővítésének megvizsgálása és megvalósítása. 
Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

 A-3 SZ-1 

Határidő/időtáv: folyamatos 

Felelős: nemzeti park igazgatóság (HNPI), önkormányzat, civil szervezetek, 

közszféra kedvezményezettek és konzorciumi partnereik  

Célcsoport: természetközeli élőhelyek növény- és állatvilága  

lakosság, turisták  

Finanszírozási 

igény: 

1-10 millió Ft/év 

Lehetséges 

forrás: 

 - ZÖLD INFRASTRUKTÚRA ÉS KLÍMAVÉDELMI OPERATÍV 

PROGRAM 

3. prioritási tengely: Környezet- és természetvédelem 

3.2 Természetvédelem 

„A Natura 2000 területeket és védett természeti területeket magában 

foglaló külterületi zöldinfrastruktúra megőrzése, fejlesztése és 

kezelése” 

„A biológiai sokféleség, a Natura 2000 hálózat szolgáltatásainak 

fenntartható hasznosítása” 

„A biológiai sokféleség megőrzését, a zöld infrastruktúra fejlesztését, 

az ökoszisztéma szolgáltatások hasznosítását megalapozó 

információs rendszerek fejlesztése”  beavatkozáshoz rendelt forrás 

 

Tervezet:  

 -ZIKOP-3.2 -  Természetvédelmi beruházások – a külterületi 

zöldinfrastruktúra gerincét adó védett természeti területek és Natura 

2000 területek, valamint a hozzájuk kötődő természeti és táji értékek 



HAJDÚSÁMSON VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 2020-2030. 

                           

 

 

____________________________________________________________________173 

NNK Kft. Debrecen, Iskola utca 3.  

Tel: 52/532-185,                  Fax: 52/532-009                                       E-mail: nnk@nnk.hu 

 

Védett területek és természetközeli élőhelyek állapotának 

fenntartása, állapotromlásának megakadályozása 

AI-9 

megőrzését, kezelését és bemutatását célzó fejlesztések 

megvalósítására 

 

 

 

Épített környezet, települési infrastruktúra 

 

Infrastruktúra fejlesztések- ivóvíz hálózat bővítése AI-10 

Az ivóvíz vezeték Hajdúsámson belterületén szinte teljes mértékben kiépült, azonban a 

város folyamatos növekedése által vannak még peremterületek, ahol nem áll 

rendelkezésre ivóvíz gerincvezeték. Más a helyzet Martinka és Sámsonkert 

településrészek esetében, itt a településrész benépesedését még nem követte a közmű 

infrastruktúra megfelelő mértékű fejlesztése. 

Sámsonkert és Martinka településrészeken is tervezett a ivóvíz-hálózat  fejlesztése és 

bővítése, Sámsonkert esetében mintegy összesen 15,5 km tervezett, Martinka esetében 

mintegy 2 km tervezett. 

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

 A-1, A-2 SZ-1, SZ-3 

Határidő/időtáv: 2030. 

Felelős: önkormányzat, víziközmű szolgáltató 

Célcsoport: lakosság  

Finanszírozási 

igény: 

430 millió Ft 

Lehetséges 

forrás: 

 - ZÖLD INFRASTRUKTÚRA ÉS KLÍMAVÉDELMI OPERATÍV 

PROGRAM 

2. prioritási tengely: Körforgásos gazdasági rendszerek és 

fenntarthatóság 

2.1 Fenntartható vízi közmű rendszerek 

„Ivóvízminőség: az új Ivóvíz Irányelvből adódó feladatok és 

beruházások megvalósítása, ellátási hiányok felszámolása, ivóvíz 

minőség javítása, az ivóvízellátás biztonságának fokozása” 

beavatkozáshoz rendelt forrás 

Tervezetek: 

ZIKOP-1.2.1.-  Víz és település 

ZIKOP-2.1.1-  Víziközmű rendszerek és zöld-kék infrastruktúra 

 

Infrastruktúra fejlesztések- szennyvíz hálózat bővítése AI-11 

A város sokáig egyik legnagyobb közművesítési hiányossága a korlátozottan kiépített 

szennyvízelvezetés volt. A 2000-es évek végéig a város, azaz annak központi 

belterületének csak egy része volt ellátva szennyvízcsatorna hálózattal. Az évtized elején 

indult meg egy nagyon jelentős szennyvízberuházás, aminek révén a szennyvízhálózat 

hossza tízszeresére, 6 km-ről, több, mint 60 km-re nőtt, ezzel együtt rohamosan 

megemelkedett a bekapcsolt lakások száma, Jelenleg a város lakásállományának mintegy 
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Infrastruktúra fejlesztések- szennyvíz hálózat bővítése AI-11 

58 %-a van rácsatlakozva a szennyvízhálózatra. Jelentős tehát az elmaradás, főként a 

kertségi részeken. 

Hiányzó szennyvíz gerincvezeték Hajdúsámson belterületén is előfordulnak, 

Sámsonkertben alig van kiépített gerincvezeték, Martinka területén pedig egyáltalán 

nincs kiépítve szennyvíz elvezető hálózat. Hajdúsámson belterületén, Sámsonkert és 

Martinka településrészeken is tervezett a szennyvíz-hálózat  bővítés. 

 

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

 A-1, A-2 SZ-1, SZ-3 

Határidő/időtáv: 2030. 

Felelős: önkormányzat, víziközmű szolgáltató 

Célcsoport: lakosság  

Finanszírozási 

igény: 

500 millió Ft 

Lehetséges 

forrás: 

 - ZÖLD INFRASTRUKTÚRA ÉS KLÍMAVÉDELMI OPERATÍV 

PROGRAM 

2. prioritási tengely: Körforgásos gazdasági rendszerek és 

fenntarthatóság 

2.1 Fenntartható vízi közmű rendszerek 

„Szennyvíz+: uniós jogszabályi megfelelést biztosító beruházások, 

egyedi megoldások, kistelepülések szennyvíz kérdéskörének 

megoldása, a befogadó víztestek jó állapotának elérését szolgáló 

beruházások” beavatkozáshoz rendelt forrás 

ZIKOP-1.2.1.-  Víz és település 

ZIKOP-2.1.1-  Víziközmű rendszerek és zöld-kék infrastruktúra 

 

 

Infrastruktúra fejlesztések, kitettség csökkentése- belterületi 

utak, járdák építése 

AI-12 

A belterületi utak kiépítettsége egyes részterületeken nem megfelelő, a közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése szükséges a károk megelőzése érdekében Az ITS-ben a 

városközpont akcióterületre vonatkozóan szerepel az „Utak burkolatának felújítása, 

szilárd burkolattal történő ellátása, mechanikai stabilizálása, pormentesítése”, Oncsa, 

Sámsonkert és Martinka akcióterületeken vonatkozásában is szerepel az „Utak 

burkolatának felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása; járdák felújítása”. 

Az utóbbi években, az ITS készítése óta megvalósult elemek: 

Utak burkolatának felújítása, szilárd burkolattal való ellátása valósult meg: Toldi utca, 

Jókai utca, Epreskert utca. Zöld város projekt keretében a Jókai utca, Malom utca 

Martinka akcióterületen: Debreceni úton járdafelújítás (Kastély utca és Nyugati utca 

között) elkészült, A Bojtorján utca, Török utca útstabilizálása Zárkerti program pályázat 

keretében valósult meg. A Harmathy utca saját erőből történő útépítése megvalósult 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat 

keretében szilárd burkolatú járdafelújítás valósult meg: Bartók B. utca, Ág, Csire Bartók-

Garai, Nap, Harangi utcák korábbi években. 
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Infrastruktúra fejlesztések, kitettség csökkentése- belterületi 

utak, járdák építése 

AI-12 

Útburkolat felújítás valósult meg az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” pályázat keretében a Damjanich utcában 2017. évben. Önerős útépítés 

keretében a Bartók B. utca egy szakasza szilárd burkolatot kapott. 2019. évben a Veres 

Péter utca útfelújítása, 2020. évben a Szabó Pál utca útfelújítása valósult meg. 

A Hajdúsámson és Nyíradony közötti burkolatmegerősítés, a Hajdúsámson elkerülő út, a 

Debrecen és Hajdúsámson közötti 2x2 sávos út elkészült. 

Mindezek ellenére az utak tekintetében rengeteg további teendő akad, melyet a lakossági 

kérdőívekben adott válaszok is maximálisan alátámasztottak, hogy ezen a téren fejlesztés 

szükséges, a közlekedési infrastruktúra kitettsége nagy, a károk keletkezésének esélye 

magas.  

 

A gyalogos közlekedés inkább a rövidebb távú közlekedési igények kielégítésében 

játszhat szerepet, nem szabad ugyanakkor elhanyagolni jelentőségét, hiszen a gyaloglás 

élénkülése a környezeti hasznok mellett kedvező közegészségügyi hatásokkal is jár, 

továbbá a jó minőségű járdák hozzájárulnak a rendezett utcakép kialakulásához.  

Rövidebb távon belterületi utak, járdák építése tervezett például a Bodzás, Szeder, Malom 

Csillag, Rózsa és Nap utcákon. 

 

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

 A-1, A-2 SZ-1, SZ-3 

Határidő/időtáv: 2030. 

Felelős: önkormányzat, NIF Zrt., Magyar Közút Zrt. 

Célcsoport: lakosság  

Finanszírozási 

igény: 

360-1500 millió Ft 

Lehetséges 

forrás: 

 - VERSENYKÉPES MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 

1. prioritási tengely: Versenyképes megye 

1.1 Helyi gazdaságfejlesztés támogatása 

„Helyi gazdasághoz kapcsolódó térségi és helyi közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése” beavatkozáshoz rendelt forrás 

1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások támogatása 

„Helyi közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” 

beavatkozáshoz rendelt forrás 

Tervezetek: 

- VMOP-1.1.2-21-  4 és 5 számjegyű utak fejlesztése 

- VMOP-1.2.1-21-  Élhető települések 
 

 

Infrastruktúra fejlesztések, kitettség csökkentése - parkolóhelyek 

kialakítása, megfelelő csapadékvíz elvezetéssel 

AI-13 

Hajdúsámsonban a motorizációs szint emelkedésével együtt, megjelentek a városban a 

parkolási problémák is. A probléma leginkább a városközpontban jelentkezett, a 

polgármesteri hivatal, valamint a piac környékén. Ezeken a területeken kedvezőtlen 
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Infrastruktúra fejlesztések, kitettség csökkentése - parkolóhelyek 

kialakítása, megfelelő csapadékvíz elvezetéssel 

AI-13 

helyzetet teremtett a kevés, és nem megfelelő minőségű parkolóhely. A 2020. évben 

átadott Városi Piachoz parkolók kiépítése is történt, mely projektben a parkolók 

biztonságos vízelvezetése is megoldottá vált, ennek köszönhetően a parkolási problémák 

ezen a területen már nem jellemzőek. További fejlesztési terület a polgármesteri hivatal 

környezetében parkolóhelyek kialakítása, udvarrendezés, valamint a Polgármesteri 

Hivatal irodáinak felújítása is. 

 

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

 A-1 SZ-1 

Határidő/időtáv: 2030. 

Felelős: önkormányzat,  

Célcsoport: lakosság, dolgozók 

Finanszírozási 

igény: 

500 millió Ft 

Lehetséges 

forrás: 

 - VERSENYKÉPES MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 

1. prioritási tengely: Versenyképes megye 

1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások támogatása 

„Helyi közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” 

beavatkozáshoz rendelt forrás 

Tervezetek: 

- VMOP-1.2.1-21-  Élhető települések 

 

5.3.Szemléletformálási intézkedési javaslatok 

Települési, intézményi szereplők klímatudatos szemléletének 

erősítése  

SZI-1 

A klímastratégia szemléletformálási intézkedései esősorban a lakosságra irányulnak, e 

célcsoport eredményes megszólításának alapfeltétele ugyanakkor az annak tagjaival 

közvetlen, napi kapcsolatban álló intézmények munkatársai által végzett tudás-transzfer 

is, hiszen a lakosság körében ők véleményformálóknak tekinthetőek. 

 

Az önkormányzati, intézményi fejlesztések adhatják meg azt a többlet motivációt, 

amelyet a különböző fórumokon átadva a lakossági beruházási kedv ösztönözhető. Ezzel 

kapcsolatosan az önkormányzat számos jó példát teremtett mér e településen, a trend 

folytatása szükséges. 

Az intézkedés keretében cél információs nap szervezése a településen működő 

valamennyi intézményi vezető, dolgozó, pedagógus számára, melynek témája az 

energiatudatosság beépítése az oktatásba és a munkába. Ezen napon egyúttal a 

klímastratégia ismertetése, a célkitűzések és az ezekhez rendelt intézkedések bemutatása 

is megtörténik. 

Ehhez kapcsolódóan a pandémiás helyzet elmúltával terveztett intézkedés tanulmányút 

szervezése az önkormányzat intézményeinek dolgozói részére szakmai kirándulás 

céljából, ismeretek átadása, az energiatudatosság beépítése a nevelésbe, oktatásba, 
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Települési, intézményi szereplők klímatudatos szemléletének 

erősítése  

SZI-1 

munkába témakörben. 

Hajdú-Bihar Megye Klímastratégiájának Sz-4. jelű célkitűzése a „Települési 

önkormányzatok felkészítése a kihívásokra és koordinációs tevékenységük erősítése a 

klímavédelemben” Cél, hogy az önkormányzatok megfelelő felkészítést kapjanak az 

éghajlatváltozás várható hatásaival és a teendőkkel kapcsolatban, illetve helyi szinten is 

meginduljon a stratégiai tervezés és gondolkodás. Ennek érdekében a megyei stratégia 

alapján az önkormányzatok és szakembereik részére képzések indulnak. Ezen képzésekre 

mindenképpen célszerű az önkormányzat tagjának/tagjainak delegálása, aktív részvétel, 

kapcsolatok építése, a későbbiekben a kapcsolatok fenntartása, együttműködés 

megvalósítása.  

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

  SZ-1, SZ-2 

Határidő/időtáv: 2021. 

Felelős: önkormányzat 

Célcsoport: közintézmények munkavállalói 

Finanszírozási 

igény: 

0,4 millió Ft/ információs nap 

0,9 millió Ft/tanulmányút 

Lehetséges 

forrás: 

KEHOP-1.2.1-18 - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás – elnyert támogatás 

 

Lakossági klímavédelmi szemléletformálási tevékenységek 

megszervezése és lebonyolítása  

 

SZI-2 

Az intézkedés keretében megvalósítandó szemléletformálási tevékenységek célja a 

lakosság klímavédelmi vonatkozású ismereteinek elmélyítése, a klímaváltozás 

jelentőségének hangsúlyozása, az annak megelőzését, valamint az ahhoz való 

alkalmazkodást szolgáló lehetőségek megismertetése, helyes cselekvési minták 

kialakítása. 

Az intézkedés keretében cél információs nap szervezése a lakosok számára, melynek 

témája Klímatudatos nevelés otthon és a munkában, energiatakarékos háztartásvezetés. 

Ezen napon egyúttal a klímastratégia ismertetése, a célkitűzések és az ezekhez rendelt 

intézkedések bemutatása is megtörténik. 

A pandémiás helyzet elmúltával, lehetőség szerint sokak elérésére alkalmas időpontban 

és helyszínen szükséges megszervezni.  

Ehhez kapcsolódóan célszerű a város honlapján egy „Zöld Hírek” rovat létrehozása, mely 

különböző környezetvédelemmel kapcsolatos tartalmakkal kerül feltöltésre: a 

klímastratégia, a kapcsolódó szemléletformáló tevékenységekkel, programokkal 

kapcsolatos információk, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos aktuális információk (pl. 

lomtalanítás, komposztálással kapcsolatos tájékoztatás, használt sütőolaj begyűjtési 

ponttal kapcsolatos tájékoztatás), közművekkel, infrastruktúra beruházásokkal 

kapcsolatos aktuális információk,  kiadványok, megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 

tudnivalók – kapcsolódási pontok a lakásfelújítási támogatással. 
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Lakossági klímavédelmi szemléletformálási tevékenységek 

megszervezése és lebonyolítása  

 

SZI-2 

Kiemelten szükséges foglalkozni az elmaradott területek alkalmazkodásának 

elősegítésével, hiszen az éghajlatváltozás okozta fenyegetésekkel szemben a szegény, 

elmaradott településeken élő lakosság különösen sérülékeny, a felkészülés költségeit, 

egy-egy váratlan csapás okozta károkat nem vagy csak nagyon nehezen tudják 

finanszírozni. Az üvegház hatású gázok kibocsátás csökkentésének és az 

alkalmazkodásnak vannak ugyanakkor olyan módszerei melyek relatíve olcsók és 

nagyban képesek csökkenteni a sebezhetőséget és javítják az életminőséget. A szociális 

intézményeken keresztül ingyenes tanácsadással szükséges segíteni a lakosokat (pl. 

hatékony biomassza-tüzelés módszerei, szigetelési megoldások bemutatása, kiskert 

művelési és alkalmazkodási szaktanácsadás), és ellátni a megfelelő információkkal az 

esetleges támogatási lehetőségeikről (pl. tüzelő támogatás, stb.).  

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

  SZ-1, SZ-2, SZ-3 

Határidő/időtáv: 2021. / honlap tekintetében folyamatos 

Felelős: önkormányzat,  

szociális szervezetek 

Célcsoport: lakosság,  

leszakadó, rossz gazdasági, társadalmi helyzetben élők 

Finanszírozási 

igény: 

0,9 millió Ft/információs nap 

0,7 millió Ft -honlap rovat 

Lehetséges 

forrás: 

KEHOP-1.2.1-18 - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás – elnyert támogatás 

 

Lakossági klímavédelmi szemléletformálási tevékenységek 

megszervezése és lebonyolítása az új generáció számára  

 

SZI-3 

A gyermekek szemléletformálása nem csak azért minősül hatékonynak, mert 

személyükben a jövő generáció gondolkodásmódjának alakítására van lehetőség, hanem 

azért is, mert rajtuk keresztül egész családjuk életvitele, magatartási szokásai kedvező 

irányban befolyásolhatók.  

Az intézkedés keretében az alábbi elemek megvalósítása tervezett:  

 

- Szakember előadása a klímatudatosságról a helyi általános iskolában, óvodában 

 

- Gyerekek felhívása társasjáték fejlesztési versenyre, az alábbi témakörben: 

Készíts környezettudatossággal kapcsolatos társasjáték tervezetet!  A társasjáték 

tervezetek pályamunkái közül a 3 legkreatívabbat jutalmazzák, az első helyezett 

játék-tervezet a készítő és egy szakember segítségével véglegesítésre kerül, majd 

a tervezet alapján az önkormányzat elkészítteti a játék több példányos játszható 

változatát. Ezen társasjáték ezentúl részt vehet majd a tervezett programokon 

(szakkör, helyi rendezvényeken játékos foglalkozások), valamint kiosztásra 
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Lakossági klímavédelmi szemléletformálási tevékenységek 

megszervezése és lebonyolítása az új generáció számára  

 

SZI-3 

kerülhet az általános iskolában, óvodában a szakkör résztvevőinek. Egy olyan 

játékkal, melyet egy a településen élő gyermek tervezett, bizonyára szívesen 

játszanak majd a gyerekek, a szülői célcsoport ez által könnyen elérhető a 

környezettudatos gondolkodásmód kialakítása tekintetében. 

 

- Szakkörök szervezése: a tanév során a tanmenettel párhuzamosan kerülne 

megtartásra külön alsó és felső tagozatos tanulók részére, heti 1 alkalommal 10 

héten át. Témája az otthoni környezettudatosság, energiatakarékosság, 

összefüggések a család szokásai és település klímavédelmi jövőképe között, 

interaktív modellező készletek bemutatása, használata 

 

- A helyi rendezvényeken (pl. Város napja, Gyereknap, Augusztus 20-i ünnepség, 

Városi majális) szervezett kreatív, játékos foglalkozások megtartása gyermekek 

részére, játék a megtervezett és életre keltett társasjátékkal, öko-teszt kitöltése 

általános iskolások részére 

 

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

  SZ-1, SZ-2, SZ-3 

Határidő/időtáv: 2021.  

Felelős: önkormányzat 

Célcsoport: gyermekek, családjaik 

Finanszírozási 

igény: 

0,1 millió Ft/előadás 

0,8 millió Ft –társasjáték előállítási költség, és alkotások jutalmazása 

1,4 millió Ft- szakkörök, modellező készletek, interaktív elemek 

költsége 

0,4 millió Ft/helyi rendezvényen tervezett tevékenységek 

Lehetséges 

forrás: 

KEHOP-1.2.1-18 - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás – elnyert támogatás 

 

Lakóépületek energiahatékony átalakítása – lakossági kiadvány 

kidolgozása motivációs céllal  

SZI-4 

A lakóépületeken elérhető energia- és ÜHG kibocsátás kulcsfontosságú a település 

klímavédelmi céljainak elérésében. 

Kiadvány készül egy átlagos lakóépület példáján keresztül bemutatva az 

energiamegtakarítási lehetőségeket- mennyi megtakarítás érhető el az egyes 

energiahatékonysági beruházásokkal – utólagos külső hőszigetelés, nyílászáró csere, 

fűtési rendszer rekonstrukció, talajszondás rendszer alkalmazása, napelemes rendszer, 

napkollektor alkalmazása, energiatakarékos izzók használata, elektromos autó 

használata, illetve mindezek különböző komibánációi esetén - ezek közelítő aktuális 

költségigényének feltüntetése mellett, megtérülési idők feltüntetésével, továbbá 

figyelemfelhívás a lakásfelújítási támogatás célszerű igénybe vételi lehetőségéről. 



HAJDÚSÁMSON VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 2020-2030. 

                           

 

 

____________________________________________________________________180 

NNK Kft. Debrecen, Iskola utca 3.  

Tel: 52/532-185,                  Fax: 52/532-009                                       E-mail: nnk@nnk.hu 

 

Lakóépületek energiahatékony átalakítása – lakossági kiadvány 

kidolgozása motivációs céllal  

SZI-4 

A lakástulajdonosokat tájékoztatni kell, hogy milyen támogatási és technológiai 

lehetőségek állnak rendelkezésre, az önkormányzat miben tud segítséget nyújtani.  

 

A kiadvány nyomtatása 2000 példányban, kiosztás. 

 

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

  SZ-1, SZ-2, SZ-3 

Határidő/időtáv: 2021.  

Felelős: önkormányzat 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási 

igény: 

1,8 millió Ft 

 

Lehetséges 

forrás: 

KEHOP-1.2.1-18 - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás – elnyert támogatás 

 

A csapadékvíz tározás telken belüli jó-gyakorlatainak 

elterjesztése, víztakarékossági szemléletformálás  

SZI-5 

A jövőben várható extrém időjárási jelenségek (zivatarok) és a növekvő nyári hőség miatt 

az öntözési kapacitások fejlesztése fontos feladat. Nagy jelentőséggel bír, hogy a lehulló 

csapadékvizet helyben lehessen tartani és szükség esetén felhasználni, kímélve ezzel más 

vízforrásokat és egyben megelőzve a vezetékes víz pazarló használatát.  

Ösztönözni kell azoknak az innovatív megoldásoknak az elterjedését, amelyek 

segítségével a csapadékvíz dekoncentráltan (telken belül) tárolható, illetve alkalmazható 

öntözésre. Az intézkedés során érdemes jó példával elől járnia az önkormányzatnak (az 

esővízgyűjtés feltételeinek megteremtése és ösztönzése a műszaki és területhasználati 

feltételek rendelkezésre állása esetén), illetve akár versenyeztethetők és díjazhatók a 

leginkább innovatív helyi megoldások. 

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

 A-4, A-5 SZ-1, SZ-2 

Határidő/időtáv: 2030. 

Felelős: önkormányzat, civil szervezetek 

Célcsoport: lakosság, közintézmények, vállalkozások 

Finanszírozási 

igény: 

0,5-2 millió Ft 

Lehetséges 

forrás: 

Saját erő 

KEHOP-1.2.1-18 - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás – elnyert támogatás 
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Civil és gazdasági szervezetek bevonási lehetőségének 

feltérképezése a klímavédelmi feladatok tekintetében  

 

SZI-6 

Az intézkedés egyaránt kiterjed a civil és gazdasági szervezetekkel kialakítandó 

együttműködési gyakorlatok lehetőségeinek feltérképezésére, amely magában foglalja 

azoknak a klímavédelmi szemléletformálási szakterületeknek a felmérését, amelyek 

esetében az önkormányzat önállóan nem, vagy kevésbé hatékonyan tud megjelenni, mint 

civil és gazdasági szervezetekkel együttműködve, továbbá a munkába bevonható helyi és 

környékbeli civil és gazdasági szervezetek tevékenységeinek felmérését.  

Az éghajlatváltozás mérséklése, az ahhoz való sikeres alkalmazkodás csak széleskörű 

összefogással érhető el. A civil szervezetekkel kialakítható együttműködési formák az 

emberi erőforrások bevonásán túlmenően szükségszerű szemléletformálási hatással is jár 

az érintett szervezetek munkavállalói körében, és ezáltal növeli az érintettek motivációját 

életvitelük, fogyasztási, beruházási szokásaik klímabarát átalakítása iránt. Helyben, a 

településen nem tudunk olyan civil szervezetről, mely a környezetvédelem témakörét 

aktívan felkarolná. Célszerű lenne akár egy helyi meglévő civil szervezet tevékenységi 

körét kiterjeszteni, akár egy új civil szervezet létrejöttét motiválni, és aktív 

együttműködést valósítani meg – hiszen a lakosokat érintő legfőbb problémakörökről az 

önkormányzatnak van a legreálisabb képe, aktuális információi, a civil szervezet pedig 

lehetőségeihez mérten ennek megfelelő szerepet vállalhat egy-egy feladat, részfeladat 

megvalósításában. A helyi civil szervezetek között térségi együttműködési rendszerek 

kialakítása szükségszerű és célravezető. 

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

 A-4, A-5 SZ-1, SZ-2 

Határidő/időtáv: 2025. 

Felelős: önkormányzat 

Célcsoport: civil és gazdasági szervezetek 

Finanszírozási 

igény: 

0,1-1 millió Ft 

Lehetséges 

forrás: 

Saját erő 

 

SECAP kidolgozása  

 

SZI-7 

A város számára javasolt a SECAP (Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv) 

kidolgozása. Az Európai Uniós támogatási konstrukciók pályázati kiírásai esetében sok 

esetben  előnyt jelent, ha az önkormányzat rendelkezik ezen energiastratégiával, ezért 

arra való tekintettel, hogy a város fejlesztéseit főképpen támogatások útján tudja 

megvalósítani, célszerű a közeljövőben a SECAP kidolgozása, a minél pontosabb 

energetikai helyzetfelmérés elvégzése és az elérhető számszerűsíthető eredmények 

pontos megadása. 
 

Kapcsolódás a Mitigációs célkitűzés Adaptációs Szemléletformálási 
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SECAP kidolgozása  

 

SZI-7 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

kódja célkitűzés kódja célkitűzés kódja 

  SZ-1, SZ-2 

Határidő/időtáv: 2022. 

Felelős: önkormányzat 

Célcsoport: önkormányzat 

Finanszírozási 

igény: 

1-1,5 millió Ft 

Lehetséges 

forrás: 

Saját erő / pályázati forrás igénybe vételével 

 

Tisztítsuk meg városunkat! program- hulladékgazdálkodási 

szemléletformálás  

SZI-8 

A város hulladékmentesítése érdekében közös hulladékszedési akciók szervezése a 

lakosokkal közösen kijelölt helyszíneken, illegális hulladéklerakási helyszíneken. Az 

intézkedés megvalósításához szükséges a résztvevők toborzása (pl. a Zöld Hírek rovat 

segítségével), valamint a résztvevők számára a megfelelő eszközök biztosítása: kesztyű, 

zsákok, lapát illetve hulladékfelszedő bot tüskével, továbbá felmerül még ezzel 

kapcsolatosan az összegyűjtött hulladék számára kijelölt konténer rendelkezésre 

állásának és elszállításának költsége. A közösen végzett hulladékmentesítési tevékenység 

során a szemléletformáló hatás nem csak a résztvevők esetében releváns, hanem az ő 

családjaik, ismerőseik, valamint a tevékenység végzését szemlélők, arról értesülők 

szempontjából is jelentkezik. Érdemes a résztvevőknek valamely apróbb emléktárggyal 

(pl. üvegkulacs) megköszönni a segítségüket némi étel-ital biztosításán felül. Az akciót 

évente két alkalommal, tavasszal és ősszel javasolt megszervezni. 

A résztvevők számára ismertetni lehet a Hulladékradar alkalmazás használatát, ahol az 

applikáció letöltését követően a felhasználó bejelentést tud tenni az ITM munkatársai 

részére.  

Kapcsolódás a 

települési 

klímastratégia 

célkitűzéseihez 

Mitigációs célkitűzés 

kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

M-5 A-2, A-3 SZ-1, SZ-2, SZ-3 

Határidő/időtáv: 2030. 

Felelős: önkormányzat, civil szervezetek 

Célcsoport: lakosság, közintézmények, vállalkozások 

Finanszírozási 

igény: 

1-2,5 millió Ft 

Lehetséges 

forrás: 

Saját erő 

KEHOP-1.2.1-18 - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás – elnyert támogatás 
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6. VÉGREHAJTÁSI KERETRENDSZER MEGHATÁROZÁSA 

 

6.1.Intézményi együttműködési keretek 

 

Az önkormányzati képviselőtestület a legfőbb döntéshozó szerv a klímavédelem területén is, a 

város Klímastratégiájának végrehajtásáért elsődlegesen a Polgármesteri Hivatal a felelős. 

 

A hivatal munkáját a Jogi és Szervezési Osztály, Pénzügyi-Gazdasági Osztály, Városfejlesztési 

és Műszaki Osztály, valamint a Szociális és Gyámügyi Osztály segíti. 

A klímavédelemmel kapcsolatos feladatok elsődlegesen Városfejlesztési és Műszaki 

Osztályhoz, illetve természetesen a Pénzügyi-Gazdasági Osztályhoz tartoznak, nyilvánvalóan 

azonban a Jogi és Szervezési Osztály és a Szociális és Gyámügyi Osztály is érintett e 

témakörben. A hivatali szakértői csapat fő részét a Városfejlesztési és Műszaki Osztály 

munkatársai alkotják. 

  

Az önkormányzat feladatai a klímastratégia végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakra 

terjednek ki:  

 a klímastratégiában kijelölt intézkedések közül az Önkormányzati Hivatal hatáskörébe 

utaltak teljes körű végrehajtása;  

 a klímastratégiában foglalt intézkedések végrehajtását szolgáló pénzügyi források, 

mindenekelőtt pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok összeállítása, projektek 

adminisztratív lebonyolítása;  

 a klímastratégia végrehajtásához szükséges egyeztetések lebonyolítása;  

 a klímastratégia végrehajtásában potenciálisan részt vállalni képes civil szervezetek, 

gazdasági szervezetek felkutatása, együttműködések kialakítása;  

 klímastratégia végrehajtásának nyomon követése.  

 

6.2.Érintettek, partnerségi terv 

 

A települési klímastratégia végrehajtása a teljes hajdúsámsoni lakosság, valamint intézményi 

és vállalkozói kör együttműködését igényli, önmagában egyik szektor sem lehet képes a 

lefektetett célok maradéktalan elérésére. Fontos, hogy a különböző generációk egyaránt 

megszólításra kerüljenek a legfiatalabbaktól egészen a szépkorúakig. Az éghajlatváltozás 

mérséklése, az ahhoz való alkalmazkodás akkor lehet sikeres, ha minél többen elhivatottak e 

célok elérése érdekében, és megfelelő információk birtokában minél többen hajtanak végre 

célirányos fejlesztéseket, minél többen kezdenek klímabarát módon érni.  

 

Az önkormányzat célja, hogy a település lakosságának, intézményeinek, és gazdálkodóinak 

minél nagyobb hányadát képes legyen megszólítani a következő években, akár széleskörű, 

lakosságra irányuló, akár célzott, egy-egy társadalmi csoportnak szóló szemléletformálási 

akciók, vagy kifejezetten szakmai jellegű, szűkebb körű egyeztetések, konzultációk ösztönzése 

révén.  

 

A tevékenységek hatékony megvalósítása érdekében a hivatali szakértői csapatnak az alábbi 

feladatokban szerepet kell vállalnia: 
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 Az energetikai projektekkel kapcsolatos tevékenységek  

 A releváns tematikájú projektek előzetes tervezése és pályázatfigyelés  

 Az önkormányzati épületek energetikai felújításával, infrastruktúra fejlesztésekkel 

kapcsolatosan előkészítő tevékenységek  

 Szemléletformáló tevékenységek összefogása, rendszerezése, szervezése, releváns 

beszerzések lebonyolítása, helyszínek kiválasztása és biztosítása, szolgáltatások 

megrendelése 

 Tájékoztatás a további érintettek, célcsoportok felé 

 Helyi és térségi együttműködés megvalósítása, résztvétel a megyei, térségim vagy 

országos ilyen tematikájú rendezvényeken, képzéseken 

 Tájékoztatás és nyilvánosság, honlap rovat feltöltése tartalmakkal 

 Végrehajtás nyomon követése, felülvizsgálat 

 Tartós együttműködési viszony kialakítása az éghajlatváltozással kapcsolatos 

témakörökben érdekelt közintézményekkel, szervezetekkel, hatóságokkal és 

gazdálkodó szervekkel 

 

6.3.Finanszírozás 

 

A magyarországi klímavédelmi energiahatékonysági programok sajátossága, hogy a 

finanszírozást nagyrészt EU társfinanszírozással működő projekteken keresztül valósítják meg, 

Hajdúsámson esetében is kiemelkedő fontosságú az ilyen forrásbevonás, önerőből a település 

jóval csekélyebb költségigényű, és kevesebb hozzáadott értékkel bíró projektek 

megvalósítására lenne csak képes. 

Ennek megfelelően a tervezett intézkedések anyagi hátterének meghatározásához ismerni kell 

az Európai Unió által biztosított kereteket.  2020. december 31-én a 2014-2020. EU támogatási 

ciklus lezárul, így jelenleg a végleges támogatási konstrukciók még nem ismertek, a Kormány 

a 240/2014/EU bizottsági rendeletnek megfelelően jelenleg is széleskörű társadalmi 

párbeszédet folytat Magyarország 2021-2027 közötti uniós fejlesztési tervéről.  
A tervezett intézkedéseknél a 8. fejezetben bemutattuk a jelenleg elérhető információk alapján 

kijelölt lehetséges forrásokat, hangsúlyozni kell azonban, hogy ezek még csupán tervezet 

szintjén állnak rendelkezésre.  

A stratégiában megfogalmazott célkitűzések költségeinek a meghatározását a stratégiai jelleg 

miatt becsléssel végeztük. A pontosabb költségvetési keretek kialakítását a konkrétabb, 

operatív program, illetve az egyedi projektek tervezése során kell megvalósítani.  

Egy-egy intézkedéscsomag megvalósítása során többféle projektelem integrálásra kerülhet, 

ezért konkretizálni nem kifejezetten lehetséges, továbbá az egyes elemek, egyes szervezetek, 

kedvezményezett szereplők számára elérhető támogatási intenzitása is eltérő.  

 

A klímastratégiában foglalt feladatok végrehajtása jelentős költségigénnyel bír, annak 

mértékére vonatkozóan tartalmaz elnagyolt, közelítő becslést az alábbi táblázat.  
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32. táblázat: Intézkedések becsült forrása és ütemezése 

Téma-

terület 

Intézkedés 

jele 

Intézkedés neve Becsült 

költség 

(millió Ft) 

Forrás Ütemezés 

m
it

ig
ác

ió
s 

MI-1 Lakó és középületek 

energiahatékonyságának 

javítása 

600-1500 pályázat, önerő, 

tulajdonosok 

saját erő, 

támogatás 

2030-ig 

folyamatos 

MI-2 Épületek energetikai 

fejlesztése során megújuló 

energia használat beépítése 

500-1200 pályázat, önerő, 

tulajdonosok 

saját erő, 

támogatás 

2050-ig 

folyamatos 

MI-3 Közvilágítási hálózat 

korszerűsítése, hiányzó hálózat 

kiépítése 

80 pályázat, önerő, 2022. 

MI-4 Fenntartható mezőgazdasági 

művelés ösztönzése, a 

talajbolygatásból származó 

ÜHG-kibocsátás csökkentése 

50-150 tulajdonosok 

saját erő, 

támogatás 

2050-ig 

folyamatos 

MI-5 Kerékpáros közlekedés 

feltételeinek javítása a 

településen, 

a 4931-es összekötő út 

belterületi szakaszától 

Hajdúsámson-Martinka felé 

vezető kerékpárút kialakítása 

300-500 pályázat, önerő, 2025. 

MI-6 A közlekedésből származó 

ÜHG kibocsátás csökkentésére 

irányuló intézkedések 

200-500 pályázat, önerő, 2050-ig 

folyamatos 

MI-7 E-töltő állomás kialakítása a 

településen 
10-50 pályázat, önerő, 2030. 

MI-8 Illegális hulladéklerakók 

felszámolása, illegális 

hulladéklerakások megelőzése 

20-40 pályázat, saját 

erő 
folyamatos 

MI-9 Háztartási egyedi szilárd 

tüzelés széles körű 

elterjedésének mérséklése az 

egyes hulladékfajták 

hasznosításának ösztönzésével 

0,5-2 /év saját erő, 

támogatás 
folyamatos 

MI-10 A városi zöldfelületek 

arányának növelése, faültetési 

program 

3-5 /év saját erő, 

pályázati forrás 

részelemeként 

folyamatos 

MI-11 Fenntartható városfejlesztési 

stratégia kidolgozása, 

végrehajtása 

10 pályázat 2021. 

ad
ap

tá
ci

ó
s 

AI-1 Helyi egészségvédelmi 

fejlesztések – játszóterek 

fejlesztése és újak kialakítása a 

növekvő lakosszám okán 

20 pályázat, önerő 2030-ig 

AI-2 Helyi egészségvédelmi 

fejlesztések – Epreskerti 

rendezvénytér fejlesztése 

400 pályázat, önerő 2030-ig 

AI-3 Helyi egészségvédelmi 

fejlesztések – tornacsarnok 

kialakítása 

500 pályázat, önerő 2050-ig 
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Téma-

terület 

Intézkedés 

jele 

Intézkedés neve Becsült 

költség 

(millió Ft) 

Forrás Ütemezés 

AI-4 Allergén növények 

elterjedésének monitorozása 
5-10 saját forrás, civil 

önkéntes 
folyamatos 

AI-5 Klímavészhelyzeti és extrém 

időjárási helyzetekre való 

felkészülés 

2-200 pályázat, önerő 2050-ig 

folyamatos 

AI-6 Infrastruktúra fejlesztések- 

csapadékvíz elvezető hálózat 

bővítése 

400-1000 pályázat, önerő 2030-ig 

folyamatos 

AI-7 A helyi mezőgazdaság és 

háztáji gazdaság felkészítése 

az aszályos időszakok 

kezelésére, köztük a 

víztakarékos öntözési 

lehetőségek azonosítása, 

létrehozása 

2-100 tulajdonosok 

saját erő, 

támogatás 

folyamatos 

AI-8 Folyamatos erdőborítás 

megvalósítása, természetközeli 

erdőfelújítás ösztönzése 

20-50 tulajdonosok 

saját erő, 

támogatás 

folyamatos 

AI-9 Védett területek és 

természetközeli élőhelyek 

állapotának fenntartása, 

állapotromlásának 

megakadályozása 

1-10 /év pályázat, önerő folyamatos 

AI-10 Infrastruktúra fejlesztések- 

ivóvíz hálózat bővítése 
430 pályázat, önerő 2023. 

AI-11 Infrastruktúra fejlesztések- 

szennyvíz hálózat bővítése 
500 pályázat, önerő 2023. 

AI-12 Infrastruktúra fejlesztések, 

kitettség csökkentése- 

belterületi utak, járdák építése 

360-1500 pályázat, önerő 2030. 

AI-13 Infrastruktúra fejlesztések, 

kitettség csökkentése - 

parkolóhelyek kialakítása, 

megfelelő csapadékvíz 

elvezetéssel 

500 pályázat, önerő 2024. 

sz
em

lé
le

tf
o
rm

ál
ás

i 

SZI-1 Települési, intézményi 

szereplők klímatudatos 

szemléletének erősítése 

1,3 pályázat- elnyert 2021. 

SZI-2 Lakossági klímavédelmi 

szemléletformálási 

tevékenységek megszervezése 

és lebonyolítása 

2,5 pályázat- elnyert 2021. 

SZI-3 Lakossági klímavédelmi 

szemléletformálási 

tevékenységek megszervezése 

és lebonyolítása az új 

generáció számára 

3,7 pályázat- elnyert 2021. 

SZI-4 Lakóépületek energiahatékony 

átalakítása – lakossági 

kiadvány kidolgozása 

motivációs céllal 

1,2 pályázat- elnyert 2021. 

SZI-5 A csapadékvíz tározás telken 

belüli jó-gyakorlatainak 
0,5-2 pályázat- elnyert, 

saját erő 
2021. 
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Téma-

terület 

Intézkedés 

jele 

Intézkedés neve Becsült 

költség 

(millió Ft) 

Forrás Ütemezés 

elterjesztése, víztakarékossági 

szemléletformálás 

SZI-6 Civil és gazdasági szervezetek 

bevonási lehetőségének 

feltérképezése a klímavédelmi 

feladatok tekintetében 

0,1-1 saját erő 2025. 

SZI-7 SECAP kidolgozása 1-1,5 saját erő. 

pályázat 
2022. 

SZI-8 Tisztítsuk meg városunkat! 

program- 

hulladékgazdálkodási 

szemléletformálás 

2-2,5 saját erő. 

pályázat 
2022. 

 

A klímastratégia alapvetően a 2021 és 2030 közötti időszakra vonatkozik, de még hosszabb 

távra, 2050-ig kitekintéssel is bír, a tervezés időpontjában ugyanakkor a 2050-ig hátralévő 

évekre vonatkozóan természetesen nem látható előre, hogy az egyes szakterületek fejlesztésére 

milyen nagyságú pályázati támogatási összegek állnak rendelkezésre. 

A hazai kezelésű pályázati források mellett a megvalósítás során figyelembe kell venni a 

következő időszakban az ún. harmadik feles finanszírozás (ESCO) lehetőségeit, támogatott 

hitel-konstrukciókat, illetve egyéb megoldásokat (közadakozás, önerős finanszírozás) is. 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (IX. 10.) rendelete 

rendelkezik a környezetvédelmi alap létrehozásáról, emellett megfontolásra javasolt a 

klímavédelmi alap létrehozása is. 

 

A városi környezetvédelmi alap bevételi forrásai a következők:  

a) a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege, 

b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén 

jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,  

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben 

meghatározott része,  

d) az Önkormányzat bevételeiből – az éves költségvetési rendeletben meghatározott – 

környezetvédelmi célokra elkülönített összeg  

e) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások  

f) környezet- és természetvédelmi pályázatokból származó bevételek  

g) egyéb bevételek 

 

Az a),b), c), e), g) pontok tekintetében a gyakorlatban számottevő bevétel nem keletkezik. Az 

alap bevételeit kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni. 

 

Az intézkedések megfogalmazása során az elsődleges cél a kívánt beavatkozási irányok 

azonosítása volt. Konkrét beruházások is nevesítésre kerültek, amennyiben a fejlesztési 

elképzelések között már megfogalmazódtak az önkormányzatnál, továbbá igyekeztünk az 

elnyert KEHOP-1.2.1-18 projekt keretében javasolt szemléletformáló tevékenységeket oly 

módon konkretizálni, amellyel meglátásunk szerint széles társadalmi réteg elérhető. 
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A tervezett fejlesztésekről, intézkedésekről - azok pontos helyszíneire, kivitelezési jellemzőire, 

időpontjára vonatkozó információk hiányából fakadóan – nem készült pontos költségelemzés.  

 

6.4.Monitoring és felülvizsgálat 

 

A város Klímastratégiájában foglaltak nyomon követése elengedhetetlenül fontos a 

végrehajtás során felmerülő nehézségek, hiányosságok mielőbbi korrekciójának érdekében. 

A klímastratégia végrehajtásának nyomon követése két szinten valósul meg, egyrészt a 

kijelölt célok, másrészt a konkrét intézkedések szintjén. Az alábbi két táblázat az egyes 

célokhoz, illetve az intézkedésekhez rendelt indikátoroknak azokat a fő jellemzőit 

tartalmazza, amelyek alapján azok meghatározott időközönként történő gyűjtése 

gördülékenyen elvégezhető. Az indikátorok gyűjtéséért minden esetben az Önkormányzat 

a felelős, a feladat elvégzésébe azonban be kell, hogy vonja az adott indikátor tekintetében 

releváns információval bíró egyéb helyi, illetve térségi intézményeket. 

 

33. táblázat: Intézkedésekhez rendelt indikátorok 

Intézkedés 

jele 

Intézkedés neve Indikátor neve Mérték-

egység 

Bázisév Bázisérték Célév Célérték 

MI-1 Lakó és középületek 

energiahatékonyságának 

javítása 

Épületek üzemeltetéséhez 

kapcsolódó ÜHG-

kibocsátás* 

t CO2 

egyenérték 

 

2019 13438 2030 12094 

2050 7391 

MI-2 Épületek energetikai 

fejlesztése során 

megújuló energia 

használat beépítése 

Épületfelújítások során új 

megújuló energiát 

hasznosító rendszer 

beépítése 

db 2019 0 2030 250 

Egy főre jutó 

villamosenergiafogyasztás 

1000 kWh 2019 1,54 2030 1,39 

Középületekben 

megtakarított t CO2 

egyenérték/év 

% 2019 0 2030 60 

MI-3 Közvilágítási hálózat 

korszerűsítése, hiányzó 

hálózat kiépítése 

Korszerűsítésre, korszerű 

kiépítésre került 

közvilágítási hálózat 

% 2019 0 2030 80 

MI-4 Fenntartható 

mezőgazdasági művelés 

ösztönzése, a 

talajbolygatásból 

származó ÜHG-

kibocsátás csökkentése 

Mezőgazdasági szektor 

ÜHG-kibocsátása  

 

t CO2 

egyenérték 

2019 2724 2030 2452 

MI-5 Kerékpáros közlekedés 

feltételeinek javítása a 

településen, 

a 4931-es összekötő út 

belterületi szakaszától 

Hajdúsámson-Martinka 

felé vezető kerékpárút 

kialakítása 

Közlekedési szektor –

helyi - ÜHG-kibocsátása  

 

t CO2 

egyenérték 

2019 394,24 2030 352 

Kiépített új kerékpárút 

hossza 

km 2019 0 2030 2,5 

MI-6 A közlekedésből 

származó ÜHG 

kibocsátás 

Közlekedési szektor 

ÜHG-kibocsátása  

 

t CO2 

egyenérték 

2019 9141,81 2050 7771 
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Intézkedés 

jele 

Intézkedés neve Indikátor neve Mérték-

egység 

Bázisév Bázisérték Célév Célérték 

csökkentésére irányuló 

intézkedések 

MI-7 E-töltő állomás 

kialakítása a településen 

E-töltő állomás száma a 

településen 

db 2019 0 2030 1 

MI-8 Illegális 

hulladéklerakók 

felszámolása, illegális 

hulladéklerakások 

megelőzése 

Felszámolt és újbóli 

kialakulástól megóvott 

illegális 

hulladéklerakóhelyek 

száma 

db 2019 0 2030 4 

MI-9 Háztartási egyedi 

szilárd tüzelés széles 

körű elterjedésének 

mérséklése az egyes 

hulladékfajták 

hasznosításának 

ösztönzésével 

A települési szilárd 

vegyes hulladék 

elégetésének 

visszaszorítására irányuló 

szemléletformálási akciók 

száma  

db 2019 0 2030 5 

Fűtési eredeti szmog 

csökkentése 

% 2019 0 2030 40 

MI-10 A városi zöldfelületek 

arányának növelése, 

faültetési program 

Önkormányzati tulajdonú 

városi zöldfelületek   

m2 2019 12343 2030 13577 

Újonnan elültetett fa db 2019 0 2030 1000 

Települési zöldterületek 

CO2 elnyelése 

t CO2 

egyenérték 

2019 0,98744 2030 1,08616 

MI-11 Fenntartható 

városfejlesztési stratégia 

kidolgozása, 

végrehajtása 

Elfogadott dokumentum db 2019 0 2030 1 

AI-1 Helyi egészségvédelmi 

fejlesztések – 

játszóterek fejlesztése és 

újak kialakítása a 

növekvő lakosszám 

okán 

Felújított/új játszóterek 

száma 

db 2019 3 2030 8 

AI-2 Helyi egészségvédelmi 

fejlesztések – Epreskerti 

rendezvénytér 

fejlesztése 

Rekreációs, sportolási 

lehetőséget biztosító 

helyszínek száma  

db 2019 3 2030 4 

AI-3 Helyi egészségvédelmi 

fejlesztések – 

tornacsarnok kialakítása 

Rekreációs, sportolási 

lehetőséget biztosító 

helyszínek száma  

db 2019 3 2050 5 

AI-4 Allergén növények 

elterjedésének 

monitorozása 

Allergén növények 

elterjedésének nyomon 

követése megoldott  

igen/nem 2019 nem 2030 igen 

AI-5 Klímavészhelyzeti és 

extrém időjárási 

helyzetekre való 

felkészülés 

Megfelelő 

katasztrófavédelmi 

háttérinfrastruktúra, 

járművek, eszközök 

igen/nem 2019 nem 2030 igen 

AI-6 Infrastruktúra 

fejlesztések- 

csapadékvíz elvezető 

hálózat bővítése 

Biztonságos 

vízelvezetéssel 

károkozásoktól megóvott 

vízgyűjtő terület 

ha 2019 203,2 2030 422,2 

ha 2019 203,2 2050 753,5 

AI-7 A helyi mezőgazdaság 

és háztáji gazdaság 

felkészítése az aszályos 

időszakok kezelésére, 

Háztáji gazdálkodást 

folytató lakosok, egyéni 

vállalkozók számára 

db 2019 0 2030 3 
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Intézkedés 

jele 

Intézkedés neve Indikátor neve Mérték-

egység 

Bázisév Bázisérték Célév Célérték 

köztük a víztakarékos 

öntözési lehetőségek 

azonosítása, létrehozása 

szervezett/készített 

tájékoztatók száma  

AI-8 Folyamatos erdőborítás 

megvalósítása, 

természetközeli 

erdőfelújítás ösztönzése 

Erdőgazdálkodást 

folytatók számára 

szervezett/készített 

tájékoztatók száma  

db 2019 0 2030 2 

AI-9 Védett területek és 

természetközeli 

élőhelyek állapotának 

fenntartása, 

állapotromlásának 

megakadályozása 

Védett természeti 

területek és 

természetközeli területek 

kiterjedésének változása  

 

% 2019 0 2030 0 

AI-10 Infrastruktúra 

fejlesztések- ivóvíz 

hálózat bővítése 

Kiépített új ivóvíz hálózat km 2019 0 2030 17,5 

AI-11 Infrastruktúra 

fejlesztések- szennyvíz 

hálózat bővítése 

Szennyvíz elvezető 

hálózat rácsatlakozási 

lehetőséggel ellátott 

lakosok száma 

fő 2019 8850 2030 13340 

AI-12 Infrastruktúra 

fejlesztések, kitettség 

csökkentése- belterületi 

utak, járdák építése 

Belterületi önkormányzati 

kiépített/összes belterületi 

önkormányzati utak 

aránya 

% 2019 37,5 2050 85 

Gyalogút és járda km 2019 45 2030 80 

AI-13 Infrastruktúra 

fejlesztések, kitettség 

csökkentése - 

parkolóhelyek 

kialakítása, megfelelő 

csapadékvíz 

elvezetéssel 

Megfelelő csapadékvíz 

elvezetéssel ellátott 

parkolóhelyek aránya 

% 2019 30 2030 70 

SZI-1 Települési, intézményi 

szereplők klímatudatos 

szemléletének erősítése 

A klímavonatkozású 

szemléletformálásban 

bizonyíthatóan részt vett 

települési, intézményi 

szereplők száma  

fő 2019 0 2030 70 

SZI-2 Lakossági klímavédelmi 

szemléletformálási 

tevékenységek 

megszervezése és 

lebonyolítása 

A klímavonatkozású 

szemléletformálásban 

bizonyíthatóan részt vett 

hajdúsámsoni lakosok 

száma  

fő 2019 0 2030 4000 

Környezet- és 

klímavédelmi rovat 

megléte a város hivatalos 

honlapján  

igen/nem 2019 nem 2030 igen 

SZI-3 Lakossági klímavédelmi 

szemléletformálási 

tevékenységek 

megszervezése és 

lebonyolítása az új 

generáció számára 

A klímavonatkozású 

szemléletformálásban 

bizonyíthatóan részt vett 

hajdúsámsoni gyerekek 

száma  

fő 2019 0 2030 200 

SZI-4 Lakóépületek 

energiahatékony 

A kiadvány által elért 

célcsoport 

fő 2019 0 2030 4000 
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Intézkedés 

jele 

Intézkedés neve Indikátor neve Mérték-

egység 

Bázisév Bázisérték Célév Célérték 

átalakítása – lakossági 

kiadvány kidolgozása 

motivációs céllal 

Megvalósított energetikai 

felújítások arányának 

növekedése a 

lakóépületeknél 

% 2019 0 2030 20 

SZI-5 A csapadékvíz tározás 

telken belüli jó-

gyakorlatainak 

elterjesztése, 

víztakarékossági 

szemléletformálás 

A telken belüli 

csapadékvíz tározást, 

hasznosítást alkalmazó 

háztartások számának 

növelése 

% 2019 0 2030 30 

SZI-6 Civil és gazdasági 

szervezetek bevonási 

lehetőségének 

feltérképezése a 

klímavédelmi feladatok 

tekintetében 

Az önkormányzat, 

valamint civil és 

gazdálkodó szervezetek 

között létrejött, 

környezet-, vagy 

klímavédelmi célú 

együttműködési 

megállapodások száma  

db 2019 0 2030 5 

SZI-7 SECAP kidolgozása Elfogadott dokumentum db 2019 0 2030 1 

SZI-8 Tisztítsuk meg 

városunkat! program- 

hulladékgazdálkodási 

szemléletformálás 

Felszámolt és újbóli 

kialakulástól megóvott 

illegális 

hulladéklerakóhelyek 

száma 

db 2019 0 2030 4 

 

6.5.A jövőbeni stratégiai tervezési és felülvizsgálati tevékenység harmonizálása a 

klímastratégiával 

 

A fenti adatok rendszeres gyűjtése és elemzése szolgáltat alapot a klímastratégiában foglalt 

célok teljesülésének, továbbá az azokat szolgáló intézkedések megvalósulásának aktuális 

állapotáról szóló értékelések összeállításához. A klímastratégiáról annak elfogadását követően 

igény szerint, de legfeljebb háromévente előrehaladási és felülvizsgálati jelentést készít 

Hajdúsámson város Önkormányzata, az első jelentést a 2021-2022 közötti évekre vonatkozóan 

2023-ban javasolt elkészíteni.  

Ezt követően minden újabb hároméves időszakra vonatkozóan a vizsgált időszak utolsó naptári 

évét követő évben időszerű az előrehaladási és felülvizsgálati jelentés összeállítása. A jelentés 

az indikátorértékek alakulásának bemutatása mellett szöveges értékelést is tartalmazzon a 

végrehajtás fő tapasztalatairól, az azokat segítő, illetve akadályozó legfontosabb tényezőkről 

(pl. a stratégia megvalósításához szükséges anyagi források alakulásáról, a stratégia 

tartalmához kapcsolódó esetleges újonnan megjelent kutatási eredményekről, technológiai 

eljárásokról, a városban, vagy az országban az elmúlt években elfogadott új fejlesztési 

irányokról), valamint minden olyan körülményről, amelyek érdemi hatást gyakorolhatnak a 

kitűzött célok elérésére. 

 

Mindezek alapján az előrehaladási és felülvizsgálati jelentés – indoklással alátámasztott – 

javaslatot kell, hogy tartalmazzon arra vonatkozóan, hogy az elmúlt időszakban bekövetkezett 

változások indokolttá teszik-e települési klímastratégia módosítását.  

A megvalósuló felülvizsgálatok során a stratégiában található intézkedéscsomagok 



HAJDÚSÁMSON VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 2020-2030. 

                           

 

 

____________________________________________________________________192 

NNK Kft. Debrecen, Iskola utca 3.  

Tel: 52/532-185,                  Fax: 52/532-009                                       E-mail: nnk@nnk.hu 

 

kiegészíthetőek, új kiegészítések kerülhetnek a csomagba. 

A folytonosság és a harmonizáció érdekében a település stratégiai tervdokumentumainak (pl. a 

következő tervezési időszakra szóló települési környezetvédelmi program) soron következő és 

azt követő mindenkori felülvizsgálata során érvényesíteni kell a klímastratégia szemléletét, 

beavatkozási irányait, intézkedéseit. 
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7. FÜGGELÉKEK, MELLÉKLETEK 

 

RÖVIDÍTÉSEK: 

ALADIN Climate- ALADIN regionális klímamodell 

DJH NTO – Debrecen Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály 

ÉAOP-Észak-Alföldi Operatív Program 

EU ETS- Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszer 

EU- Európai Unió 

FAVÖKO- Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák 

HBM KH EI- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 

HBM KH KTF – Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

HDÚ - Hazai Dekarbonizációs Útiterv 

HNPI- Hortobágyi Nezmzeti Park Igazgatóság 

ITS- Integrált Településfejlesztési Stratégia 

KEHOP- Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

KEOP- Környezeti és Energia Operatív Program 

KIRA- Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis 

KSH – Központi Statisztikai Hivatal 

LM- Légszennyezettség Mértéke adatlap 

MBFSZ- Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 

MePAR- Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer 

NATéR- Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer 

NÉBIH – Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

NÉS Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia  

NÉS-2 második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 

NFT- Nemzeti Fejlesztési Terv 

NKP - Nemzeti Környezetvédelmi Program 

OKIR- Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 

OMSZ- Országos Meteorológiai Szolgálat 

RegCM - Regional Climate model system /regionális klímamodell rendszer/ 

SEAP- Fenntartható Energia Akcióterv 

SECAP-Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv 

SWOT- (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)- erősségek, gyengeségek, 

lehetőségek, veszélyek 

TEIR- Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 

TIOP- Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

TIVIZIG – Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 

TOP- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

ÜHG- Üvegházhatású gáz 

VGT2 – Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve 

VKGTT- Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv 

VMOP- Versenyképes Magyarország Operatív Program  

ZIKOP- Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Program 
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FOGALMAK 

 

Adaptáció: Az éghajlatváltozás elkerülhetetlen természeti, társadalmi és gazdasági hatásaival 

szembeni fellépés és azokhoz történő rugalmas, tervezett igazodás (az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás).  

 

Adaptációs képesség: Egy rendszer azon lehetősége és készsége, mellyel fel tud készülni az 

éghajlatváltozásra, mérsékelni tudja a várható károkat, meg tud birkózni a bekövetkező események 

következményeivel és alkalmazkodni tud a változásokhoz.  

 

Aszály: Tartós és jelentős vízhiány. 

 

Átfogó cél: A célrendszer hierarchiájának legfelső szintje, általános és komplex, hosszú távú 

célkitűzés. 

 

Belvízcsatorna: Belvizek elvezetésére szolgáló, meghatározott vízszállító képességű ásott meder, 

egykori természetes vízfolyás esetleg földmunkával kibővített medre. 

 

Belvízöblözet: Lehatárolt vízgyűjtő terület, amelyről a belvizet általában egy ponton, egyetlen 

főcsatorna segítségével, gravitációsan vagy szivattyúzással vezetik le. 

 

Demográfia: Olyan tudomány, amely a népességet, a népesedési folyamatokat populációs szinten 

vizsgálja - azaz leírja és elemzi az emberrel, emberi élettel kapcsolatos alapvető jelenségeket 

(például születés, halálozás vagy kor, nem, etnikai hovatartozás, stb. szerinti összetétel) és feltárja 

ezen jelenségek összefüggéseit, törvényszerűségeit, vizsgálja kölcsönhatásaikat és kutatja a 

népesség jövőbeni várható alakulását. 

 

Éghajlat: A légköri rendszer állapotának hosszabb távú (legalább 30 éves) statisztikus jellemzése, 

az éghajlati elemek középértékei és változékonysága segítségével.  

 

Éghajlati szélsőség (szélsőséges időjárási esemény): Valamely éghajlati vagy időjárási változó 

olyan értékének az előfordulása, amely a változó megfigyelt értékei eloszlásának felső (vagy alsó) 

végéhez közeli küszöbérték felett (vagy alatt) van, adott helyen csak ritkán előforduló időjárási 

rekord (pl. 100 évente egyszer hulló csapadékmennyiség, mérhető magas vagy alacsony 

hőmérséklet, szélsebesség).  

 

Éghajlatváltozás: Az éghajlat állapotában bekövetkező változás, amely az éghajlat 

tulajdonságainak átlagában és/vagy változékonyságában végbement változással fejezhető ki, és 

amely huzamosabb ideig, jellemzően évtizedekig vagy még hosszabb ideig tart.  

Erdőtüzek természetes okai: Erdőtűznek minősül az a nem kontrolált szabad területi tűzeset, 

amely nem szükségszerűen erdőből indult ki és nem kizárólagosan, de teljesen vagy részben erdőt 

vagy fás területet is érint. Az erdőtüzek természetes okai a nem ember okozta események (melyek 

lehetnek szándékosak, és gondatlanságok- hanyag gondatlanságok és tudatos gondatlanságok) 

okán keletkezett erdőtüzek kiváltó okai. A természetes okok között az első helyen a villámcsapás 

áll. 
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Érzékenység: Azt mutatja meg, hogy az adott infrastruktúra, technológia, használt eszközök 

mennyire fogékonyak az éghajlatváltozáshoz kötődő időjárási jelenségek közvetlen vagy közvetett 

hatásaira (mennyire vannak rá hatással az éghajlati eredetű változások).  

 

Fenntartható fejlődés: Társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a 

természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat 

takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség 

javítását és a sokféleség megőrzését. 

 

Geotermikus energia: A földkéreg belső hőenergiája, amely energetikai céllal hasznosítható. A 

geotermikus energia a legalább +30 ⸰C hőmérsékletű folyékony vagy gáz halmazállapotú anyagok 

közvetítésével (geotermikus energiahordozók), ezek közvetlen földkéregből való kitermelésével 

vagy recirkuláltatásával nyert energia. 

 

Globális felmelegedési potenciál:  Tényező, amely megmutatja, hogy egy adott tömegű ÜHG-

nek meghatározott időszak alatt mekkora a sugárzási kényszere az ugyanakkora tömegű szén-

dioxidhoz képest. 

 

Hőhullám: Meghatározása nem egységes a nemzetközi irodalomban, általában a kimagasló 

hőmérsékleti értékek hosszabb ideig tartó fennállását értik alatta. Magyarországon a legalább 25 

°C napi átlaghőmérsékletű napokat nevezzük hőhullámos napoknak.  

Hőségnap: Az Országos Meteorológiai Szolgálat definíciója alapján hőségnapnak nevezzük 

azokat a napokat, amelyeken a legmagasabb hőmérséklet meghaladja a 30°C-ot. 

Ingázás: Olyan utazást jelent, amely a lakóhely és egy másik hely között gyakori rendszerességgel 

(legtöbbször napi) zajlik. Leginkább jellemző ilyen tevékenység a munkahelyi ingázás, mely a 

lakóhely és a munkahely közötti hosszabb utazást jelenti. 

Invazív faj: Olyan idegenhonos fajok, melyek egy új területre, földrészre kerülve gyorsan 

terjednek, nagy terülteket hódítva meg, kiszorítva az őshonos fajokat és közösségeket, ezáltal 

gazdasági, természetvédelmi vagy ember-egészségügyi károkat okoznak. 

 

Kistáj (kistájcsoport vagy mikrorégió): A legkisebb homogén tájak azonos genezisű és 

felépítésű térelemei, amelyeken: a vízellátottság, a növényborítottság és a talajtakaró teljesen 

azonos. 

 

Kitettség: Egy helyszínhez (pl. település, beruházás környezete, telephely) kapcsolódó 

tulajdonság, ami megmutatja, hogy a helyszín milyen mértékben van kitéve egy adott 

éghajlatváltozási hatásnak/éghajlati paraméter változásának.  

Környezetvédelem: Olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a 

környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk 

mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása. 

 

Közműolló: Az egyes kapcsolatban lévő közműtípusok kiépítettségi aránytalansága. Az 

ivóvízrendszer és a szennyvízcsatorna kiépítettségi különbsége. Ha kinyílik a közműolló, akkor 

egyre nagyobb az aránytalanság. 
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Mitigáció: Az éghajlatváltozást kiváltó kibocsátások csökkentése, illetve a föld üvegházgáz-

elnyelő képességének növelése, fő fókuszában a légköri ÜHG koncentráció radikális 

csökkentésével 

 

Őshonos faj: Olyan faj, amely az adott területen fejlődött ki és természetesen úton terjedt el. 

 

Pálfai-féle aszályindex: elsősorban a terület csapadéktöbbletét vagy vízhiányát jelző, egy adott 

év aszályosságát leíró mérőszám, a nyári hónapok hangsúlyosabb figyelembevételével. 

 

Potenciális hatás: A lehetséges fizikai hatások a vizsgált rendszerben, melyek akkor fordulhatnak 

elő, ha a rendszer érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy időben a helyszín ki van 

téve az adott éghajlati paraméter változásának. 

 

Sérülékenység: A káros éghajlati hatásokkal szembeni érzékenységnek, sebezhetőségnek, illetve 

az alkalmazkodás hiányának a mértékét fejezi ki, amely egyaránt függ a rendszert érő éghajlati 

változások jellegétől és mértékétől, a rendszer érzékenységétől, illetve alkalmazkodóképességétől. 

 

Szén-dioxid-egyenérték (CO2eé): Egység az ÜHG és a szén-dioxid sugárzási kényszerének az 

összehasonlítására. Megjegyzés: A szén-dioxid-egyenérték kiszámításához az adott ÜHG tömegét 

megszorozzák annak globális felmelegedési potenciáljával. 

Talajbolygatásból származó ÜHG-kibocsátás: A talaj bolygatásának hatására a megnövekedett 

levegőzöttség és mikrobiológiai aktivitás miatt csökken a talajok C tartalma, de ugyanakkor 

csökken a talajok nedvességtartalma is, ami a talaj CO2 és N2O emissziójának csökkenését 

eredményezi. Ezért a talaj szénkészleteit megóvó, alacsonyabb CO2 kibocsátással, esetleg szén 

megkötéssel járó és alacsony N2O emissziót eredményező művelési módok alkalmazása kiemelt 

jelentőséggel bír. A jól megválasztott, helyi adottságokhoz alkalmazkodó talajművelés 

hozzájárulhat a talajban lévő szénkészletek megőrzéséhez, kedvezően befolyásolhatja a talaj 

különböző fizikai, kémiai és biológiai jellemzőit, tehát termékenységét is, és mindemellett hosszú 

távon a talajból a légkörbe kibocsátott CO2 mennyiségének csökkentéséhez vezethet. 

Üvegházhatás: Az a folyamat, amely során a Föld légköre a beérkező napsugárzást átengedi, de 

a felszínről az űr felé visszaszóródó hosszúhullámú sugárzás (hősugárzás) egy részét nem hagyja 

távozni. 

 

Üvegházhatású gázok forrása: Fizikai egység vagy folyamat, amely ÜHG-t bocsát ki a légkörbe. 

 

Üvegházhatású gázok kibocsátása: Meghatározott időtartam alatt a légkörbe kibocsátott ÜHG 

összes tömege.  

Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése: Az ÜHG-kibocsátások számított 

csökkentése egy alapvonal-forgatókönyv és a projekt között. 

 

Üvegházhatású gázok nyelője: Fizikai egység vagy folyamat, amely ÜHG-t von ki a légkörből. 
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Üvegházhatású gázok: A légkör légnemű, természetes vagy emberi tevékenységből származó 

része, amely meghatározott hullámhosszú sugárzást bocsát ki és nyel el a Föld felülete, a légkör 

és a felhők által kibocsátott infravörös sugárzás spektrumán belül. Megjegyzés: Az ÜHG-k közé 

tartoznak: a szén-dioxid (CO2), a metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O), a fluorozott 

szénhidrogének (HFC-k), a perfluor-szénvegyületek (PFC-k) és a kén-hexafluorid (SF6). 

Különböző globális felmelegedési potenciáljuk miatt az üvegházhatású gázok kibocsátását szén-

dioxid-egyenértékre (CO2eé) szokás átszámítani és szerepeltetni. 

Védekezési készültség: A veszély mértéke szerint meghatározott, a biztonság érdekben szükséges 

intézkedések megtételének intézményes kerete. 

 

Zöldfelület: A települések területén belül a növényzettel fedett, benőtt, betelepített területek 

összessége. 

 

Zöldterület: Területfelhasználási kategória, a zöldfelületi rendszer kiemelt tagjai. Közterületek 

lehetnek, melyek akadálymentesen megközelíthetőek közútról, köztérről.  
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1. Kitöltő korosztályának besorolása -103 válasz érkezett 

 6-18 év 

 18-40 év– 45 válasz (43,7 %) 

 41-65 év – 56 válasz (54,4 %) 

 65 év felett– 2 válasz (1,9 %) 

 

2. Milyennek ítéli meg a levegő minőségét a településen?  - 103 válasz érkezett 

 Nagyon rossz– 3 válasz (2,9 %) 

 Rossz– 13 válasz (12,6 %) 

 Közepes– 49 válasz (47,6 %) 

 Jó– 36 válasz (35 %) 

 Nagyon jó–5 válasz (1,9 %) 

 

3. Ön szerint melyek a levegő szennyezettségének okai? - 102 válasz érkezett 

 nagy átmenő közúti forgalom– 12 válasz (11,8 %) 

 ipari létesítmények– 2 válasz (2 %) 

 fűtési eredetű szmog– 80 válasz (78,4 %) 

 egyéb: – 8 válasz (7,8 %) 

 

4. Véleménye szerint megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre tiszta ivóvíz a 

településén? - 103 válasz érkezett 

 Igen– 93 válasz (90,3 %) 

 Nem– 10 válasz (9,7 %) 

 

5. Mit gondol, a jövőben (20-30 év múlva) is rendelkezésre fog állni tiszta ivóvíz? - 

102 válasz érkezett 

 Igen– 57 válasz (55,9 %) 

 Nem– 45 válasz (44,1 %) 

 

6. Ön alkalmaz-e jelenleg megújuló energiaforrásokat a háztartásában? - 103 válasz 

érkezett 

 Igen– 16 válasz (15,5 %) 

 Nem– 87 válasz (84,5 %) 

 

7. Terveznek-e megújuló kapacitásbővítést az elkövetkezendő években a 

háztartásában? - 103 válasz érkezett 

 igen, akár saját forrásból– 16 válasz (15,5 %) 

 igen, pályázati forrásból– 35 válasz (34 %) 

 nem– 19 válasz (18,4 %) 

 még nem tudja– 33 válasz (32 %) 

 

8. Ön milyen fűtési rendszert alkalmaz? - 102 válasz érkezett 

 gázkonvektor– 5 válasz (4,9 %) 

 központi fűtés gázkazánnal– 61 válasz (59,8 %) 

 biomassza kazán  

 cserépkályha– 9 válasz (8,8 %) 

 elektromos–6 válasz (5,9 %) 

 geotermikus– 1 válasz (1 %) 

 központi fűtés vegyes tüzelésű kazánnal– 20 válasz (19,6 %) 
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9. A település közigazgatási területén van-e termőföldje? - 101 válasz érkezett 

 Igen– 14 válasz (13,9 %) 

 Nem– 87 válasz (86,1 %) 

 

10. Milyen művelési mód dominál? - 62 válasz érkezett 

 szántó– 10 válasz (10,6 %) 

 rét 

 legelő– 3 válasz (4,8 %) 

 szőlő– 1 válasz (1,6 %) 

 kert– 39 válasz (62,9 %) 

 gyümölcsös– 9 válasz (14,5 %) 

 

11. Ön ingázik-e naponta munkába a településéről? - 103 válasz érkezett 

 Igen– 67 válasz (65 %) 

 Nem– 36 válasz (35 %) 

 

12. Ha igen, mivel közlekedik? - 76 válasz érkezett 

 autóval– 54 válasz (71,1 %) 

 helyközi busszal– 19 válasz (25 %) 

 vonattal– 1 válasz (1, %) 

 céges járattal 

 kerékpárral– 2 válasz (2,6%) 

 

13. Véleménye szerint átlagosan milyen a településen élők reáljövedelme az országos 

átlaghoz képest? – 103 válasz érkezett 

 sokkal alacsonyabb– 33 válasz (32 %) 

 alacsonyabb– 58 válasz (56,3 %) 

 közel azonos– 12 válasz (11,7 %) 

 magasabb 

 sokkal magasabb 

 

14. Mit vesz figyelembe leginkább egy termék vásárlásakor? – 102 válasz érkezett 

 ár– 41 válasz (40,2 %) 

 minőség– 55 válasz (53,9 %) 

 származási hely–6 válasz (5,9 %) 

 

15. Milyennek ítéli meg a település befektetésvonzó-képességét a környező, hasonló 

méretű településekhez képest? – 103 válasz érkezett 

 jobb–17 válasz (16,5 %) 

 ugyanolyan– 47 válasz (45,6 %) 

 rosszabb– 39 válasz (37,9 %) 

 

16. Ön szerint milyen a település turisztikai vonzereje? – 103 válasz érkezett 

 Nagyon rossz– 31 válasz (30,1 %) 

 Rossz– 49 válasz (47,6 %) 

 Közepes– 23 válasz (22,3 %) 

 Jó 

 Nagyon jó 
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17. Szokott-e helyi termelőktől, helyi piacon vásárolni? – 103 válasz érkezett 

 igen, gyakran– 34 válasz (33 %) 

 néha– 50 válasz (48,5 %) 

 nem jellemző– 19 válasz (18,4 %) 

 

18. Valósított-e meg energiahatékonysági, környezetvédelmi beruházást a 

közelmúltban (több válasz is megjelölhető)? – 103 válasz érkezett 

 nem– 16 válasz (15,5 %) 

 háztartási gépcsere– 47 válasz (45,6 %) 

 nyílászáró csere– 37 válasz (35,9 %) 

 külső hőszigetelés– 25 válasz (24,3 %) 

 fűtéskorszerűsítés– 21 válasz (20,4 %) 

 napenergia hasznosítás (napelem, napkollektor) – 7 válasz (6,8 %) 

 energiatakarékos izzók használata– 66 válasz (64,1 %) 

 energiatakarékos háztartási berendezések vásárlása– 44 válasz (42,7 %) 

 szelektív hulladékgyűjtés– 67 válasz (65 %) 

 vízfogyasztás csökkentése– 27 válasz (26,2 %) 

 redőnyök felszerelése– 43 válasz (41,7 %) 

 személygépkocsi-használat csökkentése, alternatív közlekedési eszközök használata– 

18 válasz (17,5 %) 

 csapadékvíz gyűjtése öntözéshez– 29 válasz (28,2 %) 

 elektromos autó vásárlása– 1 válasz (1 %) 

 

19. Figyelembe veszi-e az energetikai besorolásokat a háztartási termékek 

kiválasztásakor? – 103 válasz érkezett 

 Igen– 100 válasz (97,1 %) 

 Nem– 3 válasz (2,9 %) 

 

20. Szelektíven gyűjti-e a hulladékot? – 103 válasz érkezett 

 Igen– 91 válasz (88,3 %) 

 Nem– 12 válasz (11,7 %) 

 

21. Mely rendezvények, akciók megvalósítását részesítené előnyben településén? – 

100 válasz érkezett 

 információs napok lakosok részére– 45 válasz (45 %) 

 iskolai szakkör, előadás– 23 válasz (23 %) 

 tanulmányút– 15 válasz (15 %) 

 médiakampány– 12 válasz (12 %) 

 helyi rendezvénynapok– 63 válasz (63 %) 

 bemutatóterem, kiállítás– 26 válasz (26 %) 

 

22. Véleménye szerint településének fejlődését a jövőben milyen helyi intézkedések, 

változások, beruházások segítenék leginkább? – 103 válasz érkezett 

 épületállomány fejlesztése (felújítás, új építés) – 21 válasz (20,4 %) 

 társadalmi infrastruktúra fejlesztése (oktatás, szociális ellátás, egészség) – 38 válasz 

(36,9 %) 

 környezeti infrastruktúra fejlesztése– 47 válasz (45,6 %) 

 pályázatokon való sikeres részvétel elősegítése– 48 válasz (46,6 %) 



HAJDÚSÁMSON KLÍMASTRATÉGIA KÉRDŐÍVE- LAKOSSÁG RÉSZÉRE 
Válaszok számát és arányát feltüntetve 

 

-4- 
 

 közlekedési és közmű infrastruktúra fejlesztése (kerékpárút fejlesztése, 

csapadékvízelvezető árok fejlesztése, közút fejlesztése) – 61 válasz (59,2 %) 

 termelő infrastruktúra fejlesztése (ipar, mezőgazdaság) – 28 válasz (27,2 %) 

 szolgáltató infrastruktúra fejlesztése– 43 válasz (41,7 %) 

 helyi vállalkozás ösztönzése– 48 válasz (46,6 %) 

 

 

23. Mely időjárási szélsőségek okozta károk előfordulását tapasztalta-e a 

településén? – 101 válasz érkezett 

 Aszály okozta terméskiesés– 27 válasz (26,7 %) 

 Belvíz okozta károk– 35 válasz (34,7 %) 

 Özönvízszerű csapadékból fakadó elöntés, iszapfelhordás– 22 válasz (21,8 %) 

 Természeti értékek, természetes élőhelyek csökkenése, invazív (idegenhonos) fajok 

elterjedése– 11 válasz (10,9 %) 

 Erdőkár (erdőtűz, betegségek, kártevők) – 1 válasz (1 %) 

 Allergének, betegségterjesztő rovarok elterjedése– 34 válasz (33,7 %) 

 Hőhullámokra visszavezethető egészségügyi problémák megjelenése (hőguta, 

alvászavar) – 7 válasz (6,9 %) 

 Viharkár (épületekben, műszaki infrastruktúrákban) – 49 válasz (48,5 %) 

 Károk a közlekedési infrastruktúrákban (utak felfagyása, aszfaltolvadás, sínkivetődés) 

– 24 válasz (23,8 %) 

 Rossz a település levegőminősége (téli fűtési eredetű szmog, közlekedési 

légszennyezés) – 40 válasz (39,6 %) 

 Csökkent a település turisztikai vonzereje – 16 válasz (15,8 %) 

 

24. Véleménye szerint az előző kérdésben felsorolt károk közül mely jelenti a 

legjelentősebb problémát a településen? Kérjük, az Ön által választott 

problémának megfelelő jelű kérdéssort a vonatkozó külön linkben szíveskedjen 

kitölteni. – 99 válasz érkezett 

 Aszály okozta terméskiesés- A– 6 válasz (6,1 %) 

 Belvíz okozta károk- B– 13 válasz (13,1 %) 

 Özönvízszerű csapadékból fakadó elöntés, iszapfelhordás- C– 8 válasz (8,1 %) 

 Természeti értékek, természetes élőhelyek csökkenése, invazív (idegenhonos) fajok 

elterjedése-D– 4 válasz (4 %) 

 Erdőkár (erdőtűz, betegségek, kártevők)-E– 16 válasz (15,8 %) 

 Allergének, betegségterjesztő rovarok elterjedése-F– 4 válasz (4 %) 

 Hőhullámokra visszavezethető egészségügyi problémák megjelenése (hőguta, 

alvászavar)-G 

 Viharkár (épületekben, műszaki infrastruktúrákban)-J– 17 válasz (17,2 %) 

 Károk a közlekedési infrastruktúrákban (utak felfagyása, aszfaltolvadás, sínkivetődés)-

I– 10 válasz (10,1 %) 

 Rossz a település levegőminősége (téli fűtési eredetű szmog, közlekedési 

légszennyezés-J– 31 válasz (31,3%) 

 Csökkent a település turisztikai vonzereje-K– 6 válasz (6,1 %) 
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1. Iparág besorolása -1 válasz érkezett 

 mezőgazdaság 

 ipar 

 szolgáltatás– 1 válasz (100 %) 

 

2. Milyennek ítéli meg a levegő minőségét a településen?  - 1 válasz érkezett 

 Nagyon rossz 

 Rossz 

 Közepes– 1 válasz (100 %) 

 Jó 

 Nagyon jó 

 

3. Ön szerint melyek a levegő szennyezettségének okai? - 1 válasz érkezett 

 nagy átmenő közúti forgalom 

 ipari létesítmények 

 fűtési eredetű szmog– 1 válasz (100 %) 

 egyéb 

 

4. Véleménye szerint megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre tiszta ivóvíz a 

településén? - 1 válasz érkezett 

 Igen 

 Nem– 1 válasz (100 %) 

 

5. Mit gondol, a jövőben (20-30 év múlva) is rendelkezésre fog állni tiszta ivóvíz? - 1 

válasz érkezett 

 Igen 

 Nem– 1 válasz (100 %) 

 

6. Tud-e róla, hogy az önkormányzati fenntartású intézményekben használnak-e 

megújuló energiaforrásokat (nap, szél, geotermikus energia)? - 1 válasz érkezett 

 egyáltalán nem– 1 válasz (100 %) 

 néhány helyen használnak 

 sok van belőlük 

 

7. Az Ön vállalkozása alkalmaz-e jelenleg megújuló energiaforrásokat? –1 válasz 

érkezett 

 Igen 

 Nem– 1 válasz (100 %) 

 

8. Terveznek-e megújuló kapacitásbővítést az elkövetkezendő években a 

háztartásában? - 1 válasz érkezett 

 igen, akár saját forrásból– 1 válasz (100 %) 

 igen, pályázati forrásból 

 nem 

 még nem tudja 

 

9. Milyen fűtési rendszert alkalmaz a telephelyein? - 1 válasz érkezett 

 gázkonvektor 

 központi fűtés gázkazánnal 
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 biomassza kazán  

 cserépkályha 

 elektromos 

 geotermikus 

 központi fűtés vegyes tüzelésű kazánnal 

 nem értelmezhető – 1 válasz (100 %) 

 

10. A település közigazgatási területén van-e a vállalkozásnak termőföldje? - 1 válasz 

érkezett 

 Igen 

 Nem– 1 válasz (100 %) 

 

11. Milyen művelési mód dominál? – 1 válasz érkezett 

 szántó 

 rét 

 legelő– 1 válasz (100 %) 

 szőlő 

 kert 

 gyümölcsös 

 

12. Véleménye szerint átlagosan milyen a településen élők reáljövedelme az országos 

átlaghoz képest? – 1 válasz érkezett 

 sokkal alacsonyabb 

 alacsonyabb– 1 válasz (100 %) 

 közel azonos 

 magasabb 

 sokkal magasabb 

 

13. Milyennek ítéli meg a környező településekkel való együttműködést?- 1 válasz 

érkezett 

 szoros 

 vannak kísérletek az együttműködésre 

 nincs semmilyen együttműködés– 1 válasz (100 %) 

 

14. Milyennek ítéli meg a település befektetésvonzó-képességét a környező, hasonló 

méretű településekhez képest? – 1 válasz érkezett 

 jobb 

 ugyanolyan 

 rosszabb– 1 válasz (100 %) 

 

15. Melyik állítás jellemző leginkább a településen található munkalehetőségekre? – 

1 válasz érkezett 

 helyben egyáltalán nincs– 1 válasz (100 %) 

 helyben nagyon kevés 

 helyben sok 

 a lakosság nagy része ingázik 

 

16. Ön szerint milyen a település turisztikai vonzereje? – 1 válasz érkezett 

 Nagyon rossz 

 Rossz–  1 válasz (100 %) 
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 Közepes 

 Jó 

 Nagyon jó 

 

17. Valósított-e meg az intézmény energiahatékonysági, környezetvédelmi 

beruházást a közelmúltban (több válasz is megjelölhető)? – 103 válasz érkezett 

 nem– 1 válasz (100 %) 

 háztartási gépcsere 

 nyílászáró csere 

 külső hőszigetelés 

 fűtéskorszerűsítés 

 napenergia hasznosítás (napelem, napkollektor)  

 energiatakarékos izzók használata 

 energiatakarékos háztartási berendezések vásárlása 

 szelektív hulladékgyűjtés 

 vízfogyasztás csökkentése 

 redőnyök felszerelése 

 személygépkocsi-használat csökkentése, alternatív közlekedési eszközök használata 

 csapadékvíz gyűjtése öntözéshez 

 elektromos autó vásárlása 

 

18. Figyelembe veszi-e az energetikai besorolásokat a vállalkozása által vásárolt 

eszközök kiválasztásakor? – 1 válasz érkezett 

 Igen– 1 válasz (100 %) 

 Nem 

 

19. Szelektíven gyűjti-e a hulladékot vállalkozása? – 1 válasz érkezett 

 Igen– 1 válasz (100 %) 

 Nem 

 

20. Komposztálja-e a biológiailag lebomló hulladékokat (konyhai, vagy zöld 

hulladék) ? – 1 válasz érkezett 

 Igen– 1 válasz (100 %) 

 Nem 

 

21. Törekedik-e a hulladék-képződés minimalizálására? – 1 válasz érkezett 
 

 igen, igyekszem– 1 válasz (100 %) 

 részben, lehetőségeinkhez képest 

 egyáltalán nem 
 

22. Ön szerint a fenntarthatósági célok eléréséhez hozzájárulnak-e az 

ismeretterjesztő, szemléletformáló rendezvények, akciók? – 1 válasz érkezett 

 Igen– 1 válasz (100 %) 

 Nem 

 

23. Mely rendezvények, akciók megvalósítását részesítené előnyben településén? – 1 

válasz érkezett 

 információs napok lakosok részére 

 iskolai szakkör, előadás 
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 tanulmányút 

 médiakampány 

 helyi rendezvénynapok– 1 válasz (100 %) 

 bemutatóterem, kiállítás– 1 válasz (100 %) 

 

24. Véleménye szerint településének fejlődését a jövőben milyen helyi intézkedések, 

változások, beruházások segítenék leginkább? – 1 válasz érkezett 

 épületállomány fejlesztése (felújítás, új építés)  

 társadalmi infrastruktúra fejlesztése (oktatás, szociális ellátás, egészség)  

 környezeti infrastruktúra fejlesztése 

 pályázatokon való sikeres részvétel elősegítése 

 közlekedési és közmű infrastruktúra fejlesztése (kerékpárút fejlesztése, 

csapadékvízelvezető árok fejlesztése, közút fejlesztése) – 1 válasz (100 %) 

 termelő infrastruktúra fejlesztése (ipar, mezőgazdaság)  

 szolgáltató infrastruktúra fejlesztése 

 helyi vállalkozás ösztönzése 

 

25. Mely időjárási szélsőségek okozta károk előfordulását tapasztalta-e a 

településén? –1 válasz érkezett 

 Aszály okozta terméskiesés 

 Belvíz okozta károk– 1 válasz (100 %) 

 Özönvízszerű csapadékból fakadó elöntés, iszapfelhordás 

 Természeti értékek, természetes élőhelyek csökkenése, invazív (idegenhonos) fajok 

elterjedése 

 Erdőkár (erdőtűz, betegségek, kártevők)  

 Allergének, betegségterjesztő rovarok elterjedése 

 Hőhullámokra visszavezethető egészségügyi problémák megjelenése (hőguta, 

alvászavar)  

 Viharkár (épületekben, műszaki infrastruktúrákban)  

 Károk a közlekedési infrastruktúrákban (utak felfagyása, aszfaltolvadás, sínkivetődés) 

– 1 válasz (100 %) 

 Rossz a település levegőminősége (téli fűtési eredetű szmog, közlekedési 

légszennyezés)  

 Csökkent a település turisztikai vonzereje 

 

26. Véleménye szerint az előző kérdésben felsorolt károk közül mely jelenti a 

legjelentősebb problémát a településen? Kérjük, az Ön által választott 

problémának megfelelő jelű kérdéssort a vonatkozó külön linkben szíveskedjen 

kitölteni. – 1 válasz érkezett 

 Aszály okozta terméskiesés- A 

 Belvíz okozta károk- B 

 Özönvízszerű csapadékból fakadó elöntés, iszapfelhordás- C 

 Természeti értékek, természetes élőhelyek csökkenése, invazív (idegenhonos) fajok 

elterjedése-D 

 Erdőkár (erdőtűz, betegségek, kártevők)-E 

 Allergének, betegségterjesztő rovarok elterjedése-F 

 Hőhullámokra visszavezethető egészségügyi problémák megjelenése (hőguta, 

alvászavar)-G 

 Viharkár (épületekben, műszaki infrastruktúrákban)-J 
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 Károk a közlekedési infrastruktúrákban (utak felfagyása, aszfaltolvadás, sínkivetődés)-

I– 1 válasz (100 %) 

 Rossz a település levegőminősége (téli fűtési eredetű szmog, közlekedési 

légszennyezés-J 

 Csökkent a település turisztikai vonzereje-K 
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1. Intézmény besorolása -1 válasz érkezett 

 egészségügyi 

 oktatási/nevelési 

 művelődési 

 közigazgatási– 1 válasz (100 %) 

 egyházi 

 

2. Milyennek ítéli meg a levegő minőségét a településen?  - 1 válasz érkezett 

 Nagyon rossz 

 Rossz– 1 válasz (100 %) 

 Közepes 

 Jó 

 Nagyon jó 

 

3. Ön szerint melyek a levegő szennyezettségének okai? - 1 válasz érkezett 

 nagy átmenő közúti forgalom 

 ipari létesítmények 

 fűtési eredetű szmog– 1 válasz (100 %) 

 egyéb 

 

4. Véleménye szerint megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre tiszta ivóvíz a 

településén? - 1 válasz érkezett 

 Igen– 1 válasz (100 %) 

 Nem 

 

5. Mit gondol, a jövőben (20-30 év múlva) is rendelkezésre fog állni tiszta ivóvíz? - 1 

válasz érkezett 

 Igen 

 Nem– 1 válasz (100 %) 

 

6. Tud-e róla, hogy az önkormányzati fenntartású intézményekben használnak-e 

megújuló energiaforrásokat (nap, szél, geotermikus energia)? - 1 válasz érkezett 

 egyáltalán nem 

 néhány helyen használnak– 1 válasz (100 %) 

 sok van belőlük 

 

7. Az intézménye alkalmaz-e jelenleg megújuló energiaforrásokat? –1 válasz érkezett 

 Igen– 1 válasz (100 %) 

 Nem 

 

8. Terveznek-e megújuló kapacitásbővítést az elkövetkezendő években a 

háztartásában? - 1 válasz érkezett 

 igen, akár saját forrásból 

 igen, pályázati forrásból 

 nem 

 még nem tudja– 1 válasz (100 %) 

 

9. Milyen fűtési rendszert alkalmaz az intézmény? - 1 válasz érkezett 

 gázkonvektor 
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 központi fűtés gázkazánnal– 1 válasz (100 %) 

 biomassza kazán  

 cserépkályha 

 elektromos 

 geotermikus 

 központi fűtés vegyes tüzelésű kazánnal 

 

10. Véleménye szerint átlagosan milyen a településen élők reáljövedelme az országos 

átlaghoz képest? – 1 válasz érkezett 

 sokkal alacsonyabb 

 alacsonyabb– 1 válasz (100 %) 

 közel azonos 

 magasabb 

 sokkal magasabb 

 

11. Milyennek ítéli meg a környező településekkel való együttműködést?- 1 válasz 

érkezett 

 szoros 

 vannak kísérletek az együttműködésre 

 nincs semmilyen együttműködés– 1 válasz (100 %) 

 

12. Milyennek ítéli meg a település befektetésvonzó-képességét a környező, hasonló 

méretű településekhez képest? – 1 válasz érkezett 

 jobb 

 ugyanolyan 

 rosszabb– 1 válasz (100 %) 

 

13. Melyik állítás jellemző leginkább a településen található munkalehetőségekre? – 

1 válasz érkezett 

 helyben egyáltalán nincs 

 helyben nagyon kevés– 1 válasz (100 %) 

 helyben sok 

 a lakosság nagy része ingázik 

 

14. Ön szerint milyen a település turisztikai vonzereje? – 1 válasz érkezett 

 Nagyon rossz 

 Rossz–  1 válasz (100 %) 

 Közepes 

 Jó 

 Nagyon jó 

 

15. Valósított-e meg az intézmény energiahatékonysági, környezetvédelmi 

beruházást a közelmúltban (több válasz is megjelölhető)? – 103 válasz érkezett 

 nem 

 háztartási gépcsere 

 nyílászáró csere 

 külső hőszigetelés 

 fűtéskorszerűsítés 

 napenergia hasznosítás (napelem, napkollektor)  

 energiatakarékos izzók használata 
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 energiatakarékos háztartási berendezések vásárlása 

 szelektív hulladékgyűjtés– 1 válasz (100 %) 

 vízfogyasztás csökkentése– 1 válasz (100 %) 

 redőnyök felszerelése 

 személygépkocsi-használat csökkentése, alternatív közlekedési eszközök használata 

 csapadékvíz gyűjtése öntözéshez 

 elektromos autó vásárlása 

 

16. Figyelembe veszi-e az energetikai besorolásokat az intézmény által vásárolt 

eszközök kiválasztásakor? – 1 válasz érkezett 

 Igen– 1 válasz (100 %) 

 Nem 

 

17. Szelektíven gyűjti-e a hulladékot az intézmény? – 1 válasz érkezett 

 Igen– 1 válasz (100 %) 

 Nem 

 

18. Komposztálja-e a biológiailag lebomló hulladékokat (konyhai, vagy zöld 

hulladék) ? – 1 válasz érkezett 

 Igen 

 Nem– 1 válasz (100 %) 

 

19. Törekedik-e a hulladék-képződés minimalizálására? – 1 válasz érkezett 
 

 igen, igyekszünk– 1 válasz (100 %) 

 részben, lehetőségeinkhez képest 

 egyáltalán nem 
 

20. Ön szerint a fenntarthatósági célok eléréséhez hozzájárulnak-e az 

ismeretterjesztő, szemléletformáló rendezvények, akciók? – 1 válasz érkezett 

 Igen 

 Nem– 1 válasz (100 %) 

 

21. Mely rendezvények, akciók megvalósítását részesítené előnyben településén? – 1 

válasz érkezett 

 információs napok lakosok részére– 1 válasz (100 %) 

 iskolai szakkör, előadás 

 tanulmányút 

 médiakampány–  1 válasz (100 %) 

 helyi rendezvénynapok– 1 válasz (100 %) 

 bemutatóterem, kiállítás– 1 válasz (100 %) 

 

22. Véleménye szerint településének fejlődését a jövőben milyen helyi intézkedések, 

változások, beruházások segítenék leginkább? – 1 válasz érkezett 

 épületállomány fejlesztése (felújítás, új építés)  

 társadalmi infrastruktúra fejlesztése (oktatás, szociális ellátás, egészség)  

 környezeti infrastruktúra fejlesztése 

 pályázatokon való sikeres részvétel elősegítése 

 közlekedési és közmű infrastruktúra fejlesztése (kerékpárút fejlesztése, 

csapadékvízelvezető árok fejlesztése, közút fejlesztése) – 1 válasz (100 %) 
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 termelő infrastruktúra fejlesztése (ipar, mezőgazdaság)  

 szolgáltató infrastruktúra fejlesztése 

 helyi vállalkozás ösztönzése 

 

23. Mely időjárási szélsőségek okozta károk előfordulását tapasztalta-e a 

településén? –1 válasz érkezett 

 Aszály okozta terméskiesés 

 Belvíz okozta károk 

 Özönvízszerű csapadékból fakadó elöntés, iszapfelhordás 

 Természeti értékek, természetes élőhelyek csökkenése, invazív (idegenhonos) fajok 

elterjedése 

 Erdőkár (erdőtűz, betegségek, kártevők)  

 Allergének, betegségterjesztő rovarok elterjedése 

 Hőhullámokra visszavezethető egészségügyi problémák megjelenése (hőguta, 

alvászavar)  

 Viharkár (épületekben, műszaki infrastruktúrákban) – 1 válasz (100 %) 

 Károk a közlekedési infrastruktúrákban (utak felfagyása, aszfaltolvadás, sínkivetődés) 

– 1 válasz (100 %) 

 Rossz a település levegőminősége (téli fűtési eredetű szmog, közlekedési 

légszennyezés) – 1 válasz (100 %) 

 Csökkent a település turisztikai vonzereje 

 

24. Véleménye szerint az előző kérdésben felsorolt károk közül mely jelenti a 

legjelentősebb problémát a településen? Kérjük, az Ön által választott 

problémának megfelelő jelű kérdéssort a vonatkozó külön linkben szíveskedjen 

kitölteni. – 1 válasz érkezett 

 Aszály okozta terméskiesés- A 

 Belvíz okozta károk- B 

 Özönvízszerű csapadékból fakadó elöntés, iszapfelhordás- C 

 Természeti értékek, természetes élőhelyek csökkenése, invazív (idegenhonos) fajok 

elterjedése-D 

 Erdőkár (erdőtűz, betegségek, kártevők)-E 

 Allergének, betegségterjesztő rovarok elterjedése-F 

 Hőhullámokra visszavezethető egészségügyi problémák megjelenése (hőguta, 

alvászavar)-G 

 Viharkár (épületekben, műszaki infrastruktúrákban)-J 

 Károk a közlekedési infrastruktúrákban (utak felfagyása, aszfaltolvadás, sínkivetődés)-

I 

 Rossz a település levegőminősége (téli fűtési eredetű szmog, közlekedési 

légszennyezés-J–  1 válasz (100 %) 

 Csökkent a település turisztikai vonzereje-K 
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A- Aszály okozta terméskiesés, talajok termőképességének romlása 

 

1. Milyen károkat, problémákat okozott településén az aszály az elmúlt 10 

évben? 

 talaj kiszáradás miatti porvihar 

 szélfúvás károk miatti talaj-erő csökkenés (defláció) 

 vízhiány miatti terméskiesés a gyümölcs- és szőlőtermesztésben 

 vízhiány miatti terméskiesés a mezőgazdaságban 

 vízhiány miatti termeléskiesés valamely iparágban 

 vízhiány miatti bevételcsökkenés valamely szolgáltatás területén 

 jelentősen megnövekedett vízigény, ellátási problémák 

 illegális kutak számának növekedése 

 talajvíz szintjének csökkenése 

 tűzesetek számának gyarapodása 

 természetes élőhelyek állapotának romlása 

 helyi vízfolyások vízhozamának csökkenése, kiszáradása 

 vízhiány miatt sérülő háztáji gazdálkodás, kertgazdaság, önellátás  

 

2. Véleménye szerint a jövőben bekövetkező, aszály okozta károk hogyan érintik 

majd a település életét? Milyen konkrét hatásokra, társadalmi-gazdasági 

következményekre számít? 

 

 

3. Véleménye szerint melyek az aszály okozta terméskiesésmérséklésének, 

elhárításának fő akadályai? 

 túl drága vízhasználat 

 túlbonyolított, drága az új kutak legális létesítése 

 nincs elegendő forrás az aszály elleni védekezésre 

 a gazdálkodók, lakosság nem ismeri az aszálytűrő, víztakarékos 

termelési módszereket, életmód lehetőségeket 

 a gazdálkodók, lakosság forráshiány miatt nem tud átállni aszálytűrő, 

víztakarékos termelési módszerekre, életmódra 

 a gazdálkodókat, lakosságot semmi nem ösztönzi, hogy átálljanak 

aszálytűrő, víztakarékos termelési módszerekre, életmódra 

 a településvízellátási infrastruktúrája hiányos, elégtelen 

 a mezőgazdasági támogatások és/vagy biztosítási rendszer nem 

ösztönzi a víztakarékos termelésre való átállást 

 az illegális kutak nem felderíthetők 

 a területhasználatra nincs ráhatása a helyi közösségnek 

(önkormányzat, lakosság)  

 a gazdálkodók, lakosság nincsenek tisztában az aszály hatásaival 

 

4. Véleménye szerint melyek az aszály okozta terméskiesés mérséklésének, 

elhárításának fő lehetőségei? Mi lenne a teendő a károk, következmények 

elhárításának érdekében? 

 meglévő öntözési rendszer fejlesztése 

 állami/pályázati források biztosítása az öntözésfejlesztésre 
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 a területhasználat, gazdálkodás szerkezetének igazítása a változó 

éghajlati és természeti adottságokhoz 

 vízhasználat olcsóbbá tétele 

 új, aszályokhoz alkalmazkodó termelési technológiák a 

mezőgazdaságban 

 vízigényes termelés adminisztratív korlátozása 

 vízhasználók közötti egyeztetési fórumok létrehozása a közös 

megoldáskeresés érdekében 

 vizes élőhelyek védelme, helyreállítása, kiterjesztése, természetes 

víztározás 

 vízelvezetésen alapuló vízrendezési gyakorlat helyett a 

vízvisszatartó vízrendezés kialakítása 

 konkrét intézkedések végrehajtását szolgáló helyi finanszírozási 

források bővülése 

 oktatási, képzési programok indítása az önkormányzati szakemberek 

részére 

 lakossági szemléletformálás, informálás a helyi média és a helyi civil 

szervezetek útján 

 az aszállyal leginkább sújtott területeken a mezőgazdasági művelés 

feladása 
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B – Belvíz 

 
1. Véleménye szerint településén az épületállomány (lakó, gazdasági, egyéb célú) 

mekkora hányada helyezkedik el belvíz-veszélyes területen?-1 válasz érkezett 

 

 50 % – 1 válasz (100 %) 

 

2. Véleménye szerint a jövőben hogyan alakul településén a belvizek okozta károk 

nagysága (figyelembe véve a védekezés, elhárítás jövőbeni alakulását)? - 1 válasz 

érkezett 

  

 enyhén növekszik – 1 válasz (100 %) 

 közepes mértékben növekszik 

 jelentős mértékben növekszik 

 nem növekszik 

 

3. Véleménye szerint mely tényezők okozzák majd a belvízkárok mértékének várható 

változását? (válassza ki a 3 legjelentősebbet)? - 1 válasz érkezett 

 

 belvízvédelmi intézkedések – 1 válasz (100 %) 

 a belvízvédelmi infrastruktúra állapotában bekövetkezett változások 

 az időjárási szélsőségek gyakoriságának változása 

 a belvízveszélyes területek beépítettségének változása 

 belvízveszélyes területek beépítettségének változása 

 belvízveszélyes területek hasznosításából fakadó vagyoni értékének változása 

 

 

4. Véleménye szerint melyek a belvíz elhárításának jelenlegi, fő akadályai? (válassza 

ki a 3 legfőbb akadályt)- 1 válasz érkezett 

 

 nincs elegendő információja az embereknek a belvizekkel szembeni védekezési 

lehetőségekről  

 az ingatlantulajdonosok nem veszik figyelembe a védekezés szempontjait 

(megfelelő művelési mód kiválasztása, árkok, vízelvezetők tisztítása) – 1 válasz 

(100 %) 

 az ingatlanok jelentős része nincs biztosítva, így a károk mérséklése az 

önkormányzatra/államra hárul 

 társadalmi-gazdasági igények ellentétesek a belvízvédelem szempontjaival 

(belvízveszélyes területek benépesülése, művelése) 

 nem megfelelő a belvízvédelmi infrastruktúra kiépítettsége 

 nem megfelelő az együttműködés a belvízvédelmi igazgatásintézményei és a 

települések között 

 nincs hozzáértő szakember a település igazgatásában, üzemeltetésében 

 a helyi szabályozás (rendezési terv, HÉSZ) nem veszi figyelembe a 

belvízvédelmet (beépítések a belvízveszélyes területeken) 
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5. Véleménye szerint melyek a belvíz mérséklésének, elhárításának fő lehetőségei? Mi 

lenne a teendő a károk, következmények mérséklése érdekében?  

- 1 válasz érkezett 

 

 belvízvédelmi infrastruktúra (árkok, csatornák, átemelők, szivattyútelepek) 

fejlesztése – 1 válasz (100 %) 

 belvízveszélyes területek hasznosításának korlátozása 

 előrejelzési rendszer fejlesztése, kockázatok és lehetőségek feltárása 

 tájgazdálkodás elterjesztése 

 oktatási, képzési programok indítása az önkormányzati szakemberek részére 

konkrét intézkedések végrehajtását szolgáló helyi finanszírozási források, 

pályázati támogatások bővülése 

 lakossági szemléletformálás, önkéntesség erősítése 

 informálás a helyi média és a helyi civil szervezetek útján 

 

 

6. Véleménye szerint a belvíz okozta károk a jövőben hogyan érintik majd a 

település életét? Milyen konkrét hatásokra, társadalmi-gazdasági 

következményekre számít?- nem érkezett válasz 
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C-Özönvízszerű csapadékból fakadó elöntés, iszapfelhordás 

 

 

1. Véleménye szerint településén az épületállomány (lakó, gazdasági, egyéb 

célú) mekkora hányadát veszélyezteti villámárvíz, elöntés? 

Válasz: …. % 
 

2. Véleménye szerint a jövőben hogyan alakul településén a villámárvizek, 

elöntések okozta károk nagysága (figyelembe véve a védekezés, elhárítás 

jövőbeni alakulását)? 

 enyhén növekszik 

 közepes mértékben növekszik 

 jelentős mértékben növekszik 

 nem növekszik 
 

3. Véleménye szerint mely tényezők okozzák majd az elöntésből fakadó 

károk mértékének várható változását? 

 a helyi vízelvezetési infrastruktúra állapotában bekövetkezett 

változások 

 az időjárási szélsőségek gyakoriságának változása 

 elöntés által veszélyeztetett területek hasznosításból fakadó vagyoni 

értékének változása 
 

4. Véleménye szerint a jövőben bekövetkező elöntésből fakadó károk hogyan 

érintik majd a település életét? Milyen konkrét hatásokra, társadalmi-

gazdasági következményekre számít? 

Válasz:  

 

5. Véleménye szerint melyek a villámárvíz okozta elöntések mérséklésének, 

elhárításának fő akadályai? 

 Nincs elegendő információja az embereknek a villámárvízzel 

szembeni védekezési lehetőségekről 

 Az embereket nem érdekli 

 Az ingatlantulajdonosok nem veszik figyelembe a védekezés 

szempontjait (megfelelő művelési mód, beépítés kiválasztása, árkok, 

vízelvezetők tisztítása) 

 Az ingatlanok jelentős része nincs biztosítva, így a károk mérséklése 

az önkormányzatra/államra hárul 

 A társadalmi-gazdasági igények ellentétesek a villámárvíz-védelem 

szempontjaival (veszélyeztetett területek beépítése, nem megfelelő 

művelése) 

 Nem megfelelő csapadékvíz-elvezetési infrastruktúra kiépítettsége 

 Nincs hozzáértő szakember a település igazgatásában, 

üzemeltetésében 
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6. Véleménye szerint melyek a villámárvíz okozta elöntések mérséklésének, 

elhárításának fő lehetőségei? Mi lenne a teendő a károk, következmények 

mérséklése érdekében? 

 Helyi vízgazdálkodási infrastruktúra (árkok, csatornák, tározók) 

fejlesztése 

 Előrejelzési rendszer fejlesztése, kockázatok és lehetőségek feltárása 

 Vízvisszatartó vízrendezés, záportározók, szükségtározók 

kialakítása 

 Tájgazdálkodás elterjesztése 

 Konkrét intézkedések végrehajtását szolgáló helyi finanszírozási 

források, pályázati támogatások bővülése 

 Oktatási, képzési programok indítása az önkormányzati 

szakemberek részére 

 Lakossági szemléletformálás, önkéntesség erősítése 

 Informálás a helyi média és a helyi civil szervezetek útján 
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D Természetes élőhelyek csökkentése 

 

1. Véleménye szerint mely tényezők járulnak hozzá legnagyobb mértékben 

településén a biológiai sokféleség csökkenéséhez és a természetes élőhelyek 

szűküléséhez? – 1 válasz érkezett 
 

 Környezetszennyezés (levegő, talaj, víz, zaj) 

 Egyéb emberi hatások (korábbi érintetlen területek használatba 

vonása, települések szétterülése, illegális beavatkozások) 

 Élőhelyek feldarabolódása (infrastruktúra-fejlesztés következtében) 

 Tájidegen fajok megjelenése 

 Erőforrások túlzott kiaknázása -1 válasz (100 %) 

 Védett területek nem megfelelő kezelése 

 Egyéb: 
 

1. Ön szerint a biológiai sokféleség csökkenése és a természetes élőhelyek szűkülése 

milyen károkat okoz településén? – 1 válasz érkezett 
 

 Mezőgazdasági és erdészeti károk (parazita, vírus, rovar) gyakoribb 

előfordulása 

 Allergiás és rovarok (kullancs, szúnyog) által okozott 

megbetegedések gyakoribbá válása 

 Negatív gazdasági következmények (erdő- és mezőgazdaság) -1 

válasz (100 %) 

 Egészségügyi hatások (egzotikus betegségek, járványok) -1 válasz 

(100 %) 

 Ökoszisztémák által nyújtott javak, szolgáltatások (tüzelőanyag, 

biomassza, beporzás, gyógyszer) csökkenése-1 válasz (100 %) 

 Vadak (róka, vaddisznó, őz) lakó területekre való látogatása 

 Turizmus visszaesése 
 

2. Véleménye szerint településén leginkább kinek kellene részt vennie a biológiai 

sokféleség és a természetes élőhelyek megőrzéséért tett erőfeszítésekben? – 1 

válasz érkezett 
 

 Önkormányzatnak 

 Helyi lakosoknak 

 Helyi gazdasági szereplőknek, vállalkozóknak-1 válasz (100 %) 

 Helyi civileknek 
 

3. Ön szerint településén, hogyan lehetne visszaszorítani az invazív növény- és 

állatfajok elterjedését? – 1 válasz érkezett 
 

 Vegyszerek használatával (rovarirtó szerek, növényvédő szerek, 

gyomirtók) 

 Mechanikai módszerek alkalmazásával (csapdázás) 

 Hagyományos gazdálkodási módokra való visszatéréssel (biológiai 

növényvédelem alkalmazása) -1 válasz (100 %) 

 Irtással 

 Semmilyen intézkedéssel nem lehet visszaszorítani 
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4. Véleménye szerint a biológiai sokféleség csökkenésének hatására bekövetkező 

károk a jövőben hogyan érintik a település életét? Milyen konkrét hatásokra, 

társadalmi-gazdasági következményekre számít? – Nem érkezett válasz 
 

 

5. Véleménye szerint melyek azok a tényezők, amelyek leginkább akadályozzák a 

biológiai sokféleség és a természetes élőhelyek megóvását? – 1 válasz érkezett 
 

 Nincs elegendő információja az embereknek a biológiai sokféleség, 

a természetes élőhelyek csökkenését kiváltó hatások elleni 

védekezés lehetőségeiről-1 válasz (100 %) 

 Kevés a védettség alá vont terület 

 Ökoszisztémák túlzott igénybevétele (intenzív mező- és 

erdőgazdálkodás, ipari és beépített területek kiterjedésének 

növekedése, élőhelyek feldarabolása) -1 válasz (100 %) 

 Nincs helyi finanszírozási forrás, pályázati támogatás a konkrét 

intézkedések végrehajtására 

 A helyi döntéshozók nem veszik figyelembe a meglévő 

szabályozásokat 

 A helyi lakosokat nem érdekli 

 Nincs hozzáértő szakember a településen 

 

6. Véleménye szerint melyek a biológiai sokféleség és a természetes élőhelyek 

megóvásának legfőbb lehetőségei? Milyen intézkedési lehetőségek segítenék ezt a 

leginkább? – 1 válasz érkezett 

 Őshonos növény- és állatfajok telepítése, természetközeli területek, 

vizes élőhelyek növelése-1 válasz (100 %) 

 Településszervezés, építési szabályozások átalakítása, új építészeti-

város építészeti irányzatok elterjesztése 

 Szakemberek képzése, alkalmazása 

 Kezdeményezések a jelenlegi gazdálkodás átalakítására, 

természetközeli gazdálkodás elterjesztése-1 válasz (100 %) 

 Növény és állatfajok védelme érdekében helyi programok, 

akciótervek, intézkedések előtérbe helyezése-1 válasz (100 %) 

 A pénzügyi hozzájárulások és támogatási lehetőségek bővítése-1 

válasz (100 %) 

 Szemléletformálás és ismeretterjesztés a média, civil szervezetek, az 

önkormányzati intézmények (polgármesteri hivatal, iskola stb.) 

útján-1 válasz (100 %) 

 Szakemberek képzése, alkalmazása 
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E-Erdők – gyakoribb erdőkár 
 

1. Véleménye szerint leginkább milyen károk pusztítják a településéhez 

tartozó erdőket, fás területeket, parkokat? 
 

 Szárazság, aszály gyakoribbá válása 

 Erdőtüzek 

 Vihar és szélkár 

 Ár-, belvíz és/vagy egyéb elöntés gyakoribbá válása 

 Fagykár, jégkár 

 Idegen, nem őshonos növény és állatfajok (bálványfa, feketefenyő, 

gyapjaslepke) agresszív terjedése 

 Rovarkár (lombfogyasztók, rügykárosítok, gubacsképzők) 

 Fabetegségek (gombák, vírusok, baktériumok) 

 Fapusztulás 

 Vadkár, legeltetés 

 Közvetlen emberi hatás által okozott károk (illegális fakitermelés, 

nem megfelelően végzett erdei munkák) 
 

2. Véleménye szerint településén leginkább kinek kellene részt vennie az 

erdőkárok mérséklése érdekében tett erőfeszítésekben? 
 

 Önkormányzatnak 

 Helyi lakosoknak 

 Helyi gazdasági szereplőknek, vállalkozóknak 

 Helyi civileknek 

 Az erdészeti ágazat helyi szerveinek 
 

3. A települése hogyan védekezik az erdőtüzek ellen? 
 

 Gyúlékony anyagok megfelelő kezelésével 

 Tűzvédelmi pászták, erdei utak kialakításával, karbantartásával 

 Vízvételi pontok kialakításával és fenntartásával 

 A fafajok megfelelő megválasztásával 

 Önkéntes tűzoltó bázis létrehozásával 

 Erdőtűz-megfigyelő létesítmények és kommunikációs berendezések 

kiépítésével 

 Tűzgyújtás szabályozásával 

 Erdőirtással 

 Semmilyen intézkedést nem tesznek 

 

4. Véleménye szerint a településen élők hogyan védekeznek a fabetegségek és 

a kártevők ellen? 
 

 Vegyszerek használatával (rovarirtó szerek, növényvédő szerek, 

gyomirtók) 

 Mechanikai módszerek alkalmazásával (csapdázás) 

 Biológiai növényvédelemmel 

 Jó génkészlettel rendelkező szaporítóanyagok alkalmazásával 
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 Ellenállóbb fajok telepítésével 

 Erdőirtással 

 Semmilyen intézkedést nem tesznek 
 

5. Véleménye szerint az erdőkárok a jövőben hogyan érintik majd a 

település életét? Milyen konkrét hatásokra, társadalmi-gazdasági 

következményekre számít? 

Válasz: 
 

6. Véleménye szerint melyek az erdőkárok mérséklésének, elhárításának 

főbb akadályai jelenleg?  

 Nincs elegendő információja az embereknek az erdőkárokkal 

szembeni védekezési lehetőségeiről 

 Nagy kiterjedésű fás területek 

 Nincs helyi finanszírozási forrás, pályázati támogatás a konkrét 

intézkedések végrehajtására 

 Az önkormányzatok és az erdészetek között nincs együttműködés 

 Az embereket nem érdekli 

 Nincs hozzáértő szakember 

 Az önkormányzatok nem ismerik és/vagy nem veszik figyelembe a 

különböző rendelkezéseket, tervdokumentumokat (erdőprogram, 

erdőtelepítési program) 
 

7. Véleménye szerint melyek az erdőkárok mérséklésének, elhárításának 

főbb lehetőségei a jövőben?  

 Szemléletformálás és ismeretterjesztés a média, civil szervezetek, az 

önkormányzati intézmények (polgármesteri hivatal, iskola stb.) útján 

 Szakemberek képzése, alkalmazása 

 Tűzvédelmi intézkedések megfelelő alkalmazása, 

katasztrófavédelmi terv kidolgozása 

 Kártevők és betegségek, kórokozó-átvivők terjedésének 

megakadályozása 

 Pénzügyi hozzájárulások és támogatási programok kibővítése 

 Helyes erdőtelepítési stratégia, erdészeti üzemterv alkalmazása 

 Hatásos együttműködés kialakítása az önkormányzatok és az 

erdészetek között 

 Jól kiépített erdészeti monitoring rendszer kialakítása 

 Kiváló minőségű szaporítóanyag alkalmazása 
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F – Allergének, betegségterjesztő rovarok elterjedése 

 
1. Véleménye szerint a jövőben településén hogyan alakul majd az allergiás 

megbetegedések és a rovarok által okozott fertőzések száma? - 3 válasz érkezett 

 

 Nem változik 

 Enyhén növekszik 

 Közepes mértékben növekszik – 1 válasz (33,3 %) 

 Jelentős mértékben növekszik – 2 válasz (66,7 %) 

 

2. Véleménye szerint településén miért fog megnőni az allergiás megbetegedések és a 

rovarok által okozott fertőzések száma? – 3 válasz érkezett 

 

 Hőmérsékletemelkedés miatt a növények hamarabb kezdenek el virágzani 

 Nagy kiterjedésű parlagon hagyott területek miatt – 1 válasz (33,3 %) 

 Nő a vízzel borított területek nagysága 

 A településen több olyan „betelepített” növényfajta is megtalálható, amely 

allergiás reakciókat vált ki 

 Nincs rendszeres kémiai, biológiai úton történő irtás – 1 válasz (33,3 %) 

 A felmelegedés hatására a rovar populációk folyamatos szaporodása – 1 válasz 

(33,3 %) 

 Invazív, özön növény és állatfajok agresszívabb terjedése 

 A vadállatok lakóterületekre történő bejárása 

 

3. Véleménye szerint a településen élők hogyan védekeznek az allergia ellen és a 

betegséget terjesztő rovarok ellen? - 3 válasz érkezett 

 

 Magas pollenkoncentráció esetén minimalizálják a szabadban töltött időt – 

2 válasz (66,7 %) 

 Gyógyszeres kezeléssel – 2 válasz (66,7 %) 

 Homeopátiás kezeléssel 

 Védőoltás beadatásával 

 Rovarirtó szerek alkalmazásával 

 Mechanikai védekezéssel – 1 válasz (33,3 %) 

 Gyakori hajmosással, réteges öltözködéssel 

 Semmilyen módon nem védekeznek 

 

 

4. Véleménye szerint településen kinek kellene részt vennie leginkább az allergén 

megbetegedések növekedése ellen tett beavatkozásokban?- 3 válasz érkezett 

 

 Önkormányzatnak – 1 válasz (33,3 %) 

 Helyi lakosoknak – 1 válasz (33,3 %) 

 Helyi gazdasági szereplőknek, vállalkozóknak – 1 válasz (33,3 %) 

 Helyi civileknek 

 Az egészségügy helyi intézményeinek 
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5. Véleménye szerint a jövőben az allergének és betegségterjesztő rovarok okozta 

károk hogyan érintik majd a település életét? Milyen konkrét hatásokra, 

társadalmi-gazdasági következményekre számít?  

Rövid szöveges válasz – 2 válasz érkezett 

 

 A súlyos allergiábam szenvedő ember többször eszik ki a munkából. Nem 

lesz elég hatékony a munkában. 

 Sámsonkertben olyan mértékű a parlagfű elszaporodása az üres telkeken, 

hogy az elköltözést fontolgatom. Az önkormányzat semmit nem tesz, mert 

Sámsonkert. 

 

6. Véleménye szerint településen melyek az allergének és betegségterjesztő rovarok 

csökkenésének fő akadályai? – 3 válasz érkezett 

 

 Nincs elegendő információja az embereknek az allergének, betegséget 

terjesztő rovarok elterjedésével szembeni védekezés lehetőségeiről – 3 

válasz (100 %) 

 Beavatkozási területek nagy kiterjedése (forráshiány egyidejű irtásra) – 2 

válasz (66,7 %) 

  Nincs helyi finanszírozási forrás, pályázati támogatás a konkrét 

intézkedések végrehajtására – 1 válasz (33,3 %) 

 Az embereket nem érdekli – 2 válasz (66,7 %) 

 Nincs hozzáértő szakember 

 

7. Véleménye szerint településén melyek az allergének és betegségterjesztő rovarok 

csökkentésének fő lehetőségei? Mit kellene tenni a károk mérséklése érdekében? – 

3 válasz 

 

 Szemléletformálás és ismeretterjesztés a média, civil szervezetek, az 

önkormányzati intézmények (polgármesteri hivatal, iskola stb.) útján – 3 

válasz (100 %) 

 Szakemberek képzése, alkalmazása – 1 válasz (33,3 %) 

 Megelőző intézkedések alkalmazása, akcióterv készítése – 2 válasz (66,7 

%) 

 Betegségek, kórokozó-átvivők elterjedésének megakadályozása – 1 válasz 

(33,3 %) 

 Pénzügyi hozzájárulások és támogatási programok kibővítése – 1 válasz 

(33,3 %) 

 Jól kiépített monitoring rendszer kialakítása – 2 válasz (66,7 %) 

 



HAJDÚSÁMSON KLÍMASTRATÉGIA KÉRDŐÍVE- KATEGÓRIÁNKÉNT 
G-Hőhullámokra visszavezethető egészségügyi problémák 

Válasz nem érkezett 
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G-Hőhullámokra visszavezethető egészségügyi problémák 
 

1. Véleménye szerint a hőhullámoknak milyen egészségügyi megnyilvánulási 

formái, hatásai várhatók a településén? 

 Több közúti baleset 

 Több munkahelyi baleset (építkezéseken, mezőgazdasági 

munkákon) 

 Több kórházi ápolást igénylő beteg 

 Megnövekedett járóbeteg forgalom rendelőkben 

 Több koraszülött csecsemő 

 Több betegállományú dolgozó 

 Élelmiszerbiztonsági problémák (fertőzések) gyarapodása 

 Több bőrbetegség 
 

2. Véleménye szerint a településén élők, dolgozók közül kik a leginkább 

veszélyeztetettek a hőhullámok által?  

 Krónikus betegségben szenvedők 

 Magányos nyugdíjasok 

 Csecsemők, kisgyermekek 

 Kültéren dolgozók 

 Hátrányos helyzetűek 

 Panelben élők 

 Tanyás, aprófalvas környezetben élők 

 Hajléktalanok 
 

3. Véleménye szerint a településén élők hogyan védekeznek leginkább a 

hőhullámokkal szemben?  

 Klímaberendezés vásárlása 

 Ventilátor vásárlása 

 Növekvő ivóvízfogyasztás 

 „Menekülés a zöldbe” (közparkok igénybevétele) 

 „Menekülés” hűtött középületbe, plazába 

 „Menekülés” közeli vízpartra 

 Éjszakai szellőztetés, nappali árnyékolás 

 Hajnali, esti munkavégzés, 12-17 óra között szieszta 

 Nincs jellemző védekezés, az emberek megszokták a hőhullámokat 
 

4. Véleménye szerint a hőhullámok okozta jövőben bekövetkező károk 

hogyan érintik majd a település életét? Milyen konkrét hatásokra, 

társadalmi-gazdasági következményekre számít? 

Válasz: 
 

5. Véleménye szerint melyek a hőhullámokra visszavezethető egészségügyi 

problémák mérséklésének fő akadályai?  

 Nincs elegendő információja az embereknek a hőhullámokkal 

szembeni védekezési lehetőségekről 

 Kevés a zöldfelület, sok a beton, ezért a belső településrészek 

túlzottan felmelegednek 



HAJDÚSÁMSON KLÍMASTRATÉGIA KÉRDŐÍVE- KATEGÓRIÁNKÉNT 
G-Hőhullámokra visszavezethető egészségügyi problémák 

Válasz nem érkezett 
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 Nincs helyi finanszírozási forrás, pályázati támogatás a konkrét 

intézkedések végrehajtására 

 A helyi rendeletek (rendezési tervek, HÉSZ, hulladékkezelés) nem 

veszik figyelembe a hőhullámokat 

 A helyiek érdektelensége 

 Nincs hozzáértő szakember a településigazgatásban, üzemeltetésben 

 

6. Véleménye szerint melyek a hőhullámokra visszavezethető egészségügyi 

problémák mérséklésének fő lehetőségei? Mi lenne a teendő a 

következmények mérséklése érdekében?  

 Informálás központi, kormányzati tájékoztató kampányok keresztül 

(TV, rádió, újságok) 

 Informálás a helyi média és a helyi civil szervezetek útján 

 Informálás az önkormányzati intézmények (polgármesteri hivatal, 

orvosi rendelő, iskola stb.) útján 

 Informálás interneten, okos telefon applikációval 

 Települési hőségriadó terv kidolgozása és alkalmazása 

 Parkosítás, települési zöldfelület bővítése 

 Ingyenes vízosztás a forgalmas csomópontokban 

 Légkondicionált középületek megnyitása 

 

 



HAJDÚSÁMSON KLÍMASTRATÉGIA KÉRDŐÍVE- KATEGÓRIÁNKÉNT 
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infrastruktúra károsodása) 
Válaszok számát és arányát feltüntetve 
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I- Károk a közlekedési infrastruktúrában (gyakoribb aszfaltkárosodás, 

közösségi közlekedési infrastruktúra károsodása) 

 

1. Mekkora a burkolt utak aránya településén? – 5 válasz érkezett 

Egyénileg megadott rövid szöveges válaszok az alábbiak voltak:  

- 0,01 % 

- nagyon alacsony – 2 válasz 

- Szinte 0 

- Százalékos arányban nem tudom, de alacsony. Egy 12000 fős város 

központjában is földút van. 

 

2. Véleménye szerint a jövőben hogyan alakul a közlekedési infrastruktúra 

szélsőséges időjárási eseményekhez kapcsolódó károsodása (figyelembe véve a 

károk elhárításának jövőbeni alakulását)? – 5 válasz érkezett 

 

 Enyhén növekszik 

 Közepes mértékben növekszik 

 Jelentős mértékben növekszik- 4 válasz (80 %) 

 Nem növekszik- 1 válasz (20 %) 

 

3. Véleménye szerint mely tényezők okozzák a károk mértékének várható 

változását?  

 Hirtelen lezúduló csapadék gyakoribbá válása- 2 válasz (40 %) 

 Túlmelegedés okozta károk (aszfaltolvadás, sínkivetődés) 

 Téli felfagyás 

 Az utak túlterheltsége- 1 válasz (20 %) 

 Forráshiány- 3 válasz (60 %) 

 

4. Véleménye szerint a közlekedési infrastruktúra állapotában bekövetkező károk a 

jövőben hogyan érintik majd a település életét? Milyen konkrét hatásokra, 

társadalmi-gazdasági következményekre számít? – 5 válasz érkezett 

Egyénileg megadott rövid szöveges válaszok az alábbiak voltak:  

- Nincs megfelelő erős úthálózat, a termelő vállalkozások is elmaradnak a 

várostól. Sem munka, sem bevétele nem lesz a városnak 

- El kell menni innen, messzire 

- Amennyiben az úthálózat folyamatosan romlik, egyre kevesebb család akar a 

településre költözni. Minél kisebb a lakosság aránya, annál kevesebb a település 

bevétel- 2 válasz 

- Zúgolodás a rossz utak miatt 
 

 

5. Véleménye szerint melyek a közlekedési infrastruktúra állapotában 

bekövetkezett károk mérséklésének fő akadályai? – 5 válasz érkezett 

 Nincs elegendő finanszírozási forrás, pályázati támogatás a közutak 

karbantartására- 4 válasz (80 %) 

 Nem megfelelő a közutak építése, karbantartása során alkalmazott 

technológia- 4 válasz (80 %) 
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 Nincs hozzáértő szakember a településigazgatásban, üzemeltetésben 

- 3 válasz (60 %) 

 Nem megfelelő a közutak üzemeltetésével foglalkozó szakemberek 

szemlélete 

 Nem megfelelőek a közutak építésére és karbantartására vonatkozó 

előírások- 1 válasz (20 %) 

 Elavult a település úthálózata- 5 válasz (100 %) 

 

6. Véleménye szerint hogyan lehetne mérsékelni a közlekedési infrastruktúra 

állapotában bekövetkezett károkat?  

 Konkrét intézkedések végrehajtását szolgáló helyi finanszírozási 

források, pályázati támogatások bővítése- 3 válasz (60 %) 

 Közlekedési infrastruktúra kapacitásának bővítése (utak, 

kerékpárutak, kötött pályás vonalak, vízi útvonalak) - 5 válasz (100 

%) 

 Közlekedési igények csökkentése 

 Partnerség kialakítása az országos közlekedési infrastruktúrát kezelő 

intézményekkel- 3 válasz (60 %) 

 Meglévő közlekedési infrastruktúra állapotának megőrzése- 1 válasz 

(20 %) 

 



HAJDÚSÁMSON KLÍMASTRATÉGIA KÉRDŐÍVE- KATEGÓRIÁNKÉNT 
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J- Település levegőminősége (téli fűtési eredetű szmog, közlekedési légszennyezés) 
 

1. Véleménye szerint mitől rossz/romlik a levegőminőség településén? – 5 válasz 

érkezett 

 Átmenő közúti forgalom 

 Településen belüli – elsősorban személygépkocsi – forgalom- 2 

válasz (40 %) 

 Ipari tevékenységek 

 Háztartási fűtés szilárd tüzelőanyaggal- 5 válasz (100 %) 

 A településen kívülről fújja hozzánk a szél 

 Avarégetés- 3 válasz (60 %) 
 

2. Véleménye szerint településén milyen kedvezőtlen hatásai, következményei 

lehetnek a rossz levegőminőségnek? – 5 válasz érkezett 

 Légzőszervi betegségeket okoz, a krónikus betegek állapota romlik- 

5 válasz (100 %) 

 Csökken a település turisztikai vonzereje 

 Csökken a települési ingatlanvagyon értéke 

 A tehetősebbek elköltöznek a szennyezett területekről 

 A kültéren dolgozók, kerékpárosok egészségkárosodása- 3 válasz 

(60 %) 

 Nincs számottevő kedvezőtlen hatás 
 

3. Véleménye szerint hogyan javítható településén a levegő minősége? – 5 válasz 

érkezett 
 

 Közösségi közlekedés fejlesztése 

 A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése- 1 válasz (20 %) 

 E-mobilitás fejlesztése (elektromos autók) 

 Intelligens közösségi közlekedés (teleautók) használatának 

ösztönzése 

 Épületek fűtéskorszerűsítése- 5 válasz (100 %) 

 Adminisztratív eszközök az illegális tüzelőanyagok használatának 

visszaszorítására- 5 válasz (100 %) 

 Szennyező ipari tevékenység kitelepítése 

 Több zöldfelület létesítése- 3 válasz (60 %) 

 Az átszellőzés javítása a beépítettség alakításával  
 

4. Véleménye szerint a levegő szennyezettsége miatt bekövetkező károk a 

jövőben hogyan érintik majd a település életét? Milyen konkrét hatásokra, 

társadalmi-gazdasági következményekre számít? Nevezze meg, röviden írja le 

a 3 legjelentősebb jövőbeni kockázatot! – 1 válasz érkezett 
 

Egyénileg megadott rövid szöveges válaszok az alábbi volt: 

A lakosság körében légzőszervi betegségeket, emiatt megindulhat az elvándorlás is. 

okozhat, vagy csak rossz közérzetet 
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5. Véleménye szerint a levegőminőség javításának mik a legjelentősebb 

akadályai településén? – 5 válasz érkezett 
 

 Az embereket nem érdekli – nincs elegendő információja az 

emberelnek a légszennyezés egészségkárosító hatásairól- 4 

válasz (80 %) 

  

 Kevés a zöldfelület, nem megfelelő az átszellőzés- 1 válasz (20 

%) 

  

 Túl sokan fűtenek tűzifával, illegális fűtőanyaggal (háztartási 

hulladék, műanyag, olajszármazékok- 5 válasz (100 %) 

 A helyi rendeletek (rendezési tervek, HÉSZ, szmogriadó-terv) 

nem veszik figyelembe a levegőminőség javítását 

 Nincs helyi finanszírozási forrás, pályázati támogatás a konkrét 

intézkedések végrehajtására- 3 válasz (60 %) 

 Nincs hozzáértő szakember a településigazgatásban, 

üzemeltetésben 

 

  

   
 

6. Véleménye szerint a levegőminőség javításának melyek a legjelentősebb 

lehetőségei településén? Mi lenne a teendő a rossz levegőminőség okozta 

károk mérséklése érdekében? – 5 válasz érkezett 
 

 Települési szmogriadó terv kidolgozása- 2 válasz (40 %) 

 Parkosítás, települési zöldfelület bővítése- 2 válasz (40 %) 

 Lakossági felvilágosító kampány a „levegőbarát” háztartási 

tüzelésről- 4 válasz (80 %) 

 Lakossági felvilágosító kampány a közösségi és kerekpáros 

közlekedésről- 1 válasz (20 %) 

 A közösségi és kerekpáros közlekedési infrastruktúra fejlesztése- 1 

válasz (20 %) 

 Hatékonyabb forgalomszervezés (forgalomcsillapítás, elkerülő utak 

építése) 

 Légszennyező ipari tevékenységek esetében magasabb iparűzési adó 

kivetése 

 Az e-autók (elektromos autók) töltőinfrastruktúrájának fejlesztése 

 Épületrekonstrukciók (hőszigetelés, fűtésrekonstrukció) támogatása- 

4 válasz (80 %) 



HAJDÚSÁMSON KLÍMASTRATÉGIA KÉRDŐÍVE- KATEGÓRIÁNKÉNT 
K- Település turisztikai vonzereje 
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K- Település turisztikai vonzereje 

 

1. Véleménye szerint mi befolyásolhatja leginkább települése turisztikai vonzerejének 

alakulását? – 1 válasz érkezett 

 

 Szélsőséges időjárási jelenségek 

 Évszakok eltolódása, turisztikai szezon változása 

 Hőhullám 

 Biodiverzitás csökkenése 

 Árvíz, belvíz 

 Aszály és szárazság 

 Tűzkár 

 Újfajta kórokozók, betegségek megjelenése 

 Infrastruktúrában bekövetkező károk- 1 válasz (100 %) 

 

2. Véleménye szerint a turizmust érintő, klímaváltozás okozta károk a jövőben hogyan 

hatnak majd a település életére? Milyen konkrét hatásokra, társadalmi-gazdasági 

következményekre számít? – 1 válasz érkezett 

Egyénileg megadott rövid szöveges válaszok az alábbiak voltak:  

-Rosszabb 

 

3. Véleménye szerint milyen tényezők akadályozzák a klímaváltozás turizmust érintő 

negatív hatásainak mérséklését? – 2 válasz érkezett 

 Helyi lakosok érdektelensége- 1 válasz (50 %) 

 Helyi turisztikai szolgáltatók információhiánya- 2 válasz (100 %) 

 Turisztikai desztináció menedzsment rendszer működésének 

elégtelensége- 1 válasz (50 %) 

 Megfelelő motivációs rendszer hiánya- 2 válasz (100 %) 

 Szakemberhiány- 1 válasz (50 %) 

 Kidolgozott települési stratégiai háttér hiánya- 2 válasz (100 %) 

 

4. Véleménye szerint milyen intézkedések segítenék elő a klímaváltozás turizmust érintő 

negatív hatásainak mérséklését? – 2 válasz érkezett 

 Helyi klímabarát turizmusfejlesztési stratégia kidolgozása- 1 válasz 

(50 %) 

 Az infókommunikációs technológiák lehetőségeinek kiaknázása a 

településre látogatók tájékoztatásban a klímaváltozás várható 

hatásainak tekintetében is 

 Klímabarát turisztikai desztináció menedzsment rendszer kialakítása 

 Tájékoztatás, szemléletformálás javítása- 2 válasz (100 %) 

 Vonzerő javítása a klímabarát turisztikai kínálat fejlesztésével- 2 

válasz (100 %) 

 Klímabarát turisztikai védjegy kidolgozása- 1 válasz (50 %) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. sz. mell.: ÜHG leltár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZÉN-DIOXID METÁN DINITROGÉN-OXID
CO2 CH4 N2O

1. ENERGIAFOGYASZTÁS 18 712,58 18 712,58

1.1. Áram 7 396,92 7 396,92
1.2. Földgáz 10 238,09 10 238,09
1.3. Távhő 0,00 0,00
1.4. Szén és tűzifa 1 077,57 1 077,57

2. NAGYIPARI KIBOCSÁTÁS 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Egyéb ipari energiafogysztás 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Ipari folyamatok 0,00 0,00 0,00 0,00

3. KÖZLEKEDÉS 9 141,81 0,00 0,00 9 141,81

3.1. Helyi közlekedés 391,24 391,24
3.2. Ingázás 76,12 76,12
3.3. Állami utak 8 674,45 8 674,45

4. MEZŐGAZDASÁG 746,04 1 978,34 2 724,38

4.1. Állatállomány 540,16 540,16
4.2. Hígtrágya 205,88 82,68 288,56
4.3. Szántóföldek 1 895,66 1 895,66

5. HULLADÉK 2 438,11 303,06 2 741,17

5.1. Szilárd hulladékkezelés 1 929,69 1 929,69
5.2. Szennyvízkezelés 508,42 303,06 811,48

ÖSSZES KIBOCSÁTÁS 27 854,40 3 184,15 2 281,40 33 319,95

NAGYIPAR NÉLKÜL 27 854,40 3 184,15 2 281,40 33 319,95

NYELÉS 6. Nyelők -3 582,85 -3 582,85 

VÉGSŐ KIBOCSÁTÁS 24 271,55 3 184,15 2 281,40 29 737,10

NAGYIPAR NÉLKÜL 24 271,55 3 184,15 2 281,40 29 737,10

K
IB

O
C

S
Á

T
Á

S

t CO2 egyenérték

ÖSSZESENHajdúsámson
ÜVEGHÁZGÁZ LELTÁR
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Az alábbiakban bemutatjuk a NATÉR térképek alapján Hajdúsámson területének különböző értékeit az 

1961-1990  referencia időszak átlagában, továbbá bemutatjuk az ALADIN-Climate klímamodell és a 

RegCM klímamodell által jelzett várható változásokat a 2021-2050 időszakra. Mindkét projekció egy 

közepesen optimistának számító klíma szcenárióra alapozva készült.  

 

1. Ariditási index 

Az ariditási index az évi csapadékösszeg és az évi potenciális evapotranszspiráció 

hányadosaként áll elő, ez Hajdúsámson területén a NATÉR térképi adatbázisa alapján az 1961-

1990 időszak átlaga 0,8-0,85 közötti volt. Az ALADIN-Climate klímamodell alapján 

Hajdúsámson területén -0,2- -0,15 index változás várható 2050-ig az 1961–1990 referencia 

időszakhoz képest, a RegCM klímamodell alapján pedig -0,1- -0,05 az index változása. Ez 

alapján az ALADIN-Climate klímamodell alapján 0,6-0,7 érték várható a 2021-2050 időszak 

átlagára, a RegCM klímamodell alapján pedig 0,7-0,8 érték. 

 

 

Kitettség - Ariditási index Magyarországon az 

1961–1990 időszakban 

 

 
Kitettség - Az ariditási index várható változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate 

klímamodell alapján
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Kitettség - Az ariditási index várható változása a 2021–2050 időszakra a RegCM klímamodell alapján 

 

 

 

 

2. A módosított Pálfai-féle aszályindex Hajdúsámson területén a NATÉR térképi adatbázisa 

alapján az 1961-1990 időszak átlagában a 4,25-4,5 közötti volt. A megjelenített értékek az egyes 

évekre számolt indexeknek a teljes vizsgált időszakra vett átlagai. 

Az ALADIN-Climate klímamodell alapján Hajdúsámson területén +0,5-0,75 index változás 

várható 2050-ig az 1961–1990 referencia időszakhoz képest, a RegCM klímamodell alapján 

pedig +0,25-0,75 az index változása (a közigazgatási terület É-i részén +0,25-0,5, a D-i, így a 

belterületet is magában foglaló részén pedig +0,5-0,75) . Ez alapján az ALADIN-Climate 

klímamodell alapján 4,75-5,25 érték várható a 2021-2050 időszak átlagára, a RegCM 

klímamodell alapján pedig 4,5-5,25 érték. 

 

Kitettség - A módosított Pálfai-féle 

aszályindex Magyarországon az 1961–1990 

időszakban 
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Kitettség - A módosított Pálfai-féle 

aszályindex várható változása a 2021–2050 

időszakra az ALADIN-Climate klímamodell 

alapján 

 

 

 

 

 
Kitettség - A módosított Pálfai-féle 

aszályindex várható változása a 2021–2050 

időszakra a RegCM klímamodell alapján 
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3. Az Átlagos évi csapadékösszeg Hajdúsámson területén a NATÉR térképi adatbázisa alapján 

az 1961-1990 időszak átlagában a 550-575 mm közötti volt, melyből 100-125 mm a téli, 125-

150 mm a tavaszi, 175-200 mm a nyári, illetve 100-125 mm az őszi csapadék összege.  

Az ALADIN-Climate klímamodell alapján Hajdúsámson területén -50- -25 mm változás 

várható 2050-ig az 1961–1990 referencia időszakhoz képest, a RegCM klímamodell alapján 

pedig -25- 0 mm az összeg változása. Ez alapján az ALADIN-Climate klímamodell alapján 500-

550 mm érték várható a 2021-2050 időszak átlagára, a RegCM klímamodell alapján pedig 525-

575 mm érték. 

 

Kitettség - Átlagos évi csapadékösszeg Magyarországon az 1961-1990 időszakban (mm)

 
 

Kitettség - Átlagos téli csapadékösszeg 

Magyarországon az 1961-1990 időszakban 

(mm) 
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Kitettség - Átlagos tavaszi csapadékösszeg 

Magyarországon az 1961-1990 időszakban 

(mm) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kitettség - Átlagos nyári csapadékösszeg 

Magyarországon az 1961-1990 időszakban 

(mm) 
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Kitettség - Átlagos őszi csapadékösszeg 

Magyarországon az 1961-1990 időszakban 

(mm) 

 
 

 

 

 

 

 
 

Az 1961–1990 referencia időszakhoz képesti 100-125 mm a téli, 125-150 mm tavaszi, 175-200 mm 

nyári, illetve 100-125 mm őszi csapadék összege az ALADIN-Climate klímamodell alapján 

Hajdúsámson területén az alábbiak szerint változik: 

-25-0 mm a téli, -25-0 mm a tavaszi, -50- -25 mm a nyári, illetve 0-25 mm őszi csapadék várható 

változása, tehát ez alapján ősszel várható többlet csapadék a referencia időszak átlagához képest, a téli 

és tavaszi évszakokban kevesebb, vagy azonos mennyiségű, nyáron azonban jóval kevesebb. 

Ugyanakkor a RegCM klímamodell alapján pedig -50 - 0 mm a téli, -25-0 mm a tavaszi, 0-25 mm a 

nyári, illetve 0-25 mm őszi csapadék várható változása, tehát ez alapján télen várható jóval kevesebb 

csapadék, tavasszal kevesebb, ill. közel azonos, de ezen modellnél nyáron és ősszel is többlet várható. 

Ezzel kapcsolatban a modellek előrejelzései tehát nem mutatnak egyezést. Az évi összegek tekintetében 

azonban mindkét modell csökkenést jelez elő, az ALADIN-Climate klímamodell 25-50 mm közöttit, a 

RegCM klímamodell 0-25 mm közöttit. 

 

Kitettség - A csapadék várható változása 

Magyarországon a 2021-2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm) 
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Kitettség - A csapadék várható változása 

Magyarországon a 2021-2050 időszakra a 

RegCM klímamodell alapján (mm) 

 
 

 

 

 

 

 
 

4. A 30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma Hajdúsámson közigazgatási területének É-i 

részén a NATÉR térképi adatbázisa alapján az 1961-1990 időszak átlagában 0,5-1 közötti, a D-

i részen 0-0,5 közötti. 

Az ALADIN-Climate klímamodell alapján Hajdúsámson területén -0,5-0 nap változás várható 

2050-ig az 1961–1990 referencia időszakhoz képest, a RegCM klímamodell alapján pedig 0-

0,5 nap a változás, az egyik modell tehát csökkenést, míg a másik növekedést jelez. 

 

 

 

 

Kitettség - A 30 mm-t meghaladó csapadékos 

napok száma Magyarországon az 1961–1990 

időszakban (napok száma) 
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Kitettség - A 30 mm-t meghaladó csapadékos 

napok számának várható változása 

Magyarországon a 2021–2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (napok 

száma) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kitettség - A 30 mm-t meghaladó csapadékos 

napok számának várható változása 

Magyarországon a 2021–2050 időszakra a 

RegCM klímamodell alapján (napok száma) 
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5. Az átlagos csapadékintenzitás az 1961-1990 időszakban Hajdúsámson területén télen és tavasszal 

4-4,5 mm/nap, nyáron 6-7 mm/nap, ősszel 5-6 mm/nap volt (A nyári és az őszi csapadékintenzitások 

tekintetében eltérés kismértékű mutatkozik a közigazgatási terület É-i és D-i része között, É-on 

magasabb).  

Az ALADIN-Climate klímamodell alapján Hajdúsámson területén télen 0-1 mm/nap, tavasszal -1-

0 mm/nap, nyáron -1-0 mm/nap, ősszel 0-1 mm/nap változás várható, a RegCM klímamodell alapján 

pedig télen -1-0 mm/nap, tavasszal 0-1 mm/nap, nyáron 0-1 mm/nap, ősszel 0-1 mm/nap változás 

várható. A két modell közül tehát az ALADIN-Climate télen és ősszel növekedést, nyáron és 

tavasszal csökkenést jelez, míg a RegCM télen csökkenést, a további évszakokban növekedést jelez. 

 

Kitettség - Átlagos téli csapadékintenzitás 

Magyarországon az 1961-1990 időszakban 

(mm/nap) 

 
 

 

 

 
 

 

Kitettség - Átlagos tavaszi csapadékintenzitás 

Magyarországon az 1961-1990 időszakban 

(mm/nap) 
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Kitettség - Átlagos nyári csapadékintenzitás 

Magyarországon az 1961-1990 időszakban 

(mm/nap) 

 

 

 

 

 

 

 

Kitettség - Átlagos őszi csapadékintenzitás 

Magyarországon az 1961-1990 időszakban 

(mm/nap) 
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6. A száraz időszakok maximális hossza az 1961-1990 időszakban Hajdúsámson területén télen 18-

19 nap, és tavasszal 15-16 nap, nyáron 14-15 nap, ősszel 24-25 nap volt.  

Az ALADIN-Climate klímamodell alapján Hajdúsámson területén télen 5-6 nap, tavasszal -2- -1 

nap, nyáron 1-3 nap, ősszel 1-2 nap változás várható, a RegCM klímamodell alapján pedig télen 0-

1 nap, tavasszal 2-3 nap, nyáron -1-0 nap, ősszel -1-0 nap változás várható. A két modell közül tehát 

az ALADIN-Climate télen jelentős növekedést, nyáron és ősszel növekedést jelez, míg tavasszal 

csökkenést. A RegCM modell pedig télen és tavasszal jelez növekedést, nyáron és ősszel pedig 

csökkenést. 

 

Kitettség - A száraz időszakok maximális 

hossza a téli évszakban, Magyarországon, az 

1961–1990 időszakban (napok száma 

 
 

 

 

 
 

Kitettség - A száraz időszakok maximális 

hossza a tavaszi évszakban, Magyarországon, 

az 1961–1990 időszakban (napok száma) 
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Kitettség - A száraz időszakok maximális 

hossza a nyári évszakban, Magyarországon, az 

1961–1990 időszakban (napok száma) 

 

 

 

 

 

 

Kitettség - A száraz időszakok maximális 

hossza az őszi évszakban, Magyarországon, az 

1961–1990 időszakban (napok száma) 
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7. Az átlaghőmérséklet tekintetében az 1961-1990 időszakban Hajdúsámson területén 9-10 °C 

adódott, mely azonban a DNy-i részen, Sámsonkert területén 10-11 °C volt. A téli átlaghőmérséklet 

-1-0 °C volt, a tavaszi átlaghőmérséklet 10-11 °C volt, a nyári átlaghőmérséklet 19-20 °C volt, az 

őszi  átlaghőmérséklet 10-11 °C volt. 

Az ALADIN-Climate klímamodell évi átlaghőmérséklet tekintetében 1,5-2 °C növekedést jelez, 

télen és tavasszal 1-1,5 °C-ot, nyáron 2,5-3 °C-ot (!), ősszel 1,5-2 °C-ot. 

A RegCM modell évi átlaghőmérséklet tekintetében 1-1,5 °C növekedést jelez, télen 1-1,5 °C-ot, 

tavasszal 1,5-2 °C-ot, nyáron és ősszel pedig 0,5-1 °C-ot. 

 

Kitettség - Magyarország téli 

átlaghőmérséklete az 1961-1990 időszakban 

(°C) 

 
  

 

 

Kitettség - Magyarország tavaszi 

átlaghőmérséklete az 1961-1990 időszakban 

(°C) 
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Kitettség - Magyarország nyári 

átlaghőmérséklete az 1961-1990 időszakban 

(°C) 

 
 

 

 

 

 
 

Kitettség - Magyarország őszi 

átlaghőmérséklete az 1961-1990 időszakban 

(°C) 
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8. Forró napnak azok a napok minősülnek, amikor a napi maximum hőmérséklet eléri, vagy 

meghaladja a 35°C-t. A NATÉR térképen megjelenített értékek a forró napok évi számainak a teljes 

időszakra vett átlagai, az adatok a CARPATCLIM-HU adatbázisból származnak. 

A forró napok számának átlaga a referenciaidőszakban 0-0,2 nap volt, az ALADIN-Climate modell 

ennek tekintetében 5-15 nap (!) növekedést jelez a területen, a közigazgatási terület többségén 5-10 

napot, a Debrecenhez közel eső DNy-i részen 10-15 nap növekedést. A RegCM modell 0-5 nap 

növekedést jelez. 

 

Kitettség - A forró napok száma 

Magyarországon az 1961–1990 időszakban 

(napok száma) 

 

 

 

 

 
9. Hőségriadós napnak azok a napok 

minősülnek, amikor a napi középhőmérséklet meghaladja a 25°C-t. A hősériadós napok számának 

átlaga a referenciaidőszakban 3-4 nap volt, az ALADIN-Climate modell ennek tekintetében 20-25 

nap (!) növekedést jelez a területen, a RegCM modell 0-5 nap növekedést jelez. 

 

Kitettség - A hőségriadós napok száma 

Magyarországon az 1961–1990 időszakban 

(napok száma) 
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10. A klimatikus vízmérleg az évi csapadékösszeg és az évi potenciális evapotranszspiráció 

különbségeként áll elő. A klimatikus vízmérleg a területen -125- -100 mm volt a referencia 

időszakban. Az ALADIN-Climate modell ennek tekintetében -100- -125 mm változást jelez, 

míg a RegCM modellnél a közigazgatási terület többségén -75 - -50 mm-t, míg a legészakibb 

részen -50- -25 mm-t. 

 

Kitettség - Klimatikus vízmérleg 

Magyarországon az 1961–1990 időszakban 

(mm) 

 
 

 

 

 

 
 

 

Kitettség - A klimatikus vízmérleg várható 

változása a 2021–2050 időszakra az ALADIN-

Climate klímamodell alapján (mm) 
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Kitettség - A klimatikus vízmérleg várható 

változása a 2021–2050 időszakra a RegCM 

klímamodell alapján (mm) 

 

 

 

 

 

 

11. A potenciális evapotranszspiráció a területen 660-680 mm volt a referencia időszakban. Az 

ALADIN-Climate modell ennek tekintetében 60-80 mm növekedést jelez, míg a RegCM modell 

20-40 mm növekedést. 

 

 

 

Kitettség - Potenciális evapotranszspiráció 

Magyarországon az 1961–1990 időszakban 

(mm) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  



HAJDÚSÁMSON VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA 2020-2030  

kitekintéssel 2050-ig 

4.sz. melléklet: Várható hatások, kitekintés 2050-ig a NATÉR térképek különböző fedvényei alapján 
 

-18- 
 

Kitettség - A potenciális evapotranszspiráció 

várható változása a 2021–2050 időszakra az 

ALADIN-Climate klímamodell alapján (mm) 

 

 

 

 

 

Kitettség - A potenciális evapotranszspiráció 

várható változása a 2021–2050 időszakra a 

RegCM klímamodell alapján (mm) 
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A fentiekben bemutatott referencia időszak adatait, a különböző klímamodellek várható értékeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

  
Mérték-

egység 

1961–1990 időszak 

adata 

Várható változása a 

2021–2050 időszakra 

(ALADIN-Climate) 

Várható változása a 

2021–2050 időszakra 

(RegCM) 

Várható érték a 2021–

2050 időszak átlagára 

(ALADIN-Climate) 

Várható érték a 2021–

2050 időszak átlagára 

(RegCM) 

-tól -ig -tól -ig -tól -ig -tól -ig -tól -ig 

1. Ariditási index index 0,8 0,85 -0,2 -0,15 -0,1 -0,05 0,6 0,7 0,7 0,8 

2. Módosított Pálfai-féle aszályindex index 4,25 4,5 0,5 0,75 0,25 0,75 4,75 5,25 4,5 5,25 

3. Átlagos évi csapadékösszeg  mm 550 575 -50 -25 -25 0 500 550 525 575 

3.1.Átlagos téli csapadékösszeg mm 100 125 -25 0 -50 0 75 125 50 125 

3.2.Átlagos tavaszi csapadékösszeg mm 125 150 -25 0 -25 0 100 150 100 150 

3.3.Átlagos nyári csapadékösszeg mm 175 200 -50 -25 0 25 125 175 175 225 

3.4.Átlagos őszi csapadékösszeg mm 100 125 0 25 0 25 100 150 100 150 

4. 30 mm-t meghaladó csapadékos napok 

száma  
nap 0 1 -0,5 0 0 0,5 -0,5 1 0 1,5 

5.1.Átlagos téli csapadékintenzitás mm/nap 4 4,5 0 1 -1 0 4 5,5 3 4,5 

5.2. Átlagos tavaszi csapadékintenzitás mm/nap 4 4,5 -1 0 0 1 3 4,5 4 5,5 

5.3. Átlagos nyári csapadékintenzitás mm/nap 6 7 -1 0 0 1 5 7 6 8 

5.4. Átlagos őszi csapadékintenzitás mm/nap 5 6 0 1 0 1 5 7 5 7 

6.1.A száraz időszakok maximális hossza 

a téli évszakban 
nap 18 19 5 6 0 1 23 25 18 20 

6.2.A száraz időszakok maximális hossza 

a tavaszi évszakban 
nap 15 16 -2 -1 2 3 13 15 17 19 

6.3.A száraz időszakok maximális hossza 

a nyári évszakban 
nap 14 15 1 3 -1 0 15 18 13 15 

6.4. A száraz időszakok maximális hossza 

a őszi évszakban 
nap 24 25 1 2 -1 0 25 27 23 25 

7. Átlaghőmérséklet °C 9 11 1,5 2 1 1,5 10,5 13 10 12,5 

7.1.Téli átlaghőmérséklet °C -1 0 1 1,5 1 1,5 0 1,5 0 1,5 

7.2.Tavaszi átlaghőmérséklet °C 10 11 1 1,5 1,5 2 11 12,5 11,5 13 

7.3.Nyári átlaghőmérséklet °C 19 20 2,5 3 0,5 1 21,5 23 19,5 21 

7.4. Őszi átlaghőmérséklet °C 10 11 1,5 2 0,5 1 11,5 13 10,5 12 

8. A forró napok száma  nap 0 0,2 5 15 0 5 5 15,2 0 5,2 

9. A hőségriadós napok szám nap 3 4 20 25 0 5 23 29 3 9 

10. Klimatikus vízmérleg mm -125 -100 -125 -100 -75 -25 -250 -200 -200 -125 

11. Potenciális evapotranszspiráció  mm 660 680 60 80 20 40 720 760 680 720 
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A Debreceni járás kitettsége a hőhullámokkal szemben közepesnek került besorolásra, az 

alkalmazkodóképesség a hőhullámok hatásaihoz nagyon erős besorolást kapott. A hőhullámok 

hatásaival szembeni komplex sérülékenység mérsékelt minősítést kapott. 

 

A hőhullámok okozta többlethalálozásra vonatkozó vizsgálatok eredményeit a NATéR hőhullámok 

rétegcsoportja tartalmazza. A hőhullámos napok számának változása térkép a klímamodell 2021-

2050 időszakában a hőhullámos napok számának változását (%) szemlélteti a klímamodell 1991-2020 

időszakához képest. A Hajdúhadházi kistérség tekintetében ez az érték 91,69 % . 

 

A múltban megtett alkalmazkodási lépések, 2015: A mutató azt jelzi, hogy az egyes megyékben 

átlagosan az emberek (adott listából) hány klímaváltozással kapcsolatos adaptációs és mitigációs lépést 

tettek meg. Ez Hajdú-Bihar megyében az alábbiak szerint került megállapításra: Az országos átlagnak 

megfelelő számú megtett lépés. 

Továbbá egy másik attitűddel kapcsolatos fedvény alapján az országos átlagnak megfelelő „valódi” 

anyagi tehervállalási hajlandóságot jelez a megyében. 

A megye az országos átlagnál kedvezőtlenebb attitűd besorolást kapott. A lakossági klímaváltozási 

attitűdindex a lakossági lekérdezés attitűdre vonatkozó kérdéseiből előállított komplex mutató, amely 

egy megye lakosságának környezetvédelemhez (benne a klímaváltozáshoz) kapcsolódó attitűdjének 

átlagos szintjét mutatja 4 kategóriába sorolva. 

 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2050-ig történő kitekintés a két klímamodell eredményei alapján 

valószínűsíthető folyamatok a város vonatkozásában: 

 

 Az évi átlaghőmérséklet 1-2 °C-ot nő, télen 1,5 °C-ot, tavasszal 1-2 °C-ot, nyáron 0,5-3 °C-ot, 

ősszel 0,5-2 °C-ot 

 A forró napok (amikor a napi maximum hőmérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t) száma 0-

15 nappal nő 

 A hősériadós napok (amikor a napi középhőmérséklet meghaladja a 25°C-t) 0-25 nappal 

történő növekedése  

 Az átlagos évi csapadékösszeg csökken 0-50 mm-rel. Az ALADIN-Climate klímamodell alapján 

ősszel várható többlet csapadék a referencia időszak átlagához képest, a téli és tavaszi 

évszakokban kevesebb, vagy azonos mennyiségű, nyáron azonban jóval kevesebb. A RegCM 

klímamodell alapján télen várható jóval kevesebb csapadék, tavasszal kevesebb, ill. közel 

azonos, de ezen modellnél nyáron és ősszel is többlet várható.  

 A potenciális evapotranszspiráció a területen 20-80 mm-rel növekedik. 

 Az ariditási index csökken 0,6-0,8-ra. 

 A klimatikus vízmérleg csökken 25-125 mm-rel. 

 Az átlagos csapadékintenzitás tekintetében az ALADIN-Climate télen és ősszel növekedést, 

nyáron és tavasszal csökkenést jelez, míg a RegCM télen csökkenést, a további évszakokban 

növekedést jelez. 

 A száraz időszakok maximális hossza tekintetében télen 0- -6 nap, tavasszal -2- 3 nap, nyáron -

1-3 nap, ősszel -1-2 nap változás várható. A két modell közül az ALADIN-Climate télen jelentős 

növekedést, nyáron és ősszel növekedést jelez, míg tavasszal csökkenést. A RegCM modell pedig 

télen és tavasszal jelez növekedést, nyáron és ősszel pedig csökkenést. 

 


