
„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.”

Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának belső szerkezetére 
vonatkozó fő célkitűzések: 

ÜHG-kibocsátás csökkentése
 
Az épületek üzemeltetéséből származó üvegházhatású 
gázok-kibocsátás legalább 2030-ig legalább 10 %-kal , 2050-ig 
pedig legalább 45 %-kal történő csökkentése, 2019-hez képest.

A város zöldterületek 
arányának növelése
2019-hez képest, a városi zöldfelületek arányának legalább 
10 %-kal történő növelése 2030-ig. Évente legalább 100 db 
fa ültetése.

Fenntartható közlekedés
A klímabarát közlekedési módok népszerűségének 
növelése, valamint a kerékpáros közlekedés feltételeinek 
javítása 2030-ig.
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Környezetbarát mezőgazdaság
 
Kisebb ÜHG-kibocsátást eredményező, illetve kíméletes 
mezőgazdasági termelési módok elterjesztése. A fenntartható 
mezőgazdasági művelés ösztönzése, továbbá a talajbolygatásból 
származó ÜHG-kibocsátások csökkentése 2050-ig.

Illegális hulladéklerakók 
felszámolása
Az illegális hulladéklerakók folyamatos felszámolása
2030-ig, illetve ezt követően is.

A közlekedésből származó 
kibocsátás csökkentése
A közlekedésből és szállításból származó ÜHG-kibocsátás,  
2019-hez képest legalább 15 %-kal történő csökkentése 
2050-ig.
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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 
2030-ra a 2019-ös 
bázisérték 6 %-ának, míg 
2050-re annak 40 %-ának 
megfelelő mennyiségű 
üvegházhatású gáz 
kibocsátásának 
megtakarítását tűzi ki 
célul.
Hajdúsámson város klímastratégiája az 
éghajlatváltozással kapcsolatos közvetlen és közvetett 
feladatokat kijelölő nemzeti szintű stratégiai 
dokumentumok iránymutatásainak megfelel, azokkal 
összhangban áll.

STRATÉGIAI 
KAPCSOLÓDÁSI 
PONTOK 
AZONOSÍTÁSA 

A mezőgazdaság 
jövedelemteremtő 
képességének megőrzése

A megváltozott éghajlathoz igazodó 
talajművelési eljárások, fajtaválasztás, 
víztakarékos öntözés, továbbá a vízvisszatartást 
érvényesítő vízgazdálkodási gyakorlatok 
alkalmazásának ösztönzése.

Előretekintő
erdőgazdálkodás

Az erdőművelés igazítása a változó klimatikus 
feltételekhez, folyamatos erdőborítás 
megvalósítása (szálaló vágásos), 
természetközeli erdőfelújítás ösztönzése és 
vízpótlás megvalósítása.

Az emberi egészség 
védelme
A klímaváltozás közegészségügyi kockázatainak 
településtervezési eszközökkel történő 
mérséklése, valamint a szociális és egészségügyi 
intézményrendszer célirányos fejlesztése, illetve 
megerősítése által, 2030-ig.

Stabil infrastruktúra

Az infrastruktúra kitettségének csökkentése, a 
hiányzó elemek kiépítése, valamint a meglévő 
elemek rendszeres karbantartása. Ennek 
köszönhetően, ezek időjárási okokra 
visszavezethető meghibásodásából, illetve 
károsodásából származó beavatkozását igénylő 
esetek száma 2030-ra csökken.

Természeti értékeink 
védelme
A Hajdúsámson közigazgatási területén található 
védett területek és természetközeli élőhelyek 
állapota 2030-ra ne romoljon a jelenlegi szinthez 
képest.



Hozzávalók:

Üres spriccelős palack

Kis tölcsér

1/2 csésze ecet

2 evőkanál szódabikarbóna

Teafa illóolaj (opcionális)

Eukaliptusz illóolaj (opcionális)

Víz

Elkészítés:

Lecsavarjuk a palack tetejét, beletesszük 
a tölcsért, majd beleöntjük az ecetet.

Hozzáadjuk a szódabikarbónát, és 
megvárjuk, amíg a habzás megszűnik.

Hozzáadunk 10 csepp teafa és 10 csepp 
eukaliptusz illóolajat.

A palack többi részét feltöltük vízzel.

Rácsavarjuk a palack tetejét. Használat 
alaposan felrázzuk.

Házi készítésű 
univerzális 
tisztítószer

TIPP:
Vegyszermentes
otthon

Döntéshozói
elköteleződés

“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 még fennmaradó 
hazai kibocsátása, valamint elnyelése a 
2050. évre egyensúlyba kerül.”



Ez az ismeretteresztő fűzet Hajdúsámson 
Város klímastratégiáját felhasználva került 

összeállításra.

Hajdúsámson
klímabarát
céljai
Lehetőségek és kapcsolódási 
pontok azonosítása
Meg kell védenünk természeti örökségünket, illetve a hazánkban együtt 
kialakított életformánk természeti feltételeit! Mindehhez rövid-, közép és 
hosszú távú célokat kell kitűznünk!

 



Kapcsolat

(+36 52) 590 590

vagyonkezelokft.hajdusamson@gmail.com

4251 Hadusamson,
Szabadság tér 5.


