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Éles és fiktív helyzetekben edződik Pilis 
 

Bevezetés 
Megvalósító önkormányzat/szereplők: Pilis Város Önkormányzata 

Helység: Pilis, Magyarország 

Helység típusa: Kb. 12 ezer fős város 

Összefoglalás: 

A 12 ezer fős Pilis 2008-ban csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez, de 2014-

re a Klímabarát Kör tevékenységei megszűntek. A jelenlegi városvezetés megpróbálta 

megmenteni és újraéleszteni a klímaváltozáshoz kapcsolódó legfontosabb oktatási és 

érzékenyítő programokat. A település alkalmazkodása az éghajlatváltozás hatásaihoz 

főleg a katasztrófavédelem területén érhető tetten, és számos jó példa is 

megmutatkozik, pl. a régió polgármesterei egymástól tanulnak, rendszeresen részt 

vesznek katasztrófavédelmi tréningen, az önkormányzat kifejlesztett egy belső, nem 

hivatalos vésztervet, illetve a Facebookon kommunikálnak az érintettekkel. 

Problémaleírás 
A település 2008-ban csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez kb. száz 

önkéntessel. A Klímabarát Kör több évig működött, de 2014-re lemorzsolódtak a 

résztvevők.  

Pilis városát többféle módon érinti a klímaváltozás: 

 Egyszer az intenzív vihar annyira tönkretette a telefonhálózatot, hogy nem lehetett 

azon keresztül segítséget kérni. 

 A nap és UV-sugárzás kárt okoz a kertgazdálkodásban. 

 A súlyos jégesők kárt tesznek mind a kertgazdálkodási és mezőgazdasági 

termelésben, mind a járművekben. 

 A város meglehetősen zöld, bár több a zöldfelület (gyepekkel) mint a zöldterület 

(fákkal, cserjékkel). A heves viharok letörik az ágakat, a lakosoknak pedig 

problémát okoz a zöldhulladék elszállítása. 

 A transzformátorok és villanyoszlopok elavultak, ami érzékennyé teszi az 

elektromos energiaellátás rendszerét az egyre gyakoribb viharokkal szemben, 

amelyek áramkimaradást okoznak. 

 A hőhullámok veszélyeztetik a lakosság egészségét. 

 Az erős havazás és jég gondot okoz a közlekedésben, mivel növelik a balesetek 

kockázatát. 

 A pilisi a környék egyetlen vasútállomása, így a szomszéd települések lakosságának 

is rendkívül fontos. A vonatbalesetek meglehetősen gyakoriak ezen a területen, és 

egy szélsőséges időjárási esemény alkalmával Pilis Önkormányzatának felelőssége, 

hogy gondoskodjon ne csak a balesetet szenvedett emberekről, hanem a baleset 

miatt a vonaton rekedtekről is. 
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Legfontosabb szereplők: 

 Hajnal Csilla, polgármester 

 Városüzemeltető Kft. 

 Katasztrófavédelmi Hatóság 

 Járási Kormányhivatal  

 a helyi lakosság többségét tömörítő politikai pártok és civil szervezetek 

 helyi iskolák és óvodák 

 önkéntes gazdasági szervezetek 

 helyi lakosok 

 

Megoldás  
A megoldási folyamat lépései: 

 A település 2008-ban csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez, és a 

Klímakör több évig működött, de 2014-re szétmorzsolódott. Ma Pilisen nincs zöld 

szervezet vagy bármilyen zöld csoportosulás. Egyes, klímaváltozással kapcsolatos 

programokat megmentett és újraélesztett a város jelenlegi vezetője. Ezek a 

programok elsősorban a környezeti nevelést és a tudatosítást célozzák. 

o A település minden óvodája és iskolája teljesítette azokat a 

követelményeket, amelyek alapján a Földművelésügyi Minisztérium a “Zöld 

Óvoda”, illetve az „Ökoiskola” címeket adományozta nekik. A polgármester 

szerint ezek az intézmények annyi kreatív programot rendeznek, hogy egy 

külön zöld civil szervezetre tulajdonképp nincs is szükség a településen. 

o ‘Négyszögletű Gyerekerdő’: A település minden gyermeke után ültetnek 

egy fát, amelyhez a Gemenci Erdőgazdaság adott kocsányos tölgyeket. A 

növekvő erdő fenntartásában maguk a gyerekek és szüleik is részt vesznek, 

amellyel folyamatosan tudatosul bennük a környezetvédelem szükségessége. 

 

 

1. ábra: Négyszögletű gyerekerdő. Forrás: www.gubanyi.hu 

http://www.gubanyi.hu/
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2. ábra: Négyszögletű gyerekerdő. Forrás: www.gubanyi.hu 

 

3. ábra: Négyszögletű gyerekerdő. Forrás: www.gubanyi.hu 

o A polgármester a településen működő valamennyi csoportosulást – politikai 

pártokat, kisebbségi önkormányzatokat, sportegyesületeket és nyugdíjas 

klubot – meghívta, hogy csatlakozzanak a Föld Órája kezdeményezéshez, 

mely megpróbálja felhívni a figyelmet a környezetszennyezés és a 

túlfogyasztás okozta problémákra. Mindannyiuk összefogásával Pilis 

megnyerte a „Föld Órája Fővárosa 2016” címet. Érdekes fejlemény, hogy 

ezután a nyugdíjasklub saját ötlettől vezéreltetve bio-gulyásleves főzésével 

http://www.gubanyi.hu/
http://www.gubanyi.hu/
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ünnepelt, ami bizonyítja, hogy valóban sikerült a környezettudatosságukat 

növelni. 

o A legtöbb program a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódik, beleértve a 

komposztálást is. 

 A Járási Kormányhivatal és a Katasztrófavédelmi Hatóság rendszeres tréninget 

szervez a járás polgármesterei számára. A tréning elméleti hátteret és gyakorlati 

képzést ad a vészhelyzeteket kezeléséről. Ennek keretében a polgármesterek pl. a 

tervezésről tanulnak, és 5 percenként nehezedő szimuláción vesznek részt. Ezeket a 

gyakorlatokat aztán a szervezők az összes polgármesterrel közösen megvizsgálják és 

kiértékelik. 

 A járás polgármesterei között nagyon jó munkakapcsolat áll fenn, és szokásuk egy 

problémahelyzet esetén felhívni egymást, hogy tanuljanak egymás 

tapasztalatából. 

 Az önkormányzat nem csak a Katasztrófavédelem által megkövetelt kötelező 

vésztervvel rendelkezik, hanem azzal párhuzamosan van egy nem hivatalos 

vésztervük is. A nem hivatalos vészterv az életből vett tapasztalatokból építkezik, 

azaz egy negatív esemény bekövetkezte után annak ismétlődése elkerülése 

érdekében a polgármester, a városüzemeltetési vállalat vezetője, a 

Katasztrófavédelem képviselője és más szakértők utólag kiértékelik a 

problémahelyzetet, a rá adott megoldást, és a tanulságokat beépítik a tervbe. 

 Hajnal Csilla 2014 óta Pilis polgármestere, számos különböző csatornán 

kommunikál a helyi lakossággal, pl. az újszerű önkormányzati Facebook oldal 

(mintegy 1500 követővel, ami a lakosság 13%-ának felel meg), az önkormányzat 

honlapja, heti adás a rádióban és a kéthavonta megjelenő helyi újság. Emellett 

településszerte hagyományos hirdetőtáblák is vannak. Ezek a kommunikációs 

csatornák használhatók a lakosság tájékoztatására a (lehetséges) 

vészhelyzetekről, és arról is, hogy hogyan tudják megelőzni vagy csökkenteni a 

szélsőséges időjárás okozta károkat. 

 Vészhelyzet esetén jó példával elöl járva a polgármester maga is részt vesz a 

munkálatokban – pl. a mezőőrökkel együtt húzza le a kicsavart fákat az utakról. 

Állandó jelleggel hord az autójában olyan különböző szerszámokat és eszközöket, 

amelyek hasznosak lehetnek ilyen esetre. A polgármester asszony olyan munkákat 

is kezdeményez, amelyek eredetileg nem az önkormányzat felelőssége alá 

tartoznának, de amelyeket az önkormányzat tud a leghatékonyabban meg 

oldani. Például, az önkormányzat annak ellenére is eltakarítja a havat a 

vasútállomás üzemi területén, a buszpályaudvaron és a főútvonalakon, hogy ez a 

közlekedési társaságok, ill. a közútkezelő felelőssége lenne, amelyek nehézkes 

szervezete és/vagy emberhiánya nem tesz lehetővé ilyen gyors intézkedéseket. 

 Az önkormányzat rendelkezik hőségtervvel, amely a fentebb említett 

kommunikációs csatornákat használja hőségriadó esetén. Hőhullám idején az 

önkormányzat a figyelemfelhívás és a lakosok oktatása mellett aktív szerepet is 

vállal: (az orvosi rendelőhöz és játszóterekhez közel) néhány tűzcsapra ivókutat 

szerelnek, klimatizált helyiséget biztosítanak az önkormányzat épületében azoknak, 

akiknek erre szükségük van, és széles körben hirdetik ezt a lehetőséget, továbbá 

ivóvizet adnak a közúti- vagy vonatbaleseteknél jelen lévőknek.  

 Hideghullámok idején az önkormányzat étellel és vízzel ellátott melegedőt alakít ki 

a rászorulóknak, azonban ezt a lehetőséget gyakorlatilag senki sem használja ki. 
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Ennek oka az lehet, hogy a településen nincsenek hajléktalanok, a fűtés 

problémáját pedig mindenki maga megoldja valahogy. 

 Vonatbaleset esetén, amikor az utasok úton rekednek, ideértve a szélsőséges 

időjárási események idejét, az önkormányzat közintézményekben szállást 

biztosít, illetve vizet bocsát rendelkezésre. 

 Az önkormányzatot különböző helyzetekben mezőőrök és polgárőrök segítik. 

 Egy jégeső után úgy döntött az egyik helyi kertészet, hogy ingyenes 

palántacsomaggal segít azoknak, akiknek a termését vagy növényeit tönkretette 

a jég. Az ajánlattal felkeresték az önkormányzatot. Mivel az önkormányzatnak 

egészen pontos adatai voltak arról, hogy a jégeső hol, melyik kertekben pusztított, 

lehetséges volt a kárvallott lakosokat pontosan beazonosítani és célzottan segíteni. 

Ráadásul az önkormányzatnak jól bejáratott kommunikációs csatornái voltak e 

lakosok felé, akik pedig a kertészetben jelentkezhettek a természetbeni 

támogatásért. 

 A szélsőséges időjárási események kárvallottjainak elsősorban adminisztratív 

támogatással, pl. a biztosítóval való ügyintézésben tud segíteni az önkormányzat. 

 Viharok után az önkormányzat plusz zsákokat biztosít a zöldhulladék 

összegyűjtéséhez, amit aztán a hulladékgazdálkodási cég elszállít. 

 Az áramszolgáltató cégnek van fejlesztési terve, amely alapján felújítja az 

infrastruktúrát. A szolgáltató szakemberei megfelelő módon állnak rendelkezésre a 

javítási munkák kapcsán. 

 

 
A részvevők szerepe a megoldási folyamatban: 

 a polgármester és katasztrófavédelmi helyettese biztosítják a koordinációt 

vészhelyzet esetén. Rendszeresen részt vesznek tréningeken, hogy képezzék 

magukat és megfelelő vészterveket állíthassanak fel. A polgármester továbbá 

támogatója, sőt, adott esetben kezdeményezője a helyi környezet- és 

éghajlatvédelmi programoknak. Személyesen kezeli a lakosság felé irányuló 

önkormányzati kommunikációs csatornákat. 

 az önkormányzat, a városüzemeltetési vállalat és a szolgáltatók saját 

szakterületük kapcsán együttműködnek a település városi rendszereinek 

gördülékeny működtetése érdekében 

 adakozó kedvű, zöld szemléletű helyi gazdasági szervezetek elindíthatják saját 

programjaikat vagy támogathatják a település már létező programjait az 

önkormányzattal együttműködésben 

 a helyi politikai pártok és civil szervezetek összefoghatnak és mobilizálhatják a 

helyi lakosságot 

 
Előidézett intézményi változás: 

 Megalakult egy érintett felekből álló kör, amely kiértékeli a vészhelyzeteket a nem 

hivatalos vészterv fejlesztése érdekében 
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Finanszírozás:  

 Nem állnak az Önkormányzat rendelkezésére „kemény” klímaadaptációs eszközöket 

lehetővé tevő pályázatok, mivel a település ugyanabban a megyében helyezkedik 

el, mint a főváros, melynek fejlettsége miatt az egész régió csökkentett támogatási 

lehetőségekkel rendelkezik. 

 
Sikertényezők:  

 Az érintettek – köztük a polgármester, a járásvezetők, a katasztrófavédelem helyi 

képviselői, az zöld óvodák és ökoiskolák, valamint a jótékony gazdasági szervezetek 

munkatársainak - személyes elhivatottsága  

 Rendszeres vészhelyzeti tréningek, valódi helyzetek utólagos kiértékelése 

 Megfelelő kommunikációs csatornák az aktív résztvevők között és a lakosság felé 

 Csoportosulások együttműködése (pl. föld órája kezdeményezés) a különböző 

politikai nézetek figyelmen kívül hagyásával 
 

Korlátozó tényezők:  

 A cselekvés átvétele az egyébként felelős szervezetektől azt a kockázatot 

hordozza magában, hogy az önkormányzat saját felelősségébe tartozó feladatok 

késedelmet szenvednek. Ugyanakkor ezek a prioritások racionális megfontoláson 

nyugszanak.   

 Forráshiány, a klímaadaptációs célokra használható pályázatok hiánya a régióban a 

főváros közelsége miatt, amely hátráltatja a fejlesztést és egy teljes körű 

adaptációs stratégia megvalósítását 

 Az eltérő politikai nézetek adott esetben megakadályozhatják, hogy igazán 

széleskörűek legyenek az akciók 

 Ha az IT-rendszer / telefonhálózat egy szélsőséges időjárási esemény miatt nem 

működik, más kommunikációs csatornát (pl. személyes találkozás, rádiófrekvenciás 

eszközök) kell keresni a segítőkkel 
 

A megoldás megvalósításának hossza és élettartama: 

A bemutatott eszközök és programok többsége rövid időtávon valósult meg, de hosszú 

távon hoznak hasznot. 

Eredmények és tanulság  
Bár a település nem rendelkezik teljes körű adaptációs stratégiával és forráshiányban 

szenved, ez az eset bizonyítja, hogy a személyes elhivatottság és a széleskörű társadalmi 

összefogás kiemelkedő eredményekre vezethet. Szintén jó példa arra, hogy a 

vészhelyzetek – köztük az éghajlatváltozásból adódó események – akkor kezelhetőek 

hatékonyan, ha a folyamatos tanulás és a helyzetek kielemzésének eredménye beépül a 

cselekvésbe. 

A Járási Hivatal által kezdeményezett vészhelyzeti tréningsorozat egy innovatív eszköz 

arra, hogy megőrizzék a települések funkcionalitását és a lakosság biztonságát. 
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Forrás 

 Kapcsolat: Hajnal Csilla (polgármester) : +36 20/575-5969 

 

 


