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Felsőörs – a klímatudatos település 
 

Bevezetés 
Megvalósító önkormányzat/szereplők: Felsőörs Önkormányzata, egy zöld civil szervezet és 

a helyi lakosok 

Helység: Felsőörs, Magyarország 

Helység típusa: Kb. 1600 lakosú falu 

Összefoglalás: 

Felsőörs polgármestere meggyőződéses környezetvédő, aki részt vett egy klímaadaptációs 

tréningen (www.klimavalasz.hu) és hasznosítja az ott szerzett tudást. Az ő vezetésével az 

önkormányzat – a helyi zöld civil szervezettel és a falubeliekkel együtt – számos olyan 

fejlesztési megoldást valósított meg, amelyek klímaadaptáció szempontjából is 

előnyösek. Ezek közül a jelen esettanulmány a következőket emeli ki: az utcák 

vízáteresztő burkolattal való ellátása, amellyel megelőzhetők az intenzív esőzések esetén 

fellépő zavarok; adminisztratív eszközök a falut ellátó vízbázis védelmére; zöldterületek 

és zöldfelületek fejlesztése, beleértve a rendszeres faültetést és az ún. Élő Kövületek 

Növénypark létrehozását; valamint a középületek regionális hálózattól független 

energiaellátása.  

 

Problémaleírás 
A falut jelenleg csak korlátozottan érinti a klímaváltozás, illetve a szélsőséges időjárási 

jelenségek. A leginkább jellemző veszélyek az intenzív esőzés, a villámárvizek és a belvíz, 

amelyek – a városoktól eltérően – elsősorban a burkolatlan utakon okoznak gondot, a 

közlekedés akadályozásával. 

A település egyik része, a Malom-völgy geológiai értékekben gazdag terület és számos 

őshonos fajnak ad otthont, az alatta fekvő vízbázis forrásai pedig a falu saját ivóvizét 

biztosítják (más településeket nem látnak el). Tekintettel arra, hogy Felsőörs fedetlen 

karsztos vidéken fekszik, a vízbázis utánpótlását közvetlenül a csapadék adja. Emiatt a 

felszínről könnyen bemosódnak a szennyeződések, amelyek így veszélyeztetik az ivóvíz 

minőségét. A problémát egyfelől - klímaváltozás szempontjából - fokozhatják az 

intenzív esőzések, másfelől pedig a felszínen végzett gazdasági tevékenységek. A 

klímaváltozás nemcsak az ivóvíz minőségét, hanem mennyiségét is befolyásolja: az egyre 

forróbb nyarakkal a régió csúcs-vízigénye megnövekszik; emiatt a regionális vízszolgáltató 

a Malom-völgyi kutakat a regionális hálózatba kapcsolná (meg kell jegyezni, hogy a 

szolgáltató egyre inkább a karsztvíz-bázisra akar támaszkodni termelésében a közeli 

Balatonból való felszíni vízkivétel műtárgyainak felújítása helyett), amely veszélyeztetheti 

Felsőörs vízellátását.  

A fentieken túl egy sor olyan fejlesztés valósul(t) meg a településen, amelyeket azért 

érdemes megemlíteni, mert vagy elszenvedői lehetnek a jelenlegi és jövőbeli klímaváltozás 

potenciális hatásainak, illetve a szélsőséges időjárási jelenségeknek, vagy javíthatják a 

település ellenálló képességét. Ilyenek: 

http://www.klimavalasz.hu/
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 vízáteresztő burkolat alkalmazása eddig burkolatlan utcában (16 háztartást 

érint) 

 a település zöldítése 

 a turizmus fejlesztése geológiai értékekre alapozva 

 napelemek telepítése 

  
Legfontosabb szereplők: 

 Szabó Balázs, meggyőződéses környezetvédő polgármester 

 közgyűlés (7 fő) 

 FÉK Fenntartható Élet és Környezet Egyesület, kb. 40 tagot számláló helyi zöld 

szervezet 

 helyi lakosok 

 a településsel szemben ellenérdekelt felek  

 

Megoldás  
A megoldási folyamat lépései: 

 A bemutatott megoldások átfogó célja a település fejlesztése. A polgármester 

elhivatottsága biztosította, hogy a klímaváltozás szempontja érvényre jusson 

ezekben a megoldásokban. 

 A település éves költségvetése tartalmaz olyan sorokat, amelyek bizonyos időjárási 

veszélyek esetén segíthetnek, illetve azokat figyelembe veszik (pl. külön zsebek 

kárelhárításra vagy faültetésre). 

 Vízáteresztő burkolat alkalmazása: Egy 16 család lakhelyéül szolgáló utca 

burkolásra szorult. A polgármester, aki korábban egy klímaadaptációs tréning 

résztvevőjeként hallott a vízáteresztő burkolatokról, biztosította, hogy a 

klímaváltozás már a tervezési szakaszban megjelenjen szempontként, és 

javasolta e burkolatok használatát az intenzív esőzések okozta villámárvizek 

megelőzésére. A víziót a helyi lakosokkal együtt alakították ki, akik elmondhatták 

véleményüket és preferenciáikat; őket az a praktikus szempont vezérelte, hogy 

mivel az internet-kábel még nincs bevezetve az utcába, annak későbbi fektetése 

során a burkolat nyom nélkül, könnyen bontható és újraépíthető legyen. A 

1. ábra: Vízáteresztő burkolattal burkolandó út. (Fotó: Malatinszky, 2017) 
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vízáteresztés és a bonthatóság-újraépíthetőség igénye a térkövek alkalmazásában 

találkozott. 

 

 

 A vízbázis védelme adminisztratív eszközökkel: A regionális vízszolgáltató 1996-

ban engedélyt szerzett a Malom-völgy kútjainak használatára, de nem kezdett 

termelésbe. A kutak 1999-ben védelem alá kerültek. A FÉK zöld szervezet a ’90-es 

években kezdeményezte, hogy a Malom-völgy védelem alá kerüljön, de 

akkoriban ezt az önkormányzat nem fogadta el. Most a vízszolgáltató kifejezte 

abbéli szándékát, hogy Felsőörs kútjait a hálózatra kösse. A FÉK 2016-ban ismét 

benyújtotta javaslatát, és az önkormányzat annak elfogadása után a teljes Malom-

völgyet (130 ha erdő és legelő) helyi jelentőségű védelem alá helyezte, hogy 

biztosítsa a jó minőségű és elegendő mennyiségű vizet. Az ellenérdekelt felekkel – 

az erdészeti hatósággal és a vízszolgáltatóval – folynak a tárgyalások a kölcsönösen 

megnyugtató megoldás érdekében. 

 Zöldfelületek fejlesztése, ideértve a faültetést és az Élő Kövületek Növénypark 

létesítését: a falu gazdasági stratégiája előírja a zöldfelületek fejlesztését és a 

faültetést mind a klímaváltozás mérséklése, mind a hatásaihoz való 

alkalmazkodás érdekében. Ennek jegyében 2012-ben egy park létesült, és egyes 

területeket (pl. az óvoda kertjét) őshonos fajok (pl. havasi cincér) élőhelyének 

kialakítására és védelmére használnak. Ezen felül az önkormányzat évente 

faültetési programot valósít meg a faluban, 250.000 Ft-os fix éves költségvetéssel. 

Az ültetendő fák faját évről évre a lakosokkal együtt határozzák meg. Itt érdemes 

megemlíteni, hogy a faluban van két turisztikai látványosság, amelyek geológiai 

szempontból kiemelkedő jelentőségűek. A faültetés és a meglévő geológiai 

tanösvények tematikájának összekapcsolásával egy helyi lakos – akinek hobbija a 

geológia –, azt a javaslatot nyújtotta be az önkormányzathoz 2015-ben, hogy 

2. ábra: Vízáteresztő burkolattal burkolt út. (Forrás: A Klímaválasz 
tanfolyamokon szerzett tapasztalatok hasznosítása – Felsőörs 
alkalmazkodása a klímaváltozáshoz, Szabó Balázs polgármester 
prezentációja, 2016. szeptember 22.) 
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használják a faültetési programot egy olyan kert létrehozására, amelyben 

geológiai értékkel bíró növények vannak. A polgármester ehhez a 

kezdeményezéshez hozzátette azt a gondolatot, hogy a projekt a klímaváltozásra 

való figyelemfelhívással is ötvözhető, arra alapozva, miszerint a bemutatott 

növények túléltek a korábbi klímaváltozásokat. A kertet önkormányzati 

költségvetésből hozták létre, a kezdeményező lakos végezte a szakmai tervezést és 

szervezte a megvalósítást, és több helyi lakos (legalább 20 felnőtt és több tucat 

gyerek) önkéntesen vállalkozott a fizikai kivitelezésre. 

  

 Rugalmasan ellenálló energiaellátás: Az önkormányzat napelemeket állított 

üzembe a középületek (óvoda, iskola stb.), a közvilágítás és azon vízszivattyúk 

működtetésére, amelyek a település ivóvízellátását biztosítják. Minthogy a 

napelemek lehetővé teszik a regionális hálózattól való függetlenséget, az 

áramellátás ellenállóbb a klímaváltozás veszélyeivel szemben. 
 

4. ábra: Felsőörsi park (Forrás: A Klímaválasz tanfolyamokon szerzett 
tapasztalatok hasznosítása – Felsőörs alkalmazkodása a klímaváltozáshoz, 
Szabó Balázs polgármester prezentációja, 2016. szeptember 22.) 
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A részvevők szerepe a megoldási folyamatban: 

 a polgármester kifejezetten környezettudatos: környezetmérnökként végzett, 

dolgozott a FÉK helyi zöld civil szervezet titkáraként, s annak ma is tagja, részt vett 

egy klímaadaptációval foglalkozó képzésen és mindennapi munkájában is tovább 

viszi a környezettudatos magatartást. Biztosítja, hogy az éghajlatváltozásnak és 

magának a klímaadaptációnak a szempontjai érvényesüljenek az önkormányzati 

döntésekben. 

 a helyi lakosok saját ötleteket az önkormányzat elé tárva kezdeményező szerepet 

tölthetnek be, továbbá részt vesznek a tervezési folyamatban, és időnként a 

megvalósításban is. Legfontosabb pedig, hogy élvezhetik a projektek hasznát. 

 a helyi zöld civil szervezet saját ötleteket az önkormányzat elé tárva 

kezdeményező szerepet tölthet be, gyakran részt vesz a tervezési folyamatban, és 

tagjai aktívak a megvalósításban (munkaerőt és szakértelmet biztosítanak). 
 

Előidézett intézményi változás: 

 Ma már jól megalapozott együttműködés van az önkormányzat és a helyi zöld 

szervezet között.  

 A helyi lakosok számára a döntéshozatali folyamatban rendelkezésre áll egy fórum, 

ahol kifejezhetik véleményüket. 
 

Finanszírozás:  

 Az önkormányzat rendszeresen pályázik támogatásokra 

 A legtöbb intézkedést önkormányzati forrásokból fedezték 

 Néhány intézkedésnek, pl. az útburkolásnak és a közvilágítás fejlesztésének a 

költsége 50-50%-os arányban megoszlik az önkormányzat és az érdekelt lakosok 

között. 
 

Sikertényezők:  

 A polgármester személyes elhivatottsága 

 Az önkormányzat és a helyi zöld szervezet együttműködése, amely egy program 

megvalósításához megfelelő kritikus tömeget biztosít, mivel az egyik szándéka a 

másik nélkül nem feltétlenül lenne elegendő 

 Közvetlen együttműködés a helyi lakosok és az önkormányzat között.  A helyi 

lakosok ötleteit figyelembe veszik; sokuk pedig önkénteskedik az önkormányzat 

által szervezett tevékenységekben, amely egyszersmind a közösséget is erősíti. 
 

Korlátozó tényezők:  

A Malom-völgy védelme vonatkozásában: a más szervezetekkel, pl. a regionális 

vízszolgáltatóval és az erdészettel való érdekellentétek és hosszú bürokratikus 

folyamatok. Elsősorban, a vízszolgáltató szándékában áll azon kutak használata, amelyek 

jelenleg csak Felsőörsöt látják el, míg az önkormányzat igyekszik garanciát kapni arra, 

hogy ennek esetén a kutak továbbra is megfelelő mennyiségű és minőségű vizet tudnak 
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majd szolgáltatni a településnek, amelyre vonatkozóan veszélyt jelent mind a regionális 

hálózatra kötés, mind a jövőbeli klímaváltozás. Az önkormányzat szintén igyekszik 

megértetni és elfogadtatni a helyi lakossággal, hogy milyen lehetőségek vannak a 

vízszolgáltatóval való kölcsönösen nyertes végkimenetelű tárgyalásra. Másodsorban, az 

erdészet érdeke, hogy a területről fát termeljen ki, míg Felsőörs önkormányzata 

természetes és érintetlen állapotában kívánja megőrizni azt (többek között a vízminőség 

védelme érdekében is). A tárgyalások mindkét intézménnyel folyamatban vannak. 

A megoldás megvalósításának hossza és élettartama: 

A bemutatott megoldások különböző idő alatt kerültek megvalósításra: az ismétlődő 

programok megvalósítási ideje a legrövidebb, azaz kevesebb, mint egy év. A bemutatott 

projektek közül a legtovább a Malom-völgy védelmének megvalósítása tartott, az 

érdekellentétekből fakadó tárgyalások miatt. 

A bemutatott megoldások mindegyike hosszú távú hasznot kínál. 

 

Eredmények és tanulság  
Ez az eset jól példázza, hogy a potenciális jövőbeli sérülékenység szempontját hogyan 

lehet jelenbeli fejlesztési projektekbe építeni, figyelembe véve a meglévő eszközöket is 

(pl. geológiai tanösvények mint az Élő Kövületek Növénypark létrehozásának alapja). 

Szintén hangsúlyos a személyes elhivatottság hatalma és a helyi zöld szervezetek és 

lakosokkal való együttműködés ereje. 

 

Források:  

 Kapcsolat: Szabó Balázs (polgármester) : +3670/320-6851 

 Felsőörsi Hírmondó, 2015. szeptemberi szám. Elérhető online: 

www.felsoors.hu/hirmondo/id/678 

 

http://www.felsoors.hu/hirmondo/id/678

