
A Klímabarát, közösség-centrikus,
élhető, egészséges Józsefvárosért

A program a Józsefvárosi Önkormányzat
„Helyi klímastratégia kidolgozása,
valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás Józsefvárosban” című,
KEHOP-1.2.1-18-2018-00011
azonosítószámú projektje keretében
valósult meg.



Alpolgármesteri köszöntő

Mindenkinek van egy unokája, gyereke, unokaöccse vagy unokahúga, akinek félti a
jövőjét.

Mindenkinek van egy nagymamája vagy nagypapája, édesanyja vagy édesapja,
testvére vagy szomszédja, aki nehezen viseli a nyári kánikulát.

Mindenkiben van egy kis szorongás, hogy az egyre hevesebb viharok valamelyike az ő
fejére röpít egy letört faágat, egy letépett tetőcserepet.

Mindenki jobban szereti a fákat, mint a forró aszfaltot, térkövet.

Mindenki szeretne egy élhetőbb, zöldebb, nyáron picit hűsebb Józsefvárosban élni.

Erről szól a klímastratégia.

A 2019 novemberében hivatalba lépett új vezetés ezért tartotta fontosnak, hogy az új
képviselőtestület mindjárt az alakuló ülésén klímavészhelyzetet hirdessen, és 2020.
januárban egy 93 pontból álló klímavédelmi intézkedési tervet fogadjon el. De ez még
csak a kezdet volt. Az átfogó, minden részletre kiterjedő klímastratégia a folytatás.

Zöld Józsefvárost kívánok mindannyiunknak!

dr. Erőss Gábor
alpolgármester
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Bevezetés
Bolygónk klímája változóban van. Minden nap újabb és újabb tudományos
bizonyítékok hívják fel a figyelmünket arra, hogy a klímaváltozás következményei
milyen drámaian és ijesztő gyorsasággal alakítják át az életünket.
A klímaváltozás már nem a távoli jövő problémája, hanem a mindennapunk része. A
fosszilis tüzelőanyagok égetése, a pazarló fogyasztási szokások a természetes és
természetközeli élőhelyek felélése és az ezekhez kapcsolódó emberi tevékenységek
növelik az üvegházhatású gázok koncentrációját a Föld légkörében. Ezzel
hozzájárulnak a globális átlaghőmérséklet emelkedéséhez, és változást idéznek elő a
bolygó éghajlatában. Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület tudósai arra
figyelmeztetnek, hogy a 1,5 °C-os globális felmelegedés az iparosodást megelőző
korhoz képest komoly, sőt visszafordíthatatlan következményekkel járhat a
környezetre és társadalomra nézve.
A tragikus jelenségek megelőzéséhez olyan átfogó területeken kell változtatnunk,
mint a termelés, a fogyasztás, a közlekedés, a fűtés, a hűtés, a munka és a társadalmi
együttélés. Jelentős mértékű befektetésre és a bevált módszerek átalakítására lesz
szükség ahhoz, hogy sikeres legyen az átállás. Mindeközben a klíma és a környezet
megmentése érdekében hozott intézkedések azzal is járnak majd, hogy tisztábbak
lesznek a vizeink, a levegő és a talaj, energetikailag hatékonyabbak lesznek az
épületek, korszerűbb a tömegközlekedés, és mind a jelenlegi, mind a jövőbeni
generációk jobb egészségnek örvendenek majd. Mivel az ügy mindenkit érint, a
kormányok mellett a településeknek, cégeknek, befektetőknek, civil szervezeteknek
és az egyéneknek is mind ki kell venniük a részüket a feladatokból.

Jelen kiadvány a kerületi klímastratégiát mutatja be. A klímastratégia feladata,
hogy meghatározza a kerület hosszú távú, 15-20 évre szóló stratégiai céljait. A
stratégiában megfogalmazott 4x8 intézkedés biztosítja a klímaváltozást okozó
kibocsátások csökkenését és a várható változásokhoz való alkalmazkodást,
2035-re klímabarát, közösség-centrikus, élhető, egészséges Józsefváros
kialakítását tűzte ki célul.

¹Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC, angolul: Intergovernmental Panel on
Climate Change) 1988-ban megalakult szervezet, amelynek létrehozását az ENSZ
Környezetvédelmi Programja (UNEP) és a Meteorológiai Világszervezet (WMO)
kezdeményezte, illetve az ENSZ Közgyűlése az éghajlatváltozással foglalkozó
határozatában megerősítette
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Milyen lesz az időjárás
Józsefvárosban 2050-re?
Mi vár ránk?

Az olyan időjárási szélsőségekre, mint a hirtelen lehulló nagy mennyiségű eső vagy a
viharos szél is gyakrabban kell számítani.

A klímaváltozás, az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási események hatásait már
most is nap mint nap érezhetjük. A klímaváltozási modellek alapján 2050-re
Józsefvárosban nő a szélsőségesen meleg, hőségriadós napok száma és a hőhullámos
és aszályos időszakok hossza.

2050-re:

hőségriadós
napok száma

+7-12 nap

20 C-nál
melegebb
éjszakák

+9-16 nap

aszályos
időszak

+15-20 nap

2050-re szélsőségesen
nagy napi csapadék

2-17%-kal nő

viharos erősségű
szeles napok

száma +31 nap
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A klímaváltozással együtt hazánkban is egyre több, eddig ismeretlen betegség
jelenhet meg, és a jövőben hosszabb pollenszezon és új típusú allergének is
terhelhetik a lakosság egészségét.

A klímaváltozás hatásaira a kerület különösen érzékeny a sűrű beépítettség, a kevés
zöldfelület, a jelentős közlekedési eredetű légszennyezés, a korszerűtlen
épületállomány és a lakosok egészségi állapota, illetve az érzékeny csoportok magas
aránya miatt.

Parkoló

UtakBeépített terület

Köztér, park
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• Hatékony energiafelhasználás
• Gázfűtés helyett távfűtés
• Takarékoskodjunk a vízzel!
• Zöld középületek

• Utcafásítási, zöldítési program
• Zöldfelületgazdálkodás
• Barnamezős területek,

foghíjtelkek zöldítése
• Zöldfalak, zöldudvarok,

zöld háztetők

• Mozgásra, közösségi
tevékenységre csábító
közterek kialakítása

• Klimatizált utcák, terek
• Környezetbarát közlekedés
• Biztonságos kerékpározás

• Nulla hulladék
szemléletformáló programok

• Zöld8 tanácsadó iroda létrehozása
• A klímavédelemhez kapcsolódó

önszervező közösségek
támogatása

• Hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok megszólítása

• Korszerű önkormányzati lakások
• Zöld lámpát a klímavédelmi

szempontoknak!
• Önkormányzat példamutatása
• Zöld közbeszerzés

• Csapadékvíz kezelése
• Fogadj örökbe egy fát!
• Minden fa érték!
• Csatlakozzunk közösségi kerthez!

• Sétálóutcák és autómentes
negyedek

• Parkolás újragondolása
• Mérések a tiszta levegőért!
• Szociális és egészségügyi ellátás

felkészítése a hőhullámokra

• Helyi cégek bevonása
szponzorként a zöldítési akciókba

• Klímatámogató érdekeltségi rendszer
kialakítása

• Családoknak szóló szemléletformáló
programok

• Környezeti nevelés

Klímastratégia célrendszere

Klímabarát város

Nincs utca zöld nélkül

Egészséges utcák

Klímabarát társadalom
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1. CÉL: KLÍMABARÁT VÁROS
A klímaváltozás okai bizonyítottan visszavezethetők az elmúlt évszázadban egyre
gyorsuló ütemben növekvő széndioxid kibocsátásra. Ezért elsősorban az
energiaszektor felelős, így minden háztartás, minden épület hozzájárul a
klímaváltozáshoz. Ahhoz, hogy a kerületben élők is hozzájáruljanak a klímaváltozás
mérsékléséhez, csökkenteni kell az energiafelhasználást (és azon belül is a fosszilis
energiáét) és ezzel a légkörbe jutatott széndioxid kibocsátását. Józsefváros ÜHG²
leltára alapján a széndioxid-kibocsátás 74%-át az épületek energiafelhasználása
okozza, a közlekedés 25%-kal, a hulladéktermelés 1%-kal járul hozzá.

Józsefváros a globális törekvésekkel összehangban 2030-ra a széndioxid-
kibocsátás 40%-os csökkenését irányozza elő.

A cél elérését szolgálja a zöld társasházak számának növelése, a zöld középületek
kialakítása és a klímabarát városvezetés, üzemeltetés tervezett intézkedései.

²Üvegház Hatású Gáz
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1. | Hatékony energiafelhasználás

A rossz lakhatási körülmények között élőket kiemelten érintik az energiaköltségek,
amelyek kiadásaik jelentős hányadát felemésztik; ez az energiaszegénység³. Így az
energetikai felújítások sora nem csupán az erőforrás-gazdálkodás
fenntarthatóságához járul hozzá, hanem a hátrányos körülmények között élők
szociális megsegítését, a szegregált helyzet javítását, az energiaszegénység
csökkentését is szolgálja. Az önkormányzat célja, hogy támogassa a társasházakat
napelemek telepítésében, amelyek alacsonyabb villanyszámlát eredményeznek. Ezen
kívül pályázatokkal kíván segíteni a társasházak lakóközösségeinek vagy a rászoruló
családoknak, hogy meg tudják valósítani a lakóépületek vagy lakások energetikai
felújítását.

2. | Gázfűtés helyett távfűtés

A FŐTÁV Zrt. fővárosi távhővezeték-gyűrű kiépítését tervezi, amelyhez - a jelenlegi
rendszerhez tartozókon túl - további körzetek csatlakozhatnak. A kerület szeretné
segíteni a távfűtésre kapcsolódást, ezzel egyre több lakás és közintézmény fűtése lesz
környezetkímélőbb, másrészt a fűtési költségek is csökkennek.

3. | Takarékoskodjunk a vízzel!

Az édesvíz drága és korlátozott mértékben rendelkezésre álló erőforrás, amelyre
naponta szükségünk van. A vízpazarlás elkerülése érdekében az önkormányzat a
vízvezetékek cseréjére törekszik, a lakosokat pedig arra kéri, hogy optimalizálják
vízhasználatukat. A víztakarékosság védi a környezetet és alacsonyan tartja a
vízszámlát is.

4. | Zöld középületek

A kisebb energiahasználat értékes természeti erőforrásokat őriz meg és csökkenti a
környezetszennyezést. Jelenleg a Józsefvárosi Önkormányzat 50 közintézményi
épületet kezel, amelyek jelentős energiafogyasztók. Az önkormányzat gondoskodik
intézményeinek felújításáról, zöldítéséről. A régi izzókat energiatakarékosra cseréli, a
termosztátot télen letekeri, zöldhomlokzatokat alakít ki és napelemeket telepít.

³„Egy háztartást akkor nevezünk energiaszegénynek, ha az nem képes megfizetni a
fűtés vagy az egyéb alapvető energiaszolgáltatások olyan szintjét, mely a
tisztességes életminőséghez szükséges." https://www.elosztoprojekt.hu/temak/
energiaszegenyseg/
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5. | Korszerű önkormányzati lakások

A bérlakások felújítása nagyban hozzájárul a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez.
Első lépésként csökkenteni kell az üresen álló ás alacsony komfortfokozatú lakások
számát, ezzel párhuzamosan emelni a lakások energetikai minőségét, hogy az ott élők
életszínvonala jelentősen javuljon. E probléma megoldására tervezi az önkormányzat
egy korszerű lakásgazdálkodási szemlélettel rendelkező új szervezet
(lakásügynökség) létrehozását, majd hosszútávon kibővítését zöld szociális
ügynökséggé. Az ügynökség elősegíti a lakásállomány minőségi javulását,
költségcsökkentést és nem utolsó sorban az energiafogyasztás, üvegház-gáz
kibocsátás mérséklését eredményezi.

6. | Zöld lámpát a klímavédelmi szempontoknak!

A klímaváltozás negatív hatásait csökkentő célkitűzések elérése komplex, az élet
minden területét átszövő megközelítést igényel. Ebben a megvalósítási folyamatban
az önkormányzat kulcsszerepet játszik, legfőképpen példamutatásával, nyilvánosan
vállalt szemléletével és mindennapi tevékenységével. A kerület a jövőben beépíti
legfontosabb terveibe a környezeti és klímavédelmi szempontokat és minden
fejlesztést úgy valósít meg, hogy ezeket szem előtt tartja. Folyamatosan nyomon
követi a végrehajtott fejlesztések eredményeit és hatását, így rugalmasan képes
intézkedéseit a változó kihívásokhoz igazítani.

7. | Önkormányzat példamutatása

A kerület vezetői személyes példamutatással ösztönzik a többi kerületet és a
lakosságot azáltal, hogy csökkentik környezeti lábnyomukat. Energiahatékonyan
üzemeltetik épületeiket, a dolgozók a lehetőségeikhez mérten törekszenek
tömegközlekedéssel, kerékpárral vagy gyalog járnak munkába, az erőforrásokat
takarékosan használják. A kerület fejlesztését érintő kérdésekben a lakosokkal
partnerségben döntenek.

8. | Zöld közbeszerzés

Az Önkormányzat elkötelezett az iránt, hogy nagyobb beruházásait környezettudatos
és helyi cégekkel bonyolítja, hogy minimálisra csökkentse a környezeti terheléseket,
amelyek például a termékek nagy távolságra történő szállításaiból adódnak.
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2. CÉL: NINCS UTCA ZÖLD NÉLKÜL
A kerületben a klímaváltozás hatására várhatóan egyre többször tapasztalhatunk
majd olyan időjárási szélsőségeket, mint a nyári hőhullámok, megnövekedett
hőségnapok száma, a hirtelen lezúduló csapadék által okozott villámáradások. E
szélsőséges időjárási jelenségek negatív hatásainak csökkentésére világ- és európai
szinten is a zöldfelületek bővítését, az úgynevezett zöldinfrastruktúra hálózat
kialakítását szorgalmazzák.
A kerületre a nagyvárosias, sűrű beépítés jellemző, és bár mintegy ötödét teszik ki a
közösségi zöldterületek, eloszlásuk egyenetlen. Józsefváros zöldfelületeinek aránya a
budapesti átlagtól (6 m²/fő) is messze elmaradnak, együttes értékük 2,4 m²/fő. A
Tisztviselőtelep és a Százados-negyed kivételével nagyon csekély a fásított utcák
száma, és a zöldfelület intenzitás Budapest átlagának (52%) alig fele (25% alatti).
A városi mikroklimatikus jelenségek közül kiemelendő a jelentős mértékű hősziget-
hatás, ami a kerület belvárosi elhelyezkedése folytán még hangsúlyosabb. A
burkolatok aránya és sok esetben sötét színe miatt is e felületek kisugárzó hatása és
a kisugárzásideje hosszabb. A magas épületek tovább növelik a mesterséges,
napfényelnyelő felületeket, és mechanikailag korlátozzák a szellőzés kiegyenlítő
hatását. További probléma, hogy a csapadék gyors lefolyása miatt nem érvényesül
annak hűtő szerepe. A hőhullámok kedvezőtlen hatást gyakorolnak az lakosság
egészségi állapotára, a hőségnapokon 15-20%-os a többlethalálozás.

A kerület célként tűzte ki, hogy 2030-ra a kerület minden pontjáról 500 m-en belül
legyen elérhető közcélú zöldterület és minden utcában legyen fa, többszintű
zöldsáv, vagy fát helyettesítő növénytelepítés, amelyek biológiai sokfélesége is
magas.

A zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztését és a közös zöld értékeink megőrzését
szolgálják az alábbi intézkedések.
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1. | Utcafásítási, zöldítési program

A jövőben a köztér-megújításoknál hangsúlyt kell helyezni a zöldfelület-növelésre. A
meglévő utcai zöldsávokban, a fásítások mellett, többszintű növényzet kialakítására
kell törekedni. Az önkormányzat az elkövetkező években intenzív zöldfelület-növelési
programba kezd, amely során zöldíti a közterületeket, buszmegállókat, fákat,
növénysávokat ültet. A több zöldfelület és annak hálózata csökkenti a hőhullámokat,
elvezeti a hirtelen lehulló csapadékot. Egyúttal közelebb hozza a természetet a
lakókhoz, amely hozzájárul az itt élők fizikai és mentális egészségének javulásához.

2. | Zöldfelületgazdálkodás

A zöldfelületek létesítése mellett ugyanolyan fontos a fenntartásuk is. A városi
környezet pusztítja a fákat, amelyek védelme, öntözése, tápanyag-utánpótlása
kiemelt feladat. A megfelelő szakembereket a lelkes helyiek is tudják segíteni.

3. | Barnamezős területek, foghíjtelkek zöldítése

A kerület sűrű beépítése ellenére rendelkezik nagyobb kiterjedésű
tartalékterületekkel: az ipari területek és az üresen álló telkek megújításánál a
klímavédelmi szemléletet érdemes szem előtt tartani, azaz minél több zöldfelületet
létrehozni.

4. | Zöldfalak, zöldudvarok, zöld háztetők

A belvárosi területeken sokszor kevés hely áll rendelkezésre növények, fák
telepítéséhez, ilyenkor a homlokzati falak, tetőkertek és belső udvarok jelentenek jó
alternatívát az élénkítésre. A zöldfalak, háztetők visszatartják az esővizet, javítják a
levegőminőséget, védik az otthonokat a túlzott hőségtől és hidegtől, zajszigetelő
hatásuk is van. A bérházak udvarain a lakóközösség saját kerttel teheti élhetővé a
közvetlen környezetét, amelyben az önkormányzat támogatására is számíthat.
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5. | Csapadékvíz kezelése

A klímaváltozás a csapadék egyenetlen eloszlásával is jár, ezért a bőséges napok
esővizeit nem árt gyűjteni és felhasználni a szárazabb időszakokban. Ugyanilyen
fontos a nagyobb mennyiségben lezúduló eső megfelelő elvezetése és visszatartása,
amely vízáteresztő burkolatok és növények együttes alkalmazásával oldható meg.

6. | Fogadj örökbe egy fát!

A zöldfelületek fenntartásában és megvédésében fontos a lakosság részvétele is. A
lakosok elkötelezettsége a városi zöldfelületek iránt csökkenti a fenntartási
költségeket, a rongálások számát, ezzel segíti a közösség számára értékes egészséges
környezet biztosítását. A kerület egy egységes és nyílt adatbázist tervez létrehozni,
hogy pontosan tudja, területén hol, milyen és mennyi fa helyezkedik el, segítve az itt
lakókat is, hogy megismerjék értékeinket és részt vegyenek a környezetük
szépítésében, védelmében. Ennek egyik jó példája, hogy a lakók örökbe fogadhatnak
fákat és vállalják, hogy néhány éven keresztül gondjukat viselik.

7. | Minden fa érték!

A közterületek zöldfelületein kívül klíma-alkalmazkodás szempontjából fontosak a
magán, társasházi és intézményi zöldfelületek is. A belső városrészek nagyvárosias,
zártsorú beépítésének köszönhetően néhol szinte csak a belső udvarok, körfolyosók
és erkélyek adnak lehetőséget a zöldfelület-fejlesztésre. Ezek szakszerű fenntartását
és ápolását az önkormányzat szaktanácsadással és pályázatokkal kívánja elősegíteni.
A magánterületek zöldítése mindenki számára jelentős előnyöket nyújt.

8. | Csatlakozzunk közösségi kerthez!

A közösségi kertek olyan helyek, ahol találkozhatunk a szomszédokkal, kapcsolatokat
építhetünk. Segítenek a gyerekeknek és a felnőtteknek megtanulni, hogyan nőnek a
növények és honnan származik az étel. Közelebb visznek a természethez és
előmozdítják a biodiverzitás tiszteletben tartását. A kerületben már eddig is nagy
népszerűségnek örvendtek a közösségi kertek, ezért további támogatásuk, újak
létrehozása kiemelt cél!
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3. CÉL: EGÉSZSÉGES UTCÁK
Józsefváros társadalmi helyzetéből adódóan az itt élők jelentős része klímavédelmi
szempontból sérülékeny csoportba tartozik. A hátrányos helyzetű lakosság
nehezebben tud védekezni a klímaváltozás okozta szélsőségek ellen, számukra
kiemelten fontos az egészséges közterek és a segítő ellátórendszer elérhetősége.
Ugyanakkor a sűrű belvárosi beépítettség és a magas légszennyezés a kerület minden
lakosának egészségügyi kockázatot jelent.

A zöldfelületi rendszerek használati értékének növelése közösségi funkciójuk
szélesítésével és a klímaváltozás negatív hatásait kiegyenlítő megoldásokkal
lehetséges. A helyi identitás erősítésének szándékához is szorosan kapcsolódik a
kerület komfortossá tétele, a minőségi élettér létrehozása. Ehhez a klímabarát
közterek kialakításán túl hozzájárul a főváros vérkeringésébe bekapcsolt kerékpárút
infrastruktúra, amelynek biztonságos használatát a lakosság bevonásával kijelölt
forgalomcsillapított és autómentes zónák is segítik. A fővárosi szinten determinált
közösségi közlekedés nagyobb arányú igénybevétele lokálisan is támogatható.

Józsefváros 2030-ig elkötelezett az egészséges utcák kialakításában, azaz a
kerületi közterület- és közlekedésfejlesztést egy általánosabb célnak, méghozzá
az azokat használó emberek egészségi állapota és életminősége, javításának
rendeli alá. Az egészséges utca legfőbb jellemzői, hogy a lakosok magukénak érezzék
és szívesen sétáljanak, kerékpározzanak, rollerozzanak rajta, ami az egészségi
állapotukra is jó hatással van (pl. magas vérnyomás és túlsúly csökkentése, mélyebb
alvás stb.).

A cél elérését szolgálja a klímabarát közterek kialakítása, az autómentes közlekedés
ösztönzése és szelíd közlekedés támogatása, valamint az itt élők egészségének
megőrzését szolgáló alábbi intézkedések.
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1. | Mozgásra, közösségi tevékenységre csábító közterek

Az összefüggő zöldfelületi rendszer fontos elemei a közösségi tevékenységre
alkalmas terek, amelyek minden korosztály számára kínálnak szabadtéri
elfoglaltságot, csendesebb, elvonulásra is alkalmas és hangosabb, tömeges sportolási
és vendéglátóipari igényeket is kielégítő minőségben. Ahhoz, hogy ezek egész évben
komfortosak legyenek, kiképzésüknél fontos szempont kell, hogy legyen a
természetes árnyékolás, széltől, esőtől való védelem, valamint a zöldfelületek
megfelelő arányának biztosítása. A magas minőségű közterek javítják a lakosság
egészségi állapotát és a kerületi kötődést is erősítik.

2. | "Klimatizált" utcák, terek

A belvárosban nyáron gyakran fordulnak elő hőhullámok, amelyek megviselik az itt
élők szervezetét. A felfrissülést párakapukkal, szökőkutakkal, árnyékolt
pihenőhelyekkel lehet biztosítani. Így a lakók, különösen az idősek és gyerekek forró
nyári napokon is ki tudnak menni a szabadba.

3. | Környezetbarát közlekedés

Józsefváros sűrű közlekedési forgalomtól szenved, ami egészségtelen zaj- és
légszennyezési szinttel jár. A közlekedési dugók növelik az ingázási időt, a CO2-
kibocsátás pedig felgyorsítja az éghajlatváltozást. Az önkormányzat célja, hogy a
kerület tisztább, egészségesebb lakóhellyé váljon: ezért tervezi kedvezmények
nyújtását a közösségi közlekedés használatára. Munkavállalóit is arra ösztönzi, hogy
sétáljanak, biciklizzenek vagy hosszabb távon használják a tömegközlekedést.

4. | Biztonságos kerékpározás

A biciklizés egészségünkre és környezetünkre is pozitív hatást gyakorol. A városban
gyorsabb és hatékonyabb, mint az autó: elkerülhetők a forgalmi dugók és a napi
testmozgást is letudhatjuk általa. A kerületben tervezett egyrészt a bicikliutak
számának növelése és biztonságossá tétele, másrészt biciklitárolók kialakítása.
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5. | Sétálóutcák és autómentes negyedek

A belvárosban az önkormányzat a gyalogos, kerékpáros és egyéb elektromos
járművekkel való közlekedést preferálja, így ennek érdekében tervezi sétálóutcák
összefüggő rendszerének és gépjárműforgalomtól mentes lakótömböknek a
kialakítását. Ennek eszközei a zöldítés, forgalomcsillapítás, parkoláskorlátozás.

6. | Parkolás újragondolása

A kerületben a közterületek legnagyobb részét parkolók foglalják el, amelyek ezáltal
nem hagynak teret zöldítésre és egyéb közösségi funkciók elhelyezésére. A belváros
élhetőségét segítené a parkolóhelyek felszámolása, a meglévő kapacitások
kihasználása és a parkolási kedvezmények újraszabályozása.

7. | Mérések a tiszta levegőért!

Egyre gyakrabban fordul elő a nyári szmog, amely káros az egészségre. A területileg
mért adatok ismeretében tudatosabb fellépés várható a lakosság részéről is, hiszen
elsősorban a gyermekintézmények, játszóterek környezetében szükséges a
levegőminőség mérése, amiben a szülők és nagyszülők is segítséget tudnak nyújtani.
A levegő minőségének tudatában jobban szem előtt tarthatjuk a környezetbarát
közlekedési, energiahasználati megoldásokat a mindennapokban és az
önkormányzatnak is segítséget nyújt pl. szmogriadóhoz kapcsolódó döntések
meghozatalában.

8. | Szociális és egészségügyi ellátás felkészítése a
hőhullámokra

A hőhullámokra leginkább érzékenyek a krónikus betegségben szenvedők és az
egyedül élő nyugdíjasok, valamint a szabadban dolgozók, így az ő
alkalmazkodóképességük javítása kiemelt figyelmet igényel. A nyári hőhullámok által
okozott egészségügyi problémák, tünetek kezelésére fel kell készíteni az
ellátórendszert is. Az önkormányzat hőségriadó tervet dolgoz ki és fokozatosan
klimatizálja közintézményeit, amelyeket tartós hőhullámok esetén megnyitni tervez a
rászorulók részére.
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4. CÉL: KLÍMABARÁT TÁRSADALOM
A kerület lakóinak hozzáállása nagyban befolyásolja a klímastratégia céljainak sikeres
teljesítését. A szemlélet formálása során a különböző korosztályokra szabott
közismereti tájékoztatás, életmód- és gondolkodásbeli ráhatás, továbbá a mindennapi
élethez köthető gyakorlati tapasztalatok átadása a lakossági felelősségvállalás és
klímatudatosság növelését szolgálhatja.
A józsefvárosi lakosság részére szóló programok elsősorban a mindennapi életben
könnyen alkalmazható, hulladéktermelést megelőző, elkerülő magatartás
népszerűsítését szolgálják. Ennek hatására várhatóan csökken a hulladéktermelés,
majd nő az erőforrás-gazdálkodással (energia-és vízfogyasztás) kapcsolatos
tudatosság is. Fontos a hazai kistermelők támogatása a lakosság részéről, a termelői
piacok és a vásárlói közösségek ezt biztosíthatják a belvárosban lakók számára is. De
a városi kertészet és a városi termelés bemutatása és terjesztése is segíti a
környezettudatos életmód kialakítását.
A különböző korosztályok szintjén a kommunikáció, ismeretterjesztés ideális terepe a
családi környezet, ahol szülői példamutatással befolyásolhatók a mindennapi
szokások.
Másik helyszín az óvoda és iskola, ahol egyrészt a családi szokások megjelennek,
másrészt az ott tanultak visszahatnak a családok életére. Megfelelő együttműködés
esetén ezek egymást erősítő hatások.

A klímatudatosság Józsefváros lakosainak, önkormányzatának, intézményeinek
és vállalkozásainak közös vállalása. A célkitűzések megvalósítása akkor lesz
sikeres, ha minél több érdekelt, illetve azok csoportjai (pl.: civilek,
lakóközösségek) összefognak azok elérésére.

A klímastratégia megvalósításában az önkormányzat célja, hogy a kerületben élők
tájékozottak legyenek a klímavédelmi kérdésekben és aktívan hozzájáruljanak a célok
eléréséhez.
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1. | Nulla hulladék szemléletformáló programok

A „zero waste” elmélete egy olyan termelési és fogyasztási rendszert foglal magába,
amelyben nem keletkezik végleges hulladék, ahol az anyag- és
energiafelhasználásunk fenntartható, azaz nem lép túl egy olyan szintet, amely a
társadalmi-gazdasági-környezeti jólétünket veszélyeztetné. A helyi termékek
népszerűsítése, a csomagolóanyagok elhagyása, a környezetbarát termékek
forgalmazása, a komposztáló lehetőségek kialakítása mind olyan lépések, amelyekkel
pozitív irányba befolyásolható a helyi lakosság életmódja.

2. | Zöld8 tanácsadó iroda létrehozása

A klímavédelmi fejlesztések akkor lesznek sikeresek, ha nem minden beavatkozásért
a kerület vezetése felel, hanem a helyi civil szervezetek, lakóhelyi közösségek,
vállalkozások is szerepet és felelősséget vállalnak a megvalósításban, fenntartásban.
A Zöld8 tanácsadó iroda célja a kerületi környezettudatos programok és projektek
népszerűsítése mellett általános energiahatékonysági és zöldfelületkezelési
tanácsadás a józsefvárosi lakosoknak és vállalkozásoknak, továbbá az önkormányzat
bérlakás- és társasház-felújítási programjával kapcsolatos tájékoztatás,
segítségnyújtás.

3. | A klímavédelemhez kapcsolódó önszerveződő
közösségek támogatása

Az éghajlatváltozás mérséklése olyan közös cél, amely érdekében fontos a helyi
közösségek szervezése. A környezetvédelem és a klímakérdések köré rendeződő
közösségi csoportokat az önkormányzat támogatja kisebb pályázatokkal, helységek
biztosításával és kommunikációs felületeivel. Ezek a csoportok segíthetik a
környezetbarát életmód népszerűsítését, a helyi közterületek állapotának
fenntartását, védelmét.

4. | Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok megszólítása

Józsefváros társadalmi helyzetére való tekintettel a hátrányos helyzetű csoportok
bevonása nélkül nem valósítható meg az általános szemléletváltás. Az önkormányzat
elkötelezett, hogy a sérülékeny csoportba tartozó lakosokat ne csak támogatásokkal,
de az információk átadásával, szemléletformálással is segítse a klímaváltozással
szembeni ellenálló képességük erősítésében.
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5. | Helyi cégek bevonása szponzorként a zöldítési akciókba

Az üzleti szereplők napjainkban egyre elhivatottabbak a társadalmi
felelősségvállalásban és egy magasabb életszínvonal megteremtésében. Az
önkormányzat ezért partnerséget alakít ki a kerület gazdasági szereplőivel, kis- és
középvállalkozásokkal a klímavédelmi célok megvalósításában.

6. | Klímatámogató érdekeltségi rendszer kialakítása

A kerület létrehozza azt a klímabarát helyi támogatási rendszert, amely érdekeltté
teszi a gazdasági szereplőket a különböző klímavédelmi lépések, fejlesztések
megvalósításában. A zöld növekedést szem előtt tartó helyi vállalkozások számára
ingyenes vagy kedvezményes bérleti konstrukciókat, közterület-használati
lehetőségeket biztosít a kerület.

7. | Családoknak szóló szemléletformáló programok

Mind a megelőzést, mind az alkalmazkodást tekintve helyi közösségi szinten sokkal
több lehetőség nyílik az éghajlatváltozás elleni küzdelemre, mint egyénileg. Ezért a
helyi közösségek erősítésével a személyes érdekekről a hangsúly áthelyezhető a
környezet iránti nagyobb fokú figyelemre. A klímatudatosságot erősítő családi-,
szomszédsági programok szervezése, a fiatalokat célzó kommunikációs kampányok a
legfogékonyabb korosztály számára nyújtanak segítséget a klímatudatos életmód
kialakításához.

8. | Környezeti nevelés

A gyerekek klímatudatosságához a kerület ovi-kertek kialakítását támogatja, ösztönzi
az ökoovi és ökosuli programokat. Az óvodák és az iskolák az éghajlatváltozással
kapcsolatos kérdéseket intézményi keretek között, a kerületben élő gyerekek
helyzetéhez illeszkedve tudják megvitatni.
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Többet szeretne megtudni a kerületi klímastratégiával
kapcsolatban?

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Széchenyi 2020
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében elnyert KEHOP-1.2.1-
18-2018-000011 azonosítószámú, „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című pályázat
keretében késztette el a klímastratégiáját.

Az elfogadott klímastratégia teljes terjedelemben elérhető a http://zold8.com/
weboldalon. Bármilyen észrevételt, véleményt, hozzászólást szívesen várunk a
klima@jozsefvaros.hu e-mail címre.

Amennyiben kérdése van a klímastratégiával kapcsolatban, várjuk levelét!

További klímastratégiával kapcsolatos híreket, információkat megtalál a
www.zold8.com weboldalon és az önkormányzat hivatalos honlapján is
www.jozsefvaros.hu

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

1082 Budapest, Baross u. 63-67

+36 1 459 2100, 06 80 277 256

info@jozsefvaros.hu

www.jozsefvaros.hu

www.facebook.com/jozsefvaros.hu

www.facebook.com/groups/jozsefvarososszefog
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