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1. Vezetői összefoglaló 
 

Egy helyi klímastratégia kidolgozása szerves folytatása az eddigi, alapvetően a környezet 

megóvásával és fejlesztésével foglalkozó programoknak. Az új minőség a távlat, a komplexitás 

és az összetett megközelítés. 

A globális felmelegedés problémája általánosan befolyásolja életünket, legyen szó akár 

gazdasági tevékenységről, akár a személyes életről. A Kárpát-medence ugyanúgy érintett a 

maga sajátosságaival, mint a Föld más területei. Deszk települése egy folyóvölgy mellett 

található. A természeti és épített környezet, az itt folyó gazdálkodás, a település élete mind-

mind egyedi és globális is egyben. 

E stratégiai tervezési dokumentumban foglaltak alapvetően azzal mutatnak túl az eddigi, 

sokkal inkább konkrét terveken és cselekvéseken, hogy egy komplex rendszerben vizsgálják az 

elérendő célokat és a hozzájuk vezető lehetséges beavatkozásokat. Ez a komplexitás nem 

pusztán a klímakörnyezetre, hanem az érintettekre is egyaránt érvényes.  

 

Egy összefoglaló mondat a tervezett stratégiai cél- és eszközrendszer helyi megvalósítására a 

következő lehet: 

 

Deszk példaértékűen lép fel a helyi éghajlatváltozási kihívásokkal szemben a megújuló 

energiafelhasználás területén, és a közösség ismereteinek formálásában, így mintául 

szolgálhat a hasonló adottságokkal rendelkező alföldi kistelepülések számára. 

 
 

A globális környezetváltozás a helyben folyó gazdálkodásra és az egyéni életre egyaránt 

hatással van. A természeti környezet a településtől É-ra található Maros folyóval és árterével 

kedvező hatású. A helyben jellemző kertgazdálkodás a megszólítható közösség elérési 

potenciáljával biztosíthat különleges előnyöket. A jellemzően kertvárosi berendezkedés 

vonzó, a fenntarthatóságot hordozó programok elindítására nyújt lehetőséget. A Szeged 

melletti helyi társadalom fejlődése, ezen belül különösen a fiatal célcsoportok felé irányuló 

edukációs programok ugyancsak erős helyi azonosságot jelenthetnek. 

A stratégia készítése során összeállított Üvegházhatású Gázok (ÜHG) leltára Deszket egy 

kedvező gázkibocsátási kategóriába helyezi. A kibocsátók felé történő lehetséges beavatkozás 

szintje ugyanakkor nem látszik jelentősnek, így a helyi közösség számára – számított módon 

mintegy 13%-os kibocsátás csökkenés látszik elérhetőnek hosszú távon, 2035-ig előre 

tekintve. 

Az önkormányzat fejlesztő tevékenységének eddigi eredményeire alapozott további 

programok, s egy komplex szemléletformáló és adaptációra ösztönző tevékenysége reálisan 

más minőséget jelenthet a klímaváltozás kezelésének helyi lehetőségeiben. 
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A terv foglalkozik az alkalmazkodás és a lehetséges beavatkozás kérdéseivel. Ennek keretében 

konkrét célokat és eszközöket fogalmaz meg, de érinti a társadalmi szemléletformálásban rejlő 

lehetőségeket is. 

A stratégia az intézkedési terv keretében: 

• 7 db dekarbonizációs és mitigációs (csökkentő, enyhítő), 

• 4 db adaptációs és 

• 5 db szemléletformálási feladatot 

fogalmaz meg. A tervezett beavatkozások pontos megtervezése (együttműködések, szükséges 

költségkeret és lehetséges források) az ún. stratégia egyeztetési szakaszban történhet meg. 

Ahogyan az ún. ÜHG leltár összeállítása egy bizonyos mérést jelent – ez módszertanilag teljes 

megközelítéssel egy komplex megközelítést is hordoz –, amely szemléletet és gyakorlatot a 

jövőben is indokolt alkalmazni. Ez nem csupán egy visszamérési lehetőség jelen számításokra, 

hanem egy új elem a jövőbeli klímatudatosság elterjesztésére és fejlesztésére. A dokumentum 

ennek érdekében jövőben megfigyelendő, mérendő indikátorokat is megfogalmaz.  
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2. Bevezetés 
 

Egy helyi klímastratégia jogosultságát két fő megközelítésben is indokolt tisztázni. A 

klímaváltozás az egész Földet érintő, globális jelenség, így helyi vonatkozásait tárgyalni, a 

lehetséges beavatkozásokat meghatározni, s különösen tenni érte, messze túlnő a helyi 

közösség kitekintésén és különösen konkrét lehetőségein. 

A másik megközelítés maga egy definíciós kérdés. Ahogyan más település, úgy Deszk is 

rendelkezik számos olyan stratégiai vagy operatív tervezési dokumentummal és programmal, 

akár éppen folyó cselekvésekkel, amelyek a helyi környezet fenntartásával foglalkoznak. A 

környezetvédelem mint beágyazott fogalom sokkal kézzelfoghatóbb, mint a klímaváltozás 

elemei. Ez tehát egy jelentős kiterjesztés a korábbi tervezéshez és cselekvési rendhez képest. 

Mindezzel együtt miért van szükség helyi klímastratégiára? Ahogyan a lehetséges célrendszer 

és beavatkozási eszköztár mutatja, első körben azért, mert beszélni kell róla a helyi közösség 

szintjén is. És különösen azért, mert jelen elemzésből is kiderül, hogy az eddigi nagyon jó 

programokkal az eddigiekhez képest sokkal komplexebb szemléletben végezni komoly 

hatékonyság növelést jelenthet. 

A klímatudatosság valamilyen módon „globális termék”, de szerencsére – szemben számos 

hasonló névvel illetve változással – egy pozitív kicsengésű megnevezés. Egy helyi 

klímastratégia akkor válik különös ható tényezővé, ha egyrészt megmozgatja a helyi 

közösséget, és elindul egy alulról-felfelé szerveződés a térség, az ország és – mint éghajlati 

egység – a Kárpát-medence szintjén is. 

Az egyén nem kell föltétlenül rendelkezzen globális klímakitekintéssel, ugyanakkor a helyi 

közösség megfelelően tudatosíthatja benne saját céljait és a megvalósításban játszott 

szerepét. Ezzel nem csupán a klímacélok teljesüléséhez járul hozzá, hanem igen erős helyi 

identitás képző szerepe is lehet. 

Jelen egyeztetési anyag egy hosszabb társadalmi párbeszéd forgatókönyve, amely a szükséges 

újabb információk feltárásával módosításokon is átesik, ugyanakkor jelen komplex 

megközelítésében elindítja azt a véleménycserét, amely a jövőbeli stratégia megvalósításának 

nulladik lépése. 
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3. Stratégiai kapcsolódási pontok 
 

3.1 A település klímastratégiai fejlesztési szükségletének szakpolitikai megalapozása 

Deszk község a Szegedi járás települése, a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján nem 

tartozik a kedvezményezett járások besorolás alá. A település besorolása 61/2012. (XII. 11.) 

BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni 

védekezés szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló rendelet 

alapján: II. Katasztrófavédelmi osztály. 

Deszk község esetében az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás jól felismert érdeke, a 

megfelelő környezetvédelem és az erőforrások felhasználásának hatékonyság növelése helyi 

szinten is, a település egységes klímastratégiájának megtervezéséhez vezetett. Ennek 

érdekében született meg az dokumentum, amely: 

- beazonosítja a klímavédelem helyi érdekeit, céljait és lehetséges eszközrendszerét, 

illeszkedve 

- a hazai és nemzetközi programokhoz és kezdeményezésekhez. 

 

3.2 Kapcsolódás a nemzetközi és az EU-s éghajlatvédelmi törekvésekhez 

A stratégiai kapcsolódási pontok ellenőrzésének fontos része a nemzetközi éghajlatvédelmi 

keretrendszerek rövid és vázlatos megvizsgálása. A fejlett ipari tevékenységgel bíró országok 

az 1992. évi ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC) előírásai szerint vállalták, hogy 

az üvegházhatású gázok (továbbiakban ÜHG) kibocsátásainak szintje a 2000-es évben nem 

haladja meg az 1990-es szintet, valamint részletes nyilvántartást végeznek ÜHG 

kibocsátásaikról. Ezek a bevezetett intézkedések azonban nem bizonyultak ahhoz 

elégségesnek, hogy kezeljék az éghajlatváltozás okozta tendenciaszerűvé váló problémákat. 

Ennek következtében dolgozták ki a Kiotói Jegyzőkönyvet 1997-ben, amelyben 38 fejlett és 

fejlődő gazdaságú ország tette ígéretét, hogy 2012-ig átlagosan 5,2%-kal fogják csökkenteni 

kibocsátásaik szintjét a bázisévnek számító 1990-eshez képest. Az aláírt Jegyzőkönyv 2005. 

február 16-án vált hatályossá, amelyben az Európai Unió, az EU 15 tagállamára vonatkozóan 

már 8 százalékos átlagos kibocsátási szint csökkentését vállalta. A 2004-ben, vagy az azóta 

csatlakozó tagállamokra nem a közösen vállalt 8% volt érvényes, hanem a még korábban, 

1997-ben elfogadott kibocsátási szinteknek kellett megfelelni. Magyarország az 1985-97-es 

időszakhoz képest 6%-os kibocsátás-csökkentést vállalt. Mivel az ország nehézipara az elmúlt 

évek során leépült, az ÜHG kibocsátási szintje is jelentősen csökkent. Ennek eredményeképp 

– de csupán mint relatív eredmény – nem kellett komolyabb szigorításokat bevezetni, hogy 

meg lehessen felelni a kiotói elvárásoknak.  
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2000-ben vezették be az Európai Éghajlatváltozási Programot, amelynek fő célja, hogy Kiotói 

Jegyzőkönyvben szereplő célkitűzések eléréséhez szükséges Stratégia kidolgozása, mellyel 

hatékonyan lehet biztosítani a megcélzott kibocsátási szintet. 2005-ben ennek következtében 

vezették be az uniós emisszió-kereskedelmi rendszert (ETS), valamint e program alapján 

hozták létre azt az uniós szabályozást, amely a szintén üvegházhatású fluorozott 

szénhidrogének kibocsátását korlátozza és ellenőrzi. 

Ezek az intézkedések még mindig nem bizonyultak elegendőknek, így még szigorúbb lépéseket 

kellett bevezetni. Ennek eredménye a 2012-es Dohai Módosítás, amely során 36 ország 

vállalta a Kiotói Jegyzőkönyv célkitűzéseinek 2020-ig történő meghosszabbítását és 

szigorításait. Az új megállapodás problémája azonban, hogy már csak a korábban vállalt 20%-

os kibocsátás-csökkentést erősítették meg, konkrétabban a módosítás szerint a 36 ország 

együttesen 18%-kal mérsékeli kibocsátását az 1990-es szinthez képest. Ez a módosítás 

azonban a mai napig nem lépett hatályba. 

E rövid összefoglalóból is érzékelhető, hogy a korábban felismert probléma kezelése szinte 

egyetlen megállapodásban, illetve azt követő intézkedés sorozatban nem érte el a kitűzött 

célt. A klíma hatások, ezen belül direkt módon az ÜHG növekedése nem csupán kumulálódtak, 

hanem a folyamat egyre gyorsult, ahogy köznapi megközelítésben exponenciális növekedésű 

vált. 

A célkitűzések elérése érdekében komoly előrelépést jelentett a 2015-ben aláírt Párizsi 

Megállapodás.  A megállapodás célja, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedés ne haladja 

meg a +2 Celsius-fokot az ipari forradalom előtti időkhöz képest, sőt, hogy sikerüljön az 

átlaghőmérséklet-emelkedést +1,5 Celsius-fokon tartani. 

2015. november 30. és december 11. között magyar viszonylatban elfogadásra került – az 

előbbiekben említett Párizsi Megállapodás és annak támogató döntéseit tartalmazó Párizsi 

Csomag dokumentációjával elkészített – 2. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS), ami 

megalapozta a regionális és helyi klímastratégiák kidolgozásának szükségességét és céljait. A 

NÉS elkészítését az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 

végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény írta elő. Az első éghajlatváltozási 

stratégia időszaka 2008-2025 közé esik, és összhangban kell lennie a nemzetközi 

kötelezettségvállalásokkal. A 2008-2025-ös időszakra vonatkozó NÉS-t a kormány 2008. 

március 18-án fogadta el, melynek megvalósítására kétéves Cselekvési Tervet is 

megfogalmaztak. 

"Az éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteket az általános műveltség részévé kell tenni. 

Ennek érdekében a Stratégiának az oktatás és képzés valamennyi szintjét érintő, országos 

léptékű és tartós (folyamatos) intézkedéseket kell megfogalmaznia." 

 

Rendelet született „az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról” 

(345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet). 
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Az immár 2. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS2) olyan célokat, terveket és 

részstratégiákat foglal magában, mint például az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentése, a cselekvési irányokat megfogalmazó Hazai Dekarbonizációs Útiterv és az 

éghajlatváltozás várható természeti és társadalmi-gazdasági magyarországi hatásainak, 

valamint az ökoszisztémák és az ágazatok éghajlati sérülékenységének értékelésére alapozott 

Nemzeti Alkalmazkodási Stratégiát. Az alkalmazkodás és felkészülés megtervezésekor olyan 

tényezőket kell megvizsgálni, mint a vízgazdálkodás, a vidékfejlesztés, az egészségügy, az 

energetika, a turizmus és az egyéb ágazatok éghajlatbiztonsággal kapcsolatos helyzete, 

kockázatai, valamint a felkészülés lehetséges cselekvési irányai. A hazai színtéren a 

dekarbonizáció és az éghajlati alkalmazkodás során elvégzendő teendők listáját az éghajlati 

szemléletformálási program teszi teljessé. 

A stratégia kapcsolódik a 1318/2015 (V. 21.) Korm. Határozat a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének 

megállapításáról című kormányhatározat céljaihoz. A kormányrendelet a klímaváltozás 

hatásaihoz való alkalmazkodásról, a természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztésekről, a 

hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztésekről, a települési vízellátás, 

a szennyvízelvezetés és tisztítás, valamint szennyvízkezelés fejlesztéséről, az 

energiahatékonyság növeléséről, a megújuló energiaforrások alkalmazásáról szóló Környezeti 

és Energiahatékonysági Operatív Programok megvalósításáról szól. 

 

A települési klímastratégia kidolgozásának alapját képező program jogszabályi környezetét 

adja: 

• 18/2013 (III. 28.) OGY határozat: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 

• 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat: a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti 

Környezetvédelmi Program, a környezet- és természetvédelem 6 évre szóló országos 

stratégiai terve. 

• 28/2015 (VI. 17.) OGY határozat: Nemzeti Biodiverzitás Stratégia, a biológiai sokféleség 

megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló stratégiája 

 

3.3 Nemzeti szintű kapcsolódási pontok és az azokból levezethető éghajlatpolitikai 

kihívások 

Deszk község klímastratégiájának megtervezése folyamán ugyanúgy a klímaváltozással 

kapcsolatban megfogalmazott nemzeti szintű általános fejlesztéspolitikai és szakágazati 

koncepciók és fejlesztési stratégiák mentén kell haladni. Cél a klímaváltozás hatásainak 

mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás. Az alábbiakban olvasható táblázatban 

bemutatásra kerülő országos szintű tervek megalapozzák a település klímavédelmi céljait, 

valamint iránymutatást jelentenek a helyi cselekvési irányok megfogalmazásához. 
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1. sz. táblázat – Nemzeti szintű kapcsolódási pontok 

Stratégiai 

tervdokumentum 

megnevezése 

A stratégiai tervdokumentum funkciója és jelen 

klímastratégia szempontjából releváns elemei 

Deszk klíma-

stratégiájának 

kapcsolódó 

intézkedései 

Második Nemzeti 

Éghajlatváltozási 

Stratégia 

(NÉS2) 

Az éghajlatvédelem céljainak kitűzésekor a Második 

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában 

megfogalmazott klímapolitikát és zöldgazdaságot, 

valamit az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást kell 

alapul venni. A NÉS2-ben szereplő igazodási pontokra 

alapozva kell meghatározni az országszerte készülő 

klímastratégiákban a célokhoz szükséges eszközöket, 

valamint a cselekvési irányokat rövid és hosszútávon 

egyaránt. 

Deszk település klímastratégiájának kidolgozásakor is a 

NÉS2 lett alapul véve. A dokumentum elkészülte 

szorosan összefügg azzal, hogy helyi szinten is 

mérsékelni lehessen a klímaváltozás hatásait, valamint 

a szemléletmód megváltozásának következtéből 

fakadó alkalmazkodó aktív beavatkozó és képesség 

növeléssel.  

Valamennyi 

Nemzeti 

Energiastratégia 

(NES) 

A Nemzeti Energiastratégiában a hazai 

energiaszektorban szereplők számára megfogalmazták 

a 2030-ig szóló javaslatokat, valamint egy hosszabb 

távú, 2050-ig szóló jövőkép is felvázolásra került. A NES 

vizsgálatakor olyan pontokat kell elemezni, mint az 

energiatakarékosság, a hazai ellátásbiztonság 

szavatolása, a gazdaság versenyképessége 

fenntartható fokozásának lehetősége. Ennek 

megvalósítása során az alábbi stratégiai pontokat kell 

teljesíteni: 

• energiatakarékosság és energiahatékonyság 

fokozása; 

• megújuló energiaforrásokra épülő 

villamosenergia-termelés arányának növelése; 

• megújuló és alternatív hőtermelés 

elterjesztése; 

• az alacsony CO2-kibocsátású közlekedési 

módok részesedésének növelése; 

M1; M2; M3; 

M4; M6; A2; 

SZ1 
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Stratégiai 

tervdokumentum 

megnevezése 

A stratégiai tervdokumentum funkciója és jelen 

klímastratégia szempontjából releváns elemei 

Deszk klíma-

stratégiájának 

kapcsolódó 

intézkedései 

Az előbb felsorolt pontok sikeres teljesítésével 

közelebb kerülnek a fenntartható és biztonságos 

energetikai rendszerek megalkotásai. Deszk 

szempontjából az energiahatékonyság növelése, 

valamint a megújuló energiaforrások arányának 

növelése a villamos és hőtermelés területén képezik a 

legjelentősebb célkitűzéseket. 

Nemzeti 

Épületenergetikai 

Stratégia 

(NÉeS) 

2015-ben fogadták el A Nemzeti Épületenergetikai 

Stratégiát, amelyben 2020-ig rögzítették az ország 

épületállományi és épületenergetikai fejlesztési céljait 

és irányait. 

A NÉeS átfogó stratégiai céljai: 

• harmonizáció az EU energetikai és 

környezetvédelmi céljaival; 

• épületkorszerűsítés mint a lakossági 

rezsiköltségek csökkentésének egyik eszköze; 

• költségvetési kiadások csökkentése; 

• az energiaszegénység mérséklése; 

• munkahelyteremtés; 

• üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentés. 

Az ÜHG kibocsátás szintjének csökkentése, valamint az 

ezzel szoros összefüggésben álló klímavédelem a NÉS 

fő céljai között találhatók. A NÉeS-ben meghatározott 

célok leghatékonyabban a meglévő épületállomány 

energetikai fejlesztésével érhetők el, amely energia 

megtakarítást eredményez, ezáltal csökkentve az ÜHG 

kibocsátás szintjét. 

Deszk klímastratégiájában kiemelt szerepet kap a 

meglévő lakossági- és középületek üzemeltetéséből 

származó ÜHG kibocsátások csökkentése, mely 

magával hozza az energiaköltségek mérséklődését is. 

M1; M2; M3; 

M4; M6; SZ1 

Energia- és 

Klímatudatossági 

Szemlélet-

formálási 

Cselekvési Terv 

(EKSZCsT) 

A 2015-ben elfogadott Energia- és Klímatudatossági 

Szemléletformálási Cselekvési Tervben 

megfogalmazásra került a fenntartható fejlődéssel és 

az energiatudatossággal kapcsolatos tudásanyagok 

terjesztésének fontossága.  

M3; M5; M6; 

A2; SZ1; SZ2; 

SZ3; SZ4; SZ5 
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Stratégiai 

tervdokumentum 

megnevezése 

A stratégiai tervdokumentum funkciója és jelen 

klímastratégia szempontjából releváns elemei 

Deszk klíma-

stratégiájának 

kapcsolódó 

intézkedései 

A hazai lakosságnak aktívabb szerepet kell vállalnia az 

energiahatékonysági célok elérése érdekében, mivel 

Magyarország energiafelhasználásának mértéke 5%-

kal nagyobb az EU 27 átlagánál.  

Az EKSZCsT az alábbi fő intézkedési területeket érinti: 

• energiahatékonyság és energiatakarékosság 

• megújulóenergia-felhasználás 

• közlekedési energiamegtakarítás és kibocsátás-

csökkentés 

• erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxid-

intenzitású gazdasági és társadalmi 

berendezkedés 

• megváltozott klímaviszonyokhoz való 

alkalmazkodás 

A cselekvési tervben fő célcsoportokként a 

vállalkozások, önkormányzatok és közintézmények, 

államigazgatási szervek, civil és szakmai szervezetek, 

médiatulajdonosok és érdekelt vállalatok lettek 

megjelölve. 

Az említett tématerületek mindegyike szerepet kap 

Deszk klímastratégájával kapcsolatos 

szemléletformálási tevékenységek megvalósítása 

során. 

 

Magyarország 

Nemzeti Energia-

hatékonysági 

Cselekvési Terve 

2020-ig 

(NEHCsT) 

Magyarország számára EU tagállami kötelezettség 3 

évente benyújtani a Nemzeti Energiahatékonysági 

Cselekvési Tervet az Európai Bizottság felé. Ebben a 

tervben kell részletes jelentést adni az előzetes 

energiamegtakarítási célkitűzésekhez képest elért 

eredményekről, a számszerű célitűzésekről az 

energiahatékonyság fejlesztésével kapcsolatban, 

valamint a célok eléréséhez szükséges intézkedésekről. 

Az itt megfogalmazott célok egy része meghaladja 

Deszk település hatáskörét (pl. kutatás-fejlesztés, 

tanúsítási, nyilvántartási rendszerek, számlázásra 

vonatkozó részek), azonban kiemelt feladatként kezeli 

az épületenergetikai fejlesztések, valamint az ezzel 

M1; M2; M3; 

M4; M6; A2; 

SZ1 



 

13 DESZK KÖZSÉG KLÍMSTRATÉGIÁJA – EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT 

 

Stratégiai 

tervdokumentum 

megnevezése 

A stratégiai tervdokumentum funkciója és jelen 

klímastratégia szempontjából releváns elemei 

Deszk klíma-

stratégiájának 

kapcsolódó 

intézkedései 

kapcsolatos társadalmi szemléletformálás kérdéskörét 

is, melyet a település a NÉeS-val és az EKSZCsT-vel 

kapcsolatban már jelzett módon szintén feladatának 

tekinti. 

Magyarország 

Megújuló Energia 

Hasznosítási 

Cselekvési Terve 

2010-2020 

(NCsT) 

A cselekvési tervben meghatározásra kerül a megújuló 

energiaforrások magyarországi hasznosítása, 

amelynek célja, hogy nemzetgazdasági célkitűzések 

eléréséhez a lehetséges legnagyobb mértékben 

járuljon hozzá a megújuló energiaforrások alkalmazása 

által. Ez olyan megoldásokkal érhető el, mint a 

földgázimport-kiváltása, a versenyképesség növelése, 

valamint a munkahelyteremtés. 

Az ország természeti adottságai által kerülnek 

meghatározásra az egyes energiahordozók 

részesedései. Az NCsT szerint Csongrád-Csanád megye, 

és így Deszk számára is kiemelten fontos a geotermikus 

energia fűtési célú felhasználásának nagyarányú 

növelése (akár a háromszorosára is nőhet), illetve a 

napenergia hasznosítás is jelentős növekedési 

potenciált rejt magában. 

M1; M2; M3; 

M4; M6; SZ1 

Nemzeti 

Környezetvédelmi 

Program 

(NKP) 

A Nemzeti Környezetvédelmi Program célja, hogy 

meghatározásra kerüljenek a környezeti célok, 

valamint a célok eléréséhez szükséges eszközök 

Magyarország számára. Ehhez figyelembe kell venni az 

ország adottságait, a társadalom hosszú távú érdekeit 

és jövőbeni fejlődési céljait, valamint a nemzetközi 

kötelezettségeket. 

A program három fő célkitűzést fogalmaz meg:  

• az életminőség és az emberi egészség 

környezeti feltételeinek javítása; 

• a természeti értékek és erőforrások védelme és 

fenntartható használata; 

• valamint az erőforrás-takarékosság és –

hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése; 

Az NKP-ban a társadalom környezettudatosságának 

erősítése szintén fontos célkitűzésként került 

rögzítésre. A dokumentum szerint a célok 

Valamennyi 
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Stratégiai 

tervdokumentum 

megnevezése 

A stratégiai tervdokumentum funkciója és jelen 

klímastratégia szempontjából releváns elemei 

Deszk klíma-

stratégiájának 

kapcsolódó 

intézkedései 

megvalósításának felelőssége megosztásra kerül a 

kormányzat, a megyei és települési önkormányzatok, 

illetve a különböző gazdálkodó szervezetek, civil 

szervezetek és a lakosság között. 

Deszk Község Önkormányzata megbízásából a 

GeoCode Kft. 2005-ben készítette el a település 

környezetvédelmi programját, melyet 2012-ben 

vizsgáltak felül, majd 2017. évben az ENV-INFO Kft.-vel 

elkészítették a település 3. Környezetvédelmi 

Programját, amely az adott dokumentumban 

foglaltakkal együtt folytonos cselekvési program 

megvalósítását jelentheti. 

Nemzeti 

Fenntartható 

Fejlődési 

Keretstratégia 

(NFFK) 

A stratégia célja, hogy a hazai társadalom 

iránymutatást kapjon a jövő generációinak 

szempontjait figyelembe vevő és a jövő erőforrásainak 

feláldozását elkerülő alapokra helyezett egyéni és 

közösségi cselekvéshez. 

Az NFFK egy olyan cselekvési tervet fogalmaz meg a 

jelenleg rendelkezésre álló erőforrások megőrzése és 

bővítése érdekében a jövő generációk számára, 

amelyben négy alapvető elem fontossága kerül 

kiemelésre: gazdasági, társadalmi, emberi és 

természeti erőforrások. 

Magyarországon folyamatosan szorul vissza a 

természetes környezet, miközben a hazánkban 

kiemelten fontos erőforrásnak számító termőföldeket 

a degradáció (szikesedés, erózió és pl. a szervesanyag 

tartalom csökkenése) és az éghajlat változás hatásai is 

növekvő mértékben fenyegeti, amely a klímastratégia 

megalkotásakor megoldandó problémát jelent. 

Deszk Község Önkormányzata megbízásából az ENV-

INFO Kft. 2012-ben készítette el a Fenntartható 

Fejlődés Helyi Programját (azaz Local Agenda 21). A 

Local Agenda programok készítési módszertanának 

megfelelve a dokumentum készítése során elsődleges 

szempont volt a település lakosságával és az azokat 

Valamennyi 
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Stratégiai 

tervdokumentum 

megnevezése 

A stratégiai tervdokumentum funkciója és jelen 

klímastratégia szempontjából releváns elemei 

Deszk klíma-

stratégiájának 

kapcsolódó 

intézkedései 

képviselő szervezetekkel való egyeztetés, véleményük, 

javaslataik és tapasztalataik beépítése. 

A program keretében a megbízott cég két kérdőívet 

készített el, melyek kiértékelés alapján a község 

környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági jellemzőit, 

valamint a helyi lakosok Deszkről alkotott véleményét 

ismerhetjük meg. Ennek segítségével lehetőség nyílt 

olyan hosszú távú fenntarthatósági célok 

megfogalmazására, melyek elősegítik Deszk környezeti 

és társadalmi jellemzőinek pozitív irányba történő 

fejlődését, s így a település fenntartható fejlődését. 

Nemzeti 

Biodiverzitás 

Stratégia 

(NBS) 

Az NBS a biológiai sokféleség megőrzésének 2015–

2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiája.  

Magyarország igen gazdag és sokszínű ökoszisztémával 

rendelkezik, amely európai szinten is kiemelkedő 

értékkel bír. Azonban hazánkban is fellelhetők azok az 

európai tendenciák, amelyek a biológiai sokféleség 

csökkenését vetítik előre. Ennek orvoslására az 

Országgyűlés 2015-ben elfogadta a 2015-2020-as 

időszakra szóló Nemzeti Biodiverzitás Stratégiát, 

amelynek célja a negatív tendenciák megállítása és 

visszafordítása, valamint a természeti környezet 

biológiai sokszínűsége megőrzésének elősegítése a 

jelen és a jövő korának egyaránt. 

A biodiverzitás megőrzése és annak társadalmi 

elfogadása kulcs tényezőként szerepel a Stratégiában. 

Az oktatási intézmények, természetvédelmi civil 

szervezetek, illetve a nemzeti park igazgatóságok 

kiemelt szereppel bírnak. Az önkormányzatoknak, mint 

legfontosabb döntéshozóknak szintén nagy a 

felelősségük, mivel döntéseik hosszú távon segíthetik 

elő, vagy rossz esetben meggátolhatják az élővilág 

változatosságának megóvását.  

Ennek értelmében Deszk Község Önkormányzata és 

lakossága is kiemelt felelősséggel bír területe biológiai 

sokféleségének megőrzésében, gyarapításában, 

valamint a közös természeti értékek védelmében. Sok 

A1; SZ2; SZ3; 

SZ5 
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Stratégiai 

tervdokumentum 

megnevezése 

A stratégiai tervdokumentum funkciója és jelen 

klímastratégia szempontjából releváns elemei 

Deszk klíma-

stratégiájának 

kapcsolódó 

intézkedései 

esetben ez csupán közvetett beavatkozási lehetőséget 

hordoz. Mivel azonban mindez az egyik legerősebb 

helyi identitás elem, így akár a szemléletformálásban, 

akár a tudatos képzésben történő alkalmazása 

összességében igen erős beavatkozást hordozhat. Ezt – 

kellő eredményességet követően – felvállalható 

közösségi értéknek lehet tekinteni. 

 

 

3.4 Kapcsolódás a megyei stratégiai dokumentumokhoz 
 

2. sz. táblázat – Megyei stratégiai kapcsolódás 

Megyei szintű 

stratégiai 

tervdokumentum 

megnevezése 

A megyei szintű stratégiai tervdokumentum jelen 

klímastratégia szempontjából releváns részei 

Klímastratégia 

kapcsolódó 

intézkedései 

Csongrád megye 

klímastratégiája 

Csongrád-Csanád megye és Deszk község 

klímastratégiája – beágyazott módon – szorosan 

kapcsolódik egymáshoz és az ezzel kapcsolatos 

szemléletben történő változás elindításához. 

A klímaváltozás következményei a leginkább 

veszélyeztetett térségek közé emelik Csongrád-

Csanád megye jelentős részét, amelynek átlagos 

adaptív kapacitása – európai és országos 

összehasonlításban, de a Dél-Alföld egészére 

jellemzően is – igen gyenge. A térségre jellemző 

mezőgazdaság ágazatában dolgozók helyzetét 

meglehetősen veszélyeztetik a természeti adottságok 

változásai. A mezőgazdaság egy lehetséges volumen 

csökkenéséből eredő feldolgozóipari negatív 

gazdasági hatások közvetett módon befolyásolhatják 

a megyei és helyi lakosság életszínvonalát egyaránt. A 

szélsőséges klimatikus jelenségek ellen az ENSZ 

Éghajlat-változási Keretegyezményében 

megfogalmazott adaptáció (alkalmazkodás) és 

Valamennyi 
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Megyei szintű 

stratégiai 

tervdokumentum 

megnevezése 

A megyei szintű stratégiai tervdokumentum jelen 

klímastratégia szempontjából releváns részei 

Klímastratégia 

kapcsolódó 

intézkedései 

mitigáció (hatáscsillapítás) eszközeinek együttes 

alkalmazásával lehet fellépni. 

Ennek eredményeképp a megelőzés, a felkészülés és 

a dinamikus alkalmazkodás környezeti, társadalmi és 

gazdasági feltételeinek megteremtése került a megye 

stratégiai céljai közé. E célok (lásd a mezőgazdasággal 

kapcsolatban megfogalmazottakat) Deszk számára is 

egyértelműen követendők, akár az adaptációs akár a 

lehetséges mitigációs viselkedés és cselekvések 

fogalmi körét tekintjük is. 

 

 

 

3.5 Kapcsolódás a település fejlesztési stratégiáihoz, programjaihoz 
Deszk Község Önkormányzata több szakirány elfogadott stratégiai tervével rendelkezik, 

amelyek cél- és eszközrendszeréhez, valamint további tartalmi elemeihez alkalmazkodni 

kellett a klímastratégia megalkotása során. Az alábbi táblázat összefoglalja a kapcsolatokat a 

mostani klímastratégia és a település többi stratégiai tervdokumentuma között. Bemutatja, 

hogy a korábbiakban elfogadott stratégiák mekkora figyelemmel bírnak az éghajlatváltozásból 

következő változásokra és teendőkre, valamint a klímastratégia melyik pontjaival hozhatóak 

párhuzamba. Fontos megjegyezni azt is, hogy az egyes települések stratégiáiban rögzített 

feladatok a klímaváltozás mérséklését negatívan is befolyásolhatják (pl. ipari tevékenység 

létesítése), ami akár az ÜHG kibocsátási szintjének növekedését is eredményezheti. Ennek 

említése amiatt indokolt, mert a településre elkészített ÜHG Leltár össz-volumenében 

alacsony kibocsátási szintet mutat. A 2035-ig terjedő időszakra elfogadott stratégia 

megvalósítása során ez a kettősség jó eséllyel megmarad. A cél azonban az, hogy olyan 

fejlesztéseket hajtsanak végre, amelyek klímavédelemi szempontból hatékonyak, ezáltal 

támogatva az ÜHG kibocsátás lehető legalacsonyabb szinten tartását. Fontos, hogy a stratégiai 

dokumentumokban foglalt pontok összhangban és egységesen legyenek megvalósíthatók. 

Ennek eléréséhez a következő felülvizsgálatkor az előbbiekben említett szempontokat 

figyelembe kell venni. 
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3. sz. táblázat – Korábbi települési stratégiákhoz való kapcsolódás 

Települési 

stratégiai terv-

dokumentum 

megnevezése 

A települési stratégiai tervdokumentum jelen 

klímastratégia szempontjából releváns részei 

Klíma-

stratégia 

kapcsolódó 

intézkedései 

Deszk Község 

Környezet-

védelmi 

Programja 

Az egyes települések saját környezetvédelmi programjait 

a hatályos Nemzeti Környezetvédelmi Program tartalmi 

elemei, és egyéb környezetvédelmi szakterületeken 

hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kell 

kialakítani. 

Deszk Község legfrissebb, 3. Környezetvédelmi Programja 

a 2017-2020-as időszakra készült el. 

A dokumentum megállapította, hogy a település fajlagos 

energiafogyasztása kétszerese a régiós és közel ötszöröse 

a szegedi járásban mért fogyasztásnak, ami alátámasztja 

az energiahatékonyság fejlesztésének szükségességét. A 

térség kiemelkedő geotermikus energia és napenergia 

potenciállal rendelkezik, mely széleskörű kiaknázása 

fenntartható megoldást nyújthat a helyi villamos igények 

kielégítésére. 

A Program alátámasztotta továbbá, hogy az 

energiahatékonyság és a környezet/klímatudatosság 

területein, valamint a lakossági szemléletformálás 

fejlesztésében is komoly előrelépésre van szükség. Ezen 

célkitűzések elérését jelen dokumentum kiemelt 

feladatának tekinti. 

Valamennyi 

Local Agenda 

21  

Deszk -  

Helyi Fenn-

tarthatósági 

Stratégia 

(HFS) 

A települések Helyi Fenntarthatósági Stratégiájának 

kidolgozása során a fenntartható fejlődés, a társadalom, a 

természet és a gazdaság komplex rendszerének elemzése 

szolgál központi elemként. A HFS készítésének 

alapfeltétele a jövő generációinak érdekeit figyelembe 

vevő, széleskörű lakossági konzultáció. 

Ennek kapcsán Deszk Local Agenda 21 dokumentumának 

készítse során a felnőtt és az iskoláskorú lakosság 

környezettudatosságát, szemléletét különböző lakossági 

és oktatási kérdőíveken mérték fel. 

A felnőtt lakosság háromnegyedének véleménye szerint a 

környezetszennyezés/környezetterhelés enyhítésére a 

környezetbarát technológiák bevezetésének anyagi 

támogatása a legmegfelelőbb megoldás. Ennek 

Valamennyi 
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Települési 

stratégiai terv-

dokumentum 

megnevezése 

A települési stratégiai tervdokumentum jelen 

klímastratégia szempontjából releváns részei 

Klíma-

stratégia 

kapcsolódó 

intézkedései 

megvalósítására legnagyobb befolyással a 

képviselőtestület, a társadalmi szervezetek, lakossági 

fórumok, a polgármesteri hivatal, valamint a média 

különböző képviselő vannak. 

A tanulói kérdőívek rámutattak, hogy a diákok 

környezetvédelem iránti érdeklődése alacsony, holott ez 

a generáció képviseli a legkönnyebben adaptálódó, 

leggyorsabban formálható szemléletű társadalmi réteget. 

A település HFS dokumentumának felméréseiből 

levonható legfontosabb tanulság a kiemelt igény a 

lakosság, valamint gazdasági szereplők látókörének 

bővítése, klímaszemléletének fejlesztése, mely 

célkitűzések szervesen illeszkednek Deszk településének 

klímastratégiai céljaihoz. 
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4. Klímavédelmi szempontú települési helyzetelemzés és 

helyzetértékelés 
 

4.1 Deszk szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakör és hatásviselők 

4.1.1 Társadalmi helyzetkép 

Deszk állandó lakónépessége 2019 elején 3909 fő, népsűrűsége 75,02 fő/km2. A Magyarország 

egész területére általánosan jellemző a természetes fogyás Deszken is megfigyelhető, ennek 

ellenére a már évtizedek óta tapasztalható pozitív vándorlási mérleg (odavándorlás és 

elvándorlás különbsége) következtében a település népessége folyamatosan nő. 2013-2019 

közötti időszakban ennek megfelelően 216 fővel, 2018-ról 2019-re 37 fővel emelkedett az 

állandó lakosok száma. Döntő többségében a közeli nagyváros, Szeged városias környezetéből 

érkeznek a település új lakói, ami egyre erősíti az alvó-jelleget, ugyanakkor a helyi társadalom 

fejlődésében pozitív eredője lehet, utalva ez esetben a szemlélet formálás lehetőségeire. 

A településen országos szinten is kiemelkedő a szerb közösség jelenléte, ami saját 

önkormányzattal is rendelkezik. A 2011-es népszámlálás adatai alapján Deszk lakossági 

összetétele 93 % magyar, 3 % szerb és 4 % egyéb (cigány, szlovák, német, román, horvát, stb.) 

nemzetiségből tevődött össze1. 

Ugyan igen áttételes, de a helyi közösségek identitásának megőrzése és fejlődése példa lehet 

más területeken, így pl. a klímatudatosság fejlesztése terén is. 

 

4.1.2 Természeti és táji környezet- és katasztrófavédelem 

Deszk települése Csongrád-Csanád megye déli részén a Marosszög kistájon helyezkedik el, 

közigazgatási területe 492 km2. A felszíni formák jelentős hányadát a Maros folyó fluviális 

eredetű képződményei, övzátony sorok, morotvatavak, feltöltődött holtágak és lösziszappal 

borított ármentes térszínek adják.  

Általánosságban elmondható a deszki talajokról, hogy fizikai féleségük az agyag és a vályog 

között ingadozik; közepes víznyelésű és -vezető képességű, erősen víztartó talajok. Jellemző a 

magas humusztartalom, azonban a település déli részein jelentős a talaj elszikesedése. A 

tájegység területén található legfontosabb talajtípusok a Maros fiatal öntéstalaja (30%), 

teraszos csernozjom (19%), valamint a település déli részén lévő réti talajok (14%) és 

sztyeppésedő réti szolonyecek, réti csernozjom, humuszos öntés, szolonyec réti és 

szoloncsákos szolonyec talaj is2. 

 
1 Local Agenda 21 Deszk, Helyi Fenntarthatósági Stratégia, 2013, aktualizálva 2019-ben (28.o.) 
2 Local Agenda 21 Deszk, Helyi Fenntarthatósági Stratégia, 2013, aktualizálva 2019-ben (41-42.o.) 
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A terület tengerszint feletti magassága 78 és 88,4 m között váltakozik, ezzel az ország 

legmélyebb fekvésű tájai közé tartozik, a település közigazgatási területe teljes egészében 

mélyártéren fekszik. A település árvizek elleni védelmét a Maros I. rendű bal oldali töltése 

hivatott szolgálni mintegy 8,3 km hosszban, valamint a Kamara töltés 1600 m hosszban. A 

védvonal ezen szakasza az ATI-VIZIG Szegedi Szakaszmérnökség kezelésében van. Az 

árvízvédelmi szakaszokon a biztonságot a vízfolyásokat keresztező létesítmények (zsilipek, 

átereszek, vezetékek) állapota határozza meg. A Deszket érintő öblözethez tartozó 

árvízvédelmi vonalak állapota megfelelő, a töltések kellő szintre kiépítettek, rendszeresen 

karbantartottak. 

Deszk község közigazgatási területe határának egy szakaszát éppen a Maros folyó képezi. A 

Maros vízszintjére csakúgy, mint más kontinentális területen levő folyókra általában jellemző 

a tavasz végi- kora nyári magas vízállás. A meder általános szélessége 100 méter, mélysége 6-

8 méter. A folyó vízjárása és vízhozama erősen ingadozó, árvizei viszonylag gyors lefutásúak, 

5-10, néha 20 napig tartanak, csak a torkolatvidéken fordulnak elő a Tisza tartó árhullámai 

miatt ezt meghaladó időtartamú árvizek. Helyi klíma szempontból meghatározóak az ártéri 

növényzetek, amelyek a település további területeihez képest gazdagnak tekinthetők. A 

településtől É-ra történő elhelyezkedésük az uralkodó É-ÉNy-i szélirány szempontjából is 

kedvező. 

A Maros vízgyűjtőjének csak kis része van Magyarország területén. A vízgyűjtő teljes nagysága 

20.322 km2, a Magyarországra eső rész azonban csak 2,432 km2, a többi Románia területén 

van. A hazai vízgyűjtőrészen kialakuló folyamatok nagymértékben függenek a Maros vízgyűjtő 

külföldi részén végzett beavatkozásoktól. 

A Maros vízjárását és vízkészletét alapvetően a Romániában lévő vízgyűjtőterület hidrológiai 

viszonyai határozzák meg, de azokat az éghajlati és domborzati viszonyok mellett számos 

egyéb tényező is befolyásolja. A legutóbbi évtizedekben sok tározó épült és épül a Maroson 

és mellékvízfolyásain, melyek befolyásolják a folyó vízjárását. A több mint 30 tározó összetett 

hatását az árhullámok levonulására és az összegyülekezés folyamatára csak kevéssé ismert. A 

Tisza is jelentősen befolyásolja a magyarországi szakaszon a marosi árhullámok levonulását. A 

vizsgált területen összegyülekező saját felszíni vízkészlet nincs, csak az átlagosnál jóval 

nedvesebb években alakul ki felszíni lefolyás. A kisebb vízfolyások esetén csak rövid szakaszon 

találunk meder/partbiztosítást, amelyek leggyakrabban a belterületi szakaszon jellemzőek. 

Ezek hatása a vízfolyásra elenyésző3. 

 
3 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása, Vízgyűjtő Gazdálkodási 
Terv, A2-21. MAROS. 2010 
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A település éghajlata jellemzően az Alföldéhez hasonlóan meleg és száraz, az évi napsütéses 

órák számát tekintve ország legmagasabb értékeivel találkozhatunk. Nyáron 840, télen 

átlagosan 190, összességében pedig évi több mint 2000 óra4. 

Az évi középhőmérséklet 2018-ban 12-13 °C között változik, az évi csapadékösszeg pedig 

általában nem éri el az 540 mm-t. Az ariditási index értéke 1,2, ami az elpárolgott és a lehullott 

csapadék mennyiségi hányadosát mutatja. 

A tájegység területén az év első szakaszában az észak-északnyugati, a második szakaszában 

pedig D-DK-i szelek dominálnak. 

Deszken nagyipari tevékenység hiányában ipari légszennyezés nem állapítható meg. A 

legjelentősebb légszennyezési forrásnak a lakossági fűtőanyag égetés, valamint a gépjármű-

közlekedés tekinthető. A település lakóházainak 94%-a rendelkezik vezetékes gázzal, ennek 

ellenére még mindig jellemző a nem megfelelő, magas szennyező hatású és környezeti 

terhelést jelentő tüzelőanyagok használata. Ennek következtében a szállópor koncentráció a 

fűtési szezonban az egészségügyi határértéket alkalmanként meg is haladja. A 9/2004 (IV.29.) 

Ör. 13. § (2) rendelet kimondja, hogy a község területén a hulladékok nyílt téri égetése tilos5. 

 

4.1.3 Településszerkezet 

Deszk közigazgatási területe 5204,14 ha, amiből 304,61 ha a belterület. A község 

településszerkezete sakktábla szerű, mérnöki tervek alapján készített, szabályos felépítésű. A 

település belterületétől kb. 1 km-re északra található a Maros jelenlegi futása. Az általános 

utcaszerkezet a folyó egykori kanyarulatai felé tájolódik, északnyugati és északkeleti 

irányokban. A Maros korábbi holtágainak nagy része elmocsarasodott, mára már teljesen 

feltöltődött és csak időszakos vízállásúak vagy teljesen vízmentesek. Kivételt képeznek ez alól 

a belterület északi hátárán húzódó horgásztavak. 

A településen 2011-es adatok szerint 1320 db lakás volt, melyek nagy részére a kertes, családi 

házas kivitelezés jellemző. Az északnyugati településrészen található a legújabb, kertvárosias 

jellegű Marosmenti lakópark, ahová a környékről (Szeged) beköltöző népesség legnagyobb 

hányada érkezik.  

A településképet meghatározza az azt kelet-nyugati irányban átszelő 43-as számú főút, amely 

mentén Deszk legjelentősebb épületei (pl. Gerliczy kastély és kastélykert és a Deszki Magyarok 

Nagyasszonya Templom) és terei találhatóak. Többek között a főútról ágazik le a község főtere, 

 
4 https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/eghajlati_visszatekinto/elmult_evek_idojarasa/main. 
php?no=5&ful=napfenytartam 
5 Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról – 2018, Deszk Község Önkormányzata (1.o.) 
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a Tempfli tér, ahol a Polgármesteri Hivatal, a Deszki Művelődési ház és Könyvtár, az 

Egészségház, a Régi Iskola épülete és az Első világháborús emlékmű is található. 

A község közlekedési kapcsolatai, a település várható fejlődési fő elemei és motívumai a 

Szeged-Deszk valamint a településen áthaladó helyközi forgalom kapcsolatának 

fennmaradására épülő forgalmi volumen lesz jellemző. Lényeges beavatkozások nélkül ez a 

forgalmi szint tovább erősödik. Ugyan az M43-as 2011-es (térséget is érintő szakaszának) 

átadása olyan jelentős változás volt, amelynek hatása máig érvényes (lásd akár szemlélet 

formálás), de fontos megjegyezni, hogy a célrendszer lényegesen megváltozott. A tranzit 

jellegű forgalom helyett itt maradt a térségi viszonylat ugyancsak jelentős volumene. 

 

A község több nagyhírű rendezvénnyel, helyi identitást erősítő fesztivállal is rendelkezik (pl. 

Falunap, Ajvár fesztivál), aminek megrendezéséhez kiváló helyszínt nyújt a település keleti 

részén a főút mellett található Deszki Szabadidőpark. 

Deszk közigazgatási területének déli peremén helyezkednek el félkörívben a Natura 2000-es 

védettséggel rendelkező ősgyepes területek. A tájegység egyéb külterületein döntő 

többségében termőföldek helyezkednek el. 

A település zöldfelülete a döntően a Maros-ártérben elhelyezkedő külterületi erdőkből, a nagy 

kiterjedésű ősgyepekből, az utakat, holtágat kísérő zöldsávokból, fasorokból, valamint a 

belterületi parkokból és a nagy zöldfelülettel rendelkező intézményterületekből adódik össze. 

Ezek összesen 22,4 ha-t tesznek ki, melyek közül a legjelentősebb a Gerliczy kastély kertje, ami 

önmagában 70.000 m2 területen fekszik6. 

 

4.1.4 Közszolgáltatások és infrastruktúra helyzete 

 

Jelentősebb közszolgáltatási tevékenységek: 

Deszk bölcsődei, óvodai és általános iskolai képzést is biztosít a gyermekeknek, mely kiválóan 

megfelel a településen zajló demográfiai tendenciák kívánalmainak és megfelelő kereteket 

biztosít a következő generációknak. A településen a Móra Ferenc Csicsergő Óvoda szolgál a 2-

6 éves gyermekek nappali ellátására. Az általános iskolás diákok SZTEJKI Zoltánfy István 

Általános Iskolában, valamint a Szerb Oktatási És Kulturális Központban lévő Nikola Tesla Szerb 

Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár Deszki 

Óvodájában és Általános Iskolájában töltik hétköznapjaikat. Középiskolai szintű képzésre nincs 

lehetőség a településen, jellemzően Szegeden folytatják ilyen irányú tanulmányaikat a 

gyerekek. Felsőoktatási lehetőség szintén a közeli Szegeden elérhető. A Csongrád-Csanád 

 
6 Deszk Község Környezetvédelmi Programja 2017-2020. (24-26.o.) 
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Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza bizonyos osztályainak otthont adó Gerliczy 

kastélyban és a mögötte található épületben működik a Szegedi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Karának Tüdőgyógyászati Tanszéke. Az intézményben jelenleg három 

betegellátó osztályon, 188 ágyon gondoskodnak a betegekről, éves betegforgalmuk 5 ezer fő. 

A településen található orvosi és gyermekorvosi rendelő, védőnői ellátás és gyógyszertár. 

A közműhálózatot tekintve Deszk fejlett belterületi infrastruktúrával rendelkezik a 

csatornázottság, elektromos ellátottság, gáz- és ivóvíz ellátottság tekintetében. Egyes újonnan 

parcellázott területeken előfordul a szennyvízcsatorna kiépítés hiánya.  

A község területén a lakások 94%-a rendelkezik vezetékes gázellátottsággal. 

 

Ivóvízkezelés: 

Jelenleg a település vezetékes vízellátása felszínalatti vízkészletből teljesen megoldott. A 

közüzemi ivóvízhálózat hossza 29,3 km, a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt 

lakások száma 2012. évi 1208 db-ról folyamatosan növekedett, 2016. évben már 1363 db volt, 

mely a belterületi lakóingatlanok 100%-át jelenti. A víztermelő telep a község központjában 

(Móra utca) lévő 2 db mélyfuratú kútra települ. 

Az kinyert ivóvízminőség és -biztonság javítására és az Európai Uniós normák elérése 

érdekében meghirdették a Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programját. Deszken a 

projekt során egy újabb kút fúrása, illetve új víztisztítási technológia bevezetésével oldották 

meg az ivóvíz vonatkozó kormányrendeletben foglalt határértékeinek a betartását. 2015. 

évben a projekt részét képező, mintegy 160 m mélységű rétegvíz-kút, illetve 200 m3 térfogatú 

víztorony építése megtörtént. A projekt 2016-ra befejeződött, az ivóvíz összetétele megfelel 

a jogszabályi előírásoknak. 

A háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 141 200 m3, míg az összes szolgáltatott víz 

mennyisége 2016. évben 151 720 m3 volt. A településen üzemelő közkifolyók száma a korábbi 

6 db-ról 1 db-ra csökkent7. 

A helyi, magas szintű vízellátás rendkívüli érték. Ha ilyen mértékben adott, a lakosság ezt 

természetesnek veszi. Ugyanakkor a klíma állapotának fenntartása szempontjából 

tudatosítani kell, hogy ez az egyik legfontosabb, illetve legkritikusabb tényező. Amennyiben 

ugyanis ez a forrás beszűkül, ezáltal a szolgáltatási kapacitás csökken, lényegesen nem 

pótolható. 

Mindez ráirányítja a figyelmet arra, hogy az egyéni és közösségi, valamint gazdasági 

vízfelhasználásban a folytonos takarékosság, a tendenciózus ilyen irányú fejlesztés 

 
7 Deszk Község Környezetvédelmi Programja 2017-2020. (40-41.o.); KSH Statinfo 
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elengedhetetlen, amihez a helyi közösség erőteljes szemléletformálással mindenképpen 

hozzá tud járulni. 

 

Hulladékkezelés: 

A hulladék gyűjtéséről és ártalmatlanításáról rendelkező 2012. évi CLXXXV. törvény hatálya alá 

tartozó hulladékok kezelése Deszk közigazgatási területén megoldott, melyet a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lát el. Az ipari-gazdálkodó szervezetek kommunális és 

egyéb hulladékait egyedi, szolgáltatóval kötött szerződés alapján gyűjtik és szállítják. A 

közszolgáltató a kommunális és ipari folyékony hulladék gyűjtését, szállítását eseti jelleggel 

végzi Deszken.  

A községben egy hulladékudvar és 9 gyűjtősziget található. A településről 2016-ban elszállított 

összes szilárd hulladék mennyisége 863 tonna volt, melyből a lakossági szilárdhulladék (850,3 

tonna) mindössze 2,8%-át képezte a szelektíven gyűjtött hulladék. A gyűjtőszigetek közül 

három a műanyag, a papír, a fém és az üveg, míg 6 db az üveg szelektív gyűjtését teszi 

lehetővé, melyek ürítését a szolgáltató minden páratlan héten végzi. Ezek mellett a szolgáltató 

kéthetenként végzi a papír, műanyag és fém hulladékok házhoz menő elkülönített gyűjtését. 

A szolgáltató által erre a célra biztosított gyűjtőedénybe nem férő szelektív hulladékot az 

ingatlanhasználó köteles megfelelően nagy teherbírású, átlátszó, műanyag hulladékgyűjtő 

zsákban a szolgáltató számára átadni8. 

A biológiailag lebomló zöldhulladékok házhoz menő gyűjtéséről a közszolgáltató a vegyes 

hulladék elszállításával egy időben gondoskodik, melyet az ingatlanhasználó köteles az erre a 

célra biztosított gyűjtőedényben elhelyezni. Ezen kívül a zöldhulladék elhelyezése lehetséges 

a településen található hulladékgyűjtő udvar megfelelő tárolójában is.9 A lakossági 

zöldhulladék mennyiségének mérséklésének irányában fontos lépés lehet a háztáji 

komposztálás népszerűsítése, az általános klímavédelmi szemléletformálás és az egyéni 

felelősség hangsúlyozásának útján. 

A háztartásból kikerülő veszélyes hulladékok kizárólag a hulladékudvarok arra megjelölt 

konténerében gyűjthetők. 

A szelektív gyűjtés rendszere jól kialakított. A közösségek ugyanakkor gyakran esnek abba a 

hibába, hogy ezzel lényegében befejezik az ilyen típusú szemléletformálást és közvetlen 

képzést. Nem indítanak programokat, a téma nincs jelen a helyi kommunikációban. Jelenleg 

 
8 Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület 20/2020. (IX. 23.) önkormányzati rendelete a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (7. és 10. o.) 
9 Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület 20/2020. (IX. 23.) önkormányzati rendelete a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (7-8. o.) 
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az a sajnálatos helyzet van, hogy mindez az állami szintű programokból teljesen hiányzik, a 

hulladékgyűjtést erősen változó intézményi és finanszírozási helyzet jellemzi. 

Éppen ezért a program meghatározó elem kell legyen a hulladékgyűjtés és -feldolgozás 

folyamatához illeszthető szemlélet formálási tevékenység. A lehetséges programok stratégiai 

célja a termelődés szintjének lényeges csökkentése, majd a további folyamat elemek 

fontosságának hangsúlyozása és a vele kapcsolatos egyéni és közösségi cselekvések 

megismertetése és gyakorlatba történő implementálása. 

 

Szennyvíz: 

Deszk csatornahálózatában összegyűjtött szennyvíz tisztítása a 2006-ban átadott Szegedi 

Vízmű Zrt.-hez tartozó Szeged Városi Szennyvíztisztító Telepén történik. A szennyvíziszap 

kezelését és hasznosítását szintén a Szegedi Vízmű Zrt. végzi. 

A településen a 2007. év végére befejezett szennyvízcsatorna beruházás eredményeként 

elérték a csaknem 100%-os csatornázottságot. A település közműolló mutatója (az egy km 

ivóvízhálózatra jutó csatornahálózat hossza (km)) 2013-ra rendkívül jó, 1,10-es értéket vett 

fel, ami 2016-ra 0,69-re csökkent. Ennek oka, hogy 2007 után épült településrészek (pl. 

Marosmenti lakópark) nem kerültek bekapcsolása a meglévő szennyvízhálózatba. Ezen 

területek bekötése tehát nagyon fontos ellátandó feladat a település közműollójának 

stabilizálása érdekében. 

A nem közműveken összegyűjtött szennyvíz elszállítását a Csongrád Megyei 

Településtisztasági Nonprofit Kft. végzi. 

A szennyvíz ellátás hatóterületének kiterjesztése mennyiségi megközelítésén túl – 

összefüggésben a vízfelhasználás takarékossági szempontjaival – folytonos cél. Indokolt 

megemlíteni, hogy egy elért magas színvonal egy idő után természetessé válik, amiért úgy 

tűnik már nem kell tenni, de ez súlyos hibához vezethet. A helyi közösség felelőssége a 

Vízellátás fejezetben foglaltakhoz (ahhoz kötődően) ugyancsak magas. 

4.1.5 Közlekedés 

A település közlekedésből eredő légszennyezettség mértéke az M43 számú autópálya 2011-

ben történt forgalomba helyezésével nagymértékben csökkent, mivel Bulgária és Románia 

felől érkező jelentős tranzitforgalom így elkerüli a községet. Deszk meglehetősen szabályos 

sakktábla szerű úthálózattal rendelkezik, az átmenő forgalmat a nyugat-keleti irányú 43-as út 

bonyolítja. Ezen út átlagos napi forgalma 2010. évi forgalmi adatokhoz viszonyítva Deszk 

belterületi szakaszán 2016-ban 46%-kal, míg a külterületi szakaszán 69%-kal csökkent10. Deszk 

 
10 Deszk Község Környezetvédelmi Programja 2017-2020. (32.o.) 



 

27 DESZK KÖZSÉG KLÍMSTRATÉGIÁJA – EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT 

 

közigazgatási területére eső állami utak összegzett hossza 3,76 km, míg a belterületre eső 

összes kiépített út hossza 22,5 km. 

Deszk Stratégiai Zajtérképe alapján megállapítható, hogy a település közlekedési eredetű 

zajterhelése jelentős mértékben csökkent az említett autópálya szakasz átadásával. 

A település belterületének déli határán húzódik az Újszeged-Nagylak egyvágányú vasúti 

mellékvonal, ami a Makó-Szeged lehetséges elővárosi vasút terepe is. Ennek mintegy 

„előszobája” a tervezett D-i szegedi Tisza-híd. Mindennek úgy van jelentősége, ha ennek 

lehetséges hatását a jelenlegi magán és autóbuszos közlekedési megoldásokra gyakorolt 

hatással együtt vizsgálva nézzük. 

Megfigyelhető tendencia a településen forgalomba helyezett személygépkocsik számának 

folyamatos növekedése. A növekedés mértéke 2005 és 2015 között 33% volt. Kedvező 

tendencia azonban a gépjárművek emissziójának csökkenése a katalizátoros járművek és az 

ólommentes benzin elterjedésével. 

A településen a helyi közlekedés nem számít jelentős légszennyezőnek, 2016-ban a 

településen bejelentett gépjárművek száma 1232 db11. Az átmenő forgalom mellett a 

település gépjárműforgalmának jelentős részét a Szegeden dolgozó helyi lakosok ingázása 

jelenti. Ez a tényező a közösségi közlekedés fejlesztésével mérsékelhető. 

A közösségi közlekedést jelenleg a fél-1 óránként közlekedő Szeged-Deszk és Szeged-Makó 

irányába vezető menetrend szerinti busz- és vonatjáratok biztosítják. 

A turizmus fejlesztése, a munkaerő-fejlesztés és a helyi lakosság klímavédelmi 

szemléletformálása szempontjából fontos lenne, hogy a Szeged-Deszk, Deszk belterület, Deszk 

és Klárafalva közötti kerékpárút kiépítése továbbra is folytatódjon. 

Összességében a település számára a jövőben is jelentős változtatási potenciál van jelen a 

térségi közlekedési módozatok fejlődésével. Nagy távlatban egy É-D autópálya összekötő 

útvonal megjelenése is várható a település környékén. 

 

4.1.6 Mezőgazdaság 

Deszk település gazdaságának döntő hányadát hagyományosan mezőgazdaság különböző 

formái adják. „A mezőgazdaságban a legnagyobb számban hagyományosan a kisgazdaságok 

vannak jelen, amelyek 1-5 ha földterületen gazdálkodnak. Ez a birtokstruktúra nem feltétlenül 

kedvezőtlen, mert a természeti táj mozaikossága, az éghajlati és talajadottságai és a kertészet 

ágazat magas aránya ezt életképessé teszik. A lakossági állattenyésztés a mezőgazdasági 

termelésen belül – a takarmánynövények gazdaságtalan termesztése miatt – háttérbe szorul. 

 
11 Deszk Község Környezetvédelmi Programja 2017-2020. (123-124.o.) 
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Leginkább jellemző és jövedelmező termelési ágazata a kertészet: a rózsa, dísznövény, 

zöldség-, gyümölcstermesztés.”12 

 

A földterületek művelési ágak szerinti megoszlása13: 

 

Művelési ág %-os arány 

kivett 47,7 

erdő 30,6 

szántó 14,1 

legelő 5,1 

kert 2,4 

nádas 0,1 

gyümölcsös 0,01 

 

A legjelentősebb vállalkozások közül meg kell említeni az Agronómia Kft. több mint 700 db 

fejőstehénnel rendelkező szarvasmarhatelepét, mely 900 ha területen termeli a takarmányt 

az állatállomány ellátására. A cég által előállított tej a folyamatos üzemfejlesztéseknek 

köszönhetően kiváló minőségű. A cég jelentős szerepet tölt be a foglalkoztatásban, az utolsó 

ismert létszámadat szerint 34 alkalmazottal dolgozik14. 

A település mezőgazdaságának fontos eleme a rózsatermesztés, a rózsatövek nemesítése, 

hiszen Deszk és környéke a már hungarikummá minősített szőregi rózsatő egyik jelentős 

termelési helyszíne (a szőregi rózsa mintegy 70%-át Deszken termesztik). A napsütéses órák 

magas száma, a Maros által kialakított magas humusztartalmú, kiváló vízháztartású és 

vízmegtartó képességű öntés talaj, a folyók közelsége miatti kedvező öntözési lehetőség, 

továbbá a megfelelő páratartalom az ország egyik legkiválóbb rózsatermő vidékévé teszi a 

régiót. Ennek eredményeként a Magyarországon termesztett tövek 90%-a ebből a térségből 

származik. A legnagyobb rózsanemesítéssel foglalkozó vállalkozás az Agrirose Kertészeti és 

Logisztikai Központ Kft., mely nagyjából 40 ha területen évente kb. 500-600 ezer rózsatövet 

állít elő15. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Maros folyó vízminősége évszakonként jelentősen 

változik. Míg télen kifejezetten jónak mondható a víz minősége, a tavaszi időszakban rendkívül 

 
12 Deszk Község Környezetvédelmi Programja 2017-2020. (50.o.) 
13 Deszk Község Környezetvédelmi Programja 2017-2020. (51.o.) 
14 Local Agenda 21 Deszk, Helyi Fenntarthatósági Stratégia, 2013, aktualizálva 2019-ben (33.o.) 
15 Local Agenda 21 Deszk, Helyi Fenntarthatósági Stratégia, 2013, aktualizálva 2019-ben (33.o.) 
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sok szennyezőanyag jut a folyóba (ezen időszakban a megye legszennyezettebb vizű 

folyójának tekinthető). A Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai 

Tanszéke átfogó kutatásokba kezdett, mely során a Tisza és mellékfolyói folyómeder 

üledékének mikroműanyag-szennyezését vizsgálták. Felmérésre került többek között a Maros 

Lippa és Makó közötti, nagyjából 100 km-es szakaszának üledékmintái is. A mérések azt 

mutatják, hogy a Marosban egy kilogramm, mederből származó üledékmintában akár 40 ezer 

darab mikroműanyag szemcse (5 mm-nél kisebb méretű műanyag) is található. Ez az érték 

kiugróan magasnak tekinthető, figyelembe véve, hogy az erősen iparosodott és jóval sűrűbben 

lakott angliai Manchester környékén található vízfolyások, ottani vizsgálatok alapján 

maximum 12-25 ezer darab mikroműanyag részecskét tartalmaznak.16 A folyókba kerülő 

műanyag szennyeződés (vizsgálatok alapján a Maros esetében főként ruhák, kötözőanyagok 

műszál darabjai) fizikai aprózódásával keletkező mikroműanyag szemcsék veszélyt jelentenek 

a folyókban és azok környékén élő állatok, így közvetve az emberi szervezetre is.17 A probléma 

enyhítése, megoldása országhatárokon átnyúló együttműködés megkezdésével sürgető 

fontosságú. 

A kertművelés magas aránya, bár a területi összetételben ez néhány százalékot jelent is, abból 

a szempontból különösen érdekes, hogy egy ún. munka-intenzív termelés tevékenységről 

beszélünk. Ez azt hordozhatja, hogy ugyan a termelés módszertan ágazatilag jellemző, s a 

szerint is várható változása, viszont a termelés mögött közvetlenül az ember található, akinek 

tudása, irányultsága hatással lehet a kertművelés klíma hatására is. Ez alapján a helyi közösség, 

ahová a termelők is tartoznak és kötődnek, jól felfogott érdekében vonja be a klímatudatosság 

alkalmazásába és terjesztésébe is az érintett szereplőket. 

 

4.1.7 Ipar és Logisztika 

Deszk területén jelentősebb nagyipari tevékenység nem folyik. Ez alapvetően meghatározza 

az ÜHG kibocsátás összes volumenének alacsony szintjét. 

„Az ipari ágazatokon belül az építőipar és a feldolgozóipar a meghatározó. Az utóbbi 

időszakban az egyes ágazatokat tekintve változó mértékű pozitív hajtóerőt képviselt a 

termelési hatékonyság-javítása, illetve a technológiafejlesztés (pl. környezetirányítási 

rendszerek alkalmazása, másodnyersanyagok felhasználása), mely a környezetbe történő 

kibocsátások mérséklését is eredményezi.”18 

Fontos szemléletformálási célkitűzés lehet az ipari szereplők, vállalkozások felé erőforrások 

takarékos használata és az életciklus szemlélet alkalmazása. 

 
16 https://u-szeged.hu/sztehirek/2019-junius/szte-kutatoi?objectParentFolderId=28064 
17 https://u-szeged.hu/sztehirek/sajtoarchivum-2020-200804/sajtokozlemeny-tisza 
18 Deszk Község Környezetvédelmi Programja 2017-2020. (39.o.) 
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A település legjelentősebb munkáltatója a Taugép Kft., mely a technológiai gépgyártás 

területén képvisel a nyugat-európai gumiabroncsgyárak számára is keresett minőséget. A cég 

folyamatos technológiai újítások bevezetésével, üzemfejlesztéssel igyekszik fenntartani 

versenyképességét. A legutóbbi adatok szerint mintegy 123 alkalmazott dolgozik jelenleg a 

vállalatnál. 

„A nagyfoglalkoztató mellett a deszki ipart illetően mikrovállalkozásokat és egyéni 

vállalkozásokat lehet még megemlíteni; tevékenységük jórészt az építőiparra, illetve 

feldolgozóipari és gépjavítói tevékenységekre összpontosul. 

Deszken 120 db fölötti a működő társas vállalkozások száma. Tevékenységi körüket tekintve a 

legmagasabb arányt a kereskedelem és a gépjárműjavítás kategóriájába tartozó vállalkozások 

képviselik, ezt követik az építőipari tevékenységet, a humán-egészségügyi és szociális 

szolgáltatást, valamint az ingatlanügyleteket fő tevékenységként megjelölő cégek.”19 

A gazdaság ilyen típusú szerkezete jó lehetőséget jelent a helyi közösség számára a 

klímastratégiai célok közvetítésében. A bevonás módja igen széles platformú lehet. A 

gazdasággal kapcsolatban indokolt megemlíteni az ingázók magas arányát is, főként Szeged 

irányába. Mindez abból szempontból érdekes, hogy jól meghatározott kommunikációs 

célcsoportokról beszélhetünk, ami megkönnyíthet a tervezet szemlélet formálási és edukációs 

programok, kampányok tervezését. 

 

4.1.8 Turizmus 

„Deszk neve az országban leginkább a volt Gerliczy kastélyban működő Szakkórház miatt vált 

ismertté, az ország kulturális életében jártasoknak azonban a szerb kultúra egyik fellegvárát is 

jelenti. Hat magyar néptánccsoport, népdalénekes fiatalok, Aranypáva Nagydíjas népdalkör, 

amatőr színjátszók, további tizenhárom kulturális csoport és társadalmi szervezet a megyénk 

egyik legkiemelkedőbb kulturális életét felmutató községgé emelték Deszket.”20  

Jelentős idegenforgalmi vonzóerőt képviselnek a község különböző témájú rendezvényei és 

fesztiváljai. Ezek közül a legkiemelkedőbb a minden év augusztusában a Falunap, valamint az 

ezt követő hónapban megrendezésre kerülő Ajvár fesztivál, mely a hazai látogatók mellett 

jelentős vonzóerőt képvisel a határon túli szerb közösség számára is. A rendezvényre minden 

évben több ezer látogató érkezik a községbe. 

Az épített környezet turisztikai látnivalói közül kiemelkedik Gerliczy kastély és kastélypark, a 

neogót stílusú Magyarok Nagyasszonya Templom, valamint a klasszicista stílusú Szerb Ortodox 

Templom. 

 
19 Local Agenda 21 Deszk, Helyi Fenntarthatósági Stratégia, 2013, aktualizálva 2019-ben (34-35.o.) 
20 Deszk Község Környezetvédelmi Programja 2017-2020. (125.o.) 
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„Deszken a vendégágyak száma a 2009. évi 7 db-ról 2017-re 33 db-ra nőtt.”21 

Akár csak egyetlen lehetséges szlogen kommunikációs alkalmazása is lehetséges, építve a 

kertművelés, valamint a sajátos, Maros-menti környezet elemeire. Deszk nem lesz 

meghatározó turisztikai célpont, de a térségben egy speciális (lásd rózsatermesztés 

bemutatása) célhely a környezettudatos gazdálkodás és életmód terén lehet egyedi. Ehhez 

társulhat a kerékpározás lehetősége, nyújtva akár komfortos szállás lehetőséget is a 

marosmenti túrához, vagy akár a határon való átkerekezéshez. 

E felvetések természetesen nem képeznek komplex programot, csak utalnak arra, ha a helyi 

klímastratégia megfogalmazása kerül napirendre, milyen új dimenziókban indokolt ezeket is 

tárgyalni, ami visszahathat magára a tevékenység helyi vonzerejére. 

 

4.1.9 Az éghajlat változás által veszélyeztetett helyi értékek 

Deszken az éghajlatváltozás által veszélyeztetett helyi értékek a természeti értékek, épített 

környezet és műemlékek, agrárgazdaság, valamint a turizmus és rendezvények témakörökhöz 

kapcsolhatók. 

4. táblázat - Természeti értékek 

Megnevezés Védendő érték 

Deszki Nagy Fa Több mint 300 éves tölgy, Csongrád-Csanád 

megye legnagyobb tölgyfája 

Maros folyó és ártere Natura 2000-es terület: egyedi 

növénytársulások és kiemelt élettér az 

állatvilág számára 

Európai Nyelesszemű légy A nyelesszemű légyfélék családjának 

egyetlen mérsékeltövi képviselője 

Deszki rózsa és rózsaföldek A szőregi rózsatő termesztésére alkalmas 

kiváló minőségű földterületek 

Deszki ősgyep Natura 2000-es terület: különleges 

növénytársulások (főként pázsitfűfélék és 

pillangós virágú növények) 

Gerliczy kastély kertje Védett természeti értékű kocsányos tölgyes 

 

Klímastratégiai szempontból kiemelt figyelmet érdemel Deszk fent említett természeti értékei 

közül a Maros folyó és ártere, az Európai nyelesszemű légy, valamint a Deszki ősgyep. 

A Maros folyó és ártere Deszk északi határán a Körös-Maros Nemzeti Park illetékességébe 

tartozik, valamint Natura 2000-es terület, tehát az európai közösségi védelmét is élvezi. A Tisza 

 
21 Deszk Község Környezetvédelmi Programja 2017-2020. (41.o.) 
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mellékfolyói közül a Maros legnagyobb esésű, vízhozamú és hordalék szállítású ág. A folyó 

főként hegyvidéki mellékfolyókkal rendelkezik, ennek köszönhetően közvetlen kapcsolatot 

képez a hegyvidéki- és síkvidéki növény és állatvilág között. Magyarországi szakasza így 

országos szinten egyedi növény és állatvilág kialakulásához vezetett. A védett növényfajok 

között megjelenik például a ligeti csillagvirág, az orchideák közé tartozó széleslevelű nőszőfű 

vagy a karcsú orbáncfű. Az állatvilág szempontjából fontos megemlíteni a folyó által a 

Kárpátokból lehordott, majd itt letelepedett bánáti csiga, valamint a nyelesszemű légyfélék 

családjába tartozó Európai Nyelesszemű légy faját. A védett halfajok közül megtalálható 

például a homoki küllő, a selymes durbincs vagy a magyar bucó. A folyó mentén költ a réti sas, 

valamint a fekete gólya is, ezek mellett a legfrissebb kutatások szerint jelentős az ártéri erdők 

tavidenevér állománya is22. 

Külön figyelmet érdemel a korábban említett Európai Nyelesszemű légy. 1996 októberében 

Paulovics Péter szegedi biológus a Tisza-Maros torkolatának közelében – Deszk mellett – 

fedezte fel az addig leírásra nem került rovart. A kistermetű légy (3-4 mm-es testhossz) a 

nyelesszemű legyek családjának egyetlen mérsékeltövi képviselője. Magyarországon kizárólag 

a Körös-Maros Nemzeti Park területén, a Maros partján, valamint Szerbiában a Duna partján 

él. Rokon fajai kivétel nélkül trópusi területeken találhatóak meg. 

A településtől délre félkörívben elhelyezkedő, természetes körülmények között kialakult 

szikes puszta egyedi értékei miatt helyi védelem alatt áll, része a Natura 2000 programban 

védettséget szerzett területeknek. A különleges növénytársulásokkal, főként pázsitfűfélékkel 

és pillangós virágú növényekkel tarkított ősgyep kialakulásához rendkívül hosszú idő 

szükséges. Kiemelten fontos a deszkihez hasonló ősgyep területek növény és állatvilágának 

érintetlen megőrzése, mivel Magyarországtól nyugatra már nem jelennek meg hasonló szikes 

puszták. 

 

5. táblázat - Épített környezet, műemlékek és agrár értékek23 

Megnevezés Védendő érték 

Gerliczy kastély Eklektikus-klasszicizáló épület, épült 1884-

ben 

Első világháborús emlékmű 1936-ban felavatott köztéri szobor az elesett 

deszki hősök tiszteletére 

Szerb Ortodox Templom Klasszicista stílusú épület, belsejében 

értékes ikonosztáz található, épült 1859-ben 

Deszki Magyarok Nagyasszonya Temploma Neogótikus épület 1904-ből 

Régi iskola épülete Magyaros-szecessziós épület 1929-ből 

 
22 Deszk Község Környezetvédelmi Programja 2017-2020. (82-83.o.) 
23 Deszk Község Környezetvédelmi Programja 2017-2020. (27-28.o.) 
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Megnevezés Védendő érték 

Deszki Horgásztavak Maros-holtág hasznosítása haltenyésztésre 

és horgászati célokra 
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Turizmus, rendezvények: 

A Csongrád Megye Klímastratégiája24 dokumentum a megye turizmusának klímaváltozás általi 

veszélyeztetettségét az országos átlagot jelentősen meghaladónak minősítette. 

Deszk legjelentősebb hazai és külföldi turisták által is látogatott rendezvényei az alábbi 

táblázatban láthatóak, melyek fontos szerepet látnak el a helyi értékek megismertetése, a 

helyi termékek fogyasztásának serkentése, az edukáció, és a hagyományok megőrzésének 

területén. 

6. táblázat – Rendezvények, események 

Megnevezés Rendezvény témaköre 

Deszki Falunap hagyományőrző és szórakoztató programok 

Ajvár Fesztivál hagyományőrző gasztronómiai és kulturális 

rendezvény 

Banatski Sabor népzenei találkozó 

Arató ünnep magyar és szerb közösségek hagyományőrző 

ünnepsége 

Deszki BuShow hagyományteremtő jelmezes fesztivál 

Deszki Marosmenti Fesztivál ifjúsági programok néptánc, vers, próza, 

színjátszás témakörökben 

Deszki Értékek Napja kézműves családi programok, főzőverseny, 

koncertek 

„Ezt tanultuk” helyi hagyományőrző csoportok 

bemutatkozása zene és tánc témakörben 

Deszki Majális hagyományos tavaszváró családi 

összejövetel kirakodóvásárral, bazárral, 

játszóházzal, arcfestéssel és szórakoztató 

műsorokkal 

Gyermeknap játékos gyermekprogramok, rendezvények 

Deszki Búcsú hagyományőrző rendezvény 

Adventi gyertyagyújtások szezonális hagyományőrző rendezvény 

Falumikulás szezonális hagyományőrző rendezvény 

Idősek Napja az idős lakosságot köszöntő ünnepség 

Deszki Falukarácsony szezonális hagyományőrző rendezvény 

Újszülöttek köszöntése a település újszülötteit köszöntő ünnepség 

Húsvétoló szezonális hagyományőrző rendezvény 

Stelázsi – helyi kézművesek és termelők 

vására 

helyi termékeket népszerűsítő 

hagyományőrző, kézműves rendezvény 

 
24 Csongrád Megye Klímastratégiája, 2017 (77.o.) 
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4.1.10 A település szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök és hatásviselők 

meghatározása 

Települési szintű éghajlati sérülékenységi vizsgálatokat Farkas et al. (2015) készített a 

kitettség, a társadalmi-gazdasági érzékenység és az adaptációs képesség alapján25. 

Ezek szerint Deszk térsége: 

- a társadalmi érzékenység (mely azokat a társadalmi csoportokra koncentrált, melyek 

az egészségi állapotuknál vagy koruknál fogva az éghajlatváltozásra járó hirtelen 

időjárási szélsőségeket, hosszabb távú hatásokat nehezebben viselik), valamint 

- a gazdasági érzékenység (a mezőgazdaság fontosabb mutatószámai, illetve az építő- és 

feldolgozóipar egyes ágazatai) tekintetében az országos átlag alatti értékkel 

rendelkezik. 

A települések adaptációs képességének becslése a jövedelmi, a szellemi, tudományos és 

műszaki potenciált jellemző indexet segítségével történt. Csongrád-Csanád megyében a 

legjobb adaptációs képességgel a nagyobb városok és azok vonzáskörzetei, míg a leggyengébb 

adaptációs képességgel a megye nyugati részén elhelyezkedő homokháti kistelepülések 

rendelkeznek. Deszk így többek között Szeged közelsége miatt is az átlag feletti adaptációs 

képességű területek közé tartozik. 

A kitettség vizsgálatakor Farkas et al. (2015)26 az alapvető éghajlati indikátorok mellett két 

olyan mutatót választott ki, amelyek a változások hatásait felerősíthetik. A kitettség mértékét 

így a hőségnapok számának változása 1980–2010 között, az átlaghőmérséklet változása 1980–

2010 között, a csapadék mennyiségének változása 1980–2010 között, a belterület nagysága 

(2011), valamint a szolgáltatott víz mennyisége a településen (2012) mutatói alapján 

becsülték. Az indikátorokból számított kitettség szerint Deszk a megye teljes dél-keleti 

harmadához hasonlóan az átlag feletti kitettségű területek közé tartozik. 

Az említett három tényezőt összevetve a gazdasági-társadalmi éghajlati sérülékenység 

mértéke Deszk térségében országos átlag alatti értékkel rendelkezik. 

A „Módszertani útmutató települések és településegyüttesek klímastratégiáinak 

kidolgozásához” című dokumentum F-1 függelékében megtalálható segédlet, az ún. Települési 

Alkalmazkodási Barométer (TAB) segítségével, az ebben található általános és specifikus 

tématerületek kérdéseinek megválaszolásával Deszk alkalmazkodási szempontú 

helyzetértékelése a helyi sajátosságok teljes körű figyelembe vétele mellett végezhető el. 

Deszk esetében a TAB kitöltésére a 2020. február 25-én megtartott módszertani bemutató 

keretében került sor, a település különféle tématerületekben jártas – elsősorban intézményi 

 
25 Csongrád Megye Klímastratégiája, 2017 (78-81.o.) 
26 Farkas J. Zs., Rakonczai J., Hoyk E., 2015: Környezeti, gazdasági és társadalmi éghajlati sérülékenység: 
esettanulmány a Dél-Alföldről. Tér és Társadalom 29, 149–174. 
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– képviselőinek részvételével. Ennek eredményeként az általános kérdések megválaszolását 

követően a Magyarországon lehatárolt 12 kiemelt éghajlatváltozás hatásaiból fakadó 

problémakör közül az alábbi található négy problémakör mutatkozott a legfontosabbnak: 

 

7. sz. táblázat – Kiemelt éghajlatváltozási problémák Deszken 

Kiemelt éghajlati 

problémakörök 

Főbb hatások, elsődleges 

következmények 
Főbb érintett hatásviselők 

Aszály okozta terméskiesés, 

talajok termőképességének 

romlása 

Agrárgazdasági terméskiesés 

(növénytermesztés) 

Növénytermesztő 

agrártevékenység (szántó, 

konyhakert, gyümölcsös, 

rózsaföldek) 

Belvíz okozta károk Tartós és visszatérő belvíz 

elöntések 

Belvízveszélyes területen 

(magas belvízi kockázatú 

területen) élő népesség 

Allergének, 

betegségterjesztő rovarok 

jelenléte 

Allergiás megbetegedések 

gyakoriságának növekedése 

Teljes lakosság, de 

különösen az allergiával 

küzdők 

Viharkár (épületekben, 

műszaki infrastruktúrában) 

Homlokzati és tető károk, 

extrém csapadék okozta 

károk 

Épületek, műemlékek 

 

A TAB értékelő munka általános kérdéseire adott helyi válaszok alapján egyértelműen 

kirajzolódott a fenti táblázatban is olvasható négy kiemelt éghajlati problématerület, vagyis az 

aszály okozta terméskiesés, a belvízveszély, az allergének és veszélyes rovarok terjedése, 

valamint a viharveszély. Az említett problémakörök és azok elszenvedőinek lehatárolásával 

megfogalmazhatóak az azokhoz való megelőzési, alkalmazkodási, esetleg szemléletformálási 

kapcsolódási pontok. 

A Csongrád Megye Klímastratégiája 2017 dokumentum, az SZTE Természeti Földrajzi és 

Geoinformatikai Tanszéke munkatársainak szakértői véleményei alapján27 módosított 

táblázata szerint a megye kiemelkedő jelentőségű problémakörei a hőhullám, viharkár, árvíz, 

belvíz, valamint az aszály. Ezen témakörök mind a megyei éghajlati alkalmazkodási 

tevékenységek fókuszában állnak, és fokozottan ajánlott beavatkozási területeknek 

minősülnek. 

Jól látható, hogy a településen elvégzett kérdőíves kutatás során, a megkérdezettek által 

megjelölt sarkalatos témakörök közül három, az aszály okozta terméskiesés, a belvíz és a 

viharveszély egyezést mutat megye stratégiai prioritást élvező problémaköreivel. Ez a tény jó 

 
27 Csongrád Megye Klímastratégiája, 2017 (81.o.) 
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kiindulópont, melyet figyelembe kell venni a helyi mitigációs és alkalmazkodási célkitűzések 

megfogalmazásakor az esetleges (szomszédtelepülési és megyei) együttműködés 

reményében28. 

A helyi kérdőíves felmérés során a kitöltők részéről további említésre méltó problémaként 

került megjelölésre az 5. helyen végzett rossz levegőminőség és a 6. helyen végzett hőhullám 

problémakörei, melyek időben történő felismerése és vizsgálata (esetleg enyhítése) 

megelőzheti azok jövőbeni hatásának felerősödését. 

 

4.2 Deszk község üvegházhatású gáz kibocsátási leltára 
A rögzített módszertani megközelítés alapján a települési ÜHG leltár kidolgozásának 

elsődleges célja, hogy a település vezetése számára információt szolgáltasson a településen 

található fő kibocsátó ágazatokról, illetve viszonyítási alapot adjon a települési éghajlatpolitika 

dekarbonizációs, mitigációs tevékenységéhez. A települési éghajlatpolitikai tervezésnek 

minden esetben a helyi sajátosságokon kell alapulnia, ezért fontos, hogy olyan helyzetelemzés 

készüljön, ami a helyi sajátos körülményeket egyértelműen azonosítja. Ezen cél megvalósítása 

érdekében került sor Deszk község ÜHG kibocsátása ágazati megoszlásának vizsgálatára. 

Az ÜHG leltár a Klímabarát Települések Szövetsége által rendelkezésre bocsátott számolótábla 

által meghatározott eljárás szerint készült. Az ÜHG leltár dátuma 2020, melynek készítése 

során a lehető legfrissebb adatok felhasználására került sor. A bázisév 2015 volt, ugyanakkor 

egyes – csak népszámlálás és mezőgazdasági összeírás során gyűjtött – adatok ettől eltérően 

a 2010., illetve a 2011. éviek, bizonyos mezőgazdasági adatok 2018. éviek, az állami utak 

közlekedési forgalmára vonatkozó adatok 2014-esek, míg a település specifikus 

energiafogyasztási adatok és település személygépkocsi állományára vonatkozó adatok a 

2019. évi adatokat tükrözik. 

A számítás – az alapul vett módszertan alapján – az alábbi hat fő területre terjed ki: 

• energiafogyasztás; 

• nagyipari kibocsátás; 

• közlekedés; 

• mezőgazdaság; 

• hulladék; 

• nyelők. 

 

 
28 Hrabovszky et al., 2013: Hrabovszky S., Pálvölgyi T., Csoknyai T., Talamon A., 2013: Generalized residential 
building typology for urban climate change mitigation and adaptation strategies: The case of Hungary. Energy 
Build 62, 475–485.) 
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Az említett helyi ÜHG mérleget befolyásoló tényezők részletes kiértékelése az alábbi 

táblázatban, illetve az azt követő szöveges jellemzésben történik. Az adatok döntően 

statisztikai adatgyűjtésből származnak. 

 

8. sz. táblázat – ÜHG Leltár 2020 

 

 

4.2.1 Energiafogyasztás 

Az energiafogyasztásból származó ÜHG kibocsátás meghatározása érdekében a település 

villamos energia, földgáz és távhő-fogyasztása, valamint az önkormányzati és lakossági tűzifa- 

és szénfelhasználás adatainak vizsgálatára került sor. A számolótáblában rögzített emissziós 

faktorok segítségével meghatározásra kerültek a kibocsátások, majd az energiafogyasztás 

teljes ÜHG kibocsátása ezek összegeként került meghatározásra. 
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A villamos energia fogyasztás kibocsátásának meghatározása: a különböző szektoroknak 

(közvetlen háztartási, lakóépületek központi kazánjai, távfűtést ellátó vállalkozások, 

kommunális, ipari, mezőgazdasági, egyéb kategória) szolgáltatott villamos energia 

mennyisége és a módszertanban megadott emissziós faktor alapján számítható az egyes 

ágazatok (önkormányzat, lakosság, közvilágítás, ipar, szolgáltatás, mezőgazdaság) villamos 

energia fogyasztásából származó CO2 kibocsátása. A szolgáltatott villamos energia 

mennyiségére vonatkozó 2019. évi adatokat a KSH adatszolgáltatás keretében biztosította. 

Földgázfogyasztás kibocsátásának számolása: a különböző szektoroknak (közvetlen háztartási, 

lakóépületek központi kazánjai, távfűtést ellátó vállalkozások, kommunális, ipari, 

mezőgazdasági, egyéb kategória) értékesített földgáz mennyisége, a módszertanban 

megadott vonatkozó emissziós faktor, valamint a földgáz energiatartalma alapján számítható 

az egyes ágazatok földgázfelhasználásából származó CO2 kibocsátása. Az energiafogyasztási 

adatok forrása a KSH Tájékoztatási adatbázisa, ahol szintén a 2019. évi adatok kerültek 

felhasználásra. 

Távhőszolgáltatás nincs a településen, az Önkormányzati intézmények 20 éve nem 

rendelkeznek fűtési célú tűzifa- és szénfogyasztással. A lakossági tűzifa- és szénfogyasztás 

adatok becslés útján kerültek meghatározásra a módszertani útmutatóban meghatározott 

KSH adatbázisokból származó adatok segítségével. 

Ezen energiafogyasztási faktorok figyelembe vételével a település összes ÜHG kibocsátása 

6495,26 t CO2, mely ágazati bontásban a következőképpen alakul. 

 

9. sz. táblázat – Deszk község CO2 kibocsátás (tonna) 

  Önkor- 

mányzat 

Lakos-

ság 

Közvi-

lágítás 

Ipar Szolgál-

tatás 

Mező-

gazdaság 

Összesen 

Villamosenergia 

fogyasztás 

kibocsátása 

162,72 1572,12 63,00 391,68 162,36 265,32 2617,2

0 

Földgázfogyasztás 

kibocsátása 

210,05 2896,01 - 207,57 237,52 58,95 3610,0

9 

Távhő 

felhasználás 

kibocsátása 

0 0 - 0 0 0 0 

Önkormányzati és 

lakossági tűzifa- 

és szénfogyasztás 

kibocsátása 

0 267,97 - - - - 267,97 

Minden tényező 

összesen 
6495,26 
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4.2.2 Nagyipari kibocsátás 

Deszken nem található nagyipari létesítmény, ezért a nagyipari folyamatok során jelentkező 

ÜHG kibocsátást 0 t CO2 egyenértékűnek lehet tekinteni. 

 

4.2.3 Közlekedés 

A Deszk területén jelentkező közlekedésből származó CO2 kibocsátás a településen belüli, 

helyi, egyéni utazások; a helyi, szomszédos városokba ingázó lakosok saját településük nem 

állami útszakaszára eső személygépkocsis utazásai; valamint a településre eső állami utak 

forgalmából tevődik össze. 

Fontos megjegyezni, hogy az M43-as autópálya 2011 áprilisi átadása óta mintegy 

kétharmadával csökkent az átmenő személygépkocsi forgalom, a tehergépjárművek száma 

mintegy 90%-kal mérséklődött. 

A kibocsátás a településen belüli, helyi, egyéni utazások CO2 kibocsátásának meghatározása 

három tényező figyelembe vételével történt. Ezek a KSH-tól történt egyedi adatigénylés 

alapján rendelkezésre bocsátott „a településre vonatkozó, személygépkocsival megtett, a 

lakótelepülésen belül történő munkába járás összesített napi időtartama egy irányba”, mely 

összesen 2539 perc; a gépjárművek darabszámának üzemanyag meghajtás típus szerinti 

osztályozása, mely 981 db benzin és 465 dízel üzemű gépjárművet számlál a KSH Tájékoztatási 

Adatbázisának „Éves településstatisztikai adatok 2019-es településszerkezetben” 

adatbázisából történt.29 

Szintén a KSH-tól történő adatkérés útján, a „helyi, ingázó lakosok saját településük nem állami 

útszakaszára eső személygépkocsis utazásai” alapján került meghatározásra a településről 

személygépkocsival ingázó munkavállalók száma, ami 478 fő. 

A Deszk területére eső állami utak forgalmának számítása a Közlekedésinformációs Rendszer 

és Adatbázis, illetve a Magyar Közút Zrt. által közzétett „2019. évi országos közúti 

keresztmetszeti forgalomszámlálás eredményei” dokumentum alapján készült.30 A község 

közigazgatási területén két állami út halad át. Ezek a 43-as főút, mely 2,474 km hosszan, 

valamint a 43306-as számú, a vasútállomáshoz vezető közút, mely 1,283 km hosszan húzódik 

(összesen 3,757 km belterületre eső állami út). A település összes kiépített belterületi 

úthálózatának hossza 22,496 km. 

 

 
29 KSH, http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 
30 KIRA, http://kira.gov.hu/kira/https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-
adatbank/forgalomszamlalas/ 

http://kira.gov.hu/kira/
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4.2.4 Mezőgazdaság 

Az ÜHG kibocsátás mezőgazdasági vonatkozású számításánál a módszertan metán és 

dinitrogén-oxid kibocsátást számol át tonna CO2-egyenértékbe (t CO2e), valamint külön kezeli 

a kérődzők kibocsátását, a hígtrágya emissziót, illetve a szerves- és műtrágya-emissziót. 

A kérődzők kibocsátása a KSH 2010-es település állatállomány adatbázisából nyert adatok31 

alapján a szarvasmarhák darabszáma 1282 db, 2545,75 t CO2e éves metán kibocsátással, 

illetve 183 db juh, 30,74 t CO2e kibocsátással. A kérődző állatok teljes éves metán kibocsátása 

2576,5 t CO2e. 

A községen jelentkező hígtrágya emisszió meghatározása az említett KSH települési 

állatállomány adatbázisából, a teljes állatállomány darabszámát figyelembe véve történt. Ezek 

alapján az összes állatállományt 1282 db szarvasmarha, 183 db juh, 360 db sertés, 3076 db 

tyúk, 141 db kacsa, 95 db lúd és 48 db pulyka képezi. Az ilyen vonatkozású metán kibocsátás 

578,85 t CO2e, a dinitrogén-oxid kibocsátás pedig 248,28 t CO2e. Az ide vonatkozó települési 

bázisadatok (frissebb adatok hiányában) 2010-ből származnak, így a jelenlegi kibocsátási 

adatok nagyban eltérhetnek az itt közöltektől. 

A KSH 2015. évi szántóföldeken történő szerves- és műtrágya felhasználásra vonatkozó, 

Csongrád-Csanád megyei adatokból kerültek kiszámításra a szántóföldek trágyázásával 

kapcsolatos adatok. Ezek szerint a megyei szántóföldek szerves trágyázott alapterülete 

16 793,9 ha, a megyei egy hektárra jutó szervestrágya mennyisége 19,8 tonna/ha, a 

felhasznált összes szervestrágya mennyisége 332 141 tonna. A megye műtrágyázott 

alapterület 143 958 hektár, az egy hektárra jutó műtrágya mennyisége 341,3 kg/ha, az összes 

felhasznált műtrágya mennyisége 49 137 tonna. A megye teljes szántóterület mérete 256 000 

hektár.  

A települési szántóterületek megoszlásának meghatározása a KSH Földterület használata (új 

módszertan) 2016-os régiós (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád megye) adatainak32 

arányosításával történt a település teljes szántóterületének méret adatára alapozva (2020). 

Ezek szerint Deszk szántóterületeinek gazdálkodási formák szerinti megoszlása: az egyéni 

gazdaságok mérete 22,02 km2, a gazdasági szervezetek mérete pedig 12,48 km2, 

mindösszesen 34,50 km2. A település szántóterületeire kijuttatott trágya becsült mennyisége 

3596 tonna. Az így keletkező dinitrogén-oxid kibocsátás értéke 1181,06 t CO2e. 

Az alkalmazott modell alapján megállapítható, hogy a mezőgazdaságon belül messze az 

állattenyésztés bizonyul a legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátó alágazatnak, amelynek 

kibocsátásait leginkább a helyben tartott szarvasmarhák száma határozza meg. 

 

 
31 KSH, http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszak/foldhaszn1022.xls 
32 KSH, http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp 
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4.2.5 Hulladék 

A község hulladék kezelésből származó metán és dinitrogén-oxid kibocsátásának CO2 

egyenértékben való meghatározása a szilárd hulladék keletkezésből és a szennyvízkezelésből 

származó kibocsátás értékeken alapult. 

A szilárd hulladékkezelésből eredő ÜHG kibocsátás számolása a műszaki védelemmel ellátott 

lerakókban elhelyezett szilárd hulladék mennyiségén alapul, ami a KSH adatai alapján 2019-

ben 964,4 tonna volt. A szilárd hulladékkezelésből származó metán kibocsátás értéke 

1013 t CO2e. A szennyvízkezelés vonatkozásában az országos adatokból származtatjuk a 

kibocsátást, ezért a település népessége adja a számítás alapját az emissziós faktorok 

figyelembevételével, melyek ez esetben az ország népessége és az országos szennyvíz eredetű 

kibocsátás. A szennyvízkezelés metán kibocsátása így 148,98 t CO2e/év, a dinitrogén-oxid 

kibocsátása pedig 35,17 t CO2e/év. 

Minden tényezőt figyelembe véve a község teljes hulladékgazdálkodási eredetű ÜHG 

kibocsátása 1196,77 t CO2e. 

 

4.2.6 Nyelők 

A településen található CO2 nyelők elnyelési mértékének számítása az erdők és a városi 

zöldfelületek méretének meghatározásán alapul. Az Országos Területfejlesztési és 

Területrendezési Információs Rendszer 2018-ben készült felszínborítottsági adatbázisa33 

szerint Deszk 439 hektár erdőterülettel (lomblevelű erdők: 370 ha, és átmeneti erdős-cserjés 

területek: 69 ha) rendelkezik, a település zöldterületei pedig 47 hektárt fednek le. Deszk 

erdeinek túlnyomó többségét a Maros ártéri erdei adják, melyek -693,62 t CO2-t, a települési 

zöldterületek pedig -37,6 t CO2–t nyelnek el.  

Mindezek figyelembe vételével a község bel- és külterületén megkötött CO2 mennyisége 

összesen -731,22 CO2. 

 

4.2.7 Összesített értékelés 

A fenti adatok figyelembe vételével Deszk energiafogyasztásának összes ÜHG kibocsátása 

14188,22 t CO2, amely ágazati bontásban az alábbi táblázatban részletezett módon alakul. 

  

 
33 TEIR, https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=meta&rq_proc=strfr&dbid=46&ev=2018 
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10. táblázat – Deszk község ágazatonkénti CO2 kibocsátása 

Ágazat ÜHG kibocsátás (t CO2) ÜHG kibocsátás részaránya 

(%) 

Épületek fűtése és 

villamosenergia 

fogyasztása 

6495,26 45,78 % 

Mezőgazdaság 4584,69 32,31 % 

Közlekedés  1911,50 13,47 % 

Hulladékgazdálkodás 1196,77 8,44 % 

Nagyipar 0 0 

Összes kibocsátás 14188,22 100 % 

Nyelők -731,22 5,15 % 

Végső kibocsátás 13457,00  

 

A táblázatból látható, hogy a község a legjelentősebb ÜHG kibocsátója az energiafogyasztás 

területe, mely a teljes kibocsátások 45,78%-át adja. Alföldi településként szintén jelentős 

kibocsátó a mezőgazdaság, mely a teljes kibocsátás közel harmadát (32,31 %) adja. A harmadik 

legnagyobb ÜHG kibocsátó a közlekedés ágazata 13,47%-kal, amit a hulladékgazdálkodás 

követ 8,44%-kal, míg nagyipari kibocsátás nincs. A település erdei és zöldfelületei – mint 

nyelők – a teljes helyi ÜHG kibocsátás 5,15 %-át képesek elméleti értéken megkötni. 

Minden tényező figyelembe vételével Deszk végső ÜHG kibocsátása 13 457  t CO2. 

 

4.3 Deszk mitigációs potenciálja 
A mitigáció kifejezés enyhítést, csillapítást jelent. Egy település számára meghatározott 

mitigációs potenciál alatt egy adott mitigációs tevékenység által nem a reálisan 

megvalósítható, hanem az elviekben, műszakilag elérhető maximális ÜHG kibocsátás-

csökkentést értjük. 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 csak kevés megtakarítást 

eredményezne. 

Deszk mitigációs potenciál számításakor a következő feltételezések jelentették a kiindulási 

alapot:  

• az épületek mindegyike közel nulla kibocsátású szintet elérő energetikai 

korszerűsítésen esik át; 

• a közösségi közlekedési eszközök teljes egészében elektromos meghajtásúvá 

válnak, valamint a Deszken bejegyzett benzin és gázolaj üzemű 
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személygépkocsik szintén elektromosra cserélődnek vagy tulajdonosaik 

áttérnek a közösségi- vagy a kerékpáros közlekedésre; 

• a háztáji gazdálkodások haszonállat állománya kismértékben (10 %-kal), a 

szarvasmarha telep állománya a jelen ÜHG leltárban rögzített adatokhoz képest 

negyedével csökken; 

• a település lakosságát állandó értékként kezeljük (3909 fő – KSH, 2019). 

 

11. táblázat - Az egyes beavatkozási irányok mitigációs potenciálja Deszken 

Mitigációs terület 
Kibocsátás enyhítés 

(kg CO2/fő) 

Területi %-os 

kibocsátás csökkenés 

lakóépület mitigációs potenciál 1 211,59 100 % 

középület mitigációs potenciál 95,48 100 % 

közlekedési mitigációs potenciál 244,49 50 % 

mezőgazdasági mitigációs potenciál 351,85 30 % 

 

A mitigációs potenciál meghatározás eredményei azt mutatják, hogy Deszken a legnagyobb 

mértékű üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkenést a köz- és lakóépületek teljes körű 

energetikai korszerűsítése, és ez által null kibocsátásúvá tétele jelenti. Így a település összesen 

mintegy 5108,87 t CO2 kibocsátást válthat ki.  

A település közlekedési eredetű ÜHG kibocsátásban rejlő mitigációs potenciál a jelenlegi érték 

50%-ával történő csökkenését jelenti. A szénhidrogén meghajtású motorizált közösségi és 

lakossági közlekedés visszaszorításával, ezen terület kibocsátott ÜHG értéke 955,75 t CO2-dal 

csökkenthető. A kibocsátás-csökkentésben rejlő kihívások nagyságát, és Deszk korlátozott 

hatáskörét jelzi, hogy a közlekedési szektor esetében mindössze 50 %-os megtakarítást lehet 

elérni, még abban az esetben is, ha valamennyi helyi lakos áttér a közösségi közlekedésre vagy 

kerékpárhasználatra, esetleg saját gépjárművét lecseréli elektromos meghajtásúra. Mindezek 

megvalósulósa nyilvánvalóan nem reális cél 2035-ig terjedően. 

A mezőgazdaság a második legjelentősebb ÜHG kibocsátó terület a településen, az ebben rejlő 

mitigációs potenciál a jelenlegi kibocsátás 30 %-át jelenti, amivel 1375,4 t CO2 kibocsátás 

takarítható meg. 

 

 

4.4 A Deszken élők klímatudatosságának jellemzői 
A településen élők klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek vizsgálatát célszerű a Deszk 

község vezetésében és üzemeltetésében részt vevők, valamint a lakosság szintjén külön 

elvégezni, hiszen eltérő következményekkel jár e két csoport releváns ismereteinek megléte, 

vagy hiánya, továbbá célcsoportonként más-más eszközökkel lehet az utóbbiakat 

megszüntetni. 
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A településen nem készült eddig olyan reprezentatív felmérés, amelynek alapján 

egyértelműen meghatározható és bemutatható lenne a településen élő lakosság 

éghajlatváltozással kapcsolatos attitűdje. Előzetes felmérés hiányában a tapasztalati tények 

összegzésére szorítkozik a helyi lakosság klímatudatossági jellemzőinek bemutatása. 

Itt indokolt rögzíteni, hogy bár a deszki önkormányzat sokat tett azért, hogy a 

klímatudatossággal kapcsolatos teendők megfelelő alapokra épülve folytonosan legyenek 

jelen a közösség életében, a klímaváltozás globális rendszere olyan nagyságrendű kihívás, 

amely vertikálisan is komoly együttműködési rendszerre épülhet. Annak taglalása, hogy akár 

nemzeti, akár magasabb szinten történő hatékony beavatkozási programok nélkül a helyi 

közösség mozgástere igencsak szűk, csak egy lényeges megközelítés, de a helyi mozgástér 

kialakítása ebben az esetben is szükségszerű. 

Deszk Község Önkormányzata vezetése tehát egyértelműen elkötelezett a környezeti érdekek 

érvényesítése mellett, ezen túlmenően fontos célként jelenik meg az éghajlatváltozás 

mérséklése, illetve az ahhoz való alkalmazkodás is. E törekvéseket leginkább az elmúlt évek 

jelentős energiahatékonysági és megújulóenergia-felhasználásra irányuló fejlesztései, 

valamint az önkormányzat klímatudatosság fontosságát népszerűsítő programjai támasztják 

alá. Ezek mellett a község 2017-ben elkészíttette a Települési Környezetvédelmi Programját, 

illetve a 2013-ban készült Helyi Fenntarthatósági Stratégia (Local Agenda 21 Deszk) is 

aktualizálásra került 2019-ben. 

Deszken számos civil szervezet működik egyesületi, illetve alapítványi formában, amelyek egy 

része szintén aktív szerepet vállal a környezeti értékek megóvásában. Társadalmi 

szervezőerőként jelen klímastratégia is messzemenően épít e szervezetek közreműködésére. 

A település népessége alapvetően két csoportból tevődik össze: egyrészt az évtizedek óta itt 

élő, másrészt a Szegedről a közelmúltban Deszkre költöző családokból, lakosokból. Az 

utóbbiak körében összességében magasabbnak tekinthető a tudatosan környezetbarát 

életmódot választók aránya, mivel alapvetően a falusias, természet közeli életmód miatt 

érkeztek ide. Megállapítható azonban, hogy a hosszú évtizedek óta itt élők többsége is 

igyekszik környezetkímélő módon élni. Ilyen tekintetben nem indokolt két típusú célrendszer 

alkalmazása, ugyanakkor az árnyaltabb eszközrendszer indokolt lehet. 

Megállapítható, hogy a lakosság meghatározó része tisztában van az épületenergetikai 

korszerűsítések, illetve megújulóenergia-felhasználás jelentőségével, hiszen egyre szaporodik 

az ilyen jellegű magánerős és pályázati forrásokból megvalósuló lakossági beruházások száma, 

a magas egyéni befektetési költségek ellenére is. 

Nagyon fontos lépés volt a településen áthaladó, a környező településeket összekötő 

kerékpárút elkészülése, aminek eredményeként tapasztalható azon tudatos lakosok számának 

növekedése, akik a közlekedési eredetű kibocsátások csökkentése érdekében mindennapi 

utazásaikat kerékpárral bonyolítják le. Jó példa ez arra, hogyan hathat vissza egy tudatosabb 

gondolkodásra. 
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A Szegedre napi szinten ingázók nagy arányban gépkocsival közlekednek. Kérdés, hogy az 

érintett réteg milyen irányú és mértékű közösségi közlekedés fejlesztés hatására lennének 

hajlandóak áttérni a jóval éghajlatkímélőbb közlekedési formákra. A tapasztaltok szerint bármi 

modal split jellegű változás inkább egy szerves típusú fejlesztési politika eredője lehet. Ha az 

elkészült kerékpárút egy elem, aminek hatása van, úgy egy folyamatos fejlesztési program akár 

5 év távlatában számszerűen érzékelhető változás hozhat. 

Megállapítható, hogy a településen a környezetvédelmi hozzáállás nem feltétlenül párosul a 

klímavédelemmel kapcsolatos konkrét cselekvési lehetőségek ismeretével, azaz – az 

iskolázottabb rétegektől eltekintve – az éghajlatváltozás, az annak mérséklése, illetve az ahhoz 

való alkalmazkodás nem jelent egyértelmű motivációs alapot a lakosság körében. Ez komoly 

módszertani dilemma aszerint is, hogy egy komoly nagyságrendű és globális hatás megértése 

az egyén, illetve – ezen keresztül egy helyi közösség számára nem magától értetődő. 

Összességében kijelenthető, hogy Deszk község klímastratégiájának kidolgozásakor kiemelt 

figyelmet kell érdemeljen a lakosság klímatudatosságának elmélyítése, a környezeti nevelés, 

valamint a széleskörű éghajlatvédelmi szemléletformálás. Mindezt az önkormányzat – mint a 

helyi közösség legfontosabb letéteményese – sokkal inkább alulról építkező, az egyéneket és 

közösségeket hasonlóan elérő célokkal és megvalósító programokkal tudja biztosítani. 

 

4.5 Az elmúlt tíz évben megvalósult projektek bemutatása 
Deszk Község Önkormányzatának kezdeményezésére is az elmúlt években számos olyan 

program került megvalósításra, melyek elősegítették a környezetvédelmi szempontok 

érvényre jutását, emellett pedig a klímaváltozás hatásainak mérséklését és az azokhoz való 

alkalmazkodást is felgyorsították. A megvalósult projektek között szerepel többek között 

számos középület energetikai korszerűsítésre, a napenergia felhasználásának bővítése, vagy a 

község kerékpárútjainak kiépítése a szomszédos települések felé. 

Az alábbi táblázatok bemutatják azokat a legfontosabb, az energetika, a környezetvédelem, a 

klímavédelem és a fenntarthatóság témaköreiben indított projekteket, melyek az 

önkormányzat részvételével, irányításával hozzájárultak az ÜHG kibocsátás csökkentéséhez és 

a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodáshoz. 



4.5.1 A klímaváltozás mérséklését célzó projektek 

Az alábbi táblázat bemutatja a Deszken megvalósult fenntartható energiagazdálkodási (energiahatékonysági és megújuló energia), valamint a 

fenntartható közlekedési projekteket a 2012-es évtől kezdődően. 

 

12. táblázat - Klíma mérséklő hatású projektek Deszken 

Projekt kódja és 

megnevezése 

Környezetvédelmi 

tématerület 

Projekt rövid ismertetése Projekt 

kezdete/ 

befejezése 

Megítélt 

támogatás 

(HUF) 

DAOP-3.2.1/A -09-

2009-002: „Szeged 

agglomerációjának és 

az ahhoz kapcsolódó 

települések közösségi 

közlekedésének 

fejlesztése” 

Környezeti 

szempontokat 

integráló település 

rehabilitáció; 

Közlekedés-

szervezés és 

forgalom-

szabályozás 

A projekt keretében többek között zöldfelület rendezés 

valósult meg a településen. 

2012.09.19./ 

2014.08.26. 

315.749.044.- 

a konzorcium 

egészére 

LEADER Helyi 

Akciócsoportok 

közreműködésével 

„Falumegújítás és –

fejlesztés Deszken 

2012.” 

Környezeti 

szempontokat 

integráló település 

rehabilitáció; 

Az épített környezet fejlesztésével a Deszk központjában 

található, régi építésű parasztház felújításának és 

rekonstrukciójának első üteme valósult meg. 

2013.06.14./ 

2014.11.06. 

5.886.057,- 

Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia LEADER 

fejezete: ”Helyi 

Környezeti 

szempontokat 

Deszk központjában lévő, korábban elhanyagolt, füves 

közterület felújítása valósult meg, mely során emlékpark 

került kialakításra díszfákkal, padokkal, ivókúttal és 

2013.11.27./ 

2014.09.30. 

12.572.340,- 
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Projekt kódja és 

megnevezése 

Környezetvédelmi 

tématerület 

Projekt rövid ismertetése Projekt 

kezdete/ 

befejezése 

Megítélt 

támogatás 

(HUF) 

örökség megőrzése 

Deszken – Emlékpark 

és Népi 

hagyományőrző 

közösségi ház 

fejlesztése” 

integráló település 

rehabilitáció; 

 

sétánnyal. A népi hagyományőrző Közösségi Ház 

felújításának második, befejező üteme is e projekt 

keretében valósult meg. 

KEOP-4.10.0/N/14-

2014-0004: „A 

fenntartható jövőért!- 

napelemes rendszer 

kiépítése a deszki 

faluház, községház és 

a sportcsarnok 

épületén” 

Épületenergetika 

korszerűsítés 

A projekt keretében három önkormányzati ingatlanon (a 

Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Ház és Könyvtár, 

Sportcsarnok) az Önkormányzat napelemes rendszert 

épített ki. Ennek eredményeként korszerű, fotovoltaikus 

rendszerek kerültek kialakításra. 

2015.01.15./ 

2015.08.31. 

32.531.425,- 

KEOP-2015-5.7.0/15-

2015-0333: „Deszk 

Község 

Önkormányzata 

közintézményeinek 

energetikai 

korszerűsítése I." 

Épületenergetikai 

korszerűsítés 

Deszk Község Önkormányzata vissza nem térítendő 

támogatás keretében a tulajdonában lévő négy épület, a 

Régi iskola, a Polgármesteri Hivatal, a Tűzoltó szertár és 

az Irattár energetikai fejlesztését, az épületek nyílászáró 

cseréjét, illetve utólagos homlokzati hőszigetelési 

munkáit valósította meg. 

2015.09.01./ 

2015.12.04. 

52.574.419,- 

KEOP-2015-5.7.0/15-

2015-0330: „Deszk 

Épületenergetikai 

korszerűsítés 

Deszk Község Önkormányzata vissza nem térítendő 

támogatás segítségével a tulajdonában lévő három 

2015.09.01./ 

2015.12.04. 

97.862.194,- 
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Projekt kódja és 

megnevezése 

Környezetvédelmi 

tématerület 

Projekt rövid ismertetése Projekt 

kezdete/ 

befejezése 

Megítélt 

támogatás 

(HUF) 

Község 

Önkormányzata 

közintézményeinek 

energetikai 

korszerűsítése II." 

épület, a Sportcsarnok, a Faluház és az Étterem 

energetika fejlesztését, az épületek nyílászáró cseréjét, 

illetve utólagos homlokzati hőszigetelési munkáit 

valósította meg. 

KEOP-2015-5.7.0/15-

2015-0337: „Deszk 

Község 

Önkormányzata 

közintézményeinek 

energetikai 

korszerűsítése III." 

Épületenergetikai 

korszerűsítés 

Deszk Község Önkormányzata vissza nem térítendő 

támogatás segítségével a tulajdonában lévő több épület, 

az Iskola-Óvoda, az Idősek otthona, a Vendégház és a 

Sportöltöző energetikai fejlesztését, az épületek 

nyílászáró cseréjét, illetve utólagos homlokzati 

hőszigetelési munkáit valósította meg. 

2015.09.01./ 

2015.12.31. 

115.274.327,- 

KÖZOP–3.5.0-09-11-

2015-0043: „43. sz. 

főút melletti 

közlekedésbiztonsági 

kerékpárút 

megvalósítása Deszk 

külterületén"  

(KÖZOP-3.5.0-09-11-

2015-0043) 

Közlekedés-

szervezés és 

forgalom-

szabályozás; 

kerékpáros 

közlekedés 

fejlesztése 

Deszk Község Önkormányzata a deszki kerékpárút 43-as 

főúttal párhuzamos, a Deszk és Klárafalva közötti 

szakaszának megépítését valósította meg. 

2015.10.07./ 

2015.12.31. 

72.123.427,- 

TOP-3.2.1-15-CS1-

2016-00051: 

Épületenergetikai 

korszerűsítés 

Ezen fejlesztés során az önkormányzati tulajdonban, 

üzemeltetésben lévő intézmények elektronikus, 

2017.07.01./ 

2019.06.30. 

142.000.000,- 



 

50 DESZK KÖZSÉG KLÍMSTRATÉGIÁJA – EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT 

 

Projekt kódja és 

megnevezése 

Környezetvédelmi 

tématerület 

Projekt rövid ismertetése Projekt 

kezdete/ 

befejezése 

Megítélt 

támogatás 

(HUF) 

"Önkormányzati 

épületek energetikai 

korszerűsítése 

Deszken!" 

fűtéskorszerűsítési és napelemes energetikai 

korszerűsítése valósult meg. Tervezett energetikai 

fejlesztés került kialakításra a Polgármesteri hivatal 

épületén, az Idősek napközi otthonán, a Régi iskola 

épületén, a Központi óvoda és a Sportcsarnok épületén. 



4.5.2 A klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást és szemléletformálást elősegítő projektek 

Az alábbi táblázat bemutatja a Deszken megvalósult a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást és lakosság szemléletformálását elősegítő 

projekteket a 2011-es évtől kezdődően. 

 

13. táblázat – Klíma alkalmazkodást és szemléletformálást jelentő projektek Deszken 

Projekt kódja és 

megnevezése 

Környezetvédel

mi tématerület 

Projekt rövid ismertetése Projekt 

kezdete 

Megítélt 

támogatás 

(HUF) 

TÁMOP-3.2.11/10-

1-2010-0135: 

„Hasznos 

délutánok a 

faluházban” 

Környezet-

tudatosságra 

nevelés, 

szemlélet-

formálás 

A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár és hat oktatási-nevelési 

intézmény együttműködésével versenyek, szakkörök és egyéb 

rendezvények megtartására került sor egyebek között a 

környezetvédelem témakörében is. 

2011.06.15./ 

2012.08.15. 

10.758.290,-  

TOP-2.1.3-15-CS1-

2016-00009: 

"Csapadék- és 

belvízelvezető 

csatornarendszer 

fejlesztése 

Deszken!" 

Környezeti 

szempontokat 

integráló 

Település 

rehabilitiáció; 

Csapadékvíz-

elvezetés 

A fejlesztés során elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető 

hálózat felújítása, fejlesztése, nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer, 

illetve belvíz-elvezető hálózat építése valósult meg, mely alatt 

műtárgyak átépítésére, mederkialakításra és helyreállításra is sor 

került. A projekt a község belterületén valósult meg. Célja a 

korábban befejezett csapadékvíz elvezetési program 

folytatásaként, a rövid idő alatt lezúduló nagy mennyiségű 

csapadék okozta károk megelőzése és enyhítése. A fejlesztés négy 

helyszínen valósult meg, összesen 720 m vízelvezető 

megépítésével, mely során nyílt burkolt csatorna épült a bejárók 

alatti átereszek kiegészítésére. 

2017.06.30./ 

2018.09.30. 

40.000.555,- 
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Projekt kódja és 

megnevezése 

Környezetvédel

mi tématerület 

Projekt rövid ismertetése Projekt 

kezdete 

Megítélt 

támogatás 

(HUF) 

Növényi Diverzitás 

Központ (NÖDIK) 

támogatása: " A 

táji adottságokhoz 

alkalmazkodó, a 

Kárpát-

medencében 

régóta termesztett 

gyümölcsfajták 

megőrzésében való 

együttműködés”. 

Környezeti 

szempontokat 

integráló 

település 

rehabilitáció; 

Környezet-

tudatosságra 

nevelés, 

szemlélet-

formálás 

A támogatás segítségével 30 db gyümölcsoltvány (almafa) 

telepítése valósult meg, melyek egy bemutató kertben nyújtanak 

segítséget a környezeti nevelésben. 

2017. 

október. 

38.100,- 

ZP-1-2017/2251 

„Zártkerti út 

fejlesztése és 

vadkerítés 

létesítése Deszken” 

Környezeti 

szempontokat 

integráló 

település 

rehabilitáció; 

Közlekedés-

szervezés és 

forgalom-

szabályozás;  

A pályázat során 3,5 méter széles, kohósalakos út épült a Liliom 

utcában, ezzel mintegy negyven külterületi ingatlan megközelítése 

vált egyszerűbbé és korszerűbbé. Az úthoz tartozó csapadékvíz 

szikkasztó árok is kivitelezésre került.  

A közlekedési feltételek javulása az itt zajló gazdasági 

tevékenységekre is pozitív hatással van. A fejlesztés hozzájárul a 

zártkertek mezőgazdasági hasznosításához és a hozzájuk 

kapcsolódó gazdálkodási forma fennmaradásához. Az 

infrastrukturális felújítás nyomán közlekedési menetidő lerövidült, 

így a kibocsátott levegőbe jutó káros anyagok mennyisége is 

csökkent. 

2018. 06. 01 - 

2018.10.15. 

10.000.000,- 
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Projekt kódja és 

megnevezése 

Környezetvédel

mi tématerület 

Projekt rövid ismertetése Projekt 

kezdete 

Megítélt 

támogatás 

(HUF) 

E pályázat keretében valósították meg a Deszk, Gerliczy kúria tanya 

1. (külterület, hrsz.: 0271/5.) ingatlan kiskertjének vadhálós 

védelmét a vadak által használt nyomsávok figyelembevételével, 

környezetbarát anyagok felhasználásával. A kúria területén 

kialakított bemutatókert hozzájárul a Kárpát-medencében régóta 

termesztett gyümölcsfajták megőrzéséhez és megfelelő helyszínt 

biztosít a szemléletformálásra és a környezeti nevelésre. A 

bemutatókert által a fiatal korosztály megismerheti az 

alkalmazkodó gyümölcstermesztés és általában a tájbarát 

gazdálkodás lehetőségeit és maga által helyben megtermelt, 

egészségesebb gyümölcshöz juthat. 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-1 

"Önkormányzati 

utak kezeléséhez 

szükséges erő-és 

munkagép 

beszerzése 

Deszken” 

Külterületi helyi 

közutak 

fejlesztése, 

önkormányzati 

utak 

kezeléséhez, 

állapotjavításáh

oz, 

karbantartásého

z szükséges erő- 

és munkagépek 

beszerzésére 

Deszk Község Önkormányzata pályázott és támogatást nyert 

Magyarország Kormányának felhívására a vidéki térségekben 

található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, javításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzésére. Az elnyert támogatás és önerő 

bevonásával 1 db MT-820.4 típusú traktor, 1 db Bohr Hamster 2500 

típusú vontatott gréder és 1 db Inventor RT 73 H típusú ágaprító 

került beszerzésre. A beszerzett eszközökkel a jelenleg gyakran 

vízállásos, nyomsávos külterületi földutak karbantartása valósulhat 

meg, illetve a mezőgazdasági dűlőutakat és a zártkertek útjait is 

karbantarthatóak lesznek. Az utak karbantartásával biztosítani 

lehet a gazdálkodók telephelyükre, földjükre, terményszárítóhoz 

2018.03.22./ 

2018.06.30. 

9.999.994,- 
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Projekt kódja és 

megnevezése 

Környezetvédel

mi tématerület 

Projekt rövid ismertetése Projekt 

kezdete 

Megítélt 

támogatás 

(HUF) 

jutását, továbbá megoldódik a működő horgásztavak és a Holt-

Maros egy szakasza helyreállításához szükséges megközelítési 

útvonal járhatóvá tétele is, illetve a belterületi utak, kerékpárutak 

és járdák is tisztábbak lesznek. 

Helyi 

Vidékfejlesztési 

Stratégiák LEADER 

„Gyűjtsünk 

szelektíven!” 

Környezetvédel

mi akciókkal 

környezettudato

s magatartás 

ösztönzése 

„Környezetvédelmi akciókkal a lakosság környezettudatos 

magatartásának ösztönzése” célterületre benyújtott és támogatást 

nyert pályázatában Deszk Község Önkormányzata 

szemléletformálási programsorozatot valósított meg a településen, 

mely során outdoor és indoor előadások zajlottak a helyi általános 

iskolában, tanulmányi kirándulás valósult meg, ismeretterjesztő 

cikksorozat jelent meg Deszk helyi lapjában, plakát és szórólap 

készült, valamint interaktív bemutatóhely népszerűsítette a témát 

a település nagyrendezvényein. 

2010.09.24./ 

2011.10.13. 

2.007.999,- 

SPORTCOOP 

TIDUMA a magyar 

és a román határ 

menti közösségi 

együttműködések 

fejlesztése a 

sporton keresztül 

Sporttábor, túra 

megvalósítása, 

kerékpáros 

pihenő 

kialakítása 

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program keretében megvalósuló projektben Tiszasziget Község 

Önkormányzata mint projekt vezető, valamint partnerként a Deszki 

Sport Club, Igazfalva Önkormányzata és Firdea Önkormányzata vett 

részt. A határon átnyúló projekt során diákoknak szervezett 

sporttáborok, túrák kerültek megvalósításra, kerékpáros pihenő 

épült, illetve sporteszközök (kerékpár, kenu) kerültek 

megvásárlásra. 

2010. aug./ 

2011. júl. 

4.254.025,- 

(14.960 euro) 

VP6-19.2.1-21-3-

17: "Helyi civil, 

Települési sport 

és szabadidős 

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Déli Napfény LEADER 
Egyesület működési területére - a Deszk Község Önkormányzata 
által - benyújtott pályázat az Európai Mezőgazdasági 

2019.07.01./ 

2020.05.30. 

1.791.007,- 
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Projekt kódja és 

megnevezése 

Környezetvédel

mi tématerület 

Projekt rövid ismertetése Projekt 

kezdete 

Megítélt 

támogatás 

(HUF) 

Sport és 

szabadidős 

szolgáltatások 

fejlesztése 

Deszken” 

infrastruktúra 

fejlesztése 

Vidékfejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési 
előirányzatból vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
A település jelentős kültéri szabadidős és sportlétesítménye a 
Deszki Szabadidőpark. A füves futballpályán tartja edzéseit Deszki 
Sport Club labdarúgó szakosztálya, itt kerülnek megrendezésre a 
település nagy rendezvényei (Falunap, Majális, Gyermeknap) és a 
közelmúltban a helyi értékek közé került Nemzetközi Ajvár 
Fesztiválnak is ez a terület ad otthont. 

Jelen fejlesztéssel a meglévő szolgáltatásokat bővítendő 5 db 
kültéri fitnesz eszköz (komplex karerősítő, lábizom erősítő, derék- 
és csípőformáló, evezőpad, gyalogló) kerül telepítésre egyrészt a 
település lakossága, másrészt az ide látogató vendégek, turisták és 
táborozók még színvonalasabb kiszolgálása érdekében. A 
sportturizmus fejlesztése mellett cél a mozgás összekapcsolása a 
helyi természeti értékek megismerésével. Ilyen érték pl. a Deszk 
határában található 300 éves kocsányos tölgy. A nevezetes fa 
egyben geopont is, mely minden évben számos turistát vonz a 
környékre. Jelen forrásból a fa tisztásán fa hulladékgyűjtő, 
fatörzsből készült padok és információs tábla kerülnek 
kihelyezésre. A projekt során készül a fejlesztéshez kapcsolódó 
turisztikai kiadvány is. 

 



5. Klímaközpontú tematikus SWOT-elemzés 
14. táblázat – Deszk klímaspecifikus SWOT-elemzése 
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Erősségek Gyengeségek 

ÜHG kibocsátás 

• Új közlekedési helyzet – tranzitút 

szerep csökkenése 

• Alacsony szintű ipari kibocsátás 

• Korszerűbb fűtőanyagok 

• Munkaintenzív mezőgazdasági 

termelés 

• Alacsony környezeti terhelést 

jelentő gazdálkodás 

 

Fenntartható energiagazdálkodás 

• Fenntartható típusú energia 

lehetőség (nap, földhő) 

• Naperőmű projektek gyakorlata 

• Köz- és lakóépületek energia 

korszerűsítése 

 

Kitettség 

• Napsütéses órák száma 

• Vegetációs időszak növekedése 

 

 

 

 

Szenzitivitás 

• Termőföldek értéke 

• Kertművelés 

• Vízellátottság 

 

 

Alkalmazkodási képesség 

• Mezőgazdasági kultúra 

• Szelektív hulladékgyűjtés 

• Hatékony árvízvédelem 

• Demográfiai összetétel 

• Beépítettség közepes szintje 

 

Energia- és klímatudatosság 

• Edukációs programok 

ÜHG kibocsátás 

• Korszerűtlen gépjármű állomány 

• Alacsony erdősültség 

• Lakóépület kibocsátás 

• Helyközi forgalom hosszú távon 

fennmarad 

 

 

 

 

Fenntartható energiagazdálkodás 

• Közösségi közlekedés aránya 

• Eseti forrás rendelkezésre állás 

• Összehangolt fejlesztési programok 

hiánya 

 

 

Kitettség 

• Csökkenő csapadékmennyiség 

• Növekvő csapadék volatilitás 

• Növekvő aszályveszély 

• Hőmérsékleti változékonyság 

• Növekvő átlaghőmérséklet 

 

Szenzitivitás 

• Talajvízszint változása 

• Élőhelyek átalakulása 

• Vízkészlet gazdálkodás 

• Élőhelyek széttagoltsága 

 

Alkalmazkodási képesség 

• Csapadékgyűjtés szintje 

• Precíziós gazdálkodás elterjedtsége 

• Települési csapadék gyűjtés 

• Öntözés területi sűrűsége 

 

 

Energia- és klímatudatosság 

• Társadalmi ismeret szint 

• Edukációs programok 
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• Hulladékmennyiség csökkenése, 

szelektálás erősödése 

• Közösségi megoldások terjedése 

• Közösségi viselkedés 

• Térségi termék fogyasztás 

• Energia fogyasztás szint és tudatosság 

• Klímaazonosság hiánya 

 

K
ü
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ő

 t
é

n
ye

ző
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Lehetőségek Veszélyek 

ÜHG kibocsátás 

• Új közlekedési technológiák 

terjedése 

• Energiahatékonysági megoldások 

bővülése, elérhetőségük javulása 

• Megújuló energia programok 

 

 

 

Fenntartható energiagazdálkodás 

• A megoldások fajlagos 

költségszintjeinek csökkenése 

• Smart megoldások vertikális 

terjedése (közösségi és egyéni) 

• Napenergia hasznosítás 

nagyságrendi növekedése 

• Termál hasznosítási megoldások 

 

Kitettség 

• Napenergia mennyiség növekedése 

• Vegetációs időszak hosszabbodás 

 

 

 

Szenzitivitás 

• Társadalmi figyelem javulása 

• Talajjavítási hatékonyság 

növekedése 

• Vízgazdálkodás hatékonyság 

növekedése 

• Környezeti minőség érzékelése 

 

Alkalmazkodási képesség  

• Megfigyelési rendszerek javulása 

(fejlett érzékelési és IT megoldások) 

• Komplex energia potenciál 

növekedése 

• Regionális fogyasztási szokás 

erősödése 

ÜHG kibocsátás 

• Országos klíma programok 

csökkenése 

• Társadalmi edukációs programok 

szűkülése 

• Nemzetközi együttműködések 

szűkülése (román-magyar, szerb-

magyar) 

 

Fenntartható energiagazdálkodás 

• Egyes szabályozások szűkülése (lásd 

naperőművek, szélerőművek 

terjedése) 

• Vízgazdálkodás, vízvédelem változása 

 

 

 

 

Kitettség 

• Időjárási szélsőségek fokozódása 

(hőmérséklet, csapadék, szél) 

• Időjárási haváriák fokozódása 

(viharok, aszályok) 

 

Szenzitivitás 

• Területhasználat lehetséges változása 

• Térségi vízfolyások vízellátottságának 

csökkenése 

• Vízelvezetés relatív kapacitás szűkülés 
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Energia- és klímatudatosság 

• Testvértelepülési kapcsolatok 

• Közösségi kezdeményezések 

támogatása, programok szervezése 

• Ökoturizmus szemléletformáló 

szerepe, különös tekintettel a 

fiatalokra 

• Adaptált best practice lakossági 

megoldások közvetítése 

 

A települési klímastratégia SWOT elemzésének megalkotásánál figyelembe lettek véve a Deszk 

3. Környezetvédelmi Programjában (2017-2020) és a helyi Fenntarthatósági Stratégiában 

(Local Agenda 21 Deszk) közzétett SWOT elemzések. A klímaváltozás globális kiterjedésének 

és hatásainak eredményeképpen a klímastratégiai SWOT komponensek a helyi 

Környezetvédelmi Stratégia komponenseitől bizonyos területeken eltérő marginális pontokat 

és arra adott válaszokat fogalmaznak meg. 

 



6. Klímaszempontú problématérkép 
15. táblázat - Deszk klímaszempontú problématérképe 

 



7. Klímavédelmi jövőkép 
Deszk Község Önkormányzata rendelkezésre álló eszközeivel hatékonyan óvja a település 

környezeti értékeit, erőteljesen közreműködik a közösség klíma-tudatos szemléletének 

formálásában, működésében példát mutat a környezet védelmére, valamint a fenntartható 

energiafelhasználás alkalmazására. Mindezzel egy helyi és térségi klímaszemlélet 

kialakításában játszik meghatározó szerepet. 

A településen mint az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásait elszenvedő közösségben a 

jövőben elsődleges jelentőséggel bír a káros klimatikus hatások mérséklése, az itt élő lakosok 

életminőségének, egészségének, és életbiztonságának fenntartása.  

Deszk Község Önkormányzata érzi felelősségét az éghajlatváltozás hatásainak lokális 

mérséklésében, és ennek megfelelően példamutató módon élen jár a megújulóenergia-

felhasználás bővítésében, az épületek energetikai korszerűsítésében. Különös figyelmet fordít 

nem csupán a műszaki-technológiai beavatkozásokra, hanem az intézményeket működtető 

vezetők, munkatársak felkészítésére, a ma még sok elemében nehezen érthető változások 

kezelése, az azokra történő reagálások elősegítése érdekében. 

A jövőkép elérésének alapja az önkormányzat és intézményei, a lakosság, valamint a helyi civil 

és gazdálkodó szervezetek sikeres klímavédelmi célú szerves együttműködése, a 

klímavonatkozású információk széles körű elérhetősége, valamint jövőbeli sikeres 

forrásmenedzsmentre alapozott pályázati tevékenység eredményeként helyi térségi és 

nemzetközi klímavédelmi projektek megvalósítása. 

A felsorolt szempontokat figyelembe véve Deszk község jövőképe az alábbiak szerint 

foglalható össze 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deszk példaértékűen lép fel a helyi éghajlatváltozási 
kihívásokkal szemben a megújuló energiafelhasználás 
területén és a közösség ismereteinek formálásában, 

így mintául szolgálhat a hasonló adottságokkal 
rendelkező alföldi kistelepülések számára. 
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8. Klímastratégiai célrendszer 

8.1 Mitigációs célok 
A Deszk község számára megfogalmazott dekarbonizációs célok mindegyike a bemutatott 

ÜHG kibocsátási és elnyelési leltárjának összeállítása során alkalmazott számítási 

módszertanon és az abból meghatározott, szakágankénti mitigációs potenciál értékeken 

alapul. Ennek következménye, hogy e célok teljesülésének értékelésére is kizárólag ugyanazon 

módszertan alapján ismételten elvégzett ÜHG kibocsátási és elnyelési leltár összeállításával 

lehetséges.  

A település klímastratégiai célrendszerének felállításakor a helyi ÜHG leltár elkészítésének 

évét, 2020-at tekintettük bázisévnek. Meg kell említeni azonban, hogy a leltár a legfrissebb 

rendelkezésre álló adatokat használja fel, de számos adat a megelőző években (2010-2019 

között) került rögzítésre. Az említett módszertani háttér alapján Deszk községe a következő 

üvegházhatású gáz kibocsátás-mérséklési értékeket tűzi ki célul. 

 

16. táblázat – Deszk dekarbonizációs céljai 

Kibocsátó Kibocsátott ÜHG 

mennyisége (t/év 

CO2 egyenérték) 

2020-ban (bázisév) 

Kibocsátott ÜHG 

csökkenés 

mennyisége (t/év CO2 

egyenérték) 2035-ben 

Csökkentés 

mértéke a 

bázisévhez 

képest (%) 

Energiafogyasztás 6 495,26 -974.3 -15 % 

Mezőgazdaság 4 584,69 -458,5 -10 % 

Közlekedés 1 911,50 -382,3 -20 % 

Minden kibocsátó 

összesen 
14 188,22 -1815,1 -12,79 % 

 

A dekarbonizációs célok kijelölése során figyelembe kell venni a település teherbíró 

képességét, az itt élők és itt működő vállalkozások megélhetéséhez, fennmaradásához fűződő 

érdekeket is. Ezen szempontok szem előtt tartása mellett a végső cél a kibocsátások 

egyértelmű és nagyarányú visszafogása a következő évtizedekben. A fenti meggondolások 

figyelembe vételével, konzervatív megközelítésben Deszk község 2030-ra a 2020-as bázisérték 

mintegy 13%-ának megfelelő mennyiségű ÜHG kibocsátás megtakarítását tűzi ki célul. A 16. 

táblázatban látható ezen érték ágazatonkénti bontásban meghatározott kibocsátás-

csökkentési célszámai, melyek súlyozott átlag számításával az alábbiak szerint álltak elő. 

Itt indokolt megemlíteni, hogy az ilyen típusú tervezésnél, ahol a ható paraméterek változása 

egyrészt távolabb esnek a vizsgált entitásnál, másrészt objektív módon különböző szélső 

eredmények lehetnek, az ún. alternatív tervezést szokták alkalmazni. A jelen egyeztetési 

anyagban, szakértői megközelítésben ajánlott érték azonban nem olyan mértékű, hogy ezt a 

közösség, mint direkt célt, ne vállalhassa föl. Ez pedig ellentétes az alternatív megközelítéssel. 
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A lefolytatandó helyi közösségi, illetve érintett gazdasági és intézményi egyeztetések során 

mindez kikristályosodhat, így a végső anyag tartalmazhat egyértelmű érték kijelölést, vagy az 

alternatívát jelentő optimista és pesszimista célt és tervet. 

 

A település ÜHG leltár számításai alapján a legnagyobb kibocsátó az épületenergetikai szektor, 

így a legmagasabb arányú ÜHG kibocsátás-csökkenés ebben az ágazatban érhető el 2030-ig. A 

közintézmények az elmúlt években jó példával jártak elől, mivel a közelmúltban a középületek 

jelentős hányada energetikai korszerűsítésen esett át, mely jelentős megújuló energia 

felhasználás bevonásával járt. Ezen fejlesztések eredményeként a jövőben legnagyobb ÜHG 

kibocsátás-csökkentés a lakóépületek energetikai fejlesztésével érhető el. Ezen épületek 

nagyarányú felújítása megújuló energiaforrások bevonásával még egy 15 éves 

időintervallumban sem megvalósítható, a lakosság rendkívül eltérő pénzügyi helyzete és 

klímavédelmi hozzáállása, illetve a változó minőségű épületállomány miatt. Abban az esetben, 

ha a település valamennyi középülete, illetve a lakóépületek mintegy ötöde áttér a megújuló 

energiaforrások használatára és ezáltal közel nulla energiaigényű szintre lép, a településen 

összességében a jelenlegihez képest 15%-os CO2-megtakarítás érhető el. Ezen enyhén 

optimista célérték eléréséhez elengedhetetlen a középületek energetikai korszerűsítésének 

folytatása mellett a vállalkozások, a mezőgazdaság és egyéb szolgáltató intézmények 

épületeinek energetikai megújítása is. 

A mezőgazdaság képezi a település második legnagyobb ÜHG kibocsátó szektorát 32,3%-kal. 

A településen megtalálható szarvasmarha telep 1282 egyedet számláló (KSH, 2010) 

állatállományát állandónak tekintve is csökkenés várható a kibocsátott ÜHG gázok 

mennyiségében, a háztáji állatállomány általános csökkenése miatt. E tényező hatására 2035-

re nagyjából 10%-os ÜHG kibocsátás-csökkenés prognosztizálható. 

A közlekedési eredetű ÜHG gáz 13,5%-kal veszi ki a részét a település teljes kibocsátásából. 

Mivel a 2011-ben megépült M43-as autópálya az átmenő teherforgalom nagy részét elvezette 

a település útjairól, a legnagyobb kibocsátás csökkenés a Deszkről, illetve a környező 

településekről Deszken keresztül történő ingázás és teherszállítás csökkentésével lehetne 

elérni. Nyilvánvaló azonban, hogy Deszk kizárólag a saját lakosaihoz, intézményeihez, 

vállalkozásaihoz köthető kibocsátások mérséklésére képes hatás gyakorolni, a település ÜHG 

leltárában megjelenő egyéb tranzit-forgalomból származó kibocsátások alakulását nem áll 

módjában befolyásolni. A legnagyobb lépést a fenntarthatóság felé a tömegközlekedési 

eszközök elektrifikációja jelentheti, mivel a személygépjárművel ingázók nagyarányú áttérése 

kerékpáros közlekedésre nem várható. Deszk 2035-re vonatkozó dekarbonizációs céljának 

elérésben a közlekedési eredetű kibocsátások mérséklése, vagyis a személygépjármű-

állomány várható modernizációja, illetve az elektromos közösségi közlekedés kiépülése révén 

mintegy 20%-os ÜHG kibocsátás-csökkenés érhető el. 

A hulladékszektor üvegházhatású kibocsátása esetében a legfontosabb cél, hogy a lakosság 

minél nagyobb arányban vegye ki a részét az így keletkező ÜHG gáz kibocsátás csökkentéséből 
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(jelenleg a teljes kibocsátás 8,4 %-a). Ennek módja a háztáji hulladék komposztálás, illetve 

szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése. A csökkenés elsődleges forrása így az helyi lakosok 

környezettudatos szemléletének erősödése, amely mind a keletkező települési szilárd, vegyes 

hulladék mennyiségében, mind azon belül a szerves lebomló hulladék arányának 

mérséklődésében megmutatkozik majd. Számszerűsített ÜHG kibocsátás-csökkenés nem 

várható ettől a szektortól, mivel a település hulladékgazdálkodását a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, így az összegyűjtött hulladék teljes mennyisége 

elszállításra kerül a település területén kívül eső illetékes telephelyekre. 

 

Dá-1. Célkitűzés: Deszk üvegházhatású gáz kibocsátása 2035-re (számított értéken) 12,8%-

kal mérséklődjön, 2020-hoz képest. 

 

8.2 Adaptációs célok 
A település adaptációs céljainak kijelölésekor az elkészített problémafa „Környezeti állapot 

többelemű romlása várható” következtetéséhez közvetlenül vezető pontjait tekinthetjük 

kiindulási alapnak. Az itt megfogalmazott veszélyek a következők voltak: egyes növényfajok 

eltűnése, új kórokozók/gyomfélék megjelenése, talajerózió fokozódása, belvízveszély, 

extrém hőmérsékletű helyszínek kialakulása. Mindezek alapján Deszk község számára a „A 

település hatásviselőinek a szélsőséges időjárási jelenségek fokozódása miatt kialakuló 

környezeti állapotromláshoz való alkalmazkodó képességének erősítése” átfogó adaptációs 

cél került megfogalmazásra. Ezek mentén a 2035-ig terjedő időszakra a stratégia az alábbi 

adaptációs célokat tűzi ki a község számára: 

Aá-1 Célkitűzés: Az időjárási változékonyság fokozódásából származó belvízveszély és 

vegetáció pusztulás mérséklése, illetve az új gyomfélék és invazív fajok, valamint kórokozók 

megjelenések visszaszorítása 

• belvíz okozta károk – tartós, visszatérő belvíz elöntések 

• őshonos flóra pusztulása 

• új gyomok megjelenése 

• allergének szaporodása (allergiás megbetegedések gyakoriságának 

növekedése) 

• új kórokozók, betegségterjesztő rovarok megjelenése 

Aá-2 Célkitűzés: A település mezőgazdasági művelés alatt álló területein fellépő szélsőséges 

időjárási jelenségek és humán behatások okozta talajerózió megelőzése, időszakos- és 

tendenciaszerű vízhiány mértékének csökkentése 

• aszály okozta terméskiesés 

• öntözési lehetőségek szűkülése 

• talajok termőképességének romlása 
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• belvíz okozta károk 

• szél általi talajerózió fokozódása 

• túltermelés okozta talajromlás 

Aá-3 Célkitűzés: A szélsőséges időjárási viszonyok, hőhullámok kapcsán kialakuló települési 

hőszigetek, extrém hőmérsékletű helyszínek előfordulásának mérséklése, viharkárok 

előfordulásának enyhítése 

• hőhullámok gyakoriságának növekedése 

• zöldfelületek csökkenésének megakadályozása 

• agrárgazdaságot érintő viharkár, terméskiesés 

• épületekben, műszaki infrastruktúrában keletkezett viharkár 

• extrém csapadék okozta épületkárok 

A megjelölt adaptációs célkitűzések jól illeszkednek a településen 2020 februárjában elvégzett 

Települési Alkalmazkodási Barométer kérdőívének kitöltői által megjelölt legfontosabb, 

település specifikus éghajlati problémakörök csoportjához. 

 

8.3 Szemléletformálási, klímatudatossági célok 
Deszk község szemléletformálási célkitűzéseinek megfogalmazásakor figyelembe vettük a 

helyi és megyei szintű releváns programokat és stratégiákat, azok a település mitigációs és 

adaptációs célkitűzéseihez való szoros kapcsolódását, A stratégia „A helyi klímatudatosság 

növelése, illetve a klímaváltozás hatásainak enyhítésére irányuló egyéni és közösségi 

cselekvési lehetőségek megteremtése” alapelv mentén a következő szemléletformálási 

célokat tűzte ki. 

SZá-1 Célkitűzés: A lakosság környezettudatosságának és klímaváltozással kapcsolatos 

ismereteinek széleskörű bővítése, külön figyelmet fordítva az energia- és víztakarékos 

életmód, valamint a tudatos hulladékkezelés népszerűsítésére 

Ennek minőségi újdonsága nem az egyes elemek külön kezelésében rejlik. Ez akkor válik 

alapvetően más típusú életvitellé, amikor az egyén szemléletmódja általánossá válik, s mindez 

a helyi közösség színterén értékalkotóvá válik. Bár az utóbbi években az index sokat változott 

mint általános társadalmi viselkedési norma, de a szemlélet és a lehetséges eszköztár 

hatékony összekapcsolása nem egyértelmű. A helyi közösség ebben különleges szerepet 

játszhat. 

SZá-2 Célkitűzés: A hatékony klímavédelmi fellépés érdekében együttműködési felületeket 

biztosítani a helyi lakosság és a település gazdasági szereplőinek bevonásával 

Indokolt egyből egy kiterjesztést alkalmazni, mivel a gazdasági szereplők esetében nem csupán 

a helyi szereplők lehetőleg rendszeres jelenléte kívánatos, hanem a térségi, elsősorban 

szegedi gazdálkodó szervezeteké is, az ingázók magas száma miatt. 
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Mindez olyan platformot jelent, ahol az érintettek rendszeresen informálódhatnak, véleményt 

cserélhetnek. A helyi közösség az ilyen típusú információk hatékony csatornázásában játszhat 

megfelelő szerepet. 

 

SZá-3 Célkitűzés: „Termelj otthon, fogyassz helyit!” fenntarthatósági elv terjesztése 

Alapvető fontosságú a deszki vidéki környezetben, ahol szinte minden lakóház rendelkezik 

kiskerttel, hogy a fenntarthatóság jegyében meghirdetett programok keretében 

népszerűsítsük a hagyományos háztáji- és kisgazdálkodást. Ezen terület bővülése a 

munkahelyek teremtése, a helyi agrárkultúra és növényfajok megőrzése, valamint az 

egészséges, könnyen nyomon követhető élelmiszerek előállítása mellett közvetetten az 

üvegházhatású gázok kibocsátásához is hozzájárulhat az élelmiszerek szállítási költségeinek 

csökkentése révén. A deszki önkormányzat e cél szolgálatában már több programot, 

hagyományőrző rendezvényt szervezett, de új kezdeményezéseknek a jövőben is lehetőséget 

kell biztosítani. 

Természetesen – mint lehetséges tartalom – ez nem a nagyobb volumenű saját termelés 

terjesztését jelenti, hanem olyan fenntartható gyakorlatot, ahol a lakosság csak kicsit hagyja 

el komfortzónáját, s próbálkozik egyedi, akár speciális termékek előállításával. 

A cél támogatására - Deszk Község Önkormányzata kezdeményezésére - a település pályázni 

kíván „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” 

elnevezésű és VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívására. A projekt keretein belül a megvalósuló 

infrastrukturális fejlesztések (új, modern piactér) révén a helyi lakosság jó minőségű 

élelmiszerrel való ellátása, valamint a helyi termelők korszerű árusítási feltételeinek 

megteremtése és így a helyi gazdaság fejlesztése, fellendítésének elősegítése valósulhat meg. 

Az alábbi ábrán látható a tervezett beruházásról készült látványterv. 

1. kép – a Kossuth utcán megvalósítandó piactér látványterve 

 



8.4 Klímastratégiai célfa 
17. táblázat – Deszk klímastratégiai célfa 

 



9. Klímastratégiai intézkedések 
 

9.1 Dekarbonizációs és mitigációs intézkedések 

Lakossági épületenergetikai korszerűsítések támogatása, kiemelt 

figyelmet fordítva megújulóenergia-felhasználás hangsúlyozására 
M1 

Deszk lakosságának körében egyelőre nem tekinthető elterjedt gyakorlatnak a megújuló 

energiaforrások felhasználása. Az önkormányzat jó példával járt elöl az utóbbi években a 

közintézmények ilyen irányú fejlesztésével, azonban fontos célként jelölhetjük meg a 

megújuló energiát hasznosító technológiák népszerűsítését. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

Dá-1  SZá-1 

Időtáv: folyamatos 

Felelős: Deszk Község Önkormányzata 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény:  

Lehetséges forrás: forrás allokációs feladat 

 

A középületek energetikai korszerűsítésének folytatása a 

teljesség/komplexitás elérése felé, megújuló energiafelhasználás 

arányának folyamatos bővítése, közvilágítás fejlesztése 

M2 

Deszken az utóbbi években több fázisban zajlottak a középületek energetikai megújítási 

munkálatai. A cél nem lehet más, mint az Önkormányzat – a település valamennyi 

közigazgatási, egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális épülete komplex módon, 

megújuló energiaforrások felhasználásával történő felújításával – tegyen a település ÜHG 

kibocsátásának csökkentéséért. Az ez irányú fejlesztések folytatása tehát elengedhetetlen, 

melyek során a napelemek, a napkollektorok használata, valamint a geotermikus energia 

felhasználása kapja leghangsúlyosabb szerepet. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

Dá-1   

Időtáv: folyamatos 

Felelős: Deszk Község Önkormányzata 

Célcsoport: közintézmények munkatársai, látogatói 

Finanszírozási igény: egyeztetési feladat 

Lehetséges forrás: forrásallokációs feladat 
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A geotermikus energiahasznosítás bevezetése először főleg 

középületek, vállalati épületek, esetleg példa értékű egyéni 

beruházások, megoldások keretében; annak népszerűsítése a lakosság 

körében 

M3 

Hosszútávon klímastratégiailag elengedhetetlen lépés a régió és a település kiváló 

geotermikus adottságainak energetikai, főként fűtési célú kiaknázása. Elsődlegesen a kisebb 

befektetési költséget, így gyorsabb megtérülést biztosító hőszivattyús megoldások 

alkalmazása ajánlott a település méretéből adódóan. A hőszivattyús földhő hasznosítás 

előnye, hogy lokálisan, egy adott épületben helyileg telepíthető és annak fűtését és nyáron 

akár hűtését is 100%-ban képes ellátni. 

Mindazonáltal a település középületeik esetében érdemes megfontolni a hálózatban 

telepített nagyobb méretű geotermális fűtésrendszer kiépítésének lehetőségét is. 

A megvalósuló önkormányzati beruházások bemutatása ebben a technológiában is kiváló 

népszerűsítő erővel bírhat a lakosság körében. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

Dá-1  SZá-1 

Időtáv: folyamatos 

Felelős: Deszk Község Önkormányzata 

Célcsoport: 
közintézmények, vállalkozások munkatársai, 

közvetve a teljes lakosság 

Finanszírozási igény: egyeztetési feladat 

Lehetséges forrás: forrásallokációs feladat 

 

Közösségi közlekedés fejlesztése, a személygépjárművel történő ingázás 

csökkentése 
M4 

A település közlekedési eredetű ÜHG kibocsátásának csökkentéséhez a közösségi 

közlekedés bővítése, optimalizálása jelentős mértékben járulhat hozzá, illetve hosszútávon 

a közösségi közlekedés elektrifikációjának megtervezése is fontos lépés lehet. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

Dá-1   

Időtáv: 2035 

Felelős: Helyközi közösségi közlekedési vállalat 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény: egyeztetési feladat 

Lehetséges forrás: forrásallokációs feladat 
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A lakossági szerves és szelektív hulladékgyűjtés megvalósulása, 

fenntartása, valamint szemléletformálás 
M5 

A települési ÜHG kibocsátás hulladékkezelésből származó része csökkenthető a lakossági 

szerves szilárdhulladék komposztálásának népszerűsítésével és infrastrukturális 

támogatása által. 

A lakosság szelektív hulladékgyűjtés kéthetente történő szelektív hulladékszállítással 

valósul meg. Nagyon fontos cél a település jelenleg rendelkezésre álló kilenc szelektív 

gyűjtőszigetének fenntartása, ahol a papír, a műanyag, a fém és az üveg gyűjtésére nyílik 

lehetőség. Ez nem csupán a gyűjtés területi sűrűsége, hanem a feltételezett tudatosság mint 

társadalmi jellemző fenntartása miatt is elengedhetetlen. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

Dá-1  SZá-1 

Időtáv: folyamatos 

Felelős: Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény: egyeztetési feladat 

Lehetséges forrás: forrásallokációs feladat 

 

A lakossági vegyes szilárd hulladék fűtési célú felhasználásának, 

valamint a fa-és széntüzelés visszaszorítása 
M6 

A program elsődleges célja a lakossági szemléletformálás, melynek keretében a bizonytalan 

eredetű háztartási vegyes hulladék fűtőanyagként való felhasználásnak visszaszorítása 

valósul meg. A fenti probléma visszaszorítása a teljes helyi közösség felelőssége, melynek 

egyik sarkalatos eszköze a szankcionálás lehet. 

Összefüggésben áll az M5-ben foglalt céllal, mivel nem csupán egy tudatosításról, hanem 

kapcsolódó alternatív megoldásról is szó van. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

Dá-1  SZá-1 

Időtáv: folyamatos 

Felelős: 
Deszk Község Önkormányzata, illetékes 

intézmények 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény: egyeztetési feladat 

Lehetséges forrás: forrásallokációs feladat 
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A község szennyvízhálózatának folyamatos bővítése a még be nem vont 

épületek és településrészek felé 
M7 

A program elsődleges célja a település teljes szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerének 

fenntartása, folyamatosan bevonva a gyorsan fejlődő és bővülő településrészeket (pl. 

Marosmenti lakópark). 

Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

Dá-1   

Időtáv: folyamatos 

Felelős: Deszk Község Önkormányzata, Szegedi Vízmű Zrt. 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény: egyeztetési feladat 

Lehetséges forrás: forrásallokációs feladat 
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9.2 Adaptációs intézkedések 

A település közterületeinek, valamint a közintézmények telkein 

található vegetáció fejlesztése, fák és bokrok telepítése, meglévő 

növényzet gondozása, árnyékos felületek növelése 

A1 

Deszk községben, az utóbbi években folyamatosan zajlott a fásítás, bokortelepítés a 

közterületeken. Ennek ellenére a szélsőséges időjárási jelenségek fokozódása miatt a 

hőszigetek kialakulási esélyeinek csökkentése ettől még nem várható. Alföldi, alacsony 

fásítottságú településként elsődleges fontosságú a belterületi ÜHG nyelők arányának 

folyamatos növelése. 

A növényfajok telepítésénél komplexen érvényesítendő szempontrendszert kell kialakítani, 

amelyben megjelenik a tájazonosság, a romló klímaadottságok tűrési képessége és a 

lehetséges kompenzációs hatás. A legjobban adaptálódott, tájazonos fajokat kell előnyben 

részesíteni. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

Dá-1 Aá-1; Aá-3  

Időtáv: folyamatos 

Felelős: Deszk Község Önkormányzata 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény: egyeztetési feladat 

Lehetséges forrás: forrásallokációs feladat 

 

Talajkímélő és termékenység megőrző gazdálkodási módszerek 

széleskörű népszerűsítése; víztakarékos művelési technológiák 

népszerűsítése 

A2 

Az éghajlatváltozás következményei, főként a nyári csapadékmennyiség csökkenése, illetve 

az átlaghőmérséklet növekedése előirányozza a víztakarékos művelési technológiák 

bevezetésének és népszerűsítésének fontosságát. Közösségi szinten a gazdálkodási 

módszerek mögötti ismeretek terjesztése, specifikus fórumokon történő megosztása 

javíthatja a közösségi tudásszintet. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

 Aá-2 SZá-1; SZá-3 

Időtáv: 2035 

Felelős: Deszk Község Önkormányzata 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény: egyeztetési feladat 

Lehetséges forrás: forrásallokációs feladat 
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A települési csapadék elvezető rendszer fejlesztése kül- és belterületen 

a belvízkárok enyhítésére, frissített vízgazdálkodási cselekvési terv 

kidolgozása a belvízelvezetés területére is alkalmazva 

A3 

A szélsőséges időjárási jelenségek kezelésére megfogalmazott célok eléréséhez Deszk 

Község Vízkárelhárítási terve34 szolgáltat alapot. A dokumentum részletesen kifejti a terület 

természeti adottságait, vízrendezési műveinek helyzetét, kialakulását, valamint a védekezés 

mechanizmusát. 

A település nem rendelkezik zápor – és egyéb víztározóval. A belvíz- és csapadékelvezetés 

a sík területen elhelyezkedő település egyes részein nem biztosított, mély fekvésű területek 

hirtelen elöntése rendszeres. 

Az említett csapadéktározók, belvízelvezető hálózat teljes kiépítése, valamint a szakszerű 

védekezési mechanizmus továbbfejlesztése jelen intézkedés célja. 

Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

 Aá-1; Aá-3  

Időtáv: 2035 

Felelős: Deszk Község Önkormányzata 

Célcsoport: teljes lakosság 

Finanszírozási igény: egyeztetési feladat 

Lehetséges forrás: forrásallokációs feladat 

 

Invazív növényfajok, gyomok, allergének terjedésének 

megakadályozása; új kórokozók, betegségterjesztő rovarfajok 

visszaszorítása 

A4 

Az invazív növényfajok, gyomok és allergének, valamint veszélyes rovarfajok terjedésének 

visszaszorításában elsődleges fontosságú a lakosság szemléletformálása, 

környezettudatosságának elmélyítése. A meghirdetett programok során a személyes 

felelősség hangsúlyozása kerül középpontba, minden lakos tehet az ügy érdekében a saját 

telkének felelős karban tartásával. Az egyéni cselekvésből kiindulva település szintű 

közösségi cselekvési terv felállítása szükséges. 

Fontos szempont, hogy az invazív fajokat nem pusztán kiirtani kell, hanem helyette 

alternatív megoldást is nyújtani. 

 

 
34 Deszk Község Vízkárelhárítási Terve, 2015 január 23. (3-17.o.) 
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Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

 Aá-1  

Időtáv: folyamatos 

Felelős: Deszk Község Önkormányzata 

Célcsoport: lakosság, helyi gazdálkodók 

Finanszírozási igény: egyeztetési feladat 

Lehetséges forrás: forrásallokációs feladat 
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9.3 Szemléletformálási intézkedések 
 

A lakosság klímatudatosságát elmélyítő energia- és víztakarékossági 

kampány, rendezvénysorozat létrehozása 
SZ1 

Komplex lakossági klímavédelmi szemlélet kialakításának a meglapozása lehet. A program 

keretében nyílt lakossági fórumok, előadások kerülnek megrendezésre az önkormányzati 

képviselők, valamint a helyi érdekeltségű cégek, szolgáltatók megjelenésével és aktív 

részvételével. 

 

Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

Dá-1 Aá-2 SZá-1 

Időtáv: folyamatos 

Felelős: Deszk Község Önkormányzata 

Célcsoport: lakosság, különösen fiatalok 

Finanszírozási igény: egyeztetési feladat 

Lehetséges forrás: forrásallokációs feladat 

 

A környezetvédelem, az éghajlatváltozás megelőzését és az ahhoz való 

alkalmazkodás fontosságát hangsúlyozó ismeretterjesztő 

tanulmányutak, kiscsoportos képzések és versenyek szervezése 

gyermekek részére 

SZ2 

Kiemelt feladat a lakosság klímatudatosságra nevelése már a legifjabb korosztálytól kezdve. 

Ennek keretében táborok, ismeretterjesztő tanulmányutak, versenyek szervezésére kerül 

sor, főként az általános iskolás korosztály számára.  

A tematikus programok során a klímavédelem helyi vonatkozásának 1-1 elemére 

összpontosítva zajlik az oktatás, ezzel erősítve a komplex szemléletet. 

 

Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

  SZá-1 

Időtáv: folyamatos 

Felelős: Deszk Község Önkormányzata 

Célcsoport: lakosság - gyermekek 

Finanszírozási igény: egyeztetési feladat 

Lehetséges forrás: forrásallokációs feladat 
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A településen található vállalkozások és agrárgazdálkodási szereplők 

aktív bevonása a település klímavédelmi tevékenységeibe 
SZ3 

A település hatékony klímavédelmi cselekvőképességének feltétele a helyi vállalkozások, 

szolgáltatók bevonása a tervezett tevékenységekbe. Ezen szereplők közvetetten vagy 

közvetlenül rendelkezhetnek releváns kapcsolatokkal és erőforrásokkal a projektek 

megvalósításához, illetve érdekükben is állhat bekapcsolódni azokba. 

Az egyes vállalkozások, agrárgazdaságok helyszínei jó klímatudatossági edukációs terepet 

jelenthetnek a lakosság részérére is, kivéve így a részüket szemléletformálás feladatából. 

 

Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

Dá-1  SZá-2 

Időtáv: folyamatos 

Felelős: Deszk Község Önkormányzata 

Célcsoport: vállalkozások, szolgáltatók 

Finanszírozási igény: egyeztetési feladat 

Lehetséges forrás: forrásallokációs feladat 

 

A lakosság hulladéktermelődést okozó szokásainak alapvető 

változtatása 
SZ4 

A hulladéktermelés egyik meghatározó tényezője az élelmiszerek és a használati tárgyak 

csomagolóanyagai. Ezek döntő többsége műanyag és csak egyszer használjuk. A 

csomagolóanyagok, élelmiszerek szállítására használta táskák, zacskók többszöri 

felhasználása elsődleges és nagy erejű eszköz a hulladéktermelés növekedésének 

csillapításában. Az intézkedés során gyakorlati példák nyújtása áll a szemléletformálás 

középpontjában, ahol a lakosság vásárlási szokásainak megváltoztatása, a környezetkímélő 

és újrahasznosított csomagolóanyagok népszerűsítése a cél. 

 

Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

Dá-1   

Időtáv: folyamatos 

Felelős: Deszk Község Önkormányzata 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény: egyeztetési feladat 

Lehetséges forrás: forrásallokációs feladat 
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Saját és helybeni felhasználásra szánt háztáji és kisgazdálkodási zöldség- 

és gyümölcstermesztés támogatása, ösztönzése 
SZ5 

Közösségszervező programok és rendezvények létrehozása melynek keretében a helyi 

zöldség- és gyümölcsfélék termesztésének ösztönzése, a helyi foglalkoztatás serkentése, 

valamint közvetve az élelmiszerek szállítási költségeinek csökkentése a cél. 

A program során a közösségi együttműködés és kommunikáció fejlesztésére, valamint helyi 

vásárlói közösségek kialakítására kerül sor. 

 

Kapcsolódás a települési klímastratégia célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformálási 

célkitűzés kódja 

Dá-1  SZá-3 

Időtáv: folyamatos 

Felelős: Deszk Község Önkormányzata 

Célcsoport: lakosság 

Finanszírozási igény: egyeztetési feladat 

Lehetséges forrás: forrásallokációs feladat 
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10. A megvalósítás pénzügyi és intézményi feltételei és eszközei 
 

10.1 Menedzsment eszközök 
Deszk Község Klímastratégiájának végrehajtásáért elsődlegesen az Önkormányzat felel, 

együttműködve számos, a stratégiában ismertetett szereplővel. A stratégia hosszú távra 

határozza meg a működés ezen feladatrendszerét. A feladatellátás belső felelősségi rendszere 

megközelítése kétféle lehet: 

- önálló felelősségi körrel rendelkező személyi felelős vagy felelős szervezeti egység; 

- a működést átható, a szervezetek felelősség rendszerébe és folyamataiba beépülő, 

összetett működési és irányítási rendszer. 

A klímastratégia készítésének egyeztetési folyamatában eldönthető, hogy melyik végrehajtási 

szervezeti megoldást választja az Önkormányzat. 

 

Az egyes feladatok az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

- a klímastratégiában kijelölt intézkedések közül az Önkormányzat közvetlen 

hatáskörébe tartozóak végrehajtása; 

- a stratégiában foglalt intézkedések végrehajtását szolgáló pénzügyi források feltárása 

és tervezett allokációja, forrástérkép összeállítása 

- a lehetséges források körében különösen a pályázati lehetőségek felkutatása, 

pályázatok összeállítása, projektek lebonyolítása; 

- a klímastratégia végrehajtásához szükséges egyeztetések megszervezése; 

- a megnevezett szervezetekkel történő megállapodások kialakítása és megkötése; 

- az összetett végrehajtás helyi irányítása; 

- klímastratégia végrehajtásának nyomon követése. 

 

10.2 Intézményi együttműködési keretek 
A települési klímastratégia végrehajtása a teljes lakosság, valamint (központi, területi és helyi) 

intézményi és vállalkozói kör együttműködését igényli, önmagában sem az Önkormányzat, 

sem bármelyik szektor nem képes a célok maradéktalan elérésére. Újra fontos kiemelni, hogy 

globális problémáról van szó, mely világszintű együttműködést feltételez, melyben azonban a 

helyi közösség szerepe is beazonosítható. Az éghajlatváltozás mérséklése, az ahhoz való 

alkalmazkodás akkor lehet sikeres, ha minél többen készek e célok elérése érdekében 

tevékenykedni. Ez nem csupán szándékot és eseményeket jelent, hanem – ahogy a stratégia 

intézkedési terve magában is foglalja – célirányos fejlesztéseket tesz szükségessé helyi szinten 

is. 
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10.3 Finanszírozás 
A klímastratégiában foglalt feladatok végrehajtása összességében helyi szinten is jelentős 

költségigényt hordoz. Az intézkedések megvalósításához szükséges összegek meghatározása 

és azok lehetséges forrásainak megadása az ún. egyeztetési szakasz meghatározó feladata. A 

javaslatban foglalt intézkedések véglegesítésével és programszint tervezésével nyílik mód a 

költségigény pontos meghatározására. Erre épülve történhet meg a lehetséges forrástérkép 

összeállítása. Ebben a jelenleg nyíló új uniós tervezési ciklus (2021-2027) lehetséges pályázati 

és más keretei meghatározóak lehetnek az Önkormányzat számára. 

A klímastratégia alapvetően a 2020-2035 közötti időszakra vonatkozik, de még hosszabb távra, 

akár 2050-ig kitekintést hordoz. Az időszakban tervezett megvalósítások hatása pedig 

alapvetően határozza meg az azt követő időszak további teendőit. A klímaváltozás elleni 

globális küzdelem eddig nem nevezhető sikeresnek. Az újra- és újragondolt célkitűzések és 

megállapodások a korábbi tervek alacsony szintű végrehajtását mutatták, a klíma változása 

pedig egyértelműen mutatta a korábbi tevékenység alacsony hatékonyságát. 

A következő év abból a szempontból is jelentős, hogy az új uniós tervezési időszak 

forrásallokációja programozás szinten ekkor történik. Várható, hogy a korábbi fejlesztési 

időszakok minél fenntarthatóbb folytatása már az időszak elején lehetővé teszik konkrét 

programok megvalósítását akár a helyi szereplők számára is. 

A stratégia véglegesítése során: 

- az intézkedések megfogalmazása a kívánt beavatkozási irányokat azonosította, amiből 

konkrét beruházások, akciók nevesítése is megtörténhet. Ez lényegében egy rövidtávú 

cselekvési terv kidolgozása, illetve középtávú terv készítése keretébe történhet meg; 

- az intézkedések általában nem egy konkrét objektum fejlesztését fogalmazzák meg, illetve 

tevékenység lebonyolítását jelölik meg feladatként, hanem az érintettek egy szűkebb-tágabb 

csoportjának érintettségével jelölik ki a fejlesztési célt; 

- amikor a terv általában véve az épületek energetikai korszerűsítését irányozza elő, az 

intézkedés tényleges megvalósítása alapvetően azon múlik, hogy az érintett célcsoportok által 

elérhető források függvényében – milyen volumenben valósulnak meg a kijelölhető feladatok. 

Ez pl. az ÜHG összevetésben azt jelenti, hogy a volumen teszi megalapozottá az elérni 

tervezett érték változást. 

- mindezekből az is következik, hogy a feladatok elérési lehetőségének függvényében indokolt 

részletes költségvetések összeállítása, melyben figyelembe veszik az itt tárgyalt lehetséges 

hatásokat. Mindezt lehetőleg abban a módszertanban, ahonnan az értékek átemelhetők. 

A fenti érvrendszer alapján a klímastratégia az egyes intézkedések megvalósításának 

forrásigényére vonatkozóan indokolt nagyságrendi, esetleg sávosan megadott tervszámot 

megadni, a költségek az intézkedések megvalósításának módjától, volumenétől, időpontjától, 

valamint a tervezett forrás összetettségétől függően 
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10.4 Érintettek, partnerségi terv 
Deszk község Önkormányzatának célja, hogy a település lakosságának, vállalkozói rétegének 

minél nagyobb körét legyen képes megszólítani a következő években, akár széleskörű, a 

lakosság felé irányuló, akár célzott, egy-egy kiemelt társadalmi csoportnak, szervezeti 

közösségnek szóló szemléletformálási kezdeményezés, vagy kifejezetten szakmai jellegű 

programok megvalósításáról van is szó. 

A klímacélok érdekében fontos tartós partneri viszony kialakítása az éghajlatváltozással 

kapcsolatos témakörökben érdekelt közintézményekkel, civil szervezetekkel és gazdálkodó 

szervekkel egyaránt. Ennek alapja lehet a tervezett tevékenység által indokolt módozatú, 

lehetőleg hosszú távú megállapodások kialakítása. 

Egy ilyen összetett érdekrendszeren alapuló, multilaterális együttműködési rendszer 

létrehozása lehet egy könnyebb feladat, amennyiben a probléma felismerése hasonlóan 

magas szintű. Ugyanakkor annak működtetése rendkívül nehéz. Konkrét lehetséges kimentek 

nélkül (pl. csak az üvegházhatású gázok helyi csökkentésen céljából) fenntartani az 

érdeklődést és még inkább a cselekvő részvételt, komoly küldetés. Ez irányba vezethet az 

önkormányzati intézmények azonnali bevonása, lehetséges módon megbízva őket saját 

szervező feladattal is. A külső résztvevők számára a minél konkrétabb programalkotás és közös 

cselekvési terv kialakítása indíthat el hatékony együttműködést. 

Elengedhetetlen feltétel a folyamatos és célzott, hatékony kommunikáció elindítása. Egy 

kifejezetten klíma-orientált kommunikációs terv (mert természetszerűleg beépül az általános 

és más irányú kommunikációba egyaránt) megfelelő láthatósági alapot jelenthet a stratégia 

végrehajtásában. 
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11. Stratégiai monitoring és értékelés 
 

11.1 Monitoring és felülvizsgálat 
Deszk község klímastratégiájában megfogalmazott célok és tevékenységek megvalósulásának 

folyamatos és rendszeres nyomon követése elengedhetetlen az azok végrehajtása közben 

felmerülő konfliktusok és hiányosságok mielőbbi feltárása és megoldása érdekében. A 

klímastratégiai monitorozás egyrészt a kijelölt célok teljesülését, másrészt pedig a tényleges 

intézkedések megvalósulásának mikéntjét vizsgálja, és követi. Az így kialakított nyomon 

követési rendszer a stratégia támogatási hátterét adja, mely segítségével a település 

önkormányzata és a végrehajtásért felelős szervek a változó klímakörnyezeti és társadalmi 

adottságokhoz igazodva, azokhoz dinamikusan alkalmazkodva határozhatják meg a soron 

következő megvalósítandó lépéseket. A tervezés – végrehajtás – ellenőrzés fázisait magába 

foglaló nyomon követés elengedhetetlen eleme a folyamatban lévő és már megvalósult 

intézkedések hatékonysági adatainak gyűjtése, azok kiértékelése, majd felülvizsgálata. 

Az alábbi két táblázat az egyes klímastratégiai célokhoz kapcsolt, valamint az adott 

intézkedések teljesülését jelző eredményindikátorokat tartalmazza. Az egyes indikátorok 

gyűjtéséért az Önkormányzat a felelős, azonban a gyűjtés folyamatába minden esetben be kell 

vonnia az adott tevékenység szempontjából releváns intézmények, szolgáltatók helyi vagy 

térségi kirendeltségét. 

 

18. táblázat - Célok teljesülését mérő indikátorok 

Célrendszeri elem 
Indikátor 

neve 

Mérték-

egység 
Adat forrása 

Bázis-

év 

Bázisévi 

érték 
Célév Célérték 

Dekarbonizációs cél: Deszk 

üvegházhatású gáz kibocsátása 

2035-re (számított értéken) 

12,8%-kal mérséklődjön 2020-

hoz képest 

A település 

területéről 

származó ÜHG 

kibocsátás 

tonna CO2 

egyen-

érték/év 

KSH adatok 

alapján Deszk 

Község 

Önkormányzata 

2020 14188 2035 12373 

Adaptációs cél 1: Az időjárási 

változékonyság fokozódásából 

származó belvízveszély és 

vegetáció pusztulás 

mérséklése, illetve az új 

gyomfélék és invazív fajok, 

valamint kórokozók 

megjelenések visszaszorítása 

Releváns 

települési 

meg-

akadályozó, 

megelőző 

beavatko-

zások száma 

db Deszk Község 

Önkormányzata 

2020 n.a. 2022 2 

Adaptációs cél 2: A település 

mezőgazdasági művelés alatt 

álló területein fellépő 

szélsőséges időjárási jelenségek 

és humán behatások okozta 

talajerózió megelőzése, 

időszakos- és tendenciaszerű 

mezőgazda-

sági művelés 

alatt álló 

területek 

kiterjedésé-

nek változása 

% KSH 2020 0 2035 max. 

- 10% 
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Célrendszeri elem 
Indikátor 

neve 

Mérték-

egység 
Adat forrása 

Bázis-

év 

Bázisévi 

érték 
Célév Célérték 

vízhiány mértékének 

csökkentése 

Adaptációs cél 3: A szélsőséges 

időjárási viszonyok, hőhullámok 

kapcsán kialakuló települési 

hőszigetek, extrém 

hőmérsékletű helyszínek 

előfordulásának mérséklése, 

viharkárok előfordulásának 

enyhítése 

A hőség 

okozta 

rosszullétekre 

visszavezet-

hető orvosi 

riasztások 

átlagos száma 

db/ 

időszaki 

nap 

A település 

orvosi 

rendelőinek 

becslése 

2020 n.a. 2035 max. 1 

Szemléletformálási cél 1: A 

lakosság 

környezettudatosságának és 

klímaváltozással kapcsolatos 

ismereteinek széleskörű 

bővítése, külön figyelmet 

fordítva az energia- és 

víztakarékos életmód, valamint 

a tudatos hulladékkezelés 

népszerűsítésére 

Klímatudatos-

ságot erősítő 

rendezvények 

száma 

db/év Deszk Község 

Önkormányzata 

2020 n.a. 2022 1 

Szemléletformálási cél 2: A 

hatékony klímavédelmi fellépés 

érdekében együttműködési 

felületeket biztosítani a helyi 

lakosság és a település 

gazdasági szereplőinek 

bevonásával 

Együtt-

működést 

elősegítő 

rendezvények 

száma 

db/év Deszk Község 

Önkormányzata 

2020 0 2022 1 

Szemléletformálási cél 3: 

„Termelj otthon, fogyassz 

helyit!” fenntarthatósági elv 

terjesztése 

Tematikus 

rendezvények 

résztvevőinek 

száma 

fő/év Deszk Község 

Önkormányzata 

2020 n.a. 2022 300 
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19. táblázat - Intézkedések teljesülését mérő indikátorok 

Intézkedés Indikátor neve 
Mérték

egység 

Adat 

forrása 

Gyűjtési 

gyakoriság 
Célév 

Cél-

érték 

Gyűjtés 

felelőse 

M1 

Lakossági épületenergetikai 

korszerűsítések 

támogatása, kiemelt 

figyelmet fordítva 

megújulóenergia-

felhasználás 

hangsúlyozására 

Megújuló 

energiaforrást is 

hasznosító 

energetikai 

korszerűsítésen 

átesett 

lakóépületek száma 

db Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

3 évente 2035 15 Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

M2 

A középületek energetikai 

korszerűsítésének 

folytatása a 

teljesség/komplexitás 

elérése felé, megújuló 

energiafelhasználás 

arányának folyamatos 

bővítése, közvilágítás 

fejlesztése 

Megújuló 

energiaforrást is 

hasznosító 

energetikai 

korszerűsítésen 

átesett középületek 

száma 

db Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

3 évente 2035 7 Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

M3 

A geotermikus 

energiahasznosítás 

bevezetése először főleg 

középületek, vállalati 

épületek, esetleg példa 

értékű egyéni beruházások, 

megoldások keretében; 

annak népszerűsítése a 

lakosság körében 

Geotermikus 

energia (földhő) 

hasznosítást 

megvalósító új 

épület-

korszerűsítések 

száma 

db Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

3 évente 2035 5 Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

M4 

Közösségi közlekedés 

fejlesztése, a 

személygépjárművel 

történő ingázás 

csökkentése 

Közösségi 

közlekedést 

rendszeresen 

használó deszki 

lakosok száma 

fő Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

3 évente 2035 500 Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

M5 

A lakossági szerves és 

szelektív hulladékgyűjtés 

megvalósulása, fenntartása, 

valamint szemléletformálás 

Működő szelektív 

hulladékgyűjtő 

szigetek száma 

db Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

3 évente 2023 9 Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

M6 

A lakossági vegyes szilárd 

hulladék fűtési célú 

felhasználásának, valamint 

a fa- és széntüzelés 

visszaszorítása 

A témában 

megrendezett 

szemléletformálási 

rendezvények 

száma 

db Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

2 évente 2035 10 Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

M7 

A község 

szennyvízhálózatának 

folyamatos bővítése a még 

be nem vont épületek és 

településrészek felé 

Megépült 

szennyvíz-elvezető 

rendszer hossza 

km Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

3 évente 2035 6 Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 
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Intézkedés Indikátor neve 
Mérték

egység 

Adat 

forrása 

Gyűjtési 

gyakoriság 
Célév 

Cél-

érték 

Gyűjtés 

felelőse 

A1 

A település közterületeinek, 

valamint a közintézmények 

telkein található vegetáció 

fejlesztése, fák és bokrok 

telepítése, meglévő 

növényzet gondozása, 

árnyékos felületek növelése 

Közterületeken, 

középületek 

udvarán telepített 

fák száma 

db Deszk 

Község 

Önkormá

nyzata 

3 évente 2035 1000 Deszk 

Község 

Önkormá

nyzata 

A2 

Talajkímélő és 

termékenység megőrző 

gazdálkodási módszerek 

széleskörű népszerűsítése; 

víztakarékos művelési 

technológiák 

népszerűsítése 

A témakörben 

megrendezett 

rendezvények 

száma 

db Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

2 évente 2035 10 Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

A3 

A települési csapadék 

elvezető rendszer 

fejlesztése kül- és 

belterületen a belvízkárok 

enyhítésére, frissített 

vízgazdálkodási cselekvési 

terv kidolgozása a 

belvízelvezetés területére is 

alkalmazva 

A fejlesztésekkel 

érintett 

csapadékvíz-

elvezető rendszer 

hossza 

km Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata, 

Vízgazdál-

kodási 

szolgál-

tató 

4 évente 2035 6 Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata, 

Vízgazdál-

kodási 

szolgál-

tató 

A4 

Invazív növényfajok, 

gyomok, allergének 

terjedésének 

megakadályozása; új 

kórokozók, 

betegségterjesztő 

rovarfajok visszaszorítása 

Az invazív 

növényfajok, 

allergének, 

kórokozók nyomon 

követése megoldott 

igen / 

nem 

Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

2 évente 2025 igen Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

SZ1 

A lakosság 

klímatudatosságát 

elmélyítő energia- és 

víztakarékossági kampány, 

rendezvénysorozat 

létrehozása 

A témakörben 

szervezett 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

fő Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

évente 2035 1500 Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

SZ2 

A környezetvédelem, az 

éghajlatváltozás 

megelőzését és az ahhoz 

való alkalmazkodás 

fontosságát hangsúlyozó 

ismeretterjesztő 

tanulmányutak, 

kiscsoportos képzések és 

versenyek szervezése 

gyermekek részére 

A témakörben 

megvalósult 

foglalkozások, 

tanulmányutak, 

versenyek száma 

db Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

évente 2035 60 Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 
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Intézkedés Indikátor neve 
Mérték

egység 

Adat 

forrása 

Gyűjtési 

gyakoriság 
Célév 

Cél-

érték 

Gyűjtés 

felelőse 

SZ3 

A településen található 

vállalkozások és 

agrárgazdálkodási szereplők 

aktív bevonása a település 

klímavédelmi 

tevékenységeibe 

A klímavédelmi 

tevékenységekbe 

bevont helyi 

termelők, 

vállalkozások száma 

db Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata, 

résztvevő 

vállalko-

zások 

4 évente 2035 15 Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

SZ4 

A lakosság 

hulladéktermelődést okozó 

szokásainak alapvető 

változtatása 

A témakörben 

megvalósult 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

fő Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

2 évente 2035 1500 Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

SZ5 

Saját és helybeni 

felhasználásra szánt háztáji 

és kisgazdálkodási zöldség- 

és gyümölcstermesztés 

támogatása, ösztönzése 

Saját felhasználású 

élelmiszer-

termelésre irányuló 

kezdeményezések 

száma 

db Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 

3 évente 2035 4 Deszk 

Község 

Önkor-

mányzata 
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11.2 A jövőbeni stratégiai tervezési és felülvizsgálati tevékenység harmonizálása a 

klímastratégiával 
A klímastratégiában meghatározott adatok – mint minimum megközelítés – rendszeres 

gyűjtése és elemzése szolgáltat alapot az azokat szolgáló intézkedések megvalósulásának 

aktuális állapotáról szóló értékelések, végső soron a megfogalmazott célok teljesülésének 

elemzéséhez. A klímastratégiáról annak elfogadását követően Deszk Község Önkormányzata 

rendszeresen, de legalább háromévente előrehaladási és felülvizsgálati jelentést készít. Az 

első jelentés összeállítása a 2024-ben esedékes a 2021-2023-as évekre vonatkozóan. Ezt 

követően minden újabb hároméves időszakra a követő évben időszerű az előrehaladási és 

fenntarthatósági jelentés összeállítása. A jelentés az indikátorértékek alakulásának 

bemutatása mellett szöveges értékelést is tartalmaz a végrehajtás fő tapasztalatairól, az 

azokat segítő, illetve akadályozó legfontosabb tényezőkről. Kitér a stratégia megvalósításához 

szükséges anyagi források alakulására, a stratégia tartalmához kapcsolódó esetleges újonnan 

megjelent kutatási eredményekre, technológiai eljárásokra, a településen, Csongrád-Csanád 

megyében, vagy az országban az elmúlt években elfogadott új fejlesztési irányokra, tervekre 

és programokra. Számításba vesz minden olyan körülményt, amelyek érdemi hatást 

gyakorolhatnak a kitűzött célok elérésére. 

Mindezek alapján az előrehaladási és fenntarthatósági jelentés – indoklással alátámasztott – 

javaslatot kell tartalmazzon arra, hogy a megelőző időszakban bekövetkezett változások 

indokolttá teszik-e települési klímastratégia módosítását, és természetesen javaslatot tesz a 

módosításra. Amennyiben igen, annak mely részét és milyen módon. A fentiek alapján a 

települési klímastratégia aktualizálása és egyéb települési stratégiai dokumentumokkal való 

harmonizálása biztosítottnak tekinthető. Mint ismert, az éghajlatváltozás az élet szinte 

valamennyi területét érinti, ennek megfelelően a klímastratégia számos ágazat számára jelöl 

ki feladatokat, amelyeknek integrálódniuk kell az adott fejlesztési terület, ágazat stratégiai 

dokumentumaiba is. Így amellett, hogy a klímastratégia maga is alkalmazkodik a település 

többi fejlesztési elképzeléseihez, ez utóbbiaknak is összhangban kell lenniük a jelen 

dokumentumban és annak módosított változataiban kijelölt célokkal, beavatkozási irányokkal. 

Sőt, a jövőben ez az irány jelentősen megerősödik. Ennek érdekében Deszk település stratégiai 

tervdokumentumainak soron következő és azt követő mindenkori felülvizsgálata során 

érvényesíteni kell azokban a klímastratégia szemléletet, amennyiben lehetséges konkrét 

beavatkozási irányait, intézkedéseit is. 

 


