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KÖSZÖNTŐ  
Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke 
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat KEHOP-os forrásból, 
2016.szeptember 1-jétől egy 18 hónapos futamidejű projektet valósít meg 
„Komárom-Esztergom megyei klímastratégia készítése és éghajlat-változási 
platform létrehozása” címmel, 30 millió Ft európai uniós támogatásból. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy ez már nem az első ilyen jellegű projektünk, 
ami azt is igazolja, hogy megyénk maximálisan elkötelezett a 
környezetvédelem mellett. 2014-ben a megyék közül elsőként készítettük el 

a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó új Környezetvédelmi Programunkat, majd 2015-ben 
csatlakoztunk Áder János köztársasági elnök által támogatott „KLÍMAVOKS” klímavédelmi összefogáshoz 
is. Tavaly júliusban pedig a TOP 3.2.1. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú 
felhívásra is benyújtottuk pályázatunkat a megye területén működő helyi fejlesztési stratégiával 
rendelkező vidékfejlesztési közösségek Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) az 
elkészítésére. Tudjuk azonban hogy stratégiákkal, tervekkel és programokkal még nem lehet megváltani 
a világot! Fontos, hogy változtassunk az emberek gondolkodásmódján is! Ehhez hatékony 
szemléletformálás kell, és ezt nem lehet elég korán kezdeni. A Megyei Önkormányzat Hivatalán belül 
létrehoztunk egy éghajlat-változási platform titkárságot, melynek az a feladata, működtesse a megye 
releváns környezetvédelmi szervezeteit tömörítő éghajlat-változási platformot, szemléletformálási 
akciókat szervezzen és a projekt keretében megszerzett ismereteket minél szélesebb körben terjessze is. 
A titkárságot a fenntartási időszakon túl is működtetni kívánjuk.  Köztudott, hogy 
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ma már bármilyen uniós forrásszerzés esetén be kell mutatni a fejlesztés klímakockázatait is. Hamarosan 
pedig megjelenik az a pályázati felhívás is, ami települési klímastratégiák elkészítését teszi lehetővé. 
Mindezek elkészítésében a titkárság a felhalmozott ismeretek birtokában minden esetben hasznos 
segítséget nyújthat. Végül pedig szeretném hangsúlyozni, hogy a platform titkárság működtetésével és 
magának a platformnak a mozgásban tartásával továbbra is közbeszéd tárgyává kívánjuk tenni a 
klímaváltozást, nem utolsó sorban pedig forintra váltani a stratégia célkitűzéseit. 

 

ELŐZMÉNYEK: A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek 

elősegítése érdekében került kiírásra a KEHOP 1.2.0 kódjelű pályázati felhívás, melynek alapvető célja a 

klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, 

peremfeltételeinek biztosítása, klímastratégiai módszertan összeállításával, megyei szintű 

klímastratégiai dokumentumok kidolgozásával, tudásmegosztással, széleskörű szemléletformálási 

program segítségével. A Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozandó módszertan alapján, a 

projekt megvalósítás kezdetétől a megyei szereplők aktív bevonásával megyei klímastratégiák kerülnek 

kidolgozásra. A projekt keretében a megyék létrehozzák éghajlat-változási platformjaikat is, amik a 

klímaváltozással kapcsolatos hírek, fejlesztési lehetőségek helyi szereplők számára történő 

eljuttatásával, továbbá a helyi klímaváltozással, klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő 

alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési igények, jó gyakorlatok felmérésével és összehangolásával, 

széles körű megismertetésével, online szaktanácsadás biztosításával foglalkoznak a projekt időtartama 

alatt. 

 

PROJEKT TARTALMA: A projekt megvalósítása két lépcsőben történik. A projektfejlesztési 

szakaszban állítjuk fel a projektmenedzsmentet és készítjük el a projektmegalapozó munkarészeket. 
Miután ezeket a dokumentumokat elfogadta az Irányító Hatóság, lép majd a projekt a megvalósítás 
szakaszába. A projekt megvalósítására elnyert támogatás összege 30.000.000 Ft  
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Projektfejlesztés  
 

 felállításra kerül a projektmenedzsment szervezet, az éghajlat-változási platform 2 fős titkársága 
és a szakmai közreműködő team 

 A projekt megvalósíthatósági tanulmánya, a klímastratégia és az ezekhez kapcsolódó szakértői 
tevékenység tárgyában közbeszerzés lefolytatása 

 Projekt megvalósíthatósági tanulmánya és mellékleteinek elkészítése 

 Eszközbeszerzés 

 Nyilvánossági és arculati elemek megvalósítása 

 projekt-menedzsment feladatok ellátása 
Projekt-megvalósítás (a projekt megvalósítás időtartama: 2017.03.01-2018.02.28.) 

 

 Megalakul a Komárom-Esztergom Megyei éghajlatváltozási-platform  

 A klímastratégia elkészítése, társadalmasítása, a Klímabarát Települések Szövetségével való 
jóváhagyatása, közgyűlési elfogadása 

 Projekthez kapcsolódó szakmai rendezvények (konferenciák, workshop-ok, lakossági 
figyelemfelkeltő akciók, rajz-fotópályázatok, diák energiahatékonysági menedzser pályázat) 

 Kiadvány készítése 

 projekt-menedzsment feladatok ellátása 

 
EDDIG MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK 
 
A projektfejlesztési szakaszban már lezajlott a megvalósíthatósági tanulmány, klímastratégia és szakértői 
tevékenység végzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás, ami eredményes volt. 2016. november 8-án 
kötöttük meg a vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevővel a Magyar Innováció és Hatékonyság 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 2.). A projekt 
megvalósíthatósági tanulmánya elkészült, amit társadalmasítottunk is. 2017. március 15-ig pedig az 
Irányító Hatóság felé is benyújottuk. A projekt a megvalósíthatósági tanulmány IH általi elfogadását 
követően léphet a megvalósítási szakaszba. 
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AKTUALITÁSOK: 

Sajtótájékoztató a projektről: 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat nyertes projektjének köszönhetően megyei 

klímastratégiát készít és éghajlat-változási platformot hoz létre. A tervezési munka mellett fontos cél a 

szemléletformálás is, így a megye óvodásainak, általános iskolásainak és középiskolás diákjainak rajz- 

illetve fotópályázatot, a tatabányai Edutus Főiskola hallgatói részére pedig projektlogó pályázatot 

hirdettek meg a témában. Sajtótájékoztató keretében ismertette a megye legújabb uniós projektjének 

előrehaladását Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. Az önkormányzat KEHOP-os forrásból, 30 

millió Ft európai uniós támogatással klímastratégiát készít, és éghajlat-változási platformot hoz létre. A 

közgyűlés elnöke hangsúlyozta, a megyei önkormányzatnak nem ez az első ilyen jellegű projektje, ami 

igazolja, hogy a megye maximálisan elkötelezett a környezetvédelem mellett. „Tudjuk azonban, hogy 

stratégiákkal, tervekkel és programokkal még nem lehet megváltani a világot! Fontos, hogy 

változtassunk az emberek gondolkodásmódján is! Ehhez hatékony szemléletformálás kell, ezt pedig nem 

lehet elég korán kezdeni” – mondta. Borsó Tibor alelnök hozzátette, kiemelten fontos, hogy a 

klímastratégiával minden megyében élő azonosulni tudjon, magának érezze, hiszen a klímavédelem 

mindannyiunk felelőssége. „A megyei önkormányzat már a projekt kezdetétől partnerségben 

gondolkodik. 55 szervezetet kerestünk fel, hogy legyenek szövetségeseink. Örömmel nyugtáztuk, hogy a 

30 szervezet már írásban jelezte belépési szándékát, így március 16-án ünnepélyesen is megalakulhat a 

platform a Megyeházán.” – emelte ki.  Czunyiné Dr. Bertalan Judit, országgyűlési képviselő elmondta, 

hogy a klímastratégiához elengedhetetlen szemléletformálást alulról kell kezdeni, a megye törekvése 

tehát, hogy a legkisebbeket szólítja meg a tudatos magatartás elősegítése érdekében, kiemelkedően 

fontos. „Úgy tűnhet, hogy ez a probléma tőlünk független, ám ha az összképet nézzük, mégis csak tőlünk 

függ, hogy élhetővé tegyük és élhetőként tartsuk meg gyermekeink, unokáink és a későbbi generációk 

számára a Földet”- fejtette ki.  A projekt keretében, a megye óvodásainak, általános iskolásainak és 

középiskolásainak meghirdetett rajzpályázatot Hummel Rudolf, projektmenedzser ismertette. A diákok 

a szemléletformálást segítő pályázatokra készült pályaműveket még március 20-
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ig készíthetik el, a rajzok benyújtásához minden lényeges információ megtalálható a megyei 

önkormányzat oldalán – www.kemoh.hu. „Már túl vagyunk egy sikeres projektlogó pályázaton, ahol az 

Edutus Főiskola kreatív diákjainak köszönhetően kiváló pályaművek születtek, így a Lévai Ádám vezette 

zsűri nem volt könnyű helyzetben, amikor kiválasztotta a projekt arculatát meghatározó hivatalos logót” 

– nyilatkozta. A logópályázatot Hudák Tibor Ferenc pályaműve nyerte, aki a nyertes alkotásával 

kapcsolatban elmondta, elsősorban a mindenki számára érzékelhető éghajlatváltozást, a felborult 

időjárási viszonyokat próbálta szimbolikusan ábrázolni. 

 

Óvodai és általános iskolai rajzpályázatok 

2017. március 20-ig még nyitva benyújthatók a „Klímaváltozás Komárom-Esztergom megyében” címmel 

meghirdetett óvodai és általános iskolai rajzpályázatok! A felhívásokról bővebb információval Szokolai 

Brigitta platform titkársági menedzser szolgál a 20-587-1638-as telefonszámon. 

Középiskolások részére energetikai képzési program a szemléletformálás jegyében 

„Az év diák energiahatékonysági menedzsere” innovatív energetikai célú szemléletformálási program 

Komárom-Esztergom megyei középiskolások részére. A pályázati felhívás és jelentkezési lap az alábbi 

linken elérhető és letölthető: 

http://www.kemoh.hu/index.php?fmp=4&mid=362&teljes=2776 

http://www.kemoh.hu/index.php?fmp=4&mid=362&teljes=2776
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JÖVŐBENI ESEMÉNYEK (tervezett) 

2017. március 16. csütörtök 15.00 óra Tatabánya Megyeháza Nagytanácsterme:  Komárom-Esztergom 

Megyei Éghajlat-változási platform alakuló ülése 

2017. április 13 csütörtök 9.00 óra Megyeháza Konferenciaterme: Klímaváltozás Komárom-Esztergom 

megyében” óvodai és általános iskolai rajzpályázatok bírálata 

2017. április 18. kedd 9.00 óra Klímaváltozás Komárom-Esztergom megyében” középiskolai 

fotópályázatok bírálata 

2017. április 20. Székesfehérvár, Magyar Innováció és Hatékonyság Nkft. passzív háza: az „év diák 

energiahatékonysági menedzsere középiskolások részére meghirdetett energetikai képzési program 

kihelyezett gyakorlati képzése 

2017. április 25. kedd 10.00 óra, Tatabánya Megyeháza Nagytanács-terme: „Klímaváltozás Komárom-

Esztergom megyében” szakmai „érzékenyítő konferencia” 

2017. május 8-9. Hétfő, kedd, Tatabánya Megyeháza Nagytanácsterme, Klímabarát Települések 

Szövetsége által szervezett képzés a Komárom-Esztergom megyei éghajlat-változási platform tagok 

számára. 

 

 

 

 

 




