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KEHOP 1.2.0 Kedvezményezetti találkozó 
 
2017. október 10-én kedden Budapesten szervezett találkozót a KEHOP 1.2.0 kiírás érintettjei részére a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős 
Helyettes Államtitkársága. A résztvevők ezúttal közvetlenül a megyei klímastratégiák elkészítésének 
módszertanát jegyző Klímabarát Települések Szövetségétől (a továbbiakban: Szövetség) kérdezhettek és 
kérhettek tájékoztatást. A meghívottakat Pungor Szilvia osztályvezető Asszony köszöntötte. A Szövetség 
részéről Kovács Lajos elnök mellett jelen volt dr. Pálvölgyi Tamás Szakmai vezető és Dr. Czira Tamás 
illetve Dobozi Eszter szakértők is. A tervezési munka jól halad. Jó néhány megye stratégiája már a 
Szövetségnél van, de több megye is napokon belül eljuttatja azokat a Szövetséghez. Az Irányító Hatóság 
kérése alapján még a széleskörű társadalmasítás előtt szükséges a terveket véleményeztetni. A 
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatot Hummel Rudolf projektmenedzser képviselte, aki 
kérdéseket is tett fel az üvegházhatású gázok leltárjával összefüggésben illetve a megyék 
sérülékenységnek kitett természeti, építészeti értékkataszterével kapcsolatban. A találkozó eredményes 
volt. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. október 17-én juttatta el a megyei 
klímastratégia tervezői változatát a Szövetséghez, a széleskörű társadalmasítást megelőzően. 
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„Tiszta levegőért, a távfűtés nem gáz” szakmai konferencia a Klímabarát 
Települések Szövetségének szervezésében 

 
2017. október 12-én 
Budapesten a FŐTÁV Zrt. 
székhelyén rendezett 
szakmai konferenciát a 
Klímabarát Települések 
Szövetsége. A 
helyszínválasztás sem volt 
véletlen, hiszen napjainkban 
a távfűtés a klímavédelem 
egyik hatásos eszköze lehet. 
A budapesti tendenciák 
mindenesetre ígéretesek, 
hiszen a 100 %-os 
önkormányzati tulajdonú 
vállalat 2016 és 2017-ben 30-
35 MW-al növelte a 
kapacitásait és a 

közeljövőben tervezi 10.000 belvárosi lakás távfűtésbe kapcsolását is. Jelenleg 238.000 lakás fűtéséről és 
használati meleg-vizéről gondoskodnak. A rendezvény meghívottait Kovács Lajos a Klímabarát 
Települések Szövetségének elnöke, illetve a házigazda nevében Dr. Mitnyan György a FŐTÁV zrt. 
vezérigazgatója köszöntötte. A jelenlévők Orbán Tibor műszaki vezérigazgató-helyettes előadásából a 
FŐTÁV Zrt. KEHOP-ból tervezett fejlesztéseit is megismerhették. A rendezvényen szó esett az 
imissziómérési technikák újdonságairól, az országos légszennyezettségi mérőhálózat jövőbeli bővítési 
lehetőségeiről. Dr. Pálvölgyi Tamás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Karának Környezet-gazdaságtan Tanszékvezetőjének előadásából pedig 
megtudhattuk, hogy a távfűtés a települési éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás fontos 
stratégiai eszköze.  

Kép: www.klimabarat.hu 
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Szó esett még a távhő támogatások rendszeréről, a távhő ökocimkéről és a fűtéri rendszerek 
felkészítéséről is.  
Az esemény üzemlátogatással zárult. A rendezvényen a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat 
részéről Hummel Rudolf projektmenedzser vett részt. 
 

Véget ért a „Klímaváltozás Komárom-Esztergom megyében rajz-és 
fotópályázat 8 állomásos vándorkiállítása! 

A pályaművek Tát, Bábolna és Esztergom után a megyeszékhelyre érkeztek 

 
2017. október 20-án Táton, október 27-
én Bábolnán, november 13-án pedig 
Esztergomban folytatódott a Komárom-
Esztergom megyei Önkormányzat 
rendhagyó kiállítás sorozata. A 8 
állomásos vándorkiállítás végül november 
21-én a megyeszékhelyen Tatabányán ért 
véget. A rendhagyó tárlatot moderátora 
ezúttal is Hummel Rudolf a Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 
osztályvezetője volt, aki egyben a projekt 
menedzsere is. Ahogy Táton, Bábolnán és 
Esztergomban, úgy Tatabányán is teltház 
kísérte a rendezvényt. Az „ÖKO” iskola 
címmel is büszkélkedő Sárberki iskola 
máltó helyszíne volt a vándorkiállítás 

utolsó állomásának. A forgatókönyv hasonló volt a korábbiakhoz. Borsó Tibor a megyei közgyűlési elnök 
a projekt vezetője a gyermekek nyelvén szólt a diáksághoz, körbejárva a klímaváltozás problematikáját.  
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Örömmel nyugtázta, hogy mint a korábbi 7 helyszínen, úgy Tatabányán is felelősen gondolkodnak 
bolygónk jövőjéről a diákok, ami a felkészítő tanárok és az iskola vezetésének remek munkáját is 
igazolja. A tatabányai helyszínen a hagyományőrző produkció ezúttal néptánc volt, ami látványosra 
sikeredett így a vastaps sem maradt el. Hummel Rudolf ezt követően, ahogy a korábbi 7 állomás 
esetében is, részletesen beszámolt a projekt tartalmáról, annak végrehajtásáról, főbb mérföldköveiről és 
elért eredményeiről. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat még a tavasz folyamán a megyei 
óvodások, alsó és felső tagozatos általános iskolások részére rajzpályázati felhívásokat, míg a 
középiskolások számára fotópályázatot tett közzé. Mind az óvodai és általános iskolai rajzpályázatok 
illetve középiskolai fotópályázat népszerűségét jelzi, hogy közel 2000 pályamű született, így a Szample 
Krisztina képzőművésznő vezette zsűrinek nem volt könnyű dolga A megyei önkormányzat a 8 
legaktívabb településen (Komárom, Bakonysárkány, Nyergesújfalu, Pilismarót, Tát, Tatabánya, Bábolna, 
Esztergom) kiállításokat is szervez a beérkezett alkotásokból és egy díszoklevél átadásával ismeri el a 
településeken működő óvodák és általános iskolák erőfeszítéseit. Így történt ez Tatabányán is, ahol a 
díszoklevelet Turainé John Katalin Tatabánya megyei jogú város alpolgármestere vette át Borsó Tibor 
megyei közgyűlési alelnöktől. A kiállítás szervezése és installációja ezúttal is Szokolai Brigittának a 
megyei klíma platform titkársági menedzserének volt köszönhető, aki már a kezdetektől motorja a 
projektnek. A kiállítás sorozat ezzel véget ért, de a Komárom-Esztergom megyei klíma platform a 
jövőben is tervezi hasonló szemléletformálási akciók megvalósítását, illetve tervben van a díjazott 
pályaművek digitális hozzáférhetőségének a biztosítása is, hogy még szélesebb körben is 
megtekinthetők legyenek a legszebb pályaművek. 
 

Workshop keretében vitatták meg a megyei klímastratégiát az 
ágazati szereplők! 

 
A KEHOP 1.2.0 pályázati felhívásnak megfelelően, 
összhangban a projektgazda tervezési programjával 
illetve filozófiájával, kezdetét vette egy 3 állomásos 
workshop sorozat is a megyében.  
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Miután elkészült a megyei 
klímastratégia egyeztetési 
változata, azt a 31 fős klíma 
platform vitatta meg első 
körben. Ezt követően a labda 
a stratégia módszertanát 
jegyző Klímabarát Települések 
Szövetségéhez került, majd 
október 27-ével kezdetét 
vette a széleskörű 
társadalmasítás. A stratégia 
egyeztetési változatához 
azonban nemcsak e-mail-ben 
lehetett „hozzászólni”, hanem 
élőszóban is! 2017. november 
14-én kedden Tatán a Piarisra 
rendházban az intézményi és 
civil szerepkőket várták a 
szervezők, míg másnap 

Tatabányán már a gazdasági szereplőket ültették egy asztalhoz Tatabányán a Kereskedelmi és 
Iparkamara megyei székházában. Természetesen az önkormányzati szereplőkről sem feledkeztek meg a 
szervezők, őket november 22-én szerdán várták a kisbéri Polgármesteri Hivatalba. Mindhárom workshop 
eredményes volt. Egyrészt a résztvevők Borsó Tibor megyei közgyűlési alelnök és projektvezetőnek 
illetve Hummel Rudolf projektmenedzsernek továbbá Gyurkó Dániel szakértőnek köszönhetően 
részletes tájékoztatást kaphattak a projekt előzményeiről, annak részletes tartalmáról és nem utolsó 
sorban annak ütemezett végrehajtásáról. A helyi klímaváltozási szempontokat és alkalmazkodási 
lehetőségeket már a tervezési munkát elnyerő Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. 
munkatársa Sági Zsolt ismertette.  
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Mindhárom rendezvény 
központi témája természetesen 
a megyei klímastratégia 
fejezetenként bemutatása és az 
egyes ágazatok szerint 
beavatkozási lehetőségek 
ismertetése és megvitatása volt. 
Mindhárom esetben élénk 
érdeklődés mellett zajlottak az 
egyes ágazatok gyakorlati 
szerepvállalását célzó 
műhelymunkák, köszönhetően 
az Oletics Zoltán tervező általi 
interaktív moderációnak.  A 
workshop-okat mindhárom 
helyszínen a klímaváltozással 
kapcsolatos megyei jó 
gyakorlatok bemutatása zárta, 

Szokolai Brigitta klíma platform titkársági menedzser előadásainak köszönhetően. 

 
Véget ért a megyei klímastratégia társadalmasítása 

 
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a TOP tervezéshez hasonlóan ezúttal is számított a 
megyei klímastratégia tervezésében a partnerei véleményére, így maximálisan megvalósult a közösségi 
tervezés a megyében. A Társadalmasítás két lépcsőben zajlott. Első körben a stratégia egyeztetési 
változatát a 31 fős megyei klíma platform vitatta meg. Írásban 10 észrevétel érkezett a tagoktól, míg a 
szeptember 13-ai Táton megrendezett kihelyezett platform ülésen is számos javaslat érkezett az egyes 
fejezetekhez. Ezt követően a Klímabarát Települések Szövetsége véleményezte a stratégiát, majd 
október 27-én kezdetét vette a széleskörű társadalmasítás.  
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A megyei klíma platform titkársága több száz szervezetet keresett meg. 2017. november 16-ig vártuk az 
észrevételeket. 13 szervezet reagált írásban a társadalmasítás második körében. Így összesen 23 írásos 
észrevétel érkezett a stratégiához. A tervezők valamennyi észrevételt, javaslatot feldolgoznak és azok a 
tervezői kérdések-válaszok fejezetben majd részévé is válnak az elfogadott stratégiának. A megyei 
klímastratégiát a megyei közgyűlés a 2018. január 25-ei ülésén fogadja majd el. 
 

Megyei klímavédelmi konferenciát tartottak  
tatabányai jó példákkal  a Megyeházán 

Második alkalommal rendeztek a tárgyban konferenciát a megyeszékhelyen 
 

„Klímaváltozás Komárom-
Esztergom megyében II.” címmel 
nagyszabású szakmai 
konferenciára várták tegnap a 
szervezők a meghívott 
vendégeket a Megyeháza 
Nagytanácstermébe. Tették ezt 
idén már második alkalommal. A 
nagysikerű áprilisi 
nyitókonferenciát követően a 
KEHOP 1.2.0 pályázati forrásból 
megvalósított projekt a tegnapi 
eseménnyel már a finisébe 
érkezett. Már korábban létrejött 
a megye éghajlat-változásának 
mérsékléséért tenni akaró és 

képes szervezeteket tömörítő platform, lezárultak a szemléletformálási akciók és elkészült a megyei 
klímastratégia is.  
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A záró konferencia immár hivatalossá 
is tette, hogy a társadalmasítás 
folyamata is lezárult. A beérkezett 
mintegy 30 észrevétel, javaslat, a 
projekt során megvalósított 3000 
aktív elérés pedig ékes bizonyítéka 
annak, hogy valódi közösségi 
tervezés valósult meg a megyében, 
olyan stratégia született, amit 
valamennyi megyében élő magáénak 
érezhet.  Borsó Tibor a Komárom-
Esztergom megyei közgyűlés 
alelnöke, a projekt szakmai vezetője 
a tegnapi hivatalos záró-konferencián 
örömmel nyugtázta a projekt 
eredményeit, de már most jelezte, 
hogy a klímavédelmi 

együttműködések és törekvések ezzel korántsem érnek véget, hiszen a megye a következő években is 
fenn kívánja tartani a klímavédelmi platformot, megvalósítva a stratégiában foglalt célkitűzéseket. 
Hummel Rudolf a projekt menedzsere az eseményen részletesen beszámolt a tervezés mérföldköveiről, 
ismertetve a stratégia főbb legfőbb megállapításait és a jövőben várható tendenciákat is. Megtudhattuk, 
hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásáért megyénkben a legfőbb felelős az energiafelhasználás. Az 
energiafelhasználáson túl az ipar a kibocsátás 15 %-áért felelős, míg a közlekedés „részesedése” 
megközelítőleg 18 %. De nem állunk rosszul, hiszen az egy főre vetített éves kibocsátás így is alig 4,6 t 
CO2 egyenérték, szemben az országos átlaggal, ami közel 7 tonna. Hogy megyénkben miért is ilyen jó a 
helyzet? Az ipari szerkezetváltás mellett egy sor olyan beruházás történt, ami nagyban szolgálta a 
klímavédelmet. Ilyen többek között a környezetbarát fűtési mód elterjesztése Tatabányán. A mintegy 24 
ezer lakás fűtését biztosító tatabányai távfűtési rendszer napjainkra már döntő hányadban megújuló 
energiára alapozott.  
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Mindezt már Marján György a 
megyeszékhely távfűtési rendszerét 
működtető T-Szol Tatabányai Szolgáltató 
Zrt. gazdasági igazgatója ismertette a 
résztvevőkkel. A klímastratégiai tervezés 
módszertanát dr. Pálvölgyi Tamás a 
Klímabarát Települések szakmai 
tudományos vezetője osztotta meg a 
szépszámú résztvevővel. S hogy a KEHOP 
egyes intézkedései szervesen épülnek 
egymásra, azt már Mohácsiné Simon 
Gabriella az Észak-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság osztályvezetője igazolta a 
KEHOP 1.1.0 forrásból finanszírozott 
projekt bemutatásával, ami a Közép-

dunántúli karsztvíz-szint emelkedés okozta jelenségek feltérképezését hivatott szolgálni, segítve az 
országos vízügyi adatbázisok bővítését.  Az eseményt dr. Kiss Patrícia a Magyar Fejlesztési Központ 
tanácsadója zárta, aki az önkormányzatok 2020 utáni forrásszerzési lehetőségeit ismertette, részletesen 
érintve a közvetlen uniós források lehívásának módjait és formáit is.  A Komárom-Esztergom megyei 
közgyűlés a megyei klímastratégiát a 2018. januári ülésén fogadja el, a projekt pedig február 28-ával 
zárul. 

 
Kihelyezett üléssel zárta  

az évet a  Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási platform 
Nyergesújfalu is csatlakozott a klímavédelmi együttműködéshez 

A „Komárom-Esztergom megyei klímastratégia készítése és 

éghajlat-változási platform létrehozása” tárgyú KEHOP 1.2.0 

projekt keretében 2017. december 1-jén a Somogyvámosban 

található Krisna-völgyben vendégeskedett a projekt keretében 

létrejött megyei klíma platform és a 
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projektben tevékenyen résztvevő szakemberek. A delegációt Borsó Tibor KEM Közgyűlési alelnök 

vezette. A tanulmányúton résztvevők első kézből ismerhették meg az Indiai Kulturális Központ és 

Biofarm  által megvalósított és jól működő ökológiai gazdálkodási formákat.  A környezeti elemeket 

fenntartható módon hasznosító és a megváltozott 

körülményekh alkalmazkodó gazdálkodási formák, 

így  a klímaváltozás mérséklését eredményező 

energetikai, tájhasználati, víz-és erdő-gazdálkodási 

illetve növény-és állattenyésztési technológiák 

megismerése összhangban van a megyei éghajlat-

változási platform küldetésével.  A Krisna Közösség által 

megvalósított jó gyakorlatokat a megyei önkormányzat 

szeretné minél szélesebb körben megismertetni, így a 

tanulmányútra a projektbe bevont partnereit is 

meghívta (klíma platform tagok mellett 

környezetvédelmi tevékenységet végző civil szervezetek, vállalkozások, intézmények). A megye célja, 

hogy az itt megszerzett ismereteket "hazai" környezetben is hasznosítani tudják, egyes gazdálkodási 

formák megvalósításával vagy azok népszerűsítésével. 

 A program része volt még a Tolna megyei jó gyakorlatok 

megismerése illetve a kihelyezett platformülés is.  A kihelyezett 

platformülésen jóváhagyták Nyergesújfalu város csatlakozását a 

klíma platformhoz illetve elfogadásra javasolták a megyei közgyűlés 

felé a megyei klímastratégiát is. Az ülésen Hummel Rudolf 

projektmenedzser beszámolt a projekt végrehajtásáról, Szokolai 

Brigitta titkársági menedzser pedig a nemzetközi jó gyakorlatokról 

tartott előadást. A platform titkárság ismertette a 2018-as évre 

tervezett tevékenységeit is. 
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JÖVŐBENI ESEMÉNYEK 
 
Komárom-Esztergom megyei klímastratégia megyei közgyűlés általi elfogadása 
2018. január 25. csütörtök, Tatabánya Megyeháza 
 
„Komárom-Esztergom Megyei Klímastratégia és éghajlat-változási platform létrehozása” KEHOP-1.2.0-
15-2016-00021 projekt zárása 
2018. február 28. 
 
„Energiahatékonysági kiválósági pályázat” díjátadó ünnepsége 
2018. március 6. Kedd, Budapest, Országház 
 

„ IZELÍTŐ A PLATFORM TITKÁRSÁG 2018-as TEVÉKENYSÉGEIBŐL 
 megyei klímastratégia releváns intézkedéseinek végrehajtása 
 részvétel Tatabánya megyei jogú város KEHOP 1.2.1-es (települési klímastratégia készítése, 

megvalósítása) projektjében 
 klímavédelmi konferencia szervezése 
 Jó gyakorlattal egybekötött platform ülés szervezése 
 Megyei ÜGH leltár nyomon követése 
 Az „év diák energiahatékonysági menedzsere” pályázat lebonyolítása 
 önkormányzati, közintézményi ingatlanvagyon energiahatékonysági célú felújításának felmérése 
 Szemléletformálási akciók megvalósítása 

 
A Komárom-Esztergom megyei Éghajlat-változási platform titkársága 2018-ban várja a klímaváltozással 
kapcsolatos bármilyen jellegű megkeresést, mottónk a jövő évben sem változik, nevezetesen „tegyük a 
közbeszéd tárgyává az éghajlat-változást”! 




