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Ülésezett a Komárom-Esztergom megyei éghajlat-változási platform 
A megyei közgyűlés elfogadta a megyei klímastratégiát 

 
2018. március 1-én csütörtökön 11.00 órától tartotta 
idei első ülését a megyei klíma platform. Az ülés 
résztvevőit Borsó Tibor a Komárom-Esztergom 
megyei közgyűlés alelnöke, a projekt vezetője 
köszöntötte, majd Hummel Rudolf projektmenedzser 
számolt be a projekt előrehaladásáról. Ezt követően a 
február 9-én a települési klímastratégiák és 
szemléletformálási programok megvalósítását célzó 
KEHOP 1.2.0 pályázat részleteit ismertette Szokolai 
Brigitta titkársági menedzser. Hummel Rudolf egy 
előadás keretében a Megyei Önkormányzat „energia-
hatékony önkormányzatok fenntartható energia és 

klíma akciótervek (SECAP) készítése vidékfejlesztési közösségek számára” tárgyú projekt tartalmát 
ismertette. A SECAP projekt számos ponton kapcsolódik a hamarosan záruló KEHOP 1.2.0 projekthez, 
hiszen felfogható a megyei klímastratégiák akcióterveként is. Az ülés napirendjei között szerepelt még az 
éghajlat-változási platform 2018-2019 évekre szóló munkaterve is, amit a platform 
egyhangúlag támogatott. Az ülés záró részében Oláh András a Klímabarát 
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Települések Szövetségének képviseletében beszámolt a Klímabarát Települések Szövetségének a héten 
rendezett regionális konferenciájáról. A KEHOP 1.2.0 projekt április 30-ával zárul, így az 5 éves 
fenntartási időszak május 1-jével veszi kezdetét. A klíma platform a megvalósítási időszakban évente egy 
alkalommal ülésezik majd. A klíma platform ülését követően ülésezett a megyei közgyűlés is. A testület 
több más napirend mellett tárgyalta a 2017-2030-as évekre szóló megyei klímastratégiát is, amit nagy 
többséggel el is fogadott 

 

Klímatudatossági díjat kapott a megyei önkormányzat 

Az Energiatakarékossági Világnap alkalmából immár 7. alkalommal díjazták a legkiemelkedőbb 
energiatudatos és energia-hatékony szervezeteket Budapesten. Az eseményen díjat vehetett át a 

Komárom-Esztergom megyei 
önkormányzat, illetve az általa 
lebonyolított „az év diák 

energiahatékonysági 
menedzsere” pályázati 
program négy megyei díjazott 
diákja is. A Virtuális Erőmű 
Program (VEP) teljesíttette 
korábbi vállalását, miszerint 
2020-ra egy 200 MW fosszilis 
erőmű kapacitásának 
megfelelő virtuális erőművet 
„építenek fel” igazolt 
megtakarításokból.  A 
Program ezért újabb merész 
célt tűzött: 2030-ra a 
legnagyobb kapacitású 

erőművek listáján a jelenlegi 7. helyről a második helyet szeretnék elérni. A 2011-ben indított program 
többek között a kis- és közepes vállalkozásoknak, az önkormányzatoknak nyújt tanácsadást és technikai 
segítséget, hogyan működjenek környezettudatosabban. A nagyszabású 
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díjátadó gálán köszöntőt mondott Dr. Szili Katalin, a Nemzeti Fenntartható fejlődési Tanács tiszteletbeli 
elnöke és dr. Mezősi Balázs, a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Virtuális Erőmű Program 
operatív igazgatója is, majd sor került az energiatudatos vállalat címek, az energia-hatékony vállalat 
díjak, az energia-hatékony mentor vállalat díjak és az Energiatudatos Iskolákért Program díjak átadására.  
Klímatudatos önkormányzatok elismerést vehetett át a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat 
nevében Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke és Borsó Tibor a projekt szakmai vezetője.  

Megyénk négy diákja is díjat vehetett 
át, tavaly ők készítették ugyanis a 
legkiválóbb pályamunkákat a megyei 
önkormányzat által, a megyei 
klímastratégiás KEHOP projekt 
keretében lebonyolított „Az év diák 
energiahatékonysági menedzsere” 
pályázaton. A versenyen első 
helyezést ért el Molnár Laura 
Viktória (TSZC Szent Imre Gimnázium 
és Szakgimnázium, Esztergom), 
második helyezést Meszlényi Pál 
(Árpád-házi Szent Erzsébet 
Gimnázium, Esztergom), harmadik 
helyezést Máté Olivér (TSZC Bláthy 
Ottó Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma, 

Tata), valamint különdíjat vehetett át Tenk Vanessza (Hamvas Béla Gimnázium, Oroszlány). 
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A Komárom-Esztergom megyei éghajlat-változási platform a fenntartási időszakban is működik! 
 

A Megyei Önkormányzat Hivatalán belül 2016. szeptember 1-jével jött létre az éghajlat-változási 

platform titkárság, melynek az a feladata, hogy szemléletformálási akciókat szervezzen és a projekt 

keretében megszerzett ismereteket minél szélesebb körben terjessze. A titkárságot a fenntartási 

időszakon túl is működtetni kívánjuk.  Ma már bármilyen uniós forrásszerzés esetén be kell mutatni a 

fejlesztés klímakockázatait. Ebben pedig a titkárság a felhalmozott ismeretek birtokában minden 

esetben segítséget nyújthat. A Titkárság készíti elő és szervezi meg a megyei éghajlat-változási platform 

üléseit is.  

Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási platform és titkárság munkaterve 

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK: 
2018. január 01 - április 30-ig 

 
 KEM klímastratégiáról készítendő kiadvány előkészítése 
 Támogatási Szerződés módosítása 
 „Az év diák-energiahatékonysági menedzsere 2018” pályázat előkészítése  
 Egyeztetések lefolytatása a települési önkormányzatokkal a KEHOP-1.2.1. kódszámú pályázati 

felhívással kapcsolatban  
 Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási Platform ülése (2018. március 01.) 
 Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés ülése (2018. március 01.): a megyei klímastratégia 

elfogadása) 
 Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási Platform 2018. I. negyedéves hírlevelének 

elkészítése 
 A Magyar Innováció és Hatékonysági Nonprofit Kft. által szervezett, „Energiahatékonysági 

kiválósági pályázat” díjátadó ünnepségen való részvétel. Helyszín: Budapest, Országház (2018.03.06.) 
  „Az év diák-energiahatékonysági menedzsere 2018” pályázat lebonyolítása, együttműködve az 

EDUTUS Főiskolával  
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 Megújuló energiák hasznosítására workshop szervezése a megyei ipari parkok fenntartói és a 
gazdasági szervezetek részére, együttműködve az EDUTUS Főiskolával és az MI6 Nkft-vel. 
 A Komárom-Esztergom Megyei Klímastratégiáról készítendő kiadvány nyomdai előállítása 
 

FENNTARTÁSI IDŐSZAK: 
2018. május 01. – december 31. 

 
 Kampány és segítség nyújtása települési hőségriadó tervek készítésére, a tatabányai 

önkormányzat hőségriadóterv példája alapján  
 Alternatív hajtásláncú közlekedésről szóló ismeretterjesztő anyag összeállítása 
 ÖKO MOZI (klímaváltozással kapcsolatos filmvetítés: Nyergesújfalu 10's Mozi) 
 Üzemlátogatással (Tatabányai Fűtőerőmű) egybekötött kihelyezett platformülés  
 Települési rendezvényre való kitelepülés (interaktív klímavédelmi sátor: gyermekfoglalkozások, 

klímavédelmi tanácsadás, sportvetélkedők) 
 „Az év diák-energiahatékonysági menedzsere 2018” pályázat díjazása (Tata: Víz-Zene-Virág 

fesztivál) 
 2018 II. negyedéves Hírlevél elkészítése 
 Nagyipari ÜHG kibocsátás csökkentését célzó energiahatékonysági beruházások 

megvalósításának ösztönzése (megyében megvalósított fejlesztések, jó gyakorlatok összegyűjtése, 
azok megosztása)  
 Oktatási intézmények klíma szempontú tanórai támogatása (PILOT előadás megtartása) 
 2018. III. negyedéves Hírlevél elkészítése 
 A megyei klímastratégiáról készített információs kiadvány eljuttatása az oktatási intézményekbe 
 Önkormányzati, közintézményi ingatlanok energiahatékonysági fejlesztéseinek (TOP) felmérése 

és bemutatása Komárom-Esztergom megyében, a KEM Területfejlesztései Kft. együttműködésével 
 2018. IV. negyedéves Hírlevél elkészítése 
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Kiadvány a klímavédelem szolgálatában 

 
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a KEHOP 1.2.0 projektje keretében egy tájékoztató 
kiadványt is megjelentet, amiben a klímavédelmi alapismeretek mellett bemutatja a megyei 
klímastratégia célkitűzéseit és a célok elérését szolgáló legfőbb intézkedéseket is. A kiadvány emellett 
hasznos tanácsokat is ad az olvasóknak, hogy a klímatudatos fogyasztói attitűdöket elsajátíthassuk. A 
fejezetek közül pedig természetesen nem hiányozhatnak a jó gyakorlatok sem, amiből Komárom-
Esztergom megyében nem volt hiány. A kiadvány interaktív jellegét erősíti, hogy a szövegben QR kódok 
is találhatók, amelyek különféle szemléletformálást erősítő videók hozzáférhetőségét és megosztását 
teszik lehetővé. A kiadványt valamennyi korosztály számára szól. 

 
„Az év diák energiahatékonysági menedzsere 2018” 

 
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. 
(továbbiakban MI6) – a Virtuális Erőmű Program, mint piacvezető energiahatékonysági program 
üzemeltetője -, továbbá a Tatabányai EDUTUS Főiskola a „Komárom-Esztergom megyei klímastratégia 
készítése és éghajlat-változási platform létrehozása” tárgyú KEHOP-1.2.0-15-2016-00021 
azonosítószámú projekt kapcsán 2018 évben is meghirdeti az „év diák energiahatékonysági 
menedzsere” pályázatát. A klímaváltozás mára a legnagyobb környezeti kockázatok egyike, ami nemcsak 
a gazdaságot, hanem közvetlenül a lakosságot, így mindennapjainkat is érinti. Az előrejelzések szerint az 
éghajlat szélsőséges változásaival kell, hogy számoljunk. Klímánk drasztikus változásait a szélsőséges 
időjárási események (felhőszakadás, szélvihar, hőhullámok), az árvizek és erdőtüzek gyakoriságának és 
intenzitásának növekedései tovább fokozzák. Emellett még új kártevők és betegségek megjelenésével, a 
természetes ökoszisztéma felbomlásával, valamint ezzel szoros összefüggésben az agrárgazdálkodási 
lehetőségek változásával is kalkulálnunk kell. A helyzetet tetézi, hogy ezzel szemben a lakosság 
klímatudatossága, valamint az éghajlatváltozás helyi hatásairól való ismerete meglehetősen alacsony 
szintű.  
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A Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat projektjében vállalta, hogy a klímaváltozás közép- és 
hosszú távú várható hatásaihoz való alkalmazkodás jelentőségének széles körben történő elismertetése, 
hatékony megelőzési és alkalmazkodási lehetőségek felkutatása érdekében szemléletformáló akciókat 
szervez. Lényeges, hogy a szemléletformálást minél fiatalabb korban kezdjük el, ezt szolgálja a Magyar 
Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. (MI6) által létrehozott és üzemeltetett Virtuális Erőmű Program 
keretében a programunkhoz csatlakozó „Az év diák energiahatékonysági menedzsere” felhívás is. 
„Az év diák energiahatékonysági menedzsere” címre bármelyik Komárom-Esztergom megyében működő 
középiskola diákja jelentkezhet a jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével. Az aláírt és beszkennelt 
jelentkezési lapokat a hummel.rudolf@kemoh.hu e-mail címre várjuk 2018. április 20-ig. Elvárás, hogy a 
jelentkezés az adott oktatási intézmény vezetőjének egyetértésével, jóváhagyásával történjen, amit 
aláírásával igazol. Intézményenként egy diák jelentkezésére és részvételére nyílik lehetőség.  A részletes 
pályázati felhívás a projekt aloldalán a www.kemoh.hu megtekintető.  

 
JÖVŐBENI ESEMÉNYEK 
 
Klímaadaptációs tréning Tatabánya 
Tervezett időpont: 2018. április 19-20 
 
Öko Filmklub Nyergesújfalu, 10’s Mozi: „Özönvíz előtt” c. film vetítése 
2018. május 11. péntek 20.00 óra 
 
Komárom-Esztergom megyei éghajlat-változási platform ülése 
Tervezett időpont: 2018. június 
 
 

mailto:hummel.rudolf@kemoh.hu
http://www.kemoh.hu/



