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Klímabarát települések Szövetségének szakmai konferenciája 
 
2018. április 12-én Budapesten a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban tartotta következő 
szakmai konferenciáját a Klímabarát Települések Szövetsége. A globális klímaváltozás mára mindenki 
számára érzékelhető valósággá vált. Az elkövetkező évtizedek legnagyobb kihívását az fogja jelenteni, 
hogy a mérséklés és az alkalmazkodás terén az emberi közösségek mennyire lesznek hatékonyak. A 
Klímabarát Települések Szövetsége megalakulásától kezdve küldetésének tekinti, hogy e kérdésekben a 
helyi közösségek felelősségvállalását erősítse. A KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 kódszámú, kiemelt 
eljárásrendű projekt keretében került megszervezésre a konferencia, amelyen a települési és megyei 
önkormányzatok döntéshozói, civil és szakmai szervezetek, vállalkozások, valamint egyetemek és egyéb 
kutatóműhelyek részvételével a klímaváltozás hatásainak mérsékléséről és a klímaadaptáció 
lehetőségeiről tanácskoztak a meghívottak,  a konferencia-előadások után pedig a szélesebb szakmaközi 
kapcsolatok kiépítésére is biztosítottak lehetőséget a szervezők. A konferencián a résztvevők 
megismerhették a klímastratégiák és fenntartható energia és klíma akciótervek (SECAP) kidolgozásának 
tapasztalatait, Hosszúhetény, Tápiószentmárton, Gyenesdiás és Vecsés települések klímastratégiáinak 
tapasztalatait és eredményeit, de szó esett egy klímabarát díj alapításáról és a közeljövőben a települési 
közmű-üzemeltetők számára tartandó klímavédelmi képzésekről is. A rendezvényen a Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal részéről Szokolai Brigitta a megyei éghajlat-változási platform 
titkársági menedzsere vett részt. 
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Fókuszban települési klímastratégiák 
 
2018. február 9-én jelent meg a települési klímastratégiák és szemléletformálási programok 
megvalósítását célzó KEHOP 1.2.0 pályázati felhívás. A program keretében települési klímastratégiák és 
szemléletformálási programok megvalósítására nyílik lehetőség. Első körben a fővárosi kerületek és a 
megyei jogú városok nyújthatják be pályázataikat, majd ezt követően a települési önkormányzatok. Az 
igényelhető támogatás 5-20 millió Ft. A megyei klímastratégiára alapozottan a megyei klíma platform 3 
településcsoportra javasolta a pályázatok benyújtását. Így 2018. június 1-ig Nyergesújfalu-Lábatlan,  
Kisbér-Bábolna és a Baj-Vértesszőlős településpárok nyújtották be pályázataikat. A Megyei 
Önkormányzat az elkészült megyei klímastratégia és az ezt megalapozó KEHOP 1.2.0 pályázatban 
felhalmozott tapasztalatokra alapozva mindhárom településcsoport pályázatának előkészítését segítette 
projektegyeztető megbeszélések szervezésével is, így  2018. április 17-én Lábatlanon, április 19-én Bajon 
és Kisbéren került sor a pályázatok eredményes elkészítését szolgáló egyeztető tanácskozásokra. 
 

Klímatudatossági képzés Tatán 
 
A Magyar Innováció és Hatékonyság Nkft. az „Éghajlatvédelmi képzések az önkormányzati közmű és 
közüzemi vállalatok, várostervezési és városgazdálkodási társaságok vezetői számára” programsorozat 
keretében a Klímabarát Települések Szövetségével együttműködve dolgozta ki azt a kétnapos képzést, 
amely kifejezetten a távhőszektorban tevékenykedő szakembereknek szól. A Magyar Távhőszolgáltatók 
Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) régóta szívügyeként kezeli a klímavédelmet, a környezetvédelmet, a 
fenntarthatóságot, amelyekért nemcsak elméleti szinten, hanem a gyakorlatban is tenni akar. 
Meggyőződésük, hogy a távhő Magyarországon is kiemelt szerephez juthat a klímavédelemben, ehhez 
azonban az is szükséges, hogy szektorunkban is friss, és alapos tudással rendelkezzenek szakembereink – 
ez járulhat hozzá ahhoz a szemléletváltáshoz, amelyben a távhő nem egy elavult és drága fűtési 
módként jelenik meg, hanem korszerű, versenyképes árú, és az elérhető legzöldebb, leginkább 
környezetkímélő, biztonságos választásként. A képzésre 2018. április 26-27 (csütörtök-péntek) között 
került sor Tatán az Old Lake Hotelben. A képzésen lehetőségünk nyílott a Komárom-Esztergom megyei 
klímastratégiának és magának a KEHOP 1.2.0 projektnek a bemutatására is.  A kétnapos eseményen 
megyei Éghajlat-változási platform több tagja is részt vett. 
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Egy fejezet lezárult 
De a folytatás már javában tart 

 
2018. április 30-ával lezárult a „Komárom-Esztergom megyei klímastratégia készítése és éghajlat-
változási platform létrehozása” projekt. A 20 hónapos projekt május 1-jével már a megvalósítás fázisába 
lépett. Hogy mit is tartalmazott maga a projekt és milyen eredményei voltak, azt a legjobban a projekt 
záró beszámolójához készített rövid projekt-összefoglaló reprezentálja a legjobban. A projektfejlesztési 
szakaszban a projekt megvalósíthatósági tanulmányának és magának a megyei klímastratégiának az 
elkészítésére közbeszerzést folytattunk le (a nyertes ajánlattevő a Magyar Innováció és Hatékonyság 
Nkft lett). A projektfejlesztési szakaszban felállításra került még a projektmenedzsment szervezet –amit 
a projekt teljes időtartama alatt működtettünk- és elkészült a projekt megvalósíthatósági tanulmánya is, 
amit az Irányító Hatóság elfogadott, ezáltal a projekt a megvalósítás szakaszába lépett. A projekt 
keretében elkészült a megyei klímastratégia (annak tartalmát a stratégia módszertanát jegyző 
Klímabarát Települések Szövetsége is jóváhagyta a módszertani tanúsítvány kiadásával) és felállításra 
került a megyei döntéshozók éghajlat-változási platformja is, aminek tagjai az önkormányzatok, ipari 
kibocsátók, civil szervezetek és szakhatóságok.  A platform tagság száma 31 szervezetből áll. A testület 
2017-ben 4 alkalommal ülésezett (2017.03.16-megalukulás, 2017.06.06., 2017.09.13., 2017.12.01.). 
2018 évben 1 alkalommal ülésezett (március 1.) a platform. A Komárom-Esztergom megyei éghajlat-
változási platform kiemelt feladatának tekintette és tekinti, hogy folyamatosan a közbeszéd tárgyává 
tegye a klímaváltozás kérdését, emellett folyamatosan végigkísérte és segítette a megyei klímastratégia 
készítését is.  A projekt keretében 2 nagyszabású klímavédelmi konferencia (nyitó: 2017.04.25. záró: 
2017.11.30.) 3 workshop (intézményi-civil: 2017.11.14 Tata, gazdasági: 2017.11.15. Tatabánya, 
önkormányzati: 2017.11.22. Kisbér) és 4 db lakossági nyilvánossági akció (2017.06.17 Súr, 2017.06.18 
Máriahalom, 2017.06.23-24 Tata, 2017.09.09. Várgesztes) megszervezésére került sor. A projekt kiemelt 
része volt a diák szemléletformálási akciók megvalósítása is. Ennek keretében óvodai és általános iskolai 
rajz, középiskolai fotó és diák energiahatékonysági menedzser, főiskolai projektlogó pályázatokat 
hirdettünk meg és bonyolítottunk le. A legszebb pályaművekből 8 állomásos vándorkiállítást 
szerveztünk. Megtörtént a projekt eredményes megvalósítását biztosító eszközök beszerzése is. A 
megyei klímastratégiáról, annak hátteréről, céljairól és eredményeiről egy interaktív tájékoztató 
kiadványt készítettünk. Az aktív eléréseket egy összefoglaló táblázatban 
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szemléltettük. A projekt keretében a kötelező nyilvánossági feladatok jegyében a Megyeháza első 
emeletén kihelyeztük a projekt „C” típusú tájékoztató tábláját és a projektgazda honlapján projekt 
honlap aloldalt működtettük, amit folyamatosan frissítettünk és frissítünk 
(http://www.kemoh.hu/index.php?fmp=4&masoldal=1&oldal=statikusoldalak/soldal592.inc) 
A klímastratégiai tervezés azonban nem állt meg, hiszen TOP forrásból már javában tart a megye 
területén működő LEADER HACS szervezetek területére készülő fenntartható energia-és klíma 
akciótervek készítése (SECAP) projekt. A 2018. október 31-ig elkészülő SECAP tervek felfoghatók a 
megyei és települési klímastratégiák „akcióterveiként” is. 
 

2018. június 20-án ülésezik a Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási 
platform 

Az idei évben második alkalommal ülésezik a megyei klíma platform. Az ülésen bemutatják a projekt 
keretében korábban készített interaktív tájékoztató kiadványt, illetve díjazzák az „év diák 
energiahatékonysági menedzsere” pályázat III. helyezettjét. Az éghajlat-változási platform titkársága 
beszámol a KEHOP 1.2.1-es pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatokról, illetve a KEHOP 1.2.0 
projekt zárásáról. A megyei klímastratégia gyakorlati megvalósításának jegyében rendhagyó előadásokra 
kerül sor, ami érinti a települési hőségriadók készítésével kapcsolatos hasznos gyakorlati tudnivalókat, az 
alternatív hajtásláncú közlekedés Komárom-Esztergom megyei aspektusait illetve egy megyei 
klímatudatossági adatbázis készítését is. Az ülés végeztével a platform tagjai megtekintik a tatabányai 
EDUTUS főiskola passzív házát is. A látványos projekt bekerült a megyei jó gyakorlatok közé is. 

Megjelentek a LIFE program felhívásai 

2018. április 18-án megjelent a LIFE Éghajlat-politika alprogram (LIFE CLIMA) 2018. évi pályázati felhívása 
az Európai Bizottság LIFE honlapján.  

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumban (ITM) működik egy LIFE Klímapolitikai Csapat, amelynek 
egyik legfőbb feladata, hogy – az Európai Bizottság által is sikeresnek ítélt – hagyományos magyar 
projektek megvalósulását segítsék elő.  Ennek érdekében - az 1072/2017. (II.10.) Korm.határozat 
rendelkezései alapján - a 2018-ban pályázó szervezeteknek idén is lehetőségük nyílik LIFE CLIMA nemzeti 
önerő-támogatási kérelmek benyújtására. Fontos, hogy a Kormány LIFE nemzeti 

http://www.kemoh.hu/index.php?fmp=4&masoldal=1&oldal=statikusoldalak/soldal592.inc
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm


 

KEHOP-1.2.0-15-2016-00021 „Komárom-Esztergom megyei  

klímastratégia készítése és éghajlat-változási platform létrehozása” 
 
 

A Komárom-Esztergom megyei Éghajlat-változási platform elektronikus Hírlevele 
Szerkesztette: Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási platform titkársága 
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2800 Tatabánya, Fő tér 4. 
Hummel Rudolf, platform titkárság-vezető, 30-229-6160, hummel.rudolf@kemoh.hu 
Szokolai Brigitta titkársági menedzser, szokolai.brigitta@kemoh.hu 

 

 

önerő-támogatási alapjából csak Magyarországon bejegyzett szervezetek részesülhetnek! Reméljük, 
minél többen élnek ezzel a kedvező lehetőséggel 2018-ban is és az elkövetkező években akár több 
sikeres magyar LIFE CLIMA projekt végrehajtása is megkezdődhet. A programról bővebb információ 
szerezhető: http://lifepalyazatok.eu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium.html 
 
JÖVŐBELI ESEMÉNYEK: 

 2018. június 15. péntek 14.00 óra: ÖKO Mozi, Vad Balaton című film vetítése, Nyergesújfalu 
10’s Mozi 

 2018. június 18. Hétfő 9.30 óra: Megyei Vidékfejlesztési Fórum:, Tatabánya, Megyeháza 

 2018. június 20. szerda 10.00 óra: Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási platform 
ülése (Tatabánya Megyeháza, Edutus Főiskola) 

 2018. szeptember 15. szombat: Dömösi zöld forgatag rendezvény (interaktív klímavédelmi 
sátorral való kitelepülés) szervezés alatt 

http://lifepalyazatok.eu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium.html



