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Felkészítések a Vidékfejlesztési Közösségek számára 
2018. október 10-én a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési 
Egyesületnél (Csolnok, HACS Székház), október 17-én a 
Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesületnél 
(Kisbér, Polgármesteri Hivatal) és a Vértes-Gerecse 
Vidékfejlesztési Közösségnél (Tata, HACS Iroda) került sor a 
„Fenntartható energia és klíma akcióterv (SECAP) 
vidékfejlesztési közösségeknek” TOP 3.2.1-es projekt 
keretében arra a felkészítő foglalkozásra, amelyen 
bemutatásra kerültek az elkészült és elfogadott SECAP 
tervek online felületre való feltöltésével kapcsolatos 
ismeretek. Az elsajátított ismeretek birtokában a 

Közösségek nagyban segíthetik a megyei önkormányzatot a tervek két év múlva esedékes 
felülvizsgálatában. 
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Környezetvédelmi fókuszú közmeghallgatás a Megyeházán 
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljai között szerepel az alacsony 
széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése. Ezen célok elérését is szolgálta az 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú TOP 3.2.1-es intézkedés. Az intézkedés 
keretében az épületenergetikai fejlesztések mellett lehetőség nyílott az üvegházhatású gázok 
kibocsátását csökkentését szolgáló stratégiai tervek elkészítésére is. Fenti intézkedésre a 
61/2016.(IV.28.) számú közgyűlési határozat alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat is 
benyújtotta pályázatát, „Energia-hatékony önkormányzatok- Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv 
(SECAP) készítése vidékfejlesztési közösségeknek” címmel, amit az Irányító Hatóság 2017. április 12-én 
támogatásban részesített. A projekt keretében a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával 
rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak elkészítésére kerül sor. A SECAP egy 
kulcsfontosságú dokumentum, amelyben a terv készítője felvázolja, hogy miként kívánja teljesíteni az 
éghajlatváltozás mérséklésére és az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra tett 
kötelezettségvállalásait, valamint időkereteket és kijelölt feladatokat határoz meg a célkitűzések elérése 
érdekében. A 2021-2027-es új uniós költségvetési ciklusban az unió által támogatandó fejlesztési 
projektek 40 %-ának már kapcsolódia kell a klímaváltozás valamely kérdésköréhez. Így a következő évek 
energetikai fejlesztéseit és célkitűzéseit megalapozó tervek az uniós forrásszerzés nélkülözhetetlen 
elemei lesznek. Ezért egyáltalán nem közömbös az, hogy a most készülő SECAP tervek milyen 
beavatkozási pontokat azonosítanak majd, amikre alapozva aztán hatékony projektfejlesztéssel uniós 
források nyerhetők el. A 2018. október 25-én megtartott közmeghallgatáson Borsó Tibor a Komárom-
Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke a projekt szakmai vezetője mutatta be a projektet a 
közmeghallgatáson résztvevőknek, majd Hummel Rudolf mb. főosztályvezető ismertette a projekt 
eredményeit és jövőképét, végül Gaál László az önkormányzat megbízott szakértője ismertette a SECAP 
tervek elkészült fejezeteit, kitérve a 10.000 fő feletti települések bevonására is. 
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Tájékoztatás Tatabánya Megyei Jogú Város futó LIFE projektjéről 

A projektben összesen 9 megyei jogú város – köztük Tatabánya –, továbbá az Országos Meteorológiai 
Szolgálat, a Herman Ottó Intézet – a pályázat gesztora - és Karcag városa vesz részt. Az integrált projekt 
célja, hogy annak keretében megvalósuló levegőtisztaság-védelmi fejlesztések kapcsolódjanak a 
projektben résztvevő települések egyéb projektjeihez is. A tervezett fejlesztések végrehajtásával javítják 
a települések levegőminőségét, valamint ösztönzik és támogatják a zöld közbeszerzés gyakorlatának 
alkalmazását. A benyújtott koncepció alapján a projekt mérete 17 millió EUR, ennek a 60%-át biztosítja 
az EU társfinanszírozás formájában, 40% önerő, azaz kb. 2 milliárd forint hazai önrész biztosítása 
szükséges a 3 milliárd forint EU támogatás mellett. Az önrészt a hazai központi költségvetés biztosítja. A 
résztvevő településeknek nem kell önrészt biztosítaniuk, így helyi szinten 100%-os támogatási 
intenzitásúnak tekinthető a projekt. A projekt középtávú, 8 éves megvalósítási idejű. Tatabánya 
vonatkozásában a közlekedésfejlesztési programok közül kerékpáros fejlesztések, és az azt kiegészítő 
lakossági kampány, szemléletformáló feladatok is szerepelnek a pályázatban a levegőtisztaság-védelmi 
projektelemek mellett. Továbbá kötelezően helyi szintű projektmenedzsment és szakértői feladatokat is 
szükséges ellátni a projekt teljes ideje alatt.  A LIFE HUNGAIRY projektkoncepciót az Európai Bizottság 
támogatásra alkalmasnak ítélte. Ezt követően a projekt ún. revíziós fázisba került. A Herman Ottó Intézet 
2018. szeptember 18-án egy revíziós találkozón vett részt Brüsszelben, ahol az Európai Bizottság, az 
értékelők és a leendő monitor (NEEMO) jelenlétében valamennyi felmerült kérdés tisztázásra került, 
hogy a revíziós fázisban a pályázat véglegesítésre kerüljön. A Bizottság október 16-án jelezte, hogy 
valamennyi átvezetést, amit a revíziós szakaszban tettek, elfogad, ezzel a revíziós szakasz lezárult és 
megkezdi a támogatási szerződés előkészítését először a Bizottság és a Herman Ottó Intézet, mint a 
pályázat gesztora között. A projekt eredményes szakmai megvalósítását a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat is segíti! 
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Hangsúlyos válaszok az előttünk álló évtizedek környezeti kihívásaira 
SECAP projektzáró konferenciát tartott a Megyei Önkormányzat 

 
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2018. november 14-én tartotta a „fenntartható energia-
és klíma akcióterv (SECAP) vidékfejlesztési közösségeknek” című projektjének záró-konferenciáját. Az 
esemény résztvevőit Popovics György a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Botos 
Barbara az Információs és Technológiai Minisztérium Klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára 
köszöntötte. A köszöntőkből elhangzott, hogy a projekt keretében most elkészült SECAP tervek megléte 
a következő 2021-2027-es új uniós ciklusban az energiahatékonysági és megújuló energiák hasznosítását 
célzó támogatások lehívásának elengedhetetlen feltétele lesz, ezért egyáltalán nem közömbös az, hogy a 
most elkészült SECAP tervek milyen beavatkozási pontokat azonosítanak majd, melyekre alapozva aztán 
hatékony projektfejlesztéssel uniós források nyerhetők el. Komárom-Esztergom megye maximálisan 
elkötelezett a környezetvédelem mellett, hiszen 2014-ben a megyék közül az elsők között újította meg 
környezetvédelmi programját, csatlakozott a „klímavoks” nemzetközi klímavédelmi összefogáshoz és 
2018. március 1-jén fogadta el a KEHOP forrásból készített 2017-2030-as időtávú megyei 
klímastratégiáját is. A Megyei Önkormányzat a köszöntőket követően a projektben szakmai 
együttműködő partnerként résztvevő LEADER Vidékfejlesztési Közösségek munkáját egy tanúsítvány 
átadásával is elismerte. Az átadott tanúsítványok nem csupán az elvégzett magas szintű szakmai munka 
elismerései voltak, hanem a projekt keretében lebonyolított képzések során megszerzett és a jövőben 
minden bizonnyal hasznosítható ismeretek elsajátítását is igazolják. A tanúsítványokat a Bakonyalja-
Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület képviseletében Sógorka Miklós elnök, a Vértes-Gerecse 
Vidékfejlesztési Közösség nevében Schunder Tibor elnök és a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési 
Egyesület nevében Priegl Jánosné Rita Munkaszervezet-vezető vette át.  Dr. Botos Barbara előadásában 
az energiapolitika és a klímavédelem stratégiai kérdéseit és összefüggéseit vázolta fel bemutatva a 
terület hazai és nemzetközi szabályozási környezetét is. A téma aktualitását misem bizonyítja, jobban, 
hogy az Országgyűlés a napokban fogadta el a 2030-ig szóló II. Nemzeti Éghajlat-változási stratégiát. Dr. 
Mezősi Balázs a SECAP tervek módszertanát jegyző Polgármesterek Energia-és Klímaügyi Szövetségének 
képviseletében a tervezés hátterét ismertette, kitérve a Szövetség részletes bemutatására. Hummel 
Rudolf projektmenedzser a projekt részletes tartalmát és legfőbb eredményeit mutatta be. Elhangzott, 
hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat klímavédelmi tevékenységét idén márciusban 
„klímatudatos önkormányzat” díjjal ismerték el és az önkormányzat 
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szeptemberben átvehette a meg nem termelt energiákra, vagyis a megtakarításokra építő Virtuális 
Erőmű program megyei alapkövét is. Mindezekről a jelenlévők részletes tájékoztatást is kaptak.  A 
konferencia keretében Gaál László szakértő a SECAP tervek elkészült fejezeteit is bemutatta. Az előadás 
részletesen kitért a Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület, a Vértes-Gerecse 
Vidékfejlesztési Közösség és a Duna - Pilis – Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület településeire elkészített 
SECAP tervekben bemutatott kulcságazatokra (lakosság, közlekedés, szolgáltató szektor, közületek) és 
azok kibocsátásaira is. Borsó Tibor a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke zárszavában a 
jelenleg futó és a jövőben tervezett környezetvédelmi projekteket ismertette, de azt is megjegyezte, 
hogy a SECAP projekt sem ért véget, hiszen az október végén benyújtott terveket a módszertan szerint 
két év múlva felül kell vizsgálni, bemutatva, hogy a 2030-ra tervezett 40 %-os CO2 kibocsátást szolgáló 
intézkedések megvalósítása milyen ütemben halad. A rendezvény a tervekből készített interaktív 
kiadványok bemutatásával ért véget. 

2 év múlva esedékes a felülvizsgálat 
a monitoringban fontos szerepet kap a megyei klíma platform is 

 
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2018. október 29-én nyújtotta be a megye területén 
működő 3 Vidékfejlesztési Közösség településeire készített Fenntartható Energia-és Klíma Akcióterveket 
a Polgármesterek Energia-és Klímaügyi Szövetségének elektronikus felületén. Ez azt jelenti, hogy a 
terveket 2 év múlva kell felülvizsgálni. Mindez azt jelenti, hogy 2 év múlva számba kell venni az 
önkormányzatok, a közlekedés és a lakosság kibocsátásait. A Vidékfejlesztési Közösségek Helyi 
Akciócsoport szinten vállalták, hogy 2030-ig 40 %-al csökkentik a CO2 kibocsátásukat. Az első 
felülvizsgálat megmutatja majd, hogy miként csökkentek a kibocsátások, de megmutatja azt is, hogy a 
kibocsátás csökkentést célzó mitigációs akciók és intézkedések mindehhez mennyivel járultak hozzá. A 
felülvizsgálatot majd a projektgazda Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat munkatársai végzik el, 
szorosan bevonva a Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási platformot és szorosan 
együttműködve a Vidékfejlesztési Közösségekkel és települési önkormányzatokkal. 
JÖVŐBELI ESEMÉNYEK: 
2019: SECAP projekt zárása 
2019. március: „Virtuális Erőmű Program” tavaszi díjátadó gála (Budapest) 
2019. június: Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási platform ülése  
 




