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HÍREK 

A „Klímabarát esték” rendezvénysorozat következő 
állomása megyeszékhelyünkön volt 

A Klímabarát Települések Szövetsége által szervezett „Klímabarát Esték” rendezvénysorozat következő 
állomása 2019. február 28-án Tatabányán a Vértes Agorájának Kamaratermében volt. Az Országos 
Meteorológiai Szolgálat által is alkalmazott éghajlati modellek eredményei egyöntetűen az 
átlaghőmérséklet növekedését vetítik előre. Mit lehet ebben a helyzetben országos és települési szinten 
tenni? Egyáltalán, honnan hová tart a magyar klímavédelem? Schmidt Csaba Tatabánya megyi jogú 
város polgármesterének köszöntőjét követően erről és ennek összefüggéseiről beszélt a téma egyik 
legavatottabb hazai szakértője Dr. Botos Barbara, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Klímapolitikáért Felelős Helyettes Államtitkára.  
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Zárult a SCEAP projekt 

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 Megyei Önkormányzat a rendezvényen a projektben szakmai együttműködő partnerként 
résztvevő LEADER Vidékfejlesztési Közösségek munkáját egy tanúsítvány átadásával ismerte el. A 
projektzáró konferencián bemutatkozott a SECAP tervek módszertanát jegyző Polgármesterek Energia-
és Klímaügyi Szövetsége is, de magáról a SECAP tervek részletes tartalmáról is szó esett. Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat klímavédelmi tevékenységét idén márciusban „klímatudatos 
önkormányzat” díjjal ismerték el és az önkormányzat szeptemberben átvehette a meg nem termelt 
energiákra, vagyis a megtakarításokra építő Virtuális Erőmű program megyei alapkövét is. Borsó Tibor a 
megyei közgyűlés alelnöke a projekt szakmai vezetője a rendezvény végén bemutatta a tervekből 
készített interaktív kiadványt is.  A SECAP projekt ezzel még nem ért véget, hiszen az október 29-én 
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 projekt 
a Széchenyi 2020 program keretében a TOP 3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” című pályázat keretében valósult meg. A fejlesztés célja Komárom-Esztergom megye 
területén működő Vidékfejlesztési Közösségek településeire fenntartható-energia és klíma akciótervek 
elkészítése. Az adatgyűjtési, tervezési, rendezvényszervezési marketing és nyilvánossági 
tevékenységeket magában foglaló projektet Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata valósította 
meg. A projekt Komárom-Esztergom megye területén valósult meg és kapcsolódik a megyei 
önkormányzat környezetvédelmi tevékenységéhez. A fejlesztés új munkahelyet is eredményezett. A 
projekt 2017.05.01-jén kezdődött és 2018.12.31-ével zárult.  
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„A projektről bővebb információt a www.kemoh.hu weboldalon, az alábbi linken érhető el:   
http://www.kemoh.hu/index.php?fmp=4&masoldal=1&oldal=statikusoldalak/soldal608.inc 
 
További információ kérhető: 
 
Hummel Rudolf projektmenedzser 
Elérhetőség (tel:30-229-6160, e-mail: hummel.rudolf@kemoh.hu) 

Virtuális Erőmű Program  
X. Jubileumi Díjátadó Gálája 

A Virtuális Erőmű Programot a 
Magyar Innováció és 
Hatékonyság Nkft. (MI6) álmodta 
meg és hozta létre. A Virtuális 
Erőmű - mint minden erőmű – 
blokkokból épül fel: vállalati, 
lakossági, önkormányzati és 
nemzetközi blokkjainak 
teljesítményét az 
energiahatékonysági és megújuló 
energiák hasznosítását célzó 
beruházások által realizált 
megtakarítások adják össze. A 
program megtakarításai 2018 
évre elérték a 206,77 MWe, 
amivel az ország 7. legnagyobb 

http://www.kemoh.hu/
tel:30-229-6160
mailto:hummel.rudolf@kemoh.hu
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teljesítményű erőműve lett.  A 2018. március 6-án meghirdetett II. Virtuális Erőmű program célja pedig 
még ennél is nagyobb volumenű, 2030-ig hazánk 2. legnagyobb kapacitású erőművé kívánnak válni.   
A programot megálmodó és gondozó MI6 a program elindítását követően évről-évre díjazza az 
energiahatékonyság és a megújuló energiák hasznosítása terén kiemelkedően teljesítő szervezeteket. A 
2018. tavaszi díjátadó gálán a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat klímatudatos önkormányzat 
díjat kapott.  A Megyei Önkormányzat 2016 óta számos nagyszabású klímavédelmi projektet és 
programot valósított meg, és elkötelezett abban is, hogy ezeket a tevékenységeket a területén működő 
települési önkormányzatok is végezzék.  
Ennek érdekében a Megyei Önkormányzat szakmai tevékenységével segítette a települési 
klímastratégiák készítését szolgáló KEHOP 1.2.1. pályázatok benyújtását, illetve TOP 3.2.1-es pályázati 
forrásból elkészítette a megyeterületén működő LEADER Vidékfejlesztési Közösség településeire azokat 
a Fenntartható Energia-és Klíma Akcióterveket, amelyek megléte a következő uniós ciklusban a 
klímavédelmi tárgyú fejlesztési források megszerzésének elengedhetetlen feltétele lesz. A projektben 
valamennyi érintett települési önkormányzat aktívan részt vett. Ennek köszönhetően a Virtuális Erőmű 
Program 2018. szeptember 20-ai díjátadó gáláján a megye mellett már a települési önkormányzatok is 
díjazásban részesültek. Klímatudatos önkormányzati díjat kapott Bábolna, Kisbér, Bakonyszombathely, 
Baj, Vértesszőlős, Kocs, Nyergesújfalu, Tát, Vértesszőlős. A Dr. Áder János köztársasági elnök által 
fővédnökölt és az Európai Bizottság által a legjobb három uniós energiahatékonysági programnak is 
megválasztott Virtuális Erőmű program keretében a MI6 2019 februárjában is meghirdette 
energiahatékonysági pályázatait.  Energiatudatos Önkormányzat címet kaphattak azok az 
önkormányzatok, amelyek kész tervekkel és ezekre épülő benyújtott pályázatokkal, így erős 
elkötelezettséggel rendelkeztek az energiatudatosság iránt. Energia-hatékony Önkormányzat címet 
pedig azok, amelyek a kész terveken és benyújtott pályázatokon túl megvalósított és lezárt energetikai 
beruházásokkal, így mérhető megtakarításokkal vagy mérhető megújuló energiatermeléssel is 
rendelkeznek. Komárom-Esztergom megyéből rekordszámú pályázat érkezett, ami kiváló visszaigazolása 
a megye klímavédelmi szervező tevékenységének.  A Kiíró döntésének köszönhetően ezúttal 23 
Komárom-Esztergom megyei települési önkormányzat részesült energiatudatos/energia-hatékony 
önkormányzat díjban.  A megyéből a következő települési önkormányzatok részesültek díjazásban: 
Tatabánya Megyei Jogú város, Tata, Esztergom, Komárom, Kisbér, Bábolna, Nyergesújfalu, Tát, Lábatlan, 
Sárisáp, Csolnok, Pilismarót, Dömös, Héreg, Mocsa, Kocs, Vértesszőlős, Várgesztes, Vértessomló, Ászár, 
Kerékteleki, Bakonysárkány, Bakonyszombathely. 
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A díjakat ünnepélyes keretek között 2019. március 6-án szerdán a Parlament Felsőházi termében 
adták át. 

 
Részvétel nemzetközi klímavédelmi projektben 

 
A Magyar Innováció és Hatékonyság Nkft. (MI6) nemzetközi partnereivel “SeCAPacity – Support 
ecosystem for ambitious and integrated energy and climate action planning” (Támogatási környezet 
létrehozása ambíciózus és integrált energia- és klíma akciótervezéshez) címmel pályázatot nyújt be az 
EIT Climate KIC pályázati kiírásra. A projektet az Észak-Nyugat Horvátországi Regionális Energia 
Ügynökség (REGEA) koordinálja és készíti elő MI6 és más európai szervezetek részvételével. A projekt 
fontos szerepet szán a közszférának, hiszen az meghatározó ösztönzője a hatékonyabb és 
fenntarthatóbb rendszerekre való piaci átalakulásnak az energia rendszerek, épületek, termékek, 
szolgáltatások területén azzal, hogy stimulálni képes az általános viselkedést a hatékonyabb 
beruházások megvalósításának irányába. A projektben lefektetett szakmai tartalom a SECAP-ok 
(fenntartható energia-és klíma akcióterv) hatékonyabb fejlesztését és implementációját kapcsolja össze, 
kapacitást épít a releváns érdekeltek számára egy új szakmai támogatási struktúra alkalmazásával – 
jelentős potenciállal rendelkezik egy pozitív szerkezeti változás támogatásához. A Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat 110/2019.(IX.27.) sz. közgyűlési határozatával fogadta el a megye területén 
működő LEADER Vidékfejlesztési Egyesületek 10.000 fő alatti településeire készített SECAP terveket. A 
tervezést TOP 3.2.1-es forrásból finanszíroztuk. A pályázati projekt 2018.december 31-ével zárult. A 
fenntartási időszak 5 év. Jelen nemzetközi pályázatban való részvétel kapcsolódik a megyei 
önkormányzat TOP 3.2.1-es projektjének szakmai profiljához, segíti a fenntartási időszak szakmai 
tartalommal való bővítését. A nemzetközi projektben szakmai támogatói minőségben a megyei 
önkormányzat mellett további 7 települési önkormányzat (Bábolna, Baj, Bakonyszombathely, Kocs, 
Kisbér, Sárisáp, Vértesszőlős) is részt vesz, segítve a nemzetközi klímavédelmi projekt eredményes 
megvalósítását. 
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Megjelentek a LIFE program  
2019-es pályázati kiírásai 

Megjelentek a LIFE program 2019. évi pályázati kiírásai az Európai Bizottság LIFE honlapján. Az Európai 
Unió az idei évben 57,7 millió eurót különített el éghajlat-politikai hagyományos LIFE pályázatok 
támogatására. A benyújtási határidő a hagyományos éghajlat-politikai pályázatok esetében: 2019. 
szeptember 12. (szerda) 16 óra. Javasoljuk, hogy - amennyiben az idei évben LIFE éghajlat-politikai 
pályázat benyújtását tervezik - már most regisztráljanak az eProposal pályázói felületre. Amennyiben 
pályázatukhoz nemzeti önerő-támogatást kívánnak igénybe venni, a projektkoncepció és az önerő-igény 
benyújtásának nemzeti határideje az Éghajlat-politika alprogram esetében: 2019. július 1. (hétfő).  Az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium Klímapolitikai Főosztálya addig is bármilyen szakmai kérdésben 
örömmel áll az érdeklődők rendelkezésére a barbara.kovacs@itm.gov.hu vagy a lifeclimate@itm.gov.hu 
e-mail címeken. 

JÖVŐBELI ESEMÉNYEK: 
2019.05.11. Gróf Sándor Móric emléktúra, Bajna  
2019. június: Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási platform ülése  
 

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
mailto:barbara.kovacs@itm.gov.hu
mailto:lifeclimate@itm.gov.hu
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