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KEM Éghajlat-változási platform és titkárságának  
tervezett tevékenysége 

2018 
 

1. Megyei klímastratégia releváns intézkedéseinek 

végrehajtása 

 megyei lakossági és közintézményi klíma mitigációs kampány elindítása M1 (2000 

elérés): Diák energiahatékonysági menedzser program folytatása együttműködve az 

EDUTUS Főiskolával, 3 db települési rendezvényre történő kitelepülés (A helyi 

lakosság bevonása az alkalmazkodási intézkedésekbe (A1), alternatív hajtásláncú 

autózásról szóló ismeretterjesztő anyagok megosztása SZ2, lakossági 

energiatakarékossági kampány SZ3), a hőhullámok elleni védekezésről szóló 

kampány SZ4 

 települési szintű klímastratégiák kidolgozása, kapcsolódó intézkedések M2 

(részvétel Tatabánya MJV új klímastratégiájának elkészítésében) 

 2018 évben egy db klímavédelmi konferencia szervezése (dekarbonizáció 

integrálása a települési stratégia tervezésbe  M3, ívóvíz-védelmet érintő 

klímastratégiai kérdések A3, zöldfelületi vagyon védelme fejlesztése A5, -tárgyú 

előadások 

 önkormányzati, közintézményi ingatlanvagyon energiahatékonysági célú felújítása 

M4 (TOP 3.2.1, 3.2.2 és KEHOP projektek nyomon követése) 

 Elektromos hajtásláncú közlekedés meghonosítása M5 (elektromobilitási 

infrastruktúra pályázatok nyomon követése) 

 Nagyipari ÜHG kibocsátás csökkentését célzó 

energiahatékonysági beruházások 

megvalósításának ösztönzése M6 

(megyében megvalósított fejlesztések, 
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jó gyakorlatok összegyűjtése, azok megosztása) 

 Megújuló energiák hasznosítására workshop-ok szervezése ipari parkok számára 

(EDUTUS Főiskola szakmai támogatásával) 

 villámárvizeknek kitett területek felmérése, kiemelt természeti területek 

klímavédelmi tervének kidolgozása A6, A4 (egyetemek, egyetemi hallgatók 

bevonásával) 

 Települési hőségriadó tervek kidolgozásának elősegítése A7 

A tatabányai jól működő rendszer felhasználásával hőségriadó terv elkészítési 

segédlet megosztása a településekkel 

 Megyei klímatudatossági tudásbázis készítése SZ1 (a tárgyban összegyűjtött jó 

gyakorlat, előadás, vagy bármilyen ismeretanyag megjelentetése a projekt honlap 

aloldalán) 

 oktatási intézmények klíma szempontú tanórai és tanórán kívüli támogatása SZ 5 

A megyei klímastratégiából készített információs kiadvány eljuttatása az oktatási 

intézményekhez, 2018-ban 3 előadás megtartása: 1 óvodában, 1 általános 

iskolában, 1 középiskolában. 

 

2. KEM Éghajlat-változási platform ülésének összehívása  

(Kihelyezett ülés, jó gyakorlattal egybekötve) 

3. Részvétel a települési (Tatabányai) klímastratégia 

készítésében (a tervezés segítése) 

4. Folyamatos információátadás és tudásmegosztás 

(elektronikus hírlevél készítése 

negyedévente) 
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5. Csatlakozás a József Attila Megyei Könyvtár által szervezett 

öko-esték programhoz 

6. 2018-évben egy nagyipari kibocsátóhoz való kilátogatás 

megszervezése (pl. Richter Gedeon Nyrt vagy Tatabányai 

Fűtőmű) 

7. 2017 évi ÜHG kibocsátás felmérése 

(az ingyenesen rendelkezésre álló adatbázisokból és a 

hatóságoktól beszerezhető adatszolgáltatások alapján) 

8. Megyében működő „ÖKO” iskolák számára kerekasztal 

megbeszélés szervezése, ÖKO-MOZI (megszerzett 

tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása egymással, 

kapacitás-építés) 

9. Klímavédelmi akciókhoz való csatlakozás segítése (pl. Föld 

órája, releváns klímavédelmi rendezvényeken való részvétel) 

10. Képzések szervezése, azokban való részvétel 

elősegítése (Klímabarát Települések Szövetsége, 

Népfőiskolák, további civil szervezetek) 
 


