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Gyakoribb  szélsőségek a változó 
klímában

Hőhullámok, extrém szárazság



Szélsőséges csapadékviszonyok, áradások



Rendhagyó légköri jelenségek



Növekvő sérülékenység

Agrárium



Városi életterek



Kritikus infrastruktúra





Klímabarát válaszok

➢Egységes nemzeti stratégia alkotás

•alkalmazkodás

•szemléletformálás•szemléletformálás

•kibocsátás csökkentés

➢Szakmai támogatás a helyi stratégiák   
elkészítéséhez és megvalósításához, 
utánkövetés.

➢Mediáció, szakmai érdekképviselet



Meglévő települési szintű klímastratégiák 
értékelése

Szakmai háttér: Nemzeti Alkalmazkodási Központtal 
együttműködésben

➢11 települési stratégia➢11 települési stratégia

➢Az első 2007-ben, a legújabb 2014-ben készült

Albertirsa, Hosszúhetény, Tatabánya, Gyöngyös, 
Pomáz, Eger, Szekszárd, Szombathely, Veszprém, 
Budapest XIII.ker., Budapest XII. ker.



Értékelési szempontok

Felépítés:

➢Kapcsolódás térségi, országos, nemzetközi és egyéb 
stratégiákhoz

➢Helyzetelemzés

➢Célrendszer

➢Végrehajtás tervezése

Tartalom:

Ágazati bontásban a NÉS-2-ből levezetett 12 beavatkozási 
tématerületen



Következtetések

➢Nincs egységes módszertan

➢A vizsgált stratégiák gyakran tematikusak, a hangsúly 
eltolódik bizonyos területek irányába, (víz, energia, eltolódik bizonyos területek irányába, (víz, energia, 
stb)

➢Tématerületek elemzése az ábrán 



Tématerületek gyakorisága a 
klímastratégiában



Települések éghajlatvédelem támogatása KEHOP

Szakmai háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiákban

Kedvezményezett: Klímabarát Települések Szövetsége

Cél:                      - megyei és települési szintű klímastratégiák módszertani megalapozása;        
- folyamatos szakmai háttértámogatás biztosítása a megyei és  települési  
klímastratégiák elkészítéséhez           

2. Megyei Éghajlat változási Platformok létrehozása

Kedvezményezett: Megyei önkormányzatok + Fővárosi ÖnkormányzatKedvezményezett: Megyei önkormányzatok + Fővárosi Önkormányzat

Cél:                      - megyei klímastratégiák kialakítása a megyei szereplők bevonásával; 

- klímaváltozással kapcsolatos megyei szintű szemléletformálás

3. Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

Kedvezményezett: települési önkormányzatok

Cél:                  - települési klímastratégiák kidolgozása a helyi szereplők bevonásával; 

- klímaváltozással kapcsolatos helyi szintű szemléletformálás



A megalapozott stratégia 
eredményes megvalósítása erős 

közösségeken alapszik.



Fenntartható település záloga

➢Összetartó, biztonságot adó és értékeket közvetítő 
közösség,

➢Egészséges természeti,

➢Sokszínű kulturális,➢Sokszínű kulturális,

➢Kiszámítható gazdasági környezet

Gyarapodó társadalom



Hosszúhetény

2013. ősze: az egykor híres cseresznyefasor újratelepítése az 
önkormányzati háttérmunkával és 300 civil részvételével.
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Pázmánd

A „Szépülj Pázmánd” felszólításra sokan fontosnak tartották, hogy a 
különböző helyszíneken a Föld Napja alkalmából rendezett 
településszépítésen részt vegyenek. Ennek eredményeként az óvoda, 
iskola, a sportpálya és a Fehér Kereszt környezete is új színbe öltözött a 
virágosításnak, faültetésnek, valamint a lelkes önkénteseknek és 
önkormányzati dolgozóknak köszönhetően.



Alsómocsolád
➢8 bejegyzett civil szervezet:

➢Alapítvány Alsómocsoládért

➢Alsómocsoládiak Baráti Köre

➢Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület

➢Alsómocsoládi Sport Egyesület

➢Május Kugli EgyletMájus Kugli Egylet

➢Őszi Fény Alapítvány

➢Magyar Európa Park Szövetség Egyesület

➢Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület

➢2 informális szervezet:

➢Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat

➢Alsómocsoládi Foltvarró Klub



Veszprém

Elmúlt 5 év: Kolostorok és Kertek projekt
➢az utóbbi időszak legnagyobb összefüggő zöldfelületi fejlesztése. Nem 
csak egy hagyományos felújításon esett át a terület, hanem 
funkciójában és tartalmában is számos változás történt. 
➢Cél:Játszóterek és közösségi területek kerültek kialakításra, a 
közösségi élmények színteréül használják ezeket a tereket. Az elmúlt 
évek azt bizonyítják, hogy van előrelépés ezen a területen is.évek azt bizonyítják, hogy van előrelépés ezen a területen is.
Következő 5 év: Színházkert rehabilitációja
Forrás: veszprem.hu



Szekszárd

2010., Szekszárdi Klímakör: vízgazdálkodási, energiagazdálkodási, 
hulladékgazdálkodási, közlekedési, és környezeti nevelési témákkal 
foglalkoznak,
Városi települési klímastratégiát  elfogadása.



Környezeti nevelés Tatabánya példáján

➢ Tatabánya környezeti nevelési 
intézkedési tervét 2005-ben 
határozta meg.

➢ „Fontos, hogy meggyőzzük a 

lakosságot, hogy az események 

alakulása függ a saját alakulása függ a saját 

viselkedésünktől, és nem csak a 

szerencse, az esély, a sors, a 

hatalommal rendelkező mások 

befolyása, vagy a helyzeten 

munkálkodó összetett erők 

eredménye.”

➢ Élményalapú, tevékenységközpontú, 
érzékenyítő, interaktív módszerek 
használata a környezeti nevelésben.
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Aktív projektjeink

Cinefest ZÖLD FESZTIVÁL 



Az utolsó falu



Köszönöm a figyelmet!

Kovács LajosKovács Lajos

Klímabarát Települések Szövetsége
elnök

www.klimabarat.hu
szovetseg@klimabarat.hu


