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A Klímabarát Települések Szövetsége

• 2009-ben alakult egyesület
• Tagjaink: 40 önkormányzat (köztük két határon túli) és 3 pártoló 

tag.
• Partnereink: Országos Meteorológiai Szolgálat; Magyar Bányászati 

és Földtani Szolgálat – Nemzeti Alkalmazkodási Központ; Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem.

• Projektpartnereink: Belügyminisztérium, Magyar Természetvédők 
Szövetsége, Hegyvidék Zöld Iroda, E.ON Energiakereskedelmi Kft., 
STS Group, Megyei Éghajlatváltozási Platformok.



Nemzetközi szakmai kapcsolatok  

Global Covenant of Mayors for Climate and Energy

A Klímabarát Települések Szövetsége, Magyarországon 
egyedüliként, a Global Covenant of Mayors
(Polgármesterek Szövetsége) Supporter (támogató) 
státusszal rendelkező partnere



Feladatok a KEHOP 1.2.0 projektben

 Érintett szereplők (helyi és megyei döntéshozók, civil és szakmai 

szervezetek, tudományos műhelyek, vállalkozások stb.) összefogása

 Széleskörű tudásmegosztás

 Tudásbázis létrehozása

 Helyi és térségi szintű klímastratégiák készítésének támogatása

 Szemléletformálás (konferenciák, fenntarthatósági nap, Klímabarát 

esték, rendszeres hírlevél stb.)



A megyei és települési klímastratégiák kidolgozásának 
támogatása

 Egy megyei és háromféle települési módszertan kidolgozása 
 Megyei sérülékenység-elemzések készítése
 ÜHG kalkulátorok kidolgozása, útmutatóval
 Lakossági attitűd felmérés
 Megyei klímastratégiai tervezéshez kapcsolódó képzések, 

tananyagok
 Megyei klímastratégiák megfelelőségi véleményezése
 5 db települési mintastratégia készítése
 Részvétel a megyei klímaplatformokon
 Előadások, ismertetők tartása
 Szóróanyagok, hírlevelek készítése
 Jó gyakorlatok megosztása, új honlap készítése

Szakmai háttértámogatás biztosítása és 
koordináció a helyi klímastratégiákban 
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Miért fontos a megyei szint a klímapolitikában?

 Klímaváltozás hatásai területileg különböznek

a helyben jelentkező hatások megismerése és

lehetőség szerinti kiküszöbölése legeredményesebb

térségi, települési szinten lehet

 a szemléletformálási tevékenységek a legsikeresebbek (jó példák
követhetők);

 a közösségi tervezés előnyei a leginkább kiaknázhatók;

 a helyi döntések meghozatalának és megvalósításának függvényében
közvetlenül megvédhetők a helyi értékek, javítható az életminőség.



Békés megyei közös eredmények

KTSZ támogatás a Békés megyei projekt támogatása érdekében:

 2 napos képzés a Békés Megyei Önkormányzatnál, mely sikeresen megvalósult
(elhangzott témák: klímaváltozás globálisan és hazánkban, a klímapolitikai főbb
nemzetközi és hazai irányai, a klímastratégia készítés általános és specifikus
módszertana)

 A KTSZ tudásmegosztó rendezvényein BMÖ aktív résztvevő (KTSZ nyitó konferencia,
IH-ban összehívott konferencia a Klímastratégia elkészítésének módszertani
segítésére,

 KTSZ honlap megyei aloldalak: jó gyakorlatok, klímaplatform információk,
dokumentumtár (feltöltés alatt)

 Platform ülésekre a KTSZ állandó meghívott tag, a BMÖ Platform működését
szakmailag megfelelőnek, aktívnak látja

 BMÖ a módszertan megjelenését követően rövid idő alatt tudta elkészíteni és
előzetesen véleményezésre leadni a stratégiát. A KTSZ az elkészült Klímastratégiát
folyamatba építetten véleményezte. Az egyeztetési változat a módszertani
útmutatóban rögzítetteknek megfelelően készült el, szakmailag megfelelő. Főként
technikai javaslatok kerültek megfogalmazásra, ill. Kiegészítéseket kértünk.



Köszönöm a figyelmet!


