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• Akcióterv

• Az EU (Polgármesterek Szövetsége) eszköze:

₋ Támogatásra (2021-2027-es költségvetési ciklus)

₋ Adatgyűjtésre

• Kommunikációs eszköz

• A lakosság bevonásának eszköze

Mi a SECAP?



Klímastratégia - SECAP

Téma Megyei Klímastratégia SECAP

Területi fókusz A megye egész területére 
fókuszál

Települések a közigazgatási területére fókuszál

Célok Fő irányvonalak 
meghatározása megyei 
szereplők számára

Helyi szinten megvalósítható célokat állít, 
operatívabb, forrásbevonásra alkalmas

ÜHG felmérés 
tárgya

Energiaszektor, Ipar, 
Közlekedés, Mezőgazdaság, 
Hulladék és szennyvíz, 
zöldfelület

Lakossági ingatlanok, önkormányzat, közvilágítás, 
közlekedés, (ipar, mezőgazdaság)

Szerep Koordináló Koordináló- megvalósító

Eszközök ÜHG leltár, adaptációs 
felmérés, szakpolitikai 
kapcsólódás értékelése, 
célok, akciók, monitoring 
struktúra kialakítása

ÜHG leltár, adaptációs felmérés, akcióterv



Hogyan jutunk el a SECAP-ig?



Integrált megközelítés

66

Energia kereslet Energia kínálat

AdaptációMitigáció

Föld használat 

tervezés

Közszolgáltatások (Energia & Víz ellátás, 

Hulladékgazgálkodás, Tömegközlekedés, Egészségügy, 

Katasztrófavédelem)

Környezet & 

Biodiverzitás

Mezőgazdaság 

és erdészet

Infrastruktúra Gazdaság



Minimális jelentéstételi követelmények



Módszertan

• A SECAP módszertan kötött

• Az adatokat az önkormányzatok szolgáltatják

• Ahol nem áll rendelkezésre adat, becsléseket kell  végezni

• Az adatokat a megyei vagy települési klímastratégiával tudjuk 

összevetni



Fontos teendők

• Folyamatosan élő és életben tartandó projekt

• A SECAP egy terv, ami végrehajtandó, változtatható

• Kommunikáció helyi szinten

• Energetikai adatokat gyűjteni (elkezdeni, idősorosan folytatni)

• Aktívan keresni a végrehajtás lehetőségeit

• 2 év múlva felülvizsgálni az akciótervet



Tapasztalatok

• Polgármesterek Szövetségének támogató szervezete

• 3 Megyei Klímastratégia (Békés, Fejér, Komárom-Esztergom)

• 70 település számára SECAP

• A Miniszterelnökség hamarosan készíti a 2021-2027-es projekt 

listát



Összefoglalás

1. Az EU 2021-27-es költségvetési ciklusában az összes forrás 25 %-át 

fedi le a klímaváltozás elleni küzdelem. A pályázat benyújtásának 

egyik feltétele lesz az akcióterv.

2. Hosszútávú terv, ami segít beépíteni a klímatudatos gondolkodást.
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Köszönöm a figyelmet!


