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• Klímastratégia és éghajlatváltozási platform Budapesten – a projekt 

előrehaladásának ismertetése

• Az energetikai területen elérhető aktuális és várható pályázati, finanszírozási 

lehetőségek 

• Klímastratégia bemutatása I. – Mitigációs helyzetértékelés és célkitűzések

• Klímastratégia bemutatása II. – Szemléletformálási helyzetértékelés és célkitűzések

• Klímastratégia bemutatása III.– Adaptációs helyzetértékelés, probléma lehatárolás, 

értéklista, célkitűzések

• Klímastratégia bemutatása IV. – Összegzés, plenáris kérdések- válaszok; 

műhelymunka előkészítése

• KÁVÉSZÜNET és műhelymunka 

• FŐTÁV – „Kéménymentes belváros”

• Jó gyakorlatok szekció 

• PROGRAM ZÁRÁSA, BÜFÉEBÉD

PROGRAM



• Fenológiai megfigyelések és klímaváltozás (Kecskés Ferenc, elnök, Környezeti 

Nevelésért Egyesület)

• Climathon projektterv - Közösségi részvétel fejlesztése a klímatudatosság irányában 

(Nagy Balázs, Okl. Szerkezet-építőmérnök MSc, Épületenergetikai szakmérnök)

• Climathon projektterv - Greenery - Közösségi alapú zöldhálózati információs 

rendszer (Fózer Dániel, PhD hallgató, BME)

• Környezettudatos fejlesztések Újbudán (Hégli Imre; osztályvezető; 

Környezetvédelmi Osztály; Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatal)

• Energiahatékonysági fejlesztések a XII. kerületben (Rózsa Zoltán; irodavezető; 

Hegyvidéki Önkormányzat Zöld Iroda, Budapest Főváros XII. kerület)

• Magyar Természetvédők Szövetségének klímavédelmi kezdeményezései, 

tapasztalatai (Botár Alexa, Magyar Természetvédők Szövetsége)

• Bábozd Zöldre az otthonod! - Élményközpontú szemléletformálás kisgyermekkortól 

(Szűcs Krisztina, elnök, Európalánta Egyesület)

JÓ GYAKORLATOK SZEKCIÓ ELŐADÁSAI



Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály – Projektmenedzsment 

Osztály: európai uniós pályázatok előkészítése és megvalósítása

• Infrastrukturális projektek (hazai OP-k)

• Nemzetközi, ún. soft projektek megvalósítása: H2020, LIFE, Climate-KIC, Interreg stb. 

• Együttműködési a szakmai főosztályokkal, közszolgáltató cégekkel

Innovációs célú közbeszerzések támogatása a városokban c. projekt

Célja 33 GWh/év energiamegtakarítás elérése innovációs célú közbeszerzés 

alkalmazásának segítségével 

http://budapest.hu/lapok/2016/horizont-2020-ceppi.aspx

http://www.ceppi.eu/home/

EIT Climate-KIC projektek 

Transition Cities, SOLSUN, OASIS+

http://budapest.hu/Lapok/Climate-KIC.aspx

Városok az emberekért (Cities-4-People) – emberközpontú közlekedési és mobilitási 

megoldások vizsgálata

BEMUTATKOZÁS

http://budapest.hu/lapok/2016/horizont-2020-ceppi.aspx
http://www.ceppi.eu/home/
http://budapest.hu/Lapok/Climate-KIC.aspx


A klímastratégiák elkészítésének tekintetében az országos megvalósulás 3 lépcsőben történik:

KEHOP-1.2.0 Szakmai háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiák 

kidolgozásában – kedvezményezett: Klímabarát Települések Szövetsége

KEHOP-1.2.0 Éghajlat-változási Platform létrehozása és klímastratégiák elkészítése –

kedvezményezettek: Budapest Főváros Önkormányzata, megyei önkormányzatok

KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás – kedvezményezettek: települések, fővárosi kerületek

30 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, 2016.11.01-2018.04.30. között

Cél: Fővárosi szintű klímastratégiai dokumentum kidolgozása, klímaváltozással,

azon belül mind a folyamat mérséklésének mind az ahhoz való

alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, szemléletformálási program

megvalósítása.

A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA



A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

1. Fővárosi klímastratégia kidolgozása: ennek tematikáját – a megyei klímastratégiák közötti

egységesség biztosítása érdekében – a Klímabarát Települések Szövetsége által kiadott módszertani

útmutató adja meg.

2. A klímastratégia elkészítéséhez és megismertetéséhez kapcsolódó rendezvények:

a) 2 konferencia – május 31. és november 21.

b) 4 műhelymunka – májustól októberig

c) továbbá szemléletformálásra fókuszáló megjelenés fővárosi nagyrendezvényekhez kapcsolódóan

3. Budapesti Éghajlatváltozási Platform létrehozása és működtetése

4. Kommunikáció, tudásmegosztás (klimaplatform@budapest.hu; 

http://budapest.hu/Lapok/2017/klimastrategia-es-eghajlatvaltozasi-platform-letrehozasa-budapesten-

kehop-120-15-2016-00020.aspx és http://budapest.klimabarat.hu/) 

Szakmai nap

• Zöldtárs Alapítvány szervezésében a XII. kerületi önkormányzat fenntarthatósági projektjeinek 

bemutatása

A PROJEKT ÜTEMEZÉSE

mailto:klimaplatform@budapest.hu
http://budapest.hu/Lapok/2017/klimastrategia-es-eghajlatvaltozasi-platform-letrehozasa-budapesten-kehop-120-15-2016-00020.aspx
http://budapest.klimabarat.hu/


Workshopok – érintettek bevonása (4 helyett 5)

• Szakértői (2): fővárosi vállalatok + egyetemi, kutatási szereplők 

(május 23., június 20.)

• Kerületi – szeptember 27.

• Gazdasági – október 13.

• Intézményi – október 20.

Tapasztalatok:

• Stratégiák összehangolása (megyei, kerületi)

• A jövőkép a lakosság számára érthető legyen - embereket a 

klímaváltozás kevésbé érdekli, viszont az életminőségük igen

• Kiemelten fontos területek, amelyre a főváros ráhatással bír

A KLÍMASTRATÉGIA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS 

MEGISMERTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK



Megalakulás: 2017. május 31.

Hosszútávú klímapartnerség kialakítása a fővárosban

A platform feladatai: 

• A fővárosi döntéshozók és közvélemény klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek 

bővítése, az e témakörhöz köthető tevékenységek fővárosi szintű koordinálásának, 

a klímaváltozással kapcsolatos szakmai kommunikáció feltételeinek a hosszú távú 

biztosítása, kereteinek hatékony meghatározása.

Budapest Éghajlat-változási Platformjának Alapító Tagjai:

• Budapest Főváros Önkormányzata

• Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

• Nemzeti Pedagógus Kar

• Magyar Tudományos Akadémia KRTK Regionális Kutatások Intézete

• Klímabarát Települések Szövetsége

• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

• Budapesti Corvinus Egyetem

• Semmelweis Egyetem

• Eötvös Loránd Tudományegyetem

• Magyar Természetvédők Szövetsége

• + bővítés

BUDAPESTI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PLATFORM



Rendezvényeken való megjelenés - szemléletformálás

• Gyerek Sziget – június 25.

• Autómentes hét – szeptember 16-17.

• FÁNK – Állatszeretet Fesztivál (október 6-8.)

• Családi nap  - Bálna/BVA (november 19.)

• Climate-KIC Climathon – október 27.

+ 2018 tavaszán szemléletformáló kampány

Tapasztalatok

• Kisiskolás és felnőtt korosztály érdeklődő, nyitott

• Nehéz elérni a kiskamasz és kamasz korosztályt

• Ismeretek vegyesek

KOMMUNIKÁCIÓ, TUDÁSMEGOSZTÁS 



Helyzetfeltárás és helyzetértékelés: 2017. október

• 1. konferencia – tájékoztatás, bevonás

Előzetes célrendszer és beavatkozások: 2017. november

• 2. konferencia – bemutatás, véleményezés, kiegészítés

Klímastratégia – egyeztetési változat: 2017. december eleje

Társadalmasítás – február végéig

Szemléletformáló kampány – 2018 tavaszán

Végső változat elfogadása: 2018. április

ELŐTTÜNK ÁLLÓ LÉPÉSEK



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

KLIMAPLATFORM@BUDAPEST.HU


