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PROGRAM

• A Klímabarát Települések Szövetsége bemutatása, szerepe a 
KEHOP-1.2.0 projekt megvalósításában 

• Klímastratégia készítésének módszertana

• Budapest klimatikus helyzete, az éghajlatváltozás jelei a fővárosban, 
továbbá a klímastratégia helye Budapest tervezési rendszerében

• Éghajlatváltozással kapcsolatos közlekedésstratégia a fővárosban 

• Klímaváltozás és vízgazdálkodás a fővárosban

• A LIFE Program pályázati lehetőségei 

• A véleményezés alatt álló Budapest Környezeti Programja (2017-
2021) és klímastratégiai vonatkozásai 

• Budapest készülő zöldinfrastruktúra koncepciója

• A "Zöldhomlokzatok" c. kiadvány bemutatója

• Problémafelvetés, ötletgyűjtés, vélemények, kérdések 

• Zárás, büféebéd



A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

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



A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

• 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.

• Keretek:

– Projekt felépítése – pályázati felhívásban meghatározott volt

– Klímastratégia felépítése – KBTSZ módszertani útmutató



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,

b) 4 műhelymunka,

c) továbbá szemléletformálásra fókuszáló megjelenés fővárosi

nagyrendezvényekhez kapcsolódóan

3. Budapesti Éghajlatváltozási Platform

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

mailto:klimaplatform@budapest.hu


A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA -

MÉRFÖLDKÖVEK

Helyzetfeltárás és helyzetértékelés: 2017. szeptember

• 1. konferencia – tájékoztatás, bevonás

• Műhelymunka (4)

• Rendezvényeken való megjelenés (2)

Előzetes célrendszer és beavatkozások: 2017. október

• 2. konferencia – bemutatás, véleményezés, kiegészítés

• Rendezvényeken való megjelenés (2)

Klímastratégia - egyeztetési változat: 2017. november

Végső változat elfogadása: 2018. április



A KONFERENCIA CÉLJA

• KBTSZ módszertan rendelkezésünkre áll – irány adott

• Klímastratégia kidolgozásához:

– Igényfelmérés, ötletgyűjtés a stratégia kidolgozását megelőzően; 

– A klímapartnerség megalakításának előkészítése;

– Közvélemény tájékoztatása;

A hosszútávú klímapartnerség kialakítása a fővárosban.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Klimaplatform@budapest.hu 


