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A Klímabarát Települések Szövetsége 
2009-benalakult, jelenleg 38 település alkotja.

Célja:

A klímaváltozás mérséklése és a klímaalkalmazkodás támogatása helyi szinten

Célcsoportja:

Önkormányzatok

- Gazdasági szereplők

- Tudományos műhelyek (egyetemek, kutatócsoportok)

- Szakmai és civil szervezetek

- Hatóságok

- Oktatási intézmények



A Klímabarát Települések Szövetsége

Eszközei

- Érintett szereplők (helyi és megyei döntéshozók, civil és szakmai szervezetek, 
tudományos műhelyek, vállalkozások stb.) összefogása

- Helyi és térségi szintű klímastratégiák készítésének támogatása
- Széleskörű tudásmegosztás
- Tudásbázis létrehozása
- Szemléletformálás (konferenciák, fenntarthatósági nap, Klímabarát esték, 
rendszeres hírlevél stb.)



Nemzeti Alkalmazkodási Központ

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Magyar Természetvédők Szövetsége

Partnereink



- A Klímabarát Települések Szövetsége, Magyarországon 

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

Nemzetközi szakmai kapcsolatok  
Global Covenant of Mayors for Climate and Energy



-

OASIS Project
20 tagú, egyetemekből, kutatóintézetekből, nemzetközi 
nagyvállalatokból álló konzorcium (koordinátor: Potsdami 
Egyetem)
- Célja az időjárási szélsőségekre fókuszáló, globális 
veszteségmodellező rendszer létrehozása a biztosítási szektor 
számára
- kulcsszerepet jelent a társadalom számára az éghajlati 
szélsőségek okozta károk előrejelzésében, a helyreállításban, 
ezeken keresztül pedig a klímaadaptációs célok 
azonosításában és elérésében.

Nemzetközi szakmai kapcsolatok
Részvétel nemzetközi projektekben – H2020



Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének 
megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
érdekében

- A pályázó konzorciumot a Belügyminisztérium mellett a 
WWF, az Országos Vízügyi Főgazgatóság, a PannonPro
Innovations Kft., A Klímabarát Települések Szövetsége és 5 
hazai települési önkormányzat alkotja
- A program célja, hogy a legsérülékenyebb önkormányzatok 
megismerjék, teszteljék és integrálják a természetes 
vízmegőrző megoldásokat a helyi szintű 
környezetgazdálkodási stratégiákba.

Nemzetközi szakmai kapcsolatok
Részvétel nemzetközi projektekben – LIFE



Képviselőtestületi határozat alapján tagsági nyilatkozat tétele: 
- Támogatja az Egyesülethez való csatlakozást, 
- Az Egyesület céljaival egyetért, 
- Az éves tagdíjat befizeti, 
- Kijelöl egy Klímakoordinátort, aki képviseli a települést, 
- Évente beszámolót készít a tevékenységeiről, 
- Elkezd a település klímastratégiáján dolgozni. 

A tagdíj fizetési kötelezettség

- Lakosság lélekszámának függvényében sávozottan

A tagsági nyilatkozatot az Egyesület Elnöksége nyílt szavazáson fogadja el

A csatlakozás és az együttműködés feltételei



KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 

Szakmai háttértámogatás biztosítása és 
koordináció a helyi klímastratégiákban



Projekt célrendszere:

- A helyi és térségi szintű klímastratégiák egységes
szerkezetű, magas színvonalú kidolgozását megalapozó
Módszertani útmutató összeállítása

- Az éghajlatváltozási platformok munkájának országos
koordinációja, számukra szakmai háttértámogatás biztosítása

KEHOP-1.2.0-15-2016-00001



- Módszertani útmutatók kidolgozása, az elkészült stratégiák szakmai ellenőrzése 

- négy település és egy településegyüttes számára mintajellegű klímastratégia 
kidolgozása
- A KEHOP-1.2.0 konstrukció összes pályázatának eredményeit integráltan megosztó 
honlap létrehozása
- Tudásmegosztás és segítségnyújtás a megyék számára
- Megyei éghajlatváltozási platformok koordinációja, számukra a „jó gyakorlatok” 
bemutatására tanulmányutak szervezése
- A stratégiaalkotás folyamatáról képzések szervezése a
Platformok számára
- A szélesebb szakmaközi kapcsolatok kiépítésére regionális
rendezvények szervezése (8 db)

A Szövetség feladatai a projektben



- A Platformok elsődleges feladata a klímastratégia kidolgozásának szakmai támogatása
- Tagjai a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárkamara és a Nemzeti 
Pedagóguskar megyei képviselője, az MTA regionális kutatóintézetének és a megyei 
felsőoktatási intézmények képviselője, a Megyei (illetve a Fővárosi) Közgyűlés képviselője,a 
helyi energetikai és környezetvédelmi civil szervezetek képviselője, valamint a Klímabarát 
Települések Szövetségének megbízottja
- Országosan 15 megyében állt fel

A Klímabarát Települések Szövetsége és a 
Megyei Éghajlatváltozási Platformok



Ne csak a fióknak készüljön a klímastratégia!

Minél szélesebb körű részvétel
Tervezésben

Ismertetésben
Szemléletformálásban

Elvárások a projektekkel kapcsolatban



Lakosság, oktatási intézmények, civil szervezetek, vállalkozások, 
érdekképviseleti szervezetek bevonása

Tervezés során az országos stratégiák figyelembe vétele (NÉS2, 
Éghajlatváltozási Cselekvési Terv)

Fenntartási időszak alatt is élő, aktív működés

További elvárások



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!


