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MEGHÍVÓ 
 

A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGE ÉSZAK-ALFÖLD RÉGIÓBELI 

NAGYRENDEZVÉNYÉRE 

 

Időpont: 2017.03.24. 10.00 – 14.40 

Helyszín: Continetnal Aréna (4400 Nyíregyháza, Géza u. 8-16.) 

 

 

Az Európai Unió 2014-2020 közötti költségvetési keretéből Magyarországra érkező 

forrásokból fejlesztendő fő prioritásokat a Partnerségi Megállapodás rögzíti. E dokumentum, 

csatlakozva az EU 5. tematikus céljához, a nemzeti fejlesztési célkitűzések közé emeli az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítását. 

 

A Kormány e cél elérését a megyei önkormányzatok, központi költségvetési szervek és civil 

szervezetek együttműködésével kívánja elérni. E fontos ügy érdekében kötendő nagy 

összefogás egyik meghatározó eleme a KEHOP-1.2.0 kódszámú, „Klímastratégiák 

kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” 

című pályázati kiírás, mely két nagy komponensből áll. A megyei önkormányzatok és 

Budapest Főváros Önkormányzata térségi klímastratégiát dolgoz ki és lakossági érzékenyítő 

akciókat, szemléletformáló programokat szervez, valamint a helyi szakmai és civil 

szervezetek, kutatóműhelyek és az önkormányzat részvételével rendszeresen ülésező 

munkacsoportot, azaz Éghajlatváltozási Platformot hoz létre. A kiírás másik komponensét 

jegyző Klímabarát Települések Szövetsége a megyei projektek koordinációját látja el, 

valamint számukra szakmai háttértámogatást biztosít, beleértve annak a módszertani 

útmutatónak a kidolgozását is, amely a klímastratégiák azonos színvonalú, egységes 

szerkezetű kidolgozását teszi lehetővé. 

 

Magunk is úgy véljük, hogy a klímaváltozás hatásainak mérséklése, valamint a 

klímaalkalmazkodás ügye nem csupán egy szűk kör feladata. Érintettek vagyunk abban 

mindnyájan személyesen, és valamely társadalmi csoport tagjaként is. 

 

A klímaalkalmazkodást segítő szemléletformálásban, a kibocsátás csökkentést szorgalmazó 

stratégiai munkában számítunk a megyei és települési önkormányzatokra, helyi 

döntéshozókra, tudományos intézményekre és azok munkatársaira, mezőgazdasági, erdészeti 

vagy éppen vízgazdálkodási szakemberekre, a pedagógusokra, civil szervezetek aktivistáira és 

minden állampolgár támogató aktivitására. 

 

A fenntarthatóság kérdéskörére adandó helyes válaszok megtalálásában megkerülhetetlen a 

hazai vállalkozói szektor is. A KSH adatai szerint a KKV szektor önmagában is mintegy 2 
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millió főt foglalkoztat, így már azzal jelentős szemléletformáló hatást fejtene 

ki, ha a vállalkozások üzletpolitikájában megjelenne a fenntarthatóság szempontja. 

  

A Klímabarát Települések Szövetségének célja, hogy ne csupán a vészharangot kongassa, 

hanem kísérletet tegyen egy nagy társadalmi összefogás létrehozására. Csak a fent említett 

valamennyi struktúra összefogásával jöhet létre az a termékeny táptalaj, melyből egy 

fenntarthatóbb jövő szökkenhet szárba. Mert a fenntarthatóság nem csupán pénz kérdése. 

  

Projektünkben ezért olyan regionális rendezvényeket szervezünk, melyekre nem csupán az 

egyetemek, egyéb kutatóműhelyek, szakmai és civil szervezetek képviselőit várjuk, de a régió 

vállalkozásait, megyei és települési önkormányzatait is. Az esemény lehetőséget kínál arra, 

hogy e struktúrák képviselői találkozzanak, ismeretséget kössenek és a lehető legszélesebb 

körben új, szakmaközi kapcsolatokat alakítsanak ki. 

A programban a klímaváltozás általános kérdései mellett szó lesz többek között az agrárium 

és a vízügy kihívásairól, a civil szervezetek szerepéről, a vállalkozói szektor lehetőségeiről is. 

 

Az idei évben nyolc helyszínen, Magyarország valamennyi régiójában szervezünk egy-egy 

tanácskozást. Első alkalommal 2017.03.24-én, Nyíregyházán várjuk az Észak-Alföld 

Régióban működő civil és szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények, különböző 

kutatóintézetek, a vállalkozói szektor, valamint a megyei és települési önkormányzatok 

képviselőit. 

 

A rendezvény előzetes programtervét és a helyszínt a Meghívó mellékleteként csatoltuk. 

  

Minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel várunk! A részvétel ingyenes, de a férőhelyek 

korlátozott száma miatt előzetes regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi elérhetőségeken tehet 

meg: 

 

E-mail: regisztracio@klimabarat.hu, szovetseg@klimabarat.hu 

Tel.: +36 (1) 249 5469 

 

 

Kelt Budapesten, 2017.03.13 

 

Tisztelettel, 

 

 

 

Kovács Lajos s.k. 

elnök 

KLÍMABARÁT TELEPÜLÉSEK 

SZÖVETSÉGE 
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Klímabarát Települések Szövetsége 

Észak-Alföld régióbeli nagyrendezvény 

provizórikus programterve 

 

 

HELYSZÍN: 

CONTINENTAL ARÉNA 

4400 NYÍREGYHÁZA, GÉZA U. 8-16 

 

 

 

09.30 – 10.00  Regisztráció 

 

10.00 – 10.10 Köszöntő 

 Seszták Oszkár elnök, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 

 

10.10 – 10.30  Köszöntő 

 Kovács Lajos elnök, Klímabarát Települések Szövetsége 

 

10.30 – 10.50 A klímaváltozás jelentősége 

 Dr. Makai Martina helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

 

10.50 – 11.20 A vízgazdálkodás kihívásai és lehetőségei a változó éghajlati körülmények 

között 

 Dr. Tamás János egyetemi tanár, intézetvezető, Debreceni Egyetem Víz- és 

Környezetgazdálkodási Intézet 

 

 

11.20 – 11.50  Klímaváltozás és levegőminőség-védelem összefüggései az Észak-Alföldön 

 

 

11.50 – 12.10 A magyar lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdje 

 Magyar Természetvédők Szövetsége 

 

12.10 – 12.20 Kérdések, válaszok 

 

12.20 – 13.00 Ebéd 

 

13.00 – 13.20  Energiahatékonyság és megújulóenergia-felhasználás mint a klímavédelem 

eszközei 

 Szuhóczky Gábor elnök, Integráció a Minőségi Fejlesztésért Alapítvány 

 

13.20 – 13.40  A magatartási minták alakításának jelentősége és lehetőségei a 

klímavédelemben 

 Magyar Természetvédők Szövetsége 
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13.40 – 14.10 Klímastratégiák készítésének jelentősége és módszertana 

Dr. Pálvölgyi Tamás szakmai vezető, Klímabarát Települések Szövetsége 

 

14.10 – 14.30 Önkormányzati „jó gyakorlatok” – Nyírbátor Klímabarát település példáján 

 Máté Antal polgármester, Nyírbátor 

 

 

14.30 – 14.40 Kérdések, válaszok 

 

14.40 Zárszó 
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