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HÍRLEVÉL 
I. évfolyam 1. szám KLÍMAVÉDELEM TOLNA MEGYÉBEN 2017/1  

A klímaváltozás napjaink legnagyobb környezeti kockázata, ami nemcsak a gazdaságot, hanem a 

társadalmat, közvetlenül a lakosság életmódját és életfeltételeit is érinti. Hazánk Európa legsérülékenyebb 

területei közé tartozik. Magyarország éghajlatában előreláthatóan magasabb átlaghőmérséklettel, 

kismértékben csökkenő és a téli félévre koncentrálódó csapadékkal, nagyobb potenciális párolgással kell 

számolni. Emellett várható a szélsőséges időjárási események (felhőszakadás, szélvihar, hőhullámok), az 

árvizek és erdőtüzek gyakoriságának és intenzitásának növekedése is, valamint új kártevők és betegségek 

megjelenése, a természetes ökoszisztéma, valamint ezzel szoros összefüggésben az agrárgazdálkodási 

lehetőségek változása. 

Hogyan érint ez minket Tolna Megyében? 

Tolna Megye – mezőgazdasági jellegéből fakadóan – hazai szinten is különösen sérülékeny területnek 

számít az éghajlatváltozás várható hatásait tekintve, ugyanakkor a klímaváltozás hatásaival szembeni 

sérülékenység még a megyén belül is igen nagy területi különbséget mutat. Míg a klímaváltozás mérséklése 

kizárólag globális összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen hatásokra való felkészülés, az adaptáció 

leginkább helyi szinten valósulhat meg. 

A Tolna Megyei Önkormányzat KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 azonosítószámú, „Klímavédelem és 

fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - 

Tolna megyében” című pályázatára 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A program fő 

feladatai a Tolna Megyei Klímastratégia kidolgozása, az önkormányzati vezetők klímaadaptációs, 

klímaváltozás megelőzési ismereteinek bővítése és a Tolna megyei lakosság klímatudatosságának 

elősegítése. Hosszú távú cél a klímaadaptációs, és klímaváltozást megelőző szempontok érvényesítése a 

megyei szintű fejlesztések és a települési szintű várostervezés során. 

A programról bővebben itt olvashat! 

A program előrehaladásával és a klímaváltozással kapcsolatban minden hónapban megküldjük 

hírlevelünket, melyben a feladatok szakmai irányításában érintett Tolna Megyei Éghajlatváltozási 

Platformról, a Tolna Megyei Klímastratégia aktuális kérdéseiről, a program során lebonyolításra kerülő 

rendezvényekről és a klímaváltozással kapcsolatos egyéb hírekről számolunk be. 

 

TOLNA MEGYEI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PLATFORM 

 

Megalakult a Tolna Megyei Éghajlatváltozási platform 

 

2016. december 13-án - a Tolna Megyei Önkormányzat koordinálásával - megalakult Platform célja a 

klímaváltozással kapcsolatos hírek helyi szereplők részére történő eljuttatása, a klímaváltozással 

kapcsolatos jó gyakorlatok felmérése, és összehangolása, az elhivatott résztvevők közötti szakmai 

párbeszéd biztosítása. 

mailto:elnok@tolnamegye.hu
http://www.tolnamegye.hu/
http://www.tolnamegye.hu/fooldal/palyazatok/klimastrategia-kidolgozasa
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Megtartotta idei első ülését az Éghajlatváltozási Platform 

 

2017. január 26-án tartotta idei első ülését a Platform. Az ülésen bemutatásra kerültek az elkövetkezendő 

időszak feladatai, és a közreműködő partnerek. Az ülés kiemelt témája volt a Tolna Megyei Klímastratégia 

készítésére vonatkozó módszertan bemutatása. 

A Platform tagjairól további információk, illetve a Platform üléseiről készülő emlékeztetők itt elérhetőek! 

 

TOLNA MEGYEI KLÍMASTRATÉGIA 

 

A Tolna megyei Önkormányzat KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 pályázatának részeként elkészítendő Tolna 

Megyei Klímastratégia átfogó célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló 

tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása. A klímastratégia elkészítése, módszertani háttere 

a központilag elkészülő útmutatóhoz igazodik, annak tartalmi és formai elemeit követi. A klímastratégia 

egyeztetése, vagyis a társadalmasítás folyamata széles körben történik, konferenciák, workshopok és egyéb 

rendezvények formájában a 2017-es év folyamán. A dokumentum elkészítéséhez szükséges helyi 

információk beszerzéséhez, a megyén belüli alkalmazkodási és megoldási lehetőségek feltárása érdekében, 

számítunk a települési önkormányzatok együttműködő munkájára.  

Klímaváltozással kapcsolatos attitűdvizsgálat 

 

A Klímastratégia készítésének egyik fontos lépése, hogy felmérjük az éghajlatváltozással kapcsolatos 

meglévő ismereteket, véleményeket megyénkben. Ennek érdekében kérjük, hogy töltse ki kérdőívünket. A 

kérdőív kitöltése 5 percet vesz igénybe. 

Erre a linkre kattintva kitöltheti a kérdőívet. 

 

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ HÍREK 

 

Kiírásra kerül a települési klímastratégiák elkészítését célzó KEHOP pályázat 

 

Társadalmi egyeztetésre bocsátották, és várhatóan még márciusban kiírásra kerül a KEHOP-1.2.1 Helyi 

klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázat felhívás, 

mellyel települési illetve több település által közösen megvalósított klímaprogramok szervezhetőek.  

A társadalmi egyeztetésre került kiírás innen elérhető. 

 

http://www.tolnamegye.hu/fooldal/palyazatok/klimastrategia-kidolgozasa/tolna-megyei-eghajlatvaltozasi-platform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfut3BSEBFPAF4pt6TCW0zf47_uxYNwvK3rafSUREi2CzdJmA/viewform?c=0&w=1
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-121-helyi-klmastratgik-kidolgozsa-valamint-a-klmatudatossgot-erst-szemlletformls

