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HÍRLEVÉL 
I. évfolyam 2. szám KLÍMAVÉDELEM TOLNA MEGYÉBEN 2017/2  

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 

A Tolna Megyei Mérnöki Kamarával bővült a Platform 

A Tolna Megyei Éghajlatváltozási Platform egyik célja az elhivatott résztvevők közötti szakmai párbeszéd 

biztosítása. Ennek érdekében újabb szakmai szervezet került bevonásra. A Tolna Megyei Mérnöki Kamara 

Környezetvédelmi Szakcsoportja vállalta a Platformban való közreműködést. 

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

RENDEZVÉNYEK 

A projekt keretében az elkövetkező fél évben több mint 30 rendezvény kerül lebonyolításra a 

klímaváltozással és a készülő megyei klímastratégiával kapcsolatban. Az első rendezvényre 2017. április 8-

án kerül sor. 

"Klímariadó Tolna megyében" civil workshop 

A Tolna Megyei Önkormányzat programjának keretében szeretettel várjuk a Tolna megyei civil szervezetek 

képviselőit 2017. április 8-án megrendezésre kerülő civil workshopra.  A konferencia díszvendége és 

előadója dr. Hetesi Zsolt klímakutató a PTE Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport vezetője. A 

rendezvény nyilvános, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Jelentkezés és részletes program>>>  

mailto:elnok@tolnamegye.hu
http://www.tolnamegye.hu/
http://www.tolnamegye.hu/fooldal/palyazatok/klimastrategia-kidolgozasa
http://www.tolnamegye.hu/fooldal/palyazatok/klimastrategia-kidolgozasa/tolna-megyei-eghajlatvaltozasi-platform
http://zoldtars.hu/hir/konferencia_klimariado_tolna_megyeben
http://www.tolnamegye.hu/adatszolgaltatas/klima/rendezvenyek/247_2017_meghivo_civil_workshop.pdf
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KLÍMABARÁT TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGÉNEK HÍREI 

A Klímabarát Települések Szövetsége azért jött létre, hogy megkönnyítse, segítse helyi, települési szinten 

az elkerülhetetlen változáshoz történő alkalmazkodást, a kihívásokra történő felkészülést. Tolna megyéből 

jelenleg három település csatlakozott a Szövetséghez (Szekszárd, Dombóvár, Bátaszék). 

A Klímabarát Települések Szövetsége szakmai hátteret biztosít az önkormányzatoknak a klímastratégiák 

kidolgozásához a szövetség által kidolgozott módszertan alapján. A Szövetség összegyűjtött jó gyakorlatait, 

támogatási lehetőségeit és szakmai tanácsait havonta megjelenő hírleveleiben is közzéteszi, melyet ezúton 

Tolna megye településeinek is eljuttatunk. 

Klímabarát Hírmondó 2017/2. szám>>> 

EGYÉB HÍREINK 

„Klímakérdések – települések felkészítése az éghajlatváltozásra” tréning 

Az éghajlatváltozás hatásait nem csak elszenvedni lehet, az esetleges hatások megismerésével, 

felkészüléssel, összefogással, a rendszerek rugalmasságának növelésével alkalmazkodhatunk egyéni, 

települési, de akár vállalati szinten is a változásokhoz. 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani 

Központ Egyesület által szervezett tréning kifejezetten önkormányzatoknak segít abban, hogy időben 

felkészülhessenek a klímaváltozás településüket érintő káros hatásaira. 

A főbb témakörökről, és a tréningről bővebben  itt olvashat. 

 

http://www.klimabarat.hu/sites/default/files/document/klimabarat_hirmondo-2017_februar.pdf
https://www.energiaklub.hu/szolgaltatas/klimakerdesek-telepulesek-felkeszitese-az-eghajlatvaltozasra-trening-4449

