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1 Vezetői összefoglaló 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének meg-

állapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat nevesítette kiemelt projektként a 

Széchenyi 2020 keretében megjelent „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó mód-

szertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.0 kód-

számú) kiemelt felhívást. 

A felhívás keretében támogatást a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos Éves Fej-

lesztési Keretben nevesített Klímabarát Települések Szövetsége, Budapest Főváros Ön-

kormányzata, valamint a  megyei önkormányzatok igényelhetnek. 

Jelen projekt megvalósítója a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, mely a 2011. 

évi CLXXXIX. törvényben előírt – területfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési és 

koordinációs – feladatok mellett további – többek között környezet- és természetvédelmi - 

ágazati jogszabályokban megfogalmazott feladatokat is ellát. 

A klímaváltozás a legnagyobb környezeti kockázatok egyike, ami nemcsak a gazdaságot, 

hanem közvetlenül a lakosság életmódját és életfeltételeit is érintheti. 

Hazánk globális és európai léptékben is különösen sérülékeny területnek számít az éghaj-

latváltozás várható hatásait tekintve, ugyanakkor a klímaváltozás hatásaival szembeni sé-

rülékenység Magyarországon belül is igen nagy területi különbséget mutat. 

Míg a klímaváltozás mérséklése globális összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen 

hatásokra való felkészülés – a hatások jellegének és mértékének nagymértékű területi 

differenciáltsága eredményeképpen – minél alacsonyabb területi szinten valósítható meg 

a leghatékonyabban. Kiemelten fontos ezért a térségi és helyi szintű, így a megyei szintű 

klímastratégia kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő helyi 

kapacitások megerősítése.  

További jelentős probléma, hogy a lakosság klímatudatossága, valamint az éghajlatválto-

zás helyi hatásairól való ismerete alacsony szintű, ezért kiemelten fontos feladat a klíma-

változással kapcsolatos szemléletformálás erősítése.  

A projekt által megvalósul a megyei szintű klímastratégia kidolgozása, illetve a klímavál-

tozással, azon belül mind a folyamat mérséklésének mind az ahhoz való alkalmazkodás-

sal kapcsolatos tudásmegosztás, széleskörű szemléletformálási program megvalósítása. 

Projektünk hozzájárul az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés 

és kezelés előmozdítása valamint klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás tár-

sadalmi feltételeinek megteremtéséhez, továbbá a környezetvédelem és az erőforrás-fel-

használás hatékonyságának előmozdítása, mint cél eléréséhez. 
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A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése 

érdekében jelen projekt alapvető célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelő-

zését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása egy megyei 

szintű klímastratégiai dokumentum kidolgozásával. A KTSZ által elkészített módszertani 

útmutató biztosítja a projekt keretében készülő (megyei) térségi klímastratégiák egységes-

ségét, koherenciáját, magas szakmai minőségét és hatékonyságát. 

 

A módszertan kidolgozásától kezdve a stratégiák elkészítésig, továbbá a stratégiák vég-

rehajtása érdekében is elengedhetetlen a helyi közösségek bevonása, ami a klímaválto-

zással, azon belül mind a folyamat mérséklésének mind az ahhoz való alkalmazkodással 

kapcsolatos tudásmegosztással, széleskörű szemléletformálási program segítségével biz-

tosítható. 

 

A projekt célcsoportjai elsősorban megyei önkormányzat, települési szövetségek, civil 

szervezetek, akik biztosítani tudják a módszertan kialakítását, stratégiák elkészítését a 

helyi közösségek bevonásával. 

 

A klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és a helyi klímastratégiák kidolgozása 

révén bővülnek a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással össze-

függő ismeretei, mely következtében javul a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásá-

nak hatékonysága. 

 

A Projekt főbb adatai: 

 Igényelt támogatás: 30.000.000 HUF 

 támogatási intenzitás: 100% 

 Igényelhető előleg: 100% 

 A projekt megvalósításának tervezett időtartama:  

18 hónap 

 A projekt tervezett ütemezése: 

o 1-8 hónap: megalakulnak a megyei éghajlatváltozási platformok  

o 9-14 hónap: elkészülnek a megyei klímastratégiák egyeztetési változatai 

o 14-18 hónap: lebonyolításra kerülnek a szakmai rendezvények és elfoga-

dásra kerülnek a megyei klímastratégiák 

o fenntartás: 5 évig (Platform működtetésének vállalása) 
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 A projekt eredményei: 2 konferencia,3 workshop, 4 figyelemfelkeltő akció, 1 Me-

gyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása és működtetése, 1 db, a Közgyűlés ál-

tal elfogadott megyei klímastratégia 

 Vállalt indikátor: 2000 fő / megye Klíma-alkalmazkodással kapcsolatos szemlé-

letformálási akciókban aktívan résztvevő lakosság száma 

 

A projekt tevékenységeinek és ütemezésének bemutatása: 

1. mérföldkő – Projektfejlesztés – (2017.07.31.) 

 

 Megvalósíthatósági tanulmány készítése, Projektmenedzsment szervezet 

felállítása, (Köz)beszerzések előkészítése 

 

2. mérföldkő – Megalakul a Győr-Moson-Sopron Megyei éghajlatváltozási plat-

form, Elkészül a Győr-Moson-Sopron megyei klímastratégia egyeztetési vál-

tozata (2017.10.31.) 

 

A megyei éghajlatváltozási platformok létrehozása, mely tevékenység szorosan kapcsoló-

dik a megyei klímastratégiák kidolgozásához, annak célja azonban nem magának a stra-

tégiának a kidolgozása, hanem a megyei döntéshozók és közvélemény klímaváltozással 

kapcsolatos ismereteinek bővítése, az e témakörhöz köthető tevékenységek megyei 

szintű koordinálásának, a klímaváltozással kapcsolatos szakmai kommunikáció feltételei-

nek a hosszú távú biztosítása. 

 

3. mérföldkő - Megyei klímastratégia elfogadása (2017.12.15.) 

 

A tevékenység keretében a Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozott módszer-

tan alapján, a projekt megvalósítás kezdetétől a megyei szereplők aktív bevonásával me-

gyei klímastratégiák kidolgozására kerül sor, amelyek a klímaváltozás mérséklése mellett 

kiemelt hangsúlyt fektet a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos cselekvési 

irányok meghatározására is. A megyei klímastratégia formailag önálló dokumentumként, 

vagy egyéb megyei szintű tervdokumentum részeként jelenik meg a módszertani útmuta-

tóban foglaltaknak megfelelően. A megyei klímastratégiát a projekt szakmai zárása köré-

ben a megyei közgyűlés fogadja el. 

 

 

4. mérföldkő – Megvalósulnak a megyei klímastratégia kidolgozásához kapcso-

lódó szakmai rendezvények (2018.03.31.) 
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A megyei klímastratégia kidolgozásához kapcsolódóan a megyei szereplők (pl.: települé-

sek, érintett állami szakigazgatási szervek, felső, illetve középfokú oktatási intézmények, 

megyei vállalkozói szféra képviselői, civil szervezetek stb.) részvételével megvalósuló ren-

dezvények kerülnek megszervezésre. 

2 workshop (vállalati) időpontja: 2017. október 27., helyszín: GYMSMO Győr, Városház tér 3., 3. 
workshop (oktatási, intézményi) időpontja: 2017. november 24., helyszín: Széchenyi István Egye-
tem (SZE).  

Továbbá 4 db figyelemfelkeltő, szemléletformáló rendezvény során összesen 2000 fő aktív elérése 
valósul meg.  

1. szemléletformálási rendezvény időpontja: 2017. szeptember 26. (Nyelvek Európai Napja); hely-
szín: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, aktív elérések tervezett száma: 
250 fő. 

2. szemléletformálási rendezvény időpontja: 2017. október 15-31-e között (NymE Apáczai Kar, a 
Magyar Pedagógia Társaság megyei tagozata és az Iskolakertekért Alapítvány az éghajlatválto-
zással és - védelemmel összefüggő előadássorozat megszervezése és lebonyolítása 8 db iskolá-
ban, helyszín: Győr, Kapuvár; aktív elérések tervezett száma: 1.000 fő 

3. szemléletformálási rendezvény időpontja: 2017. november 10. (Márton Napi Borverseny), hely-
szín: Győrújbarát; aktív elérések tervezett száma: 250 fő. 

4. szemléletformálási rendezvény időpontja:  2018 március 15. (Európa-nap), helyszín: Győr, Me-

gyeháza előtti és mögötti tér; aktív elérések tervezett száma: 500 fő. 

 

5. mérföldkő - Projekt fizikai befejezése, a záró elszámolás (2018. április 30.) 

 

Az utolsó mérföldkő a projekt fizikai befejezése, a záró elszámolás benyújtása meg kell, 

hogy történjen a projektkezdéstől számított 18 hónapon belül. 

A megvalósítani kívánt klímastratégia-fejlesztési projekt megvalósítója a Győr-Moson-Sopron Me-

gyei Önkormányzat. Feladatköre és működése alapján az önkormányzat képes leghatékonyabban 

biztosítani  a 183 településből álló, 450 ezer lakosú megye klímaalkalmazkodását és klímaváltozás 

megelőzési tevékenységeit érintő feladatok ellátásának kereteit, illetve a megyei szintű éghajlat-

változási stratégiai (klímastratégiai) dokumentumok kidolgozását.  

A megye környezeti potenciáljának hasznosításával, a zöldgazdaság és az energiagazdálkodás 

fejlesztésével összefüggésben az éghajlatváltozás stratégia céljai az üvegházhatású gázok lég-

körbe való kibocsátásának csökkentése , a változó időjárási és éghajlati hatásokra való felkészü-

lés, valamint a fenntartható vízgazdálkodás, takarékos, értékvédő gazdálkodás elterjedésének tá-

mogatása. 

A megyei klímastratégiai módszertan megyékre lebontva közli az éghajlatváltozás problémakörö-

ket. Ez alapján Győr-Moson-Sopron megye általános érintettsége az ország egész területének ál-

talános érintettségével megegyező módon a hőhullámok által okozott egészségügyi veszélyezte-

tettség, valamint az épületek vihar általi veszélyeztetettsége terén erősnek tekinthető és a klíma-

stratégia kidolgozása során beavatkozási területként definiálandó. A módszertani útmutató Győr-

Moson-Sopron megyében igen jelentősnek tartja továbbá az árvízveszélyt és a turizmus potenci-

áljának veszélyeztetettségét, ezeken a területeken alkalmazkodási tevékenység tervezését ajánlja. 
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Ezen felül "javasolt" az alkalmazkodási tevékenység tervezése a belvíz, villámárvíz, aszály, ivóvíz-

bázisok, természeti értékek, valamint erdőtűz veszélyeztetettség tekintetében. Az éghajlatváltozás 

növekvő kockázatot jelent a vízgazdálkodás számára is. Győr-Moson-Sopron megyében a Hanság 

és a Rábaköz, továbbá a Szigetköz vízháztartásának kérdései igényelnek fokozott kezelést. 

A projekt keretében a megyei klímastratégia kidolgozását két konferencia és három workshop fogja 

szolgálni. A konferenciák résztvevői köre a teljes megyei érintetti kört lefedi. A workshopok külön-

külön vonják be az önkormányzati szférát, az oktatási és intézményi szférát, valamint a megyei 

vállalkozásokat.  

A klímastratégiával kapcsolatos információáramlást és a megyei lakosság éghajlatváltozás iránti 

érzékennyé tételét kommunikációs kampány (demonstrációs célú elektromos autó, nyomtatott, 

elektronikus - TV és rádió spotok) szolgálják, továbbá négy lakossági szemléletformáló rendezvé-

nyen keresztül a megyei lakosságból 2000 fő aktív elérése valósul meg. A projekt során a megyei 

klímastratégiai egyeztetési változatának elkészítése előzi meg a végleges, elfogadott megyei klí-

mastratégiát. 

A projekt finanszírozása a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, 100%-

os mértékű támogatásból valósul meg. A projekt teljes bruttó költségvetése 30 millió Ft. A költség-

tételeket a gazdaságossági szempontok messzemenő figyelembevételével terveztük, minden eset-

ben építve és számítva a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat meglévő kapacitásaira, ezért 

valósulhat meg relatív kis összegű támogatásból gazdag műszaki tartalom. 

A projekt szakmai tartalmának megvalósítására 2017.augusztus 1. és 2018. március 31. között 

kerül sor. 
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2 A támogatott projektgazda bemutatása 

2.1 A projektgazda bemutatása a fejlesztés szempontjából 

2.1.1 A kedvezményezett szervezet 

a) A kedvezményezett szervezet bemutatása 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Pályázó) a 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Magyarország helyi önkormányzatairól) alapján végzi tevékenységét. Az önkormány-

zat első alakuló ülése 1991. január 4-én volt. A megyei közgyűlés tagjainak delegálása a helyi 

választásokkal egy időben négy éves ciklusokban történt. Jelenleg az ötödik választási ciklus 

van folyamatban, mely az előzőektől eltérően öt évre szól, azaz 2019-ig tart. A jelenlegi ciklus 

alapító ülése 2014. október 21-én volt.  

Az önkormányzat a törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, te-

rületrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el, szakmai kapacitásával segíti a tervező, 

döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat és projekteket megalapozó tevé-

kenységeket. A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek 

megteremtése érdekében az Önkormányzat tudja leghatékonyabban kezelni Győr-Moson-

Sopron megye területén a pályázati felhívásban megfogalmazott feladatokat, különös tekintet-

tel az alábbiakra: 

▪ klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek keretei-

nek, peremfeltételeinek biztosítása Győr-Moson-Sopron megyében 

▪ megyei szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozása Győr-Moson-Sopron megy-

ében  

b) A projektgazda szervezeti felépítése és működése 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 11/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete alapján 

a kedvezményezett jogi személy, melynek feladat- és hatáskörét a közgyűlés látja el. A megyei 

önkormányzatot a közgyűlés elnöke képviseli.  

A közgyűlés 21 taggal rendelkezik, akiket a megye választópolgárai választanak demokratikus 

módon. A közgyűlés tisztségviselői a közgyűlés által választott elnök és az alelnökök.  

A közgyűlés mindezeken túl rendelkezik öt állandó bizottsággal, valamint ideiglenes, illetve 

szükség szerint ad-hoc bizottságokkal. 

 

c) Minőségbiztosítási eljárások 
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Pályázó külső szervezetek által akkreditált minőségbiztosítási rendszerekkel nem rendelkezik, 

ugyanakkor a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) által delegált felelősségi- és ha-

táskörök biztosítják a Pályázó működésének hatékony megvalósítását.  

d) Konzorcium 

Nem releváns, a projektet a Pályázó saját maga, konzorciumi partner bevonása nélkül valósítja 

meg. 

e) A projektgazda elmúlt öt évben megvalósított releváns projektjei 

Projekt címe Projekt célja 
Költségvetés 
(Ft) 

Finanszírozás 
Megvalósítási 
időszak (tól-
ig) 

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-
0021 „Területfejlesztési terve-
zés Győr-Moson-Sopron me-
gyében” 

Területfejlesztési terve-
zés 

90.000.000 
ÁROP-1.2.11/A-
2013-2013-0021 

2013-2014 

HUSK/0901/2.4.2/0239 Határ-
átlépési lehetőség biztosítása a 
Bősi Vízlépcső Körtvélyesi Víz-
tározójának körzetében 
HUSK/0901/2.4.2/0239 

Határátlépési lehetőség 
biztosítása a Bősi Vízlép-
cső Körtvélyesi Víztáro-
zójának körzetében 

1.827.908 
HUSK/0901/2.4.2/
0239 

2009-2011 

KEOP-5.3.0/B/09-2009-0043 
„Dr. Piróth Endre Mentálhigié-
nés Otthon épületenergetikai 
fejlesztése” 

Dr Piróth Endre Mentálhi-
giénés Otthon épület-
energetikai fejlesztése 

214.606.314 
KEOP-5.3.0/B/09-
2009-0043 

2009-2011 

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-
0010/ TIOP Infrastruktúra fej-
lesztés a Petz Aladár Megyei 
Oktató Kórházban, mint egész-
ségpólusban 

Infrastruktúra fejlesztés a 
Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórházban, mint 
egészségpólusban 

11.255.896.569 
TIOP 
2.2.7./07/2F/2-
2009-0010 

2009-2011. 

2012. január 1-
től állami fenn-
tartásba került 

f) Projektgazda ÁFA-levonással kapcsolatos státusza 

Kedvezményezett alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból 

finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási 

jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre 

(bruttó elszámolás). 

g) Projektben együttműködő szervezetek bemutatása 

Kedvezményezett a projektet együttműködő szervezetekkel közösen valósítja meg, azaz lesz 

olyan résztvevője a projektnek, amely térítésmentesen, együttműködési megállapodás alapján 

vesz részt a projekt megvalósításában. ( Hőszolgáltatók, Regionális Hulladékgazdálkodók, 

Vízszolgáltatók, Gazdasági szereplők, Városüzemeltetők...stb) 
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2.2 A projektmenedzsment szervezet bemutatása, általános adatai  

 
Kedvezményezett a projektet saját humán-erőforrással kívánja megvalósítani, azaz a projekt-

gazda és a tervezett projektmenedzsment szervezet azonos.  

Kedvezményezett rendelkezik a támogatási feltételeknek megfelelő projekt végrehajtásához 

szükséges adminisztratív, pénzügyi és működési kapacitással, amelyet egy összesen 7 főből 

álló projektmenedzsment szervezet felállításával biztosít. 

  

A bevonni kívánt munkatársak munkaköri leírásának módosítására 2016.szeptember 30-ával 

került sor.  

 

Kedvezményezett a köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott munkatársainak bevonásá-

val, a következők szerint kívánja megvalósítani a projektet: 
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Funkció Képzettség/eddigi munkatapasztalat Feladatkör 

Munkaidő-szükséglet (óra/hónap) 

Projekt fejlesztés 
időszakában 

Végrehajtás 
időszakában 

 
Projektmenedzsment szer-
vezet vezetője:  
Németh Zoltán 

Végzettség: környezetmérnök 

Releváns munkatapasztalat:  
 KEHOP Monitoring Bizottság, tag (2015-) 
 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, elnök (2014-) 
 Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-

ügyi Felügyelőség, igazgató (2010-2012) 
 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, alpolgármester 

(2006-2010) 
 A-Z Consulting Kft., környezetvédelmi-műszaki igazgató (2006-

2010) 
 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, elnöki környezet-

védelmi tanácsadó (2005-2006) 

Irányítás, vezetés, ellenőr-
zés. 

Leterheltségtől füg-
gően, 1 óra / hónap 

Leterheltségtől 
függően 1 óra / hó-
nap 

 
Klímavédelmi, fenntartha-
tósági szakember:  
Németh Zoltán 

Végzettség: környezetmérnök 
 
Releváns munkatapasztalat:  
 KEHOP Monitoring Bizottság, tag (2015-) 
 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, elnök (2014-) 
 Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-

ügyi Felügyelőség, igazgató (2010-2012) 
 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, alpolgármester 

(2006-2010) 
 A-Z Consulting Kft., környezetvédelmi-műszaki igazgató (2006-

2010) 
 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, elnöki környezet-

védelmi tanácsadó (2005-2006) 

Szakmai tevékenységek 
koordinálása, szakmai hát-
tér biztosítása 

Leterheltségtől füg-
gően, 1 óra / hónap 

Leterheltségtől 
függően 1 óra / hó-
nap 

 
Pénzügy:  
Babosné Nagy Klára 

Végzettség: művelődésszervező, mérlegképes könyvelő 
 
Releváns munkatapasztalat:  
 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal, pénzügyi 

és költségvetési ügyintéző, projekt pénzügyi asszisztens (1993-
) 

 2012 óta a Pénzügyi Gazdasági Ellátó Iroda vezetője 
 

Finanszírozás irányítása, 
kifizetési kérelmek mene-
dzselése 

Leterheltségtől füg-
gően, 1 óra / hónap 

Leterheltségtől 
függően 0,5 óra / 
hónap 
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Funkció Képzettség/eddigi munkatapasztalat Feladatkör 

Munkaidő-szükséglet (óra/hónap) 

Projekt fejlesztés 
időszakában 

Végrehajtás 
időszakában 

Hivatali munkája során  több - az önkormányzatok számára elér-

hető támogatásokra – pályázatot készített, illetve végezte azok el-

számolását. (Létszámcsökkentési pályázatok, prémiumévek prog-

ram, megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásának pályáza-

tai..) 

Részt vett uniós forrásokból megvalósuló projektek  megvalósítá-

sában és pénzügyi  elszámolásában. 

 

 
 
Jog:  
Dr. Kovács Krisztián 

Végzettség: jogász, igazgatásszervező 
Releváns munkatapasztalat:  
 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal, aljegyző 

(2004-) 
 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal, köztisztvi-

selő (1999-2001) 
 Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal, köztisztvi-

selő (1997-1999) 

Projektre vonatkozó speci-
ális jogi kötelezettségek el-
látása (pl.: szerződések 
előkészítése, közbeszer-
zési eljárás véleménye-
zése) 

Leterheltségtől füg-
gően, 1 óra / hónap 

Leterheltségtől 
függően 1 óra / hó-
nap 

 
Közbeszerzés:  
Debreczeniné Dr. Pócza 
Márta 

Végzettség: jogász, igazgatásszervező 

Releváns munkatapasztalat:  
 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal, irodave-

zető (1978-) 

Közbeszerzési eljárás(ok) 
lefolytatása, egyeztetés a 
többi szakterülettel 

Leterheltségtől füg-
gően, 1 óra / hónap 

Leterheltségtől 
függően 1 óra / hó-
nap 

 
PR, külső kapcsolatok:  
Ponty Zita 

Végzettség: PR szakértő, tanító 
Releváns munkatapasztalat:  

 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal, sajtórefe-
rens (1999-) 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal, titkárság-
vezető referens (1998-1999)  

Kötelező tájékoztatás, il-
letve a projekt megvalósí-
tása során a PR esemé-
nyek koordinálása   

Leterheltségtől füg-
gően, 1,5 óra / hó-
nap 

Leterheltségtől 
függően 2 óra / hó-
nap 

 
 
Éghajlatváltozási platform-
hoz kapcsolódó titkársági 
feladatok ellátása: 

 

Kovácsné Hohl Ildikó  

Végzettség: személyügyi gazdálkodó és fejlesztő, tanító 

Releváns munkatapasztalat:  
 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal, referens 

(2009-) 

Időszaki ülések megszer-
vezése, adminisztráció, 
kapcsolattartás stb. 

Leterheltségtől füg-
gően, 1,5 óra / hó-
nap 

Leterheltségtől 
függően 1,5 óra / 
hónap 
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Funkció Képzettség/eddigi munkatapasztalat Feladatkör 

Munkaidő-szükséglet (óra/hónap) 

Projekt fejlesztés 
időszakában 

Végrehajtás 
időszakában 

Kovácsné Hohl Ildikó 
Jámbor Ibolya 

 L-Cont Villamossági Kft., kül - és belkereskedelmi ügyintéző 
(2000-2009) 

 
Jámbor Ibolya 

Végzettség: művelődésszervező 

Releváns munkatapasztalat:  
 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal, referens 

(1992-) 
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Németh Zoltán

projektmenedzsment 
szervezet vezetője, 

klímavédelmi, 
fenntarthatósági szakember

Babosné Nagy Klára

pénzügy

Dr. Kovács Krisztián

jog

Debreczeniné Dr. Pócza Márta

beszerzés

Ponty Zita

PR, külső kapcsolatok

Kovácsné Hohl Ildikó

Jámbor Ibolya

éghajlatváltozási platform 
titkárság
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3 A háttér bemutatása és a fejlesztési szükséglet szakpolitikai 
megalapozása - helyzetelemzés 

3.1 A fejlesztés szempontjából releváns földrajzi terület bemutatása 

A fejlesztés szempontjából releváns földrajzi terület Győr-Moson-Sopron megye teljes 

(4012 km2 kiterjedésű) területe. 

Győr-Moson-Sopron megye földrajzi elhelyezkedése geo-politikai és gazdasági szempontból 

rendkívül kedvező. Az európai magtérséghez közvetlenül kapcsolódó új fejlődési vonalak men-

tén fekszik, ezek közül a legfontosabb a dél-bajor innovációs tengelyhez csatlakozó Bécs-

Pozsony-Győr háromszög. A megye fejlődését meghatározta Ausztria közelsége is. 

A megye közúti (elsősorban az M1-es autópálya) és vasúti nemzetközi közlekedési útvonalak-

hoz kapcsolódik, itt haladnak keresztül a Kelet-Európát és a Balkánt Közép- és Nyugat-Euró-

pával összekötő főútvonalak.  A megyeszékhely kapcsolata a többi európai gazdasági köz-

ponttal különösen kiemelkedő. A megye kedvező turisztikai vonzerőkkel rendelkezik: megfe-

lelő klimatikus, műemléki adottságok, természeti környezet, gyógy- és termálvizek, kulturális 

élet gazdagsága.  

 

3.2 A régióra jellemző, a projekt szempontjából lényeges társadalmi-
gazdasági feltételek 

A projekt szempontjából lényeges, hogy a megyei fejlesztési vízióként rögzített "dinamikus, 

innovatív és otthonos megye" koncepció mögött meghúzódó gazdasági-társadalmi folyamatok 

hogyan hozhatóak összefüggésbe az éghajlatváltozás kérdéskörével és az éghajlatváltozást 

befolyásoló tényezőkkel, illetve ezen tényezők befolyásolásának képességével és a változta-

tás igényének megyei szintű megteremtésével. 

Győr-Moson-Sopron megye 183 településéből 12 városi rangú,. A megye 166 faluja tartozik a 

hagyományosan vidéki települési térség (15 fő/ha-nál nem nagyobb belterületi lakósűrűségű 

községek) kategóriába. 

A 100 km2-re jutó 4,3 település meghaladja az országos településsűrűséget (3,4). A megye 

kistelepüléses jellegű, mivel 99 település 1.000 fő alatti és csak hét 5.000 feletti, ugyanakkor 

aprófalvasnak nem tekinthető, mivel 500 fő alatti település 52 darab van és mindössze 6 tele-

pülésen élnek száznál kevesebben. A településméret eloszlása a megyén belül differenciált: 

a Csorna-Kapuvár vonaltól délre eső területen helyezkedik el az 1.000 fő alatti települések 

háromnegyede., míg az északi részen a települések legtöbbje 2000 fő feletti. 

Győr-Moson-Sopron megye bruttó hozzáadott értéke 2010-ben meghaladta az 1348 milliárd 

forintot, ami azt jelenti, hogy a megyei teljesítménye a magyar vidéki átlagot másfélszeresen 

meghaladja. 
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A területi gazdaság legfontosabb mutatóit nézve a megye nem tekinthető homogénnek. A ki-

sebb területi egységek között jelentős különbségek mutatkoznak, és egyre markánsabban raj-

zolódik meg egy – az országos tendenciákhoz is illeszkedő – észak-déli fejlettségbeli lejtő. 

Alapvetően Győr-Moson-Sopron megye gazdaságilag fejlett, dinamikusan növekvő megye, 

ugyanakkor az eltérő fejlettség és dinamika következtében, illetve a tradicionális és újonnan 

kialakuló gazdasági kapcsolatrendszerek által lehatárolt gazdasági dimenzióban nem beszél-

hetünk egységes megyei gazdasági térségről, jóllehet a megye napjainkban is egyértelműen 

ipari régiónak tekinthető. Az iparon belül a feldolgozóipar szerepe kiemelkedő, középtávon az 

ipar részesedésének enyhe emelkedése prognosztizálható, a tercier szféra folyamatos bővü-

lése mellett. 

A projekt szempontjából kiemelkedő jelentőségű egyik témakör a megye energiafelhasználása 

és annak összetétele. 

Győr-Moson-Sopron megye településeinek földgázzal való ellátottsága szinte teljes körűnek 

mondható, a vezetékes gáz mindössze két településen - Fenyőfőn és Véneken - nem elérhető. 

A földgázellátó hálózati rendszerek mellett kiépült az a szénhidrogén termékvezeték rendszer, 

amely ipari célú igényeket elégít ki a megye területén Kápolnásnyék - Komárom - Győr között. 

A megyében öt településen – Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Csorna és Kapuvár – üzemel 

távhőellátás, amelyre összesen 34.591 lakás csatlakozik rá. Ennek döntő hányada Győrben 

van. A távhőellátás hőbázisai jellemzően helyi kazánházak/fűtőművek. 

A megye megújuló energiaforrásokban országos viszonylatban gazdag: a szélenergia, a 

biomassza, a geotermikus energia, valamint a vízenergia is használatban van és a megújuló 

energiafajták termelése terén a térség az országban az egyik legfejlettebbnek számít.  

Győr-Moson-Sopron megyében a megújuló energiaforrások közül a legnagyobb potenciált a 

szélenergia rejti magában. Magyarország összes névleges szélerőmű kapacitásának mintegy 

40 %-a Győr-Moson-Sopron megyében van. A megyében jelenleg tíz szélerőmű működik, me-

lyek közül kiemelkedik a Bőny térségében létesített, 25 MW teljesítményű szélerőmű park. 

A szél mellett a geotermikus energia hasznosítására is igen jelentős kezdeményezések in-

dultak a térségben. A győri növekedési zóna jelentős ipari és lakossági energiaigényét felis-

merve, magántőke bevonásával jött lére a Győri Geotermikus Rendszer, amely 2015 végén 

kezdte meg működését. A geotermikus energia veszteséghőjének kiaknázása több jövőbeni 

lehetőséget is kínál a térség számára. 

A vízenergiát hasznosítja Lajtára épült, Hegyeshalomnál működő Mária Ligeti Vízerőmű, va-

lamint a Kis-Rába vízére épült Kapuvári Vízerőmű. 

A megye jelentős biomassza potenciállal rendelkezik. Ennek alapját az erdők, a faipar és 

mezőgazdaság melléktermékei, valamint energiaültetvényezésre alkalmas területek adják. A 

faipar és a helyi egyetemek részvételével kutatás folyik a potenciál fejlesztése-feltárása céljá-

ból. A megyében több mintaprojekt található: Felpécen, Győrben és Sopronban működik bio-

gáz-erőmű, és több helyen a távhő-szolgáltatás primerenergia igényét fa és falhulladék bizto-

sítja részben. A jövőben a célzott energianövény termelés és erdőültetés a megye mezőgaz-

dasági használatra kevésbé alkalmas területein nem csak a bioenergia szerepét növelheti, de 

a belvíz (erősen párologtató fafajok alkalmazása) és az erózió problémájára is hatékony válasz 

lehet. Ki kell emelni azonban, hogy kizárólag fenntartható, a növényzet megújulását folyama-

tosan biztosító energiaültetvények alkalmazása képes biztosítani a bemutatott előnyöket. 
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A megye hulladékgazdálkodása az országos átlaghoz képest kedvező, az összes települé-

sen működik hulladékgyűjtés. A három megyei nagytérségi komplex rendszer (Győr, Moson-

magyaróvár, Sopron) megteremti a megye teljes egészét lefedő szelektív hulladékgyűjtés le-

hetőségét. 

A megye gazdag, fenntartható vízbázissal rendelkezik és jelentős előrelépések történtek a 

vízbiztonság-vízminőség javítására, a vizes élőhelyek rehabilitációjában, azonban a szennye-

zések mértékének csökkentése elengedhetetlen, hogy a jövőben ne károsodjanak az ivóvíz-

készletek, ezért a talaj- és az állóvizek kiemelt figyelmet igényelnek. A folyóvizek rendezése 

és az árvízvédelem fejlesztése ütemesen halad, azonban ma még jelentős hiányosságok van-

nak. A megye felszíni vizeinek jó része egyben értékes vizes élőhely, természetvédelmi terület. 

Ezeknek egyaránt szolgálniuk kell a társadalom igényeit és az ökológiai célokat, ezért a két 

szempont összhangjára szükséges törekedni a beavatkozások során, valamint a turisztikai, 

táj- és városképi szempontok jelentősége szintén fokozódik. Réteg-, hasadék- és parti szűrésű 

vizekben gazdag a megye, minőségük védelme azonban teljes körűen nem megoldott. 

 

3.3 Szakpolitikai célok, stratégiák 

Az Európai Unió évtizedek során kifejlesztett környezetvédelmi előírásai a világ legszi-

gorúbb szabályozásai közé tartoznak. A környezetvédelmi politika támogatja az uniós 

gazdaságot a környezetbarátabbá válásban, védi Európa természeti erőforrásait, va-

lamint óvja az EU-ban élők egészségét és jóllétét.  

A környezetminőség kiemelt fontosságú egészségünk, gazdaságunk és jóllétünk 

szempontjából. Számos súlyos kihívással kell azonban szembenéznie, nem utolsósor-

ban az éghajlatváltozással, a fenntarthatatlan fogyasztással és termeléssel, valamint 

a szennyezés különböző formáival.  

Az uniós környezetvédelmi politikák és jogszabályok védik a természetes élőhelyeket, 

biztosítják a tiszta levegőt és vizet, illetve a hulladék megfelelő ártalmatlanítását, javít-

ják a mérgező vegyi anyagokkal kapcsolatos ismereteket, valamint támogatják a vál-

lalkozásokat a fenntartható gazdaság irányába történő elmozdulásban.  

Az éghajlatváltozás tekintetében az EU éghajlat-változási szakpolitikákat és stratégiá-

kat alakít ki és hajt végre, vezető szerepet töltve be az éghajlattal kapcsolatos nem-

zetközi tárgyalásokon. Az Unió elkötelezett a Párizsi Megállapodás sikeres végrehaj-

tása és az uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszer végrehajtásának biztosítása mel-

lett. Ebben a tekintetben az uniós országok megállapodtak abban, hogy különböző 

célkitűzéseknek felelnek meg az elkövetkező években. Az EU annak biztosítására tö-

rekszik, hogy az éghajlattal kapcsolatos szempontokat a többi szakpolitikai terület (pl. 

szállítás és energia) is figyelembe vegye, valamint elősegíti a karbonszegény techno-

lógiákat és az alkalmazkodási intézkedéseket.  

Az EU környezetvédelmi politikája az Európai Unió működéséről szóló szerződés 11. 

és 191–193. cikkein alapul. A Szerződés 191. cikke szerint az éghajlatváltozás elleni 

küzdelem az EU környezetvédelmi politikájának egyik kifejezett célja. A fenntartható 
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fejlődés átfogó célkitűzés az Európai Unió számára, amely „a környezet minőségének 

magas szintű védelme és javítása” mellett kötelezte el magát (az Európai Unióról szóló 

szerződés 3. cikke). 

Közösségi jogszabályok 

2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Ki-

otói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 

A törvény hatálya az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, nyelőkkel 

való eltávolításával, valamint az alkalmazkodással összefüggő tevékenységekre terjed 

ki. 

Az éghajlatváltozás jelentős, az egész világot érintő ügy. Ha világszerte nem teszünk 
lépéseket az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, a globális felme-
legedés mértéke valószínűleg meghaladja az iparosodás előtti szinthez képest a 
2°C-ot , és az évszázad végére akár 5°C is lehet. Ilyen mértékű melegedés rendkívüli 
hatással lenne a környezetünkre és a tengerszintre az egész világon.  

A „20-20-20” célkitűzések 

Az EU első éghajlat- és energiapolitikai intézkedéscsomagjában 2020-ra három fő 
célkitűzés szerepel: 

 az üvegházhatásúgáz-kibocsátások 20%-os csökkentése 
 a megújuló energia arányának növelése 20%-ra 
 az energiahatékonyság fokozása 20%-kal 

Ezek az úgynevezett „20-20-20” célkitűzések. 

Az éghajlatváltozás kezelése és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése tehát 
kiemelt fontosságú az EU számára. Az EU vezetői ennek keretében vállalták, hogy 
Európát rendkívül energiahatékony, karbonszegény gazdasággá alakítják. Az EU 
továbbá 2050-re az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 80–95%-os csökkentését tűzte ki 
célul az 1990-es szinthez képest. 

Az első uniós éghajlat- és energiapolitikai intézkedéscsomagot 2008-ban fogadták el, 
ebben 2020-ig megvalósítandó célokat határoztak meg. Ezek megvalósításában az 
EU jól halad, de a befektetési környezet kiszámíthatóbbá tétele érdekében 2030-ig 
szóló integrált keretre van szükség. Az EU ezért jóváhagyta a 2030-ig szóló éghaj-
lat- és energiapolitikai keretet, amely új célkitűzéseket és szakpolitikai intézkedése-
ket határoz meg a 2020–2030-as időszakra. 

Az EU és 28 tagállama az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének, a Kiotói 
Jegyzőkönyvnek és az új párizsi éghajlat-változási egyezménynek is aláíró felei.  

A Tanács szerepe  
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Több olyan, jelenleg tárgyalt éghajlat-változási kérdés is van, amelyben a Tanács je-
lentős szerepet játszik.  

A 2030-ig szóló éghajlat- és energiapolitikai keret 

A 2030-ig szóló éghajlat- és energiapolitikai keret összefogja az Unió éghajlattal és 
energiával kapcsolatos szakpolitikáit a 2020–2030-as időszakra. Egy sor olyan in-
tézkedést és célkitűzést tartalmaz, amelyek célja, hogy az EU gazdasága és energia-
rendszere versenyképesebbé, biztonságosabbá és fenntarthatóbbá váljon. A keret to-
vábbá a környezetbarát technológiákba való beruházás ösztönzését is szolgálná, 
ezzel elősegítve a munkahelyteremtést és Európa versenyképességének fokozását.  

Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer és annak reformja 

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerét (EU ETS) azért hozták létre, hogy ösztö-
nözzék az üvegházhatásúgáz-kibocsátás költséghatékony és gazdaságilag hatékony 
csökkentését. A rendszer bizonyos iparágak esetében korlátozza a kibocsátható üveg-
házhatású gázok mennyiségét. A kibocsátási egységek mennyiségére az EU által 
meghatározott felső határérték vonatkozik, és a vállalatok számára kiutalnak ilyen egy-
ségeket, illetve azok vásárolhatnak ilyeneket.  

A kibocsátási egységek iránti kereslet a gazdasági válság eredményeként megcsap-
pant, így jelentős piaci többlet keletkezett. A probléma kezelésére a Tanács és az 
Európai Parlament nemrég megállapodott arról a javaslatról, hogy az EU ETS kereté-
ben létrejöjjön egy piaci stabilizációs tartalék. A piaci stabilizációs tartalék célja, 
hogy a rendszert ellenállóbbá tegye a kibocsátási egységek kereslete és kínálata kö-
zötti egyensúlyhiányokkal szemben. A 2018-ban létrehozandó tartalék 2019. január 1-
jétől kezdi meg működését.  

A Bizottság az EU ETS széles körű felülvizsgálatáról is előterjesztett egy javaslatot. 
Ennek célja az, hogy a rendszer a következő évtizedben is a leghatékonyabb és a 
legköltséghatékonyabb eszköze legyen az uniós kibocsátáscsökkentésnek. A javaslat 
emellett az első konkrét jogalkotási lépés azon uniós vállalás teljesítése felé, hogy az 
üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-ig legalább 40%-kal csökkentse a területén. 

Nemzetközi éghajlat-változási megállapodások 

Az éghajlatváltozás globális jellegéből adódóan a nemzetközi szintű együttműködés 
és fellépés igen fontos. Az EU ezért több nemzetközi éghajlat-változási tárgyalás elő-
reviteléhez is hozzájárult. Kulcsszerepet játszott mind az ENSZ Éghajlat-változási 
Keretegyezményének, mind a Kiotói Jegyzőkönyvnek, valamint a közelmúltban Pá-
rizsban elfogadott éghajlat-változási egyezménynek a kidolgozásában is. 

 

Hazai jogszabályok 
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1995. évi. LXXXII. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetéséről 

 

2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról 

 

2007. évi IV. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek 

Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv kihir-

detéséről 

 

2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói 

Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 

 

2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendsze-

rében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről 

 

2015. évi LIX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói 

Jegyzőkönyv 2012. december 8-án Dohában, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyez-

mény Részes Felek 18. Konferenciáján elfogadásra került „dohai módosításának” ki-

hirdetéséről 

 

295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsola-

tos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról 

 

323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és 

annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 

végrehajtásának egyes szabályairól 

 

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 

rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvé-

telről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól 

 

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint 

az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének 

módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség meg-

szegése esetén fizetendő bírságról 
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71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

 

341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet a villamosenergia-termelők részére az üvegházha-

tású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási hatá-

rozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján 

történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól 

 

 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer 

működésének részletes szabályairól 

 

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózon-

réteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési koncepciója alapján a megújuló energiafor-

rások mindegyike hasznosítható a megyében, potenciáljuk azonban eltérő súlyú az országos 

helyzethez képest. Győr-Moson-Sopron megye a szélenergia és a biomassza területén bír az 

átlagosnál kedvezőbb adottságokkal. 

A szélenergia a világban dinamikusan fejlődő ágazat. Hazánk medence jellegéből adódóan a 

szélenergia terén az Uniónál szerényebb potenciálokkal rendelkezik. Mivel a megye észak-

nyugati fele az ország egyik legszelesebb területe, így itt az országos átlagnál jóval kedvezőbb 

lehetőségekkel rendelkezik. 2002-től van jelen az ágazat, a legjelentősebb kapacitásnöveke-

dés pedig 2008 és 2010 között valósult meg, azóta némileg csökkent az ütem, a bonyolultabb 

szabályozás miatt. 2012-ben a megye területén 88 darab, összesen 135,4 MW beépített telje-

sítményű szélkerék található, ez az országos kapacitás 41,7 %-a. 

A megyejelentős biomassza potenciállal rendelkezik. Ennek alapját az erdők, a faipar és me-

zőgazdaság melléktermékei, valamint energia-ültetvényezésre alkalmas területek adják. A fa-

ipar és a helyi egyetemek részvételével kutatás folyik a lehetőségek fejlesztése, feltárása cél-

jából. 

A megyében több mintaprojekt található: Felpécen (kiserőmű engedély kiadásra került), Győr-

ben és Sopronban működik biogáz-erőmű, és több helyen a távhő-szolgáltatás primer energia 

igényét részben a fa- és falhulladék biztosítja. A megyében három helyen (Ikrény, Kapuvár, 

Nagyszentjános) mezőgazdasági biogáz kiserőmű működik. 

A jövőben a célzott energianövény-termelés és erdőültetés a megye mezőgazdasági haszná-

latra kevésbé alkalmas területein nem csak a bioenergia szerepét növelheti, de a belvíz (erő-

sen párologtató fafajok alkalmazása) és az erózió problémájára is hatékony válasz lehet. Ki 

kell azonban emelni, hogy kizárólag a fenntartható, a növényzet megújulását folyamatosan 

biztosító energiaültetvények alkalmazása képes biztosítani a bemutatott előnyöket. 



MEGYEI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PLATFORM LÉTREHOZÁSA ÉS 

MŰKÖDTETÉSE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN 

HELLO HELL 

3.   A háttér bemutatása és a fejlesztési szükséglet szakpolitikai megalapozása - helyzetelemzés 23 23 
 

Győr-Moson-Sopron megye az egyik legjobb geotermikus adottságokkal rendelkező terület az 

országban. A Kisalföld jó részén 80°C, vagy annál melegebb hévíz kinyerésére van lehetőség. 

A Nemzeti Energiastratégia a geotermikus energia fokozott kihasználását írja elő. 

A Duna vízenergiája az ország és a térség egyik legnagyobb potenciálja, a Bősi Erőmű évente 

2.800 GWh villamos energiát termel. Amennyiben elkészülne a teljes Bős-Nagymarosi víz-

erőmű-rendszer, akkor évi 3000GWh kapacitással rendelkezne, biztosítaná a két ország ár-

vízvédelmét, szolgálná a térség gazdasági fellendülését és megfelelő változtatások esetén 

biztosítaná a Szigetköz vízellátását. 

A megye területét érintően a Dunakiliti Duzzasztóműbe beépíthető, 4,8 MW maximális terhel-

hetőségű kiserőmű tervezése folyik, amelynek éves termelése mintegy 28 GWh. Malomkere-

kes kisméretű vízerőművek elhelyezése a Szigetközben, a Marcalon, a Rábán és a Rábcán is 

lehetséges Jelenleg a megyében Kapuváron és Hegyeshalomban működik víz-kiserőmű. 

Magyarország adottságai a napenergia-hasznosítás szempontjából a következők: az évi nap-

sütéses órák száma 1900−2200, a beeső napsugárzás éves összege átlagosan 1150-1360 

kWh/m2. Az ország területéhez képest - napenergia hasznosítás szempontjából - Győr-Moson-

Sopron megye egésze közepes, míg Sopron térsége gyengébb adottságokkal rendelkezik. 

A Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési koncepciójában nevesített Timaffy 

László Stratégiai Fejlesztési Cél egyes pontjai közül jelen projekt számára releváns pon-

tok az alábbiak.  

Általános célok 

 Az erőforrás-hasznosítás, továbbá a gazdálkodási struktúrák és megoldások tervezése 

során a helyi (természeti- és erőforrásbeli) adottságok és készletek figyelembevétele 

szükséges a versenyképes, fenntartható megye kialakításához. 

 Törekedni kell a decentralizált erőforrások előállítására és a gazdaság, társadalom igé-

nyeinek lokális, önfenntartó ellátására, az ezzel kapcsolatos tevékenységek ösztönzé-

sére, továbbá a szemléletformálásra. Célul kell kitűzni a nyílt gazdasági láncok zárását, 

a gazdaság anyag felhasználásának csökkentését. 

 Törekedni kell az anyag- és energia-hatékony gazdálkodás feltételeinek kialakítására, 

továbbá a megye területén jó energiasűrűséggel elérhető megújuló kapacitás minél 

nagyobb arányú alkalmazására. 

A tervezett programok és intézkedések 

Környezeti potenciál hasznosítása: 

 A mezőgazdasági művelés alatt álló területeken az adottságoknak megfelelő jó mezőgazdasági 

gyakorlat (pl.: trágyázás helyes módja, növényvédő szerek helyes alkalmazása, stb.) alkalma-

zása, illetve ennek támogatása szükséges ahhoz, hogy a gazdálkodás fenntartható szintje el-

érhető legyen. 

 A vizekkel való takarékos bánásmód érdekében a táji adottságoknak megfelelő öntözéses gaz-

dálkodást kell kialakítani, melyhez szükséges az öntözés feltételeinek javítása is. 

 Megnyugtató választ kell találni a Víz Keretirányelvből származó, parti sávokat érintő szabályo-

zások (pl. szántóföldi mezőgazdasági művelés megszüntetése) gyakorlati átültetésére. 

 Természet közeli gazdálkodási módozatok strukturált támogatása. 
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Zöldgazdaság: 

 A stratégiai célok elérése érdekében megyei szintű decentralizált gazdaságfejlesztési, közszol-

gáltatás-fejlesztési és speciális térségi programok indítása szükséges. 

 Támogatni kell az alacsonyabb környezeti terhelést jelentő technológiák megyén belüli megte-

lepedését. E célból kiemelten fontos K+F tevékenységek indítása, valamint a tudástranszfer 

erősítése. 

 Szükséges a hulladékok keletkezésének minimalizálása, részben technológiai fejlesztésekkel, 

részben az újra használat – újrahasznosítás erősítésével. Ehhez többoldalú gazdasági együtt-

működések kialakítása, valamint az ipari ökológia alapelveinek megvalósítása szükséges. 

 A pozitív változások egyértelmű hatótényezője a környezettudatos szemléletmód. Ennek erősí-

tése érdekében a fenntartható fogyasztással és termeléssel kapcsolatos mintaprojektek és 

szemléletformáló kampányok indítása szükséges. 

Energiagazdálkodás: 

 Támogatni kell az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérést (infrastruktúra és 

lakásépítés egyaránt). 

 A jövőbeni energetikai beruházások előkészítése érdekében fel kell tárni a helyi önkormányza-

tok energiagazdálkodását, különös tekintettel az energiahatékonyság kérdésére. 

 Meg kell állapítani a fejlesztendő területeket, illetve azokat a pontokat, ahol jelentős hatékony-

ságnövelés lehetséges. 

 Ezzel párhuzamosan a jelenlegihez képest erőteljesebben kell támogatni az energiahatékony-

ság-növelő intézkedéseket (különös tekintettel a középületek épületenergetikai fejlesztésére, 

előnyben részesítve a megújuló megoldásokat). 

 A megyére is vonatkozó regionális szintű energiastratégia konzekvens megvalósítása, bele-

értve a határon túli együttműködéseket is. 

 A hosszú távú fenntarthatóság és az ellátás biztonságának növelése érdekében indokolt a meg-

újuló energiaforrások (vízenergia – akár meglévő duzzasztókba beépíthető törpe vízerőművek), 

nap- és szélenergia, geotermikus energia, biogáz üzem) arányának karakterisztikus növelése 

(célszerű a lokális előállítás támogatása). Megyénk kiemelkedő lehetőségekkel rendelkezik 

ezen energiaforrások tekintetében, a lehetőségek kihasználása nem csak az energiabiztonsá-

got növelné, hanem értékes munkahelyeket is teremtene. 

 Támogatni kell a lakossági és vállalkozói energiatakarékosságot. Ezt a folyamatot erősíteni kell 

olyan szemléletformáló kampányokkal, melyek az energiatakarékosság jelentőségére és ezen 

belül az egyes szereplők felelősségére hívják fel a figyelmet. 

 

A jelenlegi természeti adottságok, klíma, mikroklimatikus viszonyok, valamint az ezeket veszé-

lyeztető tényezők 

 Győr-Moson-Sopron megye gazdag felszíni és felszín alatti vízkészlettel rendelkezik, amelyek 

egyfelől megóvandó természeti környezetünk részét képezik, másfelől jelentős gazdasági po-

tenciállal bírnak. 

A megye éghajlati adottságait a domborzat határozza meg, az óceáni hatás jobban érvényesül 

a megyében, kevesebb a szélsőség. Az évi középhőmérséklet 9,8ºC-ról 10,5ºC–ra, a napsü-

téses órák száma 1850 óráról 1950-re növekszik nyugatról kelet felé haladva, az évi csapadék 

a teljes síkságon 600mm alatt marad. Figyelembe véve a megyének az átlagosnál kedvezőbb 
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termőföld adottságait, a megye hagyományosan a kiváló mezőgazdasági adottságú térségek-

hez tartozik. Az uralkodó szélirány ÉNY-i, 3-3,5m/s körüli átlagos szélsebességgel. A szél és 

a napsütéses órák száma alkalmassá teszik a megyét ezen természeti erőforrásoknak a hazai 

átlagnál erőteljesebb energetikai hasznosítására. 

A mezőgazdasági területek aránya 63% (256 ezer ha), amely megfelel az országos átlagnak. 

Területe az elmúlt években valamelyest csökkent. A szántók aránya azonban lényegesen 

meghaladja az országos értéket és 2000 óta (85,2%) fokozatosan nőve, 2010-ben már 89,2%-

ot ért el a mezőgazdasági területen belül. Döntően ez a növekedés a gyepterületek kiterjedé-

sét csökkentette, amely nem kívánatos folyamat, mivel a biológiai sokféleség jelentős reduk-

ciójával jár. 

A mezőgazdasági területek mérete 2005 óta csökken a megyében, ennek fő oka a települések 

belterületének és az ipari övezeteknek a növekedése, ugyanakkor az erdők és halastavak 

területe bővül. 

Győr-Moson-Sopron megye erdőállománya 2010-ben 81.979 ha, az összterület 19,3%-a, 

amely megfelel az országos 20%-os értéknek. Összefüggő, nagyobb területen végzett erdő-

gazdálkodás a Bakony-vidék, a Duna hullámterének, a Hanság, a Pannonhalmi-dombság, a 

Répce-sík és a Soproni-hegység területén folyik. 

Az emberi tevékenységek közül az urbanizáció és a műszaki infrastruktúra területigénye ve-

szélyezteti leginkább a termőföldeket. A kiváló adottságú talajok hosszú távú védelme a fenn-

tartható és versenyképes mezőgazdaság alappillére. Mivel a kiváló termőhelyi adottságú szán-

tók jellemzően az intenzíven fejlődő Mosonmagyaróvár-Győr tengely mentén találhatók, a mű-

velés alól kivonásra kerülő egységek nagy arányban érintik ezeket az értékes talajokat. A me-

gyében a belterületek mérete 44%-os növekedést mutat 2003 és 2008 között, a településren-

dezési tervek pedig további 15.000 ha-ral, azaz 45%-kal kívánják növelni a belterületeket és a 

beépítésre szánt területeket. 

A természeti örökség védelmét két-két nemzeti park és natúrpark teljesíti a megyében: Fertő–

Hanság Nemzeti Park; Balaton-felvidéki Nemzeti Park (fenyőfői ősfenyves); Soproni-hegység 

Natúrpark és Pannontáj-Sokoró Natúrpark. A természeti turizmus kiemelkedő helyszínei: Szi-

getköz, Lővérek, Fertőrákosi kőfejtő, Rába és Mosoni-Duna (vízitúra útvonal), Magas-Bakony 

és Sokorói-dombság, Rábaköz és Tóköz (kisforgalmú útjai a kerékpárosokat, csendes falvai a 

nyugalmat kedvelő turistákat várják), termál- és gyógyfürdők (Balf, Győr, Mosonmagyaróvár, 

Lipót, Hegykő). 

 

A közlekedésből eredő légszennyezettség oka a megye tranzitjellege, Sopron esetében a vá-

ros földrajzi-természeti adottságai, valamint a határ közelsége és az országos átlag feletti gép-

járműsűrűség. 

2001–2011 között az országos közúthálózaton a gépjármű-forgalom mind a közlekedő jármű-

vek számát, mind pedig az általuk megtett távolságot tekintve jelentősen (26, illetve 30%-kal) 

emelkedett. A növekedést ugyan nagyobb részben a főhálózatra háruló egyre intenzívebb for-

galom idézte elő, de a mellékutak átlagos napi forgalma is fokozódott. 2001–2011 között ösz-

szesen mintegy 760 kilométer új gyorsforgalmi útszakaszt adtak át, és az infrastruktúra kor-
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szerűsödésével párhuzamosan az autópályák és autóutak szerepe jelentősen nőtt a közleke-

dés lebonyolításában. 2011-ben a közúti forgalomban résztvevő járművek által megtett távol-

ság átlagosan 27%-a gyorsforgalmi szakaszokon történt, szemben a 2001. évi 13%-kal. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságainak a kezelésében lévő közutak forga-

lomszámlálási adatai alapján a közlekedés intenzitása csaknem minden megyében nőtt 2001–

2011 között. A legnagyobb mértékben (18–22%-kal) 5 megyében köztük Győr-Moson-Sopron 

megyében emelkedett a gépjárművek futásteljesítménye.  

A 2011. évi forgalomszámlálás adatai alapján a legnagyobb keresztmetszeti forgalom (4427 

jármű/nap) Közép-Magyarország közútjain bonyolódott.  

 

Az üzemben lévő járművek számának növekedése 2002 és 2012 között az agglomeráció aktív 

népességre gyakorolt elszívó hatása következtében Győr-Moson-Sopronban (27%) volt kiug-

róan magas. 2012-ben az országban bejegyzett közel 3 millió jármű harmada fővárosi és Pest 

megyei lakóhellyel rendelkezők tulajdonában volt, ezt követően a legtöbbet – az összes egyen-

ként több mint 5%-át – többek között a Győr-Moson-Sopronban élők üzemeltették.  

 

2012-ben az ország járműállományának 76%-a benzinüzemű volt, 23%-a gázolajat használt 

és mindössze 0,8%-uk működött alternatív üzemanyagú, elektromos vagy hibrid meghajtást 

alkalmazó technológiával. A hibrid meghajtás és az alternatív üzemanyagok elterjedését több 

tényező mellett az üzemanyag költségek emelkedése is egyre erőteljesebben ösztönzi. A ben-

zin- és dízel árak ugyanakkor a korábbiakhoz képest ma már jóval kisebb szerepet játszanak 

az üzemeltetési költségek eltérésében, vásárláskor sok esetben egyéb szempontok (motor 

élettartam, üzemanyag fogyasztás, vezetési élmény) dönthetnek egyik vagy másik típus ja-

vára. Az előbbi elvárások mégis azt eredményezték, hogy 2002 és 2012 között duplájára nőtt 

a dízel üzemanyagot fogyasztó járművek aránya, de emellett kezdenek teret nyerni az ezektől 

eltérő technológiát alkalmazó típusok is mint például az elektromos gépjárművel. A gázolajat 

használó járművek aránya Győr-Moson-Sopronban a legmagasabb. 

A megye területén a közutak hossza 2003-tól 2011-ig jelentősen növekedett 1800km feletti. A 

2012. évi KSH adat szerint a megyében a gépjármű állomány üzemanyag megoszlás szerint 

elenyésző az alternatív vagy elektromos gépjármű aránya 0,4%. A Nitrogén-oxid 2003-2016 

között mért KSH adatok szerint minden évben mutat órás határérték túllépést. 

Egy 2015-ben megjelent szakértői tanulmány hosszú távú vizsgálatra alapozva állítja, hogy a 

közhiedelemmel ellentétben már a jelenlegi technológia mellett is jelentősen környezetkímé-

lőbb az elektromos autók használata, mint a hagyományos, benzines gépjárműveké. Az 1-1 

közepes és nagyméretű elektromos, illetve benzines autó 2 éven keresztül tartó összehason-

lítása több mint 50 százalékkal kisebb ökológiai lábnyomot mutatott ki az előbbi típusnál, amely 

ráadásul tovább mérsékelhető az akkumulátorok újrahasznosításával vagy akár hatékonysá-

guk növelésével. 

Az elektromos autók környezetre rótt terhelése ráadásul tovább csökkenthető. A már említett, 

és előállítása során jelentős ökológiai lábnyommal rendelkező akkumulátorok újrahasznosí-

tása, illetve hatékonyságuk növelése új vegyületek használatával egyaránt csökkenthetik ezt 

az arányt. Ami pedig egyértelműen mérsékelheti mindkét típus előállításának természetei 

„költségeit” az a tiszta energia használata a gyártási folyamat során.  
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Az ökológiai lábnyom kapcsán ugyanakkor érdemes szót ejteni a felhasznált hajtóanyagról is. 

Amíg a benzines és dízelüzemű gépjárművek esetében kézzel fogható az emisszió, addig az 

elektromos autók ezen a területen is jelentősen léphetnek előre, amennyiben a hajtáshoz 

szükséges áramot megújuló alapon termelő, vagy magas hatásfokú földgáztüzelésű erőmű-

vekben állítják elő. Ezzel ráadásul a két faktor egy öngerjesztő spirálba kerül, hiszen a több 

elektromos autó, több erőművet igényel, amelyek jelentős része a fenti logika mentén az em-

lített két típusba kell tartozzon, miközben az alacsony kibocsátási értékkel rendelkező erőmű-

vek növelhetik a valóban tiszta energiával hajtott elektromos gépjárművek terjedésének tem-

póját. 

Ennek következtében a MÖK aktuálisnak tartja népszerűsíteni az elektromos autók elterjedé-

sét. 

3.4 Projekt előzményei, az elmúlt néhány év fejlesztései  

 

A projekt előzményének egyrészt a Győr-Moson-Sopron megye életének, működésének az 

éghajlattal összefüggő részei és azok változásai, illetve az azokat érintő fejlesztések, tenden-

ciák tekinthetők (pl. gazdaságszerkezet, ipari és mezőgazdasági tevékenység, tranzit és in-

gázó közlekedés, megújuló energiák, biomassza, hulladékgazdálkodás stb.).  

A projekt másik előzménye a Klímabarát Települések Szövetsége megbízásából a Magyar 

Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központja által készített "Módszertani 

útmutató megyei klímastratégiák kidolgozásához" című dokumentum, amely megadja azt a 

módszertani, elvi keretet, amely a megye sajátosságainak megfelelően feltölthető tartalommal, 

ami alapján meghatározható a jövőbeli megyei klímavédelmi cselekvés. 

A megyei klímastratégia és a megyei klímaplatform létrehozása és működtetése szorosan 

kapcsolódik a közelmúltban készült számos megyei stratégiához. A kapcsolódásokat az alábbi 

ábra mutatja: 
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Forrás: Módszertani útmutató megyei klímastratégiák kidolgozásához, 2.old. 

 

A projektgazda korábbi fejlesztései, projektjei 

Projekt címe Projekt célja 
Költségvetés 
(Ft) 

Finanszírozás 
Megvalósítási 
időszak (tól-
ig) 

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-
0021 „Területfejlesztési terve-
zés Győr-Moson-Sopron me-
gyében” 

Területfejlesztési terve-
zés 

90.000.000 
ÁROP-1.2.11/A-
2013-2013-0021 

2013-2014 

HUSK/0901/2.4.2/0239 Határ-
átlépési lehetőség biztosítása a 
Bősi Vízlépcső Körtvélyesi Víz-
tározójának körzetében 
HUSK/0901/2.4.2/0239 

Határátlépési lehetőség 
biztosítása a Bősi Vízlép-
cső Körtvélyesi Víztáro-
zójának körzetében 

1.827.908 
HUSK/0901/2.4.2/
0239 

2009-2011 

KEOP-5.3.0/B/09-2009-0043 
„Dr. Piróth Endre Mentálhigié-
nés Otthon épületenergetikai 
fejlesztése” 

Dr Piróth Endre Mentálhi-
giénés Otthon épület-
energetikai fejlesztése 

214.606.314 
KEOP-5.3.0/B/09-
2009-0043 

2009-2011 

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-
0010/ TIOP Infrastruktúra fej-
lesztés a Petz Aladár Megyei 

Infrastruktúra fejlesztés a 
Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórházban, mint 
egészségpólusban 

11.255.896.569 
TIOP 
2.2.7./07/2F/2-
2009-0010 

2009-2011. 

2012. január 1-
től állami fenn-
tartásba került 



MEGYEI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PLATFORM LÉTREHOZÁSA ÉS 

MŰKÖDTETÉSE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN 

HELLO HELL 

3.   A háttér bemutatása és a fejlesztési szükséglet szakpolitikai megalapozása - helyzetelemzés 29 29 
 

Oktató Kórházban, mint egész-
ségpólusban 

 

 

3.5 Összegzés, a tervezett célok, tevékenységek megalapozása, 
alátámasztása 

 

A Győr-Moson-Sopron megyei klímastratégiai kidolgozása folyamatának tervezéséhez a me-

gyei területfejlesztési koncepciójában nevesített Timaffy László Stratégiai Fejlesztési Cél 

egyes pontjai relevánsak.  

Az erőforrás-hasznosítás, továbbá a gazdálkodási struktúrák és megoldások tervezése során 

a helyi (természeti- és erőforrásbeli) adottságok és készletek figyelembevétele szükséges a 

versenyképes, fenntartható megye kialakításához. Törekedni kell a decentralizált erőforrások 

előállítására és a gazdaság, társadalom igényeinek lokális, önfenntartó ellátására, az ezzel 

kapcsolatos tevékenységek ösztönzésére, továbbá a szemléletformálásra. Célul kell kitűzni a 

nyílt gazdasági láncok zárását, a gazdaság anyag felhasználásának csökkentését. Törekedni 

kell továbbá az anyag- és energia-hatékony gazdálkodás feltételeinek kialakítására, továbbá 

a megye területén jó energiasűrűséggel elérhető megújuló kapacitás minél nagyobb arányú 

alkalmazására. 

A célok elérésére tervezett programok és intézkedések közül a környezeti potenciál haszno-

sítását, a zöldgazdaságot és az energiagazdálkodást érintők emelhetők ki. 

Környezeti potenciál hasznosítása: 

 A mezőgazdasági művelés alatt álló területeken az adottságoknak megfelelő jó mező-

gazdasági gyakorlat (pl.: trágyázás helyes módja, növényvédő szerek helyes alkalma-

zása, stb.) alkalmazása, illetve ennek támogatása szükséges ahhoz, hogy a gazdálko-

dás fenntartható szintje elérhető legyen. 

 A vizekkel való takarékos bánásmód érdekében a táji adottságoknak megfelelő öntö-

zéses gazdálkodást kell kialakítani, melyhez szükséges az öntözés feltételeinek javí-

tása is. 

 Megnyugtató választ kell találni a Víz Keretirányelvből származó, parti sávokat érintő 

szabályozások (pl. szántóföldi mezőgazdasági művelés megszüntetése) gyakorlati át-

ültetésére. 

 Természet közeli gazdálkodási módozatok strukturált támogatása. 

Zöldgazdaság: 

 A stratégiai célok elérése érdekében megyei szintű decentralizált gazdaságfejlesztési, 

közszolgáltatás-fejlesztési és speciális térségi programok indítása szükséges. 

 Támogatni kell az alacsonyabb környezeti terhelést jelentő technológiák megyén belüli 

megtelepedését. E célból kiemelten fontos K+F tevékenységek indítása, valamint a 

tudástranszfer erősítése. 
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 Szükséges a hulladékok keletkezésének minimalizálása, részben technológiai fejlesz-

tésekkel, részben az újra használat – újrahasznosítás erősítésével. Ehhez többoldalú 

gazdasági együttműködések kialakítása, valamint az ipari ökológia alapelveinek meg-

valósítása szükséges. 

 A pozitív változások egyértelmű hatótényezője a környezettudatos szemléletmód. En-

nek erősítése érdekében a fenntartható fogyasztással és termeléssel kapcsolatos min-

taprojektek és szemléletformáló kampányok indítása szükséges. 

Energiagazdálkodás: 

 Támogatni kell az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérést (infra-

struktúra és lakásépítés egyaránt). 

 A jövőbeni energetikai beruházások előkészítése érdekében fel kell tárni a helyi önkor-

mányzatok energiagazdálkodását, különös tekintettel az energiahatékonyság kérdé-

sére. 

 Meg kell állapítani a fejlesztendő területeket, illetve azokat a pontokat, ahol jelentős 

hatékonyságnövelés lehetséges. 

 Ezzel párhuzamosan a jelenlegihez képest erőteljesebben kell támogatni az energia-

hatékonyság-növelő intézkedéseket (különös tekintettel a középületek épületenergeti-

kai fejlesztésére, előnyben részesítve a megújuló megoldásokat). 

 A megyére is vonatkozó regionális szintű energiastratégia konzekvens megvalósítása, 

beleértve a határon túli együttműködéseket is. 

 A hosszú távú fenntarthatóság és az ellátás biztonságának növelése érdekében indo-

kolt a megújuló energiaforrások (vízenergia – akár meglévő duzzasztókba beépíthető 

törpe vízerőművek), nap- és szélenergia, geotermikus energia, biogáz üzem) arányá-

nak karakterisztikus növelése (célszerű a lokális előállítás támogatása). Megyénk ki-

emelkedő lehetőségekkel rendelkezik ezen energiaforrások tekintetében, a lehetősé-

gek kihasználása nem csak az energiabiztonságot növelné, hanem értékes munkahe-

lyeket is teremtene. 

 Támogatni kell a lakossági és vállalkozói energiatakarékosságot. Ezt a folyamatot erő-

síteni kell olyan szemléletformáló kampányokkal, melyek az energiatakarékosság je-

lentőségére és ezen belül az egyes szereplők felelősségére hívják fel a figyelmet. 

 

Fentiekkel összhangban az éghajlatváltozás stratégia céljai az alábbiak: 

 I. Az üvegházhatású gázok légkörbe való kibocsátásának csökkentése  

 II. A változó időjárási és éghajlati hatásokra való felkészülés  

 III. Fenntartható vízgazdálkodás, takarékos, értékvédő gazdálkodás 

 

3.6 A projekt végrehajtása során várható gazdasági-társadalmi 
előnyök 



MEGYEI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PLATFORM LÉTREHOZÁSA ÉS 

MŰKÖDTETÉSE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN 

HELLO HELL 

3.   A háttér bemutatása és a fejlesztési szükséglet szakpolitikai megalapozása - helyzetelemzés 31 31 
 

Az éghajlatváltozás hatékony kezeléséhez nem elég a már bekövetkezett károk kezelése, 

hanem tervezetten kell fellépni a kibocsátások csökkentéséért és előrelátóan felkészülni 

a várható hatásokra. 

Ezt a tudatos felkészülést, a tevékenységek tervezett végrehajtását és az eredmények 

nyomon követését szolgálja a megyei szintű éghajlatpolitikai tervezés. A tervezési folya-

mat eredményeként elkészülő megyei klímastratégia magában foglalja a megye alkalmaz-

kodási és kibocsátás-csökkentési törekvéseit és beavatkozásait, az ezek megvalósításá-

hoz szükséges eszközöket, forrásokat és intézményi struktúrát, valamint a stratégia meg-

valósításának nyomon követését. Kiemelten fontos, hogy a folyamat ne álljon meg a klí-

mastratégia elkészítésénél, hanem az abban foglaltak kerüljenek szisztematikusan végre-

hajtásra is. 

A megyei szintű éghajlatpolitikai tervezés révén lehetőség nyílik arra, hogy a megyei ön-

kormányzat összefogja a területén található települések klímavédelmi tevékenységét, a 

települések között közvetítő funkciót láthat el. Elősegítheti továbbá az információk áram-

lását és a jó gyakorlatok egymással történő megismertetését. 

A megyei klímastratégiának összhangban kell állnia a megye más fejlesztési dokumentu-

maival. A cél, hogy ne egy elszigetelt stratégia készüljön, hanem a benne foglalt törekvé-

sek jelenjenek meg más ágazatok megyei dokumentumaiban és stratégiáiban is. 

A Módszertani útmutató függelékében felsorolja megyénként azokat az országos jelentő-

ségű értékeket, amelyeket a klímaváltozás veszélyeztet. Győr-Moson-Sopron megye ese-

tében ezek az alábbiak: 

Természeti értékek:  

 Fertő-Hanság vizes élőhelyei, Fertő-tavi Bioszféra Rezervátum (világörökség) 

 Szigetköz élővilága és ivóvízkincse 

 Soproni hegyvidék erdős ökoszisztémái 

 Pannonhalmi Arborétum 

 Pannonhalmi levendulás 

 Jobba tölgy (Török major- Jobaháza) 

 Töllősi-erdő (Lébény) 

 Nagycenki hársfasor 

 Botanikus kert (Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem) 

 Petőházi Arborétum 

 Védett ősborókás (Felpéc) 

 Écsi ősfenyves 

Agrárgazdaság:  

 pannonhalmi és soproni szőlő- és borkultúra 

Épített környezet: 
  Sopron történeti városközpontjának műemlék-együttese  

 Győr történeti városközpontjának műemlék-együttese 

 Bencés Főapátság (Pannonhalma) 

 Esterházy-kastély (Fertőd) 

 Hédervári Boldogasszony Kápolna 

 Széchenyi kastély (Nagycenk) 

 Óvári vár (Mosonmagyaróvár) 
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 Fertőrákosi Kőfejtő 

 Bezerédj-kastély (Győr-Ménfőcsanak) 

 Muzsaji Vízimalom (Röjtökmuzsaj) 

 Kócsagvár, Sarród (Fertő-Hanság Nemzeti Park) 

Turizmus: 

 vízi turizmus a Dunán és a Fertő tavon 

 kapuvári szénsavhó fürdő 

 Károly-magaslati kilátó (Sopron) 

 Dél-Hansági Esterházy Madárvárta (Fertő-Hanság Nemzeti Park, Kapuvár) 

 Horgászati lehetőségek (pl. Sopron – Szalamandra-tó, Tómalom, Ibolya-tó; Lébény-forrásta-

vak). 

 VOLT fesztivál (Sopron) 

 

A klímastratégia megvalósításának közvetlen vagy közvetett eredménye lehet a fent fel-

sorolt értékek megőrzése is. 

A klímastratégia és a platform működtetése fontos szemléletformálási feladatokat is el 

fog látni, amennyiben a megye lakosságát, különösen a fiatal, fogékony korosztályt célzó 

kommunikációs eszközökkel eléri és a projekt üzeneteit számukra közvetíteni képes. 



MEGYEI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PLATFORM LÉTREHOZÁSA ÉS 

MŰKÖDTETÉSE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN 

HELLO HELL 

4.   A projekt céljainak meghatározása 33 33 
 

4 A projekt céljainak meghatározása 

Összhangban Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési koncepciójával, a projekt elsőd-

leges célterületei az alábbiak: 

 I. Az üvegházhatású gázok légkörbe való kibocsátásának csökkentése  

 II. A változó időjárási és éghajlati hatásokra való felkészülés  

 III. Fenntartható vízgazdálkodás, takarékos, értékvédő gazdálkodás 

A Győr-Moson-Sopron megyei éghajlatvédelmi tevékenység elsődleges fókusza az 

alkalmazkodás és a szemléletformálás. 

 

Rövid távú célok: 

- A Győr-Moson-Sopron megyei klímastratégia elkészítése 

- Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása és működtetése 

- A megye lakosságából 2000 fő aktív elérésével a klímaadaptációs, klímaváltozás-meg-

előzési ismeretek bővítése 

 

Hosszú távú célok 

- Klímaadaptációs, és klímaváltozást megelőző szempontok érvényesítése a megyei vá-

rostervezési tevékenységek során. 

- A megyei oktatási intézmények éghajlatváltozással kapcsolatos tevékenységének meg-

erősítése 

- A megyei gazdaság, társadalmi szereplők klímatudatosságának erősödése 

 

I. Az üvegházhatású gázok légkörbe való kibocsátásának csökkentése  

A projekt megalapozó tanulmány (PMT) bemutatta, hogy a lakóépületekben (különös tekintet-

tel a családi házakra) hatalmas energia-megtakarítási potenciál rejlik, ami már nemzeti szinten 

is kiemelt jelentőségű csökkenést biztosíthat az üvegházhatású gázok terén. Az is bizonyított, 

hogy a gazdaságosan kiaknázható energia-megtakarítási potenciál döntő hányada a családi 

házaknál realizálható, ahol döntően földgáz alapú fűtési rendszerek működnek. ugyanakkor a 

háztartások csupán mintegy 20%-a tervez energetikai beruházást. A megyei klímastratégiá-

ban a lakossági energiatakarékossági fejlesztések jelentőségére fel kell hívni a figyelmet. 

 

II. A változó időjárási és éghajlati hatásokra való felkészülés 

Az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyértelműen kimutathatók. A megyei klí-

mastratégiai módszertan megyékre lebontva közli az éghajlatváltozás problémaköröket. Ez 

alapján Győr-Moson-Sopron megye általános érintettsége az ország egész területének ál-
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talános érintettségével megegyező módon a hőhullámok által okozott egészségügyi ve-

szélyeztetettség, valamint az épületek vihar általi veszélyeztetettsége terén erősnek te-

kinthető és a klímastratégia kidolgozása során beavatkozási területnek tekintendő. 

A módszertani útmutató Győr-Moson-Sopron megyében igen jelentősnek tartja az árvízve-

szélyt és a turizmus veszélyeztetettségét, ezeken a területeken alkalmazkodási tevékenység 

tervezését ajánlja. Ezen felül több kategóriában "javasolt" az alkalmazkodási tevékenység ter-

vezése, így a belvíz, villámárvíz, aszály, ivóvízbázisok, természeti értékek, valamint er-

dőtűz veszélyeztetettség tekintetében.  

 

III. Fenntartható vízgazdálkodás, takarékos, értékvédő gazdálkodás 

Az éghajlatváltozás növekvő kockázatot jelent a vízgazdálkodás számára. A kockázat mértéke 

bizonytalan, függ a bekövetkezés valószínűségétől és súlyosságától. Az elővigyázatosság el-

vét szem előtt tartva, igen súlyos következményekkel járó hatásokhoz alkalmazkodni akkor is 

indokolt lehet, ha a bekövetkezés valószínűsége alacsony. Az alkalmazkodás csökkenti a koc-

kázatot, a sérülékenység kivédhető vagy minimálisra szorítható. A jelenlegi állapothoz viszo-

nyítva az éghajlatváltozás hatásai a közeli időtávon többnyire nem jelentősek, ez látszólag 

kellő időt hagy az alkalmazkodáshoz való felkészülésre. Győr-Moson-Sopron megyében a 

Hanság és a Rábaköz, továbbá a Szigetköz vízháztartásának kérdései igényelnek fokozott 

kezelést. 
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5 A projekt tervezett tevékenységei (műszaki-szakmai eredményei) 

A projekt tervezett tevékenységei, műszaki szakmai eredményei az alábbiak: 

 

5.1 Projekt megalapozó tevékenységek  

5.1.1 MT készítése  

 

A projektjavaslat kiindulási alapja a Projekt Megalapozó Tanulmány (PMT) volt, amely 

2016 nyarán készült el. A PMT képezte alapját a jelen Megvalósíthatósági Tanulmánynak 

(MT), amely a projekt első fázisában készül el.   

5.1.2 Projektmenedzsment szervezet felállítása  

 
A 2.2. fejezetben bemutatott projektmenedzsment szervezet felállítása 2017. január 01-én 
megtörtént. 
 
 

5.2 Megyei klímastratégiák térségi szereplők bevonásával történő 
kidolgozása  

5.2.1 Megyei klímastratégiák kidolgozása  

A projekt egyik fő célja a Győr-Moson-Sopron megyére vonatkozó klímastratégia elfoga-

dása, amely megfelel a Klímabarát Települések Szövetsége Szakmai háttértámogatás 

biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiák kidolgozásában című projektje során el-

készített „Módszertani útmutató térségi és települési klímastratégiák kidolgozásához” 

című dokumentumban foglalt tartalmi és formai elvárásoknak. Ennek érdekében a megyei 

klímastratégia elkészítéséhez bevonására kerülnek a térségi szereplők is. 

A tevékenység keretében a Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozott módszer-

tan alapján, a projektmegvalósítás kezdetétől a megyei szereplők aktív bevonásával me-

gyei klímastratégiák kidolgozására kerül sor, amelyek a klímaváltozás mérséklése mellett 

kiemelt hangsúlyt fektetnek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos cse-

lekvési irányok meghatározására is.  

A tevékenység fő célja a megyei társadalmi gazdasági szereplők – így a lakosság, vala-

mint a közintézményi és vállalkozói kör – érzékennyé tétele a klímaváltozással kapcsola-

tos kihívásokra, valamint a szükséges intézkedések, beavatkozási irányok hatékony vég-

rehajtásának elősegítése érdekében azok együttgondolkodáson alapuló meghatározása. 
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A megyei klímastratégia kidolgozásához kapcsolódóan megyei szereplők (települések, 

érintett állami szakigazgatási szervek, felső, illetve középfokú oktatási intézmények, me-

gyei vállalkozói szféra képviselői, civil szervezetek) részvételével többfajta rendezvénytí-

pus is megvalósításra kerül. 

5.2.1.1 Konferenciák  

 
A megyei klímastratégia kidolgozásához kapcsolódóan Győr-Moson-Sopron Megye Ön-

kormányzata 2 db konferenciát szervez. A konferenciák résztvevői az alábbiak lesznek: 

 Klímabarát Települések Szövetsége képviselője. 

 Győr-Moson-Sopron megye 12 városi jogállású településének önkormányzata (Beled, Csorna, 

Fertőd, Fertőszentmiklós, Győr, Jánossomorja, Kapuvár, Lébény, Mosonmagyaróvár, Pannon-

halma, Sopron és Tét). Az önkormányzatok a stratégia kidolgozásához fontos szempontokat 

adnak, továbbá hosszú távon is aktív résztvevői lesznek a stratégia megvalósításának. 

 Győr-Moson-Sopron megye területén működő két egyetem (Nyugat-magyarországi Egyetem, 

Széchenyi István Egyetem). Az egyetemeken több olyan szakmai műhelyi is működik, amely 

fontos módszertani és elméleti támogatást tud adni a stratégia elkészítéséhez. Az egyetemek 

rendszeres résztvevői a megyét érintő stratégiai dokumentumok elkészítését célzó munkálatok-

nak, ezért különösen fontos, hogy a klímastratégia kidolgozásánál is jelen legyenek. 

 Győr-Moson-Sopron megye területét érintő fejlesztési tanácsok munkaszervezetei (Győr-Mo-

son-Sopron Megyei Önkormányzat,  Szigetköz – Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Ta-

nács). A fejlesztési tanácsok tevékenysége szerteágazóan kapcsolódik az éghajlatváltozási kér-

désekhez és fontos információkkal rendelkeznek a mitigációs felméréshez. 

 Győr-Moson-Sopron megyében bejegyzett 7 környezet- és természetvédelmi tevékenységet 

folytató civil szervezet (Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Fertő-Hanság Nemzeti Park 

Igazgatósága, Reflex Környezetvédő Egyesület, Dunavölgy Alapítvány,  Magyarországi Ég-

hajlatvédelmi Szövetség, Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány, Cas-

tanea Környezetvédelmi Egyesület). 

 A Győr-Moson-Sopron megyében működő kamarák (iparkamara, agrárkamara). 

 Győr-Moson-Sopron megye 50 meghatározó vállalkozása (Audi Motor Hungária Kft., AUTÓLIV 

Kft, Rába Járműipari Holding Nyrt., SMR Automotive Mirror Technology Hungary BT, VELUX Magya-

ország Fertődi Építőkomponens Kft., E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató ZRt., BOS Plastics 

Systems Hungary Bt., Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft., Leier Hungária Kft., Veritas Dunakiliti Kft, 

Swedwood Sopron Bútor Kft., Märklin-Hungaria Kft., Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt., HEINEKEN 

Hungária Sörgyárak Zrt., INTERFA Kft., SOKORÓ Kft., Roto Elzett Certa Kft., Federal Mogul Hun-

gary Ipari és Kereskedelmi Kft., PROVERTHA Electronic Components Zrt., MOTIM Műkorund Kft., 

Voith Industrial Services Kft., Ceres Zrt., Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi Kft., A.W.F. 

Kft., SITFORM Bt., Dana Hungary Gyártó Kft., SELECT Üzleti Tanácsadó Kft., ALCUFER Ipari Ke-

reskedelmi és Szolgáltató Kft, Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., DIADAL Zrt., WAHL Hungária 

Kft., TRIGO Quality Support Kft., EH-SZER Kft., KACO Hungary Kft., TONDACH Magyarország Zrt., 

CALIDA Magyarország Kft., Sick Fejlesztő, Termelő és Kereskedelmi Kft., AGI Hungária Kft., AMB-

Components Hungary Bt, SEMPERMED Kft., Hödlmayr Hungária Logistics Kft., Lajta-Hanság Zrt., 

JOB4YOU Kft., VNT Metal Hungary Kft., MELECS EWS GmbH & Co KG Magyarországi fióktelepe, 

Propex Fabrics Kft., Cserpes - Sajtműhely Kft., BUSCH-HUNGÁRIA Kft., SOPRON HOLDING Zrt., 

NRG Services Kft). 
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I. Győr-Moson-Sopron megyei klímastratégiai konferencia 

Az első konferencia célja a résztvevők figyelmének ráirányítása a  klímaváltozással kap-
csolatos problémakörre, az egyes ágazatok, érintettek, érdekcsoportok igényeinek, szem-
pontjainak megismerése, felmérése, a stratégia kidolgozáshoz szükséges specifikus in-
formációk összegyűjtése. 

1. konferencia időpontja:    

2017. szeptember 15. 

1. konferencia helyszíne:   

- GYMSMO tanácsterme, Győr, Városház tér 3. 

 

Meghívottak:  

- a konferenciára tervezetten 50 résztvevő meghívására kerül sor és várhatóan 
legalább 25 fő résztvevő jelenlétére számítunk. 

Aktív elérések: 

- a konferencia aktív elérést a témához szorosan kapcsolódó kérdőív vagy teszt-
lap kitöltésével kívánjuk elérni 

 

A konferencia tervezett programja: 

- a klímastratégia bemutatása,  
- klímaváltozással kapcsolatos problémák megismerése 
- igényfelmérés, ötletgyűjtés, stratégia kidolgozása 

Igénybevett szolgáltatások: 

- marketing és kommunikációs szolgáltatás 
- rendezvényszervezés 

 

 

II. Győr-Moson-Sopron megyei klímastratégiai konferencia 

A második konferencia célja az elkészült megyei klímastratégia tervezetének megvita-
tása, véleményeztetése, cselekvési alternatívák bemutatása, az egyes résztvevők cselek-
vési lehetőségeinek bemutatása. 

1. konferencia időpontja:    

2017. december 15. 

1. konferencia helyszíne:   

- GYMSMO tanácsterme, Győr, Városház tér 3. 

 

Meghívottak:  

- a konferenciára tervezetten 50 résztvevő meghívására kerül sor és várhatóan 
legalább 25 fő résztvevő jelenlétére számítunk. 

Aktív elérések: 

- a konferencia aktív elérést a témához szorosan kapcsolódó kérdőív vagy teszt-
lap kitöltésével kívánjuk elérni 
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A konferencia tervezett programja: 

- a klímastratégia cselekvési alternatívák bemutatása,  
- klímaváltozással kapcsolatos problémák megvitatása 
- cselekvési lehetőségek bemutatása esetleges stratégia kidolgozása 

Igénybevett szolgáltatások: 

- marketing és kommunikációs szolgáltatás 
- rendezvényszervezés 

 
 

5.2.1.2. Workshopok  

 
 A megyei klímastratégia kidolgozásának folyamatát 3 db, fél napos workshop erő-
síti. A megrendezésre kerülő workshopok célja: 

- helyi klímaváltozási lehetőségek megismertetése 
- alkalmazkodási lehetőségek 
- cselekvési lehetőségek 

A workshopok időpontjai:  

- 2017. október 13., 2017. október 27. valamint 2017. november 24. 

Meghívottak: 

- Minden egyes workshop tekintetében tervezetten 50 résztvevő meghívására 
kerül sor. 

Aktív elérések száma: 

- workshoponként 15 aktív elérést tervezünk a témához kapcsolódó tesztlap 
ill kérdőív kitöltésével  

Mindhárom workshop esetén az igénybevett szolgáltatások: 

- marketing, kommunikációs szolgáltatás 
- rendezvényszervezés 
- külső szakértő 

 

I. Önkormányzati workshop a megyei klímastratégiáról 

Győr-Moson-Sopron megye területén található települési önkormányzatok (Beled, 

Csorna, Fertőd, Fertőszentmiklós, Győr, Jánossomorja, Kapuvár, Lébény, Mosonma-

gyaróvár, Pannonhalma, Sopron és Tét városok, valamint a megye területén található 

7 járásból járásonként további 2-3 település környezetvédelmi felelősei) 

1. workshop időpontja:  2017. október 13. 

1. workshop helyszíne:  GYMSMO tanácsterme, Győr, Városház tér 3 
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II. Vállalati workshop a megyei klímastratégiáról 

Győr-Moson-Sopron megye jelentős ipari termelő és szolgáltató szektora a megye kör-

nyezeti állapotának jelentős befolyásolója. A felelős vállalatok számos, a környezetre 

is hatást gyakorló szakpolitikát valósítanak meg, ezek közvetlenül vagy áttételesen a 

megyei éghajlatváltozási alkalmazkodás részei, amelyeket egy megyei stratégia kidol-

gozása során részletesen fel kell tárni és meg kell ismerni. A helyi lakosság mellett a 

vállalati szféra a megyei klímastratégia fontos szereplője. 

A workshop résztvevői a Győr-Moson-Sopron megye területén található a meghatá-

rozó vállalkozások (Audi Motor Hungária Kft., AUTÓLIV Kft, Rába Járműipari Holding 

Nyrt., SMR Automotive Mirror Technology Hungary BT, VELUX Magyaország Fertődi 

Építőkomponens Kft., E.ON Észak-dunántúli Áram-szolgáltató ZRt., BOS Plastics 

Systems Hungary Bt., Nemak Győr Alumí-niumöntöde Kft., Leier Hungária Kft., Veritas 

Dunakiliti Kft, Swedwood Sopron Bútor Kft., Märklin-Hungaria Kft., Égáz-Dégáz Föld-

gázelosztó Zrt., HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt., INTERFA Kft., SOKORÓ Kft., 

Roto Elzett Certa Kft., Federal Mogul Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft., 

PROVERTHA Electronic Components Zrt., MOTIM Műkorund Kft., Voith Industrial Ser-

vices Kft., Ceres Zrt., Nolato Magyarország Ipari és Keres-kedelmi Kft., A.W.F. Kft., 

SITFORM Bt., Dana Hungary Gyártó Kft., SELECT Üzleti Tanácsadó Kft., ALCUFER 

Ipari Kereskedelmi és Szolgál-tató Kft, Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., DIADAL 

Zrt., WAHL Hun-gária Kft., TRIGO Quality Support Kft., EH-SZER Kft., KACO Hungary 

Kft., TONDACH Magyarország Zrt., CALIDA Magyarország Kft., Sick Fejlesztő, Ter-

melő és Kereskedelmi Kft., AGI Hungária Kft., AMB-Components Hungary Bt, 

SEMPERMED Kft., Hödlmayr Hungária Logistics Kft., Lajta-Hanság Zrt., JOB4YOU 

Kft., VNT Metal Hungary Kft., MELECS EWS GmbH & Co KG Magyarországi fiókte-

lepe, Propex Fabrics Kft., Cserpes - Sajtműhely Kft., BUSCH-HUNGÁRIA Kft., 

SOPRON HOLDING Zrt., NRG Services Kft), valamint az érdekképviseleti, szakma-

közi szervezetek. 

2. workshop időpontja:  2017. október 27. 

2. workshop helyszíne:  GYMSMO Győr, Városház tér 3.  

 

III. Oktatási és intézményi workshop a megyei klímastratégiáról 

A Győr-Moson-Sopron megyében működő oktatási és egyéb meghatározó tudomá-

nyos műhelyek részvételével megtartandó workshop a releváns tudományos eredmé-

nyek megyei adaptációját és a stratégia megfelelő megyei beágyazottságát, valamint 

a szemléletformálást és az eredmények (stratégia és annak cselekvési terv) megvaló-

sítását és disszeminációját. A workshop résztvevői: Széchenyi István Egyetem (SZE)

  Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (Mosonmagyaróvár), SZE Audi Hun-

garia Járműmérnöki Kar Környezetmérnök Tanszék,  SZE Apáczai Csere János Kar; 
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Nyugat-magyarországi Egyetem - Természettudományi és Műszaki Kar; MTA Regio-

nális Kutatások Központja; Győri Pedagógiai Oktatási Központ; Nemzeti Agrárgazda-

sági Kamara Győr-Moson-Sopron megyei szervezete. 

3. workshop időpontja:  2017. november 24. 

3. workshop helyszíne: Széchenyi István Egyetem (SZE) 

 

5.2.2. Szemléletformálási akciók  

 
A megyei klímastratégia kidolgozásához kapcsolódóan 4 db figyelemfelkeltő rendez-

vény irányítja rá Győr-Moson-Sopron megye lakosságának figyelmét a klímaváltozás 

témakörére és megyei specifikumaira.  

 

Tervezett programok témája: 

 

- A szemléletformálási, figyelemfelkeltő akciók a klímaváltozás várható hatá-

sairól, a lehetséges cselekvési irányokról, a lakosság klímaadaptációs sze-

repéről szólnak majd.  

 

Aktív elérések száma: 

 

- A 4 db rendezvény során összesen 2000 fő aktív elérése valósul meg. Az 

elérni kívánt célcsoport Győr-Moson-Sopron megye lakossága általában, 

különösen a fiatalkorúak, a háztartások döntéshozói, az intézmények veze-

tői, valamint ágazat-specifikusan a termelő és szolgáltató vállalkozások lesz-

nek. 

 

5.2.2.1. Szemléletformálási rendezvény 1. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Borverseny Győrben kerül megrendezésre 2017. június 

29-én. A borversenyhez kapcsolódóan az éghajlatváltozás által leginkább érintett 

egyik ágazat, az agrárágazat szereplőit lehet célzottan megszólítani tematikus előadá-

sokkal és azokhoz kapcsolódó szemléletformáló,. A rendezvény témáit az éghajlatvál-

tozás, fajtahasználat, termesztéstechnológia, növényvédelem, agrármeteorológia stb. 

adják. 

Az első. szemléletformálási rendezvény időpontja:    2017. június 29. 

A szemléletformálási rendezvény helyszíne:    Győr (Leier City Center) 

A szemléletformáló rendezvényen az aktív elérések tervezett száma: 250 fő 
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5.2.2.2. Szemléletformálási rendezvény 2. 

Az első szemléletformálási rendezvényre a Nyelvek Európai Napjához kapcsolódóan 

kerül sor. A főrendezvényhez annak magas látogatószám miatt érdemes kapcsolódni 

szemléletformáló rendezvénnyel. 

A 2.. szemléletformálási rendezvény időpontja:   2017. szeptember 26. 

A 2. szemléletformálási rendezvény helyszíne:   Győr-Moson-Sopron Megyei  

                   Kereskedelmi és Iparkamara 

Az 1. szemléletformáló rendezvényen az aktív elérések tervezett száma: 250 fő 

 
 
5.2.2.3. Szemléletformálási rendezvény 3. 

A második szemléletformáló rendezvény NymE Apáczai Kar, a Magyar Pedagógia 

Társaság megyei tagozata és az Iskolakertekért Alapítvány szakmai közreműködésé-

vel   a Győr-Moson-Sopron megyei iskolakerti rendszerben résztvevő iskolákban az 

éghajlatváltozással és - védelemmel összefüggő előadássorozat megszervezése és 

lebonyolítása. Az rendezvény 8 db iskolában (Győrben 5, Kapuváron 3 intézmény). Az 

előadások tematikája alapvetően az ökológiai lábnyom témakörére épül, a demonst-

rációs célú elektromos autó megjelenésével. 

A 2. szemléletformálási rendezvény időpontja:    2017. október 15-31-e között 

A 2. szemléletformálási rendezvény helyszínei:   Győr, Kapuvár 

A 2. szemléletformáló rendezvényen az aktív elérések tervezett száma: 1.000 fő 

 

 
5.2.2.4. Szemléletformálási rendezvény 4. 

A negyedik szemléletformáló akcióra a 2017. évi Európa-napi rendezvényen kerül sor. 

Az Európa-napi rendezvények általános célja, hogy miközben felhőtlen szórakozást 

nyújtanak az egész családnak, ráirányítják az emberek figyelmét fontos társadalmi 

kérdésekre.  

Az Európa-napi rendezvényen, Győr főterén, rendszeresen mintegy 1500-2000 láto-

gató fordul meg. A magas látogatottság miatt gazdaságos és kézenfekvő, hogy az Eu-

rópai-napi rendezvényt felkereső gyermekes családok, fiatalok figyelmét egy célzott 

üzeneteket megjelenítő kampánysátor és kvízjátékok segítségével ráirányítsuk az ég-

hajlatváltozás témakörére és azzal összefüggésben az egyén szerepére, cselekvési 

lehetőségeire, illetve a megyei klímastratégiai elkészítésének folyamatára. A rendez-

vénysátorban elsősegélynyújtási bemutató (hőségnapok tematikával) színesíti a prog-

ramot. 

 
A 4. szemléletformálási rendezvény időpontja:    2018 március 15.  
A 4. szemléletformálási rendezvény helyszíne:    Győr 
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                   Megyeháza előtti és mögötti tér 
A 4. szemléletformáló rendezvényen az aktív elérések tervezett száma: 500 fő 
 

Valamennyi rendezvényen népszerűsíteni demonstrálni kívánjuk az elektromos autó 

környezetkímélő hatását. Az összes rendezvényen kiállításra és bemutatásra kerülne 

az elektromos autó. 

Az aktív elérések számának elérést előzetes együttműködések, közösen megvalósuló 

programok leegyeztetése keretében szeretnénk biztosítani a kapcsolódó programok 

meghirdetésével, ezzel is biztosítva a vállalt indikátorok teljesítését. 
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5.2.2 Kommunikációs tevékenységek 

 

Ssz Feladat 
Költség megneve-

zése 
Feladat részletezése Nettó ÁFA Bruttó 

1. 

A klímastratégia kidolgozásá-
hoz, elkészítéséhez, valamint 
disszeminációjához tartozó 
kommunikációs terv kidolgo-
zása 

egyéb tanulmány, vizsg. 

A rendezvényekre klímavédelmi, környezetvédelmi szakmai 
anyagok készítése,  
kommmunikációs terv, a rendezvények részletes tartalmá-
nak kidolgozása célcsoportra szabottan. 
A rendezvények részletes tartalmának kidolgozása, a ren-
dezvényeken tartandó előadásokra (alkalmanként max. 2 
óra időtartamban, az előadói díjat külön megjelölve), tan-
anyag, szemléletformáló, rövid írások készítése 
-4db szemléletformáló, figyelemfelkeltő rendezvény 
GYMSM-i helyszíneken, rendezvényeken 125 fő/ alkalom 
részvétellel tervezve 
-3 db workshop  50 fő/ alkalom részvétellel tervezve 
-2 db konferencia 150 fő/ alkalom részvétellel tervezve 
Előadók díja az aktív elérésekhez kapcsolódóan, 12 db 
előadónként 50.000 Ft + ÁFA 

2 536 386 684 824 3 221 210 

2. 

Hirdetési anyagok gyártása reklám, hirdetés 

Rádió: 30mp-es rádiószpot gyártása          10 000     2 700 12 700 

TV: max. 60 mp-es szpot gyártása         45 000     12 150 57 150 

Hirdetési felület vásárlása reklám, hirdetés 

helyi rádió, 30 mp-es szpot 48 db megjelenéssel       288 000     77 760 365 760 

helyi televízió, max. 60 mp-es szpot 30 db megjelenéssel        684 000     184 680 868 680 

Kisfilmek gyártása reklám, hirdetés  1 db 5 perces és 1 db 10 perces szemléletformáló kisfilm    1 500 000     405 000 1 905 000 



MEGYEI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PLATFORM LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN 

HELLO HELL 

5.   A projekt tervezett tevékenységei (műszaki-szakmai eredményei) 44 44 
 

Ssz Feladat 
Költség megneve-

zése 
Feladat részletezése Nettó ÁFA Bruttó 

Szóróanyagok gyártása reklám, hirdetés 4 db rollup, tervezés és gyártás       150 000     40 500 190 500 

3. Szóróanyagok gyártása reklám, hirdetés 

100.000 példányszámban megjelenő megyei kiadványban 
színes A4-es méretű (A3-as oldal felén megjelenő) tájékoz-
tató, népszerűsítő oldal megjelentetése, a megye klíma-
védelmével kapcsolatos ismeretbővítés, figyelemfelhívás, 
praktikus tanácsok stb. 

2 225 148 600 790 2 825 938 

100.000 példányszámban megjelenő megyei kiadványban 
színes 2 db A3 oldal tájékoztató, népszerűsítő oldal megje-
lentetése, a megye klímavédelmével kapcsolatos ismeret-
bővítés, figyelemfelhívás, praktikus tanácsok stb. 

4. Demonstrációs eszköz be-
szerzése 

reklám, hirdetés 
1 db elektromos személygépkocsi beszerzése a rendezvé-
nyeken és azokon kívül a projekt megvalósítása és fenntar-
tása alatt 

7 401 575 1 998 425 9 400 000 

5. Catering 

rendezvényszervezés - kon-
ferencia, workshop, szemlé-
letformáló, figyelemfelkeltő 

rendezvény 

Catering szolgáltatás az alábbi rendezvényeken: 
-4db szemléletformáló, figyelemfelkeltő rendezvény 
GYMSM-i helyszíneken, rendezvényeken 125 fő/ alkalom 
részvétellel tervezve 
-3 db workshop  50 fő/ alkalom részvétellel tervezve 
-2 db konferencia 150 fő/ alkalom részvétellel tervezve 
A catering szolgáltatás az alábbiakat tartalmazza: 
- Rendezvénytől függően a hidegtálakat, melegételt; 
- italcsomagokat, 
- desszertet, 
- a rendezvényhez szükséges eszközöket, bútorokat, 
- a kitelepülés egyéb költségeit. 
A catering szolgáltatást terhelő reprezentációs adó: 1.095 
102 Ft. 

1 975 000 533 250 3 603 352 

Összesen 16 815 109 4 540 079 22 450 290 
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5.2.3 Tudásmegosztás 

 
A projekttel és általában az éghajlatváltozással kapcsolatos tudásmegosztásnak számos 

színtere és dimenziója van, amelyet a Kedvezményezett a projekt megvalósítása során és 

a fenntartási időszak alatt is folyamatosan koordinálni fog. Az érintett megyei szereplők 

2017-ben a Széchenyi Egyetem ad otthon 4 szekcióban a kétévente megrendezésre ke-

rülő OTDK (Országos Tudományos Diákköri Konferencia) környezeti nevelési, környezet-

gazdálkodási témájú pályamunkáinak.  

 
 

5.3 A klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással 
kapcsolatos tudásmegosztás  

 

5.3.1 Megyei éghajlatváltozási platformok létrehozása, működtetése  

 

A megyei éghajlatváltozási platform szakmai koordinációs és konzultációs feladatait a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal keretében működő Titkárság látja el. 
A Titkársági feladatok ellátására a megyéknek rendelkezni fog 2 fő főállású munkavállaló-
val.  

A Titkárság feladatai az időszakonkénti ülések megszervezése, adminisztrálása (a projekt 
megvalósítás alatt legalább negyedévenkénti, a projekt fenntartási időszakában legálabb 
évenként egyszeri ülés összehívása). Folyamatos munkakapcsolat a Klímabarát Telepü-
lések Szövetségével, elektronikus levelezési listák létrehozása megyei települések, kör-
nyezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, vállalkozások részére, rendszeres hírle-
velek küldése, online tanácsadás biztosítása az e-mailben jelzett felvetések, észrevételek, 
kérdések kezelése, megválaszolása, tudásmegosztás az érintettek között. 

A megyei éghajlatváltozási platform létrehozásához és működtetéséhez az alábbi szereplők 

bevonására kerül sor: 

▪ Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Győr-Moson-Sopron megyei képviselője 

▪ Nemzeti Agrárkamara Győr-Moson-Sopron megyei képviselője 

▪ Nemzeti Pedagógus Kar Győr-Moson-Sopron megyei képviselője 

▪ Magyar Tudományos Akadémia regionális kutatóintézetének vagy regionális bizottsá-

gának képviselője 

▪ Győr-Moson-Sopron megyei felsőoktatási intézmények képviselője 

▪ Környezetvédelmi, energetikai helyi civil szervezetek Győr-Moson-Sopron megyei 

képviselője 

▪ Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés képviselője 
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▪ Széchenyi István Egyetem 

▪ Áramszolgáltatók  

▪ Hőszolgáltatók 

▪ Vízszolgáltatók (pl.: Pannon Víz Zrt) 

▪ Városüzemeltetők ( pl.: Győrszol ...stb) 

▪ Gazdasági szereplők ( Pl.:Uniper Hungary Kft., Audi Hungária...stb.) 

▪ Klímabarát Települések Szövetségének képviselője 

A platform résztvevői (tagjai) számára a Titkárság levelezőlistát hoz létre és azon keresztül 
koordinálja a platform tagjai közötti kommunikációt. 
 

 A Platform működése 
 
A platform megszervezéséhez a humán erőforrást a projektből finanszírozott titkársági 
munkatársak (belső munkatársak) biztosítják. 
A megyei éghajlatváltozási platform szakmai koordinációs és konzultációs feladatait a Me-
gyei Önkormányzati Hivatal keretében működő Titkárság látja el.  
A Titkárság feladatai az időszakonkénti ülések megszervezése, adminisztrálása (a projekt 
megvalósítás alatt és a projekt fenntartási időszakában platformülés összehívása). 
A Platform tagjaival a titkárság elektronikus levelezéssel tartja a kapcsolatot, illetve a szük-
séges információk a honlapon is megjelenítésre kerülnek. 
Folyamatos munkakapcsolat a Klímabarát Települések Szövetségével, elektronikus leve-
lezési listák létrehozása megyei települések, környezetvédelemmel foglalkozó civil szer-
vezetek, vállalkozások részére, rendszeres hírlevelek küldése, online tanácsadás biztosí-
tása az e-mailben jelzett felvetések, észrevételek , kérdések kezelése és megválaszolása, 
kérdőívek szerkesztése és feldolgozása, , tudásmegosztás az érintettek között. 
 
A KEHOP-1.2.0 Pályázati Felhívás keretében a 3.1 pontjában felsorolt támogatható tevé-
kenységek alapján, párhuzamosan a Klímabarát Települések Szövetsége és a Megyei 
Önkormányzatok által egymással szorosan összefüggő/szakmailag egymásra épülő ki-
emelt projektek kerülnek megvalósításra (rövid és hosszú távú célok). 
 
A klímastratégia elkészítése során elvárás a Klímabarát Települések Szövetségével tör-
ténő együttműködés többek között az alábbiak szerint: 

1. Hálózati munkában való részvétel: 
A Klímabarát Települések Szövetsége a megyei önkormányzatok, később a lét-
rejövő megyei éghajlatváltozási platformok klímaadaptációs munkája megszer-
vezéséhez segítségnyújtást, megyei éghajlatváltozási platformok közreműkö-
désével megvalósuló hálózati munka megszervezését biztosítja az alábbiak 
szerint 
- klímaváltozással, azon belül mind a folyamat mérséklésével, mind az ahhoz 
való alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési elképzelések, igények össze-
gyűjtése, összehangolása, továbbítása a megyékhez - on-line tanácsadás biz-
tosítása (elektronikus fórum kialakítása, elektronikus levelezési listák létreho-
zása, hírlevelek generálása, e-mailben jelzett felvetések, észrevételek, kérdé-
sek kezelése) 
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- érintett szereplők közti kapcsolatépítés elősegítése: pl. on-line kommunikációs 
csatornák működtetése révén, továbbá rendezvények, tanulmányutak szerve-
zésével. 

 
2. Képzések (workshopok) 

Klímastratégiák elkészítésével kapcsolatos, klímaváltozással, azon belül mind 
a folyamat mérséklésének mind az ahhoz való alkalmazkodásnak a szükséges-
ségéről, valamint lehetőségeiről szóló képzések a megyei önkormányzatok és 
települések részére. 

 
A projekt megvalósításának, így a platform létrehozásának és működtetésének szakmai 
támogatására elismert hazai energiahatékonysági mentor szervezet kerül kiválasztásra. 
 
A fentiek alapján a platform ülések a Projektmenedzsment szervezet szakmai megvalósí-
tói által kerülhet szakmailag előkészítésre és megvalósításra a Klímabarát Települések 
Szövetségének és a beszerzési eljárással kiválasztott külső szakmai tanácsadó szervezet 
bevonásával, részvételével, szakmai támogatásával. 
 

 A platform ülések tervezett helyszíne: 
o Győr (esetleges vidéki helyszín) 

 

 A platform ülések tervezett időpontja: 
o 2017. októbertől időszakonként 
o a projekt megvalósítás lezárását követően a platform a fenntartási időszakban 

évente 2 alkalommal ülésezik. 
 

 Meghívottak tervezett köre: 
 
A projekt keretében a megyei éghajlatváltozási platform létrehozásánál a kötele-
zően bevonandó szereplők körét a Pályázati Felhívás rögzíti, mely alapján kerül 
sor tételes taglista elkészítésre. 
A tagok bevonásáról a Pályázó már a projekt előkészítés/fejlesztés során gondos-
kodik az alábbiak szerint: 
 

 

 A platform tervezett programja: 
 

o Az 1. platform ülés: 
 A program (KEHOP-1.2.0) bemutatása 
 A program megvalósítóinak (Titkárság, PM szervezet) bemutatása 
 A tagok bemutatása 
 Működési rend elfogadása 
 Feladat- és ütemterv bemutatása/meghatározása és elfogadása 

 
o A 2. platform ülés: 

o a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek bővítése 
 A klímaváltozással kapcsolatos problémák és a klímaváltozás ha-

tásainak megismertetése, 
 a helyi klímaváltozási szempontok megismertetése, 



MEGYEI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PLATFORM LÉTREHOZÁSA ÉS 

MŰKÖDTETÉSE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN 

HELLO HELL 

5.   A projekt tervezett tevékenységei (műszaki-szakmai eredményei) 48 48 
 

 alkalmazkodási lehetőségek megismertetése, 
 a lehetséges cselekvési irányok ismertetése,  
 a lakosság klímaadaptációs szerepének ismertetése 

o a klímaváltozással kapcsolatos szakmai kommunikáció feltételeinek biz-
tosításának előkészítése 

 a megyei szintű e témakörhöz köthető (a program keretében 
megvalósuló) tevékenységek szervezése a tagok bevonásával 
(konferenciák, workshopok, figyelemfelkeltő akciók szervezése 

 
o A 3. platform ülés: 

o igényfelmérés, ötletgyűjtés a stratégia kidolgozásához 
 a helyi klímaváltozással, klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz 

történő alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési igények, jó gya-
korlatok felmérése és összehangolása, széles körű megismerte-
tése 

o a klímaváltozással kapcsolatos szakmai kommunikáció feltételeinek biz-
tosításának előkészítése 

 a megyei szintű e témakörhöz köthető (a program keretében 
megvalósuló) tevékenységek szervezése a tagok bevonásával 
(konferenciák, workshopok, figyelemfelkeltő akciók szervezése 

o A 4. platform ülés: 
o Az elkészült megyei klímastratégia bemutatása, egyeztetése, a megtar-

tott rendezvények által eredményezett módosítások ismertetése, az 
egyes résztvevők cselekvési lehetőségeinek bemutatása 

 
 
 A Platform működésével elérni kívánt hatás, az érintettek köre 
 
A tevékenység szorosan kapcsolódik a megyei klímastratégiák kidolgozásához, annak 
célja azonban nem magának a stratégiának a kidolgozása, hanem a megyei döntéshozók 
és közvélemény klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, az e témakörhöz 
köthető tevékenységek megyei szintű koordinálásának, a klímaváltozással kapcsolatos 
szakmai kommunikáció feltételeinek a hosszú távú biztosítása. 
 

a. Online tanácsadás, hálózat építés (elektronikus levelezési lista) stb. 
 
Szakmai koncepció (elérendő célok, célcsoportok): 

 
Az útmutatóban rögzítettek alapján be kell tervezni egy olyan mérföldkövet, ameddig meg-
alakulnak a megyei éghajlatváltozási platformok. 
 
A platform feladata: a klímaváltozással kapcsolatos hírek, fejlesztési lehetőségek helyi 
szereplők számára történő eljuttatása, továbbá a helyi klímaváltozással, klímaváltozás 
mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési igények, jó 
gyakorlatok felmérése és összehangolása, széles körű megismertetése, online szakta-
nácsadás biztosítása, rendszeres kapcsolattartás és együttműködés a Klímabarát Tele-
pülések Szövetségével. 
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A projekt keretében a megyei éghajlatváltozási platform létrehozásánál, legalább az alábbi 
szereplők bevonása szükséges: 
 

▪ Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Győr-Moson-Sopron megyei képviselője 

▪ Nemzeti Agrárkamara Győr-Moson-Sopron megyei képviselője 

▪ Nemzeti Pedagógus Kar Győr-Moson-Sopron megyei képviselője 

▪ Magyar Tudományos Akadémia regionális kutatóintézetének vagy regionális bizottsá-
gának képviselője 

▪ Győr-Moson-Sopron megyei felsőoktatási intézmények képviselője 

▪ Környezetvédelmi, energetikai helyi civil szervezetek Győr-Moson-Sopron megyei 
képviselője 

▪ Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés képviselője 

▪ Széchenyi István Egyetem 

▪ Áramszolgáltatók  

▪ Hőszolgáltatók 

▪ Vízszolgáltatók (pl.: Pannon Víz Zrt) 

▪ Városüzemeltetők ( pl.: Győrszol ...stb) 

▪ Gazdasági szereplők ( Pl.:Uniper Hungary Kft., Audi Hungária...stb.) 

▪ Klímabarát Települések Szövetségének képviselője 

 
Szakmai, technikai részletek 
 

 A tanácsadás, hálózat építés (elektronikus levelezési lista) feladatok működ-
tetése 

 
A platform megszervezéséhez a humán erőforrást a projektből finanszírozott titkársági 
munkatársak (belső munkatársak) biztosítják. 
A megyei éghajlatváltozási platform szakmai koordinációs és konzultációs feladatait a Me-
gyei Önkormányzati Hivatal keretében működő Titkárság látja el.  
A Titkárság feladatai az időszakonkénti ülések megszervezése, adminisztrálása (a projekt 
megvalósítás alatt legalább negyedévenkénti, a projekt fenntartási időszakában legálabb 
évenként egyszeri ülés összehívása). 
A Platform tagjaival a titkárság elektronikus levelezéssel tartja a kapcsolatot, illetve a szük-
séges információk a honlapon is megjelenítésre kerülnek. 
A Platform munkájának szervezésén túl feladata még, a folyamatos munkakapcsolat a 
Klímabarát Települések Szövetségével, elektronikus levelezési listák létrehozása megyei 
települések, környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, vállalkozások részére, 
rendszeres hírlevelek küldése, online tanácsadás biztosítása az e-mailben jelzett felveté-
sek, észrevételek, kérdések kezelése, megválaszolása, tudásmegosztás az érintettek kö-
zött. 
 
A KEHOP-1.2.0 Pályázati Felhívás keretében a 3.1 pontjában felsorolt támogatható tevé-
kenységek alapján, párhuzamosan a Klímabarát Települések Szövetsége és a Megyei 
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Önkormányzatok által két különböző, ugyanakkor a megvalósítás során egymással szo-
rosan összefüggő/szakmailag egymásra épülő kiemelt projektek kerülnek megvalósításra 
(a Klímabarát Települések Szövetsége által a „Szakmai háttértámogatás biztosítása és 
koordináció a helyi klímastratégiákban” c. projekt és a Megyei Éghajlatváltozási Platfor-
mok létrehozásáról szóló önkormányzati projektek). 
 
A klímastratégia elkészítése során elvárás a Klímabarát Települések Szövetségével tör-
ténő együttműködés többek között az alábbiak szerint 
 

3. Hálózati munkában való részvétel: 
A Klímabarát Települések Szövetsége a megyei önkormányzatok, később a lét-
rejövő megyei éghajlatváltozási platformok klímaadaptációs munkája megszer-
vezéséhez segítségnyújtást, megyei éghajlatváltozási platformok közreműkö-
désével megvalósuló hálózati munka megszervezését biztosítja az alábbiak 
szerint 
- klímaváltozással, azon belül mind a folyamat mérséklésével, mind az ahhoz 
való alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési elképzelések, igények össze-
gyűjtése, összehangolása, továbbítása a megyékhez - on-line tanácsadás biz-
tosítása (elektronikus fórum kialakítása, elektronikus levelezési listák létreho-
zása, hírlevelek generálása, e-mailben jelzett felvetések, észrevételek, kérdé-
sek kezelése) 
- érintett szereplők közti kapcsolatépítés elősegítése: pl. on-line kommunikációs 
csatornák működtetése révén, továbbá rendezvények, tanulmányutak szerve-
zésével. 
 

4. Képzések 
Klímastratégiák elkészítésével kapcsolatos, klímaváltozással, azon belül mind 
a folyamat mérséklésének mind az ahhoz való alkalmazkodásnak a szükséges-
ségéről, valamint lehetőségeiről szóló képzések a megyei önkormányzatok és 
települések részére. 

 
A projekt megvalósításának, így a platform létrehozásának és működtetésének szakmai 
támogatására elismert hazai energiahatékonysági mentor szervezet kerül kiválasztásra. 
 
A fentiek alapján a konferencia a Projektmenedzsment szervezet szakmai megvalósítói 
által kerülhet szakmailag előkészítésre és megvalósításra a Klímabarát Települések Szö-
vetségének és a (köz)beszerzési eljárással kiválasztott külső szakmai tanácsadó szerve-
zet bevonásával, részvételével, szakmai támogatásával. 
 
 A feladat ellátásával elérni kívánt hatás, az érintettek köre 
 
A tevékenység szorosan kapcsolódik a megyei klímastratégiák kidolgozásához, annak 
célja azonban nem magának a stratégiának a kidolgozása, hanem a megyei döntéshozók 
és közvélemény klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, az e témakörhöz 
köthető tevékenységek megyei szintű koordinálásának, a klímaváltozással kapcsolatos 
szakmai kommunikáció feltételeinek a hosszú távú biztosítása. 
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5.3.2 Tájékoztatás, nyilvánosság  

A projektek keretében kétféle kommunikáció valósul meg. Az egyik a projekt érintettjeit 

megcélzó szemléletformáló, disszemináló (szakmai, fenntarthatósági) kommunikációs 

tevékenység, amelynek során használni kell a "Széchenyi 2020" logót, valamint a köte-

lező mondat logóját („Befektetés a jövőbe””), ezen felül a kedvezményezettek saját arcu-

lattal, logóval, szlogennel is megjelenhet. 

A kedvezményezett a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvános-

sági kötelezettségeknek eleget tesz (a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó köve-

telményeket a Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv tartalmazza). Jelen konstruk-

cióban a kedvezményezettek Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv alapján előírt 

kommunikációt– a jelen útmutatóban meghatározott eltérésekkel – kötelesek megvalósí-

tani. 

A projekt előkészítése során hasz-

nált kommunikációs eszközök 
Igen Nem 

Célérték (da-

rab) 

Tervezett költ-

ség (bruttó Ft) 

Kommunikációs terv készítése (csak 

150 millió támogatási összeg felett) 
Nem releváns N.r. N.r. N.r. 

Internetes honlap készítése, vagy 

meglévő honlap esetén a projekthez 

kapcsolódó tájékoztató (esetleg alol-

dal) létrehozása és folyamatos mű-

ködtetése, frissítése 

X   63.218 

A projekt megvalósítási szakasza 

során használt kommunikációs 

eszközök 

Igen Nem 
Célérték (da-

rab) 

Tervezett költ-

ség (bruttó Ft) 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt 

indításáról és a sajtómegjelenések 

összegyűjtése (csak 150 millió támo-

gatási összeg felett) 

Nem releváns N.r. N.r. N.r. 

A beruházás helyszínén a pályázati 

dokumentációban megjelölt típusú 

tábla (C típus) elkészítése és elhelye-

zése 

X   6.492 

Fotódokumentáció készítése X   50.000 

A projekt megvalósítását követően 

használt kommunikációs eszközök 
Igen Nem 

Célérték (da-

rab) 

Tervezett költ-

ség (bruttó Ft) 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt 

zárásáról és a sajtómegjelenések 

összegyűjtése  

X 

 

 0 

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez 
kapcsolódó tartalommal  

X   0 
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6 Monitoring mutatók (eredmény és output indikátorok) 

A pályázati felhívásban megadott indikátorok közül a releváns indikátor feltüntetése, és a 

megadott minimum indikátorszám elérése kötelező! 

A projekt eredményindikátorai: 

Mutató 
Mértékegy-

ség 
Bázisérték 

Célérték 

(2017) 

Célérték 

(2018) 

Célérték 

összesen 

(2018-ra) 

Klíma-alkalmazkodással 

kapcsolatos szemléletfor-

málási akcióban aktívan 

résztvevő lakosság száma 

fő 0 2000 0 2000 

 

A projekt output indikátorai: 

Mutató Mértékegység 
Indikátor érték 

(2018) 

Megvalósíthatósági Tanulmány készítése db 1 

Projektmenedzsment szervezet felállítása db 1 

Megyei klímastratégia egyeztetési változata db 1 

Megyei klímastratégia kidolgozásához kapcsolódóan konfe-

rencia rendezése 
db 2 

Megyei klímastratégia kidolgozásához kapcsolódóan 

workshop rendezése 
db 3 

Megyei klímastratégia kidolgozásához kapcsolódóan lakos-

sági szemléletformálási és figyelemfelkeltő  akciók rendezése 
db 4 

Megyei éghajlatváltozási platformok létrehozása, működte-

tése 
db 1 

Elfogadott megyei klímastratégia  db 1 

A GYMSM-i klímastratégia és a hozzá kapcsolódó kommuni-

káció kidolgozása  
db 1 

Rádió-szpot (30 mp) gyártás db 1 

TV-szpot  (max. 60 mp) gyártás db 1 

Rádió-szpot sugárzása db 48 
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Mutató Mértékegység 
Indikátor érték 

(2018) 

TV-szpot sugárzása db 10 

Demonstrációs célú elektromos autó beszerzése db 1 

Szemléletformáló kisfilm (5 perces) gyártása db 1 

Szemléletformáló kisfilm (10 perces) gyártása db 1 

LA4 szóróanyag db 10.000 

12 oldalas A5 szóróanyag db 10.000 

Rollap gyártás db 4 
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7 A projekt megvalósítási terve, ütemezés 

A projekt megvalósítása az alábbi mérföldkövek mentén történik: 

 

Mér-
földkő 

Elérés dátuma Eredmény Tevékenységek 

1. 2017.07.31. A projekt fejlesztési szakaszának 
lezárása, a Projektdokumentáció 
elkészítése 

 

2. 2017.10.31. Megalakul a Győr-Moson-Sop-
ron megyei éghajlatváltozási 
platform. 

Elkészül a Győr-Moson-Sopron 
megyei klímastratégia egyezte-
tési változata. 

Az éghajlatváltozási platform megalakulását és a klímastratégia elkészíté-
sének megindítását a tervezett rendezvények közül az első konferencia és 
az első workshop szolgálják. 1. konferencia időpontja: 2017. szeptember 
22., helyszíne:  GYMSMO tanácsterme, Győr, Városház tér 3.; 1. workshop 
(önkormányzati)  időpontja: 2017. szeptember 26., helyszín: Mobilis. 9026 
Győr, Vásárhelyi Pál u. 66. 

3. 2017.12.31 Elfogadásra kerül a Győr-Mo-
son-Sopron megyei klímastraté-
gia 

A megyei klímastratégia elfogadása a 2. konferencia keretében történik. 

2. konferencia időpontja: 2017. december 15., helyszín: GYMSMO ta-
nácsterme, Győr, Városház tér 3.; 

4. 2018.03.20 Megvalósulnak a megyei klíma-
stratégia kidolgozásához kap-
csolódó szakmai rendezvények 

2. workshop (vállalati) időpontja: 2017. október 27., helyszín: GYMSMO 
Győr, Városház tér 3., 3. workshop (oktatási, intézményi) időpontja: 2017. 
november 24., helyszín: Széchenyi István Egyetem (SZE).  

Továbbá 4 db figyelemfelkeltő, szemléletformáló rendezvény során össze-
sen 2000 fő aktív elérése valósul meg.  

1. szemléletformálási rendezvény időpontja: 2017. szeptember 26. (Nyel-
vek Európai Napja); helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, aktív elérések tervezett száma: 250 fő. 

2. szemléletformálási rendezvény időpontja: 2017. október 15-31-e között 
(NymE Apáczai Kar, a Magyar Pedagógia Társaság megyei tagozata és az 
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Iskolakertekért Alapítvány az éghajlatváltozással és - védelemmel össze-
függő előadássorozat megszervezése és lebonyolítása 8 db iskolában, 
helyszín: Győr, Kapuvár; aktív elérések tervezett száma: 1.000 fő 

3. szemléletformálási rendezvény időpontja: 2017. november 10. (Márton 
Napi Borverseny), helyszín: Győrújbarát; aktív elérések tervezett száma: 
250 fő. 

4. szemléletformálási rendezvény időpontja: 2018. március 15. (Európa-
nap), helyszín: Győr, Megyeháza előtti és mögötti tér; aktív elérések terve-
zett száma: 500 fő. 

5. 2018.03.31. A projekt fizikai befejezése A szemléletformáló rendezvények megvalósulását követően a lehető legrö-
videbb időn belül a kedvezményezett benyújtja a projekt záró dokumentá-
cióját. 
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A projekt kifizetési ütemtervét az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Tevékenység 
2017. év 2018. év Összesen 

III. n.év IV. n.év I vagy II. n. év  

1. Projekt előkészítése 1.500.000 0 0 1.500.000 

2. Projektmenedzsment 500.000 125.000 125.000 750.000 

3. Tájékoztatás és nyilvánosság 69.710 0 0 69.710 

4. Rezsiköltségek 100.000 25.000 25.000 150.000 

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyag jel-
legű ráfordítás 

2.540.000 0 2.540.000 5.080.000 

6. Megyei klímastratégia elkészítéséhez és megis-
mertetéséhez kapcsolódó kommunikációs tevé-
kenységek 

7.070.000 10.000.000 5.380.290 22.450.290 

  21.929.710 8.070.290 30.000.000 
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8 A Projekt költségvetése 

Tétel neve Nettó ár (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó ár (Ft) Indoklás 

Projekt előkészítése 1.181.102 318.898 1.500.000 Projekt dokumentáció elkészítése, 3 árajánlat alapján 

Projektmenedzsment szem. jell. ráfor-
dítás járuléka 159.449 0 159.449 Saját teljesítésben 

Projektmenedzsment 590.551 0 590.551 Saját teljesítésben 

Tájékoztatás és nyilvánosság 54.890 14.820 69.710 A Széchenyi 2020 szerinti kötelező tájékoztatás megvalósítása 

Rezsi 118.110 31.890 150.000 Felmerülő, projekthez kapcsolódó rezsiköltségek 

Szakmai megvalósításhoz kapcso-
lódó anyag jellegű ráfordítás 4.000.000 1.080.000  5.080.000 

A megyei klímastratégia elkészítéséhez szükséges, megyei adaptációjú  tanulmá-
nyok és háttéranyagok elkészítése 

Megyei klímastratégia elkészítéséhez 
és megismertetéséhez kapcsolódó 
kommunikációs tevékenységek 
 

16 815 109 4 540 079 22 450 290 

A megyei klímastratégia elkészítéséhez és megismertetéséhez kapcsolódó ATL és 
BTL kommunikációs tevékenységek (saját teljesítésben) 

ATL tevékenységek: 

▪ A környezeti nevelési, kommunikációs és műszaki szakértő részvételével. 
Tartalma: kommmunikációs terv, a rendezvények részletes tartalmának ki-
dolgozása célcsoportra szabottan. 

▪ A GYMS megyei klímastratégia és a hozzá kapcsolódó kommunikáció ar-
culatának kidolgozása. 

▪ 1 db, a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában demonstrációs cé-
lokat szolgáló elektromos autó beszerzése 

▪ Rádió:30mp-es rádiószpot gyártása  

▪ TV: max 60 mp-es szpot gyártása 

▪ Helyi rádió, 30 mp-es szpot 48 db megjelenéssel 

▪ Helyi televízió, 60 mp-es szpot 30 db megjelenéssel  

▪ 100.000 példányszámban megjelenő megyei kiadványban színes A4-es 
méretű (A3-as oldal felén megjelenő) tájékoztató, népszerűsítő oldal meg-
jelentetése, a megye klímavédelmével kapcsolatos ismeretbővítés, figye-
lemfelhívás, praktikus tanácsok stb. 
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Tétel neve Nettó ár (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó ár (Ft) Indoklás 

▪ 100.000 példányszámban megjelenő megyei kiadványban színes 2 db A3 
oldal tájékoztató, népszerűsítő oldal megjelentetése, a megye klímavédel-
mével kapcsolatos ismeretbővítés, figyelemfelhívás, praktikus tanácsok 
stb. 4 db rollap, tervezés és gyártás 

▪ 1 db 5 perces és 1 db 10 perces szemléletformáló kisfilm 

BTL tevékenységek: 

▪ 2 db konferencia szervezése.  A rendezvény szervezése (téma és időpont-
egyeztetés, előadó és szükséges eszközök biztosítása, ellátás biztosítása), 
2 db, 150 résztvevővel 

▪ 3 db workshop szervezése: a klímastratégiai kidolgozását szolgáló 
workshop-ok rendezése, 3 db,  50 fő részvételével 

▪ 4 db lakossági szemléletformáló, figyelemfelkeltő rendezvény rendezvény 
szervezése, min. 2000 fős aktív eléréssel 

▪ Előadók díja az aktív elérésekhez kapcsolódóan, 12 db 

▪ A Catering szolgáltatás ajánlata 2.508.250 Ft, 
ennek reprezentációs adója 1.095.102 Ft 

 

Fenti tevékenységeket a Kedvezményezett saját teljesítésben valósítja meg. 

Mindösszesen 
23.781.495 6.218.505 30.000.000 
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9 A Projekt közbeszerzési/beszerzési ütemterve 

A projekt projektfejlesztési és megvalósítási feladatinak beszerzési ütemterve: 

Tender  

neve 

(Köz)-be-
szerzési el-
járás tí-
pusa 

Tender tartalma (te-
vékenységek felso-
rolása) 

Becsült 
költség 
[nettó Ft] 

Tervezett ütemezés [év. hó] 

összes 
ajánlati felhí-
vás megjele-
nése 

ajánlatok 
értékelése 

szerződés-
kötés 

Projekt előkészí-
tése 

3 árajánlat 
Projekt dokumentáció 
elkészítése 

1.181.102 - - 2016. június 

Tájékoztatás és 
nyilvánosság 

3 árajánlat 
Széchenyi 2020 KTK 
szerinti teljesítés 

54.890 - - 
2017. január-
tól folyama-
tosan 

Szakmai megvaló-
sításhoz kapcso-
lódó anyag jellegű 
ráfordítás 

3 árajánlat 

 A megyei klímastraté-
gia elkészítéséhez 
szükséges, megyei 
adaptációjú  tanulmá-
nyok és háttéranya-
gok elkészítése 

           
4.000.000      

- - 
2017. szept-
ember 

Megyei klímastraté-
gia elkészítéséhez 
és megismertetésé-
hez kapcsolódó 
kommunikációs te-
vékenységek 

Kbt. 115 
szakasza 
szerinti, 
uniós érték-
határ alatti 
eljárás 

3 árajánlat 

A megyei klímastraté-
gia elkészítéséhez és 
megismertetéséhez 
kapcsolódó ATL és 
BTL kommunikációs 
tevékenységek: 

ATL tevékenységek: 

-Az elkészült megyei 
klímastratégia dissze-
minációjához szüksé-
ges kiadványok elké-
szítése 

BTL tevékenységek: 

- 2 db konferencia 
szervezése 

-3 db workshop szer-
vezése 

-4 db lakossági ren-
dezvény szervezése, 
2000 fős aktív elérés-
sel 

Demonstrációs esz-
köz beszerzése 

16.815.109 - - 
2017.au-
gusztustól 
folyamatos 
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10 Horizontális (esélyegyenlőségi és fenntarthatósági) szempontok 
érvényesülése a projektgazda szervezetésre és a projektre 

A projekt tervezése és megvalósítása során Kedvezményezett figyelembe veszi, hogy a pro-

jektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük a Pályázati Felhívásban foglalt elvárá-

soknak, különös tekintettel az alábbiakra: 

 

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 

vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt 

által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló 

vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempont-

jából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása so-

rán megszüntetni. 

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselke-

désében a Kedvezményezett esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, 

csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

 Kedvezményezett az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonja a 

projekt tervezésébe, végrehajtásába 
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11 Kockázatkezelés 

A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok és azok kezelése: 

 

A) Társadalmi kockázat: alacsony bizalmi szint a projekt megvalósítás során, fellépő tár-
sadalmi bizalmi hiány.   

Kockázatok megelőzése és kezelése:  A Pályázó a legfőbb érintett kört már a projekt fej-
lesztése során érdemben be kívánja vonni, és így a megvalósulás során folyamatos és 
érdemi részvételük biztosítható, fokozható, emiatt lakossági ellenállásra, a projekt célkitű-
zéseivel kapcsolatban a közvélemény negatív irányú változására nem számíthatunk.  

Felmerülő kockázat mértéke (1-5): [3].   

Kockázat kezelése: a résztvevők körültekintő kiválasztása és megfelelő kommunikáció. 

Felelős:  Németh Zoltán, projektmenedzsment szervezet vezetője. 

 

B) Pénzügyi kockázat: A projekt számára pénzügyi kockázatot jelent, ha nincs elegendő 
forrás a projekt megvalósítására.  

Kockázatok megelőzése és kezelése: A projekt megvalósításához Pályázónak nem szük-
séges önerőt biztosítania, hiszen a támogatási intenzitás 100%. Az állami támogatás oda-
ítélése esetén gondosan megtervezett költségvetésnek köszönhetően a projekt megvaló-
sítása, fenntartása során nem számolunk likviditási kockázattal.  

Felmerülő kockázat mértéke (1-5): [2].  

Kockázat kezelése: a projekt megfelelő ütemezése, a szakmai tartalom körültekintő kidol-
gozása.  

Felelős:  Németh Zoltán, projektmenedzsment szervezet vezetője 

 

C) Jogi kockázat: A kapcsolódó jogszabályi környezet megváltozhat.  

Kockázatok megelőzése és kezelése: A projekt keretében megvalósítandó tevékenysé-
gek, illetve azok és működtetéséhez nem szükségesek engedélyek, az egyéb vonatkozó 
szabályozások változásának valószínűsége marginális.  

Felmerülő kockázat mértéke (1-5): [2].  

Kockázat kezelése: beszerzéshez köthető árajánlatok és értékelések  

Felelős: Dr. Kovács Krisztián és Debreczeniné Dr. Pócza Márta. 

 
D) Intézményi kockázat: A projektszervezet megváltozása, a közbeszerzési eljárás elhú-

zódása, a támogatáspolitika változása a kezdeményezés hosszútávú fenntarthatóságát 

veszélyeztetheti.  

Kockázatok megelőzése és kezelése: A projekt mérete az intézményi adottságokból 

adódó kockázatokat minimálisra szorítja. A közbeszerzéshez kiválasztott szakértő az el-

járás elhúzódása miatti kockázatokat megelőzi.  
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Felmerülő kockázat mértéke (1-5): [1].  

Kockázat kezelése: A projektszervezet teljesítőképessége változatlanságának biztosítása.   

Felelős: Németh Zoltán, projektmenedzsment szervezet vezetője. 
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12 Fenntartás 

Pályázó vállalja, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei éghajlatváltozási platform az öt éves 

fenntartási időszakban is működni fog, évente egy ülés lebonyolításával.  

A platform működtetéséhez szükséges humán és infrastrukturális szükségleteket Pályázó a 

fenntartási időszakban saját forrásból fogja biztosítani, a platform működtetésével kapcsolatos 

munkaköri feladatokat az érintett munkatársak munkaköri leírása a fenntartási időszak alatt 

mindvégig tartalmazni fogja. 
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13 Mellékletek – GANTT-táblázatok 

Projektfejlesztés  

 

Tevékenységek 
Tevékenység kez-
dete év/hó/nap  

Tevékenység 
vége év/hó/nap 

1. év  
 

I. II. III. IV. V. VI. 
VI
I 

VIII
. 

IX. X. 
XI
. 

XII
. 

       
 

1 
Projekt Do-
kumentáció 
elkészítése 

2017.01.01 2017.07.31                            

     

2 

Projektme-
nedzsment 
szervezet fel-
állítása 

2017.01.01 2017.07.31                            

     

  
 

             

Megvalósítás 

Tevékenységek 
Tevékeny-
ség kezdete 
év/hó/nap  

Tevé-
kenység 
vége 
év/hó/nap 

1. év 2. év 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX X. XI: XII. I. II III. IV. V. 
VI
. 

VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

1 

Projektme-
nedzsment 
szervezet 
működése 

2017.01.01 2018.04.30                                       

          

2 

Kötelező tá-
jékoztatás és 
nyilvánosság 
biztosítása 

2017.01.01 2018.04.30                                       
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3 

Győr-Moson-
Sopron me-
gyei éghajlat-
változási 
platform lét-
rehozása 

2017.08.01 2017.10.31                                       

          

4 

A megyei klí-
mastratégia 
kidolgozása 
és elfoga-
dása 

2017.08.01 2017.12.15                                       

          

5
. 

A megyei klí-
mastratégia 
kidolgozásá-
hoz kapcso-
lódó szakmai 
rendezvé-
nyek megva-
lósítása 

2017.12.15 2018.03.31                                       

          

 


