
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

HELYI KLÍMASTRATÉGIA ÁTDOLGOZÁSA, ÉS A 
KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS 
TATA TÉRSÉGÉBEN 
 
Tata Város Önkormányzata 2019-ben sikeresen pályázott a KEHOP-1.2.1-18 konstrukció keretében 
kiírt pályázati felhívásra, amely során közel 20 millió forintnyi vissza nem térítendő pályázati forráshoz 
jutott hozzá. 
 
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 azonosítószámú, „Helyi klímastratégia átdolgozása, és a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Tata térségében” elnevezésű projekt keretében az 
önkormányzat vállalta, hogy a térségi lakosság számára helyi programsorozatot szervez a 
klímatudatosság erősítése érdekében, továbbá a helyi klímastratégia elkészítésével és elfogadásával 
felelősséget vállal a helyi/térségi klímaváltozás elleni küzdelemben is. 
 
A projekt célja: 
 
A projekt átfogó, általános célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és 
-kezelés előmozdítása, továbbá a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása, valamint az energia- és klímatudatosság elterjesztése a lakosság körében. 
 
A projekt megvalósulása 2019. szeptember 01-től 2021. 
augusztus 31-ig tart. 
 
A projekt két fő eleme: 
 

1) Klímastratégia megalkotása: 
 
Miről is szól a Klímastratégia? 
 
A sikeres klímavédelem és klímaalkalmazkodás alapfeltétele, hogy pontos információkkal 
rendelkezzünk a helyi üvegházhatású gáz kibocsátásról, a helyben várható klímaváltozási hatások 
jellegéről és mértékéről, valamint a település lehetőségeiről, beleértve mind a pénzügyi teherbíró 
képességét, mind a helyi lakosok motivációját. 
 
A Klímastratégiát azért dolgoztuk ki, mert:  

• A stratégiaalkotás folyamata képes érdekközösséget és konszenzust teremteni a kapcsolódó 
kérdésekben és problémákban. 

• Garanciát jelent arra, hogy a város erőfeszítései csak a klímaváltozás számunkra valóban 
fontos hatásaira és következményeire irányuljanak. 

• Növeli annak az esélyét, hogy városunk saját hosszú távú érdekeit szem előtt tartva 
erőfeszítéseket tegyen az éghajlat védelme és az ahhoz való alkalmazkodás érdekében. 

• A klímastratégia önmagában is hatékony szemléletformálási eszközként szolgálhat. 
 
A Klímastratégia egyeztetési változata elkészült, azt Ön is véleményezheti az alábbi helyen: 
 

https://tudatostata.hu/klimastrategia/ 
 
A Klímastratégia készítése során felmérésre került Tata és térségének klímaváltozás szempontú 
helyzetképe, ami magába foglalja a mitigációs helyzetet 
(üvegházhatású gázok kibocsátása), a klímaváltozással kapcsolatos 
sérülékenységet, az alkalmazkodási képesség vizsgálatát, a helyi 
védendő értékeket, a város klíma -és energiatudatossági, 
szemléletformálási helyzetét. 

https://tudatostata.hu/klimastrategia/


 

A helyzetértékelés alapján készült el a stratégiai célrendszer és a célrendszer megvalósulását 

szolgáló intézkedéscsomag, amelyek segítségével a nemzeti/megyei klímacélok eléréséhez Tata 

városa is számottevően hozzájárul. 

A stratégia javasolt célrendszerének főbb elemei: 

 

Mitigációs célok: 

• ME- A település energiafelhasználásból adódó ÜHG kibocsátásának csökkentése, 2030-ra 

40%-kal 

• MK- Helyi közlekedési eredetű ÜHG kibocsátás csökkentése, 2030-ra 40%-kal 

• MH- Hulladék eredetű ÜHG kibocsátás, 2030-ra 40%-kal 

Adaptációs célok: 

• A Tatán jellemző szélsőséges időjárási eseményekkel szembeni adaptív kapacitás növelése  

• A települési klímatudatos területgazdálkodási és építészeti megoldások számának növelése 

• A klímakockázat fokozott figyelembevétele a település infrastrukturális fejlesztései és 

beruházásai során 

• A helyi zöldterület és a többek közt Öreg-tavat körülölelő erdővagyon védelmére  

• A lakosság tájékozottságának növelése a hőségriadók és a további, jövőben várható, emberi 

egészséget és biztonságot veszélyeztető negatív éghajlati hatások kapcsán 

• Vízgazdálkodási és lokális vízvédelmi feladatok azonosítása és foganatosítása különös 

tekintettel az Öreg-tó környékére  

Szemléletformálási célok: 

• A Város lakói, a Tatán működő intézmények és cégek ismerik és a gyakorlatban használják 

az energiatudatos üzemeltetés leghatékonyabb eljárásait 

• A lakossági adaptációs lehetőségek ismertségének növelése 

2) Klímavédelemmel összefüggő szemléletformálási programsorozat: 
 
A szemléletformálási programsorozat során a projekt keretében a következő események kerülnek 
megszervezésre: 

 intézményi, települési, illetve több településen átívelő, 

interaktív tematikus szemléletformálási programok  

 települési figyelemfelhívó akciók a település 

nagyrendezvényein  

 helyi szereplők szemléletformálása, tájékoztató 

előadások/workshopok/fórumok szervezése  

 térségi és helyi tanulmányi versenyek 

 szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai 

tanulmányutak  

 

A projekt célul tűzi ki 3.225 fő aktív bevonását és 21.700 fő passzív részvételét a projektben.  

 

További információt a projektről a https://tudatostata.hu/ honlapon keresztül érhet el. 

 
Kérjük, figyelje a projekttel kapcsolatos információkat, jöjjön el programjainkra és Ön is járuljon hozzá a 
helyi klímastratégia elkészítéséhez, a fenntartható város kialakításához szükséges megoldások, 
fejlesztések megtalálásához! 
 
Köszönöm megtisztelő figyelmét! 
 
Michl József 
Polgármester 

https://tudatostata.hu/

