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Célkitűzések  /  Objectives

• A program hozzá kíván járulni 

azokhoz a klímavédelmi 

tevékenységekhez, amelyek 

elősegítik a változásokhoz való 

alkalmazkodást. 

• Alapvető célja, hogy 

• mélyítse az éghajlatváltozás 

hatásairól és a jövőben 

esetlegesen felmerülő 

problémákról az ismereteket

• növelje az éghajlatváltozással 

szembeni ellenálló képességet 

• növelje a társadalom 

tudatosságát 

• olyan mintaprojekteket 

mutasson be, amelyek csökkentik 

az éghajlatváltozás várható káros 

következményeit

• The programme aims to 

promote a clear understanding 

of climate change impacts and 

vulnerability in Hungary; 

• encourage actions to improve 

climate resilience at local level;

• Increase climate resilience

• raise awareness of climate 

change impacts; 

• and share examples of replicable 

projects that contribute to 

reducing the impacts of climate 

change.
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Program felépítése   /  Structure

• A program három fő 

egymáshoz kapcsolodó 

elemből áll:

1. NATéR - Nemzeti 

Adaptációs Térinformatikai 

Rendszer

2. Helyi humán erőforrás 

képzése az éghajlatváltozás 

és az adaptáció területén 

3. Mintaprojektek a helyi és 

regionális adaptációs 

intézkedések elősegítésére 

• The programme is divided 

into three main interrelated 

components:

• The National Adaptation 

Geoinformatic System (C1, 

NAGiS)

• Local climate change 

adaptation capacity building 

(C2)

• Pilot projects focusing on 

climate change adaptation 

measures at local and 

regional level (C3)
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2. Helyi adaptációs kapacitásfejlesztés /

Capacity building for local adaptation work

• Tevékenységek:

• helyi adaptációs tréning anyagok 

kidolgozása

• vidéki és városi 

önkormányzatoknak tréning 

országos szinten

• összegyűjtött jó példák

• Eredmények:

• a helyi önkormányzatok és 

érdekelt felek kapacitásának 

növelése az éghajlatváltozáshoz 

történő alkalmazkodás területén

• helyi érzékenységi vizsgálat, 

adaptációs stratégia és 

végrehajtási tervek fő pontjainak 

kidolgozása

• a jó példák nemzeti szinten 

megismerhetőek és 

ismételhetőek lesznek

• Planned activities:

• Training materials for adaptation 

at local level, 

• Trainings organised for rural and 

urban local governments all over 

the country

• Collection of good practices

• Outcomes

• Increased capacity of local 

governments and stakeholders 

for adaptation to climate change

• Draft local vulnerability 

assessment, adaptation 

strategies and action plans 

developed

• Good practice examples made 

available nationwide
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2. Helyi adaptációs kapacitásfejlesztés /

Capacity building for local adaptation work
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2. Helyi adaptációs kapacitásfejlesztés /

Capacity building for local adaptation work

• Nemzeti-alkalmazkodási 

hálózat kialakítása (CLIM-

NET/HUN, Klímatudatos)

• Projektgazda: Dipol 

Humánpolitikai Intézet Kft.

• Projekt partnerek: Atrois Training 

& Conculting Kft, Hermann Ottó 

Intézet, Wessling Hungary Kft.

• Donor projekt partner: 

Vestlandsforsking Nyugat-

Norvégiai Kutatóintézet (WNRI)

• Projekt megvalósítási időszak: 

2015.május - 2016.április

• Támogatás: 669 876 EUR

• www.klimatudatos.hu

• Development of National 

Climate Adaptation Network

(CLIM-NET/HUN)

• Project promoter: DIPOL ltd 

• Project partners: Atrois ltd, 

Hermann Otto Institute, 

Wessling Hungary ltd

• Donor project partner: 

Vestlandsforsking Western 

Norway Research Institute 

(WNRI)

• Project implementation period: 

May 2015 – April 2016

• Budget: EUR 669K

• www.klimatudatos.hu

http://www.klimatudatos.hu/
http://www.klimatudatos.hu/


www.rec.org

Nemzeti-alkalmazkodási hálózat kialakítása (Klímatudatos)/ 

Development of National Climate Adaptation Network

• Célkitűzés:

• növelje az ismereteket és 

szaktudást a klímaváltozás 

hatásait előidéző kitettségről 

helyi szinten, 

• kialakítson egy, a helyi 

klímaadaptációval foglalkozó 

szakembereket összegyűjtő 

hálózatot, amely modellként 

is szolgálhat, segítséget 

nyújtva a klímaváltozással 

kapcsolatos teendők jövőbeli 

terület- és településfejlesztési 

tervekbe építéséhez.

• Aim of the project:

• to increase the knowledge 

and understanding on the 

impacts of CC at local levels, 

• to develop a model for local 

climate adaptation experts’ 

network supporting the 

integration of climate aspects 

in future spatial development 

plans.
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Nemzeti-alkalmazkodási hálózat kialakítása (Klímatudatos)/ 

Development of National Climate Adaptation Network

Módszertan:

• 4*2 napos tréningek a 

meghatározott régiókban helyi 

önkormányzatok és 

érdekcsoportok számára

• 4 modul témái:

• Klímaváltozási alapismeretek 

(sérülékenység, rugalmasság, 

magyarországi hatások)

• Klímastratégia készítési 

ismeretek

• Pénzügyi és technikai 

segítség a tervezéshez

• Kommunikációs és 

médiasegítés bevonása

Methodology:

• 4*2 days trainings in the 

defined regions for local 

municipalities and stakeholders

• 4 modules incuding the topics 

of:

• CC definions, vulnerability, 

resilience, Hungarian impacts

• Climate strategy development

• Financial and technical 

aspects of planning

• Communication skills for CC
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Nemzeti-alkalmazkodási hálózat kialakítása (Klímatudatos)/ 

Development of National Climate Adaptation Network

• Minőségbiztosítás: 

• Külön dokumentumban 

szabályozva a képzési folyamat

• Mindegyik tanulmány és 

tananyag minőségbiztosítása 

formai és tartalmi szempontból

• Képzések és oktatók 

minőségbiztosítása

• Résztvevők elégedettségi 

visszajelzése kérdőívek alapján

• Quality assurance:

• The trainings are regulated in a 

separate document

• Qulaity of each background and 

training materials are checked 

and assured (Formal and 

technical aspects)

• Quality check of the trainings and 

the trainers

• Satisfaction of the training 

participants (technical level of the 

training and appraisal of the 

trainers) - questionnaires
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Nemzeti-alkalmazkodási hálózat kialakítása (Klímatudatos)/ 

Development of National Climate Adaptation Network

• Eredmények: 
• a témához kapcsolódó szakmai 

tanulmányok, tananyagok, e-learning 

anyagok elkészítése

• 160 tréningnap, 20 helyszín

• 4 régióban 348 fő kiképzett 

klímareferens

• emelt szintű képzés: 22 fő regionális 

klímareferens

• 2 tudástranszfer konferencia

• 5 kidolgozott és bemutatott 

mintaprojekt (Szentkirály, 

Nagykovácsi, Mórahalom, 

Zalaegerszeg, Miskolc)

• a képzésbe bevont települések 2,4 

millió főt képviselnek

• klímareferens hálózat működtetése

• Kommunikációs kampányok

• +100 médiamegjelenés

• Honlap: www.klimatudatos.hu

• Outputs: 
• Studies, training materials and e-

learning materials of CC adaptation

• 160 training days, 20 places, 

• 348 persons trained in 4 regions,

• Higher level regional training: 22 

regional climate experts

• 2 cross trainings

• 5 pilot projects developed and 

presented (Szentkirály, 

Nagykovácsi, Mórahalom, 

Zalaegerszeg, Miskolc)

• 2,4 million people reached

• Climate expert network

• Communication campaigns

• +100 media appearances

• website: www.klimatudatos.hu
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2. Helyi adaptációs kapacitásfejlesztés /

Capacity building for local adaptation work

• A települések felkészítése az 

éghajlatváltozás helyi szintű 

kezelésére (Klímaválasz)

• Projektgazda: Energiaklub 

Szakpolitikai Intézet és 

Módszertani Központ 

• Projekt partnerek:Települési 

Önkormányzatok Országos 

Szövetsége (TÖOSZ), GHG 

Analytics Kutató és Tanácsadó 

Kft., ESSRG Kft., Magyar 

Tudományos Akadémia 

Társadalomtudományi Központ

• Donor projekt partner: Nordland 

Research Institute

• Projekt megvalósítási időszak: 

2015. május – 2016. április

• Támogatás: 575 416 EUR 

• www.klimavalasz.hu

• Capacity building for local 

adaptation work

• Project promoter: Energiaklub 

• Project partners: Hungarian 

National Association of Local 

Authorities (TÖOSZ), GHG 

Analytics Kutató és Tanácsadó 

Kft., ESSRG Kft., Hungarian 

Academy of Sciences Centre 

for Social Sciences

• Donor project partner: 

Nordland Research Institute

• Project implementation period: 

May 205 – April 2016

• Budget: EUR 575K

• www.klimavalasz.hu

http://www.klimavalasz.hu/
http://www.klimavalasz.hu/
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A települések felkészítése az éghajlatváltozás helyi szintű 

kezelésére (Klímaválasz) / Capacity building for local 

adaptation work

• Célkitűzés:

• javítsa a klímaváltozás okozta 

hatások jobb megértését a 

helyi döntéshozók és más 

helyi érdekcsoportok körében,

• inspirálja a helyi 

döntéshozókat és 

érdekcsoportok képviselőit a 

közös munkára, valamint 

felvértezze őket a szükséges 

szaktudással a helyi 

klímaadaptációs stratégiák 

kidolgozására és 

végrehajtására.

• Aim of the project:

• to create a better 

understanding of climate 

change impacts among local 

decision makers and other 

local stakeholders,

• to mobilise stakeholders and 

local-level decision makers, 

and empower them to 

develop and implement local 

strategies, based on scientific 

evidences and data in order 

to reduce and adapt to the 

impacts of climate change.
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A települések felkészítése az éghajlatváltozás helyi szintű 

kezelésére (Klímaválasz) / Capacity building for local 

adaptation work

Módszertan:

• 4+2 napos tréningek a 

meghatározott régiókban helyi 

önkormányzatok és 

érdekcsoportok számára 

• képzés témái:
• várható időjárási viszonyok

• mezőgazdaság, erdőgazdaság

• épített infrastruktúra (vonalas is)

• települési zöld felületek

• egészségügyi kockázatok, teendők

• vízgazdálkodás

• helyi gazdaság, turizmus

• katasztrófavédelem / szerepek, 

feladatok

• intézményi környezet, finanszírozás

• lakossági és kríziskommunikáció

Methodology:

• 4+2 days trainings in the 

defined regions for local 

municipalities and stakeholders

• the topics of the trainings:
• expected weather conditions

• agriculture, forestry

• built infrastructure

• urban green spaces

• health risks, to do list

• water management

• local economy, tourism

• disaster management/ roles, tasks

• institutional environment, financing

• residential and crisis communication
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A települések felkészítése az éghajlatváltozás helyi szintű 

kezelésére (Klímaválasz) / Capacity building for local 

adaptation work

Minőségbiztosítás, projekt 

monitoring: 

• A szabályoknak való 

megfelelés vizsgálata

• A kitűzött célokhoz viszonyított 

megvalósulás vizsgálata

• Szakmai tartalom minősége

• A tevékenység hatásának 

vizsgálata a megoldani kívánt 

problémára (beleértve a 

résztvevők elégedettségi 

értékelését is)

• Belső kvantitatív monitoring

• Külső kvalitatív monitoring

Quality assurance, project 

monitoring:

• examination of compliance

• examination of implementation in 

relation to the objectives

• Quality of the technical content

• Impact assessment (incl. 

feedback of the training 

participants)

• Internal quantitative monitoring

• External qualitative monitoring
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A települések felkészítése az éghajlatváltozás helyi szintű 

kezelésére (Klímaválasz) / Capacity building for local 

adaptation work

• Eredmények: 

• Képzési háttéranyagok, oktatási 

anyagok, tankönyv,

• 7 képzési prezentáció,

• 8 videó előadás,

• 48 tréningnap, 7 helyszín,

• 143 képzésbe bevont személy,

• 4 tudástranszfer konferencia,

• 3 infokommunikációs kisfilm,

• 150+ média megjelenés, 

• kommunikációs kampányok,

• 1,6 millió embert értek el

• Honlap: www.klimavalasz.hu

• Outputs: 

• training background materials, 

training materials, course book,

• 7 training presentations,

• 8 video presentations,

• 42 training days, 7 places,

• 143 persons trained, 

• 4 cross training conferences,

• 3 infocommunication videos,

• 150+ media appearances, 

• communication campaings, 

• 1,6 million people reached

• website: www.klimavalasz.hu
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Thank you for your attention!

eea@rec.org

www.eea.rec.org

mailto:eea@rec.org

