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Helyben az éghajlat védelméért 

Települési hálózatok a Fenntartható Fejlődési Célokért 
 

Kapcsolódó Fenntartható Fejlődési Célok 

11. Fenntartható városok és közösségek. A városok és egyéb emberi települések befogadóvá, 

biztonságossá, ellenállóképessé és fenntarthatóvá tétele. 

13. Fellépni az éghajlatváltozás ellen. Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak 

leküzdésére. 

17. Partnerség a fenntartható fejlődésért. A végrehajtás eszközeinek erősítése és a Globális 

Partnerség újjáélesztése a fenntartható fejlődés érdekében. 

 

Helyi szereplők jelentősége 

A kiotói folyamat rámutatott, hogy a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére tett nemzeti szintű 

vállalások nem elegendőek a probléma megoldására. A Párizsi Egyezmény már lehetőségeket biztosít, 

hogy az állami vállalások mellett a helyi szereplők, így a települési vagy térségi önkormányzatok olyan 

önkéntes vállalásokat tegyenek, amelyek túlmutatnak a saját nemzeti kötelezettségvállalásaikon, 

esetleg helyettesíthetik azokat pl. az egyezményhez nem csatlakozó vagy azt felmondani készülő 

államok esetében. Az klímaváltozás alkalmazkodási folyamataiban a helyi szereplők, önkormányzatok 

és közösségek feladatai még egyértelműbbek.  

 

Nemezközi hálózatok 

Polgármesterek Szövetsége 

http://www.polgarmesterekszovetsege.eu/hu/  

A Polgármesterek Szövetsége a világ legnagyobb helyi klíma- és energiaügyi cselekvésre irányuló városi 

mozgalma. A Polgármesterek Szövetsége 2008-ban indult útjára Európában azzal a céllal, hogy 

egybegyűjtse az olyan helyi önkormányzatokat, amelyek önként vállalják, hogy megvalósítják, sőt 

túlszárnyalják az EU klímával és energiával kapcsolatos célkitűzéseit. A kezdeményezésnek nemcsak 

hogy egy egyedi, alulról építkező megközelítést sikerült elindítania az energiaügyi és klímaakciótervek 

területén, hanem a sikeressége ráadásul még hamar felül is múlta a várakozásokat. A kezdeményezés 

mostanra már 57 ország több mint 7.000 helyi és regionális önkormányzatát tömöríti magában, 

egybegyűjtve egy világméretű, többszereplős mozgalom erősségeit, valamint azt a technikai és 

módszertani támogatást, melyet az elkötelezett hivatalok ajánlanak fel. 

Európai Klímaszövetség / Climate Alliance / Klimabündnis 

http://www.climatealliance.org  

A Klímaszövetség helyi közösségek hálózata, melyek elkötelezettek Földünk éghajlatának megóvása 

iránt. A szövetség tagjai (települési önkormányzatok és közösségek) azt tűzték ki célul, hogy saját 

területükön igyekszenek csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Az európai 

tevékenységeket az Amazonas-menti őslakosokkal együttműködésben végzik. A szövetséget 1990-ben 

alapították, jelenleg a hálózatban több mint 1700 település működik együtt. 

http://www.polgarmesterekszovetsege.eu/hu/
http://www.climatealliance.org/
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ICLEI - Local Governments for Sustainability / Helyi Önkormányzatok a Fenntarthatóságért - 

http://www.iclei.org/  

A helyi önkormányzatok, illetve nemzeti és regionális kormányzati szervek által közösen létrehozott 

nemzetközi szövetség. 1990-ben alakult az ENSZ égisze alatt 43 ország helyi önkormányzata 

részvételével. Jelenleg a hálózatban több mint 1500 település vesz aktívan részt. 

Energy cities 

http://www.energy-cities.eu/  

 

Magyarországi hálózatok 

Magyarországon nagyjából egy időben, a kétezres évek végén indult két kezdeményezés, melynek 

nyomán olyan települési hálózatok alakultak ki, melyek munkája a Fenntartható Fejlődési Célok 

megvalósításához is kapcsolódik.  

Klímabarát Települések Szövetsége 

http://klimabarat.hu/  

Küldetése, hogy a klímaváltozás mérséklése iránt elkötelezett hazai megyék és települések első számú 

szakmai és stratégiai partnerévé válva olyan projektek megvalósulását támogassa, amelyek érdemben 

hozzájárulnak Magyarország ökológiai lábnyomának csökkentéséhez. A szövetségben jelenleg 43 

település működik együtt.  

Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség 

http://www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu/  

Az Európai Klímaszövetség hazai hálózataként működő szövetség célja, hogy összefogja, segítse és 

hatékonyabbá tegye a közösségi – társadalmi szervezetek és önkormányzatok közreműködésével 

megvalósuló – kezdeményezéseket, melyek az éghajlatváltozás problémájára keresik a választ. A 

szövetségben jelenleg 21 önkormányzat és 14 civil szervezet dolgozik együtt. 

 

Tapasztalataink alapján megfogalmazott javaslatok a helyi szintű, települési feladatokhoz 

Csatlakozás támogatása a Polgármesterek Szövetségéhez – Több program már most is támogatja a 

csatlakozáshoz szükséges energia és klímaváltozási akcióterv elkészítést. Szükséges lenne a 

kezdeményezés népszerűsítése, a tervezési folyamatok nagyobb arányú támogatása és a tagság 

fenntartásához szükséges felülvizsgálati folyamatok támogatása.   

Előnyök a támogatáspolitikában – A helyi szintű európai és hazai hálózatok bővítését és fejlesztését 

szolgálná, ha a hálózati tagság elvárás vagy előny lenne a szakirányú támogatáspolitikában, pályázati 

felhívásoknál. 

 

 

Összeállította: Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség 

http://www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu/ 

http://www.iclei.org/
http://www.energy-cities.eu/
http://klimabarat.hu/
http://www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu/
http://www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu/

