
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGYŰLÉSE 

HATÁROZAT 

Szám: 44/2020. (VII. 9.) MÖK határozat 
Tárgy: A Nemzeti Klímavédelmi Szövetség megalapításáról szóló stratégiai együttműködési 

megállapodás jóváhagyása 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta „A Nemzeti Klímavédelmi 
Szövetség létrehozásáról szóló stratégiai együttműködési megállapodás jóváhagyása” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1) A Közgyűlés jóváhagyja a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozását célzó – a 
határozat mellékletét képező – NEMZETI KLÍMAVÉDELMI SZÖVETSÉG 
MEGALAPÍTÁSA STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-t. 
 

2)  A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a NEMZETI KLÍMAVÉDELMI SZÖVETSÉG 
MEGALAPÍTÁSA STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
dokumentum aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 

 
 
 

 Polgárdy Imre s.k. Dr. Imre László s.k. 
 megyei közgyűlés elnöke megyei jegyző 
 
A kiadmány hiteléül: 
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NEMZETI KLÍMAVÉDELMI SZÖVETSÉG MEGALAPÍTÁSA 
STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

Jelen Együttműködési Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 

 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., képviseli: 
Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke) 
 
Baranya Megyei Önkormányzat (székhely: 7600 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: dr. Őri László, 
a megyei közgyűlés elnöke) 
 
Békés Megyei Önkormányzat (székhely: 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18., képviseli: Zalai 
Mihály, a megyei közgyűlés elnöke) 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1., 
képviseli: Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke) 
 
Csongrád Megyei Önkormányzat (székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4., képviseli: Gémes 
László, a megyei közgyűlés elnöke) 
 
Fejér Megyei Önkormányzat (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., képviseli: dr. 
Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke) 
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (székhely: 9021 Győr, Városház tér 3., képviseli: 
Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke) 
 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54., képviseli: Pajna 
Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke) 
 
Heves Megyei Önkormányzat (székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: dr. Juhász 
Attila Simon, a megyei közgyűlés elnöke) 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2., 
képviseli: Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke) 
 
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 4., képviseli: 
Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke) 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat (székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Skuczi 
Nándor, a megyei közgyűlés elnöke) 
 
Pest Megyei Önkormányzat (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7., képviseli: Szabó 
István, a megyei közgyűlés elnöke) 
 
Somogy Megyei Önkormányzat (székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 10., képviseli: Bíró Norbert, a 
megyei közgyűlés elnöke) 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5., 
képviseli: Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke) 
 
Tolna Megyei Önkormányzat (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., képviseli: 
Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke) 
 
Vas Megyei Önkormányzat (székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1., képviseli: 
Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke) 
 
Veszprém Megyei Önkormányzat (székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., képviseli: 
Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke) 
 
Zala Megyei Önkormányzat (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., képviseli: Dr. Pál 
Attila, a megyei közgyűlés elnöke) 
 
Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 
Székesfehérvár, Bregyó köz 5., képviseli: Dr. Molnár Ferenc ügyvezető), mint a Virtuális Erőmű 
Programot működtető Nonprofit Kft. 
 

(a továbbiakban: „Felek”) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint jött létre: 

 

I. A jövő generációk léte és életminősége nagyban függ attól, hogy már ma képesek vagyunk-e 
átalakítani a világról, a környezetünkről és életünkről alkotott gondolkodásunkat, majd erre 
alapozva életformánkat és szokásainkat úgy, hogy ne zsákmányoljuk ki a természeti 
erőforrásokat és fenntartható módon éljünk. 

II. A fenntartható fejlődés megtartása, egy, a jövő nemzedékei számára is élhető jövő 
megőrzése korunk egyik legnagyobb globális kihívása, melynek biztosítása a jelenkor 
társadalmainak felelőssége és az a jelen generációjának proaktív szerepvállalását, közös 
cselekvését igényli. 

III. Felek hangsúlyozzák a Magyarország Alaptörvényében is rögzített azon alapvetést, miszerint 
a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, 
különösen a honos növény- és állatfajok a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, 
fenntartása és jövő nemzedékek számára való megőrzése mindenki kötelessége és felelőssége. 

IV. A megyei önkormányzatok eddig is elkötelezettek voltak a környezeti fenntarthatóság 
biztosítása, megteremtése területén, melynek egyik kiemelt területe az éghajlatváltozáshoz 
való hatékony alkalmazkodás, a klímaváltozás elleni küzdelem, ennek társadalmi feltételeinek 
megvalósítása, a környezetvédelem és a rendelkezésre álló környezeti erőforrások 
felhasználása előmozdításának hatékonysága, továbbá a klímaváltozáshoz vezető folyamatok 
mérséklése. 

V. A megyei önkormányzatok ebbéli elköteleződésük megnyilvánulásaként korábban megyei 
éghajlatváltozási platformokat hoztak létre, melynek hálózata keretében koordinációs 
tevékenységük eredményeként, az érdekelt szakmai szervezetek, tudományos műhelyek 
bevonásával széleskörű partnerséget hoztak létre és a közös erőfeszítések irányainak 
meghatározása céljából társadalmi konszenzuson alapuló megyei klímastratégiákat alkottak. 
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VI. A megyei önkormányzatok úgy látják, hogy a klímavédelem érdekében folytatott 
tevékenységük és erőfeszítéseik, a rendelkezésre álló politikai, szakmai és pénzügyi eszközök 
magasabb szintű koordinációjára van szükség, hiszen a környezeti fenntarthatóság 
megyehatárokon átívelő problémáinak megoldása kapcsán csak az összehangolt, még szélesebb 
társadalmi bázisra és támogatásra épülő cselekvések lehetnek azok, amelyek hosszú távon 
valóban eredményes és hatékony intézkedések, akciók meghozatalát és végrehajtását 
eredményezhetik. 

VII. A megyei önkormányzatok felismerték, hogy az eddigi koordinációs, technikai és 
háttértámogatói szerepvállalás, a közös fellépés és érdekérvényesítési képesség 
megerősítésére, magasabb szintre történő emelésére van szükség a stratégiai jelentőségű 
környezeti fenntarthatóság megőrzése és biztosítása érdekében. 

VIII. A megyei önkormányzatok ezen célkitűzéseik elérésében stratégiai-szakmai partnerre 
találtak az Európai Bizottsági díjas, az ENSZ klímaülésén nemzetközi jó gyakorlatként is 
bemutatott Virtuális Erőmű Programot működtető Magyar Innováció és Hatékonyság (MI6) 
Nonprofit Kft. személyében, mely szervezet szintén elkötelezett és elismert szereplője a hazai 
zöld szakmapolitikai szervezeteknek. 

IX. Felek, mindezek alapján, alulírott napon és helyen, a jövő generációk védelme érdekében 
megállapodnak a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozásában, melynek célja a környezeti 
fenntarthatósághoz történő proaktív hozzájárulás, a regionális egyetértés kialakítása, közös 
cselekvési tervek, programok kidolgozása, rendelkezésükre álló eszközeik és 
kapcsolatrendszerük révén a fenntarthatósági politikai, szakpolitikai és támogatáspolitikai 
kérdésekben történő aktív szerepvállalás, különös figyelemmel a klímavédelemre és az 
energetikai kérdésekre. 

X. Felek rögzítik, hogy rendelkezésükre álló eszközeik révén mindent megtesznek a természetes 
személyek, az oktatási, valamint a köz- és üzleti szféra szereplőinek, a civil szervezetek és egyéb 
érdekeltek bátorítása érdekében, hogy mindennapi döntéseik és kezdeményezéseik során 
olyan értékeket kövessenek, amelyek biztosítják a fenntartható fejlődés elérését, a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődés Keretstratégia felelősségrendszerében megfogalmazottak 
megvalósulását.  

XI. Felek megállapodnak abban, hogy fenti célok elérése, valamint a Nemzeti Klímavédelmi 
Szövetség népszerűsítése és továbbfejlesztése érdekében mozgósítják kapcsolatrendszerüket 
és kommunikációs eszközeiket.  
 
A Megállapodás tartalmát a Felek megértették, és mint akaratukkal és szándékukkal mindenben 
megegyezőt fogadták el. Jelen Stratégiai Együttműködési Megállapodás, a szükséges testületi 
jóváhagyásokat követően lép hatályba. 

 
Budapest, 2020. március 12. 
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

Rideg László 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

dr. Őri László 
Baranya Megyei Önkormányzat 
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……………………………………… 

 
……………………………………… 

Zalai Mihály 
Békés Megyei Önkormányzat 

Bánné dr. Gál Boglárka  
Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Önkormányzat 

 
 

……………………………………… 

 
 

……………………………………… 
Gémes László 

Csongrád Megyei Önkormányzat 
Dr. Molnár Krisztián 

Fejér Megyei Önkormányzat 
 
 
 

……………………………………… 

 
 
 

……………………………………… 
Németh Zoltán 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 
Pajna Zoltán 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
 
 
 

……………………………………… 

 
 
 

……………………………………… 
Dr. Juhász Attila Simon 

Heves Megyei Önkormányzat 
Hubai Imre 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 
 
 

……………………………………… 

 
 

……………………………………… 
Popovics György 

Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

 
 

……………………………………… 

 
 

……………………………………… 
Szabó István 

Pest Megyei Önkormányzat 
Bíró Norbert 

Somogy Megyei Önkormányzat 
 
 

……………………………………… 

 
 

……………………………………… 
Seszták Oszkár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat 

Fehérvári Tamás 
Tolna Megyei Önkormányzat 

 
 

……………………………………… 

 
 

……………………………………… 
Majthényi László 

Vas Megyei Önkormányzat 
Polgárdy Imre 

Veszprém Megyei Önkormányzat 
 
 

……………………………………… 

 
 

……………………………………… 
Dr. Pál Attila 

Zala Megyei Önkormányzat 
Dr. Molnár Ferenc 

Magyar Innovációs és Hatékonyság 
Nonprofit Kft. 
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