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Zárókonferencia Kecskeméten 

Petényi Erzsébet – Mikolasek 

Zsófia 

A 2014. évi Országos Könyvtári Napok 
zárókonferenciáját október 20-án, hétfőn 
rendezték meg Kecskeméten, a Bács-Kiskun 
Megyei Katona József Könyvtárban. Komárom-
Esztergom megyéből a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár három munkatársa, dr. Voit Pál, 
Mikolasek Zsófia és Petényi Erzsébet vett részt 
az eseményen. 

Ebben az évben a szlogen a „Találkozzunk a 

könyvtárban!” volt. A kecskeméti 
konferenciára a könyvtárosokon kívül olyan 
partnerintézmények képviselőit invitáltak 
találkozásra, akik megismertették a 
hallgatósággal a könyvtár és egyéb intézmények 
kapcsolódási lehetőségeit. 

 

A konferencia vendégei. A felvételt a Katona József 

Könyvtár munkatársa készítette. 

 A konferencia moderátora dr. Fodor Péter, az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke volt. 
Bevezetőjében köszönetet mondott valamennyi, 
a könyvtári hét lebonyolításában részt vevő 

kollégának. Véleménye szerint a 2014. évi 
könyvtári hét a legsikeresebbek közé tartozik, 
melynek médiavisszhangja is jelentősen eltért az 
eddigiektől. 

Dr. Cseri Miklós kultúrpolitikáért felelős 
helyettes államtitkár egyéb elfoglaltsága miatt 
nem tudott részt venni a rendezvényen. Köszöntő 
szavait Sörény Edina, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának vezető tanácsosa tolmácsolta. 
Előadásában megfogalmazta, hogy a kulturális 
alapellátás legfontosabb helye a könyvtár. 
Beszélt a kultúrpolitika főbb irányvonalairól és a 
kormányzat által biztosítandó feladatalapú 
finanszírozásról. Nagy jelentőségűnek tartotta a 
kistelepülések könyvtárainak bevonását a 
finanszírozásba a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer létrehozásával. Szólt az önálló 
könyvtárakat segítő érdekeltségnövelő támogatás 
fontosságáról is, melyben 2014-ben 500-nál több 
települési könyvtár részesült. Előadásában kitért 
a könyvtár közösségi kulturális identitást erősítő, 
közösségfejlesztő, az olvasáskultúrát fejlesztő, az 
informatikai szakadékot megszüntető 
tevékenységére, illetve a többi kulturális és 
tudományos intézmény eredményeit közvetítő 
szerepére. E sokrétű feladatellátás elismerése 
fontos feladat. Dr. Eperjes Tamás a Nemzeti 
Agrárszaktanácsadási, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet főigazgató helyettese 
előadásában röviden ismertette az intézet 
tevékenységi köreit, a kecskeméti megyei 
könyvtárhoz fűződő jó kapcsolatát. A 
könyvtárakkal történő együttműködés lehetséges 
területének az Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tereket nevezte meg. A Vasfüggöny projekt és 
a Mesés Hetés zöldút példáján keresztül 



bemutatta az értéktárak, valamint a hálózatos 
együttműködések szerepét, jelentőségét. Nagy 
Dénes, a NAKVI Agrárnépfőiskolák Iroda 
vezető szakmai tanácsadója a felnőttképzések 
szükségességéről beszélt a Dr. Kós Károly 
Népfőiskola és a Czinka Panna Népfőiskola 
példáján. Az értékek őrzése, az értékteremtés a 
könyvtárak számára is fontos feladat, a helyi 
értékek közvetítésében a helyismereti 
információszolgáltatás jelentős - mondta. Molnár 
Szilárd a Nemzeti Hírközlési és Informatikai 
Tanács Szakértői Tanácsadó Testület tagja arról 
beszélt, hogy Európában és Magyarországon az 
internethasználók aránya arra ösztönzi a 
kormányzatot, hogy segítse a lakosságot az 
internet használatában. A Nemzeti Hírközlési és 
Informatikai Tanács a kormány javaslattevő 
szerve. Legfontosabb feladatai közé tartozik, 
hogy véleményezze az információs társadalom 
kialakításának programját, az informatika, a 
hírközlés és a média területére vonatkozó 
stratégiai döntéseket, segítse meghatározni a 
kutatás és fejlesztés irányvonalát, valamint a 
területet érintő kormányrendeletek, miniszteri 
rendeletek tervezeteit, előterjesztéseket. 

A könyvtárak kapcsolódása ehhez a feladathoz 
természetes és már meglévő aktualitás. A 
hátrányos helyzetű társadalmi rétegek és 
térségek infokommunikációs felzárkóztatásában 
a könyvtáraknak is jelentős szerepük van. A 
kapcsolatok, a technikai eszközök korszerűsítése 
a legfőbb feladat – emelte ki az előadó. Bakos 
Klára, az MKE elnöke  „A könyvtárak 

szerepvállalása a kis- és középvállalkozók 

digitális kompetenciafejlesztésében” című 
országos konferencia kapcsán osztotta meg 
gondolatait. A konferencia 2014. október 15-én 
zajlott le a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
Az elnök asszony előadásából kiderült – 
kapcsolódva a már előtte szólókhoz -, hogy a 
könyvtár megkerülhetetlen helyszíne a digitális 
kompetenciafejlesztésnek és ezzel együtt az 
esélyteremtésnek. Dr. Kiszl Péter, az ELTE BTK 
KITI intézetigazgatója a szintén október 15-én 
megszervezett „E-könyv, e-olvasás”  című 
konferencia tanulságairól beszélt. Elmondta, 
hogy a konferencia résztvevői kezükbe is 

foghatták az e-könyv-olvasókat, valamint e-
könyvletöltési versenyt is szerveztek a 
résztvevőknek. A konferencia során heves vita 
alakult ki az e-könyv olvasásról – pro és kontra. 
Az ebéd utáni szünetben lehetőség volt 
megtekinteni a Baranya megyei Könyvtárbuszt.  

Ebéd után került sor a legsikeresebb 
programsorozatok rövid ismertetésére. A sort dr. 
Voit Pál, a tatabányai József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár igazgatója kezdte. Képekkel 
illusztrált előadásában bemutatta a megye egész 
területén lezajlott eseményeket. Számadatokkal 
támasztotta alá azt, hogy a KSZR nélkül ennyi 
települést bevonni és ilyen sok és változatos 
programot megszervezni lehetetlen lett volna. A 
megyei könyvtár Népház Úti Fiókkönyvtárában 
online konferenciát szerveztek a Békés Megyei 
Könyvtár közreműködésével. Ennek kapcsán tett 
javaslatot arra, hogy a könyvtárak a jövőben 
aknázzák ki ezt a lehetőséget a könyvtári hét 
rendezvényeinek szervezésekor. A technika 
eszközeivel akár két kistelepülés között is 
teremthető online kapcsolat, aminek segítségével 
pl. vetélkedők szervezhetők. 

 

Dr. Voit Pál. A felvételt a Katona József Könyvtár 

munkatársa készítette. 

A továbbiakban a battonyai Népek Barátsága 
Közművelődési és Iskolai Könyvtár igazgatója, 
és a KSH könyvtárának főigazgatója mutatta be 
intézményeik könyvtári heti programjait. A 
beszámolókból kiderült, hogy ezt a hetet – elérve 
a kitűzött célt – nem csak a könyvtárosok, hanem 
az olvasók számára is tartalmas ünnepé sikerült 
varázsolni. 



 

A Klímabarát Települések 

Szövetsége országos szakmai 

konferenciájáról 

Nász János 

 2014. szeptember 23-án a Klímabarát 
Települések Szövetsége szervezésében 
„Alkalmazkodási stratégiák a klímatudatos 

településekért” címen egy szakmai 
konferenciára került sor, amelyre ─ mint a 
környezettudatosságát a küldetési 
nyilatkozatában is vállaló öko-könyvtár ─ a 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
meghívást kapott. A rendezvényre a MOM 
Kulturális Központ, kupola termében került sor, 
és az érkezőket Kovács Lajos elnök úr, valamint 
Bencsik János országgyűlési képviselő fogadta. 
A konferencia a célját az alábbiakban fogalmazta 
meg: „A szélsőséges időjárási jelenségek 
gyarapodásának jelentős kockázatokkal, 
károkkal fenyegető következményei 
ráirányították az önkormányzati döntéshozók, a 
szakemberek és a közvélemény figyelmét a 
„klímabiztos” településfejlesztésre. A legújabb 
tudományos vizsgálatok szerint a várható 
változások többek között hatással lesznek a 
terméshozamokra, a települési levegőminőségre 
és hőhullámokra, a turisztikai vonzerőkre, a 
közszolgáltatásokra, az épületek állagára és a 
kritikus infrastruktúrára. Ezekre a problémákra, 
kérdésekre keressük a válaszokat a 
konferencián.” 

Kovács Lajos, a Klímabarát Települések 
Szövetsége elnöke köszöntötte a résztvevőket és 
előadókat. Utalt a rendezvény plakátján kiemelt 
jelmondatra − A megsebzett bolygó gyógyítása 

− ami alapvető feladata kell, hogy legyen, mind 
a társadalmi – politikai − önkormányzati, mind a 
civil szféra minden résztvevőjének.  Annyi fát 
vágjunk ki, amennyi aznap újra tud nőni! Ez a 
mondás alapja a Fenntartható települések 

szerkezetrendszerének ─ egy lehetséges boldog, 
békés jövő reményében. Hiszen amit éppen 
ebben az évben látunk, az az, hogy augusztus 19-
re a világunk már felélte 2014. évre eső 
megújuló erőforrásait, a többit pedig a jövőtől 
vesszük el. Ki tudja, meddig lehet ezt folytatni? 

Ezután Pokorni Zoltán, polgármester a Budapest 
Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 
nevében, házigazdaként is üdvözölte a 
települések, egyesületek, önkormányzatok, 
intézmények képviselőit. Örült annak, hogy 
helyet tudtak adni egy ilyen rangos eseménynek. 
Megjegyezte azt is, hogy az önkormányzatuk 
milyen környezettudatos intézkedéseket vezetett 
eddig be. Például az intézményekben nincs pille 
palack, helyette tiszta víz van kancsóban. Egy 
pille palack előállítása fél deci olajat igényel. Évi 
tízezer palacktól mentesítik meg ezzel a 
környezetüket. A budai szennyvíz-
gyűjtőcsatorna hőjével intézmények 
fűtűsére/hűtésére tudnak rásegíteni télen-nyáron 
14 fok hőmérsékletig, valamint elektromos 
meghajtású autókat vásároltak. 

Előadások 

A beszédek prezentációit a Szövetség és az 
előadók jóvoltából olvasóink is megtekinthetik a 
megadott linkeken keresztül. A következőkben 
recenziókat, összefoglalókat adunk közre az 
elhangzott gondolatokról.  

Agrárgazdaság a klímavédelemben 

Dr. Feldman Zsolt, Földművelésügyi 
Minisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes 
államtitkár előadásáról. 

Hazánk az éghajlatváltozás valószínűsíthető 
következményeit tekintve Európa egyik 
legsérülékenyebb országa. A klímaváltozás 
jelentős hatással van a mezőgazdaságra. A 
mezőgazdaság számára rendelkezésre álló 
eszközök és az Első Nemzeti Éghajlatváltozási 



Stratégia, amely a 2008-2025 közötti időszakra 
került kidolgozásra - a fenntartható gazdálkodási 
formák elterjesztésével segítség lehet az eddigi 
állapotból való elmozdulásra. A fenntartható 
gazdálkodási rendszerek terjedését ösztönző 
agrárpolitikai intézkedésekre van szükség. Az 
energiafelhasználás hatékonyságának javítása a 
kertészeti és az állattenyésztési ágazatokban 
különböző célterületeken alkalmazhatók a 
gyakorlatban, például a Kétpilléres 

mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer 
2012. január 1-jén került bevezetésre. Az előadás 
prezentációja: http://www.klimabarat.hu/dokumentum/klima-

konferencia-agrargazdasag-klimavedelembendr-feldman-zsolt  

 

Bencsik János országgyűlési képviselő, az 
Országgyűlés Fenntartható Fejlődés 
Bizottságának alelnöke, egyben az Energetikai 
Bizottság alelnöke, és a Klímabarát Települések 
Szövetségének egyig alapító atyja.  

A Nemzeti Alkalmazkodási Stratégiáról 
fejtette ki gondolatait. A megmaradás, az 
élelmiszerbiztonság nemzeti szempontjait 
nagyon fontos figyelembe venni a 
fenntarthatóság vizsgálatában. Az alkalmazkodás 
legfontosabb színterei a környezetváltozásban: 
az élelmezés, vízgazdálkodás, infrastruktúra 
működtetése, demográfia, egészségügy és 
oktatás megújulása, katasztrófa elhárítás. Az 
éghajlatváltozás okozta migráció (elvándorlás, 
bevándorlás) hatása jelentős mértékben 
érzékelhető lesz és ennek egyik célországa, 
Magyarország/Kárpát-medence, amely 
élelemben, vízben bővelkedik. Az 
alkalmazkodás pozitív és negatív hatásokkal jár, 
és jobban megmutatkoznak ennek eredményei 
ebben a földrajzi egységben. A lakosságnál több 
embert is képes eltartani ez a térség. A Nemzeti 
Alkalmazkodási Központ két éve alakult meg, és 
ennek köszönhetően kezdődhetett meg a 
Nemzeti Éghajlati Stratégia kidolgozása, amely 
azóta elfogadásra került. Kormányrendelet 
alapján elkészült a Nemzeti Környezeti 
Térinformatikai Rendszer (241/2009. (X. 29.) 
Korm. Rendelet), egy térítésmentes metaadattár, 
amely minden résztvevő számára hitelesen 

hozzáférhető. Az önkormányzati szövetségeken 
keresztül lehet a leghatékonyabban az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
szemléletformálást megváltoztatni, alakítani. 
Persze az átalakulás veszteséggel is járt: a 
gazdaság megroppant, munkanélküliség és az 
ipar összeomlása következett be a 90-es 
években. Nagy árat kellett fizetni, éppen ezért az 
ország újraiparosítására lenne szükség, amely 
figyelembe veszi az éghajlatváltozás okozta 
kihívásokat, és az erőforrásokat célszerűen és 
tartalmasan, de csak a megkívánt mértékben 
használja fel. 

A települések éghajlati sebezhetősége és az 

alkalmazkodás lehetőségei  

Dr. Pálvölgyi Tamás, Magyar Földtani és 
Geofizikai Intézet, igazgató-helyettese, a 
Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetőjének 
előadása. 

Miért kell stratégia az éghajlatváltozásra? 
Kárpát-medencei létalapjaink – gazdag 
vízkészleteink, termőföldjeink, erdeink, 
változatos élővilágunk – tartós megóvása 
nemzetstratégiai jelentőségű. A várható 
éghajlatváltozás honi vizsgálatát összefoglaló 
értékelésében megdöbbentő adatok olvashatók: 
„Az évi középhőmérséklet 1-2,5 fokos 
emelkedése valószínűsíthető, télen és nyáron 
valamivel nagyobb felmelegedésre számíthatunk. 
A fagyos napok száma 30-35%-kal csökkenhet, 
míg a hőségriadós napok száma – különösen az 
ország középső és délkeleti térségeiben – több 
mint 30 nappal gyarapodhat. Télen a csapadék 
mintegy 15-20%-os növekedése, nyáron pedig 
10-30%-os csökkenése vetíthető előre, de az 
eredmények nem szignifikánsak. A száraz napok 
száma télen 10-15%-kal csökkenhet, nyáron 
pedig – különösen a Dunától keletre – 15-25%-
kal növekedhet. Összességében a hőhullámok 
gyarapodásával és a jelenleginél szélsőségesebb 
vízjárással kell számolni. A szélsőségek várható 
alakulása elsősorban Magyarország középső, 
keleti és délkeleti területeit érinti kedvezőtlenül, 
amely a területi sérülékenység-vizsgálatok 
jelentőségére hívja fel a figyelmet.” A 



sérülékenység-vizsgálat célja annak feltárása, 
hogy az egyes térségek mennyire 
veszélyeztetettek az éghajlatváltozás hatásaival 
szemben. E vizsgálatoknak a Nemzeti 
Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer 
(NATéR) értékelési keretrendszerébe kell 
illeszkedniük.  Az éghajlati sérülékenység 
országos mutatói közül többek között az aszály, 
szárazodás, erdőtüzek és városi hőhullámok, és 
épületek területi sérülékenységeinek 
térinformatikai adatait tekinthetjük itt át. Például, 
Tatabánya polgárainak közel 25%-a a 
legsérülékenyebb épülettípusokban él, vagy 
dolgozik. Végül, de nem utolsó sorban az 
éghajlatváltozás várható hatásairól hallhattunk, a 
természeti erőforrásokra vonatkozóan, az egyes 
humán és társadalmi- gazdasági 
következményekről, épített környezet, turizmus, 
energetikai infrastruktúrával kapcsolatosan, 
valamint Az alkalmazkodás cselekvési 
irányairól. Az előadás 3 prezentációja itt 
tekinthető meg: 

http://www.klimabarat.hu/dokumentum/klima-konferencia-telepulesek-

eghajlati-sebezhetosege-es-az-alkalmazkodas-lehetosegei 

http://www.klimabarat.hu/dokumentum/klima-konferencia-telepulesek-

eghajlati-sebezhetosege-es-az-alkalmazkodas-lehetosegei-0 

http://www.klimabarat.hu/dokumentum/klima-konferencia-telepulesek-

eghajlati-sebezhetosege-es-az-alkalmazkodas-lehetosegei-1  

Képzés, oktatás, fenntarthatóság  

Besenyei Mónika, Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, Egyetemi Tudásszervező Központ 
megbízott központvezetőjének előadása. 

„Nem a legerősebb fajok maradnak fönn, vagy a 
legintelligensebbek, hanem amelyek 
leggyorsabban reagálnak a változásokra.” Tehát 
a létünk a tét, és ez a darwini idézet nagyon is 
vonatkozik a fenntarthatósági képzés 
fontosságára.  Környezeti állapotunk kritikus 
erőforrásainak jellemző területei: Kilenc kritikus 
erőforrás van, ahol már átléptük a határt: a 
klímaváltozás, biodiverzitás, nitrogénciklus 
ivóvízkészlet, savasodás, ózonréteg, termőföld, 
foszforciklus. De mi is akkor a fenntarthatóság? 
A gazdaság, környezet, társadalom 
harmóniájában „jólétben élni a természet adta 

kereteken belül.” Mérhető a jóléti indexxel 
(HDI) és az ökolábnyommal. Az emberi fejlődés 
index (Human Development Index, HDI) 
feltárja, megmutatja a várható élettartamot, 
írástudást, oktatás életszínvonalat, a HDI, egy 
jóléti mérőszám. Ami akadályozhatja a 
jólétünket: tanult tehetetlenség, korlátozott 
racionalitás és az, hogy milyen struktúrában 
szocializálódtunk. Mi segíthet? Információk – 
gyűjtés és megosztás, Képzések, 
képzésfejlesztés, tudatosság – részvétel a 
képzéseken, stratégia – információk 
felhasználása. társadalmi párbeszéd – érintettek 
bevonása, közös célok kialakítása – tapasztalatok 
hasznosítása, élhető települések – közösségek. 
Fenntarthatósági képzést a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, Vezető és Kutató 
Intézete (NKE-VTKI) folytat. Az előadás 
prezentációja itt tekinthető meg: 
http://www.klimabarat.hu/dokumentum/klima-konferencia-

kepzessel-fenntarthatosagertbesenyei-monika  

A Staccato Projekt bemutatása 

Moskovics Krisztina, Energia-hatékony 
Önkormányzatok Szövetsége ügyvezető 
titkárának előadása. 

„2006 végén kötött konzorciumi szerződést 
Amsterdam Nord, Szófia Oboriste kerülete, és 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, hogy 
STACCATO néven pályázzon az EU által kiírt 
Concerto II keretprogramra. A pályázat 
keretében Óbuda vállalta egy 800-900 lakást 
magában foglaló paneles épület felújítását, 
energia felhasználás és CO2 kibocsájtás 
csökkentése érdekében - megújuló 
energiaforrások igénybevételével. A pályázaton 
elnyert támogatás 1 millió euró volt.” Az előadás 
beszámolt a program megvalósulásáról műszaki 
jellemzőkkel, részletes tartalommal, energetikai 
besorolással, fűtésre és meleg víz előállításra 
felhasznált hőmennyiség alakulásával a pályázat 
előtti és utáni állapot szerint. Bemutatta a 
megtakarítás adatait is. Az előadás prezentációja 
itt tekinthető meg: 

http://www.klimabarat.hu/dokumentum/klima-konferencia-

staccato-projekt-bemutatasamoskovics-krisztina  



Innovatív település menedzsment  

Dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika, 
Pázmánd polgármesterének előadása. 

„A bruttó nemzeti boldogság sokkal fontosabb, 
mint a GDP." A bhutáni példa és az ökológiai 
gazdaságtan összevetése és jótékony hatása a 
helyi társadalomra alapját képezi a testi és lelki 
egészségnek. Közös célunk a spirituálisan fejlett 
és érdeklődő helyi társadalom kialakítása. Az 
emberek által az emberekért lehet egy célszerű 
és jól körülírható program jelszava, mely 
alapvetően tartalmazza az utcabizalmi hálózatot, 
értéktérképet. Légy ott, hol szükség van rád! Ne 
adj halat, csak hálót dobj! Önkormányzati 
szinten: Az őszinte párbeszéd a legsegítőbb 
hozzáállás és cselekvés a világon, Megélhetést 
elősegítő újításokkal, pontos, hiteles 
kommunikációval. Az előadás prezentációja itt 
tekinthető meg: 

http://www.klimabarat.hu/dokumentum/klima-konferencia-

innovativ-telepules-menedzsmentdr-viranyine-dr-reichenbach  

A Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia 

bemutatása  

Dr. Csete Mária, tanszékvezető egyetemi 
docens, NAK témakoordinátorának előadása. 

A NAS küldetése az éghajlati változásokra 
rugalmasan reagáló, a kockázatokat megelőző és 
a károkat minimalizáló, élhető Magyarország 
természeti, valamint társadalmi-gazdasági 
feltételeinek biztosítása; innovatív, a 
fenntarthatóság felé való átmenetet támogató 
stratégiai keretrendszer révén. Felkészülni az 
elkerülhetetlenre, és megelőzni az elkerülhetőt. 
Az előadás prezentációja itt tekinthető meg: 

http://www.klimabarat.hu/dokumentum/klima-konferencia-

nemzeti-alkalmazkodasi-strategia-nas-idrcsete-maria  

Az önkormányzati alkalmazkodási barométer 

(gyors teszt) bemutatása  

Kosztyi Beatrix , MFGI Nemzeti Alkalmazkodási 
Központ szakértőjének előadása.  

A gyorstesztet, melyet előre megkapott minden 
résztvevő - hárman dolgozták ki, állították össze. 

Dr. Pálvölgyi Tamás, a Nemzeti Alkalmazkodási 
Központ vezetője, az MFGI igazgatóhelyettese, 
Selmeczi Pál, a Nemzeti Alkalmazkodási 
Központ témafelelőse, valamint Kosztyi Beatrix, 
a Nemzeti Alkalmazkodási Központ szakértője. 
Mi is az a települési alkalmazkodási barométer 
(TAB)? Segítségével képet kapunk egy település, 
alkalmazkodással, megmaradással, 
fenntarthatósággal, és tűrőképességgel 
kapcsolatos kilátásaira. Nem helyettesíti a 
részletes sérülékenység-vizsgálatot. Irányt 
mutathat egy klímabiztos településfejlesztés felé. 
A kérdőív mérsékelt időráfordítással, 
éghajlatvédelmi szaktudás nélkül kitölthető. A 
teszt alapján képet kaphatunk egyes települések, 
önkormányzatok környezeti helyzetéről és 
alkalmazkodási lehetőségeiről. Mindenképpen 
segíthet a szükséges intézkedések, döntések 
megtételében. A teszt teljes dokumentációja az 
alábbi link alatt érhető el. 

http://www.klimabarat.hu/dokumentum/klima-konferencia-

telepulesi-alkalmazkodasi-barometer-bemutatasakosztyi-beatrix-

nak  

 

A kép forrása: www.klima.hu 

 
A tanácskozást műhelyvita zárta, és ezt 
együttműködési megállapodás aláírása követte a 
Klímabarát Települések Szövetsége és az MFGI 
Nemzeti Alkalmazkodási Központ között. 

További hasznos információkhoz juthatunk a 
Klímabarát Települések Szövetségének 
honlapjáról: 

http://www.klimabarat.hu/hivatalos_dokumentumok?field_date_v

alue 


