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Pest Megye Önkormányzata KEHOP-1.2.0-15-2016-00011 azonosító számú, „Pest Megyei 
Klímastratégia kidolgozása és a Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása” című 
projektjének keretében a Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform 2017. június 29-én tartotta 
második ülését. Az ülést Szabó István köszöntője nyitotta, amelyben felhívta a figyelmet annak 
jelentőségére, hogy a megyei éghajlatváltozási platform létrejött és folytatja munkáját.  
 
A folytatásban a platformtagok Pest megyében megvalósult jó gyakorlatokat hallgathattak 
meg. Elsőként Mészáros Péter a Pilis Parkerdő Zrt. Termelési és Természetvédelmi 
Főmérnökség kommunikációs előadója mutatta be az erdők klímaváltozás elleni védelmi 
szerepét és a klímaváltozás hatásainak következményeit a Pilis erdőiben. Az előadás második 
felében megismerhettük a Pilisi Parkerdő Zrt. a gyermekek és a fiatalok szemléletformálása 
érdekében végzett tevékenységeit. Mind a Budakeszi Vadaspark, mind a Mogyoróhegyen lévő 
Erdei Művelődési Ház szervezésében intenzív, aktív és interaktív programok keretében 
próbálják a fiatalok szemléletét formálni. Többek között az előadó röviden bemutatta az erdei 
iskola és a napközis tábor tevékenységét, illetve a kalandpark lehetőségeiről, az egyetemisták 
körében is sikeres csoportos bakancsos és kerékpáros túrákról is beszélt. Végül jó 
gyakorlatként bemutatta a Pilisi Parkerdő Zrt. által megindított „Örökerdő” programot.  
 
Markai Ferenc, az ÖTHÉT Egyesület elnöke előadásában bemutatta az egyesület 
tevékenységét. Érd, Törökbálint, Biatorbágy, Budaörs vonzáskörzetében, de fővárosban és az 
alföldi településeken is folyamatosan tartanak programokat. A fenntartható fejlődés 
jelentőségének tudatosítása évek óta jól bevált módszerrel történik az óvodákban, iskolákban, 
települések különböző rendezvényein. Az egyesület szimbólumává váló pingvin alak, Pingvin 
Pityu segítségével közös játékokon, dalok előadásával, versenyek, akadálypályák, leküzdése 
során ismerik meg a gyermekek a megfelelő információt elsősorban a hulladékgazdálkodás, 
de a fenntartható fejlődés és a klímaváltozásvonatkozásában is.  
 



 

A jó gyakorlatok ismertetését követően Rideg Adrienn, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 
szakértő munkatársa ismertette a Pest megyei klímastratégia aktuális helyzetelemzését, 
valamint az érdi konferencián kiosztott kérdőívek kiértékelt eredményét. A 
helyzetelemzésben kitért Pest megye klimatikus, növényföldrajzi, településkörnyezeti 
helyzetének változásában mérhető adatokra, a Natér térinformatikai rendszer segítségével. 
Az előadás folytatásában bemutatta a használt kérdőívek, korábbi felmérések alapján a Pest 
megyeiek által fontosnak tartott környezeti, éghajlatváltozási problémákat, prioritásokat.  
 
A három előadást követően intenzív kerekasztal beszélgetésben cseréltek véleményt a 
résztvevők. Specifikus információk, javaslatok, problémák kerültek szóba, amelyek kapcsán a 
következő platformülés témái is körvonalazódtak. Szóba került, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt. 
hogyan tud fellépni az invazív fajok ellen, milyen együttműködési programokat tud a lakosság 
felé megvalósítani. Kérdésként felmerült a települési elhagyatott, volt ipari területek1 zöld 
területté alakulása, annak problémáinak kezelése. Az ERTI képviselője részéről megvitatandó 
kérdésként merült fel a Homokhátság vízmegkötő képessége, ennek az MFGI előadásában 
halott aspektusai.  
 
Zárásként dr. Popovics Gábor, a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki és 
Területfejlesztési Irodájának vezetője megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és reményét 
fejezte ki, hogy a következő ülés hasonlóan előremutató véleménycserével folytatódik, illetve, 
hogy a platformtagokra nemcsak a stratégiakészítésben számít Pest Megye Önkormányzata, 
hanem a stratégia megvalósításában is. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy várhatóan a 
következő hónaptól a projekt keretében elindul az online tanácsadás, az elektronikus levelezés 
aktiválódik és megkezdődik a hírlevelek küldése.   
 
  

 

 


