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A STRATÉGIA-KÉSZÍTÉS JOGI
HÁTTERE

38/2012. (III. 12.) Korm. Rendelet a kormányzati
stratégiai irányításról
• A megyei önkormányzatokra nem kötelező érvényű, de célszerű
figyelembe venni
• Meghatározza az alapelveket és a tervdokumentumokra vonatkozó
szabályokat
• A stratégiai dokumentumok előkészítésének, véleményezésének,
nyomon követésének, értékelésének és felülvizsgálatának lépéseit
• Meghatározza a kötelezően és nem kötelezően elkészítendő
stratégiai dokumentumok egyedi jellemzőit

SZAKSTRATÉGIA JELLEMZŐI
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
A szakstratégia a releváns
szakpolitikai célállapot elérésének
átfogó terve. Vonatkozhat egy
ágazatra, alágazatra, vagy
ágazatokon átívelő témára is
Horizontális stratégiák, melyek
egy-egy átfogó, nagy jelentőséggel
bíró interdiszciplináris és/vagy
interminiszteriális kérdéskörre
irányulnak
A stratégia a célállapot (jövőkép)
elérésének átfogó terve, amely
bemutatja

A stratégia a koncepciónál
részletesebb dokumentum, amely
tartalmazza a

• egy adott területtel kapcsolatos legfontosabb problémákat és
prioritásokat,
• az adott területre vonatkozó, elérendő jövőképet
(célállapotot),
• lefekteti a hosszú, közép és rövidtávú célok, beavatkozási
területek és eszközök egymáshoz illeszkedő rendszerét,
• meghatározza a beavatkozások pénzügyi hátterét,
• valamint leírja a megvalósítás és monitoring alapelveit.

•jövőkép eléréséhez szükséges
célhierarchiát, a tervezett konkrét
beavatkozásokat (eszközöket),
•illetve a célok eléréséhez szükséges
pénzügyi tervezést és megvalósítási,
monitoring mechanizmusokat mutatja be.

STRATÉGIAI
MEGKÖZELÍTÉSEK

A MEGYEI KLÍMASTRATÉGIA
SZEREPE, JELENTŐSÉGE

A megyei önkormányzat
az egyik fő felelős a
fejlesztéspolitikáért, ezért
kulcsszerepe lehet
minden új fejlesztési
terület definiálásában

Az állami és megyei
önkormányzati
kompetenciák
átrendeződésével a
klímapolitika jó lehetőség
arra, hogy a megyei
kompetencia egyik fő
területe és a megye
fejlesztésének egyik fő
motorja legyen

A sikeres klímapolitika
hozzásegítheti az adott
megyéket gazdasági
versenyképességük,
társadalmi és gazdasági
innovációs
hajlandóságuk, valamint
hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszerük
számottevő
fejlesztéséhez

A megyei önkormányzat
koordinálhatja a területén
található települések
klímavédelmi
tevékenységét, a
települések között
közvetítő funkciót láthat
el, kulcsszerepet tölthet
be a disszeminációban és
a jó gyakorlatok
terjesztésében.

A MEGYEI ÉGHAJLATPOLITIKA
TERVEZÉSI KERETEI

A tervezési
keretrendszer
főbb elemei:

• teljes kompatibilitás a Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégiával,
• a megyei települések bevonása,
összefogása (közvetítő funkció),
• a megyei és a települési klímastratégiák
nyomonkövetése (monitoring funkció),
• hangsúly a klímatudatosságon
(szemléletformálási funkció),
• hangsúly a megyei platformokon
(közérdekűség funkció).

A KLÍMAVÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI A
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI-KÖRNYEZETI
RENDSZEREKKEL

A KLÍMASTRATÉGIÁK
SAJÁTOSSÁGAI

Bizonytalan
körülmények közti
döntéshozatal

Hibás alkalmazkodás
kockázata
• Adaptációkorlátozó döntés
• Túlzott adaptáció,
elégtelen adaptáció

Nem csak egy területet
érint, az adaptációs
tevékenységet minden
területbe integrálni kell
(mainstreaming)

A BIZONYTALANSÁG
FORRÁSAI

A
bizonytalanság
az egész okokozati láncon
végigvonul:

• Melyik globális kibocsátási szcenárió fog megvalósulni?
• A kibocsátási szcenárió milyen változást okoz a globális
éghajlati tényezőkben?
• Egy adott globális szcenárió mit jelent Magyarország éghajlata
számára? (leskálázás)
• Az éghajlatváltozás milyen hatással lesz az emberre,
társadalomra, környezetre, épített környezetre, stb.?
• Milyen mértékben leszünk képesek a változásokhoz
alkalmazkodni?

A
bizonytalanság
csak részben
csökkenthető:

• Nem tudjuk, melyik jövő valósul meg
• Nem ismerjük a rendszerek elemei közötti összefüggéseket
• Az elemzések megbízhatóságát korlátozza az idő, pénz és
technikai kapacitás hiánya

A RUGALMAS IRÁNYÍTÁS
ALAPFELTEVÉSEI
• Az idő előrehaladtával a bizonytalanság csökken
– jobb adatok és modellezés
– a jövő egyre kevésbé van távol

• Az adaptációs intézkedések időzítése nagyon fontos
– egyes intézkedések elhalasztása későbbre,
amikor a bizonytalanság mértéke kisebb
– olyan intézkedéseket kell időben előrehozni, amelyek nettó haszonnal
járnak (alacsony költség és/vagy magas haszon)

• Folyamatos tanulás
– az éghajlatváltozás mértékéről
– az éghajlati rendszer működéséről
– az éghajlatváltozás hatásairól

• Folyamatos monitorozás az éghajlatváltozásra adott válaszokról és
azok hatásosságáról
• Rugalmas és reziliens megoldások preferálása

A BIZONYTALANSÁG KEZELÉSE – MIT TEGYÜNK?
•

“Megbánás nélküli”, kockázatmentes megoldások („No regrets”)

•

“Alacsony kockázatú” megoldások („Low regrets”)

•

Járulékos haszonnal bíró intézkedések („Win-win” vagy „Cobenefit”)

– Éghajlatváltozástól függetlenül is hasznos

– Alacsony befektetés, nagy relatív haszon éghajlati változások esetén

– Az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése közben egyéb – gazdasági, társadalmi,
környezeti – előnyökkel jár

•

Rugalmas irányítás/tervezés (flexible management/planning)

•

Reziliens megoldások

•

Puha intézkedések

– „adaptációs útvonalak” (adaptation pathways): a tervek megváltoztatásának
lehetősége az idővel felszínre kerülő új információk alapján, elkerülendő a
kényszerpályákat
– Több éghajlatváltozási szcenárió esetében is megfelelő megoldást jelentenek
– Nem-infrastrukturális megoldások, amelyek nem igényelnek fizikai beruházást

A BIZONYTALANSÁG KEZELÉSE – MIT NE TEGYÜNK?

• Az egyes éghajlati modellek előrejelzéseiből kapott
adatokat nem lehet úgy felhasználni, mintha az a
legvalószínűbb szcenáriót tükrözné
• Nem lehet egyetlen modell eredményeire alapozni
döntéseket
• Nem lehet a jelenlegi tudást abszolútnak venni
• Az alkalmazkodást nem tanácsos nagy és költséges
beruházásokkal kezdeni

MEGYEI IRÁNYÍTÁSI
TERÜLETEK ÉS ESZKÖZÖK

Helyi irányítás Magyarázat
jellege
Szakmapolitikai Támogató,
koordináció,
lehetőségeket
klímaplatformok nyújtó környezet
működtetése,
megteremtése a
kommunikációs civil társadalom és
stratégiák
a magánszféra
kialakítása
számára, beleértve
a partnerségek
megkönnyítését és
a közösségi
részvétel
népszerűsítését

Eszközök

Adaptációs
relevancia
Pozitív ösztönzők, Ismeretterjesztő és
participatív
tájékoztató
folyamat,
tevékenységek a
szemléletformálási cselekvés
kampányok
ösztönzésére

MEGYEI IRÁNYÍTÁSI
TERÜLETEK ÉS ESZKÖZÖK II.

Helyi irányítás Magyarázat
jellege
Szabályozási
Javaslat a
ajánlások,
jó jogszabályi
gyakorlatok
környezet
kialakítására

Eszközök

Adaptációs
relevancia
Jogalkotás
Földhasználat
társadalmi
tervezés, helyi
gazdasági
építésügyi
hatásvizsgálatának szabályozás
elvégzése,
módszertanok
kialakítása
ellenőrző és
szankcionáló
mechanizmusra

KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

