
VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

     ALELNÖKE 

 

Tájékoztató 

a Vas Megyei Éghajlatváltozási Platform 2018. évi tevékenységéről 

 

 

A Vas Megyei Éghajlatváltozási Platform 2018. szeptember 27-én megtartotta éves soros 

ülését.  

 

Az ülések célja, hogy Vas Megye Klímastratégiájának megvalósulását nyomon kövesse, az 

abban meghatározott célokat, és beavatkozási pontokat folyamatosan aktualizálja. Az idei éven 

– részben a Stratégia elfogadásától eltelt idő rövidsége miatt -  arra kértük a platform tagjait és 

meghívott vendégeinket, hogy adjanak tájékoztatást egy prezentáció formájában a 2018-as 

évről a tekintetben, hogy az éghajlatváltozás mennyiben érintette az adott szakterület munkáját, 

illetve mennyire nehezítette meg tevékenységüket az esetenkénti szélsőséges időjárás. A 

platformülés célja volt továbbá – összhangban a projekt eredeti céljával – egyfajta 

szemléletformálás is a lakosság irányába, ezért az eseményre a sajtó munkatársait is meghívást 

kaptak. Az elhangzott előadásokat a Klímastratégia mellékleteként megőrizzük, hogy egy 

későbbi feldolgozásnál kutatási alapként szolgáljanak a 2018-as év tekintetében.  

 

Az elhangzott előadások alapján a platformtagok  Vas Megye Klímastratégiájának módosításra 

vonatkozó javaslatot nem tettek.  

 

Az ülésen, a platformtagokon és a meghívott előadókon kívül több települési polgármester és a 

Vas Megyei Kormányhivatal a témában érintett szakhatósági képviselői is részt vettek. 

 

Elhangzott előadások (mellékelve):  

 

1. Kell-e még tartani a klíma változásától 2018 nyara után is?  

Előadó: Dr. habil Puskás János professzor, ELTE Savaria Egyetemi Központ 

 

2. Klímaváltozás, avagy a villámárvizek éve  

 Előadó: Dr. Baranyai Olga, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

 

3. Vas megye termelési eredményei, és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

lehetőségei a mezőgazdaságban 

Előadó: Őri Aliz megyei igazgató, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei 

Igazgatósága 

 

4. Az éghajlatváltozás hatásai az Őrségi Nemzeti Parkban  

Előadó: Dr. Markovics Tibor igazgató, Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 

 

5. A szélsőséges időjárás által okozott káresemények Vas megyében 

Előadó: Poór Balázs tű. alezredes, polgári védelmi főfelügyelő, Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 



Határozati javaslat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Éghajlatváltozási Platform 2018. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi. 

 

Felelős: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

Szombathely, 2018. december 7. 

 

 

dr. Kondora Bálint sk. 
 


