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1. fejezet - Az új évezred környezeti 
kihívása: az éghajlatváltozás 

1. A klímaváltozás, mint globális jelenség 

1.1. Globális éghajlati rendszer 

Az éghajlati rendszer a légkör, a földfelszín, az óceánok, a bioszféra és a krioszféra együttese, egymásra 

kölcsönösen ható tényezők rendszere, amelyekben a különböző idő- és térskálán lezajló fizikai és kémiai 

folyamatok összessége határozza meg a Föld éghajlatát. 

A légkör a Föld gázburka, fő összetevői a nitrogén (78%) és az oxigén (21%), amelyek a napsugarak áthaladását 

alig korlátozzák, a Föld által kibocsátott infravörös sugárzást pedig ellenállás nélkül átengedik. A légkörben 

lévő egyéb gázok: szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid, ózon és vízpára (felhők) elnyelik a Föld infravörös 

kisugárzását, ezt nevezzük üvegházhatásnak. Az üvegházhatású gázok – a vízgőz kivételével – nem érik el a 

teljes légkör 0,1%-át, mégis igen jelentős szerepet játszanak az éghajlati rendszer energia-háztartásában. A 

légkör legváltozékonyabb része a vízgőz, térfogataránya 1% körüli a légkörben. Az éghajlat alakításában a 

légkör egyéb elemei, az aeroszolok (szilárd és cseppfolyós porszemnyi részecskék) is szerepet játszanak. 

Az éghajlatot alakító tényezők és hatások három nagy csoportba oszthatók: 

1. Extraterresztikus hatások 

2. Terresztikus hatások 

3. A légkörön belül ható tényezők 

1. Az extraterresztikus hatások közül a Nap sugárzásának változásai vezérlik az éghajlati rendszert, de ide 

sorolhatók az égitestek árapálykeltő hatása és a Föld gravitációs terébe kerülő kozmikus részecskék is. 

2. A terresztikus hatásokat a már említett négy földi szféra kölcsönhatásai alkotják: 

Földfelszín: 

• Állandónak tekinthető tényezők: ide sorolhatjuk a kontinensek elrendeződését, a tektonikai mozgásokat, a 

domborzatot. 

• Lassan változó tényezők: a talaj tulajdonságai, vegetációs típusok, a szabad vízfelszín kiterjedése. 

• Gyorsan változó tényezők: a talajnedvesség, vegetációs ciklus, hó- és jégborítottság. 

Óceánok: 

A légkör mellett az óceánok szerepe a legjelentősebb, ezt indokolja, hogy a Föld vízkészletének 97%-a az 

óceánokban található, nagy hőkapacitása, áramlási rendszereinek termohalin jellege. 

Krioszféra: 

A légkörrel történő hőforgalma és sugárzás-visszaverése jelentős. A Föld hó- és jégkészletét a szárazföldek 

szezonális hótakarója, a kontinensek jégmezői, a helységek gleccserei és a tengeri jégmezők alkotják. 

Bioszféra: 

A növény- és állatvilág valamint az emberiség szerepe elsősorban a CO2 körforgalomban, valamint a különböző 

aeroszolok légkörbe juttatásában mutatkozik meg. 

3. A légkörön belül ható tényezők: 
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• a légkör sugárzáselnyelő, illetve -visszaverő hatása, amelyek szoros összefüggésben vannak az üvegházhatás 

kialakulásával, 

• a levegőkémiai folyamatok (az ózonnak, a CO2-nak, a vízgőznek és a különböző aeroszoloknak a légkörre és 

egymásra való kölcsönhatásai), 

• a légkör dinamikai folyamatai (a különböző skálájú légköri mozgásrendszerek kialakulása és fejlődése a kis 

portölcsérektől az általános cirkulációig). 

Az éghajlati rendszer elemei közötti kölcsönhatások a változásokat erősítő pozitív, illetve az azokat gyengítő 

negatív visszacsatolási folyamatokra bonthatók. A globális felmelegedéshez a legfontosabb a hó-jég albedóval, 

a vízgőzzel és a felhővel kapcsolatos visszacsatolási mechanizmusok. Az időskála megválasztásától függően 

kölcsönhatás helyett éghajlati kényszerről is beszélhetünk. A meteorológiai szaknyelvben olyan folyamatokat 

nevezünk éghajlati kényszernek, amelyekre nem hatnak vissza az éghajlati rendszerben okozott változásaik. A 

legalapvetőbb – az időskála megválasztásától független – kényszer a napsugárzás. 

 

1.1.1.1. ábra 

1.2. A klímaváltozást kiváltó természeti jelenségek áttekintése 

A klímaváltozást előidéző természeti jelenségeket külső kényszereknek tekinthetjük, ide tartoznak a nagy 

időskálán bekövetkező tektonikai mozgások, az égitestek árapálykeltő hatása, a Föld pályaelemeinek változása, 

a Nap sugárzásának változása, a vulkanikus tevékenység, a légkör összetétele. Ezeknek a külső kényszereknek a 

hatására, az éghajlati rendszer elemeiben változások következnek be, melyek bonyolult kölcsönhatási 

folyamatokat indítanak be. Ennek hatására lép föl a globális klímaváltozás, amelyet az éghajlati rendszer 

válaszának tekinthetünk. 

A légköri cirkulációk és az óceán áramlásai tekinthetők a legjelentősebb klímaváltozást kiváltó és arra 

visszaható jelenségeknek. A légkör és az óceán áramlásai hőt szállítanak a trópusoktól a sarkok felé. Az óceán-

légkör kölcsönhatása hozza létre például az El Niño jelenséget, amely 2–6 évente karácsony tájékán jelenik meg 

a Csendes-óceán trópusi területein. Az El Niño egy nagyskálájú óceáni-légköri éghajlati jelenség, amely a 

tengerfelszín periodikus hőmérséklet-változásának meleg fázisa. A Mexikói-öbölből induló és az Atlanti-óceánt 
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átszelő Golf-áram délnyugatias hőszállítása 5–7 °C-kal melegíti az észak-atlanti térséget, többek között Európát 

is. 

Az Amerikai Földtani Intézet által a Golden Gate híd mellett csaknem száz éve gyűjtött tengerszint adatok 

vizsgálata szerint az 1997–98 telén szokatlanul magas tengervízszint egyenes következménye az El Niño 

jelenségnek. 

 

1.1.2.2. ábra Forrás: http://www.atmosphere.mpg.de/enid/2___raml_si_rendszerek/_-_El_Ni_o_27k.html 

A világóceán mélytengeri és felszíni áramlásainak rendszere az úgynevezett szállítószalag. Az áramlás jellege 

termohalin, a hidegebb és nagyobb sókoncentrációjú víz lesüllyed az észak-atlanti térségben. A sarki jégtakaró 

olvadása csökkentheti a leáramlás mélységét és intenzitását az olvadó jég alacsony sótartalma miatt, ami akár az 

áramlás leállásához is vezethet. 

Az óceánoknak a légköri szén-dioxid-koncentráció kialakulásában is fontos szerepük van, hosszabb időtávon 

vizsgálva a légköri és az óceánok felszíni vizeiben oldott szén-dioxid között egyensúly van. Azonban az 

óceánokban lezajló változások, amelyek az áramlásokat, kémia és biológiai folyamatokat érintik, megnövelhetik 

a légkör szén-dioxid mennyiségét. 

A vulkánkitörések szintén hozzájárulhatnak az éghajlatváltozáshoz, egy-egy robbanásszerű kitörés alkalmával a 

légkör felső rétegeibe, akár 30 km magasságba is eljuthatnak a kis átmérőjű részecskék, mint amilyenek a 

szulfát aeroszolok, és 1–2 évig ott is maradhatnak. Ezeken a részecskéken szóródnak a napsugarak, így növelik 

a Föld albedóját, amellyel hűtő hatást fejtenek ki. Például az 1982-es El Chicon és az 1991-es Pinatubo 

vulkánok a kitörések évében 0,5–0,7 °C-kal csökkentették a Föld átlagolt felszínhőmérsékletét. 

Az üvegházhatás az egyik legismertebb éghajlat-módosító jelenség, amely a földi légkör természetes folyamatai 

közé tartozik. A légkörben egyes gázok a Napból érkező rövid hullámhosszú sugárzást akadálytalanul 

átengedik, de a földfelszín felől érkező hosszúhullámú sugárzást elnyelik. Ettől az alsó légkör felmelegszik, s 

ezek is hősugarakat bocsátanak ki magukból, vagyis ezáltal a talaj közelében tartják a meleget. Ha a földi 

légkörnek nem lenne természetes üvegházhatása, akkor a felszínközeli léghőmérséklet 33 °C-kal lenne 

alacsonyabb a jelenleginél. A természetes üvegházhatás leginkább a légkörben található vízgőznek és szén-

dioxidnak, a metánnak és a dinitrogén-oxidnak tulajdonítható. 
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1.1.2.1. ábra 

1.3. A klímaváltozás antropogén okai 

Az elmúlt 200 év folyamán megsokszorozódott az üvegházhatást fokozó gázok jelenléte a légkörben, amely 

egyértelműen az emberi tevékenységgel hozható összefüggésbe. Minden üvegházhatású gáz különböző 

mértékben járul hozzá a globális felmelegedéshez sugárzási tulajdonságától, molekuláris tömegétől és légköri 

tartózkodási idejétől függően. A legnagyobb mértékben a vízgőz járul hozzá az üvegházhatáshoz, de a légköri 

tartózkodási ideje nagyon rövid, körülbelül 10 nap, ezért hosszú távon nincs döntő szerepe a klímaváltozásban. 

Az ipari forradalom óta az emberiség fosszilis tüzelőanyag-felhasználása és a fokozódó mezőgazdasági termelés 

növelte az összes, hosszú tartózkodási idejű üvegházhatású gáz kibocsátását. Az egyes ipari tevékenységek a 

fent említett természetes üvegházhatású gázok mellett mesterséges üvegházhatású gázokat is kibocsát, ilyenek 

például a fluorozott szénhidrogének (HFC-134a), a perfluor-karbonok (HFC-23) és a kén-hexafluorid (SF6). 

Az energiatermelés, az ipar és a közlekedés egyaránt forrásai a légkörben lebegő kisebb-nagyobb úgynevezett 

aeroszol1 részecskéknek. Ezekről a részecskékről a bejövő napsugárzás egy része visszaverődik a világűr felé, s 

így hűtő hatást fejthetnek ki. Befolyásuk fontos lehet az erősen szennyezett területeken, de az üvegházhatású 

gázokkal ellentétben, nem halmozódnak fel a légkörben. 

Az olyan emberi tevékenységek, amelyek megváltoztatják egy adott terület felszínét, szintén befolyásolják a 

sugárzási egyenleget, mivel a különböző típusú felszínek eltérő mértékben verik vissza a bejövő napsugárzást. 

Ilyen tevékenységek például a mezőgazdaság és az erdőirtás. A földhasználat megváltozása – például erdőből 

szántó vagy a természetes felszínből betonnal, aszfalttal, tetőkkel borított városi környezet – elsősorban az adott 

régió éghajlatában jelentenek változást, előidézve például a városi hőhatást. 

Jégfuratokból vett levegőmintákból tudni, hogy az ipari forradalom előtt a szén-dioxid légköri koncentrációja 

milliomodrész mértékegységben kifejezve nem haladta meg a 300 ppm-et, azonban ez a koncentráció 2010-ban 

elérte a 389 ppm értéket, amely az utóbbi 650 ezer év legmagasabb koncentrációja. A vizsgálatok kimutatták azt 

is, hogy a metán mennyisége a légkörben megduplázódott, a dinitrogén-oxidé pedig 20%-kal nőtt az ipari 

forradalom óta. 

                                                           
1Aeroszolnak nevezzük valamely gáznemű közegben finoman eloszlott szilárd vagy folyadék részecskék együttes rendszerét. 
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1.1.3.1. ábra Forrás: IPCC 4. értékelő jelentés 2007., NÉS 2008. 

 

1.1.3.2. ábra Forrás: Harnos et al. 2008. Klímaváltozásról mindenkinek 

1.4. A klímaváltozást kiváltó üvegházhatású gázok 

A szén-dioxid (CO2) üvegházhatása a leggyengébb a többihez viszonyítva, mégis olyan nagy a koncentrációja, 

hogy nagyrészt ez a gáz határozza meg a légkör üvegházhatásának erősségét. 

 

1.1.4.1. ábra Forrás: Harnos et al. 2008. Klímaváltozásról mindenkinek ábra Forrás: Harnos et al. 2008. 

Klímaváltozásról mindenkinek 
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Az ipari forradalmat megelőző időszakban a szén-dioxid légköri koncentrációja 280 ppm2 volt, 2010-re ez az 

érték 389 ppm-re emelkedett. A szén-dioxid-kibocsátás elsősorban energetikai eredetű, vagyis tüzelőanyagok 

égetéséből származik. Elsőként Charles Keeling klimatológus mérte meg a légköri szén-dioxid-koncentrációt a 

hawaii Mauna Loa hegy csúcsán az 1950-es években. Az eredményeket grafikonon ábrázolta, amit ma Keeling-

görbének neveznek. A mérések 1958 és 2000 között folytak. A grafikonon megfigyelhető az ún. fűrészfog-

effektus, aminek az északi félteke erdeiben zajló évszakos változás az oka. Az erdők ugyanis minden tavasszal 

hatalmas mennyiségű szén-dioxidot vonnak ki az atmoszférából, ami a Keeling-görbén a koncentráció 

visszaesésében jelenik meg. Az ősz beköszöntével növekszik a szén-dioxid-koncentráció, ami a lebomlással jár 

együtt. 

 

1.1.4.2. ábra Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Keeling-g%C3%B6rbe 

A metán (CH4) különböző szerves anyagok bomlásakor keletkezhet. Sok metán keletkezik a mezőgazdasági 

termelés során pl.: az árasztásos rizstermesztésnél és a szarvasmarha-tenyésztésnél. Metán kerülhet a levegőbe 

kőszénbányászatkor is. Annak ellenére, hogy a metánból sokkal kevesebb van a légkörben, mint szén-dioxidból, 

mégis legalább annyira veszélyes, ugyanis egy metán molekula húszszor annyi hőt nyel el, mint egy szén-dioxid 

molekula. 

A dinitrogén-oxid (N2O) légköri koncentrációja még a metánénál is alacsonyabb, de mivel hatékonyan nyeli el 

a földfelszín infravörös sugárzását, szintén fontos üvegházhatású gáz. Legnagyobb mértékben természetes 

forrásból, denitrifikációból származik. Ezt a forrást az ember felerősítette a légköri nitrogént megkötő 

haszonnövények termesztésénél használt nitrogéntartalmú műtrágya alkalmazásával. A műtrágyagyártáson kívül 

fontos dinitrogén-oxid-források még a műanyagipar, a salétromsavgyártás, valamint a fosszilis tüzelőanyagok és 

mezőgazdasági hulladékok égetése. 

A halogénezett szénhidrogének (CFC-k) közé tartoznak például a CHF3 és a CF3CH2F. Ezeket a gázokat az 

1930-as években kezdték gyártani, többek között hűtő és légkondicionáló berendezésekhez. Később 

oldószerként az elektronikai iparban, habosító anyagként és aeroszolos spray-k hajtógázaként hasznosították 

őket. Felmelegedést okozó hatásuk több ezerszerese a szén-dioxidénak. Széles körű használatuk magyarázata, 

hogy nincsenek hatással az emberi egészségre, mert ezek a gázok közömbösek, nem lépnek reakcióba 

semmilyen természetes vegyülettel. Ez az oka, hogy hosszú ideig tartózkodnak a légkörben, így annak ellenére, 

hogy már kivonták a forgalomból ezeket a gázokat, még évezredekig ott lesznek a levegőben. 

Az ózon nemcsak az ultraibolya tartományban képes elnyelni a fotonokat, hanem az infravörösben is. 

Következésképpen fontos üvegházhatású gázként viselkedhet. Közvetlen forrásai nincsenek, a sztratoszférában 

                                                           
2ppm: part per million, azaz hány részecske van egymilló között 



 Az új évezred környezeti kihívása: 

az éghajlatváltozás 
 

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kémiai folyamatok során keletkezik oxigénből ultraibolya sugárzás hatására. Az ózonkoncentráció 

csökkenéséért a légkörbe kerülő atomos klór, fluor és bróm a felelősek. Ezek az elemek főként a klórt és fluort 

tartalmazó gyorsan elpárolgó szénvegyületekkel, fluorkarbonokkal (CFC és HFC) kerülnek a levegőbe. A 

vegyületek a sztratoszférába feljutva az ultraibolya sugarak hatására elbomlanak, így felszabadulnak belőlük az 

ózonrétegre veszélyes elemek, amelyek gyorsítják az ózon bomlását. 

1.5. A klímaváltozást kiváltó üvegházhatású gázok leltára 
Magyarországon 

Magyarország az Éghajlat-változási Keretegyezmény (UNFCCC) részes feleként, az Éghajlat-változási 

Kormányközi Testület (IPCC)3 által kidolgozott módszertan alkalmazásával évről évre elkészíti az 

üvegházhatású gázok kibocsátási leltárát (ÜHG leltár), és azt a kapcsolódó jelentéssel együtt benyújtja az ENSZ 

számára. A leltár az emberi tevékenységekkel összefüggő kibocsátásokat és elnyeléseket veszi számba, és 

elsődlegesen a Kiotói Jegyzőkönyv által felsorolt üvegházhatású gázokat – szén-dioxidot (CO2), metánt (CH4), 

dinitrogén-oxidot (N2O), részlegesen fluorozott szénhidrogéneket (HFC-k), perfluorkarbonokat (PFC-k) és kén-

hexafluoridot (SF6) – tartalmazza. 

Magyarország 2008. évi ÜHG kibocsátása 73,7 millió tonna szén-dioxid-egyenérték volt, ami a leltár teljes 

időszakát tekintve – 1985–2008 – messze a legalacsonyabb érték. Ha figyelembe vesszük az erdeink által 

elnyelt szén-dioxidot is, a (nettó) kibocsátásunk 69,1 millió tonna szén-dioxid-egyenértékre csökken. A 7–8 

tonna közötti egy főre jutó kibocsátás Európában viszonylag alacsonynak számít (EU átlag: 10 tonna/fő). 

A legfontosabb üvegházhatású gáz még mindig a szén-dioxid, amely az összes kibocsátás 76,3%-káért felel. 

Szén-dioxid döntő részben az energiaszektorban keletkezik a fosszilis tüzelőanyagok elégetése révén. CO2 

kibocsátásunk 33,9%-kal csökkent az 1980-as évek közepe óta. 

A metán 11,4%-os súlyt képvisel a teljes ÜHG kibocsátásban, 1985–87-hez képest a metánkibocsátás 29,6%-

kal csökkent. Metán elsősorban az állattenyésztés és a hulladékgazdálkodás során keletkezik. 

A 11,0% dinitrogén-oxid elsősorban a termőföldekről és legelőkről, illetve a vegyipari termelés következtében 

kerül a levegőbe. A mennyisége kevesebb, mint a felére (-57,8%) esett vissza 1985–87-hez képest. 

Az ágazatonkénti kibocsátási trendeket vizsgálva megállapítható, hogy a teljes kibocsátás kereken 

háromnegyede az energiaszektor számlájára írható. A mezőgazdaság 12,6%-kal, az ipari folyamatok további 

7,3%-kal járulnak hozzá az üvegházhatású gázok kibocsátásához, míg a hulladékszektor 5,1%-ot képvisel a 

leltárban. A bázisévhez képest jelentősen csökkent a kibocsátás az energiaszektorban (-33,0%), a 

mezőgazdaságban (-52,0%) és az iparban (-56,1%), a hulladékszektor kibocsátása viszont növekedett (+25,3%). 

Az erdők és a földhasználat változásai nyelőként viselkednek, vagyis összességében általában kivonják a szén-

dioxidot a levegőből. 

1.6. Globális változások, megfigyelések I. 

Az IPCC jelentések alapján a globális felmelegedésre utaló jelek közül a legfontosabbak: 

• a magashegységi gleccserek visszahúzódnak, 

• a tavaszi hóolvadás korábban indul, 

• a folyók, tavak jege korábban kezd olvadni, 

• az Északi Sark központi területein a jég elvékonyodott, 

• az Északi Sark vidékén a tengeri jég kiterjedése nyáron 10–15%-kal csökkent, 

• a kontinentális jégtakaró 10%-kal csökkent, 

• az áramlási rendszerek módosultak, 

• a vegetációs időszak meghosszabbodott, 

                                                           
3Intergovernmental Panel on Climate Change 
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• a virágzási időszak korábbra tolódott, 

• a költöző madarak tavasszal korábban érkeznek vissza, 

• az élőhelyek magasabb szélességek felé tolódnak. 

A hőmérsékleti feljegyzések azt jelzik, hogy a Föld hőmérséklete világátlagban 0,7 °C-ot melegedett a múlt 

század kezdetétől. A tíz legmelegebb év – az 1861-es feljegyzések óta – 1990 után következett be. Nagyobb 

hőmérsékletemelkedés következett be a szárazföldek felett, még nagyobb az északi félteke magasabb 

szélességein (északi irányban). Az Arktiszon a hőmérséklet a globális átlaghoz képest kétszer gyorsabban nőtt 

az 1970-es évek közepe óta. A sarki klíma felmelegedési üteme várhatóan az elkövetkező évtizedekben 

felgyorsul, amely a globális melegedés 2–3-szorosa is lehet. A grönlandi jégpáncél, amely a legtöbb szárazföldi 

jeget tartalmazza az Északi-sarki régióban, jelentős olvadásnak indult. 1979 óta átlagosan 20%-kal nőtt az 

olvadó területek kiterjedése. 

 

1.1.6.1. ábra Forrás: http://image.hotdog.hu/_data/members2/202/288202/images/Magazin/groenland_2.jpg 

A tengeri jég olvadása nem emeli ugyan a tengerszintet, de a jégpáncél eltűnése megkönnyíti a kontinentális jég 

óceánba való áramlását, ami viszont hozzájárul a tengerszint emelkedéséhez, valamint módosítja a 

földfelszínsugárzás visszaverő-képességét is. Amíg a jégfelszín a ráeső sugárzás körülbelül 90%-át visszaveri, 

addig az óceán vize a ráeső sugárzás alig több mint 10%-át. 

1.7. Globális változások, megfigyelések II. 

A globális felmelegedés egyik jele az egyre gyakrabban tapasztalt sivatagosodás, amely alatt a föld 

termőképességének visszafordíthatatlan és fokozatos elgyengülését értjük száraz éghajlati körülmények között. 

Elsivatagosodási folyamatok indulhatnak be a hosszantartó aszályok, a túllegeltetés, az erdő és bozóttüzek, 

valamint a nem megfelelő talajművelés következtében. A termőtalaj elvesztése természeti katasztrófák és 

kedvezőtlen társadalmi folyamatok elindítója lehet4, mindezek mellett, olyan értékes területek fajgazdagságát, 

talajkörforgását és vízgazdálkodását teszi tönkre, amelyek például vándormadaraknak vagy nagyemlősöknek 

szolgálnak élőhelyül. 

                                                           
4Intergovernmental Panel on Climate Change 
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1.1.7.1. ábra Forrás: http://www.unccd.int/media/images/Rio%20Conventions.jpg 

Ezt felismerve az ENSZ június 17-két az Elsivatagosodás Elleni Küzdelem Világnapjának nevezte ki 1995-ben. 

1970 óta az észak-atlanti régióban keletkező trópusi ciklonok intenzitása növekszik, amely kimutathatóan 

kapcsolatba hozható a tengerfelszín hőmérséklet fokozatos növekedésével. 2005. augusztus 29-én csapott le a 

Katrina hurrikán az Egyesült Államok déli részére, mintegy 1800 emberéletet követelve és közel 125 milliárd 

dollár értékű károkat okozva. 

 

1.1.7.2. ábra 

1.8. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

1.8.1. A Katrina hurrikán 
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A Katrina hurrikán egy a Bahama-szigeteknél keletkezett trópusi ciklon. Mielőtt elérte volna a szárazföldet, 

2005. augusztus 25-én, még csak az 1-es kategóriába tartozott. Floridán keresztül délnyugat felé mozogva 

hirtelen 5-ös kategóriájúvá vált a Mexikói-öbölben, majd másodszor is elérve a szárazföldet óriási pusztítást 

végzett New Orleansban augusztus 29-én reggel. Ezután ismét a víz fölé került, majd harmadszor is elérte a 

szárazföldet, ahol 3-as kategóriájúvá mérséklődött és egyre gyengült, mígnem elvesztette a hurrikán státuszát. 

2005. augusztus 29-én, hétfőn a Katrina hurrikán végigvonult New Orleanson, majd folytatta útját a szárazföld 

belseje felé, Alabama irányába, intenzitása azonban csökkent. A viharos szél sebessége New Orleans északkeleti 

részénél óránkénti 155, majd 100 kilométeresre csökkent, az alacsonyan fekvő városon azonban kegyetlenül 

végigsöpört. A jelentések szerint aznap délután és éjszaka az elmúlt fél évszázad leghevesebb hurrikáncsapása 

zajlott le a Mexikói-öböl északi részén. 

A hurrikán tombolását követő első nap 1,8 méter magasan állt a víz, és több területen a szivattyúk nem bírták az 

igénybevételt. A heves vihar – amely ereje teljében óránkénti 240 kilométeres széllökésekkel csapott le – 

másnap reggel már áthaladt Louisiana állam déli részén és a Mexikói-öböl partvidékén. 

Az átlagos tízzel szemben 2005-ben ekkor már tizenhat trópusi vihar és hurrikán keletkezett az Atlanti-óceánon, 

és még három hónap hátra volt a hurrikánszezonból. A Katrina a 11. olyan csendes-óceáni vihar volt 2005-ben, 

amelynek nevet adtak, és ma már magáénak mondhatja a legköltségesebb amerikai hurrikán címet is. A Katrina 

hurrikán okozta károk egy amerikai kockázatkezelő társaság által közzétett becslés szerint elérhetik a 125 

milliárd dollárt. A Risk Management Solutions (RMS) nevű természeti katasztrófákra szakosodott cég szerint a 

károk legalább fele adódik abból, hogy New Orleanst elárasztotta a víz. A város mintegy 60 százaléka került víz 

alá. 

A Katrina hurrikán pusztítása 

• a halálos áldozatok száma: 1,836 

• okozott kár: $81 millió (2005, USD) 

• $86 millió (2007, USD) 

[forrás: en.wikipedia.org] 

A vihar megérkezésekor a tengerpartot 4 és fél méter magas hullámok ostromolták, közel 412 000 ember maradt 

áram nélkül, a térségben a heves esőzések és a 148 kilométeres sebességű szél okozott jelentős gondokat. 

A házról házra folytatott kutatást az áldozatok után október 3-án zárták le, s akkor a Katrina halálos 

áldozatainak mérlege 972 fő volt. Később a Louisiana állam egészségügyi hatóságai által közölt adatok szerint a 

halottak száma 1076 főre emelkedett. 

A szomszédos Mississippi államban, ahol nagyobb város nem esett a hurrikán útjába, a halálos áldozatok száma 

október 3-án 227 volt, és később már csak három holttestet találtak. 

Megközelítően 6644 embert tartottak nyilván eltűntként Louisiana és Mississippi államban, miután a Katrina 

hurrikán lecsapott a térségre. Az eltűntként nyilvántartott személyek közül legalább 1000 gyermek volt. 

Tizenkét héttel a Katrina hurrikán pusztítása után nagyjából összeállt egy olyan lista, hogy kik élték túl 

Louisiana és Mississippi államban a Katrina hurrikán pusztítását – mondta el Kym Pasqualini, az Egyesült 

Államok Eltűnt Személyekkel foglakozó szervezetének vezetője. 

http://www.globalisfelmelegedes.info/index.php?option=com_conten 

1.9. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A lecke célja, hogy átfogó ismereteket közvetítsen az éghajlatváltozás természetes és antropogén okairól, 

ismerteti a legfontosabb üvegházhatású gázokat, az éghajlatváltozásra gyakorolt hatásukat, és számot ad azokról 

a globális változásokról és megfigyelésekről, amelyek jelzik a klímaváltozás világszerte bekövetkezett tényét. 

A lecke elsajátításának becsült ideje 1,7 óra. 

http://en.wikipedia.org/
http://www.globalisfelmelegedes.info/index.php?option=com_conten
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2. Éghajlatváltozás Magyarországon 

2.1. Magyarország éghajlata 

Hazánk a hűvös éghajlatok tartományában, azon belül is a „kontinentális éghajlat hosszabb melegebb 

évszakkal” altípusban helyezkedik el. 

Ezt az éghajlati típust globálisan nagy évi hőmérsékletingás, élesen elkülönülő 4 évszak és a földi átlagnál 

alacsonyabb évi középhőmérsékletek jellemzik. Magyarországon a nyár hosszú, legalább 3 hónap 

középhőmérséklete meghaladja a 18 °C-ot, s a nyár derekán nem ritkán 35 °C-ot meghaladó felmelegedés is 

előfordul. A téli hőmérséklet szeszélyes, zord és enyhébb időszakok váltják egymást, de a 0 °C-nál alacsonyabb 

középhőmérsékletű hónapok száma 3-nál nem több. Magyarország csapadékellátottsága a vízigények közepes 

mértékű kielégítését biztosítja, azonban csapadékhozam tekintetében jelentős az évek közötti változékonyság. 

Az éves csapadék nagyobbik része a nyári félévben hullik. 

Magyarország a tengerektől való távolság tekintetében is középhelyet foglal el az Atlanti-óceán és az eurázsiai 

kontinens belseje között. Éghajlatában ezért egyaránt megtalálhatók és felismerhetők a kiegyenlítettebb 

hőmérséklet-járású, csapadékos óceáni éghajlat és a szélsőséges hőmérsékletű, valamint kevés csapadékú 

szárazföldi (kontinentális) éghajlat jellemző vonásai. A nyári félévben a hozzánk érkező légtömegek 60–70%-

ban tengeri eredetűek, télen inkább a szárazföldi származásúak vannak hangsúlyban. E fő hatások mellett 

befolyással van hazánkra a földközi-tengeri (mediterrán) éghajlat is. Hatását elsősorban az őszi csendes 

esőzések és a tél eleji havazások alkalmával tapasztalhatjuk. 

Magyarországon az évi középhőmérséklet országos átlagban 10 °C, 8 °C alá csak a magasabb területeken, a 

Bakony és az Alpokalja egyes vidékein, illetve az Északi-középhegységben süllyed. A legmelegebb területek a 

Duna medencéjének Budapest alatti része és Szeged környéke. 

Leghidegebb hónapunk a január, de középhőmérséklete, és általában a tél középhőmérséklete, évről évre 

változékonyan alakul. A nyár időjárása kiegyenlítettebb, a nyári hónapok hőmérsékletének évről évre való 

változékonysága általában kisebb, mint a téli hónapoké. Legmelegebb hónapunk a július. 

Magyarországon az évi átlagos csapadék 600–650 mm, de tájaink között jelentős eltérések vannak az éves 

csapadékmennyiségében. A legcsapadékosabb délnyugat-dunántúli területek (ahol a Földközi-tenger hatása 

számottevő) és a magas hegyek csaknem kétszer annyi csapadékot kapnak, mint az Alföld közepe. 

A legtöbb csapadék május és június hónapokban hullik, a legkevesebb pedig januárban és februárban. Az ősz 

folyamán az ország jelentős részén kialakul egy másodlagos csapadékmaximum is – ez a Dunántúl déli felén 

különösen jellemző. 

2.2. Regionális megfigyelések a Kárpát-medencében 

A Kárpát-medencében megfigyelt változások jól illeszkednek a globális megfigyelésekhez, azaz a hőmérséklet 

emelkedése és az extrém időjárási események számának növekedése tapasztalható. 

Az ELTE Meteorológiai Tanszékén folyó szinoptikus klímakutatások többek között a Kárpát-medencében 

bekövetkezett hőmérsékleti és csapadékviszonyok alakulásáról is képet adnak. A vizsgálat az 1961–2001 

időszakot öleli fel, amelynek eredményei röviden összefoglalva a következők: 

• A hőmérsékleti extrém indexek nagy többségére melegedési tendenciák jellemzőek, a legintenzívebb 

növekedési arányok a meleg éjszakák arányánál, a meleg napok arányánál, a nyári napok számában, a 

hőségnapok számában és a hőhullámok hosszában jelentkeztek. 

• A csapadékextremitások vizsgálata során is pozitív trend figyelhető meg. A XX. század negyedik negyedében 

a nagy csapadékú napok száma csökkent, azonban az ezeken a napokon lehullott nagy csapadékok aránya az 

évi, illetve az évszakos összeghez viszonyítva jelentősen megnövekedett. 

A hazai megfigyelések során, amelyet az Országos Meteorológiai Szolgálat végez, kimutatták, hogy 1996 és 

2007 között a három legmelegebb év 2000 után volt. 
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Érdekes megfigyelés, hogy a globálisan legmelegebb évként számon tartott 2005-ös év Magyarországon az 

egyik leghidegebb év volt. Ami a csapadék mennyiségét illeti, a legszárazabb éveket 2000-ben és 1997-ben 

mérték, amelyekben 30%-kal, illetve 17%-kal volt kevesebb a csapadék mennyisége, mint a sokévi átlag. 

 

1.2.2.1. ábra Forrás: Harnos et al. 2008. Klímaváltozásról mindenkinek. Budapesti Corvinus Egyetem, 

Kertészettudományi Kar Matematika és Informatika Tanszék 

Ha a táblázat adatait megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy a két legkritikusabb év 2000 és 2002 volt, amikor az átlag 

középhőmérséklet magasabb volt és kevesebb csapadék esett, mint a sokéves átlag. 

2.3. A hőmérséklet alakulása 1900–2010 között, különös 
tekintettel a hőmérsékleti anomáliákra 

Az éves középhőmérsékletek sorozata a XX. század elejétől tendenciájában jól követi a globális hőmérséklet 

alakulásának ismert hullámát, de annál kissé nagyobb melegedési értékeket mutat. Az 1901–2004 időszakban a 

melegedés mintegy 0,76 °C-ot tesz ki. Ha az évszakok szerinti bontást vizsgáljuk, az elmúlt 104 évben a telek és 

a tavaszok döntően az éves átlagnak megfelelően alakultak, a nyarak jobban, az őszök kevésbé melegedtek. 

1901-től napjainkig a nyarak melegedése összesen 1 °C-ra tehető. 

Az 1975–1984-es adatsorokat figyelembe véve az ország középső része jobban melegedett, míg a délnyugati és 

az északkeleti területek kevésbé. Ezzel ellentétben a két utolsó évtizedben elsősorban az északnyugati és a keleti 

területek melegedése figyelhető meg. Magyarország átlagos évi középhőmérséklete az 1961–1990-es normál 

időszakban 9,96 °C volt. 

Az 1995–2004 közötti időszak középhőmérsékletét tanulmányozva megfigyelhető, hogy az ország legnagyobb 

része a 10–10,5 °C-os tartományba esik, de a déli területeken, illetve a délnyugati lejtőkön a 11 °C-ot 

meghaladó átlag is előfordult. 

1901–2005 között a legmelegebb hónap 1992 augusztusa volt, amikor hazánk délkeleti területein a havi 

középhőmérséklet elérte a 26 °C-ot. A maximumhőmérséklet szinte minden nap meghaladta a 35 °C-ot. 
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1.2.3.1. ábra Forrás: http://www.met.hu/eghajlat/Magyarorszag/rekordok/homerseklet/ 

Magyarország éghajlatának velejárói a nyaranta gyakran előforduló hőhullámok, amelyeknek jelentős 

egészségkárosító hatása lehet. A meleg nyári napok száma 1901-től 2005-ig mintegy hattal, a meleg éjszakák 

száma pedig mintegy héttel emelkedett országos átlagban. Körülbelül ennyivel lett több az egészségügyileg 

veszélyesebb, 25 °C-os átlagú meleg periódusok előfordulása is, a 27 °C-os átlagot meghaladó hőhullámok 

gyakorisága kisebb mértékben, mintegy három nappal növekedett a vizsgált időszakban. 

A 2009-es a hatodik legmelegebb év volt 1901 óta, az országos középhőmérséklet 11,3 °C volt. 

2.4. A csapadék alakulása 1900-2010 között, különös tekintettel 
az árvizekre és az aszályos időszakokra 

A csapadékos évek jellemzően a század első felében léptek fel, így a csapadék csökkenése az 1901–2004-es 

időszak alatt elérte a 11%-ot. A tavaszi csapadék átlaga az 1961–1990-es időszakban 145 mm. A legnagyobb 

csapadékcsökkenés az évszakok közül tavasszal volt, összességében mintegy 25%. A száraz tavaszok majdnem 

mind az elemzett időszak végén alakultak ki. 

A nyarak csapadékmennyiségének 1961–1990-es átlaga 208 mm. A száraz nyári hónapok viszonylag egyenletes 

eloszlásúak, ami azt mutatja, hogy hazánkban az aszály (a nyári meleg és a szárazság) az éghajlat rendszeresen 

megjelenő tulajdonsága. 

Az őszök 1961–1990-es átlaga 143 mm. Annak ellenére, hogy ezen évszak csapadékcsökkenése mintegy 14% 

volt 1901–2004 között, a száraz őszök eloszlása viszonylag egyenletes az 1901–2004-es intervallumban. 

Bár a tél a legszárazabb évszakunk (az 1961–1990-es átlag 115 mm), az ekkor hullott csapadék rendkívül fontos 

a növények számára, így a negatív eltérések nagy károkat okozhatnak. Jelentős tehát az a 12%-os csökkenés, 

amit 1901–2004 között tapasztaltunk. 

Magyarországon szinte bármelyik hónapban előfordulhat, hogy nem esik csapadék, és bár ritkán, de 200 mm-t 

meghaladó havi mennyiség is előfordulhat. 2005 augusztusa a legcsapadékosabb hónap volt 1901 óta, 

ugyanakkor a csapadékos napok száma és a csapadék éves összege az elmúlt 104 év során egyaránt csökkent. 
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1.2.4.1. ábra Forrás: http://www.met.hu/pages/rendkivul_csapadekos_idojaras-20101108.php 

A 2010. január–szeptember közötti időszak átlagon felülinek számít, a havi összegek március kivételével 

minden hónapban meghaladták a sokéves átlagot. Így szeptemberrel bezárólag országos átlagban 813,3 mm, 

vagyis a szokásos éves csapadékösszeg mintegy 143%-a hullott le. Ez a 9 havi mennyiség az elmúlt 109 év éves 

összegeihez képest is kiemelkedő, csupán az 1915-ös 814 mm-es, és az 1940-es 824,1 mm-es értékek előzik 

meg. Ha csupán 8%-a hullik le az október–december között szokásos csapadékösszegnek az év végéig, a 2010-

es év akkor is rekordot dönt csapadék tekintetében. 

Összességében megállapítható, hogy Magyarország területére kevesebb csapadék érkezik, de intenzívebben, 

azaz megnövekedett az árvízveszélyes időszakok száma. Ha a heves esőzés kis vízgyűjtőn következik be, akkor 

a felszínborítottság és a domborzat függvényében hirtelen árhullámok alakulhatnak ki. Az elmúlt száz év 

árhullámainak rekordjait lásd a 1.2.4.2. fejezet táblázatában. 

A csapadékcsökkenés Magyarország északnyugati területein a legnagyobb, a legalacsonyabb értékek a Tiszazug 

környékén alakulnak ki, ezért itt a csapadékmennyiségek csökkenése súlyosabb következményekkel jár. Kisebb 

mértékű a szárazodás a Nagyalföldön, sőt az ország északkeleti területein néhol még növekszik is az éves 

csapadékösszeg. 
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1.2.4.2. ábra Forrás: http://www.met.hu/pages/Egy_kulonleges_tel_20100811.php 
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1.2.4.3. ábra Forrás: http://www.met.hu/pages/Egy_kulonleges_tel_20100811.php 

2.5. Extrém időjárási események, közüzemek, közszolgáltatások 

A heves széllökésekkel járó viharok veszélyeztetik a légvezetékeket, áramátalakító berendezéseket, illetve a 

távvezetékek tartóoszlopait. Télen növekvő terhelést jelent a zúzmara és az ónos eső ráfagyása a légvezetékekre. 

A gyakoribbá váló forró napok – különösen a nagyvárosokban – fokozzák a villamosenergia-csúcsterheléseket, 

ezek pedig váratlan és nagy kiterjedésű áramkimaradásokat okozhatnak. 

Az erdős területeken gyakoribbá váló erdőtüzek, az árterületeken pedig az elöntések jelentenek új kockázatot a 

légvezetékeknek. 

Az ivóvízellátást kedvezőtlenül érinti, hogy a víztározók, folyók és tavak szintje lecsökkenhet, de a 

vízminőségben is kedvezőtlen változások várhatók. A víz- és gázvezeték-hálózatokon a változékonyabb téli 

időjárás miatt gyakrabban alakulhatnak ki csőtörések, amelyek ellátási problémákhoz vezetnek. 

A módosuló vízjárás igen lényeges az árvízvédelem szempontjából, de a csapadékviszonyok a hulladéklerakók 

és szennyvíztisztítók működését is befolyásolják. A hulladékgazdálkodás viszonylatában a növekvő 

egészségügyi és járványkockázatok jelenthetnek problémát. 

2.6. Az éghajlat modellezése, bizonytalanságok 

Az éghajlati modellek az éghajlati rendszer folyamatainak, kölcsönhatásainak leírására szolgálnak, szimulálják a 

légkör és az óceánok mozgásait, becslést adnak a hőmérséklet, sűrűség, légnyomás várható alakulásáról. Leírják 

a hidrológiai ciklus elemeit, a sarki jégsapkák, gleccserek terjedését, olvadását. Közelítik a felhő- és 

csapadékképződési folyamatokat. 
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Az éghajlat-előrejelzés során fontos kérdés annak a megállapítása, hogy a modell mennyire képes pontosan 

jellemezni a légkör átlagos viselkedését függetlenül az egyes időjárási események bekövetkezésének 

előrejelzésétől. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az átlaghoz (többnyire referencia éghajlathoz viszonyítva) a 

szimulált éghajlat mennyire változik. Az éghajlat ilyen módon statisztikai mutatókkal jellemezhető: sokéves 

havi átlag, átlagos évi csapadékösszegek stb. Azonban a légkör nem lineáris, turbulens és lokálisan kaotikus 

jellegéből adódóan nagyfokú érzékenységet mutat a kiindulási feltételekre, azaz a kis kezdeti modellhibák nagy 

előrejelzési, szimulációs hibákhoz vezethetnek. Ezért egyetlen kategorikus előrejelzés önmagában csak 

korlátozott érvényességgel bírhat, hisz az előrejelzés mellé annak beválási valószínűségét is társítani kell annak 

érdekében, hogy a felhasználóknak a legtöbb információ rendelkezésére álljon. 

A nyers modelleredmények általában nem alkalmasak közvetlen felhasználásra, ezért azokon további statisztikai 

és/vagy dinamikai adaptációs eljárásokat vagy utó-feldolgozási műveleteket kell végrehajtani. 

Napjainkra a nagy éghajlatkutató központokban használt globális modellek segítségével elsősorban a nagyobb, 

globális skálán bekövetkező folyamatokra vonatkozóan tehetők megbízható következtetések, társadalmi 

szempontból azonban sokkal érdekesebbek azok a változások, amelyek regionális skálán jelennek meg. 

Többféle módszer létezik, hogy a kapcsolt légkör-óceán általános cirkulációs modellek eredményei alapján 

regionális léptékű következtetéseket lehessen levonni. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál a francia kezdeményezésre nemzetközi együttműködéssel fejlesztett 

ALADIN korlátos tartományú modell klímaváltozata, az ALADIN-Climate, illetve a német fejlesztésű REMO 

kerültek adaptálásra, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékén pedig az angliai Hadley 

Centre regionális modelljét, a PRECIS modellt használják. 

2.7. IPCC emissziós forgatókönyvei 

Az A1 forgatókönyvcsalád olyan jövőképet ír le, amelyben nagyon gyors a gazdasági növekedés. A globális 

népesség az évszázad közepén tetőzik, majd csökkeni kezd. Gyors az új és hatékonyabb technológiák 

bevezetése. A legfontosabb alapfeladatok a régiók közötti konvergencia, kapacitásépítés és növekvő kulturális 

és szociális kölcsönhatás, miközben csökkenek az egy főre jutó jövedelmek közötti regionális különbségek. Az 

A1 forgatókönyvcsalád 3 csoportba fejlődik: 

• erősen fosszilis (A1Fl) 

• nem fosszilis energiaforrások (A1T) 

• egyensúly az összes forrás között (A1B) 

Az A2 forgatókönyvcsalád egy heterogén jövőt vázol fel. Az alaptéma az önállóság és a helyi identitás 

megőrzése. A népesedési mintázatok nagyon lassan konvergálnak, ami folyamatosan növekvő népességet 

eredményez. A gazdasági fejlődés régióorientált, az egy főre jutó gazdasági növekedés és technológiai változás 

térben változatosabb és lassabb, mint a többi forgatókönyvnél. 

A B1 forgatókönyvcsalád egy konvergens világot ír le, az A1 cselekménnyel azonos globális népességgel, 

azonban a gazdasági struktúra itt gyorsan változik egy szolgáltatási és információs gazdaság irányába, az anyagi 

igényesség csökkenésével, tiszta és forráshatékony technológiák bevezetésével. A hangsúly a gazdasági, 

társadalmi és környezeti fenntarthatóság globális megoldásain van, beleértve a fokozott jogegyenlőséget, de 

nem tartalmazva további kibocsátáscsökkentő éghajlati kezdeményezéseket. 

A B2 forgatókönyvcsalád olyan jövőképet vázol fel, ahol a hangsúly a gazdasági, társadalmi és környezeti 

fenntarthatóság helyi megoldásain van. Ebben a világban a globális népesség folyamatosan nő, de az A2-nél 

kisebb mértékben, a gazdasági fejlődés szintje közepes és a technológiai változás kevésbé gyors és sokféle, mint 

a B1 és A1 cselekményekben. Miközben a forgatókönyv szintén a környezetvédelem és a társadalmi 

igazságosság felé irányul, a helyi és regionális szintekre összpontosít. 

Az éghajlat jelen és múltbeli állapotával foglalkozó tevékenység elsősorban az éghajlati adatbázisra épül, ennek 

megfelelően Magyarországon ez elsősorban az OMSZ-ban fejlődött. A rendelkezésre álló szűkös erőforrások, 

változó tervek ellenére fejlődés történt az adatbázis létrehozásában, illetve az ehhez kapcsolódó alapvető 

feladatok jó minőségű ellátásában. Ennek következtében a hazai fejlesztésű homogenizálási, adatminőség-

ellenőrzési és interpolációs tevékenységre épülnek a jelenlegi elméleti és alkalmazott klimatológiai statisztikai 

vizsgálatok. Az OMSZ-ban kifejlesztett MASH (Multiple Analysis of Series for Homogenization) 
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homogenizáló és MISH (Meteorological Interpolation based on Surface Homogenized Data Basis) interpoláló 

program nemzetközi elismertségnek örvend. 

Ezekhez csatlakozott a szélsőértékek vizsgálata. Valamennyi tevékenység klimatológiailag és matematikailag 

jól megalapozott. Az extrém vizsgálatok jól illeszkednek az éghajlatváltozáshoz szorosan kapcsolódó 

szélsőséges jelenségek kutatásához, azok gyakoriságának feltételezett növekedésének detektálásához, a 

megfelelő alkalmazotti területtel való kapcsolattartáshoz. 

Jelenleg Magyarországon összesen négy regionális klímamodellt adaptáltak, alkalmaznak és fejlesztenek az 

Országos Meteorológiai Szolgálatnál és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékén: 

• A nemzetközi együttműködésben kifejlesztett ALADIN rövidtávú időjárás-előrejelző modell klímaváltozatát; 

• Az angliai Hadley Centre által fejlesztett PRECIS modellt; 

• A trieszti ICTP által az MM4 mezoskálájú modellből kifejlesztett RegCM modellt; 

• A hamburgi Max Planck Intézet által fejlesztett REMO regionális modellt. 

A fenti modellekkel a korlátos tartományú szimulációk egy Kárpát-medencét lefedő tartományra történnek, az 

ALADIN és a RegCM esetében 10, a PRECIS és a REMO esetében jelenleg 25 km-es felbontással. Az oldalsó 

peremfeltételeket és a nagyskálájú kényszereket különböző kapcsolt légkör-óceán modellek biztosítják a 

regionális modellek számára: a RegCM és a REMO esetében az ECHAM5/MPI-OM, az ALADIN-Climate 

számára az ARPEGE/OPA és a PRECIS esetében a HadCM modellrendszer. Az egyes globális 

modellkísérletekben az üvegházgázok és aeroszolok jövőbeli koncentrációjára vonatkozóan különböző 

kibocsátási forgatókönyveket vesznek figyelembe: a PRECIS-vel az A2 és B2, míg a másik három regionális 

modellel az A1B szcenárió (amely egy közepes forgatókönyvnek tekinthető a XXI. század második felére 

vonatkozóan) figyelembevételével előállított globális eredményeket skálázták le. A modellkísérletek a múltra 

vonatkozóan az 1961–1990, a jövőre pedig a 2021–2050 és 2071–2100 időszakokra szolgálnak projekciókkal. A 

REMO esetében egy tranziens kísérlet fedi le az 1951–2050 közötti időszak száz évét, míg a többi 

modellszimuláció az említett időszeletekre koncentrál. 

2.8. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

2.8.1. Extrém időjárási anomáliák 2010-ben 

2010. május 31. és június 4. között Magyarország felett örvénylett egy mérsékeltövi ciklon, amely elsősorban a 

rendkívüli csapadékkal okozott katasztrófahelyzetet az ország jelentős részén. A vihar olyan szempontból is 

rendkívüli volt, hogy mindössze két héttel azután tört az országra, hogy a megelőző „Zsófia” nevű légörvény 

(2010. május 15–18.) már végigpusztította a térségünket. A statisztikák szerint körülbelül 10 évente egyszer 

fordul elő ilyen jellegű pusztító ciklon hazánk térségében, most azonban egymás után kétszer kellett 

szembesülni a napokig felettünk tartózkodó aktív ciklonok hatásával. A második vihar gyengébb volt elődjénél, 

így a 100 km/h feletti szél csak a Balaton és a Bakony térségében fordult elő, azonban a ciklonhoz köthető 

csapadék most is több helyen meghaladta a 100 mm-t, amely a korábban felázott talajba egyáltalán nem tudott 

beszivárogni. Az esővíz gyakorlatilag azonnal a folyókba, patakokba folyt be, rendkívül gyors árhullámot keltve 

az egyébként is magas vízfolyásokon. 

2009/2010 telén hazánk időjárásának is a legfőbb jellemzője a szokatlanul erős mediterrán ciklon aktivitás volt. 

Az erős ciklonalitáshoz természetesen sok nedvesség és felhő társult. Hazánkban a 2009/2010-es tél az 1901-től 

terjedő időszak negyedik-ötödik legcsapadékosabb tele volt. Havi és területi bontásban vizsgálódva 

elmondhatjuk, hogy decemberben az ország északi, északkeleti részén és a Dél-Dunántúlon, januárban 

elsősorban a Duna-Tisza közén és az Északi-középhegység térségében, februárban az ország középső 

harmadában volt jóval az átlag fölötti a csapadékmennyiség. Az egész telet tekintve a Duna és a Tisza közti 

területen a sokévi átlagnak mintegy kétszerese hullott le. Hazánkban a 2009/2010-es tél hőmérsékleti 

szempontból az átlagoshoz közeli volt (az ország nagyobb részén kevéssel az alatti, a Tiszántúlon afölötti), 

ugyanakkor a régen látott mediterrán ciklon- és frontaktivitásnak köszönhetően a három téli hónapot bőséges 

csapadék, ezzel együtt évtizedek óta nem tapasztalt sok felhő és alacsony légnyomás jellemezte. A 

hóviszonyokat tekintve a január és a február első fele az ország egyes részein rekordokat hozott. 

2.9. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 
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A lecke célja, hogy képet adjon Magyarország éghajlati jellemzőiről, bemutassa az elmúlt több mint száz év 

időjárási anomáliáit és átfogó ismereteket közvetítsen az éghajlatváltozás Kárpát-medencében észlelt 

változásairól. A képzésben résztvevők megismerhetik a klímamodellezés alapjait és a leginkább elfogadott 

éghajlati forgatókönyveket. 

A lecke elsajátításának becsült ideje 1,8 óra. 

3. Nemzetközi és hazai klímapolitikák 

3.1. Az Európai Unió klímapolitikájának történeti áttekintése 

Az elmúlt több mint három évtized alatt számos nemzetközi konferencia és rendezvény középpontjában állt a 

klímaváltozás, ahol ajánlások, állásfoglalások és egyezmények sora született. Az alábbi rendezvények, 

tanácskozások a legjelentősebb mérföldköveket jelentették a klímaváltozás területén: 

• ENSZ Konferencia az Emberi Környezetről (Stockholm, 1972). Ekkor már megemlítik a dokumentumokban 

a „climate change” kifejezést, de elsősorban a természeti erőforrások fokozódó felhasználásáról és a légköri 

szennyezések hatásvizsgálatáról volt szó. 

• Az Első Éghajlati Világkonferencia (Genf, 1979). A résztvevők deklarációja tartalmazza, hogy a globális 

melegedés fő oka a fosszilis tüzelőanyagok használata, az erdőirtás és a földhasználat megváltozása miatt 

bekövetkezett légköri szén-dioxid-koncentráció növekedése. Ezt követően indult útjára az Éghajlati 

Világprogram, amelynek keretén belül számos kutatás indult a klímaváltozásról. 

• Környezet és Fejlődés Világbizottság (Brundtland Bizottság, 1984–1987). A testület a „Közös jövőnk” című 

könyvben publikálta az ok-okozati összefüggést a légköri ÜHG növekedés és a klímaváltozás között. 

Négyirányú stratégia kialakításra tett javaslatot: a klímaváltozás megfigyelése és értékelése, a jelenség 

eredetének, működésének, hatásainak vizsgálata, nemzetközi irányelvek kialakítása az ÜHG csökkentéséről 

és az éghajlatváltozás okozta veszélyek csökkentését szolgáló stratégiák kialakítása. 

• Éghajlati Világkonferencia (Toronto, 1988). Az itt született állásfoglalások elsősorban olyan energiapolitikák 

kidolgozását sürgetik, amelyek csökkentik a légkörbe jutó CO2 mennyiségét. Megfogalmazták az 

„elővigyázatosság elvét”, amelynek lényege, hogy még mielőtt viaszfordíthatatlan események következnének 

be a környezetben, olyan döntéseket kell hozni, amelyek csökkentik a változások bekövetkezésének 

kockázatát. 

• Az Éghajlatváltozás Kormányközi Testület – IPCC (Villach, 1988). Több ezer szakember vesz részt a világ 

minden részéről a Testület munkájában, öt-hat évente értékelő jelentésekben teszi közzé a legújabb 

tudományos ismereteket, kutatási eredményeket. Ezek a jelentések irányadóként szolgálnak úgy a tudomány, 

mint a politika részére. 

• A Második Éghajlati Világkonferencia (Genf, 1990). Az eddig kétkedő tudósok is belátták, hogy az elmúlt 10 

évben tovább erősödött a globális felmelegedés, és nem várathatnak magukra azok az intézkedések, amelyek 

csökkentik az ÜHG kibocsátásokat függetlenül a meglévő tudományos bizonytalanságoktól. A konferencia 

Miniszteri Deklarációja még nem tartalmazott konkrét célokat, de a résztvevők megegyeztek több betartandó 

elvben. 

• ENSZ Konferencia a Környezetről és a Fejlődésről (Rio de Janeiro, 1992). Ekkor került sor az ENSZ 

Éghajlat-változási Keretegyezmény aláírására, amelyhez valamennyi ENSZ tagállam és az Amerikai Egyesült 

Államok is csatlakozott. Az egyezményben azonban sem jogi kötelezettségek, sem határidők nem szerepeltek, 

amelyek az éghajlatváltozás kockázatának csökkentését eredményező intézkedésekre irányulnának. 

• A Kiotói Jegyzőkönyv (Kiotó, 1997) Az Éghajlat-változási Keretegyezmény hiányosságait megpróbálták 

pótolni, ezért számszerűsített kötelezettségeket fogalmaztak meg, amelyek azonban csak a fejlett országokra 

és az úgynevezett átmeneti gazdaságú országokra vonatkoztak. A fejlődő országok semmilyen jogilag 

kötelező korlátozást nem fogadtak el. 

3.2. Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) 
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A WMO5 és az UNEP6 1988-ban létrehozta az éghajlatváltozás kérdéseivel foglalkozó kormányközi testületet, 

az IPCC7-t. A testület 3 fő témakörben készít átfogó elemzéseket: 

• értékeli és rendszerezi a globális felmelegedés kiváltó okairól rendelkezésünkre álló tudományos ismereteket, 

• elemzi az éghajlatváltozás következményeit a környezetre és a gazdaságra nézve, 

• áttekinti és értékeli a szükséges és lehetséges válaszstratégiákat. 

Az IPCC tudósok munkacsoportjai hatévente részletes helyzetértékelő jelentést adnak ki, az elsőt 1990-ben, a 

másodikat 1996-ban, a harmadikat 2001-ben, a negyediket 2007-ben. 

Az első értékelő jelentés után a WMO és az UNEP között tárgyalások kezdődtek az ENSZ Éghajlat-változási 

Keretegyezményről, amelyet azután 1992-ben Rio de Janeiróban, az ENSZ Környezet és Fejlődés 

Konferenciáján írtak alá. 

A második értékelő jelentés hozzájárult az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezmény Kiotói Jegyzőkönyvének 

megszületéséhez (1997). 

A harmadik értékelő jelentésben az IPCC megállapította, hogy a korábbinál erősebb bizonyítékok szólnak 

amellett, hogy a XX. század második felében tapasztalt felmelegedés oka emberi tevékenységben keresendő. A 

harmadik értékelő jelentésben szélesebb lett a becslések bizonytalansági sávja. 

A negyedik értékelő jelentésben a korábbinál nagyobb figyelmet fordítottak arra, hogy a globális felmelegedés 

és hatásai, ill. a szükséges intézkedések terén egyforma súllyal kezeljék a Föld minden egyes régióját. 

Fontosnak tartják a környezeti, illetve gazdasági nehézségekkel többszörösen sújtott térségek és ágazatok 

felismerését. A negyedik jelentés központi problémája az ivóvíz kérdése. 

3.3. A Kiotói Jegyzőkönyv és a COP16 

A Kiotói Jegyzőkönyv (Kiotó, 1997) szerint, a kibocsátásokat az 1990-es szinthez képest 5,2%-kal kell 

csökkenteni a 2008–2012 közötti időszakban. Mivel az USA és Oroszország csak később ratifikálta, illetve 

csatlakozott a Jegyzőkönyvhöz, ezért csak 2005-től lehet jogilag számítani az érvényes kötelezettségvállalást. 

A Kiotói Jegyzőkönyvben szereplő országok Montrealban (2005), majd Nairobiban (2006) találkoztak újra. A 

legtöbb vita arról folyt, hogy milyen módon kezdődjenek meg, és mely országokra vonatkozzanak a 2012 utáni 

teendők. Áttörő eredmények nem születtek, de javaslatot tettek arra, hogy a fejlődő országok, ha nem is jogilag 

kötelező formában, de vezessenek nyilvántartást arról, hogy milyen lépéseket tesznek „karbonintenzitásuk” 

csökkentésére. 

A Kiotói Jegyzőkönyv kötelezettségeinek teljesítésében az Európai Unió „túlvállalást” ígért, azaz 8%-os 

csökkentést vállalt. Ezt a nem csekély mértékű CO2-kibocsátást energiatakarékossággal, energiahatékonysággal 

és a megújuló természeti erőforrások fokozottabb felhasználásával kívánja elérni. Ennek érdekében 2005-ben 

beindították a tagállamok közötti kibocsátási jogok kereskedelmét. Jelenleg tárgyalások folynak a 2012 utáni 

jelentős, mintegy 12–15%-os csökkentési lehetőségekről8. 

2010: ENSZ klímacsúcs (COP16), Cancún, Mexikó 

A 2010-es cancúni ENSZ klímacsúcs eredményei: 

Az Egyesült Nemzetek Szövetségének (ENSZ) égisze alatt 2010. november 29. és december 10. között a 

mexikói Cancúnban került megrendezésre a Részes Felek 16. Konferenciája (COP 16), amely a 2012-t követő 

időszak új globális éghajlat-változási keretet előkészítendő megállapodás-csomag, az ún. Cancúni Megállapodás 

elfogadásával zárult. A tárgyalások eredményeképp az új klímarezsim kialakítása érdekében több 

kulcskérdésben előrelépés történt, ugyanakkor a megállapodás csak kiindulási alap, amelyre építve legkorábban 

                                                           
5World Meteorological Organization 
6United Nations Environment Programme, az ENSZ Környezetvédelmi Programja 
7Intergovernmental Panel on Climate Change 
8Bali Útiterv: A szcenárió a 450 ppm CO2 stabilizációs koncentrációhoz kapcsolódó kibocsátáscsökkentési szcenárió, amely mintegy 50% 

esélyt ad arra, hogy a 2 °C-os biztonsági korlát alatt maradjon a globális átlaghőmérséklet-emelkedés. A szcenárió szerint a fejlett ipari 

országoknak 2020-ra 25–40%-kal csökkenteniük kell üvegházhatásúgáz-kibocsátásaikat, és a fejlődő országoknak is jelentősen el kell 
téríteni kibocsátási pályájukat a referencia forgatókönyvétől. 
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a 2011. évi dél-afrikai konferencián jöhet létre jogilag kötelező megállapodás. A cancúni ülésszakon elfogadott 

döntések így fontos közbülső lépést jelentenek az új éghajlat-változási keret létrehozásához vezető úton, ám az 

egyeztetések 2011-ben folytatódnak. A cancúni tárgyalások kétségkívül egyik legjelentősebb eredménye, hogy a 

csalódást keltő 2009. évi koppenhágai fordulót követően valamelyest sikerült visszaállítani a multilaterális 

tárgyalási folyamatokba vetett bizalmat. 

A konkrét eredmények közé tartozik, hogy végre formális ENSZ határozat keretein belül tűzték ki a 2 °C-os 

hőmérsékletnövekedési határt; rögzítették a fejlett és fejlődő államok kibocsátáscsökkentési vállalásait (bár 

egyben megjegyezték, hogy a jelenlegi vállalások a 2 °C-os célkitűzéshez nem elegendőek); támogatási alapot 

hoztak létre a fejlődő államok támogatására (Green Fund); új, eddig hiányzó területeket szabályozó 

mechanizmusokat indítottak el; áttekintették a felhasználható piaci mechanizmusokat; adaptációs és 

technológiai mechanizmusokat vezettek be; valamint átlátható, hiteles munkafolyamatokat alapoztak meg. 

Létrehozták a Cancúni Adaptációs Keretprogramot, amelynek keretein belül egy Alkalmazkodási Bizottság fog 

működni. Ily módon a jelenlegi egyezményben sikerült rögzíteni szinte minden olyan pontot, amely 

megalapozhatna egy életképes jövőbeni egyezményt. 

A hiányosságok közé tartozik, hogy nem sikerült megállapodásra jutni a Kiotói Jegyzőkönyv jövőjét illetően. 

Nem dőlt el az sem, hogy szülessen-e egy új, átfogó megállapodás az ENSZ égisze alatt, vagy ha születik, 

jogilag kötelező lesz-e. Ily módon nem lehet előre látni, pontosan milyen keretek között alakul ki a jövőbeni 

egyezmény. 

Fontos lenne továbbá az EU Dekarbonizációs Útiterv [COM(2011) 112/4] ágazati célértékeinek bemutatása. 

Szükséges, hogy a dekarbonizáció mint EU-szintű és országos cél megjelenjen, és annak alternatívái, illetve a 

jövőkép felé vezető alternatív útvonalak is bemutatásra kerüljenek. Fontos lenne megvizsgálni, hogy milyen 

módon és milyen időben, valamint milyen intenzitással kell végrehajtani a dekarbonizációs pálya egyes 

feladatait az egyes szektorokban, hogy a feladat végrehajtása az összköltségeket minimalizálja és a gazdasági, 

költségvetési terheket időben lehetőleg egyenlően ossza el. 

A hazai kibocsátás csökkentésre optimalizált forgatókönyv szerint 2020-ra 41%-os csökkentés javallott 1990-

hez képest – így nem kell jelentős mennyiségű kibocsátási jogosultságot venni a fejlődő országoktól, sem a 

gazdaságot túlságosan megterhelni a 2%-ot meghaladó éves kibocsátás csökkentésével. A globális 

költségvetésből 2000–2049 közötti időszakban hazánk üvegházhatású gáz kibocsátási költségvetése körülbelül 

2463 millió tonna CO2 ekv. kibocsátás. Ebből a 2000–2007 közötti időszakban 605 millió tonna CO2 ekv. ÜHG-

t már kibocsátott Magyarország, amely a 2000–2050 közötti költségvetésnek körülbelül negyede. A fennmaradó 

években a költségvetés megmaradt háromnegyedével kell gazdálkodnia az országnak a 2050-es dekarbonizációs 

cél elérése érdekében. 2007-es szintű kibocsátásokkal 2032-ig lenne elég ez a kibocsátási költségvetés az 

országnak. 

A 2050-es időhorizont adhat kellő keretet a kulcsszektorokban (pl. energia, épületállomány) a több tíz évre szóló 

beruházások miatt. Tehát már a közeljövőben is olyan stratégiák mentén kell a gazdasági környezetet alakítani, 

amelyek a hosszabb távú célokkal összhangban levő tevékenységeket, beruházásokat támogatják. 

A radikális rövid távú csökkentési célokat nem lehet inkrementális, egymás után következő, az éppen érvényes 

költséghatékonyságot optimalizáló, apró intézkedések egymásutánjával elérni, hanem csak a hosszú távú célokat 

szem előtt tartó, stratégiai szerkezet- és modellváltásokkal. A rövid távra költségoptimalizált mérséklési 

intézkedések esetenként lényeges károkat is okozhatnak, akár komolyan veszélyeztethetik a hosszabb távú 

csökkentési célok elérését. Ez különösen a hosszú élettartamú infrastruktúrával kapcsolatos beruházásokra igaz, 

ilyen például az épületek, a településrendezés, az energetikai és a közlekedési infrastruktúra. 

A hatásoknál a gazdasági és pénzügyi hatások tekintetében, mivel a kibocsátás csökkentésének nincs racionális 

alternatívája, a költséghatékonyság elveit a dekarbonizációs folyamat végrehajtása során kell érvényesíteni, nem 

pedig a dekarbonizációs folyamatot kritizálni, annak költséges volta miatt. Alapvető megállapítás, hogy a 

kibocsátás csökkentése költséghatékonyabb a radikális csökkentések mielőbbi elkezdésénél. A 

kibocsátáscsökkentés két alapszabálya fontos a jövőbeli kibocsátási pályák szempontjából. Az első szabály 

szerint, ha magasabb kibocsátásokhoz ragaszkodunk a közeljövőben, akkor középtávon nagyobb mértékű 

csökkentéseket kell elérni az adott stabilizációs pályához. A második szabály alapján a kibocsátáscsökkentés 

késedelmes kezdete azt is jelenti, hogy a kibocsátási csúcspontot követően a szükséges éves csökkentés mértéke 

a késedelemmel arányos módon növekszik. A globális kibocsátási csúcs elérésének minden öt évvel későbbre 

halasztása azt is jelenti, hogy körülbelül egy évnyi kibocsátással megnövekszik a szükséges éves csökkentés 

nagysága. A kibocsátási csúcs magassága és a csúcs elérésének késedelme közösen fejti ki hatását. Minden 
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olyan forgatókönyv, amely a veszélyes mértékű éghajlatváltozáshoz vezet, nem tekinthető racionálisan 

elfogadhatónak. 

A 2050-es időhorizont kellő keretet adhat a kulcsszektorokban (pl. energia, épületállomány) a több tíz évre szóló 

beruházások miatt. Tehát már a közeljövőben is olyan stratégiák mentén kell a gazdasági környezetet alakítani, 

amelyek a hosszabb távú célokkal összhangban levő tevékenységeket, beruházásokat támogatják. 

A szuboptimális megoldásokba való bezáródás (lock-in) veszélyét el kell kerülni. A 2050-ig tartó időszakban 

már nem lehetséges a jelenlegi technológiák hatékonyságának növelésével és takarékossággal megoldani a 

kibocsátás csökkentését, alapvető strukturális változtatásokra van szükség, leginkább a legnagyobb 

kibocsátáscsökkentési lehetőségeket rejtő szektorokban. Az ideális és egyben szükségszerű megoldás az, ha az 

alacsony költségű kibocsátáscsökkentési lehetőségek felhasználásával párhuzamosan az infrastrukturális 

átalakítást kívánó beruházások is elkezdődnek. 

3.4. A VAHAVA jelentés 

A Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia tudományos megalapozását „A globális klímaváltozás: hazai hatások és 

válaszok” – VAHAVA (VÁltozás – HAtás – VÁlaszok) néven ismert kutatási projekt adja, amelynek keretében 

2003–2006 között hazai tudósok végeztek kutatásokat a klímaváltozás területén. A VAHAVA projekt céljai: 

• a klímaváltozáshoz kapcsolódó új fogalmak bevezetése, az eddigi tapasztalatok kritikai értékelése, a 

hatásterületek, lehetséges válaszok és eszközök feltárása, a társadalom felkészítése a változásokra, 

• a Nemzeti Klímaváltozási Stratégia koncepciójának kidolgozása, 

• javaslatok összeállítása az Országgyűlés részére a végrehajtandó feladatokról, a feltételek megteremtéséről, a 

végrehajtásban résztvevők felkészítéséről. 

A VAHAVA kutatás főbb területei: természetvédelem, emberi egészség, élelmiszerbiztonság, mezőgazdaság, 

erdők és zöldfelületek, vízgazdálkodás, energiagazdálkodás, közlekedés, épületszektor, turizmus. 

3.5. Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia 

A Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia (NÉS) elkészítését az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye és 

annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 3. §-ának rendelkezése 

írja elő. A kormány 2008. február 13-i ülésén elfogadta a 2008–2025-re szóló Nemzeti Éghajlat-változási 

Stratégiát, amelynek alapelvei a következők: 

• Fenntarthatóság elve: a stratégia intézkedései figyelembe veszik a jövő nemzedék igényeinek kielégítését. 

• Rendszerszemlélet: az éghajlatváltozást a folyton változó környezet, a változást okozó hajtóerők, terhelések, 

hatás és válaszok rendszerében értelmezi. 

• Közös, de megkülönböztetett felelősség elve: az éghajlatváltozás globális jelenség, ezért szükség van 

valamennyi ország együttműködésére. 

• Szolidaritás elve: az egymásrautaltság és ezáltal az ember, mint egyén és a társadalom együttműködését, 

kölcsönös segítését hangsúlyozza. 

• Megelőzés elve: a szakértők által általánosan elfogadott elv, hogy a megelőzés anyagi ráfordításai több 

nagyságrenddel kisebbek, mint a bekövetkezett kár helyreállításának költségei. 

• Decentralizáció, regionalizmus elve: az intézkedések végrehajtásakor a szubszidiaritás elvének kell 

érvényesülnie. 

• Környezeti igazságosság elve: biztosítani kell az egyenlő hozzáférés jogát a környezeti közjavakhoz és a 

helyreállítás költségeit méltányosan kell elosztani az érintettek között. 

• Környezeti átterhelések kiküszöbölése: csak olyan intézkedések fogadhatók el, amelyek más környezeti és 

természeti környezetben nem okoznak károkat. 
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• Integráció elve: az éghajlat-változási stratégia szempontjait és iránymutatásait be kell építeni valamennyi 

kormányzati, regionális, és helyi stratégiába, tervbe és programba, különös tekintettel a fejlesztéspolitikákba, 

a kohéziós tervekbe, jogalkotási tevékenységbe, közösségi operatív programokba és akciótervekbe. Integrálni 

szükséges a tudományos vizsgálatokba, új technológiai és fejlesztési irányokat kell keresni, és nem 

utolsósorban a fejlesztési tervek megvalósításánál, érvényesíteni kell a decentralizáció és területiség elvét. 

A NÉS kibocsátáscsökkentési és alkalmazkodási célokat, lehetőségeket vázol fel a gazdaság és a társadalom 

szereplői számára. 

Magyarország kibocsátáscsökkentési célkitűzéseit a Kiotói Jegyzőkönyvben 2012-re tett 6%-os csökkentési 

vállalása határozza meg. 2025-re, a NÉS időtávjának végére az alábbiakban foglalható össze Magyarország 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési célkitűzései: 

• az EU 20%-os egyoldalú kibocsátáscsökkentési vállalása esetén: 16–25% az 1990-es szinthez képest, 

• átfogó globális keretrendszer, azaz mínusz 30%-os EU cél esetén: 27–34% az 1990-es szinthez képest. 

Ez a kötelezettség különösebb erőfeszítések nélkül teljesíthető, köszönhető mindez a nehézipar leépülésének, 

annak a gazdasági szerkezetváltásnak, ami a rendszerváltást követően bekövetkezett. Nem ilyen jó a helyzet a 

megújuló energiaforrások felhasználására tett vállalásaink terén. A Magyar Országgyűlés 2005-ben fogadta el az 

üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló törvényt. A szabályozás alapja a Nemzeti 

Kiosztási Terv, amely meghatározza a termelőegységek számára a kibocsátható ÜHG mennyiségét. 

Magyarország alkalmazkodási lehetőségei: A klímavédelemben az alkalmazkodás – tudományos nevén 

adaptáció – az éghajlatváltozással összefüggő hatások és károk mérséklését és a klímaváltozás iránti 

érzékenység csökkentésére tett erőfeszítéseket jelenti. Nagyon fontos, hogy a kibocsátás csökkentését, a 

klímaváltozás mérséklését (mitigációt) segítő célkitűzések összhangban legyenek a klímaváltozás hatásaihoz 

való alkalmazkodást szolgáló intézkedésekkel. Pozitív példa: a melegedő és szárazabbá váló éghajlat 

következtében a pusztuló felszíni földterületek erdősítése, ekkor ugyanis a beültetett fák megakadályozzák az 

erózió következtében bekövetkező további talajpusztulást, és a szén-dioxid megkötésével csökkentik a 

kibocsátási értékeket. 

A NÉS elsősorban a természetvédelem, emberi környezet, humán egészségügy, vízgazdálkodás, mezőgazdaság 

és a területfejlesztés, településrendezés szakterületeket öleli fel. 

3.6. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A lecke célja, hogy megismertesse a képzésben résztvevőket azokkal a kezdeményezésekkel, szervezetekkel és 

jogi aktusokkal, amelyek mérföldkövet jelentettek a nemzetközi és hazai klímaváltozással kapcsolódó 

eseményekben. Részletesen bemutatja a hazai klímapolitikát meghatározó kutatásokat és a Nemzeti Éghajlat-

változási Stratégia alapelveit, célkitűzéseit, amelyek 2025-ig meghatározzák Magyarország klímapolitikáját. 

A lecke elsajátításának becsült ideje 1 óra. 

4. Az éghajlatváltozás globális következményei 

4.1. A globális vízkörforgás, vízellátottság, vízjárási szélsőségek 

A Földön található vízmennyiség állandó, nagy része az óceánokban, tengerekben, jégtakaróban és a felszín 

alatti rétegekben található. A vízkészlet elenyésző hányada (0,05%) vesz csak részt az időjárással szabályozott 

vízkörforgásban. A globális felmelegedés következtében nő a légkör párabefogadása, a víz körforgása 

intenzívebbé válik, a vízgőz mennyiségének megnövekedése a légkörben fokozottabb üvegházhatást 

eredményez. 

Hosszabb időszakra a megújuló vízkészlet az átlagos évi csapadék és párolgás különbségeként megjelenő 

átlagos évi lefolyással jellemezhető. Jelenleg a Földön az átlagos évi lefolyás nagy területi eltérést mutat, a 

felmelegedés tovább növelheti a területi eltéréseket. 
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Ha a csapadék területi megoszlását vesszük figyelembe, az évi lefolyás 10–40%-kal nő a magasabb szélességi 

körökön9, és 10–30%-kal csökken a közepes szélességi körökön. 

A gleccserek olvadása a globális felmelegedés következtében már évekkel ezelőtt elkezdődött. A gleccserek 

további olvadása, azon túl, hogy csökkenek az édesvízkészletek, növelhetik a belőlük táplálkozó folyók 

lefolyását, árvizeit. A nyári és őszi hónapok hasznosítható vízkészleteinek drámai fogyatkozása várható a 

Himalája gleccsereiből eredő folyók vízgyűjtőiben, ami 2050-ig közel 1 milliárd ember vízellátását 

veszélyezteti. Az Alpok gleccsereinek visszahúzódását követően az itt eredő folyók nyári vízhozamai akár 50%-

kal csökkenhetnek. 

A vízellátottságot tekintve, ha az egy főre jutó megújuló vízkészlet kevesebb, mint 1000 m3/év, úgy a térség 

vízhiányosnak mondható. Az 1990-es években ilyen területeken élt a Föld lakóinak 24%-a, azaz 1,5 milliárd 

ember. Az IPCC előrejelzések a vízellátottság további romlását vetítik előre, amelynek oka a vízkészletek 

csökkenése mellett a népesség egyre nagyobb mértékű növekedése. 

A globális felmelegedés következtében várhatóan korábban jelentkezik a téli hóolvadás, amelynek egyenes 

következménye a téli árvizek veszélyeinek megnövekedése. Az extrém nagycsapadékok gyakoriságának 

növekedése szinte egész Európában várható, heves árvizeket (flash floods) okozva. Ezzel ellentétben a nyári 

csapadékhiány hidrológiai aszályhoz (szélsőségesen alacsony vízállás a vízfolyásokon) vezet, amely elsősorban 

Európa mediterrán vidékeit érinti. 

4.2. Hatások az élelmezéspolitikára, a biomassza dilemma 

A terméshozamok és a biológiai produktivitás az éghajlatváltozás következtében térségenként lényegesen 

eltérhet, különösen a trópusi, szubtrópusi területeken kell csökkenéssel számolni. Ezeken a területeken a 

táplálékhiány és az éhínség kockázatának növekedésével kell számolnunk. A világ legszegényebb népei, 

különösen azok, akik környezetfüggő és elszigetelt művelési móddal jellemezhető száraz és félszáraz trópusi és 

szubtrópusi területeken élnek, vannak leginkább kitéve az éhínségnek. E veszélyeztetett néptömegek elsősorban 

a Szaharától délre fekvő Afrikai országokban, Kelet- és Délkelet-Ázsiában, Latin-Amerika trópusi térségeiben 

és a csendes-óceáni szigetvilágban élnek. A világon becslések szerint a klímaváltozás következtében éhezők 

száma 2080-ra elérheti a 80–125 milliót is. 

Az IPCC becslése szerint 2080-ban 2,3 milliárd ember szenved majd a vízhiány miatt, és a vízforrások 

ellenőrzése nemzetközi konfliktusok kiváltó oka lehet. 

A biomassza feltételesen megújuló primer energiaforrás, ezért energetikai hasznosításának tervezése során 

mérlegelni kell azokat az energetikai, társadalmi, ökológiai stb. bizonytalanságokat, ellenérveket és várható 

előnyöket, amelyek a termesztés, a szállítás és a felhasználás során felmerülhetnek. Erre jó példa, hogy a 

klímaváltozással összefüggésben az Európai Unió bioüzemanyag irányelve10 2020-ra az összes üzemanyag-

felhasználáson belül a bioüzemanyagok 10%-os kötelező felhasználási arányát írja elő. Egy hatásvizsgálat 

alapján világossá vált, hogy ennek az elvárásnak a teljesítése a közösség termőterületeinek 72%-át igényelné, 

illetve minden megtermelt liter üzemanyag két és félszer többe kerülne, mint a normál üzemanyag. 

A biomassza energetikai ültetvényeken történő megtermelése igen magas inputokkal jár: energia, 

növényvédőszer, műtrágya, gépek, amelyek kérdésessé teszik a termelés fenntarthatóságát és ezzel együtt a 

klímaváltozáshoz kapcsolódó hatásait. Az energetikai ültetvények intenzíven művelt monokultúrát alkotnak, 

ami számos természetvédelmi és ökológiai kérdést is felvet azáltal, hogy nagy területeken szünteti meg a 

biodiverzitást. Az iparszerű energetikai célú növénytermesztés a talaj fokozott tápanyagellátását igényli, azaz 

fokozott műtrágyahasználat, talajművelés jellemző. E beavatkozások a talajvízszint és a talajminőség romlását, a 

mikrobaközösségek elsorvadását vonják maga után, amelyek az ökológiai rendszerek megújulást veszélyeztetik. 

A biomassza energetikai célú hasznosításának klímaváltozással összefüggő hatásai a következők: 

• a bioenergia-termelés és az élelmiszer-alapanyagok előállítása egymást korlátozzák, 

• a tűzifa felhasználása az erdősültség rovására megy, így csökkenti az erdők CO2 lekötési kapacitását, 

                                                           
9A százalékban megadott inervallumok nagysága azzal magyarázható, hogy az egyes éghajlati forgatókönyvek igen nagy szórást mutatnak. 
10Az Európai Parlament és a Tanács 2003/30/EK Irányelve a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok 
használatának előmozdításáról. 
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• az alapanyag-termesztés környezeti terheléssel jár, s az általában intenzív művelés műtrágya- és 

növényvédőszer-igénye jelentős, 

• a korábbi extenzív művelési eljárásokkal érintett területek művelésének intenzifikálásával csökkenti a 

biológiai változatosságot, 

• génmódosított, illetve inváziós fajok energianövényként történő felhasználásával veszélyezteti a természetes 

vegetáció faji- és genetikai sokféleségét, 

• egyes biomassza-hasznosítási módok a teljes életciklusukat tekintve több kibocsátással járhatnak, mint a 

kiváltani kívánt fosszilis energiahordozók. 

4.3. Hatások a kritikus infrastruktúrára 

Kritikus infrastruktúrák alatt olyan, egymással összekapcsolódó, interaktív és egymástól kölcsönös függésben 

lévő infrastruktúra elemek, létesítmények, szolgáltatások, rendszerek és folyamatok hálózatát értjük, amelyek az 

ország (lakosság, gazdaság és kormányzat) működése szempontjából létfontosságúak, és érdemi szerepük van 

egy társadalmilag elvárt minimális szintű jogbiztonság, közbiztonság, nemzetbiztonság, gazdasági 

működőképesség, közegészségügyi és környezeti állapot fenntartásában. 

Éghajlat-változási szempontból kritikus infrastruktúrához tartoznak az alábbi ágazatok, alágazatok: 

• energiatermelés, energiaellátás 

• vezetékes és mobil távközlő szolgáltatások 

• közlekedés (úthálózatok, közúti, vasúti és légi közlekedés) 

• vízgazdálkodás (ivóvízellátás) 

• hulladékgazdálkodás 

• épületállomány 

Az erőműveknél az elsődleges kihívást a módosuló energiaigények jelentik. Télen a fűtésienergia-szükséglet 

mérséklődésére, nyáron pedig a hűtési villamosenergia-szükséglet jelentős növekedése várható. Egyes becslések 

szerint 26 °C felett minden egyes fok hőmérsékletemelkedés száz megawattnyi fogyasztásnövekedést 

eredményez. A hűtés növekvő energiaigénye egy pozitív visszacsatolást eredményez: a növekvő hőmérséklet 

növekvő hűtési igényt támaszt, amihez nagyobb áramtermelés szükséges. Ennek előállítása növeli a CO2-

kibocsátást, amely tovább emeli a hőmérsékletet. 

A felmelegedés velejárója a gyakoribbá váló forró napok számának növekedése, amely különösen a 

nagyvárosokban villamosenergia-csúcsterhelésekhez vezethet, ez pedig nagy kiterjedésű áramkimaradásokat 

okozhat. 

A közúti közlekedésben a várható változások nemcsak a közlekedési feltételek romlásában jelentkezhetnek, de 

az utak állapotára is jelentős hatást gyakorol a klímaváltozás. A nyári hónapokban az aszfaltréteg károsodása 

várható. A huzamosabb ideig fennálló hőségnapok a burkolat nyomvályúsodásának erősödését vonják maguk 

után, különösen, ha a napi átlaghőmérséklet legalább három egymást követő napig nem süllyed 26 °C alá. A 

fagypont körüli hőmérséklet és a változó halmazállapotú csapadékok szintén kedvezőtlenül érintik az úthálózat 

állapotát: a nedvesség beszivárogva az aszfaltréteg repedéseibe kátyúsodást okoz, amely már napjainkban is 

jelentős mértékű, de a jövőben még gyakoribbá válhat. 
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1.4.3.1. ábra Forrás: http://www.rtlklub.hu/hirek/belfold/cikk/313399 

Az áruszállítás és a logisztikai szolgáltatások esetében nőhet a „just in time” készletgazdálkodási rendszerek 

klímaérzékenysége, amely visszahat a gyártásra és a kereskedelemre. A vasúti közlekedésben a hirtelen lezúduló 

csapadékok alámoshatják a vasúti töltéseket, partfalakat, nyáron a gyakoribb viharokat kísérő villámcsapások 

veszélyeztetik a vasútbiztonsági berendezéseket. A heves széllökésekkel járó viharok gyarapodása, télen a 

zúzmara és az ónos eső ráfagyása veszélyezteti a légvezetékeket, az áramtalanító berendezéseket, illetve a 

távvezetékek oszlopait. 

Az ivóvízellátást kedvezőtlenül érinti, hogy a víztározók, folyók és tavak vize lecsökkenhet, amely egyben a víz 

minőségének romlását is eredményezi. A víz- és gázvezeték-hálózatokban a változékonyabb téli időjárás miatt 

gyakoribbá válhatnak a csőtörések, amelyek akár ellátási problémákhoz is vezethetnek. A hulladéklerakók és 

szennyvíztisztítók működését a szélsőséges vízjárás, árvizek, belvizek veszélyeztetik. 

Az épített környezetet is fokozottan veszélyezteti az éghajlatváltozás, elsősorban a szélsőséges vízjárás és 

extrém csapadékok jelentette vízkárok, valamint a várhatóan növekvő számú viharokat kísérő széllökések 

jelentőségét érdemes kiemelni. A megváltozó hóteher, szélteher és a jégesők az épületszerkezeteket gyengítik, 

elsősorban a tetőszerkezetekre és a homlokzati elemekre jelentenek veszélyt. A városok modern nagy 

üvegfelületekkel rendelkező épületei, az egyre gyérebbé váló városi növényzet és a megnövekedett aszfaltozott, 

betonozott felületek nagysága „ráerősítenek” az éghajlatváltozás okozta hőmérséklet-emelkedésre, és 

helyenként elviselhetetlen városi hőszigetet okoznak. 

A kritikus infrastruktúrák nemzetvédelmi, gazdasági és társadalmi jelentőségét felismerve, számos ország 

tapasztalatainak elemzését követően, nemzetközi szinten a NATO11 és az Európai Unió12 is kialakította a kritikus 

infrastruktúrák védelmével kapcsolatos koncepcióját, illetve szabályozási elgondolását. Magyarországon a 

2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról határozza meg 

az ehhez kapcsolódó feladatokat. 

4.4. Hatások a gazdasági tevékenységekre, természeti erőforrás-
gazdálkodásra 

Egyes erőforrás-igényes ipari ágazatokat, mint például a vegyipart, élelmiszeripart, építőanyag-ipart a vízhiány, 

a növekvő hűtésigény, a növekvő CO2 csökkentési költségek egyaránt kedvezőtlenül érinthetik. A szállodák, 

gyógyfürdők vagy a kikötőépítések igen magas klímaérzékenységet mutatnak, ez befolyásolhatja az 

idegenforgalmi infrastruktúra-fejlesztéseket. 

                                                           
11EAPC(SCEPC)D(2003)15 
12COM(2006)786, és COM(2006)787 
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A klímaváltozás elsősorban a kültéri munkahelyeken, mint amilyen a mezőgazdaság vagy építőipar, 

módosíthatja a munkavégzés körülményeit. A vállalatoknál a jövőben az éghajlatváltozás, mint üzleti kockázat 

jelenik meg, számos termék és szolgáltatás globális vagy helyi piacai átrendeződhetnek. Megnőhet a fosszilis és 

biomassza energiahordozók, az élelmiszer, valamint a mezőgazdasági és ipari alapanyagok ára, nőhetnek a 

közlekedési, szállítási költségek. Egyes ágazatokban, mint a kőolajipar, vegyipar, élelmiszeripar nehezen előre 

jelezhető tőzsdei folyamatok indulhatnak be. 

Az éghajlatváltozás tovagyűrűző hatásai a gazdasági tevékenységek humán tényezőit, a munkabiztonságot, a 

vagyonvédelmet sem hagyják érintetlenül. 

Természeti erőforrások meghatározása: 

• „adott időpontban, illetve időszakban meghatározott közösség rendelkezésére álló azon erőforrások, amelyek 

vagy teljesen függetlenek az emberi akaratlagos tevékenységtől, vagy meglétük elválaszthatatlanul és döntő 

módon a természeti tényezők függvénye,” 

• a természeti erőforrások azok a természeti (földrajzi) adottságok, amelyeket az ember (a társadalom) a 

termelés adott fejlettségi szintjén sajátos tulajdonságaiknál fogva anyagi szükségleteinek kielégítésére 

hasznosít. 

 

1.4.4.1. ábra Forrás: Bora Gy. – Korompai A. 2001. In: A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza 

A természeti erőforrásaink felhasználását a klímaváltozás befolyásolhatja: 

• A napenergia hasznosítását a várhatóan erősödő globálsugárzás és a felhőzetben bekövetkező változások 

egyaránt érintik. 

• A vízenergia alkalmazását alapvetően meghatározza majd a folyók módosult vízhozama, amely elsősorban 

azokat az országokat érinti, amelyeknél a villamosenergia-termelés jelentős részét a vízerőművek adják. 

• Különösen bizonytalan a mezőgazdasági alapú energiahordozók kérdése. Az etanol, illetve a biodízel alapjául 

szolgáló kukorica és repce, illetve az erőművekben eltüzelt szalma és energiaerdők hozama minden bizonnyal 

módosul. 

• A vízgazdálkodásnak egyszerre kell megoldani a bőséges csapadék elvezetését, az árvízvédelmet és a víz 

megtartását az aszályos időszakokra, ami jelentős vízi-közműberuházásokat és nem utolsó sorban komoly 

tervezést igényel. A tározással megőrizhető a térség agroökológiai potenciálja, eltartóképessége. A vízhiány 
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egyaránt érinti a mezőgazdasági termelést, az energiatermelést, az ipar működését és nem utolsósorban a 

társadalmi folyamatokat. 

4.5. Gazdasági hatások: környezeti károk és kockázatok 

A klímaváltozás hatásai jelentős gazdasági kockázatokat rejtenek, amelyeknek két vonatkozását mutatjuk be: a 

katasztrófavédelmet és a biztosításokat. 

Katasztrófavédelem 

A szélsőséges időjárási események (árvíz, aszály, extrém csapadék, szélviharok) növekvő kockázatot jelentenek 

a kritikus infrastruktúrákban (energiatermelés, energiaellátás, vezetékes és mobil távközlő szolgáltatások, 

közlekedés, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, épületállomány), a veszteségek megelőzése nemzeti és 

nemzetbiztonsági kérdés. 

 

1.4.5.1. ábra Forrás: VAHAVA 

A nemzeti kormányok ennek érdekében Katasztrófavédelmi Stratégiákat készítenek, azek lényegében olyan 

cselekvési vezérfonalak, amelyek válaszokat adnak az egyes természeti katasztrófák okozta kritikus helyzetek 

megoldására, vagy azok elkerülésére. Ennek érdekében elengedhetetlen a katasztrófavédelem fejlesztése, 

amelynek legfontosabb eleme a mentő és tűzvédelmi lefedettség minél teljesebb megvalósítása. Európai 

viszonylatban ez azt jelenti, hogy a mentőknek, tűzoltóknak legfeljebb 20 perc alatt ki kell érkezniük a 

kárhelyszínre. A természeti katasztrófák felszámolásában a honvédségnek és az önkéntes civileknek igen nagy 

jelentőségük van. Megemlítendő probléma az éghajlatváltozás okozta népvándorlás is, amely szintén 

katasztrófavédelmi problémát jelent a befogadó kapacitások növelése terén. 

A biztosítások szerepe a kockázatok kezelésében 

A klímaváltozással, az extrém időjárási eseményekkel kapcsolatos biztosítási kultúra és gyakorlat fejlesztésében 

az alábbi érintettek közre- és együttműködése szükséges: 

• piaci alapon működő biztosítási társaságok, 

• önkéntes biztosító szervezetek, 

• biztosítási érdekképviseletek, 

• pénzügyi alapok és katasztrófakezelő szervezetek. 
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A komplex kockázatkezelésben a biztosítások mellett nagyobb hangsúlyt kell kapnia: 

• az öngondoskodásnak, 

• a megelőzés szemléletének elterjesztésének, 

• a kármegelőzés fokozásának, 

• a komplex kockázatmenedzsment gyakorlat kialakításának. 

4.6. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A lecke célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a globális változásokra, amelyek a felmelegedés hatására 

bekövetkeznek a gazdasági, társadalmi és környezeti rendszerekben, kiemelve azok egymást erősítő vagy 

gyengítő hatásait. Ismereteket nyújt a globális szinten bekövetkező vízkészlet-gazdálkodásban, 

élelmezéspolitikában, kritikus infrastruktúrában, a természeti erőforrásokban és a kockázatok kezelésében 

bekövetkező változásokról. 

A lecke elsajátításának becsült ideje 1,5 óra. 

5. Várható természeti és környezeti hatások a Kárpát-
medencében 

5.1. Vízgazdálkodás, aszály, árvíz, belvíz 

A csapadékmennyiség tér- és időbeli változása, az extrém mennyiségű csapadékhullás gyakoriságának 

növekedése, a szárazodás, a területhasználat megváltozása, az intenzív tájhasználat jelentős mértékben 

hozzájárul a talaj–növény–légkör rendszer vízháztartásának kedvezőtlen alakulásához. A alábbiakban 

bemutatjuk – az akár ugyanabban az évben is jelentkező – vízbőség és vízhiány problémakörét és ennek 

lehetséges hatásait a mezőgazdasági termelésre. 

Árvizek 

Az éghajlati előrejelzések szerint a téli félév hőmérséklet-növekedése miatt az olvadás ideje előbbre húzódik, és 

várhatóan csökkeni fog a hófelhalmozódás is. Ez az árvizek szempontjából kedvező változás. Ugyanakkor az 

eső formájában hulló csapadék várhatóan növekedni fog, akár nagy intenzitású csapadékot hozó időjárási 

frontok kialakulása is előfordulhat, ami az olvadással együtt extrém árvizekhez vezethet. Ilyen típusú 

árhullámok jellemzőek a Tisza vízgyűjtőjén. A dunai árhullámok a nyári időszakban gyakoribbak, ekkor a 

vízgyűjtő felső részén lehulló néhány napos intenzív csapadék okozhat jelentős áradásokat. A vízzel borított 

területeken részben vagy teljes egészében elpusztulhatnak a növények, a gátszakadáskor fellépő vízmosások 

roncsolják a növényi részeket, kimossák a termőtalaj felső rétegét. 

Belvizek 

Az éghajlati előrejelzés alapján országos jelentőségű belvizekre főként a Tisza-völgyi tél végi – tavaszi 

árvizekhez kapcsolódóan kell számítani. Mivel a szárazodás némiképpen csökkenti a gyakoribb árvizek hatását, 

nem minden árvizet követ belvízborítás. Az egymást követő kiemelkedő belvizes évek előfordulása feltehetően 

csökkeni fog. Országos szinten a csapadékos évjárattól függően a belvízzel veszélyeztetett területek nagysága 

elérheti a 100000–150000 hektárt is. Leginkább veszélyeztetett területek a Berettyó–Körös vidék, valamint a 

Tisza–Maros szöge. A hosszú ideig tartó belvízborítás terméscsökkenést okozhat az erőteljes átnedvesedés 

miatt, vagy a növény elpusztul, mert a gyökere „elrohad” a vízben. 

Aszályok 

Az aszályos időszakok gyakorisága feltehetően növekedni fog (ld. még 1.5.2. fejezet), ennek oka a hőmérséklet 

és ezzel párhuzamosan a párolgás növekedése. Ehhez járul hozzá a nyári csapadék mennyiségének várható 

csökkenése. Az aszály kialakulását fokozhatja, hogy csökken a téli időszakban a talaj vízfeltöltődése 

(talajnedvesség formájában tárolt vízkészlet), és valószínűleg a talajvízszint csökkenésével a kapilláris úton is 

kevesebb víz juthat a gyökérzónába. A várható melegedés és evapotranszspiráció fokozódása komoly 

stresszhatást vált ki a növényekben, hervadást, terméscsökkenést, a termés minőségének romlását, a 
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kórokozókkal szembeni ellenálló képesség csökkenését hozza maga után. A fotoszintézis változása miatt 

módosulhat az egyes növényi alkotórészek (levél, szár, gyökérzet) tömegének aránya is. 

5.2. Mezőgazdasági termelés: növénytermesztés és 
állattenyésztés 

Szántóföldi növénytermesztés 

A klímaváltozás hatására a termőhelyi adottságok akár több 100 km-es eltolódása is bekövetkezhet, amely a 

földhasználat és azon belül a növénytermesztés teljes átalakítását teszi szükségessé. Kedvezővé válik a hosszabb 

tenyészidejű, hőigényes fajok/fajták termesztése, azonban néhány hidegtűrő és csapadékigényes növény, mint 

pl. a burgonya termesztése, tőlünk északabbra lesz optimális, hazai termesztése veszélybe kerülhet. A búza 

esetében az előrejelzések kedvezőek, mivel a hőmérséklet és csapadékviszonyok alakulása nem olyan drasztikus 

a tavaszi és téli hónapokban, mint nyáron. Azonban ha figyelembe vesszük a CO2-koncentráció emelkedését is, 

akkor mintegy 5%-os terméscsökkenésre lehet számítani. A kukoricatermesztés feltételei jóval sötétebb képet 

mutatnak, ha a nyári félév effektív hőösszege a század végéig 70%-kal növekszik, a csapadék 20%-kal csökken 

– mint azt az előrejelzések mutatják – megkérdőjelezhető a kukoricatermesztés létjogosultsága. Ezt támasztja 

alá az ariditási index alakulása is, 3,1-es ariditási szint fölött csak öntözéssel lehet kukoricát termeszteni. 

Kertészet 

A hazai termesztésben meghatározó szerepe van a szántóföldi zöldségtermesztésnek. A melegigényes fajok 

szempontjából (paradicsom, paprika, uborka, dinnye stb.) hazánk a szabadföldi zöldségtermesztés északi határán 

van, ezek termésátlaga a jövőben valószínűleg intenzív terméstechnológiák, és öntözés mellett emelkedhet. Az 

alacsony hőigényű fajok termesztését (pl. zöldborsó) a száraz és meleg nyarak már jelenleg is sújtják, a jövőben 

ez csak tovább romolhat. 

Gyümölcs- és szőlőtermesztés 

A gyümölcsültetvényekben az időjárási események közül a fagy- és jégkárok, valamint az aszály jelentik a 

legnagyobb kockázatot. A kajszi és az őszibarack esetén a felmelegedés kedvező hatású lehet, (jelenleg a 

termesztésük északi határán helyezkednek el a hazai termőhelyek) a meggy, cseresznye, dió, szilva, alma a 

jövőben is biztonságosan termeszthetők. A szárazság azonban komoly problémát jelenthet a málna, szeder, 

szamóca, ribizke esetében, amelyek termesztése csak öntözéssel lesz lehetséges. 

Magyarország a szőlőtermesztés északi határán fekszik, a várható felmelegedés akár előnyökkel is járhat, a 

tavaszi fagyok azonban jelentősen megnövelik a szőlőtermesztés kockázatát. Szintén előnyt jelent, hogy a szőlő 

a jelenlegi évi 500–600 mm csapadékot jól hasznosítja, öntözésre nincs szükség. Az előrejelzések szerint a 

csapadék éven belüli eloszlásában várható változás azonban szintén a termesztés kockázatát növelheti. 

Állattenyésztés 

A klímaváltozás hatásai nem kerülik el az állattenyésztést sem. Az utóbbi évek hőségnapjai és extrém 

csapadékai megviselték az állatokat, rontották a szántóföldi takarmányok és gyepek hozamait, valamint 

minőségét, továbbá rávilágítottak az épületek, technológiák és a takarmányozás hiányosságaira. Valószínű, hogy 

a gabonára alapozott állattartást a meleg, száraz tendencia erősödése kevésbé érinti hátrányosan, mint az 

abrakfogyasztó állatállományt. Az állattartó telepeknél a meleg és a szárazság miatt a vízellátás biztosítása, 

takarékos felhasználása és tartalékolása előrelátó intézkedéseket igényel. A klímaváltozás számos 

állategészségügyi problémát is felvet. Számolni kell eddig ismeretlen paraziták és kártevők megjelenésével, 

továbbá a betegségközvetítő vektorok megváltozásával. 

5.3. Élelmiszerbiztonság 

A vidéki térségek lakossága mint fogyasztó és mint termelő is szembesül a tevékenységéhez köthető 

élelmiszerbiztonsági korlátokkal, kockázatokkal. A klímaváltozással kapcsolatos legnagyobb 

élelmiszerbiztonsági problémát a biológiai, ezen belül a mikrobiológiai jellegű, élelmiszer eredetű 

megbetegedések jelentik. Ezek az élelmiszerbiztonsági problémák elsősorban az élelmiszerláncon belül a 

hűtőlánc megszakadáskor jelentkeznek, ez felléphet akár a gyártás, feldolgozás valamelyik szakaszában vagy a 

szállítás során is. A várható felmelegedés következtében megnövekszik a hűtést igénylő napok száma, valamint 

a hűtés energiaigénye, hisz egy magasabb hőmérsékletről indulva kezdődik meg a hűtés folyamata. Az 



 Az új évezred környezeti kihívása: 

az éghajlatváltozás 
 

 31  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

élelmiszer-előállítók számára a HACCP13-rendszer betartása jelent biztosítékot a lehetséges veszélyek 

kiszűrésére. A problémák nagy része azonban már jóval korábban, a mezőgazdaságban, az élelmiszer-

alapanyagok előállításakor kezdődik. Erre példa a legismertebb fertőzés, a salmonellosis, ennek kialakulásában 

az alapanyagként szolgáló baromfi, illetve tojás szalmonellás alapfertőzöttsége a döntő tényező. A 

megbetegedéssel kapcsolatos statisztikákból egyértelműen kiolvasható, hogy az ilyen jellegű megbetegedések 

számának növekedése egyenes arányban áll a hőmérséklet emelkedésével (júliusban és augusztusban 

regisztrálják a legtöbb megbetegedést). 

Egy másik élelmiszerbiztonsági kérdés, amely összefüggést mutat a klímaváltozással, az a gabona, olajosmag, 

szárazgyümölcs termékek gomba eredetű mikotoxin14 tartalma. Humán-egészségügyi szempontból a veszélyt 

ezen toxinok daganatképződésre kifejtett hatása jelenti. Mivel ezek nagy része rendkívül stabil vegyület, a 

hagyományos konyhai feldolgozás során ellenállnak a hőkezelésnek. Sajnos a termesztés során alkalmazott 

gombaölő szerek sem jelentenek jó megoldást, mivel ezek szermaradvány-eredetű élelmiszerbiztonsági 

kérdéseket vetnek fel. 

5.4. Erdőgazdálkodás 

Az erdőkben előforduló fafajok jelenleg is természetes elterjedési területüknek az éghajlati tényezők által 

kijelölt határain vagy azok közelében tenyésznek. Ezek a határok bizonyos időbeli késéssel követik az éghajlati 

zónák klímaváltozás miatti térbeli változását. Várhatóan a legnagyobb mértékben az erdőssztyepp klíma területe 

fog növekedni, ami az erdők számára kedvezőtlen, míg jelentős mértékben (mintegy 60%-kal) fog csökkeni az 

eddigi legkisebb területű bükkös klíma. 

A magyarországi erdőkben a csapadékcsökkenés, az aszály és a szélsőséges időjárási jelenségek egyértelműen 

nyomon követhetők. A fagykárok és a szélviharok az erdőállományokban eddig is okoztak kisebb-nagyobb 

pusztításokat, de a természetes regenerálódás ezeket eddig többségében helyreállította. Az erdőkben igen 

jelentős abiotikus károk keletkeznek: aszály-, tűz-, fagy-, jég-, vízkár, széldöntés, hótörés. Az erdő- és 

bozóttüzek viszonylag gyakoriak, de keletkezésük, terjedésük egyelőre csak részben hozható összefüggésbe az 

időjárás alakulásával. Természeti rendszerekben a biotikus károk és kockázatok lehetősége megnő, ugyanis a 

szárazabb és melegebb viszonyok mellett a könnyebben alkalmazkodó fajok, mint pl. a parlagfű, selyemkóró, 

gyapjaslepke, szúfélék terjedése várható. Rovarkártevők tömeges megjelenése az utóbbi években főleg a 

Dunántúlon fordult elő. A csapadékhiány hosszabb távon növekvő potenciális veszélyt jelent. A vízutánpótlás és 

megtartás különféle módszerei képezik a lehetséges védekezés alapját. Az erdőgazdálkodás szinte kizárólag 

az ökológiai adottságokra alapozódik, ezért az időjárási körülményekben bekövetkező változások igen 

érzékenyen érintik az erdők összetételét, sokoldalú szerepkörét, valamint jövedelmezőségét. 

5.5. Emberi egészség 

A klímaváltozás azonban nem csak az élelmiszereken keresztül befolyásolhatja az emberi egészséget, számos 

negatív hatással kell számolnunk, mint például a hőstressz hatása (elsősorban szív- és érrendszeri 

megbetegedéseket okoz, nagyarányú halálozást idéz elő), az UV-sugárzás, az allergén növények virágzási 

idejének megváltozása, a fertőző betegségek és az azokat hordozó vektorállatok elterjedése. A melegedő klíma 

számos potenciális vektorállat számára jelent kedvezőbb életkörülményeket, mint például a légy, csótány, 

hangya, molyok, amelyek szintén humán-egészségügyi és élelmiszerbiztonsági problémát jelentenek. 

Vizsgálatok igazolják, hogy a tavaszi pollenszezon korábban kezdődik, míg más erős allergén hatású 

növényfajok, mint pl. a parlagfű északabbra húzódnak, így az ország nagyobb területein jelentkezhet magas 

pollenkoncentráció a pollenszórás időszakában. Szintén a melegebb nyarak és az enyhe telek teszik lehetővé, 

hogy a mediterrán térségekben ma fontos pollenallergénekként számon tartott falgyom, ciprus, olajfa stb. 

hazánkban is megjelenhetnek. 

A klímaváltozás nagy valószínűséggel meg fogja változtatni az egyes fertőző betegségek tér- és időbeli 

megjelenését is: elsősorban a szúnyogok, kullancsok és rágcsálók által terjesztett betegségek válhatnak 

gyakoribbá. 

                                                           
13A HACCP mozaikszó, a tevékenység angol szavainak kezdőbetűiből állították össze: Hazard Analysis and Critical Control Points 

(veszélyelemzés és kritikus ellenőrzőpontok). 
14Pl. Aflatoxinok, ochratoxinok, patulin, fusarium-toxinok 
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5.6. Biodiverzitás és a természetes ökoszisztémákra gyakorolt 
hatások 

Az ENSZ nemzetközi tudóscsoportjának egyik jelentése szerint a klímaváltozás a természetes élővilágra és a 

biológiai sokféleségre gyakorolt hatása szempontjából Magyarország a világ egyik legsérülékenyebb országa. 

Amíg más országokban csak egyes területek esnek az ökológiailag legmagasabb sérülékenységi besorolás alá, 

addig Magyarországon szinte alig van ettől eltérő térség. Rosszabb helyzettel Európában csak Belgium, a 

világon pedig a Dél-Afrikai Köztársaság szembesül. A klímaváltozás miatt bekövetkező természeti 

átrendeződési folyamat fajgazdagság szempontjából elszegényedett, sérülékenyebb társulásokat 

eredményez, így további fajok inváziója előtt nyitja meg az utat, és általában a könnyen terjedő fajok 

előretörése várható. 

A klímaváltozás során közvetlenül veszélyeztetettek a vizes és/vagy hűvös mikroklímát igénylő élőhelyek (pl. 

lápok, mocsarak). A fajösszetétel átrendeződése miatt pedig elsősorban a zonális erdők és gyepek (pl. kékperjés 

láprétek, gyertyános-tölgyesek), az özönfajok (inváziós fajok) előre jelzett további terjedése miatt pedig 

közvetve veszélyeztetettek például a hullámterek, homoki gyepek, erdősztyeppes erdők. 

Vízi ökoszisztémák 

A lápok az ökológiai szempontból kiemelkedően fontos vizes élőhelyeknek a biológiai sokféleség megőrzése 

szempontjából legfontosabb csoportjába tartoznak. A többi vizes élőhellyel ellentétben bennük az elhalt növényi 

anyagok nem bomlanak le, hanem tőzeget képezve felhalmozódnak, így szenet vonnak ki a biokémiai 

ciklusokból. A tőzeg nemcsak szén-rezervoár, de jelentős mennyiségű vizet is képes megkötni, így meghatározó 

szerepe van a vízvisszatartásban. 

A tavakban és a vízfolyásokban az aszályos időszakok gyakoribbá válásával csökkenek a halak természetes 

ívóhelyei, az ivadékok védett életterei. A tavak vízminőségében fontos szerepet játszó nádasok és 

algavegetációk is érzékenyen reagálnak az alacsonyabb vízszintekre, főleg ha ez a víz felmelegedésével jár 

együtt. 

Jelenleg hazánkban 23 vizes élőhely található a Ramsari Jegyzéken, mintegy 180 000 hektár kiterjedéssel. 

Azonban az élőhelyek védelme önmagában nem elegendő, magát az ökológiai rendszert kell megőrizni, amely 

képes az ott élő fajok megtartására. 

Szárazföldi ökoszisztémák 

A néhány foknál magasabb felmelegedés hatására a vegetációs övezetek eltolódhatnak, ami azt jelenti, hogy a 

természetes ökoszisztémák a mai formában, a mai helyükön nem lesznek képesek fennmaradni. Ezzel 

egyidejűleg megváltoznak a táplálékhálózatok, a természetes élővilág fajai elszigetelt élőhelyekre vonulnak 

vissza, helyüket inváziós fajok vehetik át. Az elvándorlási folyamatot nagyban hátráltatja, hogy a természetes 

vegetációval borított területek között kevés a kapcsolat, a nagyüzemi mezőgazdasági termelés, a nagytáblás 

monokultúrák elvágják a menekülési útvonalakat. A pannon vegetáció legveszélyeztetettebb csoportját az 

endemikus fajok alkotják, mivel ezek a fajok csak a Kárpát-medencében fordulnak elő. 

Ma már megkérdőjelezhetetlen, hogy a klímaváltozás jelentős hatással van a természetes ökológiai rendszerekre 

és rajtuk keresztül a gazdasági és társadalmi folyamatokra. A társadalmi jólét, valamint a gazdasági folyamatok 

egyaránt a korlátozottan rendelkezésre álló „ökoszisztéma szolgáltatásokra” támaszkodnak. Ezek megóvása 

össztársadalmi és gazdasági érdekünk. 

5.7. Bioszféra szolgáltatások 

A Föld az élet keletkezése óta kisebb-nagyobb klímaváltozásokon ment keresztül. A legfontosabb különbség a 

jelenlegi és a múltbéli klímaváltozások között a változás időskálája. A korábbi változások nagyságrendekkel 

lassabban mentek végbe a mostanihoz képest. A biodiverzitás csökkenését az adott időszakra eső kihalt fajok 

számával, azaz a fajok kihalási rátájával jellemezhetjük. A folyamatok jelenlegi felgyorsulását jelzi, hogy ez a 

ráta a természetes kihalási háttér rátájának mintegy 50–100-szorosa. 

A biodiverzitás, a fajok sokfélesége igen jelentős természeti erőforrásunk, amelyek értékét gyakran nem vesszük 

figyelembe. A közfelfogás szerint valaminek az értékét az határozza meg, amennyit hajlandók fizetni érte az 

emberek. A hagyományos közgazdasági szemlélet hajlamos alábecsülni a természeti erőforrások értékét, így a 
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környezet károsítását és a természeti erőforrások felélését többnyire elhanyagolják. Az ökológiai 

közgazdaságtan ezt a problémát úgy oldja meg, hogy a gazdaság nyelvére fordítja le a biodiverzitás különféle 

szempontú értékelését. Az ökológiai közgazdaságtan eszközeivel olyan szolgáltatások értékét 

számszerűsíthetjük, mint például az ökoszisztémák klímaszabályozó szerepe vagy a hegyi erdők szerepe az 

árvizek mérséklésében. 

A klímaváltozás várható hatásainak értékelésekor figyelembe kell venni, hogy az emberi társadalom a bioszféra 

része, attól és annak szolgáltatásaitól nem lehet elválasztani. A bioszféra szolgáltatásait az eltérő élőhelyek 

életközösségei együttesen egymással kölcsönhatásban nyújtják. Egy adott élőlényközösség által nyújtott 

szolgáltatás nagysága az adott élőlényközösség típusától függ, és arányos annak térbeli elterjedésével. 

Egy adott élőlényközösség megsemmisülésének hatása a globális ökoszisztéma folyamatain keresztül (bio-

geokémiai ciklusok, globális légkörzés) az emberi társadalom egészére fejti ki hatását, így a lokális károsodás és 

annak hatásai egy bonyolult ökológiai hatásláncon keresztül, térben és időben diffúz módon jelentkeznek, 

gyakran az eredeti károsodás helyszínétől távol. 

5.8. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A lecke célja, hogy átfogó ismereteket közvetítsen az éghajlatváltozás várható természeti és környezeti 

hatásairól a Kárpát-medencében, különös tekintettel az aszály, árvíz és belvíz, a növény- és állattenyésztés során 

bekövetkező változásokról. A képzésben résztvevők elsajátíthatják az erdőgazdálkodásban, az emberi egészség 

terén, valamint a biodiverzitás és az ökoszisztéma szolgáltatásokban bekövetkező változások beazonosítását. 

A lecke elsajátításának becsült ideje 1,8 óra. 

6. Várható gazdasági és társadalmi hatások a Kárpát-
medencében 

6.1. Energiagazdálkodás: fosszilis energiahordozók 

Az éghajlatváltozás elleni küzdelemben az energiaszektornak döntő szerepet kell játszania, hiszen az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának mintegy 75%-a az ágazathoz köthető. A szektor kibocsátásainál az összes 

villamosenergia- és hőtermelésre fordított – beleértve a háztartásokban felhasznált – a tüzelőanyagokból és a 

közlekedés során elégetett üzemanyagból származó ÜHG-t figyelembe kell venni. 

Az energetika meghatározó szerepét jól szemléltetik a 2005-ös adatok15, amelyek szerint az 1.153,2 PJ belföldi 

energiafelhasználás csaknem 81%-kát fosszilis energiahordozókból fedezte az ország. Ez nemcsak 

klímavédelmi szempontból, hanem energiabiztonsági megfontolásokból is rendkívül hátrányos. Magyarország 

ugyanis a fosszilis energiahordozók több mint 77%-át importból szerzi be. A megújuló energiatermelés igen 

alacsony, 2005-ben mindössze 4,1%-ot képviselt a teljes energiafelhasználáson belül, és azt is jelentős részben 

környezetileg fenntarthatatlan módon érte el. 

Az energiafelhasználás tüzelőanyag-szerkezete főképp földgázon alapul – kivéve azon ágazatokat, ahol erre a 

technológiából adódóan (például vas- és acélipar) nincs lehetőség. A fosszilis energiahordozókon belül a 

földgáz a leginkább klímabarát, ennek eredményeképp az ipar mintegy 34%-ban felelős az összes 

üvegházhatású gáz kibocsátásáért. 

A gazdasági szerkezet alakulásával kapcsolatosan az energiaigényes, nagy kibocsátású, egyben kevés embert 

foglalkoztató, nem hazai igényeket kielégítő iparágak betelepülése klímavédelmi szempontból kifejezetten 

előnytelen. Ez azt jelenti, hogy a beruházások támogatásánál vagy/és engedélyezésénél vizsgálni kell, hogy egy 

adott, az üvegházhatású gázkibocsátásokat növelő létesítmény megvalósítása középtávon milyen plusz 

kibocsátáscsökkentési szükségletet eredményez annak érdekében, hogy a kibocsátáscsökkentési vállalásának 

Magyarország meg tudjon felelni, és ennek költségével együtt a létesítendő üzem továbbra is pozitív gazdasági 

hasznot eredményezzen. 

Klímavédelmi szempontból elsősorban az alacsony energiaintenzitású, magas hozzáadott értékkel rendelkező 

technológiák, ágazatok a kívánatosak. 

                                                           
15NÉS 
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A következő 20–30 évben az energiaszektor területén az alábbi változások prognosztizálhatók: 

• az energiafüggőség és -ellátás egyre több kérdést vet fel Európában és Magyarországon, de ez a tendencia 

érvényesül a világ legtöbb országában is, 

• az energia költségei és árai jelentősen emelkednek, 

• az energiaellátás, energiabiztonság kockázatai csak hosszabb távon csökkenthetők, 

• a környezetvédelem igényei és követelményei szigorodnak. 

6.2. Energiagazdálkodás: megújuló energiahordozók, 
energiaültetvények 

A megújuló energiaforrás olyan közeg, természeti jelenség, amelyekből energia nyerhető ki, és amely akár 

naponta többször ismétlődően rendelkezésre áll, vagy jelentősebb emberi beavatkozás nélkül legfeljebb néhány 

éven belül újratermelődik. A megújuló energiaforrások használata összhangban van a fenntartható fejlődés 

alapelveivel, nem okoznak olyan halmozódó káros hatásokat, mint az üvegházhatás, levegőszennyezés, 

vízszennyezés. 

 

1.6.2.1. ábra Forrás: Pataky T. – Dr. Unk Jánosné: Települések mérnöki műveletei és létesítményei. BME, 

Tankönyvkiadó, 1990. 

A mező- és erdőgazdálkodás termékei a múltban komoly szerepet játszottak a vidéki lakosság 

energiaszükségletének kielégítésében. A földgázon alapuló fűtés elterjedésével ez a kép megváltozott, azonban a 
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mai energiaárak mellett, valamint a klímaváltozás okozta hatások miatt újra felértékelődött a megújuló energiák 

hasznosítása. 

A klímaváltozás hatására egyes mezőgazdasági területek nem lesznek alkalmasak a hagyományos 

növénytermesztésre, azonban az energetikai célú növénytermesztés ezeken a területeken is folytatható. 

Jelen témában az energiaültetvényeket, mint biomassza alapanyag előállítására alkalmas ültetvényeket mutatjuk 

be, kiemelve, hogy a biomassza előállítása jelentős környezeti terheléssel jár, mivel intenzív művelést 

igényel, műtrágya és növényvédőszer igénye igen magas, és 2006-ban a mezőgazdaság volt a második 

legjelentősebb szektor Magyarország üvegházhatású gáz leltárában, 11%-kal járult hozzá a teljes 

kibocsátáshoz, a N2O-kibocsátásunk legnagyobb része (69%) pedig elsősorban a magas 

műtrágyahasználat következménye. Ezért az energiaültetvények telepítését körültekintő tervezésnek és 

energetikai, ökológiai kockázatelemzésnek kell alávetni. 

Energiaerdők és fás szárú energiaültetvények 

Az energiaerdő fogalmát gyakran keverik az fás szárú energetikai ültetvénnyel. A kettő között az az alapvető 

különbség, hogy míg az előbbi a hagyományos erdőgazdálkodás alá tartozik, addig az utóbbi gyakorlatilag a fás 

szárú mezőgazdasági ültetvénygazdálkodás kategóriájába sorolható. Az köti össze őket, hogy mindkét esetben 

az energetikai szempontoknak kedvező fafajokat ültetik, ami általában gyorsabban növő és nagyobb 

tömeghozamú a hagyományos erdőkkel szemben. A kettő természetesen más-más szabályozás alá esik, hisz míg 

az energiaerdő a hatályos Erdőtörvény alá tartozik, addig az energetikai célú faültetvényre speciális szabályok 

vonatkoznak, hisz itt többféle, ún. mini (1–4 év), midi (5–10 év), rövid (10–15 év), közepes (15–20 év) és 

hosszú (20–25 év) vágásfordulóval dolgozhatnak. A leggyakrabban e célból termesztett fafajták hazánkban a 

gyertyán, juhar, hárs, fűz, éger, nyír és az akác, illetve ültetvények esetében ezek hibridjei. 

Lágyszárú energetikai ültetvények 

A szilárd biomassza-tüzelés egyik speciális, viszonylag új alapanyagait képezik a különböző gabonaszalma, fű 

vagy a nád. A szalma kivételével ezeket szintén célirányosan az energiatermeléshez szükséges igények 

kiszolgálása érdekében nemesítik, így itt is fő szempontok a tömeghozam, a fűtőérték és a gyakori 

betakaríthatóság. A fás szárú ültetvényekkel szemben az egyik fő különbség és egyben előny, hogy a 

lágyszárúak termesztéséhez és betakarításához nincs szükség újabb gépek kifejlesztéséhez, hiszen az egyébként 

a szántóföldi gabonatermesztésben használtak átalakítás nélkül itt is használhatóak. Ráadásul energetikai célra 

az év eleji, téli időszakban érdemes a növényeket betakarítani, mivel ilyenkor a legkisebb a szárakban a 

nedvességtartalom. Ebben az időszakban pedig a mezőgazdasági betakarítógépeket nem használják, így nagy 

előny, hogy azok éves kihasználtsága növelhető. Hátrány viszont, hogy míg a termesztés és a betakarítás nem 

igényel új infrastruktúrát, addig a felhasználás igen. A fás növények tüzelésével szemben ugyanis itt nem 

beszélhetünk akkora hagyományokról, ezért, illetve a kémiai összetevők miatt, a tüzeléstechnikában a 

hagyományos kazánokkal szemben újakra van szükség. 

6.3. Közlekedés 

A klímaváltozás a nyári és téli hónapokban egyaránt komoly hatással lesz a közlekedésre, a közlekedés 

feltételeire. 

Télen a síkos utak és a rossz látási viszonyok előfordulása gyarapszik. Ha a növekvő téli csapadékmennyiség 

havazás formájában ér földet, megnövekedhet a hóakadályos, hófúvásos napok száma. A fagypont körüli 

hőmérséklet és a változó halmazállapotú csapadékok is kedvezőtlenül érintik az útburkolatok állagát: az 

aszfaltburkolatok repedéseibe szivárgó víz kátyúsodást okoz, amelyek száma szintén megnövekedhet. A heves 

széllökésekkel érkező viharok szintén nagy károkat okozhatnak a közlekedésbiztonsági berendezésekben, 

közlekedési jelzőlámpákban. A jegesedés, a hirtelen lezúduló csapadék a légi közlekedést sem kíméli, ez 

biztonsági és komoly pénzügyi kockázatot jelent a légitársaságoknak. 

Nyáron a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék alámoshatja a vasúti töltéseket, partfalakat, amely 

fölcsuszamlást is okozhat. A légi közlekedésben a magasabb hőmérséklet növelheti az üzemanyag-fogyasztást, 

és a hirtelen lezúduló csapadék elvezetése is gondot jelenthet. Az éghajlatváltozás kedvezőtlenül érinti az utak 

és autópályák melletti növényzetet is. A nyári hónapokban a forró napok számának növekedése 

aszfaltkárosodást okoz, a huzamosabb ideig fennálló hőségnapok a burkolat nyomvályúsodásának erősödését 

idézhetik elő, különösen, ha a napi átlaghőmérséklet egymást követő három napig nem süllyed 26 °C fok alá. A 

forró napok a vasúti sínek deformálódását, vetemedését is magukkal hozzák. 
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6.4. Versenyképesség 

A vidéki gazdaságok a globalizált piacgazdaságban, a sokszereplős piacgazdasági kereslet szabályozta 

gazdasági térben kénytelenek működni, annak ellenére, hogy a „verseny” igen korlátozott. A versenyben csak a 

versenyképesség javításával, erősítésével lehet helytállni, alkalmazva a fenntartható fejlődés alapelveit. Ezek az 

elvek közvetlen és közvetett úton egyaránt hozzájárulnak a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez is. A vidéki 

éghajlatvédelmet és fenntarthatóságot előmozdító három legfontosabb terület: 

Versenyképes, klímabarát és fenntartható tevékenységek 

A fenntartható helyi gazdaságfejlesztés alapja a háztáji termelés és a hagyományos kisparaszti gazdálkodási 

formák működése. A helyi, jó minőségű, hazai alapanyagokat feldolgozó élelmiszerellátás a helyi közösségek 

önellátását és egyben önrendelkezését is kiteljesítheti, az ökológiai gazdálkodásban rejlő lehetőségek pedig 

nagyobb jövedelmezőséget is jelenthetnek. A termelési és értékesítési hálózatok kialakítása és működtetése a 

helyi piacok feltámasztását, a közvetlen értékesítés és a nagyobb hozzáadott értékű, innovatív agrártermékek 

elterjesztését is szolgálja. A kistermelői szektor jelentősebb élőmunka igényt támaszt, ezáltal munkalehetőséget 

jelenthet a helyi lakosságnak, s így növeli a település megtartó erejét. A klímaváltozás következtében fellépő 

megváltozott körülmények között a termelés versenyképessége tovább javítható, ha az agrártermelés a 

termőhelyi adottságokra épít, és figyelembe veszi az agroökológiai potenciálnak megfelelő agrártermelést. 

Versenyképes intézményi, vállalkozói háttér 

Versenyképes az a vállalkozás, szervezet, intézmény, amelyik képes megőrizni, bővíteni, megerősíteni piaci 

pozícióját. Ezt erőforrás-kímélő környezetbarát megoldásokkal, például megújuló energiaforrásokon alapuló 

termeléssel érheti el. Az erőforrások fenntartható és klímabarát használata az agrár- és vidékfejlesztésben 

elsősorban anyag- és energiatakarékosságot, melléktermék-újrahasznosítást, korszerű, biológiai 

növényvédelmet, valamint a tájhoz, termőhelyhez igazodó földhasználatot jelent. Lényeges, hogy az elhúzódó 

agrárválság közepette az emberközpontú, társadalmi elkötelezettségű vidékfejlesztésben következetesen 

érvényesítendő elsődleges alapelv a vidék megtartó ereje. A társadalmi elkötelezettségnek – mind a 

településpolitikában, mind a támogatásokban, mind az intézményfejlesztésekben – a családok, a faluközösségek 

és a nemzeti szint (magyar érdekek) dimenzióiban is meg kell mutatkoznia. 

Versenyképes szereplők 

A versenyképes szereplők ismérve, hogy az időben rendelkezésre álló és megbízható információkat fel tudják 

használni, és tudásukat folyamatosan bővíteni tudják. A vidékfejlesztésben a kutatás-fejlesztés és az innováció 

szerepe egyre inkább felértékelődik, ami nemcsak a fenntarthatóságot és a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodást segíti, hanem a lassuló európai gazdasági növekedés, növekvő munkanélküliség, s a csökkenő 

versenyképesség ellensúlyozásában is kiemelt fontosságúvá válhat. Mindezeket korszerű eszközökkel, 

támogatásokkal, tanácsadói hálózattal, képzésekkel kell segíteni. 

6.5. Turizmus 

A klímaváltozásra való érzékenységet nagyban meghatározza a turizmus típusa, azon belül az utazás célja. Az 

üzleti, családi- és barátlátogatás célú turizmus kevésbé érzékeny, mint a szabadidős turizmus, hiszen utóbbi 

esetben a desztináció megválasztásának lényeges szempontja az időjárás. 

A klímaváltozás turizmusra gyakorolt hatásai összefoglalóan a következő csoportokba sorolhatóak: 

• Közvetlen hatások: Három fontosabb direkt hatást különböztetünk meg. Az első ilyen hatás, hogy az 

időjárásból származó előnyök a klímaváltozás miatt a földrajzi területek között átrendeződnek, megváltozik a 

csúcsszezon időszaka. Pl. egyes mediterrán területeken a mostani elő- és utószezon válhat a főszezonná, míg 

a jelenlegi főszezonban kisebb kereslet várható. A másik direkt hatás a működési költségek megváltozása, 

például a hűtésre, fűtésre, öntözésre jutó kiadások változásai. Végül a harmadik direkt hatás az extrém 

időjárási események gyakoriságának növekedéséből adódik. 

• Környezeti változásokból adódó közvetett változások: nemcsak az éghajlat maga, hanem az általa 

nagymértékben befolyásolt természeti környezet, természeti erőforrások is fontos erőforrást jelentenek a 

turizmus számára. A klímaváltozás egyes ökoszisztémákat, állat- és növényfajokat komolyan veszélyeztet, 

további közvetett hatás lehet a prognosztizált vízhiány, ami miatt az egyes gazdasági szektorok versenyezni 

fognak ezért a lényeges természeti erőforrásért. Egyes élősködők, betegségek elterjedésére ugyanakkor 
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kedvező hatással lehet a klímaváltozás, ami, hasonlóan az élelmiszer-termelés feltételeinek romlásához, 

negatívan befolyásolja a turisztikai potenciált. 

• A mitigációs politika hatása a mobilitásra: a klímaváltozás mérséklésére tett erőfeszítések, a szabályozás 

szigorodása, például a légiközlekedés terén a mobilitási költségeket növelheti, ami ugyancsak hatással van a 

turizmusra. Különösen a távoli desztinációk számára ez negatív hatást jelent, ugyanakkor egyes közeli 

desztinációk esetében ez pozitív hatást, a desztinációk újrafelfedezését jelentheti. 

• Társadalmi változások, beleértve a gazdasági és politikai hatásokat is: a klímaváltozás veszélyezteti a 

jövőbeni gazdasági növekedést, a jövedelmi viszonyok megváltozását eredményezheti, egyes országokban 

akár politikai instabilitást is okozhat. Ez egyrészt a diszkrecionális jövedelem csökkenése miatt a keresletet, 

másrészt a leginkább negatívan érintett országok esetében a kínálatot is különösen negatívan érinti. 

A turizmuson belül a közlekedési szektor járul hozzá leginkább az üvegházgáz (ÜHG) kibocsátásához, a 

közlekedésen belül pedig a légi közlekedés a legjelentősebb. A légi utat tartalmazó utazásoknál a teljes 

utazásnak a klímaváltozáshoz való hozzájárulásának 60–90%-a a desztinációra való eljutásból és hazatérésből 

ered. 

Globálisan, becslések szerint a turizmus üvegházgáz kibocsátásának 21%-áért felelős a szállásszolgáltató 

szektor, amelynek mind közvetett, mind közvetlen kibocsátása főként az energiahasználatból ered. 

6.6. Vidékfejlesztés 

Az alacsony népsűrűségű és az alacsony népességű központi településsel rendelkező kistérségek, vidékies 

térségnek tekinthetők. 

A vidéki térszerkezet egyik jellegzetessége, hogy a hazai települések több mint 50%-a tartozik az 1000 fő alatti 

települési népességnagyság-kategóriába, míg a települések közel 1/3-a aprófalu, azaz népessége nem éri el az 

500 főt sem. Magyarországon a népesség közel egyharmada községekben él, 8%-a pedig 1000 fő alatti 

településeken. 

A vidéki kistelepülések a többnyire fejletlen infrastruktúra, a helyi szolgáltatások legtöbbször alacsony 

színvonala és a rossz elérhetőség következtében hátrányos helyzetűek. Gazdasági funkcióik erősen kiürültek, és 

a helyi munkalehetőségek hiánya miatt az ingázás és az elvándorlás jellemzi őket. 

Az aprófalvak esetében – bár elsősorban lakóhelyek, népességmegtartó erejük alacsony – a demográfiai 

hanyatlás erőteljesen érvényesül, amihez az utóbbi években hozzájárult az üzemeltető önkormányzatok 

eladósodása, a helyi kis- és középvállalkozások alacsony jövedelemtermelő képessége, és a fenntarthatóság 

alapvető létfeltételének tekinthető helyi oktatási lehetőségek megszűnése, az iskolabezárások. 

A fentieket figyelembe véve a vidéki területek és az ott élők hatványozottan ki vannak téve az éghajlatváltozás 

hatásainak. 

A vidék, az agrárgazdasági tevékenységek – a nemzetgazdaság más ágaitól eltérően – speciálisak abban a 

tekintetben is, hogy különféle megoldásokkal egyaránt hozzájárulhatnak az élelmezés-, energia- és 

környezetbiztonsághoz. Mindezek hazánk természeti adottságain alapulnak, és fenntartható tevékenységekkel a 

megőrzés előtérbe kerülése mellett tovább szolgálhatják a közjót, a vidéki életminőség javítását és a változó 

klímához való alkalmazkodást. 

6.7. Fenntartható fejlődés 

Az éghajlatváltozás szerteágazó hatásokkal jár, az ellene való küzdelem is sok területen összehangolt 

beavatkozásokat kíván. Döntően befolyásolja a mezőgazdaság jövőjét, és sok más gazdasági szektor 

jövedelmezőségét, de jelentős hatással van a társadalomra is, mert például az olyan súlyosabb időjárási 

események, mint az áradások és az aszályok, gyakran aránytalan mértékben sújtják a legrosszabb helyzetben 

lévő társadalmi csoportokat és régiókat. 

A fenntartható fejlődés három pillére: a környezeti – gazdasági – és társadalmi rendszerek közötti harmonikus 

viszonyok kialakítása és fenntartása. E vonatkozásban a klímaváltozás hatásai az alábbi területeken jelennek 

meg, s ezek egyben a beavatkozások, feladatok kijelölését is jelentik: 
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• az üvegházhatású gázok kibocsátásának szabályozása, mérséklése elsősorban az energiafelhasználás, az 

építkezési szokások, a közlekedési igények, illetve az ipari tevékenységek területén, 

• az energiahatékonyság javítása és a nem fosszilis energiahordozók nagyobb arányú használata, 

• a közlekedésben a CO2-kibocsátás csökkentése, a jobb hatásfokú, kisebb energiafogyasztású közlekedési 

eszközök alkalmazása, az alternatív üzemanyagok és az azokat felhasználó járművek elterjesztése, illetve a 

változó időjárási körülmények között a közlekedési infrastruktúra állapotának megőrzése, 

• a fűtés és hűtés hatékonyabbá tétele, 

• a változásokat figyelembe vevő talajművelés (amelynek víztároló és CO2-elnyelő kapacitása jelentős), a 

„kettős rendeltetésű” (belvíz-aszály) vízrendszerek kialakítása, illetve az erdőtelepítés, 

• a vízvisszatartás, a vízmegtartó képesség fokozása, 

• zöldfelületek növelésével, zöldfelületi rendszerek kialakításával javítani kell a települések mikroklimatikus 

adottságait és ezáltal az ott lakók életminőségét, 

• meteorológiai előrejelzési és riasztási rendszer tökéletesítése, 

• lakossági tájékozottsági szint növelése, a kibocsátáscsökkentési és az alkalmazkodási lehetőségekre 

vonatkozó ismeretek közreadása, környezeti tudatformálás. 

6.8. Terület- és településfejlesztés 

A terület- és településfejlesztés jelentősége a klímaváltozás szempontjából annak koncepciójából, céljaiból 

vezethető le. 

A területfejlesztési politikának hat alapvető pillére van: 

• a központi területfejlesztési beavatkozások, 

• a területileg összehangolt szakpolitikák, országos fejlesztési stratégiák, programok, 

• a területrendezés, 

• a regionális, megyei, kistérségi és egyéb területi szintek fejlesztéspolitikái, 

• a vidékfejlesztés, 

• a város- és falufejlesztés. 

A klímaváltozás hatásainak bemutatása, a kibocsátáscsökkentési célok és az alkalmazkodási lehetőségek 

ismertetése valamennyi országos és területi tervezés, program és fejlesztési terv alapvető részévé kell váljon. A 

fejlesztési tervekben egyes beruházások tervezésénél figyelembe kell venni, hogy egyes erőforrás-igényes ipari 

ágazatok (pl. vegyipar, élelmiszeripar) a vízhiány, a növekvő hűtésigények következtében csak meghatározott 

térségekbe telepíthetőek. Ugyancsak a területi tervezés során szükséges figyelembe venni, hogy a jövőben 

gyakoribbá váló árvizek és belvizek veszélyeztethetik a beruházások megtérülését, akár nemzetgazdasági 

károkat is okozhatnak. 

A fejlesztések és az éghajlatváltozás kapcsolatrendszerét az alábbi ábra szemlélteti: 
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1.6.8.1. ábra Forrás: saját 

6.9. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

6.9.1. Kátyúzási nagyüzem a közúthálózaton 

„A Magyar Közút Nonprofit Zrt. minden hadra fogható embere és gépe a télen keletkezett úthibák 

megszüntetésén dolgozik. A társaság kátyúzási munkáit immár nagyban segíti a jó és enyhe tavaszi időjárás, így 

az utóbbi napokban, hetekben már át tudott térni a tartósabb megoldást jelentő meleg kátyúzási technológiára. A 

cég a kátyúzási munkáit ütemterv szerint, folyamatosan végzi. 

A társaság az általa üzemeltetett harmincezer kilométeres országos közúthálózaton jelenleg mintegy 120 ezer 

betömetlen kátyút tart nyilván annak ellenére, hogy az első negyedévben csaknem 10 ezer tonna aszfalt 

felhasználásával már több mint 207 ezer úthibát szüntettek meg a cég szakemberei, összesen 1,3 milliárd forint 

értékben. 

A téli nagy csapadékmennyiség és a nagy hőingadozások rendkívüli módon kedveztek a kátyúképződésnek az 

elöregedett burkolatú közúthálózaton. A társaság 77 üzemmérnökségének egy-egy brigádja, ha az időjárás 

engedte, télen is dolgozott az úthibák megszüntetésén. 

Ezrével születnek új kátyúk 

A szeszélyesen hol felmelegedő, hol mélyen fagypont alá lehűlő időjárásnak köszönhetően ismét 

kátyúhelyzetről lehet beszélni a hazai utakon. A 2010. év eleji aszfaltállapotok miatt a fő autós beszédtéma a 

különböző futómű-károsodások okozta bosszúság, illetve a leginkább ragyaverte útvonalak számbavétele volt és 

lesz is még egy darabig. 

2010. január 6-án reggel 1100 kátyú volt a Fővárosi Közterület-fenntartó kezelésében lévő budapesti utakon, 11 

brigád dolgozott a balesetveszélyes lyukak ideiglenes betömedékelésén, kijavításán. Január 7-én reggelre 707-re 

csökkent a számon tartott úthibák száma, aznap már 12 kátyúzó brigád volt a budapesti utcákon, és a következő 

napokban is 12 munkacsoport dolgozik éjjel-nappal. A 2010-es év első négy napja alatt rendkívül sok, összesen 

3552 kátyút javítottak ki az FKF dolgozói, azaz a 707 kedd reggel még meglévő lyukat hozzászámítva kiderül, 

hogy naponta több mint ezer kátyú született a fővárosi fő- és tömegközlekedési útvonalakon. 

A kátyúk elleni küzdelemben jelenleg nyerésre állnak az FKF brigádjai, bár az tény, hogy a jelenlegi hideg 

időben csak a kevésbé tartós hideganyagos technológiával tudják az aszfalt hibáit javítani, így csupán a 

pillanatnyi balesetveszély és károkozás ideiglenes elhárításáról lehet szó. Az időtálló, meleganyagos 

technológiát csak később, a jobb idő (tartósan plusz öt fok feletti hőmérséklet) beköszöntével lehet bevetni. Az 
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úthibákat nyilvántartó adatbázisból így nem is törlik a most betömött lyukakat, azok mellé csak jelzés kerül, 

hogy ideiglenes helyreállítás történt, végleges javításra később kell sor kerüljön. A budapesti kátyúk (és egyéb 

úthibák, rendellenességek) feltérképezését húsz útellenőr végzi folyamatosan, ők járják végig az FKF 

kezelésében lévő 1060 kilométernyi budapesti fő- és tömegközlekedési úthálózatot. Körülbelül két nap alatt 

végeznek az 1060 kilométerrel, és kezdik elölről az ellenőrzést, így a közterület-fenntartó adatbázisa is 

nagyjából ennyi idő alatt frissül. Az úthibák pontos helyét műholdas navigációs helymeghatározással (GPS) 

rögzítik, az adatbázisba az is bekerül, hogy mekkora méretű kátyúra kell számítaniuk a javítóbrigádoknak. 

Budapesten egyébként az elmúlt években nagyban javult a kátyúhelyzet, ami javarészt a Podmaniczky-program 

útfelújításainak köszönhető. 2005-ben is még döbbenetesen sok, több mint százezer kátyú volt az FKF 

kezelésében lévő utakon, emlékeztet Horváth László. A Podmaniczky-program keretében eddig 530 kilométer 

budapesti főútvonal újult meg, ennek köszönhetően 2008-ban körülbelül ötödére, húszezerre csökkent az 

úthibák száma. 2009-ben kicsivel több, 21 621 kátyút regisztrált az FKF, a jókora többlet a karácsonyi 

rendkívüli időjárásnak, a negyvenfokos hőmérséklet-ingadozásnak tudható be. A kátyúelhárítás gondja persze 

nem csak az FKF vállát nyomja, a kerületi önkormányzatok kezelésében háromszor több, körülbelül 3000 

kilométernyi budapesti útszakasz, utca, közterület van. A kerületek forrásaik szűkössége miatt jóval kevesebbet 

tudnak tenni a kátyúhelyzet javítása érdekében, az úthibák számontartása és javítása is kerületenként változó. 

Ebből adódóan csak becsülni lehet, hogy hány kátyú lehet a kisebb utcákon: feltehetőleg több ezer autórongáló 

úthiba lehet még a fentebb említetteken kívül Budapesten. 

Az országos helyzet sem jobb jelenleg, mint a budapesti. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által üzemeltetett 

harmincezer kilométeres közúthálózaton körülbelül ötvenezer kátyú van. Az ország útjain – hasonlóképp a 

fővároshoz – naponta 1000–1500 új kátyú keletkezik, az elmúlt egy hét alatt 13 800 kátyút tömedékeltek be a 

Közút dolgozói, természetesen az ő munkájukat is nagyban befolyásolja az időjárás, a hideg idő miatt csak a 

rosszabb minőségű hideganyagos technológiával tudnak dolgozni, ha az időjárási körülmények éppen 

megengedik. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Észak-alföldi és Észak-dunántúli Regionális Főmérnökségének 

területén található a legtöbb kátyú, több mint 16-16 ezer. 

A kátyúzás gyakorlatilag ablakon kidobott pénz. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2009-ben országszerte több 

mint hétszázezer kátyút temetett be, ami hatmilliárd forintba került. Mivel a hazai utak átlagéletkora 40 év, így a 

kátyúzás nem jelent tartós megoldást, ami a teljes burkolatcsere lenne. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

keretében 2009 végéig 159 útszakasz, 1003 kilométernyi út felújítása fejeződött be. 

Index portál 

6.10. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A lecke célja, hogy átfogó ismereteket közvetítsen az éghajlatváltozás várható gazdasági és társadalmi 

hatásairól, a leckét elsajátító biztonsággal felismerje a fosszilis és megújuló energiahordozók témakörben a 

felmelegedés következtében elsősorban a Kárpát-medencében fellépő hatásokat. Ismereteket szerezzen a 

közlekedés, a turizmus, a versenyképesség, a vidékfejlesztés, a fenntartható fejlődés, a terület- és a 

településfejlesztés és a klímaváltozás összefüggéseiről. 

A lecke elsajátításának becsült ideje 1,7 óra. 

7. A modulhoz kapcsolódó további kiegészítő 
információk 

A modul hat leckéből álló, egymáshoz szervesen kapcsolódó témakörből áll, amelyek ismereteket közvetítenek 

az éghajlatváltozás okairól, a globális és a Kárpát-medencében történt megfigyelésekről. A modul segít 

elsajátítani Magyarország éghajlatának jellemzőit, és képet ad az elmúlt száz év extrém időjárási eseményeiről, 

rámutatva a felmelegedés nyomon követhető tendenciáira és azokra az éghajlati forgatókönyvekre, amelyek 

alapján a további kutatások folynak. 

A képzésben résztvevők elsajátíthatják azoknak a nemzetközi és hazai kutatásoknak, egyezményeknek és 

joganyagoknak az alapjait, amelyek meghatározzák a világ és Magyarország klímapolitikáját. 

A képzésben résztvevők a modul segítségével biztonsággal felismerik azokat a gazdasági, társadalmi és 

környezeti várható hatásokat, amelyek akár globálisan, akár a Kárpát-medencében kísérik a klímaváltozás 

jelenségét. 

http://index.hu/belfold/2010/01/06/ezrevel_szuletnek_uj_katyuk/
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A. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

krioszféra: a Földön található fagyott állapotú víz összessége 

termohalin: áramlási rendszer, a hőmérséklet és a sótartalombeli különbségek kiegyenlítésére irányuló áramlás 

hőmérsékleti extrém indexek: ETR – éves hőmérsékleti ingás; GSL – a vegetációs periódus hossza; HWDI – a 

hőhullám hossza; Tx10 – hideg napok aránya; Tx90 – meleg napok aránya; Tn10 – hideg éjszakák aránya; Tn90 

– meleg éjszakák aránya; FD – fagyos napok száma; SU – nyári napok száma; Tx30GE – hőségnapok száma 

antropogén: ember által előidézett 

CO2-egyenérték: a szén-dioxidnak azon koncentrációja, amely ugyanolyan üvegházhatást okoz, mint a szén-

dioxidnak és más üvegházhatású gázoknak egy adott elegye 

éghajlat: a légkör valamely hosszabb időszak alatt felvett állapotainak statisztikai együttese 

éghajlatváltozás: az éghajlatváltozás utal az éghajlatban történő bármilyen változásra, legyen az akár a 

természetes változékonyság, akár az emberi tevékenység eredménye. Ez a fogalomhasználat különbözik a 

keretegyezmény által megfogalmazott meghatározástól, amely szerint ez a fogalom „jelenti az éghajlat 

megváltozását, ami közvetlenül vagy közvetve a globális légkör összetételét módosító emberi tevékenységnek 

tudható be, és ami az összehasonlító időtartamokon belül megfigyelt természetes változékonysághoz 

hozzáadódó változásként jelentkezik.” 

globális felmelegedés: a felszín közeli hőmérsékletben – globális hőmérsékletnek is nevezik – bekövetkező 

változás az üvegházhatás következtében, amelyet az üvegházhatású gázok légkörbe történő kibocsátása idéz elő. 

Habár a globális felmelegedést először arra használták, hogy a bolygó emelkedő felszíni hőmérsékletét leírják, 

nem sikerült magába foglalnia mindazon hatásokat, amelyeket ez a felmelegedés fog okozni, úgy mint a 

viharok, áradások, aszály és hőhullámok. Így az éghajlatváltozás kifejezés használatát előnyben részesítik, mert 

leírja mind a felmelegedést, mind ennek a következményeit. 

globális melegítési potenciál (GWP): az az általánosan elfogadott index, amely megmutatja, hogy adott 

tömegű üvegházhatású gáz meghatározott időszak alatt (általában 100 évet vesznek) mekkora sugárzási 

kényszerrel rendelkezik – azaz mennyire melegíti a légkört – ugyanakkora tömegű szén-dioxidhoz képest. 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Mi is az az éghajlat. Matyasovszky, István és Weidinger, Tamás.  

http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1997/9713/diak/foci/foci.html . 

Harnos et al. 2008. Klímaváltozásról mindenkinek. Szerzői jog © 2008 Budapesti Corvinus Egyetem, 

Kertészettudományi Kar, Matematika és Informatika Tanszék. 

29/2008. (III.20.) OGY Határozat a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiáról. 

http://klima.kvvm.hu/documents/131/VEZETOI_OSSZEFOGLALO_2010MAR.pdf .  

http://klima.kvvm.hu/documents/131/VEZETOI_OSSZEFOGLALO_2010MAR.pdf . 

Regionális éghajlatváltozás elemzése a Kárpát-medence 7 térségében. Bartholy, Judit és Pongrácz, Rita. 

Szaktudás Kiadó Ház. 2008. 

Országos Meteorológiai Szolgálat: Magyarország éghajlatának néhány jellemzője 1901-től napjainkig. 2005.  

http://www.met.hu . 

2010 a rendkívüli csapadékok éve. Móring, Andrea és Nagy, Andrea. 2010.  

http://www.met.hu/pages/rendkivul_csapadekos_idojaras-20101108.php . 

Az „Angéla” ciklon meteorológiai leírása. Horváth, Ákos, Zsikla, Ágota, és Kovács, Attila. 2010.  

http://www.met.hu/pages/Angela_ciklon_20100531-0604.php . 

Egy különleges tél. Babolcsai, György. 2010.  http://www.met.hu/pages/Egy_kulonleges_tel_20100811.php . 

Az új évezred környezeti kihívásai: az éghajlatváltozás. Pálvölgyi, Tamás. 2000. L’Harmattan Kiadó, Budapest. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/30/EK Irányelve a közlekedési ágazatban a bio-üzemanyagok, illetve 

más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról. 

Can biofuels become sustainable? Energy Vol. 13. No.27.. Smith, E.. 2007. 

A klímaváltozás figyelembevétele a környezeti értékelésekben. 2010. „Klíma-21 Füzetek“ MTA KSZI 

Klímavédelmi Kutatások Koordinációs Iroda, 2010. 62. szám. Pálvölgyi, Tamás. 2010. 

Környezet- és természetvédelmi lexikon. Akadémia Kiadó, Budapest. 2002. 

Somlyódy. Éghajlatváltozás, szélsőségek és vízgazdálkodás. „Klíma–21” füzetek, 2010/61. szám. 2010. 

Agroökológiai hatások a kukoricatermesztésben. Az agroökológiai körzetek és a területi fejlesztés.. Ágyán, 

József. 1987. Közgazdasági és Jogi Tankönyvkiadó, Budapest. 

A területfejlesztés 4 éves szakmai programja a klímaváltozás hatásainak mérséklésére. 2010. VÁTI-NFGM. 

http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1997/9713/diak/foci/foci.html
http://klima.kvvm.hu/documents/131/VEZETOI_OSSZEFOGLALO_2010MAR.pdf
http://klima.kvvm.hu/documents/131/VEZETOI_OSSZEFOGLALO_2010MAR.pdf
http://www.met.hu/
http://www.met.hu/pages/rendkivul_csapadekos_idojaras-20101108.php
http://www.met.hu/pages/Angela_ciklon_20100531-0604.php
http://www.met.hu/pages/Egy_kulonleges_tel_20100811.php


   

 43  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. fejezet - Regionális 
klímastratégiák: az ÜHG kibocsátás 
csökkentése és az alkalmazkodás 
lehetőségei 

1. Az ÜHG kibocsátás csökkentésének lehetőségei 

1.1. Alacsony széntartalmú gazdaság 

Jelenleg 380 ppm körüli az üvegházhatású gázok koncentrációja, ami globális szinten a kibocsátások gyorsuló 

ütemű növekedése miatt folyamatosan, évente mintegy 2 ppm-mel emelkedik. A szakértők szerint a 

klímaváltozás kockázatának nagy biztonságú csökkentéséhez szükséges lenne, hogy 2050-re a légköri 

üvegházhatású gázkoncentráció ne haladja meg a 450 ppm szintet. Ennél a légköri koncentrációszintnél ugyanis 

az üvegházhatás valószínűleg csak annyira fokozódik, hogy legfeljebb 2 °C átlagos globális felszíni 

hőmérséklet-emelkedés következik be. E cél teljesülésének valószínűsége lényegében attól függ, hogy milyen 

szinten stabilizálódik az üvegházhatású gázok légköri koncentrációja (ppm CO2-egyenértékben). 

A kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos kérdések terén a Bali Útiterv, ha csak lábjegyzet szintjén is, de 

hivatkozik az IPCC által 2020 vonatkozásában bemutatott kibocsátáscsökkentési szcenárióra. A szcenárió a 450 

ppm CO2 stabilizációs koncentrációhoz kapcsolódó kibocsátáscsökkentési szcenárió, amely mintegy 50% esélyt 

ad arra, hogy a 2 °C-os biztonsági korlát alatt maradjon a globális átlaghőmérséklet-emelkedés. A szcenárió 

szerint a fejlett ipari országoknak 2020-ra 25–40%-kal kell csökkentenie üvegházhatású gáz kibocsátásaikat, és 

a fejlődő országoknak is jelentősen el kell téríteniük kibocsátási pályájukat a referencia forgatókönyvétől. 

A kibocsátások csökkentésével mérséklődik a gazdaság úgynevezett szénintenzitása, más néven egy alacsony 

széntartalmú gazdaság jön létre. Az ezzel együtt járó, a versenyképességgel összefüggő hatások a következők: 

• magasabb fokú energiabiztonság, azaz a külföldi energiafüggőség csökken, 

• egy alacsony szénintenzitású gazdaság szereplői számára jelentős költség-megtakarítást is jelenthet, ha a 

növekvő fosszilis tüzelőanyag-áraktól függetleníteni tudják magukat, 

• a CO2 árfolyama a kvótakereskedelemben várhatóan növekedni fog, ami a szénintenzív termelés költségeit 

emeli, csökkentve ezáltal az adott gazdasági szervezet versenyképességét, 

• a magas széntartalmú és az alacsony széntartalmú gazdaság összehasonlítása ágazati bontásban az UK 

Climate Change Programme 2006 és a NÉS adatai alapján az alábbi táblázatokban kerül kifejtésre. 
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2.1.1.1. ábra 

 

2.1.1.2. ábra 
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2.1.1.3. ábra 

 

2.1.1.4. ábra 

 

2.1.1.5. ábra 

1.2. A klímastratégiák komplex kibocsátáscsökkentési 
intézkedései 

A klímastratégiák komplex kibocsátáscsökkentési intézkedéseinek bevezethetősége szoros összefüggésben áll: 

• az új technológiák, innovációk ismeretével és befogadásával, 

• a pénzügyi eszközök rugalmas átcsoportosításával, az ESCO mechanizmusok bevezetésével, 

• szemléletváltással. 

Az ESCO és „performance contracting” típusú modellek elterjedését, valamint olyan új modellek innovációját 

és elterjedését kell elősegíteni, amelyek a szolgáltatások hatékonyságnöveléséből profitálnak és nem a növekedő 

energia eladásokból. Hasonlóan, az egész gazdaságban ösztönözni kell az olyan üzleti és gazdasági modellekre 

való váltást, amelyek nem a fogyasztás növekedéséből profitálnak, hanem a minőségi szolgáltatásokból, 

valamint a jólét alacsony fogyasztásintenzitású növeléséből. Az ESCO iparban még nagyon jelentős gazdasági 

lehetőségek vannak, különösen, ha a szabályozó környezet kedvez a harmadikfeles finanszírozásnak (a 

közbeszerzésben a legkisebb életciklus-költségű ajánlatnak, és nem a legkisebb befektetési igényűnek), valamint 

általánosan kiegyensúlyozott versenyfeltételeket teremt ennek az iparágnak. 

A klímastratégiák négy fő részből tevődnek össze: 
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• helyzetértékelés 

• kibocsátáscsökkentés – mitigáció 

• alkalmazkodás – adaptáció 

• ismeretbővítés, szemléletformálás 

A klímastratégiák hatékonysága attól függ, hogy: 

• a mennyire rugalmas az új ismeretek, technológiai fejlesztések befogadására, ezért a prioritások, 

intézkedések, eszközök, pénzügyi konstrukciók meghatározásánál biztosítani kell a monitoring lehetőségét és 

az új innovációk beépítését, 

• mennyire építhetők be a stratégiába az új kutatási eredmények, különös tekintettel az éghajlati 

sérülékenységvizsgálatokra, a megelőzés és alkalmazkodás költség/haszon elemzésekre, a károk és 

következmények számszerűsítésére. 

A klímastratégiáknak kettős feltételnek kell megfelelniük: 

• szembe kell nézniük az elhamarkodott intézkedések gazdasági kockázatával (az elhamarkodott intézkedések 

érdekében történő forrásátcsoportosítás később indokolatlannak bizonyulhat), 

• számolniuk kell a késlekedés gazdasági kockázatával (az elhalasztott, de később mégiscsak szükségesnek 

bizonyuló intézkedések a jövőben nagyobb mértékű forrásbevonást igényelhetnek). 

A szuboptimális megoldásokba való bezáródás (lock-in) veszélyét el kell kerülni. Pl. az épületfelújítási 

programokban a komplex mélyfelújítások támogatandók, amelyekkel mintegy 80–85% feletti kibocsátás-

megtakarítás érhető el. Mivel Magyarország felismerte, hogy ez mind éghajlatvédelmi, mind szociális, 

környezetvédelmi, energiabiztonsági és gazdasági szempontból is fontos prioritás, egyre több támogatás, 

szakpolitikai és önkormányzati intézkedés segíti elő a felújítások előmozdítását. Viszont ezek a felújítások 

sokszor csak 10–40%-os energiamegtakarításokat érnek el, sokszor rövid távú költséghatékonysági 

optimalizációs megfontolások alapján, a ma lehetséges 85%-kal szemben. Ahol egyszer már megtörtént egy 

jelenleg jellemző felújítás, később igen költséges és nehéz új felújítást elvégezni az akkori standardok szerint. 

Mivel egy felújított épület további komplex renoválása a gazdaságtalanság és a hatalmas tranzakciós 

kellemetlenségek és nehézségek miatt évtizedekig ki van zárva, ezek a szuboptimális felújítások „bezárják” 

Magyarországot egy magas kibocsátású pályára. Mivel a magyar kibocsátásszerkezet közel felét az épületek 

adják, itt akár az össznemzeti kibocsátások 20–25%-ának „belakatolásáról” is szó lehet, jelentősen 

veszélyeztetve a hosszú távú csökkentési célok elérésének lehetőségét. Mindeközben a komplex mélyfelújítás 

lényegesen több munkahelyet is teremthet, az új technológiák alkalmazása, terjesztése pedig a ’learning by 

doing’ elvén keresztül a technológiafejlesztő országok körébe emelheti Magyarországot. Ez a hosszabb távú 

versenyképesség szempontjából lényeges. 

 A kibocsátáscsökkentéssel és az alkalmazkodással kapcsolatos költséghatékony főbb intézkedéstípusok: 

• energiahatékonyságot javító intézkedések, különös tekintettel az épületenergetikára, víz és energia intenzív 

gyártási folyamatokra, 

• tüzelőanyag-váltás a nagy széntartalmú energiahordozókról a megújuló energiahordozókra, 

• klímabarát erdőgazdálkodással és földhasználattal kapcsolatos intézkedések, 

• a tömegközlekedés preferálása, a szállítási tevékenységek közúti korlátozása, 

• nemzetközi és nemzeti együttműködések elterjesztése, jó gyakorlat átvétele, 

• oktatás, nevelés, a fogyasztói szokások megváltoztatásával, szemléletformálással kapcsolatos intézkedések. 

1.3. Energiagazdálkodás1 

                                                           
1A téma kidolgozása során figyelembe lett véve a NÉS, az Energiapolitika 2007–2020, a Megújuló Energia Stratégia és a Nemzeti 
Energiahatékonysági Akcióterv, a készülő Nemzeti Energiastratégia. 
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Az energiagazdálkodás és az éghajlatváltozás összefüggéseit csak hosszú időtávlatban érdemes vizsgálni, mivel 

az energetikai infrastruktúra kiépítése, átalakítása hosszú időt vesz igénybe, és az erőművek élettartama is 

évtizedekben mérhető. Ezért valamennyi energiagazdálkodást érintő klímastratégiának a legkisebb kitekintési 

időtávja ideális esetben is 10 év. 

Magyarország energiatermelése alapvetően centralizált, erőműparkjának nagy része elöregedett, 20 évesnél 

idősebb egységekből áll. Jelenleg az energiamixben a szén-, a gáz- és A téma kidolgozása során figyelembe lett 

véve a NÉS, az Energiapolitika 2007–2020, a Megújuló Energia Stratégia és a Nemzeti Energiahatékonysági 

Akcióterv, a készülő Nemzeti Energiastratégia. az atomenergia dominál. Bármelyik egység esetleges kiesése a 

termelésből az egész rendszer megingását okozhatja. A fenntartható, mérsékelt ÜHG kibocsátású 

energiatermelés és energiafogyasztás alapfeltétele, hogy a lehető legnagyobb mértékben kihasználjuk meglévő 

lehetőségeinket az energiahatékonyság és energiatakarékosság terén. 

Az energiaszektor kibocsátásai az alábbi módon csökkenthetők: 

• az energiahatékonyság növelése (fajlagos energiafelhasználás-csökkentés), 

• az energiatakarékosság növelése (az energiafogyasztás csökkentése), 

• a megújuló energia térnyerése, 

• a szén-dioxid-megkötési technológiák alkalmazása, 

• tüzelőanyag-váltás, azaz az alacsony fajlagos kibocsátású tüzelőanyagok fokozottabb alkalmazása. 

 

2.1.3.1. ábra Forrás: Factors underpinning future action – 2007 update, Ecofys 2007. május 

Az energiahatékonyság növelése 

Az országos villamosenergia-felhasználás 31%-áért a háztartások felelősek. A jelenlegi lakásállományra 

vonatkoztatva az éves energiaigény négyzetméterenként 200 kilowattóra, ebbe tartozik a fűtés, világítás, 

szellőzés, meleg víz, a főzés és háztartási gépek energiaszükséglete. 

A háztartások energiafelhasználása a teljes primerenergia-fogyasztás 38%-át teszi ki. Az energiahatékonyság 

növelését már egy-egy berendezés cseréje is jelentősen szolgálja: az energiafelhasználásban az átlagos modell és 

a legjobb prototípus között több mint tízszeres különbség is előfordulhat. 
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A közlekedési célú energiafelhasználással nem számolva a lakossági és a közületi szektorban az 

energiafelhasználás döntő része, 70%-a épületfűtésre jut. A magyarországi lakásállomány többségében rossz 

hőfizikai adottságokkal rendelkezik. Ennek megfelelően jelentős kibocsátás-megtakarítási lehetőség az épületek 

hőtechnikai jellemzőinek javításában lehet. A meglévő épületállomány esetén a legfontosabb beavatkozási 

lehetőségek a következők: 

• nyílászárók felújítása, cseréje 

• az épülethatároló felületek hőszigetelése (fal-, padlás-, padlófödém-szigetelés) 

• fűtéskorszerűsítés 

• a távhő egyedi szabályozása 

A nyílászárók cseréjét a homlokzatfelújítással együtt kell elvégezni, mert különben penészesedés alakul ki, 

amely az egészségre ártalmas. A legkorszerűbb technikákat alkalmazó komplex épületfelújítások (fűtéstechnika, 

napkollektor, fűtésszabályozás, hőszigetelés, nyílászárócsere) akár 80%-os energiamegtakarítást, és ezzel 

arányos kibocsátáscsökkenést is eredményezhetnek. 

 

2.1.3.3. ábra Forrás: Novikova, A. – Ürge-Vorsatz, D. (2008): Szén-dioxid mitigációs potenciál a magyarországi 

lakossági szektorban 

Az energiatakarékosság növelése 

A legkörnyezetbarátabb energia a meg nem termelt, fel nem használt energia. Ennek jegyében a kibocsátások 

csökkentésének legnyilvánvalóbb lehetősége az energiafelhasználás csökkentése. A statisztikai adatok azt 

mutatják, hogy a rendszerváltást követő évek jelentős visszaesése óta kis mértékben, de növekszik az 

energiafelhasználás annak ellenére, hogy a nemzeti össztermékre vetített energiafelhasználás csökken, azaz az 

energiahatékonyság nő. Az EU úgynevezett energiaszolgáltatási irányelve szerint az országnak 2008-tól 2016-ig 

évente legalább 1%-kal kell csökkentenie a fajlagos energiafelhasználását. 

Az energiafogyasztás csökkentésének alapvetően két módja van: 

• az energiatermelés hatásfokának növelése, 

• a végfelhasználói energiatakarékosság növelése. 
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2.1.3.3. ábra Forrás: NÉS 

A hatásfokjavítás az erőműiparban részben a régi blokkok hatásfokának növelésével, illetve kiváltásával 

valósítható meg. A villamosenergia-termelés átlagos hatásfoka 31,8%, ami európai összehasonlításban is 

alacsonynak mondható. Az egyes villamosenergia-termelő egységek hatásfoka 28–79% között mozog. A 

hatásfok növelésének eszköze a magas hatásfokú új erőművek létesítése, illetve a kapcsolt villamosenergia- és 

hőtermelés alkalmazása, amely utóbbi akár 30%-os tüzelőanyag megtakarítást is eredményezhet, ahhoz képest, 

mintha külön kerülne előállításra a hő és a villamos energia. Éghajlatvédelmi szempontból a szén a földgázhoz 

képest több kedvezőtlen tulajdonsággal bír, ezért a szenes kapacitások létesítése akkor fogadható el: 

• ha az a meglévő, elavult blokkok cseréjére irányul, amelynek eredményeképpen az erőművi hatásfok tovább 

javul, 

• az erőművek jó minőségű szeneket használnak fel, 

• alkalmazzák a különböző szén-dioxid leválasztási és tárolási technológiákat, 

• ha a fenntarthatósági kritériumok szerint kitermelt biomasszával együtt zajlik az égetés. 

A megújuló energiaforrásokon belül Magyarország földrajzi adottságainak figyelembevételével a biogén forrású 

energiatermelés (erdészetből és mezőgazdaságból származó biomassza, biogáz, agroüzemanyagok), a 

geotermikus és termálenergia, illetve hosszú távon a napenergia a legfontosabbak. Az sem elhanyagolható hazai 

sajátosság, hogy a megújulóból jelentős részt képvisel a biomassza (erdészeti faanyag) szénnel való 

együttégetése rossz hatékonyságú, régi erőművekben, amit az NCST szerint is ki kéne váltani, illetve meg 

kellene oldani a jó hatásfokú decentralizált biomassza alapú hőellátást. Ezt levonva még kisebb a hazai 

megújuló arány. 

Közületi és lakossági energiafelhasználás 

Talán ebben a szektorban a legnagyobb a kibocsátáscsökkentési potenciál. Az energiatakarékosságot szolgáló 

intézkedések közül a legfontosabbak: 

• épületenergetikai korszerűsítések, 

• középületek és közterületek világításának korszerűsítése, 
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• az alacsony készenléti fogyasztású elektromos berendezések elterjesztése, 

• a nagy energiaigényű klímaberendezések helyettesítése egyéb klímabarát megoldásokkal, például épületek 

tájolása, növényborítottság növelése. 

Az egyre melegebbé váló nyarak, hőhullámok következtében jelentősen megnövekedett a hűtési igények 

légkondicionálókkal való kielégítése. Ennek energiaszükséglete a következő években összemérhetővé válik a 

fűtési energia igényeivel. Ezért törekedni kell olyan alternatív hűtési megoldások alkalmazására, amelyek nem 

az elektromos árammal működő légkondicionálókat részesítik előnyben. 

Tüzelőanyag-váltás 

Az egy főre eső CO2-kibocsátás az EU tagállamai között csak négy tagállamban alacsonyabb, mint 

Magyarországon. Ennek okai: 

• a közcélú erőművek villamosenergia-termelésének 40%-a a működése során üvegházhatású gázkibocsátással 

nem járó atomenergiából származik. Új atomerőművi kapacitás létesítése Magyarországon a Paksi 

Atomerőmű blokkjainak élettartam meghosszabbítását követően elvileg 2025−2030 után lehet reális, 

• a földgáz kémiai összetételénél fogva az egyik legkedvezőbb fosszilis energiahordozó a fajlagos CO2-

kibocsátás szempontjából. 

CO2 leválasztás és tárolás 

A CO2 leválasztás és elhelyezés azt jelenti, hogy a fosszilis alapú energiatermelés folyamatában a CO2 

leválasztásra, majd ezt követően hosszú távra elhelyezésre kerül, hogy a légkört ne terhelje a CO2-kibocsátás. 

Bár egy CO2 leválasztást és tárolást alkalmazó erőmű energiafelhasználása 10–40%-kal magasabb az ilyen 

technológiát nem alkalmazó erőművekénél, a nettó CO2-kibocsátás csökkentése így is 80–90%-os lehet. A 

technológiának elsősorban a villamosenergia-termelő nagyerőműveknél lehet jelentősége a jövőben. A 

demonstrációs projektektől eltekintve nem várható, hogy Magyarországon 2025 előtt létesül CO2 leválasztást és 

tárolást alkalmazó erőmű, középtávon ezért ennek a technológiának nincs jelentősége a kibocsátások 

csökkentésében. 

A leválasztott CO2 tárolásának elvi lehetőségei: 

• geológiai tárolás 800 m-nél nagyobb mélységben: kimerült kőolaj és földgázmezőkben, mélyen fekvő 

sósvizes rétegekben, aktív kőolaj- és földgázmezőkben a kőolaj és földgáz kitermelésével egybekötve, 

• kémiai tárolás (fémek oxidjaival történő reakció eredményeként keletkező karbonátokként). 

A CO2 leválasztására és geológiai tárolására már számos alkalmazás létezik a világban, azonban nagy (500 MW 

kapacitás körüli) erőműben még sehol nem került alkalmazásra, tehát ebben az értelemben egy még kísérleti 

fázisban lévő technológiáról van szó. 

1.4. Megújuló energiahordozók: geotermia, szél, nap 

Magyarország Megújuló Energia Stratégiája szerint 2020-ig az alternatív energiatermelés teljes 

energiafogyasztáson belüli súlya legfeljebb 16%-ot, a zöldenergiáé az áramfogyasztáson belül pedig maximum 

18%-ot tesz majd ki. Eszerint a megújuló energia felhasználását az országos teljes végső energiafelhasználáson 

belül 186,4 PJ-ra kell emelni 2020-ra. 
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2.1.4.1. ábra Forrás: Megújuló Energiahasznosítási Nemzeti Cselekvési Terv (NCST), 2010., NFM 

Geotermikus energia 

A Kárpát-medence alatt a földkéreg 10 kilométerrel vékonyabb az átlagosnál. A forró magma itt ennyivel 

közelebb van a felszínhez, így a mélységi radioaktív folyamatok eredményeként keletkező hőenergia 

Magyarországon általában jóval könnyebben hozzáférhető, mint másutt. Ennél kedvezőbb adottságokkal 

legfeljebb csak az aktív vulkánjaikról híres területek – Japán, Izland, a Fülöp-szigetek vagy éppen Alaszka – 

dicsekedhetnek. Magyarországon a föld belseje felé haladva 1000 méterenként átlagosan 45 °C-kal emelkedik a 
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hőmérséklet, az Alföld közepén pedig még ennél is gyorsabban2. Magyarországon geotermikus módon egyelőre 

kizárólag hőtermelés van, villamosenergia-termelés nincs. 

A geotermiára alapozott hőellátás egyik speciális fajtája a hőszivattyú, ami az eltérő hőmérsékletű közegek 

között mozgatja a hőt a villamosenergia-felhasználás mellett. Kedvező lehetőséget jelentenek a hőszivattyúk 

alkalmazására a fürdők és az egyéb elfolyó vizek, amelyek hőtartalma hőszivattyúval nagyon kedvezően 

hasznosítható. Annak, hogy Magyarországon a geotermikus hőszivattyúk még nem terjedtek el, elsősorban az az 

oka, hogy a jogszabályi előírások szerint a visszasajtolási kötelezettség igen költséges, és csak geológiailag 

meghatározott földtani rétegekbe történhet. Maga a mélyfúrás is jelentős anyagi ráfordítást igényel, és szintén 

költséges a kitermelt víz szilárdanyag- és gáztartalmának kezelése. 

A geotermikus energia jól hasznosítható: 

• épületek fűtésére, 

• szárításhoz (mezőgazdaság), 

• kertészetekben, 

• haltenyésztésben. 

 

2.1.4.2. ábra Forrás: http://www.alternativenergia.hu/wp-

content/themes/alternativenergia/tudjmegtobbet.php?catid=11 

Szélenergia 

Magyarországon a 2000-es évek elején indult meg a szélenergiából nyert villamos energia hasznosítása. 

Magyarországon 2010 év végéig 155 szélerőmű összesen mintegy 295,3 MW. A beépítésre döntően a 2006 

áprilisában kiadott ún. kvótaengedélyek alapján került sor, amikor a Magyar Energia Hivatal összesen 330 MW 

szélerőmű-kapacitás megépítését engedélyezte. Új széltender kiírására csak a megújuló energiából termelt 

                                                           
2a világátlag alig 33 °C ezer méterenként 
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villamos energiára vonatkozó kötelező áramátvételi rendszer átalakítása és várhatóan 2012-ben történő hatályba 

lépése után kerülhet sor. 

Az első szélerőmű-park Mosonszolnok környékén 

 

2.1.4.3. ábra Forrás: http://www.alternativenergia.hu/jelentosen-novelheto-lenne-a-magyarorszagi-szeleromu-

kapacitas/10227 

A szélenergia sajátossága a többi megújuló energiatermelési módhoz képest, hogy a változó szélsebesség miatt a 

megtermelt energia mennyisége ingadozik, és az így megtermelt áram tárolása nehézkes. Az energiaingadozás 

kezelésének módjai: 

• hálózati integráció: ez a fizikai és földrajzi diverzifikálás egy módja, ami csökkenti a termelés ingadozását, 

növeli az elérhető tartalékkapacitások mennyiségét, összhangban van az EU egyik alapvető energiapolitikai 

céljával, a határkeresztező kapacitások növelésével, egy transzeurópai energiahálózat létrehozásával, 

• szabályozói és kapacitás tartalék: az előbbi arra az esetre szükséges, ha rövidebb időtartamú ingadozások 

vannak a szélerősségben, az utóbbi pedig ha a kisebb szélerősség hosszabb ideig is eltart, és ehelyett a tartalék 

kapacitásoknak kell termelniük. 

Napenergia 



 Regionális klímastratégiák: az ÜHG 

kibocsátás csökkentése és az 

alkalmazkodás lehetőségei 

 

 54  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.1.4.4. ábra Forrás: Megújuló energiák – Legjobb gyakorlatok, 2011., 108. o. 

Az aktív napenergia a-felhasználások közül a hőenergia-termelést szolgáló napkollektorokat és a villamos 

energia előállítására szolgáló napelemeket említhetjük meg. 

A napkollektorok közül a két legelterjedtebb típus a síkkollektor, illetve a vákuumcsöves napkollektor. A 

hagyományos síkkollektor előnye, hogy felhőtlen, nyári időjárás esetén rendkívül nagy hatékonysággal tudja a 

nap energiáját hasznosítani. Hátránya, hogy télen, valamint felhős időszakban lényegesen gyengébb mutatókkal 

rendelkezik. Ezzel szemben a vákuumcsöves kollektor télen, valamint felhős időszakban is viszonylag nagy 

hatékonysággal képes a napsugárzásból származó energia begyűjtésére. Ennek azonban az az ára, hogy nyáron 

némileg alacsonyabb teljesítménnyel üzemelnek. Az előzőekből egyértelműen következik, hogy medencefűtésre 

inkább a hagyományos síkkollektor, fűtésrásegítésre pedig a vákuumcsöves kollektor alkalmazása az 

előnyösebb. Használati melegvíz-termelésre mindkét változat használható, bár a vákuumcsöves kollektor ebben 

az esetben is némileg kedvezőbb hatásfokot mutat. A napkollektorok elterjedésének egyik fő korlátja jelenleg, 

hogy csak hosszabb távon, kb. 15 év alatt térülnek meg, bár a megtérülési idő folyamatosan csökken. 

A napelem a Napból érkező sugarak energiáját villamos energiává alakítja át. Az átalakítás alapja az a kémiai, 

illetve fizikai folyamat, amelyet fényelektromos jelenségnek nevezünk. A fény elnyelődése során olyan töltött 

részecskéket generál, amelyek helyváltoztatásra képesek. E részecskéket az a beépített elektromos tér, amely az 

elektrokémiai potenciálok, valamint az elektron kilépési munkák különbözőségéből adódik, rendezett mozgásra 

kényszeríti. A napelemek energiaátalakítási hatásfoka igen alacsony, átlagban 13–17%-át hasznosítja csak a 
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rájuk eső napsugaraknak. Ezt az alacsony hatásfokot tovább rontja, hogy éjjel nem termelnek. Ez azt 

eredményezi, hogy körülbelül 10 m2 napelem felület tud leadni 1 kilowatt villamos energia csúcsteljesítményt. A 

napelemek mellett ismertek a fotovoltaikus elemek, amelyek abban különböznek a napelemektől, hogy 

árnyékban is képesek villamos energia termelésére. 

1.5. Megújuló energiahordozók: biomassza-hasznosítás, 
energiaültetvények 

A biomassza tág fogalom, a célirányosan termelt energianövénytől, a mezőgazdasági mellékterméken át a 

hulladékokig számos szerves anyagot felölel. A biomassza energetikai célú felhasználása három nagy területre 

bontható: 

• a közvetlen égetéses hasznosítás, szilárd biomassza, 

• bioüzemanyagok előállítása, 

• biogáz. 

A biomassza alapú villamosenergia- és hőtermelés felmérések szerint Magyarország biomassza potenciálja 

jelentős, de fenntarthatósági megfontolások és valós kibocsátáscsökkentési potenciálja alapján mégse jelent 

valódi alternatívát. A biomassza hasznosításakor a klímavédelmi és környezeti szempontokat alaposan 

mérlegelni kell, csak abban az esetben és azon a földrajzi területen érdemes alkalmazni, ahol az nem bontja meg 

a természeti egyensúlyt, nem veszélyezteti az élelmiszerbiztonságot és az üvegházhatású gázok 

kibocsátáscsökkentése szempontjából is előnyös. 

A biomassza-termelés a következő természetvédelmi, élelmiszerbiztonsági és klímavédelmi kockázatokat veti 

fel: 

• az energetikai célú biomassza-hasznosításhoz szükséges alapanyag területi igénye versenyt jelent a biomassza 

egyéb hasznosítási formáinak, így az élelmiszertermelésnek, a takarmányozásnak vagy az agráripari termékek 

alapanyaggyártásának, illetve a természetes élővilágon belüli hasznosulásának, 

• a biomassza előállítása jelentős környezeti terheléssel jár, mivel intenzív művelést igényel, műtrágya és 

növényvédőszer igénye igen magas, 2006-ban a mezőgazdaság volt a második legjelentősebb szektor 

Magyarország üvegházhatású gáz leltárában, 11%-kal járult hozzá a teljes kibocsátáshoz, a N2O 

kibocsátásunk legnagyobb része (69%) elsősorban a magas műtrágyahasználat következménye, 

• a természetes élőhelyeken megtermelt biomassza termelésének ösztönzésével (pl.: erdei fakitermelés 

fokozása), a természetes és természetközeli élőhelyek csökkennek, illetve a korábbi extenzív művelési 

eljárásokkal érintett területek művelésének intenzifikálásával csökken a biodiverzitás, 

• a biológiai sokféleség csökkenése tovább fokozódik a biomassza monokultúrás termesztésével, 

• génmódosított, illetve inváziós fajok energianövényként történő felhasználása veszélyezteti a természetes 

vegetáció faji- és genetikai sokféleségét, 

• egyes biomassza-hasznosítási módok a teljes életciklusukat tekintve több kibocsátással járhatnak, mint a 

kiváltani kívánt fosszilis energiahordozók; energiamérlegük sokszor negatív. 

 

2.1.5.1. ábra Forrás: http://www.biomassza.eu/?ok&kat1=8983&akt=8983 
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Közvetlen égetéses felhasználás 

Klímavédelmi és fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve biomassza-hasznosításra elsősorban az alábbi 

biomasszafajták javasoltak: 

• mezőgazdasági melléktermékek és biohulladékok, 

• ökológiai és gazdasági szempontból is tartamos erdei biomassza. 

A biomassza égetésre való termesztése csak abban az esetben javasolt, ha: 

• élelmiszertermelési célú művelés alól kivonandó területeken kerül sor a termesztésre, így nem veszélyezteti 

az élelmiszerbiztonságot, 

• a telepítés csak olyan fajokkal történhet, amelyek a kockázatelemzéseket követően bizonyíthatóan nem 

veszélyeztetik spontán terjedésükkel a környező természetes élőhelyeket, biztosítva ezáltal a természetes 

élővilág fajgazdagságának megőrzését, 

• gazdasági számítások, költség-haszon elemzések, valamint ökológiai vizsgálatok igazolják, hogy a szállítási 

távolság következtében fellépő kiadások, környezeti terhelések és CO2-kibocsátások összességében pozitív 

energiamérleget eredményeznek, a kibocsátáscsökkentés valóban bekövetkezik. 

Bioüzemanyagok 

A bioüzemanyagok a fosszilis üzemanyagok egy részének kiváltását szolgálják, két fajtájuk van: 

• bioetanol, amit a növényi eredetű szénhidrátok erjesztése útján nyernek elsősorban búzából és kukoricából, 

• biodízel, amit az olajtartalmú növényi részek sajtolásával repcéből és napraforgóból nyernek. 

A bioüzemanyagok előállításának technológiáját tekintve három előállítási mód ismeretes: 

• az elsőgenerációs, más néven keményítő alapú bioetanolt a nagy cukortartalmú növényekből állítják elő, 

összetétele lényegében azonos az élelmiszeripari szeszével, 

• másodgenerációs, vagy lignocellulóz alapú bioetanol kinyerésénél a teljes növényi részt felhasználják, de 

előállításának technológiája jelenleg még kísérleti fejlesztés alatt áll, 

• harmadgenerációs, amely tulajdonképpen a másodgenerációs technológia továbbfejlesztése, ennél az 

eljárásnál az alapanyagul szolgáló növények génmódosítása is megtörténik, ezt a technológiát Magyarország 

jelenleg elutasítja. 

A bioüzemanyagok előállításának klímavédelmi, fenntarthatósági és gazdasági kockázatai számottevőek, ha 

ezeket nem veszünk figyelembe, nem csak a CO2-kibocsátások csökkentése nem valósulna meg, de akár az 

ÜHG kibocsátások emelkedése is bekövetkezhet, mindezek mellett jelentős élelmiszerellátási kockázatokkal is 

magában rejt. Példaként említenénk, hogy Magyarország 2005-ben 2 milliárd liter benzint és 2,8 milliárd liter 

gázolajat használt fel. Egyes szakértői becslések szerint a teljes benzin- és gázolajigényt elsőgenerációs 

technológiával körülbelül 2-2 millió hektáron vetett kukoricával, illetve repcével lehetne biztosítani. Ez 

megközelíti az ország jelenlegi szántóföld-területét, amely természetesen elsősorban élelmiszertermelésre 

szolgál3. 

Biogáz 

A biogáz hasznosítása ÜHG kibocsátás csökkentése szempontjából a legelőnyösebb biomassza hasznosítás, 

mivel így a légkör felmelegedéséhez intenzíven hozzájáruló metán mennyisége csökken. 

A biogáz előállításának alapanyagai: 

• állati hígtrágya, 

• élelmiszeripari hulladékok, 

                                                           
3NÉS 
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• egyes szelektíven gyűjtött hulladékok, 

• a bioüzemanyag-gyártás melléktermékei. 

Mindezekből középtávon évente 1,137 millió m3 biogáz nyerhető, amelynek 25 PJ az energiatartalma4. Az 1 

hektárra vetített, megtermelt bioüzemanyag mennyisége és a megtett kilométerek tekintetében a biogáz 

rendelkezik a legjobb mutatókkal a többi biohajtóanyaggal összehasonlítva, valamint energiamérlege a teljes 

termelésre viszonyítva jobb, mint más bioüzemanyagoké. 

1.6. A vízkészlet és vízigény egyensúlyának megőrzése 

Vízkészletnek a társadalom számára hozzáférhető és igénybe vehető vizeket tekintjük. 

A vízkészlettel való gazdálkodás a gazdasági célú felhasználók közötti elosztást, a vízkörforgás elemei közötti 

arányok figyelembevételét, az ökológiai igények kielégítését és a lehető legtöbb természeti és társadalmi 

kölcsönhatás szerinti szabályozást jelenti a vízgyűjtő egész területén. 

A vízkészletek fajtái: 

Felszíni vizek: 

• állóvizek: természetes tavak, holtágak, vízállásos területek, mesterséges tavak, tározók, bányatavak 

• vízfolyások: folyamok, folyók, kisvízfolyások, időszakos vízfolyások 

• csatornák: belvíz-, csapadékvíz-, szennyvíz-, öntözővíz-csatornák stb. 

Felszín alatti vizek: 

• talajvíz 

• rétegvíz: hideg rétegvíz, meleg rétegvíz (termál- és gyógyvíz) 

• karszt- és hasadékvíz: hideg karsztvíz, meleg karsztvíz (termál- és gyógyvíz) 

A vízigények – a felhasználható vízkészlet mennyiségi és minőségi védelmére is tekintettel – elsősorban a 

vízhasználat céljára még le nem kötött vízkészletekből elégíthetők ki. 

A vízkészletek és vízhasználatok viszonyát, a pillanatnyi helyzetét a vízmérleg mutatja meg. A vízmérleg 

nemcsak a vízjogi engedéllyel már lekötött gazdasági célú vízhasználatokat veszi figyelembe, hanem azt is, 

hogy a vízkészletek egy meghatározott részét a meder és környezete ökológia igénye szerint természetes 

állapotban kell fenntartani. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15. §-a hat vízhasználatot ismertet, és vízhiány esetére 

egyben a kielégítés sorrendjét is megadja: 

• ivó- és közegészségügy, katasztrófaelhárítás 

• gyógyászat, a lakosság ellátását közvetlenül érintő termelő és szolgáltató tevékenységek 

• állattartás 

• természetvédelem, 

• gazdaság, 

• egyéb (sport, üdülés, fürdés stb.) 

A vízkészlet-gazdálkodás szerves részét képezi a vízminőség védelme is. A vízben lévő különböző anyagok, 

elemek, vegyületek stb. csak egy bizonyos mennyiség felett (határérték) jelentenek szennyezést, hiszen nagy 

                                                           
4Ma Magyarországon évente kb.2,6 Mt szerves hulladék keletkezik (KvVM adatai alapján). Ennek a mennyiségnek a lebomlása során ~286 
Mm3 metángáz keletkezhet, ez kb.100.000 háztartás éves gázfogyasztása. 
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részük természetes úton kerül bele, és az egészségre nem káros. A védelem egyik fő eszköze tehát azon 

határértékek megállapítása, amelyeknél a vízben lévő anyagok még nem rontják a víz használati értékét. 

A vízkészletek és vízigények egyensúlyának megtartását szolgáló eljárások két csoportba oszthatók: 

• hasznosítható vízkészletek növelése (vízkészlet-szabályozás) 

• vízigények csökkentése (vízigény-szabályozás) 

A hasznosítható vízkészletek növelésének módjai a tározás és a vízátvezetés. A hazai tározási lehetőségek a 

domborzati viszonyoknak köszönhetően igen korlátozottak, építésük síkvidéken nem célszerű. A 

legjelentősebbek közül kiemelendő a Tisza-tó (Kiskörei-víztározó), ahol a széles hullámtéren 300 millió m3 víz 

tározható5. Vízátvezetés az országban több helyen is lehetséges és műszakilag megoldható, korlátokat a 

költségek és az átvezetett víz minősége jelenthet. A felmelegedés következtében a csökkenő felszíni vízkészlet 

csak korlátozottan pótolható a felszín alatti vízkészletekből, a fokozott vízkivétel a talajvíz süllyedéséhez 

vezethet, ami rontja a felette található talajréteg nedvességéből táplálkozó növényzet természetes vízellátását, 

csökkenti a folyók kisvízi utánpótlását. 

 

2.1.6.1. ábra Forrás: http://www.fn.hu/zold/20090709/elkeszult_masodik_velencei_to/ 

A vízigények csökkentésének számos módja van, aminek legeredményesebb módja a vízpazarlás 

megszüntetése, a víz ismételt (forgatott) vagy többszöri (átadott) használatával. A mezőgazdaságban, elsősorban 

                                                           
5A Vásárhelyi-terv egyik fontos eleme, hogy rendkívüli árhullámok esetén a felesleges vízmennyiséget a Tisza mentén újonnan épített tározó 

rendszerbe eresztik. A cigándi és a tiszaroffi mellett a tervek szerint 2013-ig további négy tározó épülhet meg uniós támogatással: a hanyi-
tiszasülyi, a nagykunsági, a beregi és a Szamos-Kraszna közi. 



 Regionális klímastratégiák: az ÜHG 

kibocsátás csökkentése és az 

alkalmazkodás lehetőségei 

 

 59  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

a kertészetben eredményes lehet a víztakarékos mikroöntözés támogatása, vagy egyes termelési folyamatoknál a 

gyártási technológiákban a vízhűtés helyett a léghűtés alkalmazása. A legnagyobb vízigényű fogyasztók az 

erőművek és a mezőgazdaság. 

1.7. Közlekedés 

A gépjárművek üzemanyagának égése során nagy mennyiségben kerülnek üvegházhatású gázok a légkörbe, 

ezért ezek mennyiségének csökkentése a legfontosabb közlekedési klímavédelmi célként fogalmazható meg. 

A közlekedési ÜHG kibocsátás csökkentése megvalósítható: 

• a közlekedési-szállítási igények ésszerűsítésével, mérséklésével, 

• a kerékpáros és gyalogos közlekedés elterjesztésével, 

• a tömegközlekedés előnybe részesítésével, 

• a környezetbarát közlekedési-szállítási módok (vasút, belvízi hajózás, kombinált áruszállítás) támogatásával. 

Egyes európai kutatások azt mutatják, hogy nagymértékben a beépített terület aránya határozza meg egy adott 

országban a közlekedési szükségleteket, ezért a tudatos várostervezés, a belvárosok lakhatóvá tétele, illetve a 

tudatos területfejlesztés jelentősen hozzájárul a közlekedési igény csökkentéséhez. 

A közlekedési kibocsátások mérsékléséhez az alábbi intézkedések járulhatnak hozzá: 

• a tömegközlekedés fejlesztésével párhuzamosan biztosítani szükséges a személygépkocsik biztonságos 

parkolási lehetőségeit, elsősorban a külvárosokban a nagyobb bevezető utak mentén, P+R parkolók 

létesítésével, 

• elővárosi vasút fejlesztése, 

• a közlekedési-szállítási igények optimalizálása útdíjak bevezetésével, egyes területeken a forgalom 

kitiltásával, korlátozásával, 

• a kerékpáros közlekedés elterjedése érdekében fejleszteni szükséges a kerékpárút-hálózatot, kerékpártárolók 

elhelyezése javasolt a közintézményeknél, nagyobb bevásárlóközpontoknál, közlekedési csomópontoknál, 

lehetővé kell tenni a nagyobb városokban a kerékpárkölcsönző-hálózat létesítését, 

• a közúti szállítás kombinált áruszállításra történő átállítása, kihasználva a vasúti, illetve vízi szállítás 

lehetőségeit, ehhez azonban jobb csatlakozási lehetőségek kialakítása, illetve az intermodális logisztikai 

központok hatékonyságának fejlesztése szükséges, valamint a szomszédos országokkal történő szoros 

együttműködés a nemzetközi áruszállítás terén, 

• a „termelj helyben – fogyassz helyben” elv elterjesztése, amely csökkentené a szállítási igényeket, 

• a megújuló üzemanyagok használatának elterjesztése, de csak akkor, ha az üzemanyag teljes életciklusát 

figyelembe véve egyértelmű, hogy előállítása kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával járt, mint amennyit 

felhasználásukkal meg lehet takarítani, 

• a kibocsátás csökkentésének leghatékonyabb eszköze a szemléletváltás és a társadalmi magatartás 

megváltoztatása, ennek eszköze lehet az „öko” járművezetési mód elsajátítása, az utazás szükségességének és 

módjának megfontolása, videokonferenciák szervezése a nagy légszennyezettséget okozó repülőutak helyett. 

1.8. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

1.8.1. Párizs kerékpáros forradalma a klímaváltozás tükrében 

Párizs Európa egyik legmeghatározóbb fővárosa, turisták milliói látogatnak ide minden évben azért, hogy 

megismerkedjenek a művészetekkel, a borokkal vagy egyszerűen érezzék a város egyedi varázsát. Az ott élők 

azonban tudják, hogy Párizsnak van egy másik arca is: az állandó forgalmi dugók, a néha elviselhetetlen 

légszennyezés, a sűrű beépítés miatt kialakuló hőhullámok és az Európában kirívóan magas népsűrűség okozta 

problémák. Az elmúlt évtizedben a város vezetőinek egyszerre kellett szembenézniük az egyre sürgetőbbé váló 
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városrendezési igényekkel, a romló szociális helyzettel, a súlyosbodó környezeti kihívásokkal és a gazdasági 

versenyképesség problémáival. Párizs településfejlesztési és környezetvédelmi törekvései, az elmúlt évek 

sikeres környezetvédelmi akciói, beruházásai azonban azt jelzik, hogy Párizs megtalálta az utat, ami megoldást 

jelenthet a mai kor meghatározó problémájára, a klímaváltozásra, de választ jelenthet a világvárosok közötti 

verseny, a fenntartható fejlődés, a gazdasági növekedés és a versenyképesség nem mindig összeegyeztethető 

kihívásaira is. 

Párizs Klímavédelmi Programja 

A környezetvédelem térnyerésére jó példa, hogy 2007-ben elfogadták Párizs Klímaprogramját, amely 2020-ig 

határozza a meg a város klímavédelmi célkitűzéseit. A célok nagyon ambiciózusak: 25%-kal csökkenteni az 

üvegházhatású gázok kibocsátását, 25%-os csökkentés az energiafelhasználás területén és 25%-kal növelni a 

megújuló energiahordozók használatát a 2004-es szinthez képest. A program többek között megjelöli azokat az 

ágazatokat, amelyek fejlesztési politikájában jelentős változásokra lesz szükség, ilyen például a városfejlesztés, 

városrendezés, amelyet szoros összefüggésben említ az építészetben alkalmazandó új tervezési megoldásokkal 

és az építőiparban, épületgépészetben megjelenő új technikák és technológiák alkalmazásával. 

Leghangsúlyosabb része az energiafelhasználás és -megtakarítás, a megújuló energiahordozók alkalmazása, a 

meglévő épületek hőtechnológiai jellemzőinek javítása, valamint a közlekedésből származó kibocsátások 

csökkentése, alternatív közlekedési módok alkalmazása. 

A kérdés az, hogy milyen eszközökkel lehet elérni a kitűzött célokat? Hogyan lehet meggyőzni Párizs lakóit, 

hogy változtassanak eddigi szokásaikon, életmódjukon? 

A változás nem megy egyik napról a másikra! Az 1990-es évek elején tapasztalhatták meg először a francia 

fővárosban az első szmogriadót, amely során az időseknek és a légúti megbetegedésekben szenvedőknek az 

otthonmaradást javasolták. Ahogyan manapság Budapesten, úgy Párizsban közel egy évtizede elkezdtek 

gondolkodni egy környezetbarát közlekedési alternatíváról az autóhasználattal szemben, amikor a dugók és a 

légszennyezés szintje elért egy kritikus értéket. Ma Párizsban autóval csak a legmerészebbek közlekednek. Jó 

megoldásnak tűnt, és az idő is ezt igazolta, „A Párizs tiszta levegőt szippant” program elindítása. 

Ennek keretén belül egy nagy sikerű kerékpárkölcsönző rendszer felállítása történt meg, amelyet nagyszabású 

infrastrukturális, jogi és kommunikációs előkészületek előztek meg. Mielőtt az első Vélib' bringa kereke 

megérintette volna az aszfaltot, a „Fény Városa” 12 évet töltött azzal, hogy felépítse a városi kerékpározás 

alapjait: magas minőségű kerékpárutakat és sávokat építettek, növelték a kerékpártárolók számát, Tempo 30-as, 

kerékpárbarát övezeteket hoztak létre, ahol a kerékpárosok biztonságban érezhetik magukat az autósokkal 

szemben, és kitartóan hirdették a kerékpáros életformát sokoldalú PR kampányokban. Ez a következetes, 

összpontosított kampány, amely fókuszába a kerékpározást mint praktikus városi közlekedést állította, a 

kerékpározás „senkiföldjéből” Európa híres kerékpáros centrumai közé emelte Párizst. És ha mindez Párizsnak 

sikerült, miért ne sikerülne Budapestnek? 

Mit jelent a Vélib' kerékpárkölcsönző rendszer? 

A precízen átgondolt és alaposan kiépített rendszer az olcsó és könnyen elérhető kerékpárkölcsönzés 

lehetőségére épít, és az eddigi tapasztalatok alapján sikeresen hozta meg a városlakók és turisták kedvét az 

alternatív, egészséges és károsanyag-kibocsátást nélkülöző közlekedési eszköz használatához. 

Párizsban több mint 370 km kerékpárút egészíti ki a durván 2,1 millió lakost kiszolgáló közlekedési hálózatot. A 

Vélib' másfél év alatt hihetetlenül népszerűvé vált, sokan az autójuk helyett is inkább a jóval olcsóbb megoldást 

jelentő bérkerékpárokhoz nyúlnak. 

Ha egy mondatban kellene megfogalmazni, hogy mik tekinthetők az új kerékpár-kölcsönzési rendszer alapvető 

előnyeinek és vívmányainak, a következőket kellene hangsúlyozni: a Vélib' nagyon alacsony árú (rövid távon 

akár ingyenes), és szerte a városban nagyon könnyen elérhető kerékpáros szolgáltatást biztosít. A projekt 2007-

ben 10 000 járművel és 750 automatizált kölcsönző állomással indult, és a nagy érdeklődésre való tekintettel 

napjainkra a biciklik száma 20 600-re duzzadt, az állomások száma pedig 1450-re. A városközpontban átlagosan 

300 méterenként található egy minimum 15 férőhelyes állomás. 

Széles körű elérhetősége mellett igénybevételének kedvező anyagi lehetőségei teszik népszerűvé a kölcsönzési 

rendszert. A Vélib' díjszabásában elsősorban a rövidtávú utazásokat támogatja, amellyel a felesleges 

kibocsátással és költségekkel járó gépkocsihasználatot és a belvárosi forgalmi torlódásokat lehet eredményesen 

kiváltani. A rendszer átgondoltságát és forradalmian új, ügyfélbarát megközelítését tükrözi, hogy a kerékpárok 
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használata az első 30 percben egyáltalán nem kerül pénzbe. Tehát lehetőség nyílik arra, hogy a néhány utcányi 

vagy háztömbnyi távolságot teljesen ingyen és ráadásul környezetbarát formában lehessen megtenni. A rendszer 

használatára vonatkozó statisztikák is alátámasztják ennek az elvnek az érvényesülését: 2008 nyarán naponta kb. 

110-120 ezren vették igénybe a kerékpárokat, átlagosan körülbelül 18 percre. Emellett a Vélib' ideális megoldást 

kínál az éjszaka ritkán vagy egyáltalán nem közlekedő tömegközlekedési járatok kiegészítésére, helyettesítésére, 

amit szintén a statisztikák támasztanak alá: a kerékpárkölcsönzések 30%-ára este 10:00 és hajnali 5:00 óra 

között kerül sor, elsősorban a diákok részéről. Ez az örvendetes eredmény hozzájárulhat ahhoz, hogy az ittas 

vezetésből fakadó balesetek száma is jelentősen visszaszoruljon. 

Hogyan működik a Vélib' kerékpárkölcsönző rendszer? 

Ha az igénybe vett jármű tehát 30 percen belül bármelyik állomásra visszakerül, a rendszer nem számol fel 

használati díjat (sőt a dombtetőkön felállított állomások esetében 60 perc a kedvezményes időszak azoknak, akik 

itt teszik le a biciklit). A második megkezdett félóra is mindössze csupán 1 euróba kerül, a harmadik félóra díja 

pedig már 2 euró. Minden további megkezdett 30 perc 4 eurót jelent. Ebből a sajátos díjszabásból egyértelműen 

látszik, hogy a Vélib' elsősorban a rövid távú utakat és a kerékpárállomány folyamatos rotációját támogatja. A 

szolgáltatás igénybevétele feliratkozás útján lehetséges, aminek a díja egy napra 1 euró, egy hétre 5 euró, illetve 

egy évre 29 euró. Ezekkel az „előfizetésekkel" az adott időintervallumban korlátlan számú alkalommal lehet 

kerékpárt bérelni. A jármű felvétele az automatizált állomásokon a tárolók mellett elhelyezett terminál és egy 

hitelkártya vagy Maestro bankkártya segítségével lehetséges. Ekkor a kerékpár automata zárja oldódik, a 

kerékpár elvihető, majd tetszőleges állomáson ismét elhelyezhető. Ekkor kerül sor a bérleti díjnak az 

egyenlegről való levonására – már ha az utazás tartama indokolttá teszi. Ha az adott tárolónál éppen nincsen 

szabad hely, a terminál az ügyfél számára további 15 perces kedvezményt biztosít. A rendszer a kerékpárok 

eltulajdonítása ellen úgy védekezik, hogy az ügyfél egyenlegéről 150 eurót használ fedezetként, amely a jármű 

visszavitelét követően jóváírásra kerül. A kölcsönzési metódus a Vélib' kihasználtságának is népszerűségének 

ismeretében sikeresnek mondható, ám a működőképes letéti rendszer ellenére is rengeteg kerékpár-

eltulajdonítás történt – az előzetes becsléseket túlszárnyalóan, az üzemelés első évében 3000 kerékpárnak kelt 

lába. 

Kitől származik ez a forradalmi ötlet, és mennyi anyagi ráfordítást igényelt, illetve milyen anyagi hasznot 

hozott? 

A Vélib' hálózat kezdeményezője és atyja Párizs polgármestere, Bertrand Delanoë volt, aki jelenleg egy újabb, 

hasonló elven működő projekten dolgozik: egy négyezer darabos elektromos bérautóból álló rendszer 

felállításával kívánja Párizs közlekedési és környezetvédelmi helyzetét tovább javítani. A Vélib induló tőkéje és 

üzemeltetése egyébként egy vezető francia PR és hirdetési társaság, a JCDecaux nevéhez köthető, amely a 

fővárossal egy tíz évre kötött szerződés keretében vállalta a feladatot a párizsi utcai hirdetőtáblák bevételéből 

kapott jelentős részesedésért cserébe. Ennek megfelelően a társaság több mint 1628 városi tulajdonú 

hirdetőtábla ellenőrzési jogához jutott hozzá. A Vélib' hálózat beüzemelési költsége (a hirdetőtáblák 

felállításával együtt) 142 millió dollárra rúgott, a folyamatos fenntartási munkálatok pedig kb. 285 embernek 

biztosítanak főállású munkahelyet. A hálózat bevételei a fővárost illetik, ami további kb. 5,5 millió dolláros 

illetménnyel egészül ki évente. 

A Vélib', noha a világ legnagyobb kerékpárkölcsönző rendszere, szerencsére nem az egyetlen. Hasonló 

rendszerek működnek más európai városokban is, pl.: Nantes-ban (Bicloo), Koppenhágában, Brüsszelben, 

Luxemburgban, Barcelonában (Bicing), Frankfurtban, Berlinben, Kölnben, Stuttgartban, Münchenben, Bécsben 

stb. A Vélib' igen ösztönzően hatott a tengerentúl közlekedéstervezőire is – hasonló projektek vannak ugyanis 

előkészületben Londonban, Dublinban, valamint több amerikai és kanadai városban (Toronto, Montreal) is. 

1.8.2. Parkolj és vonatozz! 

Újabb 181 P+R parkolóhelyet és 100 B+R kerékpártárolót használhatnak hamarosan azok, akik Sülysáp, 

Tápiószecső és Albertirsa településekről a vasutat választják utazásukhoz. A parkolófejlesztési projekt második 

ütemében a 120a vonalon, a sülysápi és tápiószecsői vasútállomások mellett a már eddig elkészült 108 

parkolóhely és 60 kerékpártároló bővülhet tovább, míg Albertirsán, a 100a vonal mentén jelenleg 103 P+R és 50 

B+R új parkolóhely létesül. A Magyar Államvasutak, a Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ) és a három 

Pest megyei önkormányzat konzorciumai együttműködésével az év végéig készülnek el a vasútállomások 

közvetlen közelében épülő, mindenki által ingyen igénybe vehető, biztonságos parkolók és kerékpártárolók. 

Az ingyenes, kamerákkal őrzött P+R parkolóhelyek tovább erősítik a közösségi közlekedés előnyét az egyéni 

közlekedéssel szemben, hiszen tovább csökkenhet a fővárosba reggelente beáramló személygépkocsik száma, ha 
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a biztonságos és kényelmes P+R parkolóknak köszönhetően még többen ülnek át az elővárosi személyszállító 

vonatokra. 

Sülysápon, Tápiószecsőn és Albertirsán a vasútállomások közvetlen környezetében épülnek a P+R, valamint 

B+R parkolók, amelyek elsődleges célja, hogy Budapest agglomerációjában erősödjön a közösségi közlekedés. 

A kényelmes utazás feltételeinek megteremtése, a vasúti szolgáltatási színvonal emelése, új utasok megnyerése, 

a közlekedési szokások megváltoztatása elsősorban fejlesztésekkel érhetők el. Ezt a célt szolgálja a 

vasútállomások mellett kialakított modern, minden igényt kielégítő, ingyenesen használható, biztonságos 

parkolók létesítése is. 

A fejlesztésnek köszönhetően rendeződik az állomásépületek környezete is, hiszen a kamerával megfigyelt 

területeken közvilágítással ellátott, gyalogos kapcsolatot biztosító parkolók és fedett kerékpártárolók épülnek, de 

több mint 1400 négyzetméter zöldterületet is kialakítanak a projekt gazdái. 
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2.1.7.1. ábra Forrás: Térkép: Budapest elővárosi P+R parkolók 

Az elővárosi közlekedés fejlesztését célzó beruházás a Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ), a Magyar 

Államvasutak (MÁV) és az érintett települési önkormányzatok együttműködésének, valamint az Európai Unió 

költségtámogatásának köszönhető. 

A parkolóhely-építés és környezetgondozás a Közép-magyarországi Operatív Program keretében, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg. A vissza nem térítendő támogatás 

mértéke 90%, a 10%-os önrészt az önkormányzatok biztosítják. A beruházás során kialakított parkolóhelyek 
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fenntartását 10 éven keresztül az önkormányzatok vállalták. A 2010 decemberében záruló három projekt 

összköltsége közel 160 millió forint. 

A P+R és B+R parkolók fejlesztését célzó program részeként, 2010 első félévéig, a MÁV, a BKSZ és 13 Pest 

megyei település önkormányzatából álló konzorcium már összesen 834 parkolóhelyet és 540 kerékpártárolót 

épített. Az említett parkolók a 70., a 100a és a 120a számú vasútvonalak mentén létesültek: Abonyban, 

Cegléden, Gyömrőn, Kismaroson, Nagykátán, Pilisen, Sülysápon, Szentmártonkátán, Sződligeten, 

Tápiószecsőn, Üllőn, Vecsésen és Verőcén. 

A P+R és B+R parkolók főbb adatai településenként 

Albertirsa 

A projekt keretében Albertirsán a vasútállomás mellett 103 férőhelyes P+R parkoló és 50 darab kerékpár 

befogadására alkalmas fedett B+R kerékpártároló létesül a BKSZ Kft., a MÁV Zrt. és Albertirsa Város 

Önkormányzatának konzorciumi együttműködésében. A parkoló biztonságát az épülő közvilágítási és a 

térfigyelő rendszer segíti, a szép környezetet pedig az összesen 602 m2 zöldterület kialakítása biztosítja. Két 

parkolóhely épül a mozgásukban korlátozottak számára is, amelyek az esélyegyenlőségi kritériumoknak 

felelnek majd meg. A 2010 decemberében záruló projekt összköltsége 75 045 265 forint. 

Sülysáp 

A vasútállomás mellett az első ütemben megépült 69 férőhelyes P+R parkoló mellett további 52 P+R parkoló és 

40 db fedett B+R kerékpártároló létesül. Itt 460 négyzetméternyi zöldterület szépíti majd a vasútállomás 

környékét, és két parkolóhely épül a mozgásukban korlátozottak számára. Az év végén lezáruló projekt 

összköltsége 35 250 388 forint. 

Tápiószecső 

Tápiószecsőn a vasútállomás mellett az első ütemben megépült 39 férőhelyes P+R parkoló mellett további 26 

P+R parkoló és 10 darab fedett B+R kerékpártároló létesül. A vasútállomásra érkezőket 385 négyzetméter 

zöldterület fogadja a parkolók mellett. Tápiószecsőn, az esélyegyenlőségi kritériumok szerint, egy parkolóhely 

épül a mozgásukban korlátozottak számára. A 2010 végén záruló projekt összköltsége 49 310 894 forint. 

Budapest, 2010. november 10. 

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság 

1.9. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A lecke célja, hogy részletes ismereteket közvetítsen a gazdasági szerkezet, az alacsony és magas 

szénintenzitású gazdaság és a klímaváltozás összefüggéseiről, felkészíti a képzésben résztvevőket azokra a 

kibocsátáscsökkentési lehetőségekre, amelyek a fosszilis és megújuló energiahordozók felhasználásával érhetők 

el, így csökkentve a klímaváltozás mértékét. Az energiagazdálkodáson túl a közlekedés és a vízgazdálkodás 

területén sajátíthatják el a legfontosabb kibocsátáscsökkentéseket eredményező lépéseket. 

A lecke elsajátításának becsült ideje 2,8 óra. 

2. Alkalmazkodási lehetőségek a természeti 
rendszerekben 

2.1. Vízgazdálkodás 

Sem globális, sem települési szinten nem elegendő már az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, 

ugyanis már a légkörbe van „programozva”, hogy a következő évtizedekben gyakoribbá válnak a szélsőséges 

időjárási események, növekszik a globális átlaghőmérséklet. A klímavédelemben az alkalmazkodás, 

tudományos nevén adaptáció az éghajlatváltozással összefüggő hatások és károk mérséklését és a klímaváltozás 

iránti érzékenység csökkentésére tett erőfeszítéseket jelenti. Nagyon fontos, hogy az éghajlatváltozás elleni 

küzdelemben az alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló intézkedések egymás hatását 

segítsék, támogassák, ne pedig rontsák. 
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Az éghajlatváltozás hatására módosulhat egyrészt a rendelkezésre álló vízmennyiség, másrészt annak minősége 

is. A víz mennyiségét tekintve a hosszan tartó aszályos időszakok, valamint az árvizek, belvizek okozhatnak 

nehézséget. 

Az ár- és belvízvédelemben, az aszály kezelésében a legfontosabb a komplex megoldások kidolgozása és a 

szemléletformálás. E három nagy vízgazdálkodási terület együttes kezelésére azért van szükség, mert a folyók 

áradása során keletkező árvizek gyors elvezetése, a keletkező belvíz átemelése és annak tározása az aszályos 

időszakokra csak együttes koncepció kidolgozásával és végrehajtásával valósítható meg. Ezt szolgálják a 

különböző méretű víztározók, amelyek szerepe nemcsak az árvízvédelemben jelentős, de alkalmas az országon 

átfolyó vízmennyiség egy részének visszatartására és annak hasznosítására az aszályos időszakokban. 

A vízhiány, illetve az aszály nem csak vízgazdálkodási probléma. Közvetlen hatással vannak az emberekre, a 

természetes élővilágra és a vizet felhasználó és attól függő olyan gazdasági ágazatokra, mint a mezőgazdaság, a 

turizmus, az ipar, az energia és a közlekedés. Az aszály miatt nő az erdőtüzek kialakulásának veszélye is. Annak 

érdekében, hogy meg lehessen birkózni a vízhiánnyal és az aszállyal, elsőként azt kell elérni, hogy a gazdaság és 

a háztartások vízfelhasználása hatékony és takarékos legyen. A víztakarékosság egyben energiatakarékosság is, 

mivel a víz kivétele, szállítása és kezelése jelentős energiaigénnyel jár. Szintén a komplex megoldások felé 

mutat az a tény, hogy Magyarországon a belvízzel leginkább veszélyeztetett területek nagy része az ország 

legaszályosabb zónáiban találhatók. Következésképpen a belvíz elvezetését és az öntözővíz szállítását egy 

rendszerben célszerű megoldani, amely a sík területeken is eredményesen alkalmazható. 

Az öntözéssel kapcsolatban számolni lehet azzal, hogy részben át kell alakítani a növénytermesztési gyakorlatot, 

például szárazságot jobban tűrő haszonnövények vetésével. Gondban lehetnek a kisebb, helyi vízforrásokra 

telepített öntözések is, hiszen a gyakrabban, nagyobb mértékben és tartósabban elapadó kisvízfolyások 

csökkenthetik a vízellátás biztonságát. Ugyanezt idézheti elő, ha nyáron a talajvízszint erőteljesen süllyed. Az 

éghajlatváltozás mindenképpen kikényszeríti a víztakarékos öntözési eljárásokat. 

2.2. Mezőgazdaság 

Többször előfordult az elmúlt időszakban, hogy az országban különböző helyeken egyszerre okoz gondot az 

aszály, valamint az ár- és belvíz. Ezek a szélsőséges vízháztartási viszonyok jelentős gazdálkodási kockázatot 

jelentenek a mezőgazdaságban. 

A szélsőséges vízháztartási viszonyokhoz történő alkalmazkodás legfontosabb eleme a mezőgazdaság 

szempontjából a megfelelő földhasználati mód kiválasztása. A megfelelő mezőgazdasági földhasználat-váltás 

(szántó-gyep konverzió, a szántóterületek erdősítése) kellően stabil termelési szerkezetet hozhat létre, ennek 

hiányában azonban a mezőgazdasági ágazat a klímaváltozás által leginkább kiszolgáltatott szektor lehet. 

A kifejezetten a csapadékvíz okozta talajeróziós károk az ország termőterületének 40%-át érintik, pl. feltöltődés, 

sárelöntés, földcsuszamlás stb. 

A szél okozta károk potenciálisan valamennyi termőterületet érinthetik, a talaj értékes, tápanyagban gazdag 

felső rétegét elsodorhatja. A leginkább kitett térségnek számít a Duna-Tisza köze, a Közép-Tiszavidék, a Győri-

medence, a dunai Alföld és a Nyírség. 

Az állattenyésztés állatfajtól és tartásmódtól függően eltérően reagál a klímaváltozásra. A klímaváltozás az 

intenzív állattartásra erőteljesebb hatással lesz, ilyenek az intenzív tartású sertés-, szarvasmarha- és 

baromfifajták. 

A változó klímához való alkalmazkodás legfontosabb eleme a környezethez alkalmazkodó, többfunkciós és 

változatos mezőgazdaság feltételeinek kialakítása és piacainak védelme, amely egyben a fenntarthatóságot és a 

mezőgazdaság versenyképességét is javítja. Az alábbiakban a mezőgazdasági termelés, az élelmiszerbiztonság 

klímavédelemmel kapcsolatos összefüggéseit, ösztönzőit mutatjuk be: 

• Az öko- és biogazdálkodás előnybe részesítése egyaránt szolgálja a természeti értékek megóvását, az 

élelmiszerbiztonság növekedését és a versenyképességet, mivel az erre a területre fókuszáló támogatások és 

kifizetések kevésbé intenzív termelést ösztönöznek. Ennek feltétele az érintettek megfelelő információval 

való ellátottsága, valamint nyitottsága. 

• Kiterjesztett termelői felelősség, közvetett termeléskorlátozó intézkedések: Az Unióban már előírt kötelező 

ugaroltatás a termőtalaj egyenletesebb és fenntarthatóbb kihasználását teszi lehetővé. A kiterjesztett termelői 
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felelősség (a termék gyártójának felelőssé tétele az adott termék hatásaiért, annak teljes élettartamán 

keresztül) olyan terméket hoz versenyelőnybe, amelyek teljes életciklusuk alatt kevésbé terhelik a 

környezetet. Ennek elterjedése, széles körű alkalmazása egyelőre még várat magára, ebben elsődleges szerepe 

lehet az állami szabályozásnak. 

• Az élelmiszerek összetételének részletesebb jelölése: Ennek egyrészről a hazai termékek piaci 

versenyképességében, másrészt a fogyasztók tájékoztatásában van fontos szerepe. Ha a tájékoztatás nem 

egyértelmű az azonos termékcsoporton belül, vagy a vásárlók nem tudják értelmezni a jelöléseket, a 

fogyasztói tudatosság erősítése meddő próbálkozássá válik. A hatóságok által megszabott standardok mellett 

a bel- és külföldi piacok szigorúbb önkéntes szabványok meglétét követeli meg. Ezeknek az önkéntes 

szabványoknak a betartása révén fokozatosan erősíthető a beszállítói pozíció. Ide tartozhat a 

környezetirányítási- és minőségirányítási rendszerek megléte. A vállalati menedzsment döntéseiben akkor 

jelenik meg a környezetvédelmi követelményeknek való folyamatos megfelelés, a környezetvédelmi 

teljesítmény javítása, ha a piaci feltételek ezt „megkövetelik”, vagy profitot hoz a vállalat számára. A 

környezeti értékek megóvása, a környezetkímélő tevékenységek, amelyek alapjait képezik a 

klímavédelemnek már rövidtávon is előnyt jelenthetnek, mivel az anyag-, energia- és víztakarékos termelés 

hamar megtérülő intézkedések. 

• A védjegyek, földrajzi árujelzések és önkéntes megállapodások a magas hozzáadott értékű termékek esetében 

hatékony versenyelőnyt jelenthetnek a bel- és külpiacokon egyaránt. Magyarország egyetlen terméket 

jelentett be az Európai Bizottságnak OFJ6 jelzésre, ez a termék a Szegedi szalámi vagy Szegedi téliszalámi. 

Sajnos HKT7 terméket nem jelentettünk be az Európai Uniónak. Az önkéntes eszközök jelentős mértékben 

támaszkodnak a tudatformálás, ismeretterjesztés, oktatás, valamint a hazai erőforrások használatának 

előnyben részesítésére és annak eredményeire, mivel feltételezik, hogy a vásárlói döntések hátterében az ár 

mellett megjelennek a környezeti szempontok is. 

• A fogyasztói tudatosság megerősödésének egyik alapfeltétele a megfelelő tájékoztatás, valamint az, hogy a 

vásárlók tudatában legyenek jogaikkal és kötelezettségeikkel. A fogyasztóvédelmi előírások gyakran nem azt 

tükrözik, hogy az adott termék milyen élelmiszer-biztonsági kockázatokat hordoz, hanem azt, hogy megfelel-

e az előírásoknak. A fogyasztói tájékoztatás egyik legfontosabb eszközei a „logók, címkék, zöld 

termékjelzések.” Ezen termékjelzések használatának célja, hogy egyértelmű és hiteles tájékoztatást adjon a 

fogyasztóknak az adott termék környezethez való viszonyáról, arról, hogy a termék életciklusa során mekkora 

környezeti terheléssel jár (pl. mekkora a szállítási távolság) és annak milyen egészségügyi hatásai vannak. A 

munkahelyteremtéshez oly módon járulhat hozzá, hogy a vásárlónak lehetősége nyílik a hazai termékek 

választására, ezáltal támogatva a hazai vállalkozásokat. Általános elterjesztésük fokozhatja a fogyasztók 

környezeti érzékenységét. Az Európai Unió egységes és általánosan elfogadott környezetbarát védjegye az 

„Eurovirág”. A fogyasztói tudatosságnak rövid és hosszú távon is fontos szerepe van a klímavédelem és a 

fenntarthatóság megvalósíthatóságában. 

2.3. Mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása 

A mezőgazdasági melléktermékek, hulladékok közül biogáz előállítására a következő alapanyagok használhatók 

fel. 

Növényi alapanyagok: 

• búzaszalma; 

• rozsszalma; 

• árpaszalma; 

• zabszalma; 

• kukoricaszalma; 

• repceszalma; 

                                                           
6A Vásárhelyi-terv egyik fontos eleme, hogy rendkívüli árhullámok esetén a felesleges vízmennyiséget a Tisza mentén újonnan épített tározó 

rendszerbe eresztik. A cigándi és a tiszaroffi mellett a tervek szerint 2013-ig további négy tározó épülhet meg uniós támogatással: a hanyi-

tiszasülyi, a nagykunsági, a beregi és a Szamos-Kraszna közi. 
7hagyományos különleges termék 
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• rizsszalma; 

• rizshéj; 

• len; 

• kender; 

• fű; 

• nádhulladék. 

Állati eredetű alapanyagok az alábbi fajok tartásából keletkeznek: 

• tehén; 

• hízómarha; 

• ló; 

• sertés; 

• juh; 

• csirke. 

A keletkező gázmennyiséget az 1 nap alatt termelt mennyiségben szokták megadni, fermentor 1 m3-ére vagy 1 

számosállatra vonatkoztatva. A keletkező biogáz mennyisége függ a bomlási foktól és az erjedési időtől. A 

biogáz hasznosításának előnyei: 

• értékes energiaforrás, 

• csökken a metánkibocsátás, 

• a trágya higiénizálása (az állati hígtrágya a talajba szivárogva szennyezheti a felszín alatti vízkészleteket), 

• szerves hulladékok hasznosítása, 

• kellemetlen szaghatás csökkenése, 

• csökkenthető a csatornadíj. 
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2.2.3.1. ábra Forrás: Harnos Zsolt, Gaál Márta, Hufnagel Levente: Klímaváltozás mindenkinek, 2008 

A mezőgazdasági melléktermékek közül energetikai célra felhasználhatók: 

Erdészeti termékek és melléktermékek 

Az erdei tűzifa az egyik legalapvetőbb alapanyaga az energetikai célra hasznosított szilárd biomasszának. 

Energetikai szempontból olyan erdészeti melléktermékek is a főtermék kategóriájába kerülnek, mint az ún. 

apadék, amely az ipari célú fakitermelés során a szálfák letisztítása során marad vissza vagy a lehulló ágak, 

gallyak. Az előbbi összegyűjtése viszonylag egyszerű, míg az utóbbi esetben ez problémás lehet, ráadásul a 

tápanyag utánpótlása szempontjából a gallyak esetében nem mindegy mennyit veszünk ki az erdőből. Az 

erdőgazdálkodásból származó faanyag mennyisége az állami erdészeteknél az éves kitermelési ütemezés 

függvénye. A magánerdők esetében ez szinte teljesen egyedi, a hatóságok csak kis rálátással rendelkeznek az itt 

keletkező mennyiségek, illetve a környezetvédelmi szabályok betartása tekintetében. 

Kertészeti hulladékok 

Venyige és nyesedék az egyes kertészeti tevékenységek, gyümölcstermesztés és szőlészet melléktermékeként 

keletkezik. Szakirodalmi adatok szerint a szőlővenyige előfordulására országosan is, és területegységre vetítve 

is nagyon eltérő adatokat adnak meg: mennyisége hazánkban 500 ezer és 1,5 millió tonna között változik, míg 

hektáronként 0,3–2,5 t értékek fordulnak elő. 

Szalma 

Gabonaszalma – azaz a szántóföldi gabonatermesztés mellékterméke – valamennyi művelés alatt álló 

gabonaterületen keletkezik. A szalma elméleti készletét bizonyos feltételek korlátozzák, amelyek a következők: 

• a szalma egy részét a szántóföldön a talajba kell forgatni, másrészt számolni kell az állattenyésztési célú 

felhasználással is, 

• a szalmahozamok nyilvánvalóan függenek a különböző szántóföldi növénykultúráktól. 
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A dél-alföldi régió adottságai a bioenergiát szolgáltató termékek alapanyagának előállítása terén az országos 

átlagnál kedvezőbbek, hiszen az átlagnál magasabb a mezőgazdasági hasznosítású földterületek aránya. 

Dániában a gabona termesztése során keletkező szalma mennyisége egy évben átlagosan eléri a 6,3 millió 

tonnát, de ez az érték az időjárástól függően 30%-kal több vagy kevesebb is lehet. Egy átlagos évben a 

keletkező szalmamennyiségből kb. kétmillió tonnát használnak fel energiatermelésre, kapcsolt hő- és 

villamosenergia-termelés (CHP) formájában. 

2.4. Erdőgazdálkodás 

Mivel az erdőgazdálkodás ökológiai folyamatokra alapozódik, a csapadékcsökkenés, az aszály és a szélsőséges 

időjárás különösen érzékenyen érinti az erdőket. A makroklimatikus viszonyok – főleg az Alföldön – már most 

is határhelyzetet jelentenek a főbb erdőalkotó fafajok számára. A megváltozott éghajlathoz való alkalmazkodás 

egyik legfontosabb eleme a jövőben a talaj vízkészletének megtartása, mivel már egy kismértékű melegedés és 

csapadékhiány is olyan károkat okozhat, amelyeket a természetes önszabályzó mechanizmusok nem tudnak 

kiegyenlíteni. Magyarországon a természetközeli módon kezelt erdők aránya alig éri el az 50%-ot, pedig 

bizonyított, hogy a tartamos erdőgazdálkodással művelt erdők nagyobb mértékben tudnak ellenállni az 

aszálynak és egyéb stressztényezőknek, beleértve a fakárosító gombákat, rovarokat és egyéb betegségeket is. A 

felkészülés egy másik kulcseleme, hogy a klímaváltozás hatására a vadgazdálkodás és a vadászat szerepköre is 

megváltozik. Az alkalmazkodás ezen a téren is a természetközeli erdőgazdálkodás és az extenzív 

vadgazdálkodás együttes alkalmazása mellett képzelhető el. 

Az erdészetben az erdők területének növelése, az erdők életképességének, biológiai sokféleségének védelme, 

valamint az erdőtüzek kockázatának csökkentése a legfontosabb célok az éghajlatváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodás területén. Ezeket a célokat az alábbi intézkedésekkel lehet elérni: 

• az éghajlatváltozás hatására módosuló új termőhelyi viszonyoknak megfelelő őshonos, vagy kutatási 

eredmények alapján e célnak megfelelő fafajok ültetése, 

• az erdőterületek nagyságának növelése, 

• mezővédő erdősávok kialakítása, 

• fás legelők területének növelése, 

• az erdősztyepp zónában alacsony záródású ligeterdők fenntartása, 

• természetes erdődinamikai folyamatokat figyelembevevő és folyamatos erdőborítást eredményező 

erdőgazdálkodás, 

• hosszú távon is fenntartható méretű nagyvadállomány tartása, valamint a vadkár mérséklése az állomány 

csökkentésével, 

• az erdőtüzek megelőzését szolgáló intézkedések megtétele, azaz mentési terv készítése a településeken 

erdőtűz esetére, 

• a leggyúlékonyabb ültetvénytípusok visszaszorítása a leginkább tűzveszélyes területekről. 

2.5. Ökoszisztéma szolgáltatások 

A természeti tőke nagyban hozzájárul az emberi jóléthez, azonban mára már a gazdaság méretei miatt korlátozó 

tényezővé vált, hiszen a felhalmozódás révén létrejött ásványkincsek, talaj, energiaforrások stb. olyan 

szolgáltatásokat biztosítanak az emberiségnek, amelyek nélkül ma már elképzelhetetlen az életünk. Sajnálatos 

tény, hogy a környezeti javakat, a természeti tőkét közjavaknak tekintik, még napjainkban is szabad javakként 

jelennek meg a gazdálkodási folyamatokban. Közgazdasági értelemben a szabad jószágnak (javaknak) nulla az 

ára, vagyis a gazdaság számára a természeti tőke értéktelennek tűnik, vagyis a végtelenségig lehet fogyasztani 

vagy akár pazarolni is. Amikor környezeti erőforrásokról beszélünk, nemcsak a kőolajra és földgázra kell 

gondolnunk, hisz ide tartozik a szép táj vagy a tiszta levegő is. A közjavak mellett „közrosszak” is vannak, 

amelyek a közjavak felhasználásának externáliái. Ilyen például a szén-dioxid-kibocsátással összefüggő 

üvegházhatás. Az ÜHG csökkentése érdekében ható intézkedéseket a BME Környezetgazdaságtan Tanszék 

munkatársai költséghatékonyság-elemzésnek vetették alá [Szlávik (2007)], amely során arra a következtetésre 



 Regionális klímastratégiák: az ÜHG 

kibocsátás csökkentése és az 

alkalmazkodás lehetőségei 

 

 70  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

jutottak, hogy a hosszú távú problémák esetében az alapcélt és az alapfeladatot természettudományos 

módszerekkel kell megközelíteni. Ez után következhet a gazdasági kalkuláció, a költséghatékony és gazdaságos 

megoldások kiválasztása. 

2.6. Biodiverzitás 

Az ENSZ nemzetközi tudóscsoportjának egyik jelentése szerint a klímaváltozás természetes élővilágra, a 

biológiai sokféleségre gyakorolt hatása szempontjából Magyarország a világ egyik legsérülékenyebb országa. 

Amíg más országokban csak egyes területek esnek az ökológiailag legmagasabb sérülékenységi besorolás alá, 

addig Magyarországon szinte alig van ettől eltérő térség. A klímaváltozás miatt bekövetkező természeti 

átrendeződési folyamat fajgazdagság szempontjából elszegényedett, sérülékenyebb társulásokat eredményez, és 

így további fajok inváziója előtt nyitja meg az utat. A klímaváltozás során közvetlenül veszélyeztetettek a vizes 

és/vagy hűvös mikroklímát igénylő élőhelyek (pl. lápok, mocsarak); a fajösszetétel átrendeződése miatt pedig 

elsősorban a zonális erdők és gyepek (pl. kékperjés láprétek, gyertyános-tölgyesek); az özönfajok (invazív 

fajok) előre jelzett további terjedése miatt közvetve veszélyeztetettek pedig például a hullámterek, homoki 

gyepek, erdősztyeppes erdők. 

Az ökoszisztémák változásai a különböző méretű településeken, a városokban és a falvakban eltérő hatásokat 

eredményeznek, és ennek megfelelően különböző adaptációs intézkedésekre van szükség. 

2.7. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A képzésben résztvevők a lecke elsajátításával megismerhetik azokat az alkalmazkodási lehetőségeket, amelyek 

segítségével a klímaváltozás következtében fellépő károk enyhíthetők, és megfelelő válaszlépésekkel 

csökkenthetők azok a kockázatok, amelyek a klímaváltozás során veszélyeztetik a gazdasági, társadalmi és 

környezeti rendszereket. A lecke részletes ismereteket nyújt a vízgazdálkodás, a mezőgazdaság, a 

mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása, az erdőgazdálkodás, a biodiverzitás és az ökoszisztéma 

szolgáltatások területén. 

A lecke elsajátításának becsült ideje 2,4 óra. 

3. Alkalmazkodási lehetőségek a gazdasági és 
társadalmi rendszerekben 

3.1. Energiagazdálkodás: energiatermelés 

Az erőművek számára az elsődleges kihívást a módosuló energiaigények jelentik. Télen a fűtési 

energiaszükséglet (elsősorban a földgázfogyasztás) mérséklődése, nyáron pedig a hűtési villamosenergia-

szükséglet jelentős növekedése várható. Egyes becslések szerint 25 °C felett minden egyes fok hőmérséklet-

emelkedés 100 MW-nyi fogyasztásnövekedést eredményez. A hűtés növekvő energiaigénye egy pozitív 

visszacsatolást eredményez: a növekvő hőmérséklet növekvő hűtési igényt támaszt, amihez nagyobb 

áramtermelés szükséges. A többlet villamos energia előállítása még több CO2 kibocsátásával jár, ami tovább 

emeli a hőmérsékletet. 

3.2. Energiagazdálkodás: energiatakarékosság, 
energiahatékonyság 

Az energiatakarékosság legegyszerűbb formája a lakossági energiatakarékosság. A háztartások villamos energia 

felhasználása a vállalkozásokat messze meghaladóan növekszik. Nem jellemző az energiatudatos magatartás, az 

ésszerű fogyasztás többszörösét használják a háztartások. Az Európai Unió 2006 júniusában indított 

kampányának kulcsszavai voltak a „kapcsold ki”, „csavard le” ajánlások. Az energiahordozók árának 

növekedése, az energiaadók rendszerének átalakítása ösztönzőleg hat a villamosenergia-fogyasztásra, valamint a 

földgáz alapú berendezések csökkentett használatára. 

A megújuló energiaforrások kihasználásának lehetősége minden térségben adott. Természetesen a megújuló és 

részben megújuló energiahordozók közül az adott térségnek ki kell választania azokat az alternatív 

energiahordozókat, amelyek hasznosítása az adott helyen a leggazdaságosabban kiaknázható. 
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Az energiatakarékosságot szolgáló intézkedések: 

• a távfűtéses lakásokban lehetővé kell tenni a fűtés egyéni mérhetőségét és szabályozhatóságát, 

• a légkondicionálók helyett különböző árnyékolási technikák, zöldtetők elterjesztésének elősegítése, 

• a közvilágítás ésszerűsítése, 

• körforgalmak kialakítása közlekedési lámpák helyett. 

A becslések szerint 25–30%-ban érhető el energiahatékonyság a technológiai folyamatok korszerűsítésével, 

illetve a vezetékes hálózatok megfelelő karbantartásával. A vállalati energiahatékonyság egyik legnagyobb 

ösztönzője a versenyképesség. Az energiahatékonyság azonban többnyire költséges beruházások, folyamatok 

eredménye, ezért akár települési, akár kormányzati szinten támogatni kell az ilyen jellegű törekvéseket. 

Az energiahatékonyságot elősegítő intézkedések: 

• panelprogram, a házak hőszigetelése, 

• a fűtési rendszerek korszerűsítése, 

• az épületenergetikai paraméterek szigorítása, 

• energiatakarékos izzók használata a középületekben, 

• napelemek és napkollektorok felszerelése a közösségi intézményekben, lakóépületek tetején, komplex 

felújítás keretében, 

• a támogatási rendszer és jogi háttér kidolgozása a lakossági alternatív energiafelhasználás elterjesztésében. 

3.3. Közlekedés 

Az alkalmazkodás alapvető célja a forgalom csökkentése, ennek következtében a kibocsátások csökkentése, 

javítva így az ÜHG kibocsátásokat és nem utolsó sorban a települések légszennyezettségi mutatóit. 

A közlekedési ágazatban bevezetésre kerülő intézkedések nem valósíthatók meg a társadalom aktív 

közreműködése nélkül. Ennek alapfeltétele a lakosság tájékoztatása a közlekedési kibocsátások hatásairól, és 

olyan alternatív megoldások ismertetése, amelyek az adott térségben a leghatékonyabb módon végrehajthatók. 

Az alábbi intézkedések közül egyesek általános érvényűek, mások bevezetése még csak kísérleti stádiumban 

van, és vannak olyanok is, amelyeket egyes nyugat-európai városokban már sikerrel alkalmaznak: 

• egyes, nagyobb tengelyterhelésű utaknál célszerű betonburkolatot használni, amely jobban ellenáll a 

hőmérsékletingadozásnak és a csapadék károsító hatásának, 

• a tömegközlekedés fejlesztésével párhuzamosan biztosítani kell a személygépkocsik biztonságos parkolási 

lehetőségeit, elsősorban a külvárosokban a nagyobb bevezető utak mentén, P+R parkolók létesítésével, 

• a közlekedési-szállítási igények optimalizálása útdíjak bevezetésével, egyes területeken a forgalom 

kitiltásával, korlátozásával, 

• a „termelj helyben – fogyassz helyben” elv elterjesztése, amely csökkentené a szállítási igényeket, 

• a kibocsátáscsökkentés leghatékonyabb eszköze a szemléletváltás és a társadalmi magatartás megváltoztatása, 

ennek eszköze lehet az „öko járművezetési mód” elsajátítása, az utazás szükségességének és módjának 

megfontolása, videokonferenciák szervezése a nagy légszennyezettséget okozó repülőutak helyett stb., 

• megosztott autóhasználat (car sharing)8, 

                                                           
8Az autótársrendszerek eredetileg spontán módon létrejött önszerveződő klubok voltak, amelyekből mára jól szervezett cégek váltak. Az 

autók fenntartási költségeit a klub központi szervezete vállalja. Az autótársrendszerek többsége nagyvárosokban működik, ahol a tagok a 
főként munkába járáshoz veszik igénybe a kocsikat. 
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• carbon offset díj bevezetése 

• telekocsirendszer létrehozása (carpooling)9 

• egy olyan sáv kijelölése, ahol csak azok az autók közlekedhetnek, amelyekben a vezető mellett legalább még 

egy utas van a kocsiban (ld. San Francisco) 

• jutalompontok adása a tömegközlekedés használóinak, amelyeket beválthatnak kulturális és 

sportrendezvényeken, 

• csökkentett forgalmú vagy autómentes zónák kialakítása, 

• intézmények, kereskedelmi egységek előtti kerékpártárolók kiépítése, 

• az autóbusz járatok sűrítése 

• az autóbusz menetrendek összehangolása a vasúti menetrendekkel. 

3.4. Hulladékgazdálkodás 

A hulladék lényegében elpazarolt anyag és energia. Ezért, a természeti erőforrások fenntartható használata 

érdekében fontos szem előtt tartani: 

• a hulladékképződés megelőzését biztosító anyag- és energiatakarékosságot, 

• hulladékszegény technológiák alkalmazását, 

• a képződő hulladék anyag- és energiatartalmának minél teljesebb hasznosítását, 

• végül a nem hasznosuló hulladék ártalmatlanítását, a hasznos területeket igénybe vevő hulladéklerakás 

minimalizálását. 

Klímavédelmi szempontból elsősorban a hulladéklerakók metán kibocsátása (depóniagáz), valamint a 

hulladékok újrahasznosítása, az így bekövetkezett energiatakarékosság, a szennyvíztisztító telepeken keletkező 

gáz, valamint a nagy állattartó telepek hígtrágya hasznosítása érdemel figyelmet. 

A biogáz hasznosítás területei: 

• közvetlenül kazánokban eltüzelve: gőz- és melegvíz-előállításra, 

• gázmotorban hasznosítva: villamos energia előállításra, 

• lehetőség van a városi hálózatba való bevezetésre, a kéntartalom és a nedvességtartalom csökkentését 

követően. 

A biogáz hasznosítás előnyei: 

• értékes energiaforrás, 

• csökken a metánkibocsátás, 

• a trágya higiénizálása (az állati hígtrágya a talajba szivárogva szennyezheti a felszín alatti vízkészleteket), 

• a szerves hulladékok hasznosítása, 

• kellemetlen szaghatás csökkenése, 

• csökkenthető a csatornadíj. 

                                                           
9A telekocsirendszer közös autóhasználatot jelent, többnyire alkalomszerűen, saját autókkal. Az USA-ban például főként a munkába járók 

körében terjedt el a telekocsi, amely nemcsak az egy főre jutó szennyezőanyag-kibocsátást csökkenti, hanem gyorsabb közlekedést is tesz 
lehetővé a résztvevők számára. 



 Regionális klímastratégiák: az ÜHG 

kibocsátás csökkentése és az 

alkalmazkodás lehetőségei 

 

 73  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3.5. Területfejlesztés 

A területfejlesztés és a területrendezés elsősorban jogalkotási és programalkotási szinten járulhat hozzá a 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz: 

• az egyes országos, illetve térségi vagy helyi stratégiai dokumentumokba olyan területfejlesztési célok 

kerüljenek beépítésre, amelyek egyben a klímavédelemi és fenntarthatósági célok megvalósítást is elősegítik, 

• olyan településhálózatok, térhasználati kategóriák kerüljenek kialakításra, amelyekben a klímavédelmi célok 

megvalósíthatóak. 

Az országos és térségi területrendezés szabályozása során az alábbiak figyelembevétele szükséges: 

• árterek, hullámterek, parti sávok beépítésének megakadályozva, így járulva hozzá a vízgazdálkodás 

klímavédelmi céljaihoz, 

• a csúszásveszélyes és egyéb földtani veszélyforrásos területek beépítésének elkerülése, így segítve a 

mezőgazdaság és a kritikus infrastruktúrák szintjén megvalósuló klímavédelmet, 

• a települések beépített és beépítésre szánt területei összenövésének megakadályozása az ökológiai hálózat 

folyamatosságának biztosítása érdekében, a természetvédelem alkalmazkodási feladatainak megvalósítását 

segítve, 

• a leginkább kitett település együttesek (nagyvárosi agglomerációk, agglomerálódó térségek, 

településcsoportok) összehangolt területi terveinek elkészíttetése, 

• az erdősítésre elsősorban szóba jöhető területek lehatárolása, az intenzív mezőgazdaságra alkalmatlan 

területek meghatározása. 

3.6. Települések, önkormányzatok 

A települési önkormányzatok akkor tudnak a legsikeresebben alkalmazkodni a megváltozott klimatikus 

viszonyokhoz, ha szabályozási és fejlesztési feladataik során, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással 

összefüggő feladataikat beépítik a település stratégiai dokumentumaiba: települési szerkezeti terv, települési 

rendezési terv, települési közlekedési koncepció, települési fejlesztési terv, települési hulladékgazdálkodási terv 

stb. 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó lehetséges intézkedések: 

• megfelelő intenzitású területfelhasználás és -beépítés megválasztása (a túlzott vagy a kis laksűrűség 

elkerülése), 

• a települések zöldfelületi és zöldterületi rendszerének védelme, fejlesztése parkok létesítésével, a beépítettség 

szabályozásával, 

• tagolt települési rendszer alkalmazása, a városi hőszigethatás elkerülése érdekében, 

• kompakt városok elősegítésével és a vegyes területfelhasználás kialakításával (munkahely-lakóhely) 

csökkentve a közlekedési szükségleteket, 

• csapadékvízzel való gazdálkodás, ami az elvezetésen kívül az ár- és belvízvédelmet szolgálja, és a 

csapadékvíz megfelelő hasznosításáról is gondoskodik (például a zöldfelületek öntözése), 

• építési előírások, szabványok felülvizsgálata, a követelmények szigorítása az éghajlatváltozással együtt járó 

hatásoknak megfelelően (árvíz- és földcsuszamlás veszélye, tartószerkezeti állékonyság, épülethatároló 

szigetelések, anyagfáradás), 

• klímatudatos építészeti megoldások (épülettájolás, uralkodó széláramlatok stb.) módszereinek kidolgozása és 

beépítése a rendezési tervekbe, 

• átfogó kockázatelemzések készítése az egyes kritikus infrastruktúratípusokra a katasztrófavédelemmel és az 

érintett közszolgáltatókkal együttműködve, 



 Regionális klímastratégiák: az ÜHG 

kibocsátás csökkentése és az 

alkalmazkodás lehetőségei 

 

 74  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• zöldmezős beruházások csökkentése, elkerülése. 

3.7. Emberi egészség 

A szélsőséges időjárási események közül elsősorban a melegrekordok és a hirtelen növekvő hőmérséklet érintik 

negatívan a lakosság egészségügyi állapotát. A magasabb nyári hőmérséklet különösen a városban élőket érintik 

kedvezőtlenül, ugyanis a városokban 2–8 °C-kal melegebb is lehet az építészeti és városbeépítési 

körülményektől függően. Az intenzív fronthatások fokozhatják a balesetveszélyt, és munkateljesítmény-

csökkenést okozhatnak. Az egyre melegebb nyarak és enyhébb telek miatt a vírusok, baktériumok, kórokozók 

elterjedése, populációja lényegesen megnőhet. A kullancsok által terjesztett agyvelőgyulladás (encephalitis) 

betegség gyakorisága az 1990–2000 években csökkent, de 2001-től ismét növekszik (évi átlag 80 eset). A vízzel 

és élelmiszerekkel előforduló kórokozók a fokozódó meleg miatt szintén nagyobb veszélyt jelentenek. Például a 

nemzetközi adatok szerint az 1 °C fokos hőmérsékletnövekedés 2–5%-kal növeli a salmonellosis megbetegedés 

gyakoriságát. Az éghajlatváltozás megváltoztatja az allergiát okozó pollen kiporzásának időszakát és a pollen 

mennyiségét. Az emelkedő légköri CO2-koncentráció és a melegedő hőmérséklet kitolhatja a parlagfű 

pollenjének levegőben történő tartózkodását, meghosszabbíthatja a parlagfű pollenszezont. 

3.8. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

3.8.1. Alternatív energiaforrások hasznosításának lehetőségei az esztergomi 
szennyvíztisztító telep energiacsökkentése érdekében 

Energiafelhasználás a szennyvíztisztító telepen 

„Napjainkban egyre nagyobb jelentőségű az energiaköltségek csökkentése, valamint az energiatakarékos 

üzemeltetés, üzemmenet kialakítása, fenntartása. A szennyvíz és az iszap kezelése energiaigényes technológiák 

sorozata. Energiát fogyasztanak az átemelők szivattyúi, a mechanikai és biológiai tisztítás gépei, a fúvók, a 

keverők, a kotrók, a szivattyúk, az iszap-víztelenítés berendezései. 

Az előadásban az esztergomi szennyvíztisztító telep energiacsökkentésének lehetőségeit vázolom fel, azonban 

alapos elemzéseket és számos lehetőséget kell még megvizsgálni a legoptimálisabb megoldás kiválasztásához. 

Érdemes figyelni és megjegyezni, hogy egy m3 víz 1 °C-os hőmérsékletváltozása 1,16 kWh energiatartalom-

változást jelent. Egy m3 szennyvíz tisztításához 0,3–1,2 kWh elektromos energia szükséges. 

Az esztergomi szennyvíztisztító telep fajlagos energiafelhasználása így közepesnek tekinthető, melyen érdemes 

javítani. 

Az a tendencia, hogy az energia ára egyre nagyobb ütemben emelkedik, ez arra kényszeríti az üzemeltetőket, 

hogy alternatív energiaforrások után nézzenek. Ugyanakkor nehezíti a hosszú távú tervezést, hogy az energia ára 

politikai tényezők függvénye is. 

Az esztergomi szennyvíztisztító telep tisztítási technológiájának bemutatása 

A városból a szennyvíz az átemelő aknába érkezik, ahol a szerelvényaknán keresztül a MEVA rácson át a 

homokfogóra kerül. Ezzel olyan magasságra emelik a tisztítandó szennyvizet, hogy a tisztított szennyvíz a Duna 

sodorvonali bevezetéséig gravitációsan tud áthaladni a technológiai folyamatokon. 

A homokfogóban a 0,3 mm-nél nagyobb átmérőjű homokszemcséket távolítják el. A homokfogóból a tisztítandó 

szennyvíz a biológiai tisztítási technológia első műtárgyára, az előülepítőre érkezik, ahol a szennyvízben maradt 

homok- és szilárd szemcséket távolítják el az iszapsűrítőbe. Innen a tisztítandó szennyvíz az osztó 

zsiliprendszeren keresztül az eleveniszapos medencékbe jut, ahol a szerves anyag lebontása történik 

mikroorganizmusok segítségével. 

A biológiai élettevékenységhez szükséges megfelelő oxigénellátást fúvókkal biztosítják, mélylégbefúvásos, 

finombuborékos levegőztető berendezés segítségével. A vízfelszínhez közel bevezetett előülepített szennyvíz 

vízszintes irányban, közel ellipszis pályán mozog, miközben a medencefenék felületére telepített légbevivő 

elemeken befújt levegő lebegésben tartja a szennyvíziszap elegyet. A víz vízszintes körmozgását medencénként 

2–2 darab propellerkeverő biztosítja. 
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Az eleveniszapos medencékből a tisztítandó víz a kör alakú utóülepítő medencékbe kerül, ahol az iszappelyhek 

ülepítése történik. A tiszta víz, a vízelvezető vályú bukó élén átbukó víz, egy zárt csatorna közvetítésével a 

fertőtlenítő medencébe, majd a mérőcsatornába, s végül a befogadóba folyik. Az utóülepítőben visszatartott 

iszap a recirkulációs átemelőbe, majd onnan az eleveniszapos medencébe, illetve az iszapsűrítőbe kerül. 

Az iszap víztelenítése az iszapvíztelenítő gépházban történik iszapcentrifuga segítségével. Az iszapsűrítőből 

kikerülő iszaphoz polielektrolit hozzáadásával történik a feladás az iszapcentrifugára, ahonnan a 23–25%-os 

szárazanyag tartalmú víztelenített iszap konténerekbe kerül, amit a tatabányai lerakóra szállítanak 

mezőgazdasági felhasználás előkészítése céljából. A szűrletvíz gravitációsan, a csurgalékvíz hálózaton keresztül 

a szennyvíztisztító elejére kerül. 

Az esztergomi szennyvíztelep energiafelhasználásának alakulása 2007–2009-ben 

A technológiai hatásfok javítása (a levegőztető medencékben lévő régi NOPOL légbeviteli elemek cseréje 

újszerű FLYGT légbeviteli elemekre, valamint medencénként önálló frekvenciaváltós oxigénvezérlés 

kialakítása) növelte az energiafelhasználást annak ellenére, hogy a szivattyúk hatásfokvizsgálata után jobb 

beállításokat és a frekvenciaváltók beépítését is elvégezték. 

A meghozott intézkedésekkel igazából csak pár százalék energiacsökkentést lehetett elérni, aminek kimutatását 

nem lehetett számszerűsíteni, mivel egyesített csatornarendszernél egy-egy nagyobb zápor felemésztette a 

megtakarított energiákat. 

A fűtésköltségek csökkentése érdekében, a tartályos gáz kiváltására 2008-ban üzembe helyeztek 1db THERMIA 

Robust 42 U/M típusú 42 kW teljesítményű hőszivattyút. 

A 2-es utóülepítő medencében hőcserélőket helyeztek el, valamint a kiszolgáló épületben kicserélték a 

radiátorokat. 

Az így nyert energiát a szennyvíztelepet kiszolgáló épületének fűtésére és a meleg víz előállítására használják. 

A beruházási költség 10 millió Ft volt, amelynek várható megtérülési ideje 5 év. A beruházással a tartályos gázt 

teljes egészében kiváltották, valamint a meleg víz előállításánál villamos energia csökkenést sikerült elérni. 

Cél: a szennyvíztelep energiafelhasználás szempontjából önellátó legyen, s lehetőség szerint plusz energiát 

termeljen.” 

Botos Tamás – Minczér Annamária, ÉDV Zrt. előadása alapján. 

3.8.2. Biogáz-hasznosítás a csepeli szennyvíztisztítóban 

Az ENER-G Energia Technológia Zrt. tervezte és építette a csepeli Budapesti Központi Szennyvíztisztító 

Telepen létesített 2,6 millió euró értékű beruházás keretében megvalósult megújuló-energetikai központot. A 

próbaüzemi működés végéhez közeledő projekt az „Élő Duna” program része, amely ma Európa legnagyobb 

környezetvédelmi beruházása – áll az ENER-G közleményében. 

A brit központú ENER-G cégcsoport magyarországi leányvállalata 4,5 MWe teljesítményű, kapcsolt 

energiatermelésen alapuló, biogáz-hasznosító rendszert helyezett üzembe. A rendszerhez tartozik további három 

földgáz vagy biogáz üzemben működő 2,5 MW teljesítményű Loos kazán, amelyek kiegészítő fűtőkapacitást 

biztosítanak. A társaság látja el az üzemeltetési és karbantartási szolgáltatásokat is. 
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2.3.7.1. ábra 

A megújuló-energetikai központ a 70 000 m2-en elterülő biológiai szennyvízkezelő komplexum részét képezi a 

Csepel-szigeten található 29 hektáros üzemi területen. Az új szennyvíztisztító rendszer tesztüzemi működése 

2010. július 31-én zárult, amelyet teljes kapacitású üzemszerű működés követ. A fejlesztésnek köszönhetően a 

Dunába visszajutó, biológiailag tisztított víz aránya a jelenlegi 51%-ról 95%-ra emelkedik, amely a budai oldal 

szinte egészét és Pest egy részét jelenti. A mintegy egymillió embert kiszolgáló telephely átlagosan napi 350 

000 m3 szennyvíz kezelésére képes. Az üzem építése több mint két évet vett igénybe, költsége közel fél milliárd 

eurót tett ki, amelyet az Európai Unió, a magyar állam és Budapest önkormányzata közösen finanszírozott. A 

beruházás megfelel a legmagasabb környezetvédelmi normáknak ideértve a zaj- és szagemissziós normákat. Az 

üzem maximális teljesítményét 2010 szeptemberében érte el. Az energiaközpont 4.5 MWe megújuló villamos 

energiát képes előállítani, amely a szennyvíztisztító telep teljes villamosenergia-fogyasztásának több mint 50%-

át jelenti. Ez megközelítőleg nyolc nagy kapacitású szélturbina teljesítményének felel meg. A kapcsolt 

energiatermelő berendezések (CHP) 563 m3/h biogázt hasznosítanak egységenként maximum 8,5 MW hőt 

előállítva, amely a biológiai tisztítási folyamatban kerül hasznosításra. 

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen megvalósult projekt élő példája az anaerob lebontás 

alkalmazásának, amely mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból hatékony megoldást nyújt ilyen 

nagyméretű beruházások esetén is. Az anaerob lebontási folyamat során a szerves hulladék alakul át energiává. 

A technológia bizonyítottan csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást, miközben jelentős gazdasági előnyöket is 

biztosít. 

A szennyvíztelep biológiai lebontó rendszere biogázt termel, amelynek igen magas, 50–70 százalék a 

metántartalma. Ez a környezetre rendkívül káros gáz egyben igen értékes energiahordozó is, amely kapcsolt 

energiatermelő berendezésben hasznosítva hőenergia és elektromos áram előállítására alkalmas. A hőenergia 

hasznosítható a lebomlási folyamatok elősegítésére, illetve az üzem épületeinek fűtésére, míg a villamos energia 

a kötelező átvételi rendszerben prémium áron értékesíthető. 

Az ENER-G cégcsoport Európa-szerte jelentős tapasztalatokkal rendelkezik nagyméretű biogáz projektek 

építésében, üzemeltetésében és finanszírozásában. A cég folyamatosan fejleszti a szakértő csapatát, hogy meg 

tudjon felelni a magas metánértékű biogáz projektek növekvő igényeinek. 

A társaság rugalmas finanszírozási ajánlatai között közép és hosszú távú bérlet, kedvezményes villamosenergia-

beszerzési megállapodás és teljes finanszírozási opció is található. Ez utóbbi magában foglalja az ENER-G által 

installált és üzemeltetett eszközöket is, a partner tőkeberuházása nélkül. 



 Regionális klímastratégiák: az ÜHG 

kibocsátás csökkentése és az 

alkalmazkodás lehetőségei 

 

 77  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Közterület – Magyarország blog 

3.8.3. Így lehet a panel is olcsóbb 

„Magyarország legnagyobb lakóházában csaknem ezer család él. Panelházról beszélünk, amelynek 

energiafogyasztása egy „gigaberuházás” után már nyugodtan versenybe szállhat az új építésű társasházakéval: a 

lakók évente 20–30 ezer forintot költhetnek hődíj helyett valami másra. Az ország legnagyobb lakóháza, az 

óbudai Faluház az 1970-es építésekor a szocialista lakásfejlesztés mintapéldája volt. 

Az akkori vezetés igencsak büszke volt arra, hogy a környék földszintes, jórészt komfort nélküli házacskáit 

elbontva új, korszerű otthont adhatott a hajógyári és textilgyári munkásoknak a hatalmas, 884 lakásos épületben. 

Az elmúlt évtizedekben azonban a korszerűsítés nélküli távfűtéses lakások piaci értéke a magas fűtésszámlák 

miatt egyre csökkent, ezért a Faluházban is megérett az idő a felújításra. 

A hatalmas, iparosított technológiával készült klasszikus panelépületet már 2005-ben elkezdték modernizálni, 

ekkor a fűtési rendszer szabályozását oldották meg. A panelek többi tipikus gondja: a rosszul szigetelt, hőhidas 

falak, a tető- és pincefödém, a régi, huzatos ablakok azonban még továbbra is problémát okoztak. 

A felújítás következő, 2009-ben induló szakaszában ezeket tették rendbe. A homlokzat, a tető és a pincefödém 

10 cm-es hőszigetelést kapott, az ablakokat 1,4 W/m2K hőátbocsátású modern műanyag nyílászárókra cserélték 

ott, ahol a lakók ezt még nem tették meg egyedileg. Ezekkel a munkákkal összehangolva a távhőszolgáltató 

szintén 2009-ben korszerűsítette a ház hőközpontját. 

A ház fosszilis energiaigényét a hőszigetelés mellett tovább csökkenti a tetőre szerelt közel 1500 

négyzetméternyi napkollektor, amely a vízmelegítéshez szükséges energia közel felét fedezi. A 2009–2010-es 

szezonban a napsütéses órák száma alatta maradt a sokéves átlagnak, de a Faluház kollektorai még így is 

biztosítani tudták a vízmelegítésre fordított energia 46 százalékát. Egy átlagosan napos évben ez az arány 50 

százalék fölé is mehet. 

A munkálatok alig 6 hónap alatt fejeződtek be. A gyors kivitelezéshez az kellett, hogy minden – a 

finanszírozástól kezdve a részletes szerződéseken át a lakók tájékoztatásáig – alaposan elő legyen készítve”. 

http://www.ehosz.hu/category/fooldal/ 

3.9. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A képzésben résztvevők a lecke elsajátításával megismerhetik azokat az alkalmazkodási lehetőségeket, amelyek 

segítségével a klímaváltozás következtében fellépő károk enyhíthetők, és megfelelő válaszlépésekkel 

csökkenthetők azok a kockázatok, amelyek a klímaváltozás során veszélyeztetik a gazdasági, társadalmi és 

környezeti rendszereket. A lecke részletes ismereteket nyújt az energiatermelés, energiatakarékosság és 

energiahatékonyság, a közlekedés, a hulladékgazdálkodás, a területfejlesztés és az emberi egészség területén. 

A lecke elsajátításának becsült ideje 2,8 óra. 

4. Szemléletformálás 

4.1. Partnerségi kapcsolatok 

A klímaváltozás elleni küzdelem össztársadalmi feladat, térben és időben eltérően, különböző mértékben, de 

mindenkit érint, mivel olyan szerteágazó problémákat és cselekvési feladatokat vet fel, amelyek 

megvalósításában rész kell vállalnia a társadalom valamennyi szereplőjének: a tudomány képviselőinek, a 

politikusoknak, a kormányzati és helyi döntéshozóknak, a civil szervezeteknek, a gazdaság különböző 

szereplőinek, a hatósági feladatokat ellátó engedélyező-ellenőrző szerveknek és az ország valamennyi 

polgárának. Ezért elmondhatjuk, hogy a klímaváltozás érintettje az egész magyar társadalom. A 

klímaprogramok végrehajtásának felvázolása előtt két szempont figyelembevételére kell felhívni a figyelmet: 

Az előző fejezetekben felvázolt intézkedések némelyike könnyen, kevés anyagi ráfordítással, míg mások csak 

komoly stratégiai tervezést követően, jelentős költségek árán valósíthatóak meg. Az azonban általánosságban 

megállapítható, hogy a költségek annál alacsonyabbak lesznek, minél hamarabb felismerjük a cselekvés 

szükségességét, és azok végrehajtását halogatás nélkül elkezdjük. 

http://kozterulet.blogter.hu/418390/biogaz-hasznositas_a_csepeli_szennyviztisztitoban
http://www.ehosz.hu/category/fooldal/
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A másik szempont, hogy az intézkedések hatékony és hatásos végrehajtását egyetlen érintett sem tudja önállóan 

megvalósítani. A kormány önmagában, támogatottság nélkül hiába készíti el a terveket, programokat, ha ezek 

végrehajtásában a regionális és települési döntéshozók nem vesznek részt. Ugyanez elmondható helyi szinten is: 

lehet a településnek klímaprogramja, a lakosság klímatudatossága, a klímabarát termelési és fogyasztási módok 

megerősödése nélkül nem tudja megvalósítani céljait. A klímaváltozás elleni küzdelem csak akkor hozhat 

eredményeket, ha: 

• a mitigációs és adaptációs intézkedések kiegészítik egymást, egymással összhangban vannak, 

• haladéktalanul elkezdődik kistérségi, települési szinten is a programok kidolgozása és végrehajtása, 

• a társadalom valamennyi szereplője részt vállal a megelőzésben, valamint a káros hatások enyhítésében, 

érvényesítve a partnerség és a szubszidiaritás elvét. 

 

2.4.1.1. ábra 

4.2. Szemléletformálás, oktatás, képzés, nevelés 

Az oktatás, képzés, nevelés fontosságát jelzi, hogy valamennyi érintett különböző életkorokban, szakmai 

dimenziókban és szerepekben egyaránt részt vesz az ismeretek átadásában és befogadásában. 

A Stern-jelentés a választevékenységek egyik legfontosabb elemének tekinti a magatartásbeli változások 

elérését, amely egyaránt elősegíti a kibocsátás csökkentését, még inkább azonban az alkalmazkodás ügyét. 

Az általános és középiskoláknak 2007-től kezdődően kötelező beépíteniük a tananyagba a környezeti nevelést, 

amely a többi tantárggyal összhangban kerül oktatásra. Az utóbbi években egyre több iskola nyeri el az 

„ökoiskola” címet, ahol a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elérése, a 

környezettudatos gondolkodásmód elsajátítása a fő cél. 

Meg kell említenünk a felsőoktatást és a szakképzést is, ahol a szemléletformálás egy újabb dimenzióba lép: 

hangsúlyozni kell, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem során társadalmi előnyök, üzleti hasznok és nemzeti és 

nemzetközi politikai előnyök is elérhetők. 
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4.3. Szemléletformálás és a kutatás-fejlesztés 

A kutatási területek közül előtérbe kell részesíteni az alábbi témákat és részterületeket: 

• Az éghajlati alkalmazkodás hazai ismerethiányainak számba vételét, az ezt előidéző és fenntartó okok 

elemzését, 

• A hazai éghajlat meteorológiai és klímavonatkozású hidrológiai kutatások kiemelt támogatását, a jövőben 

várható döntéseket hitelesen megalapozni képes, időben és térben mind nagyobb mélységű valószínűségi 

előrejelzések pontosítása érdekében, 

• A fizikai, biológiai és humán rendszerekben az éghajlatváltozás hatására lehetséges irreverzibilis 

következmények felderítését, mechanizmusuk minél pontosabb megértése céljából, 

• Összefüggésben a sérülékenységek és kockázatok elemzésével, gazdasági számítások végzése a nemcselekvés 

veszteségeinek elemzésére, valamint a megelőzés hasznának kiszámítására valamennyi érintett szakterületen 

(pl. egészség, vízgazdálkodás, növénytermesztés, infrastruktúra), 

• Az alkalmazkodás, illetve a fenntartható fejlődés közötti pozitív kölcsönhatások – komplementaritás, 

szinergia – szükséges mélységű feltárása, 

• Az alkalmazkodás és a mitigáció közötti szoros összefüggések feltárása, elemzése, mindkét szempontból 

előnyös megoldások kiválasztása, alkalmazása, 

• A nemzetközi szervezetekben és az európai országokban az éghajlati alkalmazkodás terén kidolgozott új 

kutatási és innovációs eredmények, sikeres alkalmazások hazai meghonosítását megalapozó kutatások, 

cselekvési tervek, 

• Az alkalmazkodás társadalmi, intézményi akadályainak, valamint a (társadalmi) tanulás nehézségeit okozó 

tényezők feltáró elemzése, kezelése, megoldások kidolgozása, 

• A leghatékonyabb eljárások, módszerek (know-how) átvétele céljából a mediterrán térségekben alkalmazott 

várostervezési, építési, közszolgálati, életmódbeli megoldások és ezek hazai megvalósítási lehetőségeinek 

tanulmányozása, 

• Az éghajlatváltozás városokat érintő komplex hatásainak vizsgálata (pl. városrendezés, hőhullámokra 

visszavezethető mortalitás, zöldterületek, utak, épületek állapota, vízminőség, vízmegtartás, hulladékkezelés 

stb.). 

4.4. A média és az üzleti élet szerepe a szemléletformálásban 

A médiának kiemelt szerepe van abban, hogy a figyelem középpontjába hozza és napirenden tartsa a zöld 

témákat, elsődlegesen a klímaváltozás ügyét. Nem véletlen, hogy a médiában egyre népszerűbb a téma, hiszen 

az éghajlatváltozás ügye nézettségnövelő tényező, a társadalom fokozottabban kíváncsi erre a jelenségre és 

várható vagy prognosztizálható következményeire. A jövőben is számíthatunk arra, hogy a sajtó egyre 

gyakrabban foglalkozik a témával. A média abban is hajtóerő lehet, hogy a klímaváltozáshoz kapcsolódó témák 

boncolgatásával folyamatosan emlékezteti a politikai döntéshozókat és a gazdasági szektort a téma fontosságára. 

A média teret ad a civil szervezetekkel folytatott párbeszédre is, és visszacsatolást is biztosít a klímavédelem 

hazai irányítóinak. 

A gyorsuló világban nem hagyható figyelmen kívül a ma már sokak számára elérhető internet kiemelkedő 

szerepe. A gyors információáramlás érdekében fontos a témával kapcsolatos, korcsoportoknak megfelelő 

tájékoztatók, ismertetők, takarékosságra ösztönző, klímaeseményekről szóló honlapok megjelenése. 

Az üzleti világ széles kört ölel fel, ide sorolhatók többek között a gyártók, forgalmazók, nagy- és kiskereskedők, 

szolgáltatók, tanácsadó cégek, termelők, magáncégek és vállalkozások. A településen működő vállalkozások az 

egész település arculatát, vonzerejét, környezeti állapotát befolyásolják, ezért a település vezetőire nagy 

felelősség hárul, hogy mely vállalkozások tevékenységének ad teret a településen. 

A nagyvárosokba vagy azok közelébe települő multinacionális cégek nagy része folytat valamilyen 

környezetvédelmi tevékenységet, ezzel próbálva enyhíteni az általuk okozott szennyezések hatásait, vagy 
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marketing politikájukat építik fel a „környezetbarát vállalkozás” szlogenjére. Általában ezek azok a cégek, akik 

támogatják a helyi közösségeket különböző akciók szervezésével, iskolai programokban vesznek részt, 

versenyeket támogatnak együttműködve az önkormányzattal, civil szervezetekkel és a médiával. Fontos, hogy a 

település klímavédelmi célkitűzései beépüljenek ezekbe az akciókba, így mindenkinek előnyökkel járó, szoros 

együttműködés alakulhat ki. 

A kistelepüléseken működő vállalkozások gyakran csak néhány főt foglalkoztatnak, számukra a takarékosság, 

az erőforrások ésszerű felhasználása alapvetően meghatározza versenyképességüket, hisz így tudják a termelési 

és értékesítési árak közötti árrést növelni. Persze ezek a cégek is sokat tehetnek a klímaváltozás ellen, a 

termékeik klímabaráttá tétele (például a hagyományos sajtgyártásról biosajt előállítására való átállás), a közeli 

vagy helyi piacok megszerzése csökkentheti szállítási költségeiket, így növelhetik a bevételeiket és a 

klímaváltozás elleni harcba is bekapcsolódnak. A település döntéshozóira ebben az esetben az a felelősség hárul, 

hogy akár adókedvezményekkel, akár más közgazdasági eszközökkel támogassák a helyi nyersanyagokat 

felhasználó és a helyi értékesítést előnybe részesítő vállalkozásokat. 

4.5. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A képzésben résztvevők átfogó képet kapnak arról, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem a társadalom 

valamennyi résztvevője számára fontos teendőket határoz meg. Szemléletformálás nélkül sem az oktatás és 

nevelés, sem a mitigációs, sem az adaptációs lehetőségek hatékonyan nem valósíthatóak meg. A lecke segítséget 

nyújt, hogy a képzésben résztvevők biztonsággal felismerjék és alkalmazzák a partnerségi kapcsolatok 

kialakításához szükséges ismereteket. 

A lecke elsajátításának becsült ideje 1,6 óra. 

5. A modulhoz kapcsolódó további kiegészítő 
információk 

A modul célja az éghajlatváltozás elleni küzdelem három alappillérének elsajátítása. Részletes ismereteket 

közvetít a mitigáció és az adaptáció lehetőségeiről, külön tárgyalva az egyes gazdasági, társadalmi és környezeti 

témaköröket. A modul segítségével a képzésben résztvevők elsajátíthatják azoknak a lehetőségeknek az 

ismeretét, amely a vízgazdálkodás, az energiagazdálkodás (fosszilis és megújuló energiahordozók) és a 

közlekedés területén alkalmazható a kibocsátás csökkentésének elérésében. 

A képzésben résztvevők a modul elsajátításával megismerhetik azokat az alkalmazkodási lehetőségeket, 

amelyek segítségével a klímaváltozás következtében fellépő károk enyhíthetők, és megfelelő válaszlépésekkel 

csökkenthetők azok a kockázatok, amelyek a klímaváltozás során veszélyeztetik a gazdasági, társadalmi és 

környezeti rendszereket. A modul részletes ismereteket nyújt az energiatermelés, energiatakarékosság és 

energiahatékonyság, a közlekedés, a hulladékgazdálkodás, a területfejlesztés és az emberi egészség területén. 

Kiemelt hangsúlyt fordít a vízgazdálkodás, a mezőgazdaság és a mezőgazdasági melléktermékek, valamint az 

erdőgazdálkodás és biodiverzitás témakörökben. 

A képzésben résztvevők átfogó képet kapnak arról, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem a társadalom 

valamennyi résztvevője számára fontos teendőket határoz meg. A szemléletformálás, az oktatás és nevelés 

nélkül sem a mitigációs, sem az adaptációs lehetőségek nem valósíthatóak meg. A modul segítséget nyújt, hogy 

a képzésben résztvevők biztonsággal felismerjék és alkalmazzák a partnerségi kapcsolatok kialakításához 

szükséges ismereteket. 

A modul elsajátításának becsült ideje: 9,6 óra. 
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B. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

adaptáció: a természeti és emberi-társadalmi rendszerek megélt, ill. a jövőben várható, részben az 

éghajlatváltozásból is adódó jelenségek és állapotváltozások hatásaihoz való igazodás. Az alkalmazkodás során 

a külső környezetben bekövetkezett, a hatásviselő rendszer tűrőképességi határát meghaladó mértékű változásra 

a rendszer módosulásokkal válaszol, amely lehet a rendszer folyamatainak vagy a rendszer szerkezetének 

megváltoztatása. 

erdősítés: új erdők telepítése olyan területen, amely erdővel előzőleg nem volt borított. 

stabilizáció: az éghajlatváltozás szövegösszefüggésében egy egységesen előirányzott cél az ÜHG koncentráció 

450–550 ppm körül történő stabilizálására, vagy az ipari forradalom előtti szint kétszeresén való tartásra. Ez az a 

szint, amelynél sokan úgy vélik, hogy az éghajlatváltozás káros hatásai elkerülhetők (a globális felmelegedés 

nem haladná meg a 2 ºC-ot). A jelenlegi koncentráció 380 ppm körüli. Az IPCC szerint az ÜHG kibocsátásokat 

50–80%-kal kellene csökkenteni ebben a században, hogy elérjük ezt a szintet. 

mitigáció: kibocsátáscsökkentés – az éghajlatváltozás szövegösszefüggésében az emberi beavatkozás 

eredményeként a források csökkentését vagy az üvegházhatású gázok nyelőinek növelését jelenti. Pl.: a fosszilis 

tüzelőanyagok hatékonyabb felhasználását az ipari folyamatokban vagy az elektromos áram előállításnál; áttérés 

napenergiára vagy szélenergiára; az épületek szigetelésének javítása; az erdőterület növelése a légkörből történő 

nagyobb mennyiségű szén-dioxid eltávolítására. 
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3. fejezet - Térségi klímaprogramok 

1. A klímaváltozás hatásainak térségi vizsgálata 

1.1. Sérülékenységvizsgálat 

Az éghajlatváltozás területi vizsgálatához a kistérség mint legalacsonyabb területi egység a legalkalmasabb. Az 

egyes térségek éghajlatváltozással szembeni sérülékenységének összehasonlító vizsgálatához az egyik eszköz a 

CIVAS modell használata. 

A CIVAS modell lényege, hogy egységes módszertani kereteket biztosítson a kvantitatív éghajlati 

hatásvizsgálatokhoz. A CIVAS modell az Éghajlat-változási Kormányközi Testület Negyedik Értékelő 

Jelentésében közzétett megközelítésen alapul, de számos hazai alkalmazási előzmény is fellelhető a 

szakirodalomban. 

A lokális éghajlati hatások a természeti-gazdasági környezeti térben egyaránt jelentkeznek. (pl. aszály, a 

terméshozam kiesése, a mezőgazdasági jövedelmek csökkenése), ezért az éghajlatváltozás területi hatásait 

Kitettség (exposure) → Érzékenység (sensitivity) →Várható hatás (impact) → Adaptivitás (adaptive capacity) 

→ Sérülékenység (vulnerability) kontextusban kell vizsgálni. A CIVAS modell kistérségi adaptációjában 

bevezetett meghatározások a következők: 

• Komplex éghajlati problémák, hatásviselő rendszerek: első lépéseként meg kell határozni, hogy milyen – 

a társadalmi, gazdasági, környezeti térben egyaránt jelentkező – komplex éghajlati problémákkal írjuk le a 

kistérségi szintű éghajlatváltozást, és ezeknek „kik” és milyen rendszerek a hatásviselői. 

• Kitettség: megmutatja a kistérségi szintű éghajlatváltozást. Eltérően az érzékenységtől a kitettség csak 

földrajzi helyre jellemző, melyről adatok, információk a klímamodellekből nyerhetők. 

• Érzékenység: a hatásviselő (pl. mezőgazdaság, emberi egészség, építmények állapota) időjárásfüggő 

viselkedése (pl. aszályhajlam, belvízkockázat). A hatásviselő rendszerek érzékenységét függetlennek 

tekintjük a klímaváltozástól, és elsősorban a szakirodalomból gyűjthetünk adatokat a vizsgálatához. 

• Alkalmazkodóképesség: nem más, mint a helyi társadalmi-gazdasági válaszok a klímaváltozásra (pl. a 

mezőgazdasági alkalmazkodás egy formája az öntözés). 

• Sérülékenység: komplex mutató, mely a várható hatásokat kombinálja az alkalmazkodóképességgel; 

figyelembe veszi, hogy ugyanaz a várható hatás egy gyengébb alkalmazkodóképességű kistérségben 

súlyosabb következményekkel járhat. 

A CIVAS modell kistérségi szintű alkalmazásának célja az összehasonlíthatóság az éghajlati sérülékenység 

kisskálájú térképezése útján, nem pedig a sérülékenység abszolút mértékének meghatározása. 
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3.1.1.1. ábra Forrás: Pálvölgyi 2008. 

1.2. A klímaváltozás és a fenntarthatóság helyi tervezési 
összefüggései I. 

A Local Agenda 21 (a továbbiakban LA 21) [Szlávik (2002)] egy olyan helyi kezdeményezésen alapuló 

fenntarthatósági program, amely az önkormányzatok és a lakosság cselekvő részvételével megfogalmazza és 

végrehajtja azokat az intézkedéseket, amelyek a település élhetőbbé tételét szorgalmazzák, és a jövő nemzedék 

számára is biztosítják igényeik kielégítését. Az LA 21 több mint egy környezetvédelmi program, egy olyan 

komplex program, amely a természeti környezet fejlesztésével összhangban tervezi el az épített környezet, 

infrastrukturális rendszer, energiaellátás, közlekedés, hulladékkezelés, agrárium stb. alakítását. Célja, hogy 

összhangot teremtsen a környezeti, gazdasági és politikai döntések között, hogy ismereteket közvetítsen a 

lakosság, a gazdasági és civil szervezetek felé, és bevonja a polgárokat saját fenntartható jövőjük tervezésébe és 

döntéshozatalába. 
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3.1.2.1. ábra Forrás: http://www.regional.org.au/au/soc/2002/1/tuts.htm 

Az LA 21 tervezésénél figyelembe kell venni a Brundtland Bizottság és a Rio de Janeiróban elfogadott Éghajlat-

változási Keretegyezményben tett ajánlásokat, és ezeket összhangba kell hozni a helyi fenntartható környezeti, 

gazdasági és politikai törekvésekkel. 

Az LA 21 programban kiemelt szerepet játszó önkormányzatoknak olyan helyi gazdaságfejlesztési gyakorlatot 

kell támogatniuk, ahol előnyt élvez a környezetbarát iparágak fejlesztése, a természeti környezetet károsító 

gazdálkodás felszámolása, illetve ilyen jellegű tevékenység létesítésének megakadályozása. A gazdaságosság 

függvényében elő kell segíteni a természeti erőforrásokkal harmonizáló, hagyományos extenzív gazdálkodási 

formák terjedését, ami a természeti környezet védelmén túl a lakossági elvándorlás mérséklését is 

eredményezheti. Megfogalmazzák azokat a célállapotokat, amelyek a településen az egyes környezeti elemek 

védelmére, illetve azok fenntartható használatára vonatkoznak. Tartalmazza többek között a levegő, a talaj és a 

vizek védelmét, ide sorolhatóak a zajvédelemre, hulladékgazdálkodásra, az ivóvíz ellátására és a 

szennyvízkezelésre, energiagazdálkodásra, közlekedésre, emberi egészségre, természeti értékekre, műemlékekre 

vonatkozó célok. 

1.3. A klímaváltozás és a fenntarthatóság helyi tervezési 
összefüggései II. 

A klímaváltozásért leginkább „felelős” ágazatok, mint az energiagazdálkodás és a közlekedés is részét képezik a 

helyi fenntarthatósági programnak. Ezek az ágazatok a fenntarthatóság szempontjából talán legnehezebben 

érvényesíthető kérdésköre, mivel a gazdálkodó szektor esetében ezek komoly költségeket jelentenek, 

befolyásolva a termelési folyamatokat és a versenyképességet is. A lakosságnál pedig a kényelmi szempontok 

állnak szemben az energetika és a közlekedés két nagy környezeti problémájával: az egyre kevesebb 

felhasználható erőforrással és a felhasználás során keletkező károkkal. A program megalkotóira nagy felelősség 

hárul, hogy olyan intézkedéseket fogalmazzanak meg és hajtsanak végre, mely csökkenti a légkörbe bocsátott 

szén-dioxid mennyiségét. Elsősorban energiatakarékossági és energiahatékonysági intézkedésekre van szükség, 

olyan támogatási formák ösztönzésére és önkéntes megállapodások kialakítására, amelyek az állami 

támogatásokon túl tartalmazzák azokat a település viszonyaihoz alkalmazkodó megoldásokat, amelyek már 

helyben is érzékelhető változásokat eredményezhetnek. 

Elmondhatjuk, hogy a fenntartható energiagazdálkodás helyi szinten való megvalósításának három pillére van: 

• az energiamegtakarítás, 
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• az energiafogyasztással együtt járó környezeti terhelések csökkentése 

• a megújuló energiaforrások legjobb kihasználása. 

Első lépésben fel kell térképezni a település legnagyobb energiafogyasztóit (háztartások, ipar, szolgáltatások, 

kereskedelem, idegenforgalom, mezőgazdaság, önkormányzat és szervei stb.). Ez pontos adatokat és 

kiindulópontot fog szolgáltatni az energiastratégia kialakításához és a célcsoportok pontos meghatározásához. 

Ez alapján ki lehet dolgozni a település energetikai stratégáját. A program sikerességének záloga, hogy az 

önkormányzat mennyire tud példamutatóan cselekedni, és saját energiafogyasztását csökkenteni (például 

közvilágítás korszerűsítése), így győzve meg a gazdálkodó szervezeteket és a lakosságot a cselekvés 

szükségességéről. A második lépés, hogy a település vegye számba azokat a megújuló energiaforrásokat, 

amelyek az adott településen a leginkább hasznosíthatóak: napenergia, szélenergia, biomassza, geotermikus 

energia. 

A közlekedés legtöbb problémát okozó ágazata a közúti személy- és teherforgalom. A közúti közlekedés a 

településeken az egyik legsúlyosabb, egészségügyi problémákat is okozó tevékenységgé vált, a levegőminőségi 

és zajkibocsátási hatások miatt. Ezért minden olyan eszközt és lehetőséget fontolóra kell venni, amely a 

tömegközlekedés fejlesztését, a közúti forgalom csillapítását és a kerékpáros közlekedés elterjesztését célozza 

meg. 

1.4. Integrált területi tervezés 

A közösségi tervezést két tervezési tevékenységre bonthatjuk, területi és ágazati jellegűre. A területi tervezés 

több mint egy ágazati jellegű tervezés, minőségében teljesen elkülönülő kategória. Ezt a minőségi különbséget 

az hordozza, hogy a területiség mint dimenzió, illetve a horizontális célkitűzés a különböző szakpolitikai 

(ágazati) tervezésekben is megjelenik, így szükségszerűen a klímastratégiákban is meg kell jelenjen, mind a 

helyzetértékelésben, mind a koncepcionáló fázisban, mind a célok kijelölése során. Ugyanúgy fontos az 

eszközök, illetve az eredményességet mérő indikátorok kialakításánál a területi szempontok integrációja. A 

területi tervezés során a térbeliség meghatározó és elsődleges szempont. A területi tervek másik jellemzője, 

hogy maguk is integráló jellegűek, azaz az ágazati stratégiák adott területegységre vonatkozó célkitűzéseit 

magukba foglalják, azok érvényesülését a területfejlesztési eszközrendszer is támogatja. 

A területi tervezés két fő ismérve tehát, hogy konkrét területből indul ki, és ágazatokat, szereplőket integráló 

természetű. 2007-ben a Lipcsei Chartában megfogalmazottak szerint az európai városok kihívásainak és 

esélyeinek, valamint eltérő történelmi, gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének tudatában a tagállamok 

városfejlesztésért felelős miniszterei közös városfejlesztés-politikai elvekben és stratégiákban állapodtak meg. 

Ez a dokumentum tartalmazza az önkormányzatok szerepvállalásának fontosságát, a helyi integrált tervezés 

megvalósítását. Az alábbi táblázat tartalmazza azokat a különböző térségi szintű terveket és programokat, 

amelyeket a helyi ágazati és területi tervek, programok készítésekor figyelembe kell venni, mivel a bennük 

szereplő koncepciókhoz szervesen kell illeszkednie a helyi stratégiáknak, dokumentumoknak. 
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3.1.4.1. ábra Forrás: saját munka 
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3.1.4.2. ábra Forrás: Faragó 2008. 

Hosszú távú forgatókönyvek megalkotásánál és a célok meghatározásánál nem használható a rövid és középtávú 

stratégiaalkotás bevett módszere, amely a jelen helyzetből a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel és a 

jelenleg ismert körülmények, költségek előrevetítését alkalmazza. Több évtizedes időhorizonton ilyen módszer 

nem képes felépíteni egy olyan képet, amely elvezet a szükséges célig. Hosszú távú és komplex 

értékrendszereket érintő célok megvalósítását az úgynevezett visszalépéses módszerrel (backcasting) érdemes 

feltárni. A módszer lényege, hogy a cél és a célhoz tartozó peremfeltételek definiálása az elsődleges feladat. Ezt 
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követően a célállapot és az abból következő körülmények feltérképezése, ill. az azokkal kapcsolatos 

forgatókönyv elkészítése a cél. A jelen és jövőbeli rögzített állapotok közti különbségek ezt követően 

nyilvánvalóvá vállnak, és ezeknek a különbségeknek az áthidalására kell terveket, útvonalakat készíteni. A 

folyamat végpontját meghatározó körülmények leltárba vételét tudományos ismeretek alapján indokolt 

elkészíteni, de a jelen és jövőbeli cél közötti útvonalak elkészítése már az egyes szakterületek szakértőinek és a 

folyamatban érintettek közös munkája kell, hogy legyen – hisz itt már értékítéletek születnek, amennyiben 

alternatív lehetőségek merülnek fel. 

1.5. Klímaközpontú SWOT elemzés 

Mint minden programalkotásnak a klímastratégiák kialakításának is egyik fontos alappillére a pontos 

helyzetértékelés. A terv sikerességét nagyban befolyásolja, hogy holisztikus szemlélettel próbáljunk közelíteni a 

meglévő problémák feltárásához, hogy komplex módon tárjuk fel azokat a hajtóerőket, amelyek meghatározzák 

a település környezeti, gazdasági és társadalmi-szociológiai állapotát. 

A stratégiai döntések meghozatalához a legmegfelelőbb információkat a külső feltételek és belső adottságok 

együttes számbavételéből, a település stratégiai helyzetének elemzéséből nyerhetjük. Ebben az összetett feladat 

megoldásában segít a SWOT elemzés elkészítése. A klímavédelmi szempontú analízis során vizsgálni kell a 

település erősségeit és gyengeségeit, valamint a külső tényezőkként megjelenő lehetőségeket és 

fenyegetettségeket. Mind a négy kategórián belül érdemes kitérni a település környezeti, természeti 

potenciáljára, minőségére, állapotára, valamint a környezethasználatra, az ellátó és szolgáltató rendszerekre, az 

intézményi és jogi háttérre. 

A település erősségeinek és gyengeségeinek vizsgálata során azokat a tényezőket és erőforrásokat vizsgáljuk, 

amelyek megléte a klímavédelmi szempontból előnyt jelent a megelőzés és alkalmazkodás folyamatainak 

megvalósításában. 

A lehetőségek és veszélyek feltérképezésekor azokat a külső erőként megjelenő fejlesztési, hasznosítási és 

rendezési lehetőségeket mérjük fel, amelyek „kihasználása” feltétlenül szükséges, vagy éppen ellenkezőleg, 

rávilágítunk azokra a fenyegető tényezőkre, amelyek figyelmen kívül hagyása az egész program sikerességét 

veszélyezteti. 
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3.1.5.1. ábra Forrás: saját munka (a tatabányai klímaprogram alapján) 

1.6. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

1.6.1. Albertirsa környezeti és klímavédelmi SWOT analízise 

ERŐSSÉGEK 

Környezeti potenciál 

• az erdők magas területi aránya, 

• a természetes vonzerő megléte, szép táj, környezet, természeti értékek, állat- és növényvilág, nagy kiterjedésű 

természetvédelmi terület, 
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• Albertirsa a NATURA 2000 program része a kedvező adottságú természeti területekkel (Dolina völgy, 

Hársas); ill. a közhasznú zöldterület minőségi állapotával, amely állandó nagyságú. Kedvező, hogy ennek 

több mint a háromnegyede (75%) belterjesen gondozott, s ez a terület magában foglalja a közparkok, terek, 

játszóterek és az útszegélyek belterjes gondozását is, 

• bevizsgált, kiváló minőségű gyógyvíz a város területén. A rendelkezésre álló ivóvíz a vizsgált paraméterek 

kémiai és bakteriológiai minősítése szerint ásványvíz minőségű. 

A környezet minősége, állapota 

• a mezőgazdaság átalakulásával a vegyszeres művelés háttérbe szorulása, 

• átfogó összefogás, együttműködés a Gerje-patak vízgyűjtőjének, környezeti állapotának javítására, 

• a kistérségi kommunális hulladéklerakó bezárása, megtörtént rekultivációja (2009), 

• gyurgyalagos felújítása. 

Környezethasználatok, ellátó és szolgáltató rendszerek 

• gyakorlatilag teljes körű ivóvízellátás, 

• jelentős mértékű csatornázottság (a lakások 68%-a rákötve), 

• a földgázellátás jól kiépült, a családi házas lakások ellátottságának magas (80% körüli) aránya; a vezetékes 

gázellátás a 90-es években indult meg, és a jelentős fejlesztések eredményeként a lakások 80%-a fogyaszt 

földgázt, ami jóval az országos átlag felett van (65,8%), 

• a város áramszolgáltatása „egyszeres hiba” esetén átlagban 2 órás üzemszünettel minden fogyasztó ellátását 

biztosítani tudja. Ha nincsenek rendkívüli időjárási viszonyok, akkor a legsúlyosabb hibát 8 órán belül 

elhárítják, 

• a térségi hulladékgazdálkodás továbbfejlesztésének alapjai adottak (működik regionális lerakó, szelektív 

gyűjtés, a hulladékfeldolgozás és -hasznosítás nagyrészt megvalósult). A rendszeres hulladékszállításba 

bevont lakások aránya 99,4%-os, így az ellátottság gyakorlatilag teljesnek tekinthető, és jóval meghaladja az 

országos átlagot (81,6%). 

• a kommunális hulladék rendszeres elszállítása megoldott, a szükséges kapacitás rendelkezésre áll, 

• kedvező hazai és nemzetközi elérhetőség (M5 autópálya, 4. sz. főút, villamos vasúti fővonal), 

• megfelelő az egészségügyi ellátás, 

• középfokú oktatás (esti tagozat) 

• fokozatos lélekszám-emelkedés, fiatalodó népesség, 

• Albertirsa Budapest elővárosaként ütemes menetrendű vonatközlekedéssel rendelkezik, 

• megújuló vasúti pályatest, megújuló vasútállomás, zajvédő falak megépítése a lakott területek mellett, 

• az autóbusz-pályaudvar és a vasúti pályaudvar közelsége miatt a közvetlen átszállás biztosított. 

GYENGESÉGEK 

Környezeti potenciál 

• a város településszerkezete kedvezőtlen, fokozott átmenő forgalom, 

• sérülékeny környezetben üzemelő vízbázisok, 

• a térség felszíni szennyezésre erősen érzékeny 

• energiafelhasználás szempontjából elavult lakásállomány. 
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A környezet minősége, állapota 

• a levegő eseti, a határértékeket meghaladó por (ülepedő, szálló) és nitrogén-dioxid szennyezettsége, 

• a talajvízkészletek tartósan szennyeződtek (bakteriális szennyezettség, magas nitráttartalom, keménység), 

• a forgalmas utak, a vasút városi szakaszai mentén magas zajszintek és légszennyezés. 

Környezethasználatok, ellátó és szolgáltató rendszerek 

• az épített környezet gyenge színvonala, 

• a megújuló energiaforrások felhasználásának alacsony aránya (napkollektorok, napelemek, hőszivattyúk, 

biomassza felhasználása, szélenergia), 

• a lakások egy része (kb. 32%) nincs a kiépített csatornahálózatra kötve, 

• az illegális hulladéklerakás nagy száma, nagy mennyiségű bontási hulladék megjelenése a földutakon és 

mellette, 

• nincs kerékpárút, a kerékpáros turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások hiánya, 

• strand- és gyógyfürdőnk folyamatosan romló állapota, 

• a tömegközlekedési rendszer nem megfelelő promóciója, a P+R rendszer infrastruktúrájának hiánya, 

• parkolási problémák a belvárosban, 

• az önkormányzat egyre bővülő környezetvédelmi tevékenységében a szakmai igények és a gazdasági 

lehetőségek összeegyeztetésének nehézségei (személyi feltételek, információs rendszer hiányosságai, 

együttműködési nehézségek az érintettekkel/érdekeltekkel). 

LEHETŐSÉGEK 

Környezeti potenciál 

• földrajzi elhelyezkedés, a változatos és gazdag természeti erőforrások (Dolina- és Hársas-völgy, 

természetvédelmi területek) környezettudatos hasznosítása a gazdaságfejlesztés szerves részeként (turizmus), 

• az üzemelő ivóvíz kutak megfelelő mennyiségű és minőségű vízadásának biztosítása, 

• meglévő gyógyfürdőnk regionális színvonalra való emelése, kibővítése fedett résszel, 

• a meglévő véderdők újbóli telepítésénél egyéb keménylombos állomány telepítése, 

• a városi zöldfelületi rendszer fejlesztése, parkok, útszéli fasorok telepítése, 

• a lakások energetikai felülvizsgálata. 

A környezet minősége, állapota 

• a kedvező környezeti állapotú térségek környezetminőségének (levegő, vízkészletek, természeti területek) 

megőrzése, 

• az ipari, mezőgazdasági, közlekedési és kommunális eredetű szennyezések, kibocsátások mérséklése (levegő, 

zaj, kezeletlen szennyvizek, hulladékok), 

• a kibocsátások drasztikus csökkenése, a térségi levegőminőség javulása, az elkerülő út megépítése, 

• a felszíni vizek minőségének javítása, a terhelések mérséklése (szennyvízbevezetések, a hulladékok 

bedobálása), 

• a Gerje-patak egyes városi szakaszainak tájrendezése; természetesebbé tétele, „renaturálása”. 
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Környezethasználatok, ellátó és szolgáltató rendszerek 

• a már csatornázott területeken a bekapcsolt lakások részarányának növelése, a felszíni vizek és tavak 

terhelésének, szennyezésének mérséklése,a szelektív gyűjtés részarányának növelése, 

• a regionális hulladéklerakó üzemeltetetése mellett, a térségi hulladékgazdálkodás megvalósítása 

(komposztálás, válogatás, másodnyersanyag hasznosítása, biogáz erőmű építése) a Duna-Tisza közi 

Nagytérségi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében 49 település összefogásával, 

• az illegális lerakások mérséklése, megszüntetése, tartósan magas napi átlaghőmérséklet esetén szükséges lehet 

különböző, a nagy melegben gyorsan romló hulladék zárt konténerekben történő szállítása, esetleg az ürítés 

gyakoriságának növelése, a kerékpárút-hálózat fejlesztése (Ceglédbercel–Albertirsa, Albertirsa belterülete, 

Albertirsa–Pilis viszonylatában), 

• a vasúti pályaudvar vonzóbbá tétele, kerékpártárolók kihelyezése, P + R rendszer kialakítása a vasúti 

pályaudvarnál, 

• a tömegközlekedési lehetőségek optimalizálása, összehangolása, 

• a kiskertes művelésből eredő terhelések mérséklése (vegyszerhasználat, talajerózió), 

• a környezetkímélő, környezetbarát technológiák alkalmazása a fejlesztéseknél, korszerűsítéseknél, megújuló 

energiaforrások felhasználásának ösztönzése, 

• önkormányzati intézmények korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásával, EU támogatások 

igénybevételével, 

• a természetvédelmi területeket, ill. a természetes élőhelyeket célzó ökoturizmus iránt növekvő hazai és 

nemzetközi kereslet, 

• az önkormányzat környezetfejlesztési tevékenységének bővülése (pl. klímakör működése, regionális és 

nemzetközi kapcsolatok, pályázatok), 

• az integrátori szerep erősítése a kistérségben. 

VESZÉLYEK 

Környezeti potenciál 

• a védett természeti területek, értékek részarányának növelése elhúzódik, vagy elmarad (forráshiány, 

tulajdonviszonyok rendezési nehézségei), 

• felszíni vizek mennyiségi hiánya és minőségi problémái, 

• a felszín alatti vízkészletek (talaj- és rétegvizek) további szennyeződése a terhelések (szennyvízszikkasztás, 

illegális hulladéklerakás) fennmaradása következtében aszályos időjárás miatt a talajvízszint folyamatos 

süllyedése, a mikroklíma változása, 

• szárazságtűrő fajok térnövekedése (Albertirsa és környezete). 

A környezet minősége, állapota 

• a rekultivációt igénylő terület tájrendezésének késlekedése (forráshiány, prioritások módosulása), 

• a kedvező környezeti állapotú területeken a terhelések növekedése (új források, növekvő kibocsátások) és a 

környezetminőség romlása (levegő, felszíni és felszín alatti vizek, zaj, beépítések), 

• a fejlesztések (közlekedés/szállítás, turizmus) a terhelések és a környezetminőség kedvezőtlen alakulásával 

járhatnak (levegő, zaj, szennyvizek, hulladékok). 

Környezethasználatok, ellátó és szolgáltató rendszerek 

• tőkehiány, az illegális lerakók megszüntetésének elhúzódása, elmaradása, 
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• a tervezett és igényelt úthálózati fejlesztések késedelme, elmaradása, 

• Albertirsát átszeli a Budapest–Debrecen fő vasútvonal. A területén kialakuló kisebb üzemzavar is komoly 

fennakadásokat eredményezhet. A nagy hőségben deformálódhat a vasúti pálya, rongálódhatnak a 

felsővezetékek, ill. a tartóoszlopok, 

• a tömegközlekedési lehetőségek optimalizálásának, összehangolásának és a P+ R rendszer kiépítésének 

késedelme miatt a személygépkocsival közlekedők száma megnövekszik, 

• az ipari szerkezetváltás, a környezetkímélő, korszerű termelési módok megvalósításának késedelme, 

• a megnövekedő önkormányzati szerepkör mellett, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása elmarad, vagy 

nem kielégítő. 

1.7. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A képzésben résztvevők elsajátíthatják azokat az ismereteket, amelyek segítségével egy térség tervezési 

folyamatait átlátják, és alkalmazzák a tervezés lépéseit. A lecke a területi tervezést megelőző és a tervezés első 

lépéseiről nyújt ismereteket: a sérülékenység fogalmának és fontosságának megismerése, a térségi programok és 

a fenntarthatóság kapcsolódása, az integrált területi tervezés feltételei és a tervezés során elengedhetetlen SWOT 

elemzés. 

A lecke elsajátításának becsült ideje 1,6 óra. 

2. Lokális szintű klímaprogramok: nemzetközi 
kitekintés 

2.1. Nemzetközi szervezetek a klímaprogramokért 

Számos szakirodalmi alkotás foglakozik a települési klímaprogramokkal, mégis ez idáig igen kevés a 

mélységeiben tanulmányozott települési klímastratégia. Az alábbiakban rövid áttekintés következik a 

klímaprogramok nemzetközi helyzetéről és tapasztalatairól. 

Az első települési klímaprogram kezdeményezése megelőzte a nemzetközi szintű kibocsátáscsökkentési 

vállalásokat. Torontóban fogalmazták meg először (1990-ben), hogy helyi szinten is próbálnak tenni a 

klímaváltozás ellen. Példájukat világszerte számos közösség követte, azokat a településeket, amelyeknek az 

önkormányzatai saját határaikon belül önként, tudatosan és deklaráltan igyekeznek tenni az éghajlatváltozás 

ellen, a klímabarát település elnevezéssel illetik. [Antal Z. (2008)]. A legtöbb ilyen település Ausztráliában, az 

Egyesült Államokban, illetve Nyugat-Európában található. Európán belül főleg Ausztria, az Egyesült Királyság, 

Hollandia, Németország és Olaszország büszkélkedhet klímabarát településekkel. Jelenleg két nagy nemzetközi 

hálózatba tömörül a közel 2000 klímabarát település. Azok az önkormányzatok, amelyek elkötelezték magukat a 

fenntartható fejlődés mellett, az International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) hálózatának 

globális Cities for Climate Protection (CCP) programjába kapcsolódhatnak be, vagy akik szándéknyilatkozatban 

vállalják, hogy tevőlegesen is szeretnének hozzájárulni az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, azok a Climate 

Alliance (CA) európai hálózathoz csatlakozhatnak. 
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3.2.1.1. ábra Forrás: http://www.scambieuropei.com/2009/01/07/stage-a-friburgo-in-comunicazione-presso-

iclei/ 

Megvizsgálva a települési klímaprogramok indításának okait, arra a következtetésre juthatunk, hogy a 

legnagyobb veszélynek a települések az árvizeket tartják, második helyen az extrém időjárás következteében 

bekövetkező természeti csapások, hőhullámok, aszályok állnak. 

A megvizsgált városok klímaprogramjainak gerincét minden estben a megelőzésre irányuló intézkedések 

adják, vagyis az ÜHG kibocsátások csökkentése. A legtöbben a Nemzeti Klímastratégiában szereplő célokat 

ültették át saját településükre, de találhatunk egyedi célkitűzéseket is. Ezek többnyire a település egészére, de 

olykor csak egy-egy önkormányzati vagy lakóépületre vonatkoznak. 

Az eredményekről még kevés adat áll rendelkezésre, de az már most is látható, hogy óriási különbségek 

vannak az egyes települések között. Egyesek megmaradtak a tervek szintjén, mások elkezdték a megvalósítást, 

de a várt eredményeket nem érték el, míg megint mások csak bizonyos intézkedéseket tudtak megvalósítani. Ez 

végül is nem meglepő tapasztalat, mivel az egyes települések annyira eltérő környezeti-, gazdasági-, természeti 

környezetben találhatók, hogy nem mutathat egységes képet az intézkedések jellege, megvalósításuk módja és 

ezáltal az eredmények sem. Az azonban biztonsággal állítható, hogy azok a települések voltak a 

legsikeresebbek, amelyek önmaguk is jó példával jártak elöl és mozgósítani tudták a lakosságot, partnerségi 

kapcsolatokat tudtak kiépíteni a civil és gazdasági szférával. 

2.2. Klímaprogramok Európán kívül 

Az Amerikai Egyesült Államok klímaváltozáshoz fűződő viszonya nagyon sajátos, egyszerre van jelen a magas 

energiafogyasztás, a hagyományosan erős olajlobbi és a megújuló energiatermelés ugrásszerű növekedése, a 

túlzott árutermelés és -fogyasztás és a tudatos vásárlói szokások elterjedése. Néhány kiragadott jellemző példa: 

• a Kiotói Jegyzőkönyvet nem ratifikálta, de a legutolsó elnökválasztási kampányban nagy hangsúlyt kapott a 

klímavédelem, 

• a lakosság 98%-a nem ismeri a szelektív hulladékgyűjtést, 

• a nagyvárosok kivételével nincs hagyománya a tömegközlekedésnek, 

• a felhasznált megújuló energia mennyisége évente megsokszorozódik, de a nem megújuló és megújuló 

energiaforrások aránya nem változik, 

• tovább fokozódik a szén-és olajkitermelés, 

• 2017-re 20%-kal szeretnék csökkenteni a gázolaj-felhasználást 2007-hez képest, 

• a folyékony katalizátorok használatával csökkentik az üzemanyagok égetésekor keletkező káros 

kibocsátásokat, 
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• Illinois államban a szarvasmarha telepeken alomként a marhák elvezetett hígtrágyájából a metántermelő 

emésztőgödörben keletkezett természetes komposztot használják, 

• a Karbon Kredit Program lehetővé teszi a farmerek számára, hogy a szén-dioxid földben tartásával vagy 

elnyeletésével, tájgazdálkodással jövedelemhez jussanak, 

• a Chicagói Klímatőzsde (Chicago Climate Exchange) Észak-Amerika egyetlen és a világ első globális 

tőzsdéje, amely mind a hat ÜHG-ra egyesíti az önkéntes és kötelező érvényű kibocsátás kereskedelmi és 

semlegesítő rendszereket. 

A helyi kezdeményezések, akciótervek egyre népszerűbbek és gyakoribbak, példát mutatva a kormánynak a 

klímaváltozás elleni küzdelemből. Az 1990-es években elsőként a „Cool Mayor” társaság, azaz a „hűvös, jó fej” 

polgármesterek szervezete indította el a harcot. Többek között Seattle, Denver, San Francisco, New York 

polgármesterei helyi szinten próbáltak megoldást találni a globális klímaváltozás problémáira. A csatlakozó 

polgármesterek helyi szinten támogatják az energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrások használatát, a 

szelektív hulladékgyűjtést, a faültetési programokat, az ésszerű várostervezést és a forgalom csökkentését. 

Az Amerikai Polgármesterek Klímavédelmi Egyezményét 2005-ben 141 amerikai település írta alá, a számuk 

azóta 500 fölött van. A helyi kezdeményezések közül említésre méltó a coloradói Aspen „Kanári 

kezdeményezése” (a bányászok életmentő madarának szimbólumával), Boulder akcióterve, a washingtoni 

Seattle vagy a kaliforniai San Francisco akcióterve. Ez utóbbi az 1990-es szinthez képest 20%-os helyi szintű 

ÜHG csökkentést tűzött ki célul 2012-ig. 

Sokat változott a lakosság, a fogyasztók hozzáállása a vásárolt termékek minősítését illetően: 

• az amerikai környezetvédelmi hatóság (EPA) szabványainak megfelelő Energy Star megjelöléssel rendelkező 

termékek vásárlása évente több tízmilliárd dolláros nagyságrendű, 

• a Leadership in Enegy and Environmental Design (LEED) Green Building Rating System (Vezető 

Energetikai és Környezetvédelmi Tervezési Zöld Épület Rangsoroló Rendszer) minősítési rendszer egy 

önkéntes, társadalmi konszenzuson alapuló országos szabvány, amelyet a fenntartható épületek kifejlesztésére 

hoztak létre, de az épületek környezetvédelmi minősítése az ingatlanvásárlási szokásokat is megváltoztatta. 

2.3. Klímaprogramok az Egyesült Királyságban 

Az Egyesült Királyság az éghajlatváltozás elleni küzdelem egyik legaktívabb országa, az elmúlt húsz évben a 

kutatók és a politikusok számára egyaránt fontos kérdéssé vált a klímaváltozás. Közel ötszáz olyan falu található 

az Egyesült Királyságban, ahol már érdemben foglalkoznak a klímaváltozással, számos város az ICLEI vagy a 

CA tagjai, például Ashton Hayes, amely 2006-ban hirdette meg programját, amely szerint Európa első szén-

dioxid-mentes falva szeretne lenni. Ez az észak-angliai falu egy év alatt rendkívüli eredményt ért el: 20%-kal 

csökkentette a szén-dioxid-kibocsátását. 
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3.2.3.1. ábra 

Már 1988-ban Margaret Thatcher, majd 2004-ben Tony Blair is nyilatkozatot adott ki, amely szerint a 

kormányzat fontos feladatának tartja a klímaváltozás elleni küzdelmet, amely még a terrorfenyegetettségnél is 

nagyobb veszélyt jelent az emberiségre, és első számú politikai prioritásként kezelték a klímaváltozást. 

Az Egyesült Királyság parlamentjében 2008. november 18-án megszavazták a világ első olyan klímatörvényét, 

amely azt tűzi ki célul, hogy 2020-ra 34%-kal, 2050-re 80%-kal csökkenjen az üvegházgázok kibocsátása az 

1990-es szinthez képest. 

A teljesítés érdekében – a kelet-európai fülnek oly ismerős – „ötéves terveket” vezettek be Nagy-Britanniában. 

E szerint a csökkentendő szennyezés mennyiségét ötéves lefutású szénköltségvetésekre bontják, és őfelsége 

kormányának minden év végén előrehaladási jelentést kell benyújtania a parlamentnek, hogy az ötéves 

tervekből származó éves célokat teljesítették-e. 

A politikai támogatottságot a társadalom elkötelezettsége is erősítette. Számos civil szervezet magáévá tette az 

ökológiai és éghajlatvédelmi elveket, tovább erősítve a társadalom klímatudatosságát. 2000-ben megalakult a 

„Stop Climate Chaos” nevű civil szervezet, amely az éghajlatváltozással foglalkozó civil szervezeteket tömöríti. 

A média szereplői is kivették részüket a tájékoztatásban. A mérvadó napilapok közül legalább az egyikben 

hetente címlapon szerepel a klímaváltozás, a BBC esti műsoraiban színvonalas tudományos ismeretterjesztő 

előadásokat, elemzéseket lehet látni az okokról és a várható következményekről. 

A helyi szintű klímaprogramokat tanulmányozva előtérbe kerül, hogy melyek azok az érvek, amelyek 

cselekvésre ösztönzik a településeket, a társadalom szereplőit: 

• politikai szempontok figyelembevétele: az Egyesült Királyságban nagy népszerűségnek örvend az a politikus, 

aki a klímavédelmet tűzi zászlajára, 

• gazdasági szempontok: az Európai Unió támogatásban részesítette azokat a településeket, amelyek 

klímavédelmi vállalásokat tettek, 

• megváltozott természeti jelenségek: amelyek közül első helyen az árvizek gyakoribbá válása szerepel, 

második helyen a hőhullámok okozta megbetegedések, majd az aszály okozta károk szerepelnek, 

• a társadalom fenyegetettség érzete: nőhet a be- és elvándorlás, elszaporodhatnak a kártevők, csökkenhet a 

turizmus, megváltozhat a biztosítási rendszer. 

2.4. Klímaprogramok Ausztráliában 

Ausztráliában az ICLEI-hez csatlakozó városok közül Melbourne ért el különösen jelentős sikereket. A 

Worldwatch Institute „A világ helyzete” sorozatának 2007-es kötetében – amelynek alcíme: „Városaink jövője” 

– Melbourne-t mint követésre méltó példát mutatják be. Ebből megtudhatjuk, hogy az önkormányzat, amely 

saját szén-dioxid-kibocsátását már 26%-kal csökkentette, úgy döntött, hogy a 2010-re kitűzött 30%-os 

mérséklést felemeli 50%-ra. Elsősorban az építészet területén alkalmaztak olyan megoldásokat, amelyekkel 

ezeket az eredményeket elérték. Az egyik új épület homlokzatán napelemek, zsaluk követik a nap állását. 

Szélturbinák, napelemek és gáztüzeléses hő- és energiatermelő nagy hatékonyságú erőmű szolgáltatják az 

energiát. Egy vízkiemelő szerkezet a szomszédos csatornából vizet hoz fel, a minőségi szabvány szerint 

megtisztítja, majd ezt a vizet a WC-k és hűtőtornyok üzemeltetéséhez használják. Az új épület 87%-kal 

kevesebb energiát és 72%-kal kevesebb vizet használ fel, mint a régi. Az újításokat városszerte alkalmazzák, 

mivel az új melbourne-i építési szabályzat megköveteli, hogy minden új irodaépület javítsa az 

energiahatékonyságát, csökkentse az üvegházgáz-kibocsátását, alkalmazza a passzív napfényhasznosítást, 

használjon napenergiát vagy hőszivattyús technológiát, gyűjtse össze és hasznosítsa újra az esővizet, forgassa 

vissza a szennyvizet, szorgalmazza a hulladék újrahasznosítását, és ne akadályozza a szomszédos épületek 

napkollektorainak működését. 

2.5. Klímaprogramok az Európai Unió országaiban 

Az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos eredmények és az egyre gyakoribbá váló extrém időjárási 

jelenségek hatására néhány város (pl. az angliai Woking) már az 1990-es évek elején elhatározta, hogy 

kidolgozza a saját éghajlat-változási stratégiáját. Az 1992-ben Rio de Janeiróban tartott Föld Csúcson elfogadott 

Local Agenda 21 elnevezésű program hatására, amely a helyi programok elindítását szorgalmazta, egyre több 
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város dolgozott ki helyi éghajlat-változási stratégiát. E programok kidolgozását ösztönözte az ICLEI nemzetközi 

szervezet is, amely 1992-ben megindította a Cities for Climate Protection (Városok a klímavédelméért) 

elnevezésű programot. E programhoz ma már közel ezer város csatlakozott, amelyek elhatározták, hogy a szén-

dioxid-kibocsátásukat csökkenteni fogják. 

Az Európai Unióban a Klima-Bündnis nevű hálózathoz elsősorban német nyelvterületeken mintegy 1200 

klímabarát település csatlakozott. Ausztriában szinten minden város tagja ennek a szövetségnek, amelyet a város 

határában kitett táblák is jeleznek. A településeken folyó programok kidolgozását egy bécsi központ és több 

kisebb regionális iroda is támogatja. (Ezek az irodák szervezik például az autómentes napokat Ausztriában.). 

2008 óta Németország több városában is ún. „zöld zónák” találhatók. A sokat vitatott környezetvédelmi 

övezetek kialakításához végül 33 város csatlakozott. Ezek között több olyan van, amely tagja a német 

klímaszövetségnek (Klima-Bündnis), mint például München, Augsburg, Köln, Berlin és Osnabrück. Vannak 

olyan városok, amelyek még csak tervezik a zónák bevezetését. Ilyenek például Regensburg és Lipcse. 

A környezetvédelmi övezetek földrajzilag behatárolt területek, amelyekre a nagy részecske és nitrogén-oxid-

kibocsátású gépkocsiknak tilos a behajtás. A főutakon ugyanis nagyon megnőhet az említett légszennyezők 

koncentrációja. Ezen szennyezők tartósan határérték feletti koncentrációja asztmát, különféle tüdőbetegségeket 

(például tüdőrák), valamint szív- és érrendszeri megbetegedéseket okozhatnak. A zöld zóna célja tehát a 

gépjárművek károsanyag-kibocsátásának csökkentése. A zónákba csak olyan jármű léphet be, amely az adott 

város környezetvédelmi jelvényét viseli a szélvédőjén. Autók, teherautók és buszok is kaphatnak ilyen matricát, 

ha megfelelnek az adott kibocsátási szabványoknak. A tilalmak különösen a régebbi, részecskeszűrő nélküli 

dízel, valamint a katalizátor nélküli benzines járműveket érintik – legalábbis egyelőre. 

A Klima-Bündnis tagjaként Heidelberg is az ezernél is több német klímabarát település közé tartozik. A 

környezet, a természet és az éghajlat nagyon fontos az itteniek számára. Számos tevékenység folyik ezek 

védelmében, szerencsére nagy sikerrel. Ennek ékes bizonyítéka, hogy Heidelberg már kétszer kapta meg a 

„Fenntartható európai város” díjat. Heidelberg az első klímavédelmi koncepcióját 1992-ben készítette el. A cél 

egy „cselekvésorientált közösség” létrehozása volt. Ebben együttműködik az önkormányzat, a lakosok és a 

különböző ágazatok is. 2007-ben egy, az egész városra kiterjedő kampányt indítottak „A klíma védelmet keres 

Heidelbergben” címmel, és így „a természetvédelem szövetségi fővárosa” lett. 

2.6. Nemzetközi tapasztalatok: szlovák – magyar klímabarát 
mozgalom 

Az InterKlíma Sk+Hu egy 2008-ban kezdődött program, összefogás a civilek és a civil szervezetek, 

önkormányzatok, képviselő-testületek között, azok aktív részvételével. A kezdeményezésben 4 szlovák és 3 

magyar település önkormányzati határozatban is lefektette az együttműködésre vonatkozó szándékát. 

Szlovák települések: Bystricka, Královsky Chlmec, Malacky, Mojmirovce. 

Magyar települések: Albertirsa, Pilis, Szarvas. 

A települések nyilatkozatban vállalták, hogy klímaprogramot készítenek, amelyek tapasztalatait megosztják 

egymással, szorosan együttműködve a jövőben. 

Az együttműködés egyik legjelentősebb pontja az oktatás-nevelés: a program egyik jelentős célkitűzése a 

„Klímabarát Iskola Mozgalom program a Kárpát-medencében”. 

A jelenleg futó, iskolai tudás és értékalapú fakultációk, szakkörök, nevelési célzatú kezdeményezések 

beintegrálhatók a Klímabarát Iskola „tudástárába”, amelyet minden partner szabadon felhasználhat. A fő 

elérendő cél egymás kultúrájának, hagyományainak megismerése, a globális éghajlatváltozás közös problémáira 

közös megoldások keresése, az egészséges életmód elterjesztése. 

A partner iskolák lehetőset kapnak, hogy együtt induljanak regionális pályázatokon európai uniós 

pénzforrásokért, multinacionális, globális pénzalapokért. Az iskolák évente osztják meg tapasztalatikat, és 

fogalmaznak meg új elérendő célokat. 

Az InterKlíma Sk+Hu együttműködés a tudományos akadémiáknak szakemberbázisára és a civil szervezetek 

szakértelmére támaszkodik. 
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A Közép-Európában egyedülálló InterKlíma Sk+Hu együttműködés jelentősége abban rejlik, hogy azzal a 

generációval foglakozik elsősorban, akiket érinteni fog a globális éghajlatváltozás felgyorsulása, felkészítve a 

fiatalokat a katasztrófa-vészhelyzet szituációkra, az alkalmazkodás megfelelő módjainak felismerésére és 

megszervezésre. 

2.7. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

2.7.1. A klímaváltozás és az Európai Unió régiói 

A régiók hallatják a hangjukat 

Azt gondolnánk, hogy a regionális, illetve a helyi szintű intézkedések nem játszanak jelentős szerepet a 

klímaváltozás elleni globális küzdelemben. Az elmúlt időszakban azonban bebizonyosodott, hogy a helyi szintű 

kezdeményezések elterjedése folytán ezek a szereplők igenis nagy hatással lehetnek a károsanyag-kibocsátás 

csökkentésére (lásd az EurActiv Franciaország írását). 

A szerződések történetében az Európai Unió 2010-ben életbe lépett Lisszaboni Szerződése az első, amely a 

régiókra, mint az EU döntéshozatali struktúrájának kulcselemére tesz utalást, ami arra enged következtetni, 

hogy a helyi szintű elképzelések a jövőben több figyelmet kapnak majd Brüsszeltől (EurActiv.com 10/02/10). 

„A klímaváltozás elleni stratégia uniós szinten dől el ugyan, de a valós intézkedések regionális szinten 

születnek.” – érvel Michèle Sabban, az Európai Régiók Közgyűlésének (AER) elnöke. Az EU tett is némi 

előrelépést annak érdekében, hogy klímabarát eszközöket adjon régiói kezébe. Így például a strukturális és 

kohéziós alapokból 2007 és 2013 között 100 milliárd eurót irányoztak elő csak arra, hogy helyi szintű ökológiai 

innovációt célzó, környezeti kockázatokat kezelő, vagy éppen tiszta technológiákra és üzleti modellekre 

irányuló beruházásokat támogassanak (EurActiv 10/03/09). 

„Amíg mások hosszadalmas nemzetközi tárgyalásokat folytatnak, addig a régiók számos kulcsfontosságú, 

energiával kapcsolatos problémán dolgoznak, hiszen az energiaügy igen sokoldalú.” - mondta Sabban. „E 

kérdések között szerepelnek területrendezési szempontok, a helyi energetikai beruházások, innováció és oktatási 

politikák, közbeszerzések, közlekedés, figyelemfelkeltési akciók támogatása, és a megújulókra vonatkozó 

stratégia, a helyi erőforrások felhasználásával történő végrehajtása.” 

A városok vezetik a sort 

A kutatások azt mutatják, hogy a városok bocsátják ki az üvegházhatású gázok háromnegyedét, és 

kiterjedésükhöz képest aránytalanul nagymértékben részesednek a természeti erőforrásokban, ezért fontos 

szerepet kell játszaniuk a globális felmelegedés visszafogásában (EurActiv.com 24/05/07). A városokban a 

kibocsátás legnagyobb aránya a lakóházak rossz szigetelésére, illetve az elavult energetikai rendszerekre 

vezethető vissza. Az Európai Bizottság szerint az EU energiafogyasztásának 40 százalékát az épületek teszik ki. 

Éppen ezért az EU klímaváltozás elleni küzdelmének központi eleme lett az épületek energetikai felújítása és 

szigetelése, amelynek Magyarországon a panelprogram megvalósulása a leglátványosabb eleme. Az 

épületenergetikai irányelv (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) az ehhez kapcsolódó uniós 

szabályozás sarokköve. 

Mindazonáltal más innovatív technológiák is megjelennek. Stockholm és New York például egyre inkább 

támaszkodik az információs és kommunikációs technológiákra (ICT), hogy a közlekedés kibocsátását 

alacsonyabb szintre szorítsák vissza (EurActiv.com 13/10/09). London korábbi polgármester-helyettesét, Nicky 

Gavront úttörőnek tekintik a fenntartható városi tervezés tekintetében. A volt alpolgármester az EurActivnak 

úgy nyilatkozott, hogy „a városoknak könnyebb dolguk van az ambiciózus környezeti célok teljesítésében”, 

mivel rendelkezésükre áll minden, ami a hatékony tervezéshez szükséges. „Ők működtetik és építik az összes 

környezeti szempontból jelentős infrastruktúrát. Így például ők üzemeltetik a közlekedést, de megvan hozzá a 

szükséges lakosságszám, aktivitás, és tulajdonkoncentráció is, ami azt jelenti, hogy a városok számára – 

bizonyos szempontból – könnyebb lesz a kibocsátás csökkentése.” 

A Polgármesterek Szövetsége (Covenant of Mayors) 

Az európai városok már eddig is jelentős lépéseket tettek a kibocsátás csökkentésére. 2009 februárja óta több 

mint 1984 város vesz részt a Polgármesterek Szövetségében (COMO), amelynek keretében önként vállalták, 

hogy az EU által vállalt 20 százaléknál nagyobb mértékben csökkentik városukban a kibocsátást 2020-ig 

(EurActiv.com 11/02/09). A Polgármesterek Szövetsége eredetileg az Európai Bizottság kezdeményezéseként 
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jött létre, Brüsszel ugyanis felismerte, hogy a városok különös felelősséggel bírnak a klímaváltozás elleni 

küzdelemben. 

A Szövetségnek Magyarországról ugyanakkor összesen három tagja van: Biharkeresztes, Budapest és Tata. 

Klímabarát Települések Szövetsége 

Hasonló kezdeményezés a magyar határokon belül is megszületett, ám ennek sem volt sokkal nagyobb 

vonzereje a magyar települések körében. A 2007 novemberében megalapult Klímabarát Települések 

Szövetségének (KTSZ) célja, hogy „Magyarországon minél több településnek legyen saját, szakmailag 

megalapozott klímastratégiája, valamint a klímaprogramok megvalósításának elősegítése és a települések 

érdekképviselete klímavédelmi kérdésekben”. A KTSZ szerint ezeknek a helyi szintű stratégiáknak – a Nemzeti 

Éghajlat-változási Stratégiához hasonlóan – három fő eleme kell legyen: a megelőzés, az alkalmazkodás és a 

klímatudatosság növelése. 

A szövetség ugyan számos támogatót is maga mögött tudhatott az elmúlt három év alatt, azonban csak 14 

magyarországi település (Albertirsa, Balatonfőkajár, Hegyvidék, Hosszúhetény, Küngös, Pilis, Pomáz, 

Szekszárd, Tatabánya, Tápióbicske, Tápiószentmárton, Vác, Vecsés, Wekerletelep) gondolta úgy, hogy érdemes 

a kezdeményezéshez csatlakozni. „Az éghajlatváltozás és a helyi szintű cselekvés lehetőségei” című 

kiadványában a Szövetség azt hangsúlyozza, hogy minden településen van lehetőség arra, hogy 

energiafogyasztást klímatudatossá tegyék. „Az alternatív energiaforrások használata mellett javítani kell az 

energiahatékonyságon, amelyhez ma már Magyarországon is hozzáférhető több új építészeti, közlekedési és más 

műszaki megoldás áll rendelkezésre. Ezen kívül – és ettől függetlenül is – az energiafogyasztás csökkentése is 

fontos célja a klímabarát településeknek. (Ezt a törekvést szolgáló egyik lépés lehet, pl. a közvilágítás 

korlátozása, amely egyben a fényszennyezést is csökkenti.)” – olvasható a dokumentumban. Hangsúlyozzák 

továbbá, hogy számos olyan energiamegtakarítási módszer létezik, amely nem igényel jelentősebb beruházást, 

sőt pénzbeli megtakarításként jelentkezik. Példaként a hulladékgazdálkodást és a telekocsirendszert említik, és 

aláhúzzák, hogy „a konkrét megoldási lehetőségek legjobban a helyi közösséggel együtt, helyben dolgozhatóak 

ki a lakosság számára is elfogadható és alkalmazható módon. Folyamatosan törekedni kell arra, hogy az 

energiahasználattal együtt járó üvegházhatású gázkibocsátás mértéke lecsökkenjen arra a szintre, melyet még 

képes elnyelni a természet”. A Szövetség emellett minden, a tevékenységével összefüggő kibocsátást mér, és 

közzéteszi a honlapján. 

A régiók és az ipar együttműködése 

A regionális és helyi szintű erőfeszítéseket a magánszektor is érzékelte, így számos, a zöld technológiákra 

koncentráló multinacionális vállalat működik együtt az alsóbb közigazgatási szintekkel. A helyi 

önkormányzatok globális megállapodás hiányában is igyekeznek az új technológiák felhasználásával 

csökkenteni emissziójukat (EurActiv.com 04/06/10). 

Ennek egyik példája az AER és a GE együttműködése, amely az EU környezetvédelmi stratégiájának 

támogatását célozza, és ennek eszközeként az európai ötletek regionális és helyi szintű megvalósítását 

alkalmazza. Ricardo Cordoba, a GE nyugat-európai és észak-afrikai üzletágának vezetője szerint a 

nagyvállalatok szakértelme „alapvető szerepet játszhat a konkrét regionális célok megvalósításában”. Cordoba 

úgy véli, hogy a GE Energy és az AER együttműködéséhez hasonló partnerségek hidat verhetnek a regionális 

döntéshozók és a GE Energy szakértelme közé, fórumot biztosítva ezzel a tudásanyag és a tapasztalat 

cseréjéhez. „Most kell cselekednünk, és úgy érezzük, hogy ez az együttműködés hatalmas lépés a kormányok 

klímaváltozás elleni intézkedéseinek támogatásában.” – mondta Cordoba. 

„Az okosabb városok felé” címmel bemutatott jelentésében egy másik multinacionális vállalat, az IBM arról 

beszél, hogy a városoknak új technológiákat kellene alkalmazniuk, hogy optimalizálják az olyan véges 

erőforrásokat, mint a víz vagy az energia, valamint a közlekedés jobb szabályozására kellene ösztönzi őket. 

A vidéki térségnek is fel kell zárkóznia 

De nemcsak a városok, hanem a vidéki térségeknek is tehetnek azért, hogy csökkentsék a szén-dioxid-

kibocsátást. Az Európai Bizottság például úgy véli, hogy a klímaváltozás első elszenvedője az európai 

mezőgazdaság lesz, két okból: 

• egyrészt csökkenni fog az esős időszak aránya, ami számos régióban súlyos problémákat okoz majd, 

• másrészt egyre többször kell számítani hirtelen kánikulára, erős viharokra és hirtelen áradásokra. 
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Ebből következően pedig Brüsszelben úgy látják, hogy elsősorban a vidéki térségekre kell összpontosítani. A 

Bizottság szerint az EU Közös Agrárpolitikáját (KAP) úgy kellene megerősíteni, hogy az képes legyen a vidéki 

területeket is bekapcsolni a Közösség 2020-ra szóló gazdasági növekedési stratégiájába, melynek a 20 

százalékos kibocsátáscsökkentés is integráns részét képezi (EurActiv 27/04/10). 

Az EU végrehajtó szerve szerint a vidékfejlesztési politika megújult formájában hozzájárulhat az Európa 2020 

versenyképességi stratégia sikeréhez, amely a zöld és innovatív technológiákra épít, és a képességekbe, a 

képzésbe és a vállalkozói kedv növelésébe fektetne több forrást. Ennek megfelelően az olyan mezőgazdasági 

termelést támogatja, amely fenntarthatóan használja az erőforrásait, és így képes hosszú távra előre tervezni. 

Az uniós tisztségviselők szerint a politika reformra szorul, hogy hozzájáruljon az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság megvalósításához, és „kibontakoztassa a vidéki területek széles körű képességeit.” 

„A jövőben a vidékfejlesztésnek több, környezetileg is fenntartható támogatásra lesz szüksége a 

versenyképesség terén.” Így például támogatást érdemelne, ha a gazdák maguk teremtik elő a működéshez 

szükséges energiát, például biogázból vagy más megújuló energiaforrásból. 

http://www.euractiv.hu/ 

2.8. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A képzésben résztvevők átfogó ismereteket szerezhetnek azokról a kezdeményezésekről és szervezetekről, 

amelyek Európában és más kontinenseken összefogják azokat a településeket vagy térségeket, amelyek tenni 

szeretnének a klímaváltozás ellen. Ezeknek a szervezeteknek és kezdeményezéseknek megismerése segítheti a 

hazai területi tervezési folyamatokat. 

A lecke elsajátításának becsült ideje 2,1 óra. 

3. Lokális szintű klímaprogramok Magyarországon 

3.1. Klímaszempontú helyzetkép a magyarországi településekről 

Az MTA-KvVM együttműködésében zajló VAHAVA projekt keretein belül 2004–2005-ben sor került egy 

klímaváltozással kapcsolatos felmérésre is, amely során önkormányzatok vezetőit és kiválasztott 

mintavállalkozások menedzsereit kérdezték meg arról, hogy mennyire tájékozottak a klímaváltozás várható 

hatásairól és hogyan foglalkoznak a klímaváltozásra való felkészüléssel [Csete (2008)]. A vizsgálatokból 

kiderült, hogy a döntéshozók gyakran hiányos ismeretekkel rendelkeznek, a felkészülésben pedig az állam 

segítségét és útmutatását várják, helyi elkötelezettségről, cselekvési tervekről alig tudtak beszámolni. 

2007-ben az MTA Szociológiai Intézetében három magyarországi településsel együttműködve elkezdődött a 

helyi klímavédelmi stratégiák kidolgozása. A három település: Tatabánya, Pomáz és Hosszúhetény ma már kész 

stratégiával rendelkezik, amelynek megvalósításában számos eredményt tudnak felmutatni. 2007-ben 

megalakult Magyarországon a Klímabarát Települések Szövetsége. 

Külön figyelmet érdemelnek a kistelepülések, amelyek a fenntartható agrár- és vidékfejlesztés kulcsszereplői. A 

falvak és községek sérülékenysége igen változó lehet, de a klímaváltozás mezőgazdaságra és vízgazdálkodásra 

(ár- és belvízvédelemre) gyakorolt hatásai elsősorban itt csapódnak le, ezért a vidék lehet a klímaváltozás egyik 

nagy vesztese. Erre irányult a Tisza-tó környéki települések vizsgálata [Csete (2008)], amelynek eredményeiből 

kiderül, hogy a térségben az önkormányzatok elismerik szerepük fontosságát, felelősségüket és a cselekvés 

szükségességét. Lényeges megállapítás, hogy a lakosság öntevékeny kezdeményezései nélkül, mint pl.: az ár- és 

belvízvédelem kapcsán az árkok rendszeres karbantartása, a helyi cselekvési programok nem valósíthatóak meg. 

A vizsgálat eredményeként sor került egy mintamodell kidolgozására, amely országosan is alkalmazható és 

fenntarthatósági cselekvési mintamodellként is elfogadható. A modell 4 fő pontja a következő: 

1. A klímaváltozásra való felkészülés helyi lehetőségeinek feltárása, 

2. A megelőzés lépéseinek kidolgozása, 

3. Az alkalmazkodás folyamatának megtervezése, 

4. A károk helyreállításának lehetőségei, az érintettek bevonásának feltételei. 



 Térségi klímaprogramok  

 102  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3.2. Klímabarát települések Magyarországon 

Helyi, települési szinten számos olyan konkrét lépést lehet tenni, amellyel a település környezetterhelő, éghajlat-

befolyásoló hatása csökkenthető, ill. megszüntethető. A legfontosabb alapelv a megoldás keresésében, hogy a 

helyi közösségek, a közelben lévő településekkel együttműködve törekedjenek a helyi szinten rendelkezésre álló 

természeti és emberi erőforrások felhasználására. Ha a helyi közösség a saját környezetében rendelkezésre álló 

erőforrásokat, termékeket hasznosítja (pl. erdőgazdálkodással, a föld művelésével vagy a helyi piac 

megerősítésével), akkor csökken a környezet terhelése, javul az ellátás biztonsága, továbbá erősödik a helyi 

gazdaság, megerősödik a helyi közösség. A cél tehát olyan fenntartható, „klímabarát települések” kialakítása, 

amelyek képesek a minél nagyobb fokú önellátásra és a természettel való együttműködés új módjának 

kidolgozására. 

Az előttünk álló elkerülhetetlen változásokra való felkészülésben kulcsszerepe lehet a megerősödő, klíma-, ill. 

környezettudatos településeknek és a helyi közösségeknek, amelyek felismerték, hogy a kialakult helyzetben 

elsősorban saját magukra és egymás segítségére számíthatnak. Ebből a célból jött létre 2007-ben a Klímabarát 

Települések Szövetsége, amelynek működését az MTA Szociológiai Kutatóintézetében működő 

Éghajlatváltozás Kutatóműhely szakmailag támogatja 

A szövetség önkormányzati tagjai: 

Albertirsa (12 300 fő) 

Budapest XII. kerülete (56 500 fő) 

Hosszúhetény (3 360 fő) 

Küngös (550 fő) 

Pilis (11 400 fő) 

Pomáz (16 600 fő) 

Szekszárd (33 800 fő) 

Tatabánya (70 300 fő) 

Tápióbicske (3 500 fő) 

Tápiószentmárton (5 500 fő) 

Vecsés (20 550 fő) 

3.3. Tatabánya klímastratégiája, tapasztalatok, követendő példák 

A tatabányai klímaprogram munkarészei megelőzési és alkalmazkodási cselekvésekből állnak. A megelőzés a 

katasztrofális hatásokkal járó éghajlati változások elkerülését célozza: egyrészt az üvegházgázok légkörbe 

bocsátásának visszafogását, másrészt a már a légkörben található üvegházgázok elnyeletését jelenti. Mivel 

azonban az éghajlatváltozás már jelenleg is zajlik, és bizonyos további éghajlati módosulások szintúgy 

elkerülhetetlenek, szükség van az alkalmazkodásra is, amely a már kiküszöbölhetetlen éghajlatváltozás 

hatásainak mérséklését jelenti. 

Az üvegházgázok kibocsátásának csökkentése négy területen lehetséges: 

Közlekedés: cél a gépjárműforgalom csökkentése, a gyaloglás és kerékpározás támogatása, a közlekedési igény 

csökkentése, a tömegközlekedés előnyben részesítése, valamint a klímakímélő autózás. 

Elegendőségi stratégia: a gépjárműforgalom csökkentése (különösen az egyéni gépjárműforgalomé), ezzel 

együtt a gyaloglás, a kerékpározás támogatása, valamint a közlekedési igény csökkentése. 

• Szükséges kialakítani minél több állandóan és/vagy időszakosan autómentes, illetve csökkentett forgalmú 

zónát a városban. 
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• Célszerű parkolási díjat bevezetni a város forgalmas területein. 

• Fontos a teljes kerékpárút-hálózat kiépítése a már meglévő tervek segítségével. 

• Szükséges minél több kerékpártároló létesítése, különösen a város leginkább látogatott intézményeinél. 

• A várostervezésben szükséges, hogy kiemelt szempont legyen a közlekedési igény csökkentése. 

Hatékonysági stratégia: 

• Elsődleges a tömegközlekedés előnyben részesítése a személygépkocsikkal szemben, vonzóbbá kell tenni a 

Vértes Volán Zrt. szolgáltatásait: célszerű volna a járatok sűrítése, a menetrend összehangolása a vasúti 

menetrenddel, a szolgáltatások olcsóbbá tétele, valamint az utazás kényelmesebbé tétele. 

• Másodlagos a minél klímakímélőbb autózás, telekocsirendszerek létrehozására volna szükség. 

• Elő kell segíteni a Green Plus égéskatalizátor széles körű használatát: érdemes elérhetővé tenni az 

üzemanyagtöltő-állomásoknál, illetve alkalmazni lehet a Vértes Volán Zrt. járatainál. 

• Szükséges az üzemanyag-takarékos vezetési stílus propagálása (autósiskolákban, külön tanfolyamokon, 

illetve kiadványok segítségével). 

Energiafelhasználás: az épületek és infrastrukturális létesítmények energiaellátásánál cél az 

energiatakarékosság és az energiahatékonyság fokozása, valamint a megújuló energiaforrások előnyben 

részesítése. 

Elegendőségi stratégia: 

• Mind a távfűtésű, mind pedig az egyéni fűtésű lakásokban megfontolandó a fűtés mértékének csökkentése. 

Ennek érdekében fontos minden távfűtésű lakásban lehetővé tenni a fűtés egyéni mérhetőségét és 

szabályozhatóságát, és ezáltal az egyéni számlázást. 

• Fontos, hogy az elektromos légkondicionáló berendezések helyett alternatív, energiatakarékosabb 

épülethűtési módszerek terjedjenek el Tatabányán (pl. árnyékolás, zöldtetők, éjszakai szellőztetés). 

• Meg kell vizsgálni, hogy hol és mikor van fölösleges közvilágítás a városban, és ezt érdemes megszüntetni. 

• Ahol lehetőség van rá, közlekedési lámpák helyett körforgalmakat kell kialakítani a forgalmas 

kereszteződésekben. Ez jelentheti a már létező közlekedési lámpák megszüntetését is. 

Hatékonysági stratégia: 

• Szükséges minél hatékonyabb hőszigetelés kialakítása a város minden épületénél (a panelházak esetében a 

panelprogram folytatása révén). 

• Szükséges minél hatékonyabb fűtési és hűtési rendszerek alkalmazása a város minden épületénél. 

• Minden esetben fontos betartatni, és szükség esetén szigorítani is kell, az építészeti energiahatékonysági 

normákat. 

• Energiatakarékos világítótesteket kell használni az épületekben, a közvilágításnál, továbbá a közlekedési 

lámpákban. 

Hulladékgazdálkodás: cél a hulladék mennyiségének csökkentése, a szelektív hulladékgyűjtés, valamint a 

depóniagáz hasznosítása. 

Elegendőségi stratégia: 

Lényeges a Tatabányán keletkező hulladék mennyiségének csökkentése elsősorban a pazarló fogyasztás 

lefaragása és a komposztálás elősegítése révén. Előbbihez elengedhetetlen a tudatos vásárlási szokások 

népszerűsítése. 

Hatékonysági stratégia: 
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• A város teljes területén szükséges megoldani a keletkező hulladék minél nagyobb hányadának szelektív 

gyűjtését, valamint minél inkább a helyi újrahasznosítást. 

• A depóniagáz hasznosítása révén a lehető leghamarabb csökkenteni kellene a hulladéklerakókból 

fölszabaduló metán mennyiségét. 

A gazdaság térbeli szerkezete: cél a gazdaság lokalizációja. A szállításokból fakadó üvegházgáz-kibocsátás 

csökkenthető a gazdaság lokalizálása (helyivé tétele) révén. Ennek lényege, hogy a Tatabányán elfogyasztott 

javakat a városhoz minél közelebb (legkedvezőbb esetben helyben) termeljék meg, minél inkább helyi 

természeti erőforrások fölhasználásával. A különböző gazdasági szektorok közül elsősorban a mezőgazdaság 

esetében lehetséges a lokalizáció, együttműködésben a környékbeli mezőgazdasági termelőkkel. 

• Új gazdasági szereplők városba települése esetén előnyben kell részesíteni a helyi anyagokat és 

energiaforrásokat felhasználó, illetve a helyi fogyasztásra termelő vállalkozásokat. 

• Elő kell segíteni, hogy a környékbeli mezőgazdasági termelők képesek legyenek Tatabányán értékesíteni 

áruikat. 

Az üvegházgázok elnyeletése érdekében cél a fatelepítés és a meglévő fák megőrzése. Az üvegházgázok 

kibocsátásának visszafogása, illetve elnyeletésük terén a város által elért eredményeket folyamatosan nyomon 

kell követni. A városnak célt kell kitűznie maga elé: hány százalékos üvegházgáz-kibocsátáscsökkentést akar 

elérni és milyen időtávon. 

Az alkalmazkodás lehetőségei: 

Az éghajlatváltozás miatt Tatabányát a korábbinál gyakrabban és fokozottabban fenyegethetik hőhullámok, 

erdőtüzek és extrém csapadékesemények. Ezekhez a már elkerülhetetlen hatásokhoz különféle módokon 

alkalmazkodni szükséges. 

Hőhullámok 

• kiemelten fontos annak elérése, hogy a hőhullámok hatására ne következzenek be zavarok a „kritikus 

infrastruktúrákban”, de legalábbis e zavarok minél kisebb mértékűek legyenek, 

• szükséges a városi hőségriadóterv elfogadása, 

• lényeges az árnyékolás megoldása mindenhol, ahol erre szükség lehet, 

• faültetés (mivel a fák nagymértékű párologtatásuknak köszönhetően csökkentik a nappali 

maximumhőmérsékleteket, és így a városi klíma mérséklődik), 

• alternatív épülethűtési módszerek elterjesztése. 

Erdőtüzek 

Fenn kell tartani, és szükség esetén javítani kell a tűzoltósági oltókapacitást (esetleg önkéntes tűzoltók 

bevonásával). 

Extrém csapadékesemények 

• kiemelten fontos annak elérése, hogy az extrém csapadékesemények hatására ne következzenek be zavarok a 

„kritikus infrastruktúrákban”, de legalábbis e zavarok minél kisebb mértékűek legyenek, 

• lényeges a nagymennyiségű csapadékvíz elvezetésének megoldása, 

• fontos, hogy a városban csökkenjen a vízfelhasználás, illetve a vízszükséglet kielégítéséhez más forrásokat is 

minél inkább igénybe vegyenek. A csapadékvíz összegyűjtésétől kezdve a nem vízöblítéssel (de legalábbis 

nem ivóvízzel) működő angol WC-k elterjesztéséig minderre sokféle lehetőség áll rendelkezésre, amelyek 

részletes vizsgálatára volna szükség. 

Járulékos hasznok 
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Miközben a tatabányai alkalmazkodási cselekvések hasznai egyértelműen Tatabányán jelentkeznek, a helyi 

megelőzési cselekvések jótékony hatásai globálisan eloszlanak, és Tatabányára csak jelentéktelen rész jut, az is 

csupán nagy időkéséssel. 

• A városi légszennyezés csökkenése. Az emberek egészségi állapotának javulása köszönhetően a fent fölsorolt 

közlekedési és energiafelhasználásbeli változásoknak. 

• A város autonómiájának növekedése. Egyrészt csökken a külső energiaforrásoktól való függőség 

köszönhetően a fent fölsorolt energiafelhasználásbeli változásoknak. Másrészt fokozódik a gazdasági 

önellátás (különösen a mezőgazdaság területén) köszönhetően a gazdaság lokalizációjának. 

• Hírnév a városnak. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a sikeres klímaprogramoknak otthont adó 

települések a nemes cél érdekében tett erőfeszítéseiknek köszönhetően gyakran országos, sőt a határokon is 

túlterjedő hírnévre, elismerésre tesznek szert. Különösen igaz mindez a klímaprogramok terén az országukon 

belül úttörő településekre. 

• A közösségek megerősödése. A nemzetközi tapasztalatok szerint a helyi klímaprogramok rendszerint a helyi 

közösségek megerősödésével járnak együtt többek között azért, mert az éghajlatváltozás elleni közös 

cselekvés összehozza az embereket. 

A tatabányai klímaprogram sikerének fontos feltételei közé tartozik, hogy a város csatlakozzon a klímabarát 

települések nemzetközi és hazai szövetségeihez. A szövetségi tagság ugyanis egyrészt fontos információkhoz 

való hozzájutást segít elő, másrészt ennek révén anyagi források nyílhatnak meg a klímaprogram számára, 

harmadrészt pedig a településszövetségek révén lobbizni lehet annak érdekében, hogy a települési klímaprogram 

kedvezőbb állami, illetve nemzetközi környezetben működhessen. Tatabányának csatlakoznia kell egyrészt a 

klímabarát települések nemzetközi szövetségeinek legalább egyikéhez (ilyen a csaknem 1200 tagú európai 

Klima-Bündnis és a több mint 600 tagú globális ICLEI Cities for Climate Program), másrészt a magyarországi 

Klímabarát Települések Szövetsége Egyesülethez. 

3.4. Albertirsa klímastratégiája, tapasztalatok, követendő példák 

Az albertirsai klímaprogram irányelveinél és prioritásainál a NÉS-ben (Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia) 

megfogalmazottak az irányadók. A klímaprogram megelőzési és alkalmazkodási cselekvésekből áll. 

Az üvegházgázok kibocsátásának csökkentése 

Közlekedés 

A közúti közlekedés a legszámottevőbb kibocsátási forrás az üvegházgázok tekintetében. A kibocsátás több 

mint a feléért a személygépjárművek, 1/3-ért a teher- és áruszállító gépjárművek, míg a fennmaradó részért a 

buszok és az egyéb közlekedési járművek a felelősek. Ezért strukturális változásra van szükség a közlekedés 

területén. Csökkenteni kell a gépjárműforgalmat, és ezzel együtt előtérbe kell helyezni a gyalogos és kerékpáros, 

valamint a tömegközlekedést. 

• A következő esztendők várospolitikájának kiemelt célja kell legyen az Albertirsát északnyugat – nyugat – 

délnyugat – dél – délkelet irányban elkerülő út megépítése, amelynek segítségével jelentős mértékben 

csökken az átmenő gépjárműforgalom. 

• Szükséges kialakítani minél több állandóan és/vagy időszakosan autómentes, illetve csökkentett forgalmú 

zónát a városban. 

• Fontos a teljes kerékpárút-hálózat kiépítése. 

• Szükséges minél több kerékpártároló létesítése, különösen a város leginkább látogatott intézményeinél. 

• A várostervezésben kiemelt szempontnak kell lennie a közlekedési igény csökkentésének. 

• Elő kell segíteni a Green Plus égéskatalizátor széles körű használatát. 

• Szükséges az üzemanyag-takarékos vezetési stílus propagálása (autósiskolákban, 

• külön tanfolyamokon, illetve kiadványok segítségével). 
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Energiafelhasználás 

Az energiafelhasználás csökkentése is jelentősen hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez. Mind a 

lakossági, mind az intézményi, mind az ipari energiafelhasználásnál a takarékosságot kell propagálni. Az 

energiaszektor kibocsátási csökkentése az alábbi területeken valósulhatnak meg: energiahatékonyság növelése, 

energiatakarékosság növelése, megújuló energia elterjesztése, szén-dioxid-megkötési technológiák bevezetése. 

• Meg kell vizsgálni, hogy hol és mikor van fölösleges közvilágítás a városban, és ezt érdemes megszüntetni. 

• Minél hatékonyabb hőszigetelést kell kialakítani a város minden épületénél (nyílászárók felújítása vagy 

cseréje, épülethatároló felületek hőszigetelése). 

• Minél hatékonyabb fűtési és hűtési rendszereket kell alkalmazni a város minden épületénél. 

• Fontos, hogy az elektromos légkondicionáló berendezések helyett alternatív, energiatakarékosabb 

épülethűtési módszerek terjedjenek el (pl. árnyékolás, zöldtetők, éjszakai szellőztetés). 

• Minden esetben fontos betartatni, és szükség esetén szigorítani is kell, az építészeti energiahatékonysági 

normákat. 

• Energiatakarékos világítótesteket kell használni az épületekben, a közvilágításnál. 

• Szükséges az energiatakarékos életmód megismertetése az emberekkel (oktatási és nevelési intézményekben, 

előadások szervezésével, a helyi sajtó segítségével). 

• Elengedhetetlen a megújuló energiaforrások (napenergia, szélenergia, biomassza energia és geotermikus 

energia) térnyerésének elősegítése. 

Hulladékgazdálkodás 

Fontos a háztartási és az ipari hulladék kibocsátásának racionalizálása. 

• A város teljes területén szükséges megoldani a keletkező hulladék minél nagyobb hányadának szelektív 

gyűjtését, valamint újrahasznosítását. 

• Propagálni kell a pazarló fogyasztás lefaragását és a komposztálás elterjesztését. 

• Népszerűsíteni kell a tudatos vásárlási szokásokat (vásárlólista, újrahasznosítható termékek vásárlása, 

hulladékszegény termékek). 

Az alkalmazkodás lehetőségei 

Albertirsán a megelőzés területei lehetnek: természetvédelem, humán egészségügy, vízgazdálkodás, 

mezőgazdaság (növénytermesztés, állattenyésztés, erdők). 

Természetvédelem 

A hőmérséklet-emelkedés hatására a települések ökoszisztémája is megváltozhat. Ez láncreakciókat indít el – az 

élővilág fajainak átrendeződése, a biodiverzitás csökkenése, az inváziós fajok terjedése, új inváziós fajok 

megjelenése (kártevő rovarok és gyomok terjedése), a talaj kiszáradása, a talajban lezajló biológiai folyamatok 

sérülése és a tűzesetek gyakoribbá válása. Ezt a folyamatot már nem tudjuk megállítani, de tehetünk a jelenlegi 

állapot fenntarthatósága érdekében. 

• Fontos a természeti területek jelenlegi állapotának megőrzése, javítása. 

• Szükséges a helyi jelentőségű védett területek megőrzése, hosszú távú kezelése és arányának növelése. 

• Nagy figyelmet kell fordítani az védett állat- és növényfajok életterének fokozott védelmére. 

• Fontos a változás hatására alakuló természet folyamatos elfogadása és segítése. 

Humán egészségügy 



 Térségi klímaprogramok  

 107  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A szélsőséges időjárási események negatívan hatnak az emberek egészségi állapotára. A hőmérséklet 

emelkedése hozzájárul a vírusok, baktériumok, kórokozók elterjedéséhez, ami növelheti, növeli a betegségek 

terjedését. A változás negatívan hat a légszennyező anyagok koncentrációjára. A légkör változása a világűrből 

érkező sugárzás erősségét is megváltoztatja. 

A legveszélyeztetettebb korosztályok a 4 év alatti gyermekek és a 65 év feletti idősek. Mindezeket figyelembe 

véve fontos, hogy az emberek védekezzenek az általunk nem befolyásolható hatások ellen. 

• Folyamatosan tájékoztatni kell a lakosságot a lehetséges veszélyekről (UV-riadó). 

• Ki kell dolgozni a település hőségriadó tervét. 

• Megfelelő munkafeltételeket kell teremteni a bel- és kültéri munkahelyeken. 

Vízgazdálkodás 

Az éghajlatváltozás hatására módosulhat a rendelkezésre álló vízkészletek mennyisége és minősége. Olyan 

szélsőségek megjelenésére számíthatunk, mint az aszály és a hirtelen lezúduló nagy csapadékmennyiség. Sokan 

mondják, hogy a „víz az élet bölcsője”, ezért fontos, hogy erre is nagy figyelmet fordítsunk. 

• Ki kell dolgozni új víztakarékossági módszereket (csapadékvíz gyűjtése). 

• A nagy mennyiségben lehulló csapadék elvezetésének, tárolásának megoldása. 

• Szükséges a felszíni és a felszín alatti vizek szennyezésének megelőzése. 

• A téli síkosság mentesítéséhez a sózás helyett környezetbarát anyagokat kell használni. 

• Propagálni kell a gazdaság és a háztartások vízfelhasználásának hatékonyságát. 

Mezőgazdaság 

A mezőgazdaságra is érzékenyen hat a klímaváltozás. A szélsőséges időjárási viszonyok (aszály, belvíz, jégeső, 

szélviharok) egyre nagyobb terhet rónak a mezőgazdaság szereplőire. Fontos, hogy ezen résztvevők megkapják 

a megfelelő tájékoztatást és támogatást. 

• Szükséges az információs rendszerek kiépítése a károk megelőzése és enyhítése céljából. 

• Fontos a táj mozaikosságának növelése (mezsgyék, sövények, fasorok). 

• Szükséges a mezővédő sávok rendszerének kialakítása. 

Együttműködési lehetőségek 

A klímastratégia kialakítása és végrehajtása elsősorban önkormányzati feladat, de a nemzetközi tapasztalatok 

alapján annál eredményesebb, minél több helyi szereplőt sikerül bevonni a programba. Fontos kulcsszereplők: 

• helyi sajtó; 

• albertirsai székhelyű, illetve tevékenységüket itt kifejtő ipari és szolgáltató cégek; 

• helyi és országos civil szervezetek és kezdeményezések (különös tekintettel a Gerje Klímabarát Egyesületre 

és az Albertirsa Barátainak Körére, továbbá egyéb újonnan alakuló, az éghajlatváltozásra fókuszáló 

közösségekre); 

• orvosok, egészségügyi szakemberek; 

• katasztrófavédelmi szakemberek; 

• pedagógusok (óvodákban és iskolákban); 

• egyházak; 

• művészek. 
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A klímaprogram finanszírozása 

A programnak vannak olyan elemei, amelyek nem igényelnek jelentősebb pénzbeli ráfordítást. A program 

állandó költségeit önkormányzati forrásokból kell előteremteni, míg az alkalmi költségek esetében bevonhatók 

külső (pl. pályázati vagy vállalati) források is. A klímaprogram finanszírozásához elengedhetetlen egy 

önkormányzati klímaalap létrehozása. 

Az alap bevételeit képezhetnék: 

1. az önkormányzati költségvetésből a klímaprogramra biztosított évenkénti összegek; 

2. adományok; 

3. helyi adóbevételek (pl. a villamosáram-fogyasztás helyi adója, helyi üvegházgáz adó) – ezek döntően olyan 

kis összegek lennének, amelyeket a fogyasztók szinte észre sem vennének, ám a klímaprogram 

finanszírozása szempontjából sokat jelentenének; 

4. „carbon offset” (vagyis a város lakóinak – esetleg másoknak is – lehetőségük nyílna arra, hogy egyes nagy 

üvegházgáz-kibocsátást okozó tevékenységeiket, pl. repülőutak, úgy kompenzálják, hogy egy meghatározott 

összeget befizetnek a klímaalapba). 

3.5. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

3.5.1. A klímabarát települések eddigi eredményei és a továbblépés 
lehetőségei 

Az összeállításban a klímaprogramok fontos részterületei szerinti csoportosításban gyűjtöttük össze a 

programokat. Ezek: 

• a klímatudatosság növelése, 

• az alkalmazkodás, 

• és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. 

Először az egyes településeken elért eredmények egy részét mutatjuk be, ezt követően a szövetség 

tevékenységét, és végül azt, hogy az MTA Szociológiai Kutatóintézet hogyan segíti ezt a munkát. (Először csak 

a témaköröket soroljuk fel, s a hírlevelekben megjelent írásokban és az összeállítás végén található az egyes 

részek bővebb ismertetése.) Az összeállítás végén felsorolunk néhány olyan akadályt, amely megnehezíti, hogy 

komolyabb eredményeket érjünk el, s végül azokat a lehetőségeket, amelyek a továbblépés segíthetik. 

I. A klímabarát településeken eddig elért eredmények 

1. A klímatudatosság terén: 

• Meteorológiai állomás az iskolában (Pomáz) 

• Klímabarát üzlethálózat kialakítása (Pilis) 

• 1 újszülött / 1 elültetendő facsemete program (Pilis) 

• Autómentes napok és más rendezvények szervezése (több helyen) 

• „Nyílt tér hét” rendezvény – 2009. november (nyolc településen) 

• Dera-patak-fórum rendezvény (Pomáz) 

• Gerje – Tápió I. Magyarországi Klímabarát Körzet megalakulása 

• Az Első Kárpát-medencei Klímabarát Egyezmény 2009 tavaszán 

• InterKlíma Sk + Hu Mozgalom (8 szlovákiai és 8 magyarországi önkormányzat) 
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• Iskolai programok (több helyen) 

• A pomázi kerékpárút kialakítása 

• Honlapok indítása (több helyen) 

• A helyi közösség erősítése (több helyen) 

• Filmvetítések (több helyen) 

• Előadások tartása és beszélgetések szervezése (több helyen) 

• Klímakörök rendszeres összejövetelei, amelyek nyitottak mindenki számára 

• Az országos és a helyi sajtó tájékoztatása 

• Tudományos konferenciák szervezése 

2. Az alkalmazkodás területén: 

• Helyi „Éghajlatváltozás és a víz” stratégia kidolgozása (Pomáz) 

• Hőségés UV-riadóterv (Tatabánya) 

• UV-mérő készülék üzemeltetése és ez alapján a lakosság tájékoztatása (Budapest XII. területe) 

• Iskolai „napozás” tanfolyam indítása (Pomáz) 

• Hőségriadó kidolgozása (Pomáz) 

• Mezőgazdasági önellátásra törekvés (Hosszúhetény) 

• Iskolai tankert elindítása (Hosszúhetény) 

• Helyi piac megszervezése (Hosszúhetény) 

3. Az üvegházhatású gázok kibocsátáscsökkentése terén: 

• Fák ültetése (több helyen) 

• Javaslat a helyi menetrend átalakítására (Tatabánya, Pomáz) 

• Kerékpáros programok (több helyen) 

• Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérése és kompenzálása (Tatabánya) 

• Zöld iroda programban való részvétel (Tatabánya) 

• Komposztálás (Albertirsa, Szekszárd) 

• A háztartási olaj gyűjtése (Pilis) 

• Lakások szigetelése (Tatabánya) 

• Világítás korszerűsítése (több helyen) 

• A „Klímabarát felhívás” elfogadása (19 település vezetője írta alá) 

II. A Klímabarát Települések Szövetsége 

A szövetség fő célja, hogy a települések közötti kapcsolat kialakításának elősegítse, hogy azok ismerjék meg 

egymás programjait, eredményeit és kudarcait, és így egymást erősítve, egymás programjait is felhasználva 

alakuljanak majd ki a valóban klímabarát települések. 
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Ennek érdekében: 

1. Működteti a szövetség honlapját (www.klimabarat.hu) 

2. Kiadja a klímabarát hírlevelet 

3. Minden évben megszervezi a klímabarát települések éves konferenciáját 

4. Megszervezi a rendszeres koordinátori megbeszéléseket 

5. Előkészítette a „Klímabarát felhívást”, amelyet 19 település polgármestere írt alá, s amelynek célja, hogy az 

üvegházhatású gázok kibocsátási szintjét fokozatosan csökkentsük a természetes nyelők szintjére 

6. Megszervezte a „Nyílt Tér Hét” elnevezésű rendezvényt 2009-ben 

Ezen kívül a szövetség kapcsolatot tart a hazai környezetvédő civil szervezetekkel, és e szervezetekkel 

együttműködve is támogatja a települési programok megvalósítását. 

III. Az MTA Szociológiai Kutatóintézete 

A klímabarát települések szakmai támogatója a Szociológiai Kutatóintézet. Ennek keretében: 

1. Folyamatosan figyeli a nemzetközi és a hazai éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos eredményeket, és 

ezeket közvetíti a települések felé. 

2. Folyamatosan figyeli a külföldi klímabarát települések tevékenységét, és ezekről tájékoztatja a hazai 

klímabarát településeket. 

3. Hazai szakmai és kormányzati fórumokon képviseli a helyi szint jelentőségét. (Pl. a készülő éghajlatvédelmi 

törvény előkészítése során, de más fórumokon is.) 

4. Folyamatosan keresi az elméleti elképzelések gyakorlati megvalósításnak lehetőségeit a hazai körülmények 

között. 

5. Elemzi az egyes programok eredményeit és kudarcait, és ennek eredményeivel is segíti a helyi programok 

megvalósítását. 

6. Az egyre gyakoribb sajtóérdeklődést kielégítve hozzájárul a településeken folyó munka bemutatásához és a 

települések országos ismertségének növekedéséhez. 

7. Tudományos fórumokon (folyóiratok, konferenciák, előadások) beszámol az elért eredményekről. 

8. Kiadványokban összegzi az elért tudományos eredményeket. 

IV. A továbblépés néhány akadálya 

A fontos célok elérést számos nagyon komoly akadály nehezíti. Ezek közül most csak néhányat sorolunk fel. 

1. Első helyen azt emeljük ki, hogy Magyarországon a klímatudatosság és az ökológiai tudatosság nem éri még 

el azt a szintet, amely a helyi szintű cselekvéshez elősegítené a megfelelő társadalmi támogatottság 

megszerzését. Az ország vezetői és a sajtó sem foglalkozik itthon annyit a természet változásaival és ennek 

már érzékelhető és várható következményeivel, mint néhány más országban. Így az ország lakosságának 

nagy része még nem ismeri a kialakult helyzetet, ennek kockázatait, és azt sem, hogy ebben a helyzetben mit 

lehet és mit szükséges megtenni. 

2. Aránylag keveset lehet hallani és olvasni az országban az „olajcsúcsról” is, s arról, hogy emiatt az 

energiaellátásban zavarok keletkezhetnek. Ezért Magyarországon még kevés önkormányzat és család gondol 

arra, hogy már most fel kell készülni az energiaellátás új, szénmentes időszakára. 

3. A fogyasztói társadalom üzenetei ma még sokkal erősebben érvényesülnek, mint a környezetet féltő és óvó 

javaslatok. A környezettudatos fogyasztási szokások kialakulásához egy olyan új értékrend kialakulására van 

szükség, amely ma „rendszeridegen” értékrend. Ilyen körülmények között érthető, hogy ezt egyelőre csak 
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kevesen és csak részlegesen fogadják el, és hogy ez az új értékrend csak részben érvényesülhet a mindennapi 

és az önkormányzati döntések során. 

4. Az érvényes jogszabályok jelentős részében szintén nem érvényesülnek az ökológiai szempontok. Ennek 

következtében néhány jogszabály kifejezetten előírja, hogy környezetpusztító módon éljünk (pl. az építési 

szabályok egy része ilyen), más részük pedig akadályozza, illetve tiltja az elméletileg kidolgozott 

klímaprogramok megvalósítását (pl. a helyi piac és a közvetlen kereskedelem kialakulását). 

5. Az anyagi források hiánya szintén komoly akadály. A helyben meglévő források átcsoportosítása és a 

lehetséges külső források bevonása eddig csak mérsékelt sikerrel járt. 

6. A rendkívüli időjárási eseményekről szóló híradásokban kevés szó esik arról, hogy ezek között milyen 

kapcsolat lehetséges, s ezért kevesen gondolják azt, hogy ezek között összefüggés van. 

7. A virtuális világ egyre jobban elvarázsolja az emberek egy részét, mint a természet szépsége és csodái. 

V. A továbblépés lehetőségei 

A klímabarát települések az összes nehézség és akadály ellenére bíznak abban, hogy a helyi és közösségi 

kezdeményezések sokasága – egymást is erősítve – megtalálja a „megsebzett bolygó” betegségének 

gyógymódját. Ezt a következő lehetőségek megvalósulása segítheti elő. (Mindössze néhányat sorolunk fel ezek 

közül is). 

1. Bízunk abban, hogy a kialakult válságos helyzetben egyre több település (vezetői és lakosai egyaránt) ismeri 

fel a helyi szintű cselekvés elkerülhetetlen fontosságát és vesz részt ebben a munkában. Az egymást támogató 

és segítő települések és közösségek komolyabb eredményeket érhetnek el. 

2. A természet további változásai és ennek várható következményei a jövőben hozzájárulhatnak a természeti 

törvények nagyobb tiszteletéhez és a klímatudatosság megerősödéséhez Magyarországon is. 

3. Az egyre jobban megerősödő helyi közösségek – a település vezetőivel együtt – lehetőséget kínálnak arra, 

hogy kidolgozzák és megvalósítsák azokat a programokat, amelyek elősegítik, hogy a helyi társadalom 

alkalmazkodni tudjon a várható változásokhoz. A közösség ereje az egész program további sikerének egyik 

nagyon fontos eleme. 

4. A nemzetközi kapcsolatok kialakítása, a máshol már bevált megoldások tanulmányozása is hozzájárulhat 

ahhoz, hogy Magyarországon is több eredményt érjünk el. 

5. Az éghajlatvédelmi törvény elfogadása – amelyben kiemelt fontosságú a helyi szintű programok támogatása 

– szintén segítheti a munkánkat. 

6. Az éghajlatváltozással kapcsolatban jó kapcsolat alakult ki az ország különböző intézményei és szervezetei 

között. (Ennek egyik jó példája a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa.) Ez a kialakult és várhatóan 

erősödő együttműködés szintén jelentős segítséget nyújthat a helyi szintű programok megvalósításához. 

7. Az új értékrend kialakulása nélkül azonban nem lehet érdemi eredményeket elérni. Számítunk arra, hogy az 

új tudományos eredmények, az egyházakkal való együttműködés és a különböző művészeti ágak is 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a már formálódó természet- és emberbarát értékrend megerősödjön 

Magyarországon és máshol is. 

VI. Az elért eredmények bővebb ismertetése 

1. Meteorológiai állomás az iskolában (Pomáz) 

„Pomázon elindult egy klímaszakkör a Mátyás Király Általános Iskola – Ökoiskola – épületében, ahol sikerült 

beüzemelnünk egy – helyi lakos, Bolyki István által ajándékozott – meteorológiai mérőállomást. A 

meteorológiai állomás mérési adatai közvetlenül a tanórai munkához kapcsolódnak, illetve a hallgatók szakköri 

tevékenységét segíti. Dolgozunk a Pomázon működő három iskola közötti környezetvédelmi szakköri munka 

összehangolásán, melyre az iskolai igazgatók részéről komoly fogadókészséget tapasztalunk. A meteorológiai 

állomás szakszerű használatában egy helyi meteorológus lakos ajánlotta fel segítségét. A regisztrálható mérési 

adatokat, a szélerősségen, csapadékmennyiségen, hőmérsékleten túl az UV-értékek adatait is nyilvánosságra 

szeretnénk hozni a városban. Jelenleg az idokep.hu portálon kerülnek az adatok közlésre.” 
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2. Klímabarát üzlethálózat kialakítása (Pilis) 

Erről a Hírlevél 6. száma közöl ismertetést (tudatos vásárló; helyi termékek; le nem bomló csomagolóeszközök 

száműzetése stb.). 

3. 1 újszülött / 1 elültetendő facsemete program (Pilis) 

A Gemenc Zrt. és a Pilisi Klímabarát Kör együttműködésével. 

4. Gerje – Tápió I. Magyarországi Klímabarát Körzet megalakulása 2009. (Hét egymással határos település 

klímabarát keretegyezménye, polgármesterek aláírásával) 

5. Autómentes napok 

Szeptember 22-én az Autómentes Világnap alkalmából minden évben megrendezésre kerül a szekszárdi 

autószegény nap, melyen évről évre egyre többen vesznek részt. 

6. Föld napja, víz napja rendezvények 

A Föld Napja alakalmából a Szekszárdi Klímakör egész napos rendezvényt tart. Elméleti tudnivalók és játékos 

vetélkedők hat helyszínen óvodásoknak és iskolásoknak. 

7. Dera-patak-fórum rendezvény (tervezett időpontja 2010. május 7.) 

A Védegylet Egyesület vizes szakembereinek rövid 10–15 perces előadása a Dera-patak revitalizációs 

mintaprojekt lényegéről, amivel szeretnénk a Dera-patak témakörében érintett pomázi önkormányzati 

képviselőket megszólítani. 

8. Klímaszakkör indítása az iskolában (Tatabánya) 

9. Pomázon a Sashegyi Sándor Általános Iskola részéről a helyi éghajlatváltozásra és környezetvédelemre 

vonatkozó előadás összeállítására kérték fel a Klímakör tagjait. Tervezett témakör a napkollektor elkészítése 

lesz, illetve az éghajlatváltozásra vonatkozó ismeretek megosztása a tanulókkal. 

10. Az Első Kárpát-medencei Klímabarát Egyezmény alapján 2009 tavaszán 8 szlovák és 8 magyar iskola által 

alapított Klímabarát Iskola Mozgalom. 

11. Honlap indítása 

Szekszárdon a Zöldtárs Alapítvány, mint klímakoordinátor honlapján kapott egyelőre helyet a Szekszárdi 

Klímakör. Az internetes fórum segítségével a tagok folyamatosan kommunikálni tudnak. Tatbányán és Pomázon 

is működik már hasonló fórum. 

12. A helyi közösség erősítése (kirándulások, biciklitúrák szervezése) 

Ez több helyen is része a programnak, és már kölcsönös látogatásokat is szerveztek a klímabarát települések. 

13. A Pomázi Klímakör részéről az ISIK Bizottság és többek támogatásával 2010 februárjában a KvVM-hez 

beadott, a Dera-patak töltésére megfogalmazott kerékpáros-felület kialakításának pályázata, amely a „Zöld 

Forrás” pályázati kiíráson nyert! A Duna-völgyben már közel egy évtizede megvalósult kerékpáros útvonalakon 

keresztül a 20 000 km-es európai kerékpáros úthálózathoz is kapcsolódhat Pomáz városa. Klímabarát település 

lévén lehetőséget teremthetünk az aktívan kerekezni vágyó lakosság részére az egyre kedveltebb, egészséget 

megőrző és környezetbarát közlekedési mód – a kerékpár – terjedő használatára. 

14. A filmvetítések minden településen fontos részét képezték a lakosság tájékoztatásnak. A klímakör 

működésének kezdete az Al Gore-film 2007-es levetítéséhez köthető, amelyet több hasonló témájú film 

követett: A hülyeség kora, Kritikus 6 °C, Az ember, aki fákat ültetett stb. 

15. Előadások tartása 

A Szekszárdi Klímakör koordinátoraként a Zöldtárs Alapítvány folyamatosan járja Szekszárdot és Tolna megyét 

különböző előadásaival az igények szerint, nagyszabású „Környezettudatos család” programja keretében. A 
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számos előadás közül néhányat említve: vegyszermentes háztartások, a hulladékcsökkentés lehetőségei, 

gyógyszer helyett, helyi termék – helyi munka. 

16. Klímakörök rendszeres összejöveteli, amelyek nyitottak mindenki számára (A tatabányai és a pomázi 

klímakör munkája a Hírlevél 2. számában megismerhető). 

17. A Szekszárdi Klímakör évente két fórumot tart, melyen minden munkacsoport részt vesz (40–50 fő). 

Továbbá kéthavonta az egyes munkacsoportok is találkoznak, és újabb és újabb lehetőségeket és ötleteket 

tárgyalnak, melyek megvalósítása folyamatos. 

18. Komposztáljunk program 

Szekszárdon 2009-ben 50, 2010-ben 170 komposztládát osztottak ki a komposztálni vágyó lakosok számára. 

(Tolna megyében összesen 700 láda körül tartanak). A program kiemelt üzenete, hogy a hulladékunk 

„utaztatása” talán a legfeleslegesebb dolog, amit a jelen kor tesz. 

19. „Nyílt Tér Hét” elnevezésű rendezvény (2009) 

A Szövetség és a Védegylet közös rendezvénye volt november utolsó hetében, amelynek keretében a klímakör 

olyan programokat szervez (közös beszélgetések, filmvetítések, gyermekprogramok stb.), amelyek lehetőséget 

nyújtottak arra, hogy a településen minél több ember megismerkedjen a klímabarát gondolattal. A legfontosabb 

célja, hogy az egyes városok és falvak lakói barátságos körülmények között, nyíltan elmondhassák egymásnak 

véleményüket, és megbeszéljék azt is, hogy milyen lehetőségeik vannak a helyi szintű változások elindítására. 

(A Szekszárdon, a Pilisen és a Wekerletelepen történt eseményekről a Hírlevél 5. számában beszámoló, 6. 

számban pedig egy összegző értékelés olvasható.) 

VII. A harmonikus jövő lehetősége 

Ma még erőteljesen érvényesülnek az akadályok, és a felsorolt – és egyéb –lehetőségek nem elégségesek a 

kitűzött célok megvalósításához. Bízunk azonban abban, hogy idővel ez változni fog, és fel tudunk készülni a 

várható változásokra és a természettel való harmónia megtalálására. 

Budapest, 2010. április 24. 

Az összeállítást a klímabarát településektől kapott beszámolók felhasználásával készítette: Antal. Z. László, 

MTA Szociológiai Kutató Intézet 

3.6. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A lecke elsajátítása során a képzésben résztvevők jártasságot szereznek a települési klímaprogramok hazai 

kezdeményezéseivel kapcsolatosan, részletes ismereteket szereznek konkrét települési klímaprogramokról, azok 

intézkedéseiről, mitigációs és adaptációs céljaikról, a településen megjelenő direkt és járulékos hasznokról. 

A lecke elsajátításának becsült ideje: 2,2 óra 

4. Térségi klímaprogramok kidolgozásának 
lehetőségei 

4.1. A klímaprogram megalapozása, kapcsolódás a helyi 
stratégiai dokumentumokhoz 

Az egyes tervezési szintek stratégiáinak figyelembevétele csak az első lépést jelenti egy települési terv, program 

vagy stratégia koncepciójának kidolgozásánál. A helyi már meglévő dokumentumokhoz szervesen kell 

illeszkednie a klímaprogramnak, hiszen csak így biztosítható az egyes intézkedések egymásra épülésének és 

végrehajtásának sikeressége. Az alábbi táblázatban összefoglaltam azokat a lehetséges (kötelezően meglévő és 

opcionális) helyi dokumentumokat, amelyekhez való kapcsolódás alapvető feltétel: 

A település kötelező dokumentumai: 

• Településrendezési Terv 
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• Település Szabályozási Terv 

• Települési Hulladékgazdálkodási Terv 

• Települési Környezetvédelmi Program 

• Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

A település opcionális dokumentumai: 

• Településfejlesztési Stratégia 

• Települési Fenntarthatósági Stratégia (keretterv) 

• LA 21 Program 

• Közlekedési Koncepció 

• Szmogriadó Terv 

• UV-riadó Terv 

A települési klímastratégiáknak tükrözniük kell azokat a főbb irányvonalakat, melyek a település jövőképében, 

így a meglévő dokumentumaikban is szerepelnek. Ugyanez igaz a klímastratégiákban megfogalmazásra kerülő 

célkitűzésekre, ezeknek is meg kell jelenniük a település valamennyi tervezési dokumentumában, legyen az 

területi vagy ágazati koncepció, terv vagy program. 

A település valamennyi stratégiai dokumentumában meg kell jelennie mindazoknak az elveknek, prioritásoknak 

és céloknak, amelyek a fenntartható fejlődést, a klímaváltozás kihívásaira adandó válaszokat ugyanúgy 

tartalmazzák, mint a versenyképesség és a gazdasági fejlődés lehetőségeit. A jól tervezett településfejlesztés 

elősegítheti a növekedést úgy is, hogy nem jár nagyobb környezetszennyezéssel, sőt segítheti a 

környezetminőség javulását és a CO2-kibocsátás csökkentését. A helyi közösségek alkotják azt a szintet, ahol el 

lehet és kell kezdeni a cselekvést, mivel: 

• a konkrét ÜHG kibocsátás többsége településekhez köthető, 

• valamennyi települést és az ott lakókat egyaránt érintik a klímaváltozás hatásai, 

• a településen hozhatók meg leghamarabb a megfelelő intézkedések, itt érvényesíthető leginkább a 

szubszidiaritás elve, 

• a helyi önkormányzatok helyzetükből fakadóan könnyebben meg tudják szólítani a település lakóit, az ott 

tevékenykedő gazdasági szervezeteket, 

• egy-egy település bizonyíthatja, hogy az éghajlatváltozás elleni cselekvések életképesek, hogy ezek az 

intézkedések kormányzati szinten is bevezethetők lennének, így gyakorolva hatást az országos politikákra. 

A tervezés lépései a következők: 

• 1. lépés: a múlt és jelen tanulságait, tényeit meghatározva jövőképet alakítunk ki a külső lehetőségeket 

figyelembe véve 

• 2. lépés: a helyzetértékelés (pl. SWOT elemzés) 

• 3. lépés: a koncepció (célok, prioritások) megfogalmazása 

• 4. lépés: a fejlesztési stratégia és a rendezési terv megalkotása 

• 5. lépés: az ágazati és funkcionális programok, tervek, akciók létrehozása 

• 6. lépés: ezek megvalósítása és a hatások vizsgálata 

4.2. A klímaprogram prioritásainak és céljainak meghatározása 
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A részletes helyzetértékelést követően kerülhet sor a település klímavédelmi céljainak, prioritásainak 

megfogalmazására. Ahhoz, hogy a célok és prioritások valóban tükrözzék a helyi problémákra adandó 

válaszokat nem elegendő a jelenlegi helyzet felmérése, hiszen egy időben elnyúló éghajlati változásra kell 

megadni a választ, amelynek hatásai bár minden településen érzékelhetők, igen eltérő jellegű és mértékű 

változásokat, hatásokat váltanak ki. Ezek a hatások nagymértékben függnek többek között a település földrajzi 

helyzetétől, méretétől, a természeti és épített környezet jellegzetességeitől, az ott élők egészségi állapotától, 

befolyásolva az ott élők életminőségét, a turisztikai vonzerőt vagy a gazdasági versenyképességet. Ezért szükség 

van egy olyan komplex elemzésre, amely megmutatja a hatások térbeli megoszlását, egyértelműen azonosítva a 

környezeti, gazdasági és társadalmi szinteken bekövetkező változásokat. 

A településeknek (önkormányzatoknak) alapvetően négy eszköz áll rendelkezésükre, amelyekkel ösztönözhetik 

a klímaprogram megvalósulását: 

1. Intézkedéseket tehet saját intézményrendszerében (az önkormányzati épületek klímabarát átalakítása, 

szemléletformáló programok az önkormányzati iskolákban) 

2. Közvetlen szolgáltatásokat, illetve forrásokat nyújthat (hulladékudvar létesítése vagy kedvezményes 

támogatási rendszer kidolgozása a szennyvízcsatornára való csatlakozás ösztönzésére) 

3. Tervezés és szabályozás (települési klímaprogram indítása, önkormányzati rendeletalkotás) 

4. Partnerségi kapcsolatot építhet ki a helyi lakosokkal, civil szervezetekkel és a gazdaság szereplőivel és 

segítheti őket abban, hogy képessé váljanak a klímavédelmi cselekvések végrehajtására. 

Az energiafelhasználáshoz kapcsolódva az alábbi célok fogalmazhatók meg: 

• a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentése, 

• az energiafelhasználás csökkentése, 

• lakossági és intézményi energiatakarékosság, 

• az energiahatékonyság növekedése, 

• a támogatási rendszer klímavédelmi felülvizsgálata, 

• a megújuló energiahordozók elterjesztése. 

A település közlekedési klímavédelmi céljai a következők lehetnek: 

• a közösségi közlekedés előtérbe helyezése, 

• a tömegközlekedéssel párhuzamosan P+R parkolók kiépítése, 

• a település sűrűn lakott részein forgalomcsillapítás, 

• az áruszállítási igények logisztikai szervezése, 

• a gyalogos és kerékpáros közlekedés infrastrukturális támogatása, 

• a megújuló üzemanyagok elterjedésének segítése. 

A települések hulladékgazdálkodási klímavédelmi céljai a következők lehetnek: 

• a hulladékkezelés jobbítása, a nem megfelelő műszaki védelemmel rendelkező lerakók bezárása, 

rekultivációja, ezáltal a légkörbe kerülő metán mennyiségének csökkentése, 

• a keletkező kommunális hulladék csökkentése, 

• a hulladékok újrahasznosításának szorgalmazása, a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztése, 

• a zöldhulladék komposztálása, 
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• a depóniagáz hasznosítása. 

A szén-dioxid megkötését szolgáló célok megfogalmazása szintén részét képezi a klímavédelmi stratégia 

célrendszerének. Ehhez kapcsolódik a települési zöldfelület gazdálkodásával összefüggő célok megfogalmazása. 

A növényzetnek felértékelődő szerepe van a klímaváltozás hatásainak mérséklésében, mivel: 

• fotoszintézise során szén-dioxidot von el a környezetéből, 

• az alternatív árnyékolási és hűtési lehetőségek fontos eszköze, 

• csökkenti a hőhullámok negatív hatásait, így az emberi egészség és életminőség megőrzését szolgálja, 

• csökkenti az árvizek romboló hatását, 

• segít egyensúlyban tartani a talaj vízháztartását, 

• csökkenti a széleróziót. 

4.3. Az ÜHG kibocsátás cselekvési terve: energiafelhasználás 

A települések eltérő sérülékenységgel rendelkeznek, ami alapvetően meghatározza a klímaváltozásra adott 

válaszaikat is. Bár a helyi intézkedéseknek egyaránt tükrözniük kell a megelőzésre és az alkalmazkodásra 

vonatkozó válaszokat, ezek eltérő arányban jelenhetnek meg a település klímavédelmi cselekvési tervében attól 

függően, hogy milyen sérülékenységi mutatóval rendelkeznek. 

 

3.4.3.1. ábra Forrás: saját munka 

A megelőzés vagy más néven mitigáció az éghajlat megváltozásának elkerülését célozza, mely alapvetően két 

intézkedési típus alkalmazását jelenti [Antal Z. László (2008)]: 

1. egyrészt az ÜHG légkörbe bocsátásának visszafogását, 

• elegendőségi stratégia 

• hatékonysági stratégia 
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2. másrészt a már a légkörben található üvegház hatású gázok megkötését. 

Elegendőségi stratégia: olyan intézkedéseket jelent, amelyek teljesítmény-visszafogást jelentenek, ilyen 

például a közlekedés csillapítása, az energiatakarékosság vagy a keletkező hulladék mennyiségének 

csökkentése. 

Hatékonysági stratégia: amely az egységnyi teljesítményre jutó anyagigényt, energiaigényt, szennyezést 

igyekszik csökkenteni. Példaként említhetjük az energiahatékonysággal, üzemanyag-takarékossággal, szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos intézkedéseket. 

Négy olyan terület létezik, ahol a leghatékonyabb az ÜHG kibocsátáscsökkentés: 

• energiafelhasználás, 

• közlekedés, 

• hulladékgazdálkodás, 

• a gazdaság térbeli szerkezete. 

A fentiekből következik, hogy a klímavédelmi programok tervezésénél nem áll a települések rendelkezésére egy 

egységes intézkedési lista, amelyet átemelhetnek saját településeik programjába. 

Ágazati bontásban kerülnek bemutatásra – a teljesség igénye nélkül – azok a lehetséges intézkedések, amelyek 

csökkenthetik a település ÜHG kibocsátásait vagy hatékonyabb szén-dioxid-megkötést eredményezhetnek. A 

lista bővíthető vagy szűkíthető az adott település helyzetértékeléséből és sérülékenységéből fakadóan. 

Energiafelhasználás 

Az épületekben felhasznált energia jelentős része közvetlenül vagy közvetett módon szénből vagy földgázból 

származnak, ezeknek az energiahordozóknak az égése jelentős szén-dioxid-kibocsátással jár. Az 

energiafelhasználáshoz kapcsolódva az alábbi célok fogalmazhatók meg: 

• a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentése, 

• az energiafelhasználás csökkentése, 

• lakossági és intézményi energiatakarékosság, 

• az energiahatékonyság növekedése, 

• a támogatási rendszer klímavédelmi felülvizsgálata, 

• a megújuló energiahordozók elterjesztése. 

Elegendőségi célokat szolgáló energiatakarékossági intézkedések: 

• a távfűtéses lakásokban lehetővé kell tenni a fűtés egyéni mérhetőségét és szabályozhatóságát, 

• légkondicionálók helyett különböző árnyékolási technikák, zöldtetők elterjesztésének elősegítése, 

• a közvilágítás ésszerűsítése, 

• körforgalmak kialakítása közlekedési lámpák helyett. 

Energiahatékonysági célokat szolgáló intézkedések: 

• panelprogram, a házak hőszigetelése, 

• a fűtési rendszerek korszerűsítése, 

• az épületenergetikai paraméterek szigorítása, 

• energiatakarékos izzók használata a középületekben. 
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A fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának csökkentése, kiváltásuk a megújuló energiahordozók 

valamelyikével: 

• napelemek és napkollektorok felszerelése a közösségi intézményekben, 

• a támogatási rendszer és a jogi háttér kidolgozása a lakossági alternatív energiafelhasználás elterjesztésében. 

4.4. Az ÜHG kibocsátás cselekvési terve: közlekedés, 
hulladékgazdálkodás, gazdasági szerkezet, szén-dioxid-
megkötés 

Ágazati bontásban kerülnek bemutatásra – a teljesség igénye nélkül – azok a lehetséges intézkedések, amelyek 

csökkenthetik a település ÜHG kibocsátásait vagy hatékonyabb szén-dioxid-megkötést eredményezhet. A lista 

bővíthető vagy szűkíthető az adott település helyzetértékeléséből és sérülékenységéből fakadóan. 

Közlekedés 

A gépjárművek üzemanyagának égése során nagy mennyiségű üvegházhatású gáz kerül a légkörbe, ezért ezek 

mennyiségének csökkentése a legfontosabb közlekedési klímavédelmi célként fogalmazható meg. 

A közlekedési kibocsátások elsősorban a nagyvárosokat és azokat a településeket érintik, ahol nagyon magas az 

átmenő forgalom aránya. Budapest példáját véve a Levegő Munkacsoport összesítése szerint az utazások 

egyharmada autóhoz kötődik, ehhez az emberek a járművek 99,5%-át használják, miközben a légszennyezettség 

60%-át okozzák. Szintén a közösségi közlekedés mellett szól az a megállapítás, miszerint egy átlagos személy 

hozzávetőleg feleannyi szén-dioxid-kibocsátásért felelős, ha vonattal utazik, mintha ugyanezt az utat autóval 

tenné meg. [NÉS (2008)] 

Elegendőségi célokat szolgáló lehetséges intézkedések: az egyéni gépjárműforgalom csökkentése 

• csökkentett forgalmú vagy autómentes zónák kialakítása, 

• parkolási díjak bevezetése a forgalmas területeken, 

• kerékpárút-hálózat kiépítése vagy bővítése, 

• intézmények, kereskedelmi egységek előtti kerékpártárolók kiépítése, 

• Települési Közlekedési Koncepció kidolgozása. 

Hatékonysági célokat szolgáló lehetséges intézkedések: a tömegközlekedés előnybe helyezése a 

személygépkocsikkal szemben 

• az autóbuszjáratok sűrítése, 

• az autóbusz menetrendek összehangolása a vasúti menetrendekkel, 

• telekocsirendszerek létrehozása (carpooling), 

• autótársrendszer kidolgozása (carsharing), 

• üzemanyag-takarékos „öko” vezetési stílus megismertetése és oktatása a helyi autósiskolákban. 

Hulladékgazdálkodás 

Elegendőségi célokat szolgáló lehetséges intézkedések: 

• a lakossági komposztálás népszerűsítése, támogatása, 

• hulladékudvar kiépítése a veszélyes hulladékok gyűjtése céljából, 

• ismereterjesztés és akciók szervezése a tudatos vásárlási szokások meghonosítása céljából, 
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• a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése, a meglévő hálózatra való rákötések számának növelése. 

Hatékonysági célokat szolgáló lehetséges intézkedések: 

• hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, a papír, üveg és műanyag hulladék szelektív gyűjtése, 

• a depóniagáz hasznosítása. 

Gazdasági szerkezet 

Elegendőségi és hatékonysági célokat szolgáló intézkedések: 

• helyi piac létrehozása, ahol a településen működő gazdálkodók értékesíteni tudják áruikat, 

• a településen megjelenő új gazdasági szereplők közül előnybe kell részesíteni azokat a vállalkozásokat, 

melyek a helyi anyagokat, energiaforrásokat használják a termelési folyamataikhoz, illetve termékeiket a 

helyi fogyasztóknak értékesítik. 

Szén-dioxid-megkötés 

A szén-dioxid-megkötés lehetséges intézkedései: 

• parkok létesítése, a meglévő zöldfelületek karbantartása, 

• erdősítés, 

• ahol lehetséges zöldtető létesítése, 

• út menti fasorok telepítése, 

• fásítási program/verseny kezdeményezése a település intézményinek részvételével. 

4.5. Alkalmazkodási cselekvési terv: hatásterületek szerinti 
bontásban 

Sem globális, sem települési szinten már nem elegendő az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, 

ugyanis már a légkörbe van „programozva”, hogy a következő évtizedekben gyakoribbá válnak a szélsőséges 

időjárási események, növekszik a globális átlaghőmérséklet. A klímavédelemben az alkalmazkodás, 

tudományos nevén adaptáció az éghajlatváltozással összefüggő hatások és károk mérséklését és a klímaváltozás 

iránti érzékenység csökkentésére tett erőfeszítéseket jelenti. Nagyon fontos, hogy az éghajlatváltozás elleni 

küzdelemben az alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló intézkedések egymás hatását 

segítsék, támogassák, ne pedig rontsák. 

Negatív példa, hogy a gyakoribbá váló kánikulák miatt egyre több légkondicionáló berendezés fogy, az 

emberek közül sokan így próbálnak alkalmazkodni az új körülményekhez. Márpedig így tovább nő az 

energiafogyasztás, ami pedig kibocsátás növekedésével, és így fokozódó globális felmelegedéssel jár. 

A pozitív kölcsönhatásra példa az egyre melegedő és szárazabbá váló éghajlat miatt pusztuló felszínű 

földterületek beerdősítése. Ez ugyanis egyben segíti a további talajerózió megakadályozását és a fák CO2 

megkötésével a kibocsátások csökkentését is. 

Elsődlegesen tehát olyan adaptációs lehetőségeket kell feltárni és alkalmazni, amelyek egyrészt csökkentik az 

éghajlatváltozás káros hatásait (hozzájárulnak a mitigáció céljaihoz), másrészt egyéb szociális, 

környezetvédelmi és gazdasági előnyökkel, többlethasznokkal járnak. 

Ahhoz, hogy a település konkrét adaptációs intézkedéseket tudjon megfogalmazni, szükség van a klímaváltozás 

okozta lehetséges hatások feltárására. Ezek a hatások és az azokra adott válaszok lényeges különbséget 

mutatnak többek között attól függően, hogy: 

• milyen a település vagy a kistérség sérülékenysége 
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• a település mérete befolyásolja a jelentkező hatásokat: a városokban és a kistelepüléseken eltérő hatások 

jelentkeznek, 

• milyen a település vagy a kistérség gazdasági fejlettsége, 

• milyenek a kistérség társadalmi mutatói: életkor, iskolázottság, a lakosság egészségi állapota, 

munkanélküliség. 

A klímaváltozás esetében az alkalmazkodás lehetséges megoldásaira még kevésbé lehet általános receptet adni, 

mint a mitigációs intézkedések esetében, mivel a klimatológiai események sokfélesége és területi eloszlása 

nagyon változó, így azok az ágazatok és beavatkozási területek, ahol az adaptációs intézkedéseket alkalmazni 

kell nagyon differenciáltak. A hazai kutatások alapján [Bartholy (2005)] a 21. századra vonatkozó éghajlati 

prognózisok szerint Magyarországon a következő hatásokhoz kell alkalmazkodni: 

• hőhullámok 

• változó vízjárás: aszály és árvizek 

• erdőtüzek 

Hőhullámok 

A klímaváltozás hatásai érzékenyen érintik az emberi szervezetet, nemcsak a krónikus betegeket, időseket, 

hanem az egészségeseket is. A magas hőmérséklet fokozottan veszélyezteti a városok népességét, ahol a 

hőmérséklet több fokkal magasabb, gyengébb a természetes szellőzés, és a délutáni enyhülés kezdetét az 

épületek kisugárzása órákkal későbbre tolja. Az elmúlt években a városok „szétterültek”, az őket körülvevő 

zöld- és mezőgazdasági területek kárára. Az aszfaltozott utak, a városok ritkás növényzete, az egyre gyarapodó 

nagy üvegfelületű épületek és ezek hűtését szolgáló légkondicionálók használata „ráerősítenek” az 

éghajlatváltozás okozta hőmérsékletemelkedésre, és helyenként már-már elviselhetetlen városi hőszigethatást 

okoznak. A városi hőhullámok mérésére általánosan jellemző a hőségnapok száma, azaz amikor a napi 

maximumhőmérséklet meghaladja a 30 °C-ot. Az emberi egészségre veszélyes hőhullámok elsősorban a sűrűn 

beépített településeken lépnek fel, így azok a kistérségek érzékenyebbek erre a hatásra, amelyekben nagyobb a 

népsűrűség, illetve a beépítettség. 

Aszály, belvíz és árvíz 

Magyarországon a mezőgazdaság, és így az élelmiszerellátás biztonsága az a tevékenység, amely – a 

természetes vegetáció mellett – leginkább érzékeny a változó éghajlatra és az időjárásra. Ennek hatására 

megsemmisülhet vagy lényegesen csökkenhet a termés, de a fordítottja is lehetséges, amikor a bőség okoz 

értékesítési, logisztikai gondokat. A felmelegedés, a csapadékhiány, az időjárási anomáliák gyakoriságának 

növekedése csökkenti a termőképességet, a száraz talajok felszínét a szél károsítja, a lezúduló vízmennyiség 

pedig nemcsak a termőréteget mossa el, hanem a termést, a közlekedést, az épületeket, gépeket, berendezéseket 

is veszélyeztetheti. Az aszály oka elsősorban a csapadékhiány. Ezen felül fontos további tényező a csapadék 

időtartama, eloszlása, intenzitása. A magas hőmérséklet és az evapotranspiráció növeli a talaj és a növényzet 

vízveszteségét, fokozva az aszály erősségét, időtartamát. Mint azt az alábbi ábra is mutatja, az ország 

területének kb. 90%-a aszállyal veszélyeztetett. Legszárazabb területünk az Alföld, ezen belül a Duna-Tisza 

közi homokhátság, ahol a tartós szárazság és az emberi tevékenység hatásával növelt talajvízszint-süllyedés 

miatt helyenként már az elsivatagosodás jelei is fölfedezhetők. 
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3.4.5.1. ábra Forrás: Pálfai 2004. 

Magyarországon az aszályos évek gyakorisága, nagysága és kárkövetkezménye eltérő. Az aszály okozta károk 

egyaránt jelentkeznek a növénytermesztésben és az állattenyésztésben, a károk elhárítása elsősorban a térség 

gazdasági viszonyaitól függ. A mezőgazdaság klímaváltozásra való felkészülése, alkalmazkodása nemcsak a 

lakosság élelmiszerellátásának biztonságát, hanem a vidéki munkahelyek és a jövedelemtermelő képesség 

megtartását, a mezőgazdaságban hasznosuló természeti erőforrások fenntartható „újratermelését” is szolgálja. 

Az alkalmazkodóképesség többek között az öntözéstől, a fajták megválasztásától a talajművelésen, a 

biztosításon át a segélyekig terjed, amelynek terheiből a termelő, az egyén, az állam és a helyi társadalom 

osztozik. 

Erdőtüzek 

A magyarországi erdőkben a csapadékcsökkenés, az aszály és a szélsőséges időjárási jelenségek egyértelműen 

nyomon követhetők. Az erdő- és bozóttüzek viszonylag gyakoriak, de keletkezésük, terjedésük egyelőre csak 

részben hozható összefüggésbe az időjárás alakulásával. Az Erdészeti Tudományos Intézet adatai szerint, 2000–

2004-ben halmozottan, 131 ezer hektáron fordult elő időjárás okozta kár (aszály-, tűz-, fagy-, jég-, vízkár, 

széldöntés, hótörés). Az erdőtüzek valószínűsége számottevően megnő, ha a napi maximumhőmérséklet 30 °C 

fölé emelkedik, a relatív nedvesség nem éri el a 30%-ot, és a megelőző 30 napban a csapadékösszeg nem éri el a 

30 mm-t. 
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3.4.5.2. ábra Forrás: OTK 2005. 

4.6. Az alkalmazkodás cselekvési terve: ágazati bontásban 

Az adaptációs folyamatok számos beavatkozási területet, ágazatot érintenek, amelyek közül a legfontosabbak: 

• biodiverzitás, 

• emberi egészség, 

• vízgazdálkodás, 

• mezőgazdálkodás, 

• a természeti erőforrások használata és az épített környezet. 

Mivel a klimatológiai események sokfélesége és területi eloszlása nagyon változó, így azok az ágazatok és 

beavatkozási területek, ahol az adaptációs intézkedéseket alkalmazni kell, nagyon differenciáltak. A lehetséges 

intézkedések eltérést mutatnak a városi és vidéki települések között, mivel egész más szerkezeti, gazdasági, 

társadalmi és környezeti jellemzőkkel bír egy urbanizált terület, mint egy rurális térség, település. Ezt 

figyelembe véve mutatjuk be a települések lehetséges alkalmazkodási intézkedéseit: 
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3.4.6.1. ábra 

 

3.4.6.2. ábra 
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3.4.6.3. ábra 

 

3.4.6.4. ábra 
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3.4.6.5. ábra 

4.7. Partnerségi kapcsolatok 

A klímaváltozás elleni küzdelem össztársadalmi feladat, térben és időben eltérően, különböző mértékben, de 

mindenkit érint. Mivel olyan szerteágazó problémákat és cselekvési feladatokat vet fel, melyek 

megvalósításában rész kell vállalnia a társadalom valamennyi szereplőjének – a tudomány képviselőinek, a 

politikusoknak, a kormányzati és helyi döntéshozóknak, a civil szervezeteknek, a gazdaság különböző 

szereplőinek, a hatósági feladatokat ellátó engedélyező-ellenőrző szerveknek és az ország valamennyi 

polgárának –, ezért elmondhatjuk, hogy a klímaváltozás érintettjei az egész magyar társadalom szereplői. A 

klímaprogramok végrehajtásának felvázolása előtt két szempontot is hangsúlyosan figyelembe kell venni: 

Az intézkedések némelyike könnyen, kevés anyagi ráfordítással, míg mások csak komoly stratégiai tervezést 

követően, jelentős költségek árán valósíthatóak meg. Az azonban általánosságban megállapítható, hogy a 

költségek annál alacsonyabbak lesznek, minél hamarabb felismerjük a cselekvés szükségességét és azok 

végrehajtását halogatás nélkül elkezdjük. 

A másik szempont, hogy az intézkedések hatékony és hatásos végrehajtását egyetlen érintett sem tudja önállóan 

megvalósítani. A kormány önmagában, támogatottság nélkül hiába készíti el a terveket, programokat, ha ezek 

végrehajtásában a regionális és települési döntéshozók nem vesznek részt. Ugyanez elmondható helyi szinten is: 

lehet a településnek klímaprogramja, a lakosság klímatudatossága, a klímabarát termelési és fogyasztási módok 

megerősödése nélkül nem tudja megvalósítani céljait. A klímaváltozás elleni küzdelem csak akkor hozhat 

eredményeket, ha: 

• a mitigációs és adaptációs intézkedések kiegészítik egymást, egymással összhangban vannak, 

• haladéktalanul elkezdődik kistérségi, települési szinten is a programok kidolgozása és végrehajtása, 

• a társadalom valamennyi szereplője részt vállal a megelőzésben, valamint a káros hatások enyhítésében, 

érvényesítve a partnerség és a szubszidiaritás elvét. 

4.8. A végrehajtás eszközrendszere, indikátorok és monitoring 
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Az indikátorok meghatározásánál nagyon fontos, hogy egy tervdokumentumon belül mely munkarészt akarjuk 

alátámasztani, mérni vagy monitoringozni. Az indikátorok kiválasztásánál ezért törekedni kell az eltérő 

indikátortípusok azonosítására és alkalmazására, például a klímaprogramoknál az alábbi indikátorokat 

alkalmazhatjuk: 

• Helyzetelemzési indikátor: erdősültség 

• Értékelési indikátor: CO2-egyenérték 

• Input indikátor: az éghajlatváltozás csökkentésére fordított beruházási költség 

• Output indikátor: a beruházás eredménye, például a telepített erdő 

• Eredmény: a CO2-megkötő képesség növekedése 

• Hatás indikátor: az éghajlatváltozás káros hatásainak mérséklődése 

• Program előrehaladási indikátor: CO2-egyenérték (program, előrehaladás, értékelés) 

• Teljesítmény indikátor: egy tonna megtakarított szén-dioxidra jutó költség. 

4.9. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A lecke elsajátítása felkészíti a képzésben résztvevőt arra, hogyan kell lépésről lépésre elkészíteni egy térségi 

vagy települési klímastratégiát. Az egyes lépések részletes ismertetése biztosítja, hogy a tervezés folyamatának 

valamennyi lépését önállóan tudja értelmezni és megvalósítani: milyen összefüggés van a település vagy térség 

egyéb stratégiai dokumentumai és a tervezett klímastratégia között, hogyan kell meghatározni és melyek 

lehetnek egy település klímavédelmi céljai és prioritásai, milyen kibocsátási intézkedések lehetnek a 

leghatásosabbak a kibocsátás csökkentése érdekében, melyek lehetnek az alkalmazkodást szolgáló intézkedések, 

tervezési területenkénti és ágazati bontásban egyaránt. Felhívja a figyelmet arra, hogy egy klímastratégia 

sikerességének mik a feltételei, és milyen monitoring tevékenységre és indikátorokra van szükség. 

A lecke elsajátításának becsült ideje:2,8 óra. 

5. A klímaprogramok sikerességének feltételei 

5.1. A klímaprogramok sikerességének feltételei és a 
megvalósítás akadályai 

A sikeres stratégiák néhány feltétele 

• A város vezetésének közös elhatározása arról, hogy a választási ciklusoktól függetlenül támogatják a 

programot. 

• Olyan szakemberek jelenléte, akik „vállukra veszik” ezt a munkát, és éveken keresztül szellemi vezetőik a 

programoknak. 

• Olyan szakemberek alkalmazása, akik főállásban végzik a helyi klímaprogramok koordinálását, s akik az 

önkormányzat különböző részlegei felé közvetítik az éghajlatváltozással összefüggő szempontokat. Az 

Egyesült Királyságban ma már közel 50 olyan város van, ahol főállású klímareferens végzi ezt a munkát. 

• A település lakóinak támogatása. A lakossági támogatottság – a felméréseken és választásokon túl – 

leginkább abban mérhető le, hogy a város lakói mennyire alkalmazzák mindennapi életükben a 

megfogalmazott javaslatokat. Az angliai Wokingban például, ahol minden közintézmény előtt van már 

biciklitároló, az állomás előtt naponta több száz bicikli látható, ami arra utal, hogy az itt élő emberek 

egyetértenek a város vezetőinek elképzeléseivel. A német és az osztrák városokban is magas a kerékpárral 

közlekedők aránya. Noha más szempontok is szerepet játszanak, azért nem kis részben a lakosság 

klímatudatos viselkedéseként is értelmezhető mindez. 

A célkitűzések megvalósításnak akadályai 
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• Még nem alakult ki az a szaktudás, amely a helyi programok kidolgozását és ezek megvalósítását kellőképpen 

segítenék. 

• Az országos szintű törvények, szabályok és iránymutatások hiánya nehezíti a település szintű munkát. 

• Az önkormányzatok lehetőségei korlátozottak a település életének irányításában. Ezért igen gyakori, hogy a 

városi programokban elsősorban az önkormányzati tulajdonban lévő épületekre vonatkozó célkitűzéseket 

fogalmaznak meg. Wokingban is érzékelhető ez a különbség. 1991 és 2004 között az önkormányzat 77%-kal 

csökkentette a saját ÜHG kibocsátását (az energiafelhasználását pedig 49%-kal), az egész város területén 

ugyanakkor csupán 17%-os csökkentést értek el ugyanennyi idő alatt. 

• Források hiánya. Ezt a magyar városoknál sokkal gazdagabb angol és német városok vezetői is komoly 

akadályként említették. Ezt a hiányt néhol helyi klímaadók bevezetésével pótolták. Ezek közül igen sikeres 

volt a Heidelbergben alkalmazott megoldás. Itt az áramfogyasztáshoz kapcsolódóan vezettek be egy 

minimális adót, amit az egyes fogyasztók alig érzékeltek, a városi programok azonban jelentős forráshoz 

jutottak. Néhány városban a közvilágítás csökkentésével jutottak olyan forrásokhoz, amelyekből a 

klímaprogramokat finanszírozni tudták. London polgármestere pedig a helyi nagyvállatok segítségét kérte a 

klímastratégia célkitűzéseinek megvalósításához, amelynek célja az, hogy „London legyen Európa zöld 

fővárosa”. 

• A szolgáltatások magánkézbe adása nehezíti a város elképzeléseinek megvalósítását. A wokingi 

önkormányzat éppen ezért megvásárolta a város energiaellátását biztosító erőművet, ahol most már a vezetők 

elképzeléseivel összhangban történik a város energiaellátása. 

Járulékos előnyök 

• Minden tanulmány, amely az eddigi tapasztalatokat elemezte, arról számol be, hogy a programok 

megvalósulása során a helyi közösségek megerősödtek. 

• A város és környezetének kapcsolata megerősödött. A helyi termékek fogyasztása érdekében helyi 

értékesítési hálózatok alakultak ki, amelyek az élelmiszerellátás biztonsága növekedéséhez is hozzájárultak. 

Több ausztrál és angol városban is a lakosság személyes kapcsolatokat alakított ki a termelőkkel, és néhol a 

mezőgazdasági munkákba is bekapcsolódtak. 

• Az energiaellátás függetlenségének növekedése. A megújuló energiaforrások alkalmazásának egyre 

jelentősebb előnye, hogy lehetőséget teremt az energiaellátás függetlenségének kialakítására. Így a nagy 

ellátórendszerek sérülése esetén (ami az extrém időjárási jelenségek gyakori következménye) a település 

energiaellátása nagyobb eséllyel biztosítható. További előnye a helyi energiaellátás kialakításának a helyi 

munkaalkalmak létesítése. Több osztrák faluban építettek már olyan helyi „erőműveket”, amelyeket helyi 

lakosok üzemeltetnek. A szélkerekek építése sok helyen helyi forrásokból történik, és az ott lakó emberek 

üzemeltetik ezeket. 2005-ben jelent meg az 1999-ben alternatív Nobel-díjat kapó közgazdász és politikus 

Hermann Scheer Energiaönállóság című könyve, amelyben az energiaellátásban szükséges és ma már 

technikailag is lehetséges változásokról ír. A könyvben meggyőző érveléssel bizonyítja: a megújult energiák 

alkalmazása terén ott indult el igazi változás, ahol autonóm politikai kezdeményezések bontakoztak ki 

anélkül, hogy a kormányzattól vártak volna ehhez segítséget. 

Összességében az eddigi tapasztalatok szerint települési szinten eredményesebb programok valósultak meg, 

mint nemzeti és nemzetközi szinten. A helyi kezdeményezések száma folyamatosan bővül, és a kidolgozott 

megoldások átvételére jók a lehetőségek. 

5.2. A kormányzat feladatai: oktatás, képzés, nevelés 

Az oktatás, képzés, nevelés fontosságát jelzi, hogy valamennyi érintett különböző életkorokban, szakmai 

dimenziókban és szerepekben egyaránt részt vesz az ismeretek átadásában és befogadásában. 

A Stern-jelentés a választevékenységek egyik legfontosabb elemének tekinti a magatartásbeli változások 

elérését, amely egyaránt elősegíti a kibocsátás csökkentését, még inkább azonban az alkalmazkodás ügyét. 

A zöldóvodák az apró gyerek értékrendszerének formálásával, játékos formában érik el, hogy felnőve a 

takarékosság, az egymás iránti felelősség már természetes része legyen az életüknek. Az általános és 

középiskoláknak a tavalyi évtől kezdődően kötelező beépíteniük a tananyagba a környezeti nevelést, amely a 
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többi tantárggyal összhangban kerül oktatásra. Az utóbbi években egyre több iskola nyeri el az „ökoiskola” 

címet, ahol a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elérése, a környezettudatos 

gondolkodásmód elsajátítása a fő cél. 

Meg kell említeni a felsőoktatást és szakképzést is, ahol a szemléletformálás egy újabb dimenzióba lép: 

hangsúlyozni kell, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem során társadalmi előnyök, üzleti hasznok, valamint 

nemzeti és nemzetközi politikai előnyök is elérhetők. 

5.3. Települések közötti együttműködés, „jó példa” állítása 

A települések közötti együttműködés fontosságáról és konkrét példákról a 3.1. leckében részletes információt 

talál. A településeknek számos eszköz áll rendelkezésükre, hogy tapasztalataikat megosszák az érdeklődőkkel, 

elsősorban azokkal a tervezésért felelős szakértőkkel, civil szervezetekkel, amelyek a tervezést megelőzően 

vagy annak folyamán szeretnék hasznosítani a meglévő tapasztalatokat, és elkerülni a mások által már felderített 

hibákat, tervezési buktatókat. A tapasztalatok megosztásának, a „jó példa” állításának eszközei lehetnek: 

• Sajtótájékoztatók, sajtóközlemények kiadása, amelyben a széles nyilvánosságot tájékoztatják a 

kezdeményezéseikről, 

• Konferenciák szervezése, ahol bemutatásra kerülhet a teljes program, vagy annak kiemelt elemei, 

• Fórumok szervezése, ahol az érdeklődő szakértők és döntéshozók megvitathatják elképzeléseiket és tanácsot 

kérhetnek, 

• Projektek bemutatása, városlátogatások, üzemlátogatások szervezése, 

• A település honlapján (a nyilvánosság bevonásával, visszajelzési lehetőségekkel) folyamatosan tájékoztatni 

kell az érdeklődőket a stratégia megvalósításnak eredményeiről, 

• Elektronikus hírlevélben vagy kiadványban közzé kell tenni a program legfontosabb paramétereit, az 

eredményeket, a várható hatásokat. 

5.4. Társadalmi feladatok: helyi közösségek, civil szervezetek 

A kibocsátások alakulásában jelentős szerepet játszanak a helyi lakosok fogyasztással kapcsolatos szokásai. 

Gyakran tapasztalható a pazarlás, vagy olyan termékek vásárlása, amelyek távoli országokból érkeztek. A 

termékek csomagolása is jelentősen megnövelheti a keletkező hulladékok mennyiségét, így közvetlenül vagy 

közvetve befolyásolják a klímaváltozás alakulását. 

A lakosság szerepvállalása 

A fogyasztás mértékének és szerkezetének megváltoztatásáért a lakosság és a háztartások tehetnek érdemben a 

legtöbbet. Azzal, hogy fogyasztásukat csökkentik, vagy takarékosabban fogyasztanak, nemcsak a kibocsátások, 

de a saját kiadásaik is csökkennek. Három fő területen tudnak a háztartások, a település lakói hozzájárulni a 

klímaváltozás elleni küzdelemhez: 

• A háztartásoknak törekedniük kell arra, hogy a megvásárolt termékeket a lehető leghosszabb ideig használják, 

ha ez nem lehetséges, akkor legalább arra, hogy a hulladékkeletkezést megelőzzék. A lakosságnak meg kell 

értenie, hogy nem áll rendelkezésére korlátlanul minden erőforrás (beleértve többek között a vizet, energiát, 

áramot), ezért meg kell tanulniuk takarékosan, hatékonyan bánni velük. 

• A másik terület a közlekedés, ahol számos eszköze van a lakosságnak a kibocsátások csökkentésében, 

egyrészt lehetőség szerint csak akkor „utazzanak”, ha arra valóban szükség van (autó nélkül is el lehet menni 

az 500 m-re levő iskolába, munkahelyre), vagy ésszerűsítsék (pl. többen utaznak egyszerre egy 

személygépjárművel), illetve válasszák a tömegközlekedést. Távolsági utazások során pedig fontos, hogy a 

lakosság azt az utazási lehetőséget válassza, amelynek kisebb az ökológiai lábnyoma (például vasút, 

autóbusz). 

• Talán ez a harmadik terület az, ami a legkényesebb: el kell érni, hogy a lakosság minél nagyobb rétegének 

fogyasztása klímatudatos legyen. Ez azért nehéz, mert az embereknek figyelembe kellene venniük az ár 

mellett az egyéb, éghajlatváltozásra ható tényezőket is. Például azt, hogy az adott termék, helyben előállított-
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e, vagy több országon át kellett szállítani, vagy hogy a vásárolt tojás intenzív állattartásból származik-e stb. A 

jelenlegi gazdasági helyzetben egyrészt ez nagyon nehéz feladat, mivel sokszor a mindennapi megélhetés is 

veszélyben forog, másrészt viszont a munkanélküliséggel csökken a háztartások fogyasztása, de sajnos ezzel 

még nem lesz tudatosabb. Áthidaló megoldások is léteznek: ha a háztartásban kiválasztásra kerül egy terület, 

például a közlekedés vagy az energiatakarékosság, és csak ezen a területen tesznek lépéseket a klímatudatos 

fogyasztás, magatartás irányába, már hozzájárulhatnak a települési klímaprogram sikeréhez. 

A civil szervezetek szerepvállalása 

A civil szervezetek fontos szerepet játszanak a társadalom szemléletformálásában többek között épp a fent 

említett fogyasztási szokások megváltoztatásában, vagy az energiához, közlekedéshez, természetvédelemhez 

kötődő témákban. Ma már egyre több civil szervezet vesz részt a helyi vagy kistérségi problémák feltárásában és 

megoldásában, de még mindig nagyszámú településen nem kezdődött el a lakosság önszerveződése, a helyi 

témák iránti tenni akarás igénye. Ezért mindenekelőtt a település döntéshozóinak kell megteremteniük az 

önszerveződés lehetőségét, és támogatniuk kell a civil szervezeteket, hogy működni is tudjanak. Gyakran ez az 

önkormányzatnak alig érezhető anyagi ráfordítást jelent, ezzel szemben, ha jó kapcsolatot alakít ki a 

szervezetekkel, sokkal hatékonyabban tudja eljuttatni álláspontját a lakosokhoz, megnyerve így a támogatásukat 

azokhoz az önkormányzati törekvésekhez, amelyek a lakosok részéről is áldozatok megtételét jelentik. A civil 

szervezeteknek pedig az a legfontosabb feladatuk, hogy a lakosságot mozgósítsák, és eljuttassák a klímavédelmi 

üzeneteket a gyerekekhez és a felnőttekhez egyaránt, illetve hogy információkkal segítsék az embereket abban, 

hogy mit tehetnek az éghajlatváltozás ellen. 

5.5. A vállalkozások szerepe 

Az üzleti világ széles kört ölel fel, ide sorolhatók többek között a gyártók, forgalmazók, nagy- és kiskereskedők, 

szolgáltatók, tanácsadó cégek, termelők, magáncégek és vállalkozások. A településen működő vállalkozások az 

egész település arculatát, vonzerejét, környezeti állapotát befolyásolják, ezért a település vezetőire nagy 

felelősség hárul, hogy mely vállalkozások tevékenységének adnak teret a településen. 

A nagyvárosokba vagy azok közelébe települő multinacionális cégek nagy része folytat valamilyen 

környezetvédelmi tevékenységet, ezzel próbálva enyhíteni az általuk okozott szennyezések hatásait, vagy 

marketing politikájukat építik fel a „környezetbarát vállalkozás” szlogenjére. Általában ezek azok a cégek, 

amelyek támogatják a helyi közösségeket különböző akciók szervezésével, iskolai programokban vesznek részt, 

versenyeket támogatnak együttműködve az önkormányzattal, civil szervezetekkel és a médiával. Fontos, hogy a 

település klímavédelmi célkitűzései beépüljenek ezekbe az akciókba, így mindenkinek előnyökkel járó, szoros 

együttműködés alakulhat ki. 

A kistelepüléseken működő vállalkozások gyakran csak néhány főt foglalkoztatnak, a takarékosság, az 

erőforrások ésszerű felhasználása alapvetően meghatározza versenyképességüket, hisz így tudják a termelési és 

értékesítési árak közötti árrést növelni. Persze ezek a cégek is sokat tehetnek a klímaváltozás ellen, a termékeik 

klímabaráttá tétele (például a hagyományos sajtgyártásról biosajt előállítására való átállás), a közeli vagy helyi 

piacok megszerzése csökkentheti szállítási költségeiket, így növelhetik a bevételeiket, és a klímaváltozás elleni 

harcba is bekapcsolódnak. A település döntéshozóira ebben az esetben az a felelősség hárul, hogy akár 

adókedvezményekkel, akár más közgazdasági eszközökkel támogassák a helyi nyersanyagokat felhasználó és a 

helyi értékesítést előnybe részesítő vállalkozásokat. 

5.6. Az önkormányzatok eszközrendszere 

Jelenleg két szakértői megközelítés létezik a klímaprogramok végrehajtásának finanszírozásában. Az egyik 

álláspont szerint célszerű az önkormányzatoknak egy klímaalapot létrehozni. Számos nemzetközi példát 

találunk erre vonatkozóan, de a magyarországi klímaprogramokat működtető települések is ezt az utat 

választották. A klímaalap bevételeit képezhetik: 

• Önkormányzat költségvetéséből elkülönített összeg, 

• Állami támogatások, 

• Gazdasági szervezetek, lakosság adományai, 

• Helyi adóbevételek, 
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• Pályázaton elnyert összegek, 

• A mitigációs intézkedések során keletkezett megtakarításokból (például energiatakarékosság) befolyó 

összegek. 

A másik szakértői megközelítés egy holisztikusabb gondolkodás részét képezi: a program valamennyi 

intézkedése szervesen kapcsolódik az önkormányzat különböző terveihez, programjaihoz, ahogy ez a 2.4.6. 

fejezetben már bemutatásra került. Ezért azoknak a terveknek, programoknak a bevételi lehetőségeit, 

költségvetését kell megemelni, amelyekhez az adott intézkedés hozzárendelésre kerül. Például ha a kerékpárút-

hálózat kiépítése szerepel a klímaprogramban, ennek meg kell jelennie a település közlekedési koncepciójában, 

vagy ennek hiányában a település fejlesztési tervében és az adott terv költségvetésében. 

A nemzetközi és hazai tapasztalatok szerint [Antal Z. (2008)] szerint egy klímaprogram sikerének esélyét 

nagymértékben növeli, ha az önkormányzat létrehoz egy főállású klímareferensi státust, és a referens feladata a 

klímaprogramban szereplő intézkedések végrehajtásának koordinálása, kapcsolattartás a nemzetközi és nemzeti 

klímahálózatokkal, sajtóval, civil szervezetekkel. 

Célszerű, hogy az intézkedések megvalósításához szükséges finanszírozási eszközök abban a tervezési 

dokumentumban jelenjenek meg, amelyik az adott ágazati tervek megvalósításáért felelnek. A települési 

klímaprogramok finanszírozásról szóló fejezetében az adott intézkedés mellett csak annak a tervnek, 

programnak a neve állna, mely a megvalósításért felel. Így lehetne biztosítani az intézkedés megvalósításának 

realitását, az ágazati és horizontális integrációt. 

5.7. Kommunikáció és monitoring 

A települési klímastratégiák végrehajtásának nyomon követéséhez és az intézkedések eredményeinek méréséhez 

részletesen ki kell dolgozni egy mutatórendszert. (Lásd 3.4.8. fejezetet). Ez különösen jól alkalmazható a 

kibocsátáscsökkentés esetében, de érdemes olyan mutatókat is bevezetni, amelyek a település 

klímahatékonyságát vagy a szén-dioxid-csökkentés mértékét mutatják be (pl. egy főre jutó kibocsátás, 

energiaintenzitás stb.). 

Az alkalmazkodás intézkedéseinek mérése sokkal nehezebb, szerteágazóbb. Főleg azt lehet nehézen ellenőrizni, 

hogy az alkalmazkodás esetenként mennyire hat a mérséklési célok ellen, illetve mennyire van összhangban 

azzal. Erre a célra létre kell hozni egy olyan adatbázist, információs rendszert, amely az alkalmazkodással 

kapcsolatos információkat gyűjti, elemzi. Az intézményi hátterét az önkormányzatnak célszerű biztosítani. Az 

intézmény felelős a végrehajtás monitorozásáért is. 

A civil szervezetekre fontos szerep hárul a stratégia működtetésével és megvalósításával kapcsolatos ellenőrző 

fórumok munkájában való részvétellel. Ennek kapcsán nemcsak a cselekvési tervek kidolgozásában számíthat a 

település a támogatásukra, hanem az eredmények felmérésében, monitorozásában is, akár a saját felméréseik, 

információs rendszerük felhasználásával is. 

5.8. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk 

A lecke elsajátítása során a képzésben résztvevők megismerhetik a sikeres klímastratégiák feltételeit, képet 

kapnak azokról az előnyökről, melyek a megvalósítást követően jelentkeznek a tervezési területen. Számba 

veszi azokat a társadalmi csoportokat, akik nélkül a stratégia megvalósítása nem lenne lehetséges, és rávilágít 

ezen csoportok feladataira. 

A lecke elsajátításának becsült ideje: 2,3 óra. 

6. A modulhoz kapcsolódó további kiegészítő 
információk 

A képzésben résztvevők elsajátíthatják azokat az ismereteket, amelyek segítségével egy térség tervezési 

folyamatait átlátják és alkalmazzák a tervezés lépéseit. A modul a területi tervezést megelőző és a tervezés első 

lépéseiről nyújt ismereteket: területi a sérülékenység fogalmának és fontosságának megismerése, a térségi 

programok és a fenntarthatóság kapcsolódása, az integrált területi tervezés feltételei és a tervezés során 

elengedhetetlen SWOT elemzés. 
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A képzésben résztvevők átfogó ismereteket szerezhetnek azokról a kezdeményezésekről és szervezetekről, 

amelyek Európában és más kontinenseken összefogják azokat a településeket vagy térségeket, amelyek tenni 

szeretnének a klímaváltozás ellen. Ezeknek a szervezeteknek és kezdeményezéseknek a megismerése segítheti a 

hazai területi tervezési folyamatokat. 

A modul elsajátítása során a képzésben résztvevők jártasságot szereznek a települési klímaprogramok hazai 

kezdeményezéseiben, részletes ismereteket szereznek konkrét települési klímaprogramokról, azok 

intézkedéseiről, mitigációs és adaptációs céljairól, a településen megjelenő direkt és járulékos hasznokról. 

A modul elsajátítása felkészíti a képzésben résztvevőket arra, hogyan kell lépésről lépésre elkészíteni egy térségi 

vagy települési klímastratégiát. Az egyes lépések részletes ismertetése biztosítja, hogy a tervezés folyamatának 

valamennyi lépését önállóan tudja értelmezni és megvalósítani: milyen összefüggés van a település vagy térség 

egyéb stratégiai dokumentumai és a tervezett klímastratégia között, hogyan kell meghatározni és melyek 

lehetnek egy település klímavédelmi céljai és prioritásai, milyen kibocsátási intézkedések lehetnek a 

leghatásosabbak a kibocsátás csökkentése érdekében, amelyek lehetnek az alkalmazkodást szolgáló 

intézkedések tervezési területenkénti és ágazati bontásban egyaránt. 

A modul elsajátítása során a képzésben résztvevők megismerhetik a sikeres klímastratégiák feltételeit, képet 

kapnak azokról az előnyökről, amelyek a megvalósítást követően jelentkeznek a tervezési területen. Számba 

veszik azokat a társadalmi csoportokat, akik nélkül a stratégia megvalósítása nem lenne lehetséges, és 

rávilágítanak ezen csoportok feladataira. 

A modul elsajátításának becsült ideje: 10,9 óra. 
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4. fejezet - Önellenőrző feladatok 

1. Önellenőrző feladatok 

Feladatok 

melleklet/feladatok.pdf
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C. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

ICLEI: International Council for Local Environmental Initiatives – települések a fenntarthatóságért 
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