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Klímamodellezés 

A Föld éghajlatának megfigyelése, tanulmányozása és kellő pontosságú leírása egyike a 

legnagyobb kihívásoknak, amivel az emberiség valaha is szemben találta magát. A földi 

éghajlat megismerésének vágya talán egyidős az emberiség történetével. Az emberi faj 

hajnalán a bőséges termés biztos megmaradást, vagy éppen a termés elmaradása komoly 

gondot jelentett. Az egymást váltó glaciális és interglaciális korszakok egész népcsoportok 

vándorlásának volt mozgatórugója. A kórokozók számára kedvezőbb éghajlati feltételek 

mellett gyakoribbá válhatnak a járványok, mely fenyegetettséget jelenthet számos faj 

számára. Az éghajlat rendkívül sokféleképpen befolyásolja, meghatározza életünket. Éppen 

ezért elengedhetetlen, hogy tudjuk milyen irányban, és milyen mértékben változik a földi 

éghajlati rendszer. A rendelkezésre álló tények alapján állíthatjuk, hogy az éghajlat mindig 

változott, változik jelenleg is, és változni fog a jövőben is. Az éghajlat megváltozásával 

kapcsolatos legfontosabb kérdések közé tartoznak: a változások mértéke, valamint a 

változások előrelátható üteme? Fontos kérdés továbbá, hogy képes-e az emberi társadalom, 

a mezőgazdaság, az ipar, az energiafelhasználás alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez? 

Ugyancsak fontos tudnunk, hogy e változások milyen arányban függnek természetes, illetve 

antropogén, azaz emberi eredetű tényezőktől. Tehát az éghajlatváltozással kapcsolatban 

nem az az alapvető kérdés, hogy van-e éhajlatváltozás, hanem az, hogy milyen mértékű és 

melyek azok a folyamatok, tényezők, amik a várható változásokat előidézik, befolyásolják? 

Ahhoz azonban, hogy az éghajlat megváltozásának vizsgálati eszközeit (éghajlat 

modellezése), a bekövetkezett és a jövőben várhatóan bekövetkező éghajlati változásokat 

röviden összefoglaljuk, szükséges néhány alapfogalom tisztázása. 

Az éghajlat 

Mi is tulajdonképpen az éghajlat? Már az éghajlat fogalmának meghatározása sem egyszerű 

feladat. Vegyük először az időjárás fogalmát. Az adott helyen, adott időpontban mért 

meteorológiai adatok (hőmérséklet, légnyomás, légnedvesség…) idősora ad bizonyos 

korlátok között információt az időjárásról. Ezek az adatok gyakorlatilag felfoghatók úgy, mint 

az időjárás soha meg nem szűnő „filmjéből” származó egyes pillanatfelvételek. Ebben a 

megfogalmazásban a „pillanatfelvétel” jelenti az időt, vagy időképet. Minél több, lehetőleg 

időben egymáshoz közel álló, ilyen pillanatfelvétel áll rendelkezésünkre, annál folytonosabb 

képet alkothatunk az időjárásról. Ezek alapján tehát az időjárás a légkör pillanatnyi 

állapotainak (időképek) összessége egy adott helyen. Az éghajlat ebben a megközelítésben 

az időjárási paraméterek átlagos, illetve szélsőséges értékeinek - azaz a lehetséges állapotok 

- összessége egy jellemzően hosszabb időszakra vonatkozóan. Az úgynevezett éghajlati 

normálértékek (a meteorológiai elemek napi, havi, vagy éves átlagából) harmincéves 

időszakok figyelembevételével készülnek a WMO (World Meteorological Organization, 

Meteorológiai Világszervezet) ajánlása alapján. Ezek a normálértékek szolgáltatják a kiinduló 

referenciaértékeket az éghajlatváltozási elemzésekhez. A harmincéves periódusokon belül 

jelentkező ingadozások, változások jelentik az éghajlat változékonyságát. Az egyes 

normálidőszakok között kimutatható különbségek (például hőmérsékletben, csapadékban…) 

http://www.wmo.int/pages/index_en.html


az éghajlat megváltozását jelzik. Az eddig leírtakból következik, hogy az éghajlat sem időben, 

sem térben nem állandó. Bolygónk éghajlata évmilliárdokat felölelő története során jelentős 

természetes változásokat mutatott. Jelenlegi ismereteink alapján megállapítható, hogy az 

ipari forradalomtól kezdődően az emberiség éghajlatra gyakorolt hatása vitathatatlan (Wang 

és Jacob, 1998). Egyes üvegházhatású gázok koncentrációjának növekedése (MacKay et al., 

1997), a földhasználat megváltoztatása (Giambelluca és Henderson-Sellers, 1996) mind az 

emberiség által előidézett okok közül valók, amelyek hatással vannak az éghajlat alakulására. 

Ahhoz azonban, hogy valamely jelenségnek az időbeli változását le tudjuk írni, modellek 

segítségével egyszerűsített formában meg tudjuk „fogalmazni”, szükséges a leírni kívánt 

rendszer ismerete. A következőkben röviden áttekintjük, amit az éghajlatról, mint 

rendszerről feltétlenül tudni érdemes. 

Az éghajlat az éghajlati rendszer adott időszakban felvett állapotainak az összességeként is 

definiálható. Az éghajlati rendszer kialakításában a következő alrendszerek vesznek részt: a 

bioszféra (tengeri és szárazföldi), a krioszféra (a kontinentális és a tengeri jég), az óceánok 

(vízburok), a szárazföldi felszín és a légkör. 

 

Az éghajlati rendszer elemei, az éghajlat kialakulásában szerepet játszó legfontosabb 

hatások (vékony nyilak) és időben változó folyamatok (kövér nyilak). (Götz Gusztáv, 2004 

alapján) 

Ezen alrendszerek és az általuk képviselt hatások (kölcsön- és kényszerhatások) igen 

bonyolult folyamatok sorozatán keresztül alkotják az általunk földi éghajlatnak nevezett 

rendkívül komplex jelenség-rendszert. A meteorológiában olyan folyamatokat nevezünk 

éghajlati kényszernek, amelyekre nem hatnak vissza az éghajlati rendszerben okozott 

változásaik. Az éghajlatot befolyásoló kényszerhatások közül a legfontosabbak a Föld 

orbitális pályájának periodikus paraméter változásai, mint pl.: 

tengelyferdesége, nutációja, precessziója; vagy a Napból érkező sugárzás intenzitása, a 

sugárzásháztartásban fontos szerepet betöltő üvegházgázok, illetve aeroszol részecskék. A 

legalapvetőbb kényszer ezek közül és egyben az éghajlati rendszer legfőbb energiaforrása a 

napsugárzás, melynek hőáramsűrűsége a légkör felső határán valamivel több, mint 1360 

http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimamodellezes/10-szoszedet/29-nutacio
http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimamodellezes/10-szoszedet/30-precesszio


W/m2 érték körül alakul (Kopp and Lean, 2011). A felszín-légkör 

rendszer albedójánakköszönhetően a légkör felső határára érkező energia egy része (235 

W/m2) marad csak meg a rendszerben. Ezt az energiamennyiséget a Föld-légkör rendszer 

(bolygónkat fekete testnek feltételezve) a Stefan-Boltzmann törvényértelmében -18 °C 

átlaghőmérséklet mellett sugározná ki. Ezzel szemben a Föld átlagos felszíni hőmérséklete 

+15 °C (Major, 1979). A tényleges és a sugárzási egyensúlyi hőmérséklet között meglévő 

jelentős különbség a légkör üvegházhatása miatt lép fel. 

 

A Föld éves és globális átlagos energia egyensúlya. A beérkező napsugárzás csupán 49 %-át 

(168 W/m2) abszorbeálja a felszín. A hő szenzibilis hő, látens hő (evapotranspiráció) és 

termális infravörös sugárzás formájában kerül vissza a légkörbe. Ezen sugárzás nagy részét 

aztán a légkör elnyeli, majd emittálja. (Forrás: IPCC FAQ, 2007, Kiehl et Trenberth, 1997 

alapján) 

Egyes gázok a légkör bizonyos rétegeinek a hűlését, míg mások a légkör melegedését segítik 

elő (Farman et al., 1985). Nemcsak ezen hatások kellően precíz kezelése teszi az éghajlat 

modellezését bonyolulttá, hanem az a tény, hogy a légkör és az óceán, mindamellett, hogy 

sugárzási tulajdonságokkal bíró közeg, még hidro-termodinamikai rendszernek is tekinthető. 

A transzport folyamatok során a légkör és az óceánok állandó kölcsönhatásban állnak 

egymással. A fentebb említett kölcsönhatások jellegük alapján sugárzási, kémiai, termo-

dinamikai, biokémiai, termikus és hidrológiai, valamint fizikai-kémiai osztályokba sorolhatók. 

Az egyes kölcsönhatások éghajlat-alakító visszacsatolási mechanizmusokba szerveződnek. 

Ilyen éghajlatot befolyásoló visszacsatolási mechanizmus: a felhőzet-felszínhőmérséklet 

visszacsatolás, a jég-albedó-hőmérséklet visszacsatolás, a hőmérséklet-légköri vízgőz 

visszacsatolás, valamint a légköri széndioxid-óceán visszacsatolás. A különböző tömegű és 

sűrűségű, az éghajlatot alakító közegek eltérő gyorsasággal reagálnak az őket érő hatásokra. 

A nagy hőtároló képességgel rendelkező, lassú változásoknak teret adó óceánok a gyors 

légköri változásokra gyakorolnak gyengítő hatást. A Föld forgó mozgásának következtében 

fellépő Coriolis-erő pedig eltéríti az áramlásokat, ezáltal kialakítva a keleties és a nyugatias 

http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimamodellezes/10-szoszedet/28-albedo
http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimamodellezes/10-szoszedet/31-stefan-boltzmann


szélöveket. A Föld felszínének görbülete, forgástengelyének ferdesége miatt a Napból érkező 

energia eloszlása nem egyenletes bolygónk felszínén. Ebből kifolyólag hőmérsékleti 

kontraszt jelentkezik a pólusok és az egyenlítői területek között. Ez gyakorlatilag potenciális 

energiát jelent, amit az általános cirkuláció folyamatosan mozgási energiává alakít át. 

Tulajdonképpen ez a cirkuláció biztosítja a tömeg, a nedvesség, az impulzusmomentum és a 

hő szállítását. Az energia-szállítás mintegy 1/3 része az óceánokban, míg a fennmaradó 2/3 

rész a légkörben zajlik. 

Ha rendszerezni szeretnénk az éghajlati rendszer belső folyamatait, az éghajlat-alakító 

tényezőket, azokat két fő csoportba sorolhatjuk. Az egyik csoportot a légkörrel érintkező 

földi szférák terresztikus kölcsönhatásai alkotják. Ilyen például a bioszféra, mely fontos 

szerepet játszik a légkör összetételének fenntartásában, vagy a nagy hőtároló képességgel 

rendelkező óceánok, amik a gyors légköri változásokra vannak gyengítő hatással. A másik 

csoport pedig a légkörön belül ható tényezőket foglalja magába. Ilyen például a légkör 

sugárzáselnyelő, illetve visszaverő hatása, a levegőkémiai folyamatok, a légkör dinamikai 

folyamatai (a különböző tér-és időskálájú légköri mozgásrendszerek). Az éghajlati rendszer 

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

negatív visszacsatolási folyamatokra is bonthatók. Pozitív visszacsatolási folyamat például az 

előzőekben említett jég-albedó-hőmérséklet visszacsatolás. A hóval és jéggel borított 

területek magas albedójuk révén a beérkező sugárzás nagy részét visszaverik, ezáltal 

csökkentve a sugárzási bevitelt, mely által csökken a hőmérséklet, ami kedvez a jéggel és 

hóval borított területek további kiterjedésének. A felhőzet-felszínhőmérséklet visszacsatolás 

során azonban a növekvő felszíni hőmérséklet növelheti a felhőzetet, a megnövekedett 

felhőzet kevesebb sugárzást enged eljutni a felszínre, ezáltal csökkentve a felszíni 

hőmérsékletet, és egyúttal gyengítve a folyamatot. A következőkben röviden áttekintjük, 

milyen változásokat mutatott a Föld éghajlata a távoli és a közelmúlt korok során. 

Az éghajlat és annak változékonyságai 

Az éghajlat, ahogy az előzőekben leírtakból is kitűnik, nem állandó az időben, ugyanakkor 

térben is változásokat mutat. Egy bolygó éghajlata története során természetes 

változásokon megy keresztül. Így volt ez az elmúlt évmilliók során itt a Földön is. A 

paleoklimatológia segítségével a Föld éghajlatát vizsgálhatjuk akár évmilliók távlatából. 

Glaciális és interglaciális időszakok váltották egymást bolygónkon a Föld pályaelemeinek 

megváltozása során. Az Antarktiszról származó jégmintákból nagy biztonsággal 

megállapítható, hogy az elmúlt 500 000 év során négy teljes glaciális periódus zajlott le a 

Földön. A legújabb kutatások azt is kimutatták, hogy a legutóbbi glaciális periódus alatt igen 

szélsőséges hőmérsékletek igen gyorsan váltották egymást, különösen igaz ez az állítás az 

északi féltekére. Ezzel szemben az elmúlt 10 000 év (a helyi jelentős változásoktól eltekintve) 

jelentősen stabilabbnak, kiegyenlítettebbnek tekinthető. Az északi féltekén az utóbbi 1000 

évet egy szabálytalan, de állandó hűlés jellemezte, melyet egy erőteljes melegedés követett 

a XX. században. A XI. és XIII. századok során a hőmérséklet viszonylag magas, míg a XVI. és 

XIX. századok folyamán viszonylag alacsony volt (kis jégkorszak). A két féltekén lezajlott 



hőmérsékletváltozások csupán egy dologban nem térnek el egymástól: a XX. században 

tapasztalható erőteljes felmelegedés mind a két féltekén megfigyelhető volt. 

 

A globális átlaghőmérsékletben megfigyelt változások (a), a globális átlagos 

tengerszintemelkedés (b) megváltozása árapálymércék (kék), és műholdas mérések (piros, 

1978. évtől keződően) alapján, illetve az északi félteke március havi hótakarójában (c) 

megfigyelt változások. A változások az 1961-1990-es időszak megfelelő átlagaitól vett 

eltéréseket jelentik. A körök az éves átlagokat, míg a simított görbék az évtizedes átlagolt 

értékeket jelölik. A szürke árnyalatú területek a becsült bizonytalanságokra utalnak. 

(Forrás: IPCC, 2007) 

A XIX. század közepe tájától világszerte rendszeressé és egyre gyakoribbá váló tengeri és 

szárazföldi műszeres mérések adatai alapján a Föld légkörének melegedése egyértelműen 

kimutatható.  A felmelegedés üteme azonban napjainkra ijesztő méreteket öltött. Az 

http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimamodellezes#sdfootnote1sym


éghajlatváltozás súlyos problémáit felismerve az 1988-ban létrehozott nemzetközi 

Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 

fő feladatául tűzte ki, hogy a rendelkezésre álló éghajlattal kapcsolatos kutatásokat 

rendszeres időközönként összefoglalja, és az eredményeket publikálja. 

 

A South Cascade (Washington, Amerikai Egyesült Államok) gleccser múlt század során, és a 

XXI. század elejéig mutatott jelentős mértékű visszahúzódása. (Forrás: USGS Fact Sheet 

2009-3046) 

Az IPCC eddigi négy helyzetértékelő jelentése (1990, 1996, 2001 és 2007) tudományosan 

megalapozott információkat biztosít a klímaváltozás várható hatásairól, segítséget nyújt a 

kihívásokhoz való alkalmazkodásban. A XX. század során a globális átlaghőmérséklet 0,7 °C-

kal emelkedett átlagosan. Az elmúlt évszázad alatt azonban a melegedés jellegét tekintve 

nem volt szigorúan monoton, az átlagos felmelegedésre kisebb-nagyobb hidegebb és 

melegebb periódusok rakódtak. A század elején bekövetkezett hidegebb időszakot egy 

jelentős, az 1940-es évek végéig tartó 0,5 °C körüli melegedés követett, melyet aztán egy 

újabb hűvösebb periódus váltott fel. A felmelegedés mértéke azonban az 1980-as évektől 

kezdődően átlagon felüli. Szinte mindig az éppen aktuális év jelenti a legmelegebb évet a 

műszeres mérések megkezdésétől számítva. (Ezt támasztja alá az a tény, hogy a legmelegebb 

regisztrált dekád éppen a legutóbbi: a 2001. és 2010. közötti időszak volt .) A felszíni 

léghőmérséklet emelkedésének tényét támasztja alá a legújabb, minden eddiginél 

részletesebb vizsgálat is, amit a kaliforniai Berkeley Egyetem fizikusa, Richard Muller által 

vezetett csoport készített, és amelyet 2011. októberében tártak a nyilvánosság elé. Ez a 

vizsgálat jelenti az elmúlt kétszáz év időjárási adatainak eddigi legátfogóbb független 

elemzését, mely során 39028 állomás közel 1,6 milliárd adatát dolgozták fel. A Föld egészére 

kiterjedő eredményeik alapján egyértelműen kimutatható, hogy a szárazföldi területek 

hőmérséklete nagyjából egy Celsius-fokkal emelkedett az 1950-es évek közepe óta. 

http://ipcc.ch/
http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimamodellezes#sdfootnote2sym
http://berkeleyearth.org/


Az IPCC jelentésekben szereplő modellbecslések szerint az extrém éghajlati események 

gyakorisága és intenzitása is növekedhet a közeljövőben, melyek regionális skálájú 

elemzéseket, valamint az adaptációs lehetőségek vizsgálatát sürgetik. Az IPCC már a 2001 

ben megjelent Harmadik Helyzetértékelő Jelentésében felhívta a közvélemény figyelmét, 

hogy a hosszútávra szóló modelleredmények és elméleti megfontolások alapján a Föld 

számos régiója válik sebezhetővé a globális felmelegedés következtében. A jelentés a 

veszélyeztetett területek közé sorolja többek között a Földközi-tenger vidékét, s Közép Kelet 

Európa országait. Ezért a Kárpát-medence térségére is elengedhetetlen regionális éghajlati 

szcenáriók elkészítése. A következőkben röviden áttekintjük, hogy milyen eszközök állnak 

rendelkezésünkre annak érdelében az éghajlat jövőbeli várható változásait leírjuk. 

Az éghajlat modellezése 

Az éghajlat modellezése segít jobban megismerni az éghajlatot (természetesen annak 

szükségszerűen leegyszerűsített formájában), ráirányítva a figyelmet annak 

változékonyságára. A modellek alapvető segítséget nyújthatnak visszafordíthatatlan 

folyamatok megelőzésében, felismerésében. Az éghajlattal kapcsolatos számítógépes 

modellkísérletek immár több, mint fél évszázados múltra tekintenek vissza. Egy 1955-ben 

megjelent tanulmányában Neumann János volt az, aki felvetette, hogy ha egy rövidtávú 

számítógépes előrejelzési modellt pontos kezdeti feltételei helyett kellően pontos 

peremfeltételekkel látnak el, akkor az megfelelően hosszú időtartamú integrálás esetén 

alkalmas lehetne az általános légkörzés kvázi-stacionárius viszonyainak szimulálására. 

Neumann János ötlete alapján N. Phillips volt az, aki 1956-ban (Phillips, 1956), elsőként a 

világon, egy általános cirkulációs modellkísérlet eredményeit közzétette. Az 

éghajlatmodellezés megteremtésében nagy szerepet vállalt J. Adem, aki E. Lorenz-cel 

együttműködve a légköri folyamatok hosszútávú dinamikai előrejelzésén dolgozott (Adem, 

1965). Adem felismerte a légkör sugárzási energiabevételének és az óceánnal folytatott 

hőcserének a légköri folyamatok kialakulásában és fejlődésében betöltött döntő fontosságú 

szerepét. A felismerés következményeként megalkotta a légkör-óceán rendszer kombinált 

termodinamikai modelljét 1964-ben. Az éghajlatmodellezés megteremtésében nagy 

szerepet vállalt továbbá a M. Budyko és O. Drozdov által vezetett orosz klimatológusokból 

álló kutatócsoport. Munkájuk során törekedtek a földfelszín hőháztartásának összetevőinek 

globális feltérképezésére, valamint a hőháztartási különbségekre visszavezethető globális 

horizontális hőszállítás egyes komponenseinek meghatározására (Budyko, 1969). A 

számítógépek kapacitásának növekedésével folyamatosan elérhető közelségbe kerültek az 

egyre finomabb felbontású éghajlatmodellek. A számítástechnika fejlődésének, és a 

programozók megjelenésének köszönhetően a kutatóknak egyre több idejük maradt az 

elméletek pontosítására, tökéletesítésére. Az 1980-as évektől kezdődően, pedig az internet 

megjelenése hozott jelentős változást, fejlődést a klímamodellezés terén, nagy mértékben 

megnövelve a nemzetközi kutatások lehetőségét. Az internet szinte korlátlan lehetőséget 

nyújt a nemzetközi munkák (adatok megosztása, eredmények kiértékelése,kapcsolatok 

kiépítése/megtartása, modellfuttatás) során. Az internet ilyen irányú felhasználását 

bemutató talán legjobb példa a climateprediction.net, amely program keretén belül a világ 

http://www.climateprediction.net/


bármely pontjáról (még az Antarktiszról is) csatlakozhatunk - bizonyos számítógépidőt 

felajánlva - klímamodell futtatásokhoz. 

Éghajlatmodellek 

Az elvégzendő vizsgálatoktól, az elérendő céloktól függően az éghajlatmodellek különböző 

osztályai alakultak ki az elmúlt évtizedek során. Az egyik osztályba tartozók csupán az 

éghajlati rendszer termikus jellemzőit képesek visszaadni, ezeket hívjuk termodinamikai 

modelleknek. A másik osztályba sorolható dinamikai modellek képesek mind a termikus 

folyamatok, mind az áramlások szimulálására. 

 

Az éghajlati modellek főbb osztályai. 

A termodinamikai modellek körébe tartozó energiaegyensúlyi modellek képesek az éghajlat 

globális földfelszíni viszonyainak szimulálására (Budyko, 1969). Szintén ebbe a csoportba 

tartoznak a sugárzási-konvektív modellek (Manabe és Strickler, 1964), amelyek a légkör 

különböző rétegeinek éghajlati hőmérsékleti leírására alkalmasak. Ezen modellek 

segítségével lehetőség nyílik az advekció, valamint a konvekció éghajlatmódosító szerepének 

a vizsgálatára. A dinamikai éghajlati modellek közé sorolható általános cirkulációs modellek 

(Smagorinsky et al., 1965) már képesek a háromdimenziós áramlások részletes 

szimulációjára. Abban az esetben, ha az éghajlati alrendszerek közül csupán a légkört 

modellezzük, légköri (atmoszférikus) modellről, ha a modell tartalmaz a légkörön kívül más 

éghajlati alrendszerre vonatkozó modellt is, akkor kapcsolt éghajlati modellről (Manabe és 

Bryan, 1969) beszélünk. Az általános cirkulációs éghajlatmodellek legtöbbjébe az óceánon és 

a krioszférán kívül bekapcsolják a szárazföldi felszín és a bioszféra termodinamikai és 

hidrológiai részmodelljeit is. Az általános légkörzést leíró, vagyis a légköri általános 

cirkulációs modellek a szakirodalomban AGCM-ként szerepelnek (Atmospheric General 

Circulation Model). Az AGCM-ek segítségével kellő pontossággal tudjuk leírni a Föld 

légkörében zajló 3 dimenziós mozgásokat. Egészen az 1970-es évekig úgy tartották, hogy az 

éghajlat modellezéséhez elegendő információt tartalmaznak, illetve szolgáltatnak az AGCM-

ek, ekkor jött ugyanis a felismerés, hogy az éghajlatot döntően nem csak a légkör határozza 

meg. Az éves időtartamot meghaladó időszakok modellezése, vizsgálata során szükségszerű 

a felszíni szférák atmoszférához való csatolása (hiszen ilyen időt meghaladóan változhatnak 



az egyes szférák is) annak érdekében, hogy az éghajlatot modellek segítségével 

megközelítőleg le tudjuk írni. Abban az esetben, ha csupán a légköri folyamatok leírására 

képes modellel próbáljuk meg az éghajlati rendszert modellezni, akkor könnyen hamis képet 

kaphatunk annak érzékenységére vonatkozóan. Napjainkban a globális klímamodellezés 

legfejlettebb eszközei közé tartoznak az úgynevezett csatolt modellek (Atmosphere-Ocean 

General Circulation Model, AOGCM). Ezekben a modellekben a légkörrel fizikai, kémiai, 

biológiai folyamatokon keresztül kölcsönhatásban álló szférák – modellek – vannak csatolva, 

mint például a hidroszféra, a krioszféra, a földfelszín és a bioszféra. Azonban az egyes 

modellek rácsfelbontása, egyes folyamatok nem kellő ismerete, illetve a rendelkezésre álló 

számítástechnikai háttér megköveteli az egyes folyamatok egyszerűbb, közelítő formában 

(parametrizáció) való kezelését. Az éghajlatmodellekben alkalmazott parametrizációk 

lehetőséget adnak akár évszázadot felölelő szimulációk elkészítésére is. Tehát míg az egyes 

általános cirkulációs modellek (légköri, óceáni) az adott szférát hivatottak modellezni akár 

csupán évszakos skálán, addig a légkörrel kölcsönhatásban álló szférákat együttesen kezelő 

(egymáshoz csatolva azokat) csatolt modellek a teljes éghajlati rendszer hosszabb távú 

leírására, azaz a klíma modellezésére tesznek kísérletet évtizedeket, vagy akár évszázadokat 

felölelően. 

Globális klímamodellezés 

Az éghajlat előrejelzése módszertani szempontból két csoportra osztható: elsőfajú és 

másodfajú előrejelzésre. Az első-, illetve másodfajú prognózis fogalmát a köztudatba Edward 

Norton Lorenz vezette be 1975-ben (Lorenz, 1975). Az elsőfajú, vagy más néven direkt 

távprognózis módszertanilag hasonlít az időjárás rövid távú előrejelzéséhez, azonban nem 

egy adott időpillanat várható légköri állapotát, hanem egy adott véges időszak (például 

évszak) jellemző időjárásának az átlagostól számított várható eltérését (vagyis az éghajlati 

anomáliát) hivatott prognosztizálni. Az ilyen hosszabb távra szóló előrejelzésekhez a fizikai 

alapot tulajdonképp az a hatás teremti meg, amelyet az éghajlati rendszer lassan változó 

komponensei (hó- és jégmezők kiterjedése) a légköri folyamatokra kifejtenek. Ilyen elsőfajú 

prognózisokat készítenek az Európai Középtávú Időjárás Előrejelző Központban (European 

Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF) csatolt légkör-óceán modellek 

alkalmazásával. A másodfajú prognózist szokás feltételes prognózis elnevezéssel is illetni. 

Éghajlati modellekkel lehetőség nyílik másodfajú prognózisok készítésére, melyek során a 

modellek segítségével feltételezett jövőbeli antropogén kényszerek várható éghajlati 

hatásait jelzik előre. 

A globális klímamodellek a kényszerek figyelembe vétele mellett megmaradási törvényeken 

alapuló matematikai, fizikai egyenleteket oldanak meg, melyek során áll elő a feltételes, azaz 

másodfajú előrejelzés. Napjainkban a globális klímamodellezés elsődleges eszközei közé 

tartoznak a légkör-óceán általános cirkulációs modellek (AOGCM). Ezen modellek átlagos 

felbontása jellemzően 100-300 km. 

http://www.ecmwf.int/


 

Az IPCC eddig megjelent négy Helyzetértékelő Jelentéseihez felhasznált globális 

klímamodellek jellemző horizontális felbontása. A 2007-ben közzétett jelentéshez 

felhasznált modellek horizontális rácstávolsága a kezdeti 500 km-ről 100 km körüli értékre 

finomodott. (Forrás: IPCC, 2007) 

Az elmúlt évtizedekben végbement számítástechnikai fejlődésnek köszönhetően az egyes 

modellek egyre komplexebbé, a szimulált időszakok egyre hosszabbá, a térbeli és időbeli 

felbontások egyre finomabbá válhattak (Trenberth, 1992). A világ nagy éghajlatkutató 

központjaiban futtatják a nagy számításigényű, a Föld egészére vonatkozó globális 

klímamodelleket. Ilyen többek között a Hadley Központ (Hadley Centre, Nagy-Britannia) 

csatolt modellje a HadCM3 (Gordon et al., 2000), az ausztrál CSIRO-Mk3.5 (Gordon et al., 

2010 ), a japán MIROC3.2 (Hasumi et al., 2004), továbbá a német Max Planck Meteorológiai 

Intézet által kifejlesztett ECHAM (Roeckner et al, 1995), valamint az amerikai fejlesztésű 

CCSM (Collins et al., 2006). A globális modellek folyamatos fejlesztésen esnek át (az ECHAM 

jelenlegi legfrissebb verziója az ECHAM6, míg a CCSM4-et 2010. nyarán felváltotta a 

CESM1.0), ennek ellenére regionális szintű előrejelzésekhez jelenleg még nem 

alkalmazhatók. Az elvégzett kísérletek azt mutatják, hogy a közeljövőben sikerül a globális 

klímamodellekkel 100 km-es felbontásnál finomabb rácshálózaton (döntően 50 km rácspont 

távolság mellett) elvégezni az integrálást (Déqué és Gibelin, 2002). Szuperszámítógépek 

használata lehetővé teszi globális modellek futtatását 20 km-es felbontás mellett is rövidebb 

időszakokra (Mizuta et al., 2006), melyek azonban nem alkalmasak klimatológiai célokra, 

csak az általános cirkuláció vizsgálatához. A problémára lehetséges megoldást nyújthat a 

változó felbontású AGCM-ek használata, a VRAGCM-ek (Variable Resolution General 

Circulation Model, Változó felbontású általános légkörzési modell). A változó felbontású 

AGCM-ek az integrálási tartományon belül kiválasztott kisebb régióban finomabb felbontás 

mellett szolgáltatnak eredményeket (Gibelin és Déqué, 2003). E modellekben azonban igen 

nagy problémát jelent a változó felbontáshoz igazodó parametrizációk megkonstruálása. 

http://www.metoffice.gov.uk/climate-change/resources/hadley
http://www.csiro.au/
http://www.mpg.de/en
http://www.mpg.de/en


Regionális klímamodellezés 

Az eddigiekben bemutatott globális klímamodellek a gyakorlatban tehát igen korlátozottan, 

azaz lényegében nem alkalmasak a klíma regionális szinten történő szimulálására. Annak 

ellenére, hogy a globális modellek rendkívül sok információt adnak az éghajlatváltozással 

kapcsolatban, regionális léptéken (mely 50 km alatti rácsfelbontást jelent, de napjainkban 

már inkább a 20 km alatti felbontás a jellemző követelmény: Kleinn et al., 2005) azonban 

még túl sok bizonytalanságot hagynak. A térben és időben a hőmérsékletnél nagyobb 

változékonyságot mutató csapadékra ez fokozottan igaz. Annak érdekében, hogy pontosabb 

képet alkothassunk a várható éghajlatváltozásról, és ahhoz alkalmazkodni tudjunk, szükség 

van regionális léptéken is megbízható eredményeket szolgáltató klímamodellekre. A globális 

szintű információk regionális szintre való leskálázására jelenleg különböző eljárások 

ismertek. Ezek közül az egyik, talán legkisebb számításigénnyel bíró eljárás a globális 

eredmények regionális szintre történő statisztikai leskálázása. Az eljárás során a globális és 

regionális folyamatok között statisztikai kapcsolatokat keresve (Wilby et al., 2004) a globális 

előrejelzéseket regionális skálára ültetjük át. Napjainkra a statisztikai leskálázás alkalmazása 

igen széleskörűvé vált: extrém hőséggel kapcsolatos halálozások vizsgálata (Hayhoe et al., 

2004), síszezon (Scott et al., 2003), extrémumok vizsgálata (Caires et al., 2006). A statisztikai 

módszer alkalmazásával a klímának a jövőre vonatkozó bármiféle becslése csak és kizárólag 

azon a feltételezésen alapszik, hogy a jelenleg meglévő kapcsolatok a jövőben változatlanok 

maradnak. Ez természetesen csak igen durva közelítése a valóságnak, hiszen ezen 

módszerrel gyakorlatilag az éghajlati rendszer állandóságát tételezzük fel.  

 

A regionális leskálázásban használatos másik eljárás a változó felbontású modellek 

használata. Olyan globális modelleket használnak ezen eljárás során, melyek felbontása 

régiótól függően változó. A vizsgálat tárgyát képező régióban finomabb, míg a vizsgálatok 

szempontjából kevésbé fontosnak tartott területeken durvább a modell felbontása. Mivel a 

módszer során a hidro-termodinamikai parciális differenciális-egyenletrendszert kell 

megoldani a modellben (megfelelő közelítésekkel élve), így az előbb bemutatott statisztikai 

leskálázás módszeréhez viszonyítva sokkal nagyobb számításigénnyel bír. Az eljárás 

alapgondolata szinte a klímamodellezés kezdeteihez vezethető vissza. Az 1960-as években a 

modellek rácsfelbontása jellemzően 5°-7° volt. E. Hill nevéhez köthető az az 1968-as 

elképzelés (Hill, 1968), hogy a rácshálózatot finomítani kell annak érdekében, hogy a 

szubszinoptikus folyamatok is leírásra kerüljenek a modellben. A numerikus előrejelzésekben 

is alkalmazott beágyazásos módszer (nesting) során a globális modellbe illesztett (befészkelt, 

beágyazott) korlátos tartományú modell végzi el a globális klímamodell eredményeinek 

regionális szintre való leskálázását. Az első sikeres, beágyazáson alapuló kísérletet az 

Egyesült Államok nyugati partjára, 60 km-es rácsfelbontás mellett végezték el (Dickinson et 

al., 1989). 

Az első regionális klímamodell megjelenése óta eltelt két évtized alatt a regionális 

klímamodellek felhasználása és alkalmazása jelentős fejlődésen ment keresztül. A kezdeti 60 

km-es felbontás helyett napjainkban már 10 km-es felbontású modellfuttatásokat is 

http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimamodellezes#sdfootnote4sym
http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimamodellezes#sdfootnote4sym


végeznek világszerte (Torma et al., 2011, Önol 2012). A nem-hidrosztatikus modellek (a 

nyomás nem csak a magasság függvénye) segítségével ennél finomabb felbontás is 

elérhetővé vált (5 km), igaz csupán rövidebb időszakra elvégezve a szimulációt (Yasunaga et 

al., 2006). A regionális klímamodellek bonyolultsági, összetettségi fokát jól jellemzi, hogy 

egyes modellek regionális szinten óceánhoz és tengeri jéghez kapcsoltak (Sasaki et al.; 2006), 

illetve a vegetációval interaktív kapcsolatban állnak (Xue et al., 2000). A többszörös 

beágyazásos módszer is egyre elfogadottabb a regionális klímamodellezés terén (Lorenz és 

Jacob, 2005). Azonban a jövőben várhatóan az egyes regionális modellek csoportos, az 

ensemble előrejelzésekhez hasonlatos használata lesz a követendő példa (Déqué et al., 

2005, 2007; Beniston et al., 2007). 

Éghajlati forgatókönyvek 

Az éghajlat jövőben várható antropogén változását elsősorban az üvegházhatású gázok 

növekvő emissziója révén jeleníthetjük meg a modellekben. Modellfuttatások segítségével a 

különböző szintű emisszió-növekedésekre adott légköri válaszokat szimulálhatjuk, ezeket 

nevezzük éghajlati forgatókönyveknek. A 2000 és 2100 közötti időszakot felölelő éghajlati 

modell-szimulációk döntő többsége a SRES (Special Report on Emission Scenarios, az IPCC 

Speciális Jelentése az Emissziós Forgatókönyvekről, 2000) forgatókönyveket tartalmazzák. A 

jövőben várható legfontosabb és a legszélesebb körben alkalmazott éghajlati kényszer a 

légköri szén-dioxid koncentrációjának antropogén megváltozása. Ennek feltételezett 

megváltozását optimista, pesszimista és reális forgatókönyvekkel jellemzik, azaz a 

modelleket ezeknek megfelelő kényszerekkel futtaják. Az IPCC Harmadik Helyzetértékelő 

Jelentése több globális forgatókönyvet (A1, A2, B1, B2, A1B, A1FI) fogalmazott meg és 

értékelt a vizsgálatok során. 



 

A felszíni melegedés átlaga és becsült tartománya modellek alapján a XXI. századra 

vonatkozóan. A vastagon kiemelt vonalak a Föld egészére vett átlagos felszíni melegedést 

jelentik az A2, A1B és B1 forgatókönyvekre. (A referencia időszak: 1980-1999.) A színes 

sávok pedig az egyes modellek alapján kapott változások szórásának mértékét jelentik. A 

narancssárga vonal azon modellkísérleteket jeleníti meg, melyekben a koncentrációkat a 

2000. évi szinten állandónak vették. Az ábra jobb oldalán a szürke oszlopok a legjobb 

becsléseket (vastag vonal) és a hat SRES forgatókönyvre előállt valószínű tartományt 

mutatják. (Forrás: IPCC, 2007) 

A jövőbeni antropogén hatások megfogalmazása során szükségszerű feltételezésekkel élünk. 

Ezen feltételezések tulajdonképpeni számszerűsítéseit jelentik a különböző kibocsátási 

forgatókönyvek. A különböző foragtókönyvekben eltérő társadalmi, gazdasági, demográfiai, 

környezeti és technológiai fejlettséget fogalmaztak meg, melyekhez eltérő mértékű 

CO2 kibocsátást rendeltek. Az SRES B1, A1T, B2, A1B, A2 és A1FI forgatókönyvekben az 

antropogén üvegházhatású gázok és az aeroszol részecskék okozta számított sugárzási 

kényszer hatását veszik alapul. Az így számított hatások rendre a 2100-ra várható 600, 700, 

800, 850, 1250 és 1550 ppm CO2 koncentráció melletti sugárzási kényszereknek felelnek 

meg 



 
A globálisan átlagolt sugárzási kényszer (SK) becslései és annak bizonytalansági 

tartományait vannak feltüntetve a fenti ábrán. Az ábrán látható továbbá a sugárzási 

kényszer értékei az antropogén szén-dioxidra (CO2), dinitrogén-oxidra (N2O), metánra 

(CH4) és egyéb anyagra, valamint azok térbeli kiterjedése és tudományos megértési szintje 

(TMSZ). Az ábrán feltüntetett értékek 2005. évre vonatkoznak, az iparosodás előtti, 1750. 

évi állapotokhoz viszonyítva W/m2-ben kifejezve. (Forrás: IPCC, 2007) 

Az elmúlt 20 év során szerzett ismeretanyag, a klímapolitika szükségessé tette az előbb 

említett SRES éghajlati forgatókönyvek felülbírálatát. Ennek eredményeként a következő, 

azaz a sorban az Ötödik Helyzetértékelő Jelentéshez (várható megjelenés 2014., vagy 2015.) 

már új forgatókönyvek állnak rendelkezésre (Moss et al., 2008, Weyant et al., 2009). A 

legújabb éghajlati modellfutások a XXI. század végére előrevetített sugárzási kényszerek 

alapján számolnak. Összesen négy, ún. reprezentatív koncentrációtrendet (RCP, 

Representative Concentration Pathways) készítettek, melyek 2,6, 4,5, 6 és 8,5 W/m 2 fűtést 

valószínűsítenek 2100. évre. 



 

RCP forgatókönyvek alapján a XXI. során (évek feltüntetve a vízszintes tengely mentén) 

kibocsájtott CO2 mennyiségének alakulása. Az adatok milliárd tonna szénben (függőleges 

tengely) szerepelnek az ábrán (Inman, 2011 alapján). 

Az új éghajlati forgatókönyvek szélesebb skálán mozognak, mint a korábbiak. Ennek az az 

oka, hogy jelenleg a jövőbeli várható változások markánsabbnak mutatkoznak, mint pár 

évtizeddel ezelőtt. Az RCP 2.6 gyakorlatilag az üvegházhatású gázok kibocsátásnak 

megszűnésével számol a 2100. évet bezáróan. Ezzel szemben az RCP 8.5 forgatókönyv ezen 

gázok rohamos ütemű emelkedését vetíti előre, mely 2100-ban sem fog mérséklődni . 

Várható klimatikus változások Európában 

Többek között globális modelleredményeket foglal össze a legutóbbi IPCC jelentés (2007). Az 

eddigi négy Helyzetértékelő Jelentést különböző munkacsoportok állították össze. Ezen 

munkacsoportok közül az első munkacsoport foglalkozik globális léptékben a Föld 

felmelegedésének tudományos hátterével és az éghajlatban várható változás becslésével. 

Az IPPC Negyedik Helyzetértékelő Jelentése szerint a fenti forgatókönyvek alapján globálisan 

közel 0,2 oC évtizedenkénti melegedés várható. Azonban abban az esetben, ha az összes 

üvegházhatású gáz és aeroszol részecskék koncentrációja a mért 2000. évi szinten állandó 

maradna, a melegedés akkor is folytatódna, de kissé mérsékelten 0,1 oC évtizedenkénti érték 

mellett (7. ábra). A jelentés megállapítja, hogy a XXI. század végére a várható felmelegedés 

régiónként eltérő mértékű lesz. Európára vonatkozóan: annak északi térségében a 

legnagyobb melegedés télen várható (Benestad, 2005), míg a mediterrán Földközi-tengeri 

területeken nyáron. Európa egyes részein a maximum és minimum hőmérsékletek 

várhatóan az átlagtól eltérően, azt meghaladóan növekednek majd. Előreláthatóan Észak-

Európában a téli minimumhőmérsékletek (Hanssen-Bauer et al., 2005), míg Közép- és Dél-

Európában a nyári maximumhőmérsékletek az évszakos átlaghőmérsékletet meghaladó 

mértékben fognak emelkedni (Tebaldi et al., 2006). A politikai döntéshozók számára a 

http://www.met.hu/doc/IPCC_jelentes/ipcc_jelentes_2007.pdf


hőmérséklet mellett a csapadék várható alakulásának ismerete szintén elengedhetetlen. 

Európa északi területein a csapadék éves összege nagy valószínűséggel nőni (Hanssen-Bauer 

et al., 2005), míg a mediterrán területeken, ezzel szemben csökkenni fog. A két régió között 

terül el a Kárpát-medence, melynek sávja mentén az éves csapadékösszegek várhatóan nem 

fognak jelentős változást mutatni. Ebben a közép-európai régióban azonban az átlagos 

évszakos csapadékösszegben lesz nagy valószínűség szerint változás: a téli csapadékösszeg 

növekedése, a nyári csapadékösszeg csökkenése várható. A hőmérsékleti és csapadék 

viszonyokban bekövetkező változások hatására a nyári aszályok gyakoribbá válására lehet 

számítani Közép- és Dél-Európában egyaránt (Pal et al., 2004, Christensen és Christensen, 

2004). A globális klímamodellek eredményei jelentik az adott régió éghajlatát formáló 

nagyskálájú információkat, melyeket regionális klímamodellek használnak fel bemeneti 

adatként. Azonban ezek a nagyskálájú információk bizonytalanságokkal terheltek, ugyanis az 

azonos szcenáriót tekintő modellek eredményei eltérőek lehetnek, melynek magyarázata 

elsősorban a modellek fizikájában (fizikai folyamatok különböző módon való kezelése), 

valamint az esetlegesen eltérő alkalmazott parametrizációs eljárásokban (egyes folyamatok 

szükségeszerűen egyszerűsített formában való megfogalmazása) keresendő. A globális 

előrejelzésekben meglévő bizonytalanságok a leskálázás során tovább erősödhetnek, 

azonban a várható éghajlatváltozás regionális szintű ismerete elengedhetetlen az egyes 

nemzetstratégiák megalkotásához. Leggyakrabban a B1, A1B és A2 forgatókönyvek állnak a 

lehetséges éghajlati jövőképeket bemutató tanulmányok középpontjában. 

Hazai regionális klímadinamikai kutatások 

A klímamodellek között jelenleg nem létezik egyetlen, mindenek felett álló, minden változó 

vonatkozásában legjobbnak mondható, legkisebb hibákat felmutató klímamodell (Lambert 

és Boer, 2001). A lehetséges változások átfogóbb feltérképezése, az előrejelzésekben 

meglévő bizonytalanságok csökkentése történhet több, egymástól független előrejelzés 

együttes kiértékelésével. Az elgondolás, mely szerint például egy évszakos előrejelzés 

javítható, megbízhatóbbá tehető azáltal, hogy több modelleredményt átlagolunk (vagy azok 

kombinációját képezzük), azon alapszik, hogy az együttes, vagy átlagos hiba kisebb, ha a 

modellek függetlenek (Yun et al., 2003). 

Bizonytalanságok további forrásai lehetnek egyes folyamatok helytelen leírásai, eddig 

figyelmen kívül hagyott folyamatok, hatások. Vannak ismert problémák, melyek több modell 

esetében közösnek tekinthetők. Például a legtöbb klímamodell a rövidhullámú fluxust alul, 

míg a hosszúhullámú fluxust felülbecsli (Wild et al., 2006). A legfőbb bizonytalansági források 

közé tartoznak továbbá: a kezdeti feltételekben megbúvó pontatlanságok (nem kellő 

lefedettségű mérőhálózat, rosszul kalibrált mérőműszerek, stb…), a regionális leskálázás 

során, pedig a választott globális és regionális klímamodellek közötti inkonzisztencia. A 

jövőre vonatkozó éghajlati forgatókönyvek készítése során a legnagyobb bizonytalanság 

talán az emberi hatások jövőbeli alakulásának megfogalmazásában rejlik. Az éghajlatváltozás 

és a társadalmi-gazdasági folyamatok (gazdasági fejlődés térbeli megoszlása és annak 

üteme, népességszám és antropogén üvegházhatású gázok kibocsátásának várható 



alakulása) közötti kapcsolatok nehezen modellezhetők, akár évtizedes időskálán is. Az 

éghajlatkutatás egyik sarkalatos pontja, hogy a jövőbeli antropogén üvegházhatású gázok 

kibocsátása hogyan befolyásolja a klímát, illetve a változó éghajlat milyen válaszreakciókat 

vált ki az emberiség részéről. 

A felsorolt bizonytalanságokat ugyan nem tudjuk megszüntetni, azonban jelentős mértékben 

csökkenthetők abban az esetben, ha nem egyetlen modellre alapozva fogalmazzuk meg a 

közeli és távolabbi jövőre vonatkozó várható változásokat. Ebben a folyamatban nyújt 

segítséget a középtávú időjárás előrejelzések készítése során operatív módon 1992. óta 

alkalmazott ún. ensemble technika klímamodellezésben kifejlesztett változata. Napjainkban 

a regionális klímamodellezés terén egyre szélesebb körben alkalmazott ensemble technika 

során több, különböző kezdeti- és peremfeltételekkel futtatott regionális klímamodell 

eredményeinek együttes kiértékeléséről van szó. Az ensemble módszerben az egyes 

szimulációk jellemzően azonos rácsfelbontáson, egy, vagy két éghajlati forgatókönyvre, egy 

közös régióra készülnek. Európa térségére több nemzetközi projekt is megvalósult az elmúlt 

években: 

  

 PRUDENCE (Predicting of Regional Scenarios and Uncertainties for Defining 

European Climate Change Risks and Effects, 2001-2004; Christensen és Christensen, 

2007), 

 ENSEMBLES (Ensembles-Based Predicitions of Climate Changes and Their Impacts, 

2004-2009; Hewit és Griggs, 2004), 

 CECILIA (2006-2009; Halenka, 2007). A CORDEX (Coordinated Regional climate 

Downscaling Experiment; Giorgi et al., 2009) az egyik legújabb kezdeményezés, mely 

során a Föld minden lakott kontinensére készítenek tranziens éghajlati szcenáriókat 

egységes, 50 km-es horizontális rácsfelbontású regionális klímamodellek 1950-2100. 

időszakra történő futtatásával. 

  

Az elmúlt évek hazai regionális klímadinamikai kutatásai négy partner intézet, iroda 

bevonásával 2005-ben vette kezdetét. A közös munka, melyben az Országos Meteorológiai 

Szolgálat (konzorciumvezető intézményként), az ELTE Meteorológiai Tanszéke, a Pécsi 

Tudományegyetem, valamint az Env-in-Cent Kft. vett részt, egyik legfontosabb feladata 

különböző regionális éghajlati modellek adaptálása volt. Az adaptált regionális éghajlati 

modellek szolgáltatják az alapot a Kárpát-medencében várható éghajlatváltozás becslésére. 

Ezen regionális éghajlati modellek a következők: az ALADIN-Climate (mely az ALADIN projekt 

(1991) keretében került kifejlesztésre), a korábban említett hamburgi Max Planck 

Meteorológiai Intézet által kifejlesztett REMO modell, - ezeket a modelleket az Országos 

Meteorológiai Szolgálatnál (OMSZ) adaptálták -, míg az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

http://prudence.dmi.dk/
http://ensembles-eu.metoffice.com/
http://www.cecilia-eu.org/


(ELTE) Meteorológiai Tanszékén a Hadley Központ PRECIS regionális klímamodelljét és a 

RegCM-et alkalmazzák. A kutatások sorában fontos mérföldkőnek számított a 25 európai 

intézet munkáját összefogó PRUDENCE projekt eredményeinek hazai feldolgozása (Bartholy 

et al., 2006a). Az ELTE Meteorológiai Tanszékének aktív közreműködésével a CECILIA projekt 

(Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment , Halenka 

2007) keretein belül folytak regionális klímadinamikai kutatások. A CECILIA (2006-2009) 

európai projektben 12 európai ország 16 intézete vett részt. A projektben az OMSZ a fent 

említett regionális klímamodellekkel, míg az ELTE a PRECIS-el és a RegCM-el vett részt. A 

program elsődleges célja, hogy szélesítse ismereteinket a Közép- és Kelet-Európában várható 

helyi klímaváltozásról és annak erdészetre, mezőgazdaságra, vízháztartásra és 

levegőminőségre gyakorolt hatásairól. Az elmúlt évek nemzetközi munkáihoz (magyar 

részvétellel) kapcsolódik továbbá a CLAVIER (Climate Change and Variability: Impact on 

Central and Eastern Europe ) program. 

Magyarországon regionális klímamodellezés céljára használt modellek eredményeinek 

együttes kiértékelése rendelkezésre áll hazánk térségére (Bartholy et al., 2006b; 2006c; 

2009a; 2009b; Torma et al., 2008; 2011; Csima és Horányi, 2008; Szépszó és Horányi, 2008; 

Szépszó et al., 2008; Pieczka et al., 2009). Az eredmények együttes kiértékelése történhet 

egyszerűen átlagok képzésével, vagy akár az egyes modellek eredményeinek súlyozott 

figyelembevételével is (ez az ún. „REA” eljárás; Giorgi és Mearns, 2002). Az általunk 

választott eljárás az előbbit követi. Megjegyezzük azonban, hogy a „REA” (reliability 

ensembles averaging, megbízhatósági ensemble átlagolás) eljárás azt a célt szolgálja, hogy az 

egyes modellek bizonytalansági korlátait, azaz a megbízhatóságát számszerűsítse. Így 

lehetőség nyílik, hogy az egyes modelleket különböző súllyal lehessen számításba venni az 

ensemble átlagának meghatározásakor. Egy modell megbízhatósága a múltra vonatkozó 

hibáiból, a jövőre vonatkozó megbízhatósága, pedig az ensemble átlaghoz vett viszonyából 

állapítható meg. Az esetlegesen rosszul meghatározott súlyok a hibák és a bizonytalanságok 

növekedéséhez, és ezzel egyidejűleg a megbízhatóság csökkenéséhez vezethetnek, ebben az 

esetben az ensemble tagok egyszerű átlaga jobb eredményt képezhet. A fentebb említett 

négy regionális klímamodell és az általuk elvégzett szimulációk legfontosabb jellemzőit az 

alábbi táblázat foglalja össze. 

Meghajtó modell 
ARPEGE-Climat 

 

HadCM3 

 
ECHAM5 ECHAM5 

Regionális 

klímamodell 
ALADIN PRECIS RegCM REMO 

Időszak 1961-2100 
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2071-2100 

1961-1990 

2021-2050 

2071-2100 

1951-2100 

http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimamodellezes#sdfootnote9sym
http://www.clavier-eu.org/
http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimamodellezes#sdfootnote10sym
http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimamodellezes#sdfootnote11sym
http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimamodellezes#sdfootnote11sym
http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimamodellezes#sdfootnote12sym
http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimamodellezes#sdfootnote12sym


Forgatókönyv A1B B2 A1B A1B 

Felbontás 10 km 25 km 10 km 25 km 

Magyarországon alkalmazott regionális klímamodellekkel készített szimulációk 

legfontosabb jellemzői. (Horányi et al., 2010 alapján.) 

Minden szimuláció felbontástól függetlenül (10 km, vagy 25 km) teljes terjedelmében 

magában foglalta a Kárpát-medencét. A táblázatból leolvasható, hogy az alkalmazott 

modellekkel a XXI. századra várható éghajlatváltozást szimulálták eltérő forgatókönyvek 

alkalmazásával. A modellek alapján a XXI. század középső és utolsó három évtizedére is 

adhatunk becsléseket. Az eltérő fizikai eljárásokkal, különböző éghajlati forgatókönyvek 

felhasználásával alkalmazott klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése 

lehetőséget nyújt, hogy a projekciókban lévő bizonytalanságokat számszerűsítsük. Abban az 

esetben ugyanis, ha a modellek bizonyos változásban jó egyezést mutatnak, akkor a 

projekciók biztosabbnak vehetők, abban az esetben azonban, ha az eredmények eltérőek, 

akkor a várható változás kisebb bizonyossággal állapítható meg. A következőkben a 

rendelkezésre álló eredmények alapján a hőmérsékletre és a csapadékra vonatkozó várható 

változásokat mutatjuk be a 2021-2050 (három modell alapján) és 2071 2100 közötti (négy 

modell alapján) időszakokra vonatkozóan. A változások minden esetben a referenciául vett 

szimulált 1961-1990 bázisidőszak átlagaitól vett eltéréseket jelentik. Minden modell 

esetében a saját szimulált bázisidőszakhoz viszonyított változása került felhasználásra a 

számítások során. 

A 2. táblázat foglalja össze a Magyarország területére eső rácsponti eredmények alapján a 

várható átlagos átlaghőmérséklet változásokat a fenti két időszakra vonatkozóan. Minden 

modell alátámasztja, hogy a XX. században tapasztalt átlaghőmérséklet emelkedése 

folytatódni fog a XXI. században is. A modellek statisztikailag szignifikáns átlaghőmérséklet 

emelkedést jeleznek mind éves, mind pedig évszakos szinten (Horányi et al., 2010). Az 

évszázad végére átlagosan nagyobb mértékű melegedés várható, mint az évszázad közepére. 

Az átlagos melegedés 2021-2050 közötti időszakban éves szinten átlagosan 1,5 °C, míg 2071-

2100 között ez az érték 3,5 °C. Az éves melegedés értéke a modellek szerint 1,1 1,9 °C (2021-

2050), illetve 3,1-4,0 °C (2071-2100) közötti. A legnagyobb szórást mindkét időszakban a 

nyár mutatja: 0,7 és 2,6 °C (2021-2050), valamint 3,5-6,0 °C (2071-2100) közötti változás 

értékekkel. A bizonytalanság a tél tekintetében a legalacsonyabb. A század közepére a 

modellek a teleket átlagosan 1,2 °C-kal melegebbnek jelzik előre. A téli évszakban várható 

melegedést a modellek 1,1 °C és 1,3 °C közötti értékekben prognosztizálják. A 2021-2050 

közötti időszakra vonatkozóan a projekciók tavaszra 1,1-1,6 °C, míg őszre 0,8 2,0 °C közötti 

átlagos melegedést vetítenek előre. A modellek alapján a 2071-2100 közötti időszakra a téli, 

tavaszi és őszi melegedés mértékei rendre a következő hőmérsékleti értékekkel 

jellemezhetőek: 2,5-3,9 °C, 2,3-3,1 °C és 3,0-3,9 °C. A melegedés területi eloszlását tekintve a 



modellek egyértelműen maximumot jeleznek az ország déli, délkeleti területeire, míg 

minimumot az ország északnyugati régióira.  

 

  Éves Tél Tavasz Nyár Ősz 

2021-2050 1,1-1,9 1,1-1,3 1,1-1,6 0,7-2,6 0,8-2,0 

2071-2100 3,1-4,0 2,5-3,9 2,3-3,1 3,5-6,0 3,0-3,9 

Magyarországi rácsponti adatok alapján várható éves és évszakos átlaghőmérséklet 

átlagos megváltozása.  

A mértékegység: °C. (A változás minden esetben emelkedést jelent, ezért egységesen 

nincsenek külön feltüntetve a + jelek az értékek előtt. Horányi et al., 2010 alapján.) 

Míg a várható hőmérsékletváltozás terén a modellek egyetértettek a változás irányában 

(melegedés), s csupán a változás mértékében mutattak eltérő eredményeket, addig a 

csapadék várható megváltozásában az eredmények lényegesen nagyobb bizonytalanságot 

mutatnak. A csapadék megváltozása tekintetében nemcsak a változás mértékében mutatnak 

eltérő eredményeket a modellek, hanem a változás irányában is. 

  Éves Tél Tavasz Nyár Ősz 

2021-2050 (-7) - 0 (-10) - (+7) (-10) - (+3) (-5) - (-2) (-4) - (+14) 

2071-2100 (-21) - (+3) (-6) - (+31) (-8) - (+2) (-43) - (-18) (-18) - (+19) 

Magyarországi rácsponti adatok alapján várható éves és évszakos csapadékösszeg 

megváltozása. A mértékegység: %.  

(Az egyes intervallumok az adott időszakban rendelkezésre álló 3 modell eredményei 

(2021 2050), illetve 4 modell eredményei (2071-2100) alapján meghatározott értékeket 

jelölik. Horányi et al., 2010 alapján.) 

Az éves eredmények alapján inkább csapadékösszeg csökkenést, mint növekedést vetítenek 

előre a modellek, melynek a mértéke a század közepére kisebb, mint a század végére. A 

globális modellekből származó eredményekhez hasonlóan az éves csapadékösszeg változása 

nagyon kismértékű lesz előreláthatóan. A változás irányának meghatározása, azaz, hogy 

kevesebb vagy több csapadék várható éves szinten Magyarországon, még regionális 

klímamodellek alkalmazásával is elég bizonytalan. Jelenlegi tudásunk alapján azonban 

megállapítható, hogy a csapadékösszeg nagy valószínűséggel 5%-ot meghaladóan csökkenni 

fog az évszázad végére. A modellek a legnagyobb bizonyossággal a nyári csapadékösszeg 

csökkenését mutatják mind a 2021-2050, mind pedig a 2071-2100 közötti időszakra 

vonatkozóan. A 2021-2050 közötti időszakban a nyári csapadékösszeg csökkenése 

kismértékű: 2 és 5% közötti, ugyanakkor 2071-2100 közötti időszakban valószínűsíthetően 

ennél nagyobb mértékű csapadékösszeg csökkenéssel kell számolnunk, melynek mértéke 18 

43% közötti lesz. Mind a két időszakban kisebb bizonyossággal ugyan, de a tavaszi és az őszi 

csapadékösszeg csökkenése, illetve növekedése valószínűsíthető. A század végére azonban a 

modellek nagyobb bizonyossággal mutatják a téli csapadékösszeg növekedését, mint a többi 



évszakban. Figyelemre méltó, hogy a téli csapadékösszeg 2021-2050 közötti időszakra 

várható változása előjelet vált az évszázad végére, tehát a változás időben nem lineáris. A 

Kárpát-medencében (kitüntetett figyelmet szentelve Magyarországnak) várható 

változásokkal kapcsolatos ismeretanyag részletes összefoglalóját nyújtja a Klímavátozás – 

2011: klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére című kiadvány (2011, szerk.: Bartholy et 

al.,). 
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A bioszféra szolgáltatásai és védelmének jelentősége 

A bioszférát alkotó fajok elterjedése, az életközösségek faji és mennyiségi összetétele a földi 

élet kezdetétől fogva folyamatosan változik. Korábban az élővilág földtörténeti léptékű 

átalakulása természetes folyamatként volt felfogható, de az utolsó néhány ezer év 

változásaiban egyre nagyobb súllyal szerepelnek az emberi tevékenységnek tulajdonítható 

hatások. A környezetünkre gyakorolt antropogén hatások közül az egyik legvitatottabb és 

legjelentősebb a klímaváltozás kérdésköre. (Hufnagel és Sipkay 2012, Harnos et al. 2008) 

A klímaváltozás kétségkívül jelentős hatással van a természetes ökológiai rendszerekre és 

rajtuk keresztül a társadalmi és gazdasági folyamatokra. Ma már elfogadott tény, hogy a 

gazdasági és társadalmi életünk a korlátozott természeti erőforrásokra támaszkodik és az 

ökoszisztémák legkülönfélébb hasznait élvezi („ökoszisztéma szolgáltatások”). Ennek alapján 

az ökoszisztémák nem csak egy szektort jelentenek a többi között, hanem az ökoszisztéma 

szolgáltatások révén a legtöbb szektorral kapcsolatban vannak és a globális változások 

elsősorban ezek megváltozásán keresztül befolyásolják életünket. (Hufnagel és Sipkay 2012, 

Harnos et al. 2008) 

 

A globális változások az „ökoszisztéma szolgáltatások” révén vannak hatással számos 

szektorra, végeredményében a társadalmi jólétre (Czúcz et al. 2007 alapján) 

 

Az elmúlt évtizedekben már megfigyelhető a klímaváltozás közvetlen és közvetett hatása a 

szárazföldi és tengeri ökoszisztémákra – egyed, populáció, faj és ökoszisztéma összetétel, 

valamint funkció szinten egyaránt. Minimálisan 20 éves adatsorok vizsgálata alapján több 

mint 500 taxonnál statisztikailag szignifikáns összefüggés mutatható ki a hőmérséklet és az 

adott taxon egy biológiai-fizikai paraméterének változása között. A kutatások a taxonok 

fenológiai, morfológiai, fiziológiai, viselkedésbeli tulajdonságainak, járványok, kártételek 

gyakoriságának, illetve a fajok elterjedésének megváltozását és egyéb közvetett hatásokat 

mutattak ki. 

A klímaváltozás természetközeli ökoszisztémákra gyakorolt lehetséges hatásai és az 

élőlényközösség erre adott válaszreakciói azonban – az ilyen szempontból behatóbban 



tanulmányozott agrárrendszereknél – még kevésbé ismertek. Ennek oka a természetközeli 

ökoszisztémák nagyobb komplexitásában keresendő. 

Az ökológiai rendszer magában foglalja az élőlényeket, élettelen környezetüket és 

kapcsolataikat rendszerszemléleti alapon reprezentálja (KALAPOS, 2007). Minden 

közösségszintű ökológiai rendszer működését az abiotikus környezet és a biotikus tényezők 

befolyásolják. Az abiotikus környezet az élettelen ökológiai tényezőket tartalmazza, amelyek 

egységei a talaj fizikai és kémiai tulajdonságok felölelő edafikus, a hegyrajzi (tengerszint 

feletti magasság, talaj lejtése, stb.) és az éghajlati tényezők (MOSER & PÁLMAI, 1992). 

A biotikus tényezők alatt egyrészt a szervezetek kölcsönhatásait (termelők, fogyasztók és 

lebontó szervezetek kölcsönhatásai) értjük, másrészt az antropogén hatás közvetve vagy 

közvetlenül jelenik meg. Közvetve azáltal, hogy a környezet fizikai, kémiai és biológiai 

feltételeit megváltoztatja, közvetlenül pedig az élőlényekre gyakorolt hatásával (pl. 

erdőirtás). 

Az élőhely és az életközösség dinamikus egységét ökoszisztémának vagy biogeocönózisnak 

nevezzük, amely meghatározott energiaforgalommal rendelkezik. Az ökoszisztéma 

viszonylag állandó tér-idő rendszer, amelynek komponensei kicserélődhetnek és 

megváltozhatnak, ezért nyílt rendszernek nevezzük. A legmagasabb fokú ökoszisztéma a 

bioszféra, amely a három geoszférának (litoszféra, atmoszféra, hidroszféra) az a közös része, 

ahol élőlények élnek. 

Minden ökoszisztémát meghatározott fajösszetétel és meghatározott egyedszám jellemez. 

Az ökoszisztémának nemcsak térbeli kiterjedése (biotóp), hanem időbeli változékonysága is 

van, biológiai egyensúlyban van. Az ökoszisztémában jelen levő fajok között versengés indul 

meg a forrásokért. A kompetitív kizárás és a korlátozott hasonlóság elve szerint csak azok a 

fajok élhetnek együtt, amelyek ökológiai helye, niche különbözik (HUTCHINSON 1957, 

HARDIN 1960). A niche jelentése fülke, tehát úgy értelmezhetjük, hogy az élettér a 

különböző populációk számára, a források által alkotott, képzeletbeli fülkécskékre tagolódik. 

Két azonos niche-ű populáció tartósan nem élhet ugyanazon a térbeli helyen. A 

megvalósulás állapotától függően kétféle niche-t különböztetünk meg, az egyik a 

fundamentális (lehetséges), a másik a realizált (megvalósult) ökológiai státus. A 

fundamentális niche azt a teret jelenti, amelyet az élőlénypopuláció teljesen magában foglal 

el a többdimenziós ökológiai térben. Ha a populáció környezetében ténylegesen 

rendelkezésre álló forrásokat vesszük figyelembe, a megvalósult niche-hez jutunk. A realizált 

mindig kisebb a fundamentálisnál, mert a környezeti kényszerfeltételek miatt a 

populációnak le kell mondania egy vagy több környezeti igényének tökéletes kielégítéséről. 

(PÁSZTOR & MESZÉNA, 2007) 

Az ökoszisztémák fontos szerepet töltenek be a bioszféra működésében. Ökoszisztéma 

szolgáltatásoknak nevezzük azokat a tevékenységeket, amelyek jótékony hatásait az 



emberiség élvezi. Ezen szolgáltatások működésüket tekintve több csoportba oszthatóak 

(MEA, 2005): 

 Élelmezési szerep: az ökoszisztémák részt vesznek különböző termékek 

előállításában (például étel, víz, fa, rostok, orvosi és kozmetikai termékek). 

 Szabályozó szerep: az ökológiai rendszerek fontos szabályozó szerepet töltenek be a 

bioszférában, amely vonatkozik a klíma szabályozására, szén tárolására, víz és levegő 

tisztítására, katasztrófák helyreállítására. 

 Kulturális szerep: esztétikai, lelki és feltöltődési élményeket nyújtanak. 

 Támogató szerep: az ökoszisztémák fontos feladatai közé tartozik az primer és 

másodlagos produkció előállítása, a biodiverzitás fenntartása, ásványi anyagok 

körforgásának fenntartása, talaj képződése. Ezen szolgáltatást az emberek nem 

közvetlenül érzékelik, ellentétben a fentebb említett három szereppel. Az ökoszisztémák 

támogató szolgáltatásai és a növények ökofiziológiai tulajdonságai közötti kapcsolat 

látható:  

Növény ökofiziológiai tulajdonságai Ökoszisztéma szerepe 

Fotoszintézis, légzés és párolgás CO2 és H2O nettó ökoszisztéma cserélődés 

Szén területi eloszlása (földszín felett vagy alatt), 

versengés a fajok között, szimbiotikus kapcsolatok 

Ökoszisztéma áramainak eloszlása 

Növekedés, öregedés, lombhullás Szénforrás és -nyelő 

Ásványi anyagok, klíma, életforma, növény 

funkcionális típusok, fenológia, lombkorona 

szerkezet, utódlás 

Térbeli és időbeli változékonyság az 

ökoszisztémák között és belül 

Növények ökofiziológiája és ökoszisztémák szolgáltatásainak kapcsolata (BUCHMANN, 

2002) 

A Föld az élet keletkezése óta számos kisebb-nagyobb klímaváltozáson ment keresztül. Az 

őslénytani és őskörnyezettani (paleoökológiai) kutatások alapján valószínűnek látszik, hogy 

több földtörténeti korszakhatár bekövetkezésében éghajlat-változási jelenségek játszottak 

közre. A jelenleg folyó kutatások rávilágítanak arra, hogy a múlt század óta észlelt globális 

klímaváltozás komolyan veszélyezteti a ma élő fajok jelentős részét. 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 háttérrátának mintegy 50-100-szorosa. 



Nem mindenki számára egyértelmű, hogy a biodiverzitás csökkenése valóban jelentős 

veszteséget jelent-e az emberiség szempontjából. A közfelfogás szerint valaminek az értékét 

az határozza meg, mennyit hajlandók fizetni érte az emberek. A hagyományos közgazdasági 

szemlélet hajlamos alábecsülni a természeti erőforrások értékét, így a környezetkárosítás 

árát és a természeti erőforrások készleteinek felélését többnyire elhanyagolja. Az ökológiai 

közgazdaságtan e problémát úgy oldja meg, hogy gazdasági nyelvre fordítja le a biológiai 

sokféleség különféle szempontú (klímaszabályozás, vízretenció, ökológiai önszabályozás stb.) 

értékeléseit. 

Az ökológiai közgazdaságtan eszközeivel a pénzegységeket, mint általános értékmérőt 

alkalmazva, olyan szolgáltatások értékét számszerűsíthetjük, mint például az ökoszisztémák 

klímaszabályozó szerepe, vagy a hegyi erdők szerepe a vízvisszatartásban és ezzel az árvizek 

mérséklésében. Fontos szempont továbbá a természetes élőhelyek és társulások közvetett 

használati értéke, valamint a jövőbeli felhasználás lehetőségeire vonatkozó potenciális 

értékek. 

 



 

 

Az ökoszisztéma szolgáltatások értékének globális térképe (Costanza et al. 1997). A 

színkód az ökoszisztémák becsült értékét reprezentálj, ugyanezen kóddal az európai és a 

magyarországi viszonyok térképes megjelenítése. 

Egy globális klímaváltozási tendencia lehetőségének és várható hatásainak értékelésekor 

világosan kell látni, hogy az emberi társadalom a bioszféra része, attól (annak 

„szolgáltatásaitól”) elválasztva életképtelen. Köztudott, hogy a bioszféra szolgáltatásai 

korlátozottan állnak rendelkezésre, a természeti erőforrások végesek. A bioszféra 

szolgáltatásait az eltérő élőhelyeken felismerhető élőlényközösségek (biomok, társulások) 



együttesen, egymással kölcsönhatásban nyújtják. Egy adott élőlényközösség által nyújtott 

szolgáltatás volumene az élőlényközösség típusától függ, és annak térbeli kiterjedésével 

(területével) arányos. Egy adott élőlényközösség sérülésének vagy megsemmisülésének 

hatása a globális ökoszisztéma folyamatain keresztül (bio-geokémiai ciklusok, globális 

légkörzés stb.) 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. 

A klímaváltozás a globális változási folyamatok természetvédelmi szempontból legfontosabb 

eleme. A jelenleg uralkodó „in situ konzerváció”, vagyis a fennálló ökológiai állapotok 

jelenlegi élőhelyeken való megőrzése helyett, a természetvédelem célja csakis a bioszféra 

működőképességének, önszabályozó kapacitásának és biológiai sokféleségének megőrzése 

lehet. Ennek megvalósítása a károsító emberi hatások megakadályozásával és az ökológiai 

rendszerek természetes alkalmazkodási folyamatainak aktív segítésével lehetséges. 

A probléma megoldásában az öko-mérnökségen („eco-engineering”) alapuló aktív 

természetvédelmi munka nem kerülhető el. Ez a munka alapvetően két fő részfeladatra 

bontható:  

 hazánk megváltozó éghajlatának megfelelő természetes és természetközeli 

élőlényközösségek létrejöttének elősegítése, 

 a jelenleg hazánkban élő, és annak megváltozó ökológiai feltételeihez alkalmazkodni 

képtelen élőlény-együttesek menekülési útvonalának biztosítása. 

A meglévő természetvédelmi területeinken elsődleges cél a klímától független károsító 

hatások (zavarás, szennyezés, fragmentáció…) mainál hatékonyabb kiküszöbölése, de a 

megváltozó éghajlat hatásaira bekövetkező szerkezeti átstruktúrálódásokat és az új fajok 

spontán megtelepedését nem szabad akadályozni. Ez azonban önmagában nagyon kevés. 

Elengedhetetlenül szükséges, hogy más művelési ágból kivont területeken aktív 

telepítésekkel segítsük elő a mi jövőbeli klímánkhoz, más területen már adaptálódott 

természetközeli társulások kialakulását. Ehhez a földrajzi analógia módszere nyújthat 

segítséget, amellyel megkereshetjük hazánk jövőbeli klímájának jelenlegi analógjait és ezen 

területek flóráját és faunáját, valamint természetes vegetációtípusait és talaját kell 

mintaként és propagulum-forrásként tekintetbe vennünk. (Ezek a területek többnyire 

hazánktól délre a Balkán-félszigeten találhatók.) A másik feladat az alkalmazkodásra 

képtelen fajok megőrzése, ami szintén a földrajzi analógián alapuló területkeresés és 

transzlokáció segítségével oldható meg, de itt azon területek megkeresése a cél, amelynek 

jövőbeli klímája éppen hazánk jelenlegi illetve historikus éghajlata. (Nagyrészt lengyelországi 

területek jöhetnek elsősorban szóba.) Ezen aktív természetvédelmi beavatkozások 

megvalósítása csakis a természetvédelmi hatóságok nemzetközi együttműködésével 

valósítható meg, amelyben a diplomáciai és nemzetközi jogi eszközök alkalmazása 

nélkülözhetetlen. 



Ezek kapcsán különböző emberi tevékenységek és szektorok látszólagos érdekei 

ütközhetnek, ami szükségessé teszi a hatások és következmények pénzbeli kifejezését. Ehhez 

az ökológiai közgazdaságtan eszközei nyújtanak lehetőséget, a bioszféra szolgáltatásainak 

számszerűsítésével. A klímavédelmi célú erdőtelepítések, a természetvédelmi célú 

transzlokációs projektek, a földterületeknek az intenzív művelésből való kivonása, vagy 

éppen az ökológiai feltételeknek megfelelő mezőgazdaság kialakítása ezen eszközök 

segítségével lendíthető fel. 
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Vízi és vizes élőhelyek, hidrobiológiai hatások 

A klímaváltozás általános hatásai a vízi ökoszisztémákra 

A vízi ökológiai rendszerek a sajátos közeg, fizikai és kémiai jellemzők, illetve sajátos 

táplálékhálózataik és funkciós csoportjaik folytán a szárazföldi ökoszisztémáktól eltérő 

változásokon mennek keresztül a globális felmelegedés hatására. Emiatt mindenképp 

indokolt, hogy külön figyelmet szenteljünk nekik. 

A klímaváltozás talán a legszembetűnőbb módon a sarkvidéki óceánokat érinti, ahol a 

hőmérséklet és az aciditás a globális átlaghoz képest kétszeres ütemben nő. A nyári 

jégborítás 2037-re teljesen megszűnik majd az északi sarkvidéki tengereken. Ezáltal egyes 

habitatok végleg eltűnnek. Hasonlóan a korallzátonyok, tengerifű mezők és mangrovék a 

klímaváltozáshoz köthető, erőteljes visszaszorulásához (Hoegh-Guldberg és Bruno 2010). 

Ezen folyamatok a habitatok diverzitásának csökkenését, egyes fajok kihalását 

eredményezik. 

Számos példával alátámasztható, hogy a vízi életközösségek kimondottan érzékenyek a 

klímaváltozásra, hamarabb és intenzívebben reagálnak, mint a legtöbb szárazföldi 

életközösség (Battarbee 2000, Sipkay et al (2008, 2009, 2012), Vadadi-Fülöp Cs et al. (2008, 

2009, 2012)). A tengeri zooplanktonban zajló változások drámai sebességgel mennek végbe: 

az északkeleti Atlanti-óceán copepoda közösségei évtizedenként 260 km-rel vándoroltak 

északabbra, a Centropages chierchiaeés a Temora stylifera Calanoida (Copepoda) fajok 

esetében ez a sebesség 157 km / évtized. Összehasonlítás képpen: egy 99 madár-, lepke- és 

lágyszárú fajt vizsgáló metaanalízis 6,1 km-es area eltolódást állapított meg évtizedenként. A 

plankton élőlényeinek fenológiája is rendkívül érzékenyen, nagy időbeli eltolódásokkal 

válaszol a klímaváltozásra. Egy tanulmány 172 növény, lepke, puhatestű, madár és kétéltű 

fenológiáját vizsgálva, évtizedenként 3-6 napos eltolódást állapított meg; a zooplankton 

esetében átlagosan 7,6 nap/évtized az eltolódás mértéke (Richardson 2008). 

A vízi ökoszisztémák klímaváltozásra adott válaszában ezidáig három általános érvényű 

szabályt sikerült felfedezni, melyek közül az első kettő mindenképp érvényes a szárazföldön 

is. 

 Az areák eltolódása a magasabb szélességek vagy a tengerszint felett magasabban 

fekvő területek felé. 

 A fenológiai mintázatok megváltozása. 

 Az átlagos testméret csökkenése, mind a közösség, mind a funkciós csoportok, mind 

pedig az egyes populációk szintjén (Montoya és Raffaelli 2010, Daufresne et al. 2009). 
A légköri CO2 -szint emelkedés közvetlen hatása a tengeri ökoszisztémákra 

Napjainkban köztudott, hogy a légköri CO2 nagy mértékben felelőssé tehető Földünk 

megnövekedett hőmérsékletéért, de kevésbé ismert az, hogy közvetlen hatással van a vízi 

ökoszisztémákra is. A légkörben található CO2 mennyisége mára elérte a 380 ppm-et. A 



mérések szerint ez az érték mintegy 80 ppm -mel meghaladja az elmúlt 740 000 évben 

mérhetőt (Petit et al. 1999). 

A légkörbe kerülő CO2 mennyisége és a tengerek CO2 tartalma egyensúlyban áll egymással, 

az évi kibocsájtás 25%-a a vizekbe oldódik (Canadell et al. 2007). A bekerülő CO2 hidrogén 

karbonáttá és hidrogén ionná alakul, a felszabaduló hidrogén ion pedig a karbonátionokat 

lekötve csökkenti az olyan vázképző állatok kalcifikációjának sebességét, mint amilyen a 

korall is (Hoegh-Guldberg et al. 2007). 

A folyamatot a 0,7 °C-kal megemelkedett vízhőmérséklet, a beoldódott CO2 következtében 

létrejött 0,1 pH emelkedés is tovább erősíti. A korallállatok a kisebb hatékonyságú 

vázképzést első lépésben úgy próbálják ellensúlyozni, hogy csökkentik a hosszirányú 

növekedési rátájukat, vázuk sűrűségét, valamint több energiát fektetnek a vázképzésbe, 

amit a szaporodási ráta és ellenálló képesség csökkentésével érnek el. Ennek a három 

jelenségnek következtében méretben kisebb, törékenyebb, újrakolonizálásra kevésbé képes 

korallszirteket kapunk. 

A korallállatok a melegedést csak kis mértékben képesek elviselni, a velük szimbiózisban élő 

dinoflagelláták (Symbiodinium spp.) kilépnek a szimbiózisból, ha az nyári maximális 

vízhőmérséklet 1-2°C-kal 3-4 hétig meghaladja a megszokottat. A korallok képesek 

visszaszerezni szimbiontáikat, de csökkent kalcifikáló-, szaporodó-, betegségekkel szemben 

ellenálló és kompetíciós képességgel rendelkeznek, mint azelőtt. Ezáltal a korallok helyét 

idővel makroalgák vehetik át az ökoszisztémában, ami jelentős biodiverzitás csökkenést 

eredményez. 

Ha a légköri CO2 mennyiség meghaladja az 500 ppm-et és ezzel együtt a felmelegedés a 3°C-

ot, akkor a korallzátonyok teljes rendszere megsemmisülhet. A halállomány összeomlása 

mellett a zátonyok többé nem védenek a vihar rombolásától sem. Ennek katasztrofális 

következményeit a közvetlenül a halászatból és turizmusból élő, közel 10 000 000 ember 

tapasztalhatja majd meg. (Hoegh-Guldberg et al. 2007). A CO2gáz köztudottan üvegházhatást 

fokozza, amely bolygónk átlaghőmérsékletét növeli. 

Folyók, tavak, tengerek, óceánok 

Halfajok gyakran termikus guildekbe csoportosulnak (Rahel et al. 1996, Magnuson et al. 

1979), a fajok elkülönülnek a fiziológiás és ökológiai optimumukban. A folyók 

hőmérsékletének emelkedése az elkövetkező években sok probléma forrása lehet. Az egyre 

melegedő vizek miatt a halfajok egyre északabbra és magasabbra szorulnak. A déli vizek 

hőmérséklet emelkedése melegkedvelő fajok visszaszorulását eredményezheti, mivel ezek 

sok esetben szűk tűrésűek. Az Egyesült Államok déli részének halfaunáját vizsgálva az derült 

ki, hogy a várható elterjedéscsökkenés 14,2% a melegkedvelő és 50% a hideg és hűvös 

vizeket preferáló halfajok esetében (Eaton et al, 1996). Egy másik vizsgálat tanulsága szerint 

a patakokban élő pisztrángok elterjedésbeli csökkenése akár a 7-76%-ot is elérheti (Rahel et 

al. 1996). 

Meg kell említenünk azt, hogy az elterjedési terület csökkenésével párhuzamosan az 

élőhelyek fokozatosan, egyre nagyobb mértékben feldarabolódnak, az így fennmaradt fajok 

pedig sokkal sérülékenyebbek a klímaváltozás hatásaira (Schwartz et al. 2006). A 



planktonikus élet szempontjából fontos környezeti tényező a felszíni vízhőmérséklet. A déli 

féltekén előfordul két, az időjárást jelentősen befolyásoló jelenség, az El Niño és La Niña. 

A La Niña (leánygyermek) a Csendes-óceán trópusi területeinek középső és keleti részén 

előforduló, a normálisnál hidegebb tengerfelszínt jelenti. La Niña idején a keleties 

passzátszelek megerősödnek, és Dél-Amerika nyugati partjainál a hideg víz intenzívebben 

áramlik fel. A tengerfelszín hőmérséklete 4°C-kal az átlagos alá esik. A La Niña nagyon 

stabillá teszi a légkört, és közel ellentétes éghajlati hatásai vannak, mint az El Niño-nak, ezen 

túl pedig kedvező a halállománynak is. 

Az elmúlt néhány évtizedben azt tapasztalták, hogy sokkal gyakrabban fordul elő az El Niño 

jelenség, mint korábban. Az El Niño idején a keleties passzátszelek nem a megszokott 

erősséggel fújnak, így Dél-Amerika nyugati partvidékén nem alakul ki a mélységből történő 

tápanyagban gazdag víz feláramlása, melynek következtében számottevően csökken a 

tengeri hal-és növényvilág. Emellett a légkör instabillá válik, nagy változásokat okozva ezzel a 

Föld déli féltekének időjárásában és csapadék eloszlásában. 

Az El Niño jelenség hatása nem korlátozódik a tengerek élővilágára sem. A tengeri fajokkal 

táplálkozó állatokra gyakorolt hatását talán jól szemlélteti az alábbi tanulmány (Barbraud és 

Henri Weimerskirch, 2001.): Megfigyelték, hogy 1970 óta a császárpingvin (Aptenodytes 

forsteri) állomány 50%-kal csökkent. A pingvinek számára nagyon fontos a megfelelő 

mennyiségű és minőségű táplálék mellett a téli jégborítottság is. Ha sok a part menti jég, 

akkor soká tart a szülőknek eljutnia a vízhez. A hideg víz viszont sokkal több táplálékot jelent, 

így több utódot nevelhetnek fel. Az El Niño tehát két, ellentétes módon szabályozza a 

császárpingvinek állományát. Egyrészt növeli a szülők túlélő képességét a jégfelület 

csökkenése által, de a szülők és a sikeresen felnevelt utódok számát csökkenti kevés 

táplálék. Összességében csökken a túlélési ráta, amely végül ismét egyensúlyba áll, sokkal 

alacsonyabb egyedszámmal. 

Área változások a Föld vizeiben 

Az egyes populációk hármas válaszút előtt állnak a klímaváltozással szembesülve: 

alakalmazkodnak, elvándorolnak, vagy kihalnak (Woodward et Al. 2010, Wrona et al. 2006, 

Perkins et al. 2010). Mindhárom változatra találni számos példát. Ezek a lehetséges válaszok 

szárazföldi és vizi élőlényekre egyaránt érvényesek; mindkét típusú élőhelyen el lehet 

különíteni jelentős helyváltoztatásra képes populációkat, mint a madarak, vagy halak, 

melyek esetében az aktív mozgást és viselkedésbeli reakciókat is számba kell vegyük. 

Mindkét élőhelyen előfordulnak helytülő élőlények, mint a tengeri füvek, korallok, 

szárazföldi növények, melyek esetében a propagulumok passzív terjedésével kell 

számolnunk; egyes hosszú életű élőlények (korallok, fák) pedig meghatározzák a társulás 

szerkezetét, és a változó környezetben sokáig fennmaradnak, de szaporodásra nem képesek, 

így eltűnésük késleltetett (Mokany et al. 2010). 

Az egyes populációk tér-időbeli eloszlása a környezeti változók (ezek egyike a klíma) és a 

metapopulációs dinamika, illetve diszperziós lehetőségek függvényében általában nem 



lineáris mintázatokat mutat. A klíma-fülke (climate envelope) elképzelés szerint a populációk 

mai előfordulási területének klíma paramétereiből, és a fajok fiziológiai tűrőképességéből 

megjósolhatjuk jövőbeli elterjedésüket, a különböző klíma scenariók függvényében. Ez az 

elképzelés még nem tartalmazza a fajok kölcsönhatásaiból és a diszperzió sebességéből 

adódó korlátokat. Kisebb térbeli skálán (<200 km) úgy tűnik, a populációk közti interakciók 

és a diszperzió, míg nagyobb léptékben (>200 km) a klíma határozza meg a fajok elterjedését 

(Gouhier et al. 2010). Nem minden faj képes lépést tartani a hőmérséklet változásával. A 

rövid életidejű és jó terjedőképességű fajok földrajzi elterjedése hamar idomul a 

változásokhoz; ezek a fajok új közösségeket fognak alkotni a lassabban terjedő, illetve 

hosszabb életű, így lassabban alkalmazkodó fajokkal (Montoya és Raffaelli 2010). 

Az édesvízi élőhelyek fragmentáltsága, szigetszerűsége miatt az élőlények kevésbé képesek 

elterjedési területük arrébbtolódásával követni a klímaváltozás hatásait (Giller et al. 2004). A 

terjedés problémáját a különböző fajok eltérő mértékben képesek áthidalni. A rovarok jó 

terjedési képességüknek köszönhetően, könnyen elvándorolhatnak a klímaváltozás során 

számukra legkedvezőbb klímát kínáló élőhelyekre. A vízi meiofauna tagjai, és egyes 

makroszkopikus gerinctelenek szintén jó terjedőképességről tesznek tanúbizonyságot, 

melynek még nagyobb földrajzi gátak sem jelentenek akadályt. Egy 4 oC-os hőmérséklet 

emelkedés 680 km-es észak felé történő vándorlást tenne szükségessé, ha az feltételezzük, 

hogy az egyes fajok változatlan hőmérsékletű vizet igényelnek (Woodward et al. 2010). 

Főleg a nagyobb testű állatok számára jelenthet gondot a rossz terjedőképesség. A halak 

között gyakran találunk egy-egy tóhoz, vízgyűjtőhöz kötött, benszülött fajokat. Amennyiben 

nem képesek kedvezőbb hőmérsékletű vizekbe eljutni, kénytelenek alkalmazkodni a 

hőmérséklet változáshoz. Ezt megkönnyíti, hogy kisebb eséllyel kell kompetítorokkal 

megküzdeniük, hiszen azok is akadályoztatva vannak az új élőhely elérésében. Egyes halak 

képesek lehetnek meghódítani északabbra eső vízgyűjtőket is. Különösen az anadrom 

halaknak adódnak erre jó esélyeik, ahogy ezt két lazac fajnál már megfigyelték Kanadában 

(Babaluk et al. 2000, Woodward et al. 2010). A jégkorszak végén a Nagy-Tavakba a 

Mississippi és az Atlanti régió refugiumaiból 122 halfaj vándorolt vissza. A felmelegedés 

várható mértékét, a táplálkozási és szaporodási igényeket figyelembe véve, 58 vizsgált 

halfajból további 27 vándorolhat be a Nagy-Tavakba. Sok nagy folyórendszer kelet-nyugati 

irányú, így kevesebb lehetőség van a populációk vízgyűjtőn belüli vándorlására (Carpenter et 

al. 1992, Ficke et al. 2007). Eurázsiában számos délről észak felé tartó folyó is található, az 

ezekben élő populációknak könnyű lehet elterjedési területük északabbra tolása (Wrona et 

al. 2006). 

Bizonyos esetekben kimutatható, hogy a melegebbé vált élőhelyek kolonizációja csupán a 

diszperzió akadályozottsága miatt nem ment még végbe. Mikrokozmosz kísérletekben 

vizsgálták, hogy az alacsonyabb fekvésű, melegebb vizű, illetve magasabb fekvésű, hidegebb 

tavak planktonikus rákjai közti kompetíció kimenetele hogyan függ a hőmérséklettől. Több, 

melegebb vízből származó faj a hidegebb (13 oC) medencékben is versenyképesnek 

bizonyult, lehet, hogy ezek ténylegesen képesek lennének meghódítni a magasabban fekvő 

tavakat is. A magasabb hőmérsékletű (20 oC) mikrokozmoszokban a melegebb tavakból 



származó fajok nagyobb arányt értek el. A klímaváltozás során az alpesi tavak rezisztenciája a 

melegkedvelő fajok inváziójával szemben csökken (Carpenter et al. 1992, Holzapfel és 

Vinebrooke 2005). 

Az alpesi tavakban élő fajok terjedési képessége rossz, mivel kevés vízimadár, emlős és 

ember működhet közre a terjedés elősegítésében. Emiatt a melegebb tavakból a potenciális 

új betelepülők később jelennek csak meg a számukra alkalmassá váló vizekben, ugyanakkor a 

hidegkedvelő fajoknak kisebb esélyük van északabbi magashegységi tavakba eljutni, ahol 

túlélhetik a klímaváltozást (Holzapfel és Vinebrooke 2005). 

A tengeri plankton esetében figyelhetjük meg a legnagyobb mértékű area áthelyeződéseket. 

A nagy méretű vízi rendszereken belül sokkal hatékonyabb a diszperzió, mint akár a 

szárazföldön (Giller et al. 2004). Az elmúlt 50 évben a kontinentális talapzat mentén élő 

(pszeudo-óceáni), melegkedvelő Ceratium (Dinophyta) fajok és copepoda közösségek 

elterjedési határa 1100 km-rel tolódott ki északra. 

Az Északi-tengerben a 20. század 70-es, 80-as éveiben a mérsékelt övi copepoda fajok 

kiszorították a szubarktikus fajokat. A 80-as években a szél intenzitása az Északi-tenger 

térségében erősödött, és a felszíni vízhőmérséklet az Atlanti-óceán északi részén, és az 

Északi-tengerben egyaránt emelkedett. 1984-85-ben, illetve 1987-88-ban az Északi-tenger 

planktonikus közösségeiben nagy arányú váltás figyelhető meg a fajösszetételben, ami egyes 

klíma paraméterek (szél intenzitása és iránya, felszíni vízhőmérséklet, NAO, északi félteke 

hőmérsékleti anomália) változásával magyarázható. Az egyes fajok kicserélődése feltehetően 

egymást erősítette, két egyensúlyi állapot között egy viszonyleg gyors átmenet játszódott le. 

Az új egyensúlyi állapotra melegkedvelő fajok jellemzőek, melyek az észak-keleti Atlanti-

óceánban, főleg a kontinentális talapzat mentén fordulnak elő. Ezen fajok beáramlását az 

európai self menti tengeráramlatok erősödése, és ezáltal az Északi-tengerbe beáramló 

víztömeg is elősegítette (Beaugrand 2004). 

 



A 80-as, 90-es években az Északi-tengerben végbement változások, melyek a planktonikus 

közösség kicserélődéséhez vezettek (Beaugrand 2004) 

Az eredeti, szubarktikus fajok nagy testűek, és nagy biomasszával voltak jelen a 

zooplanktonban. A mérsékelt övi fajok testmérete kisebb, és jóval alacsonyabb biomasszát 

alkotnak. Ráadásul, a Calanus finmarchius rendesen tavasszal volt jelen legnagyobb 

egyedszámban, amikor a tőkehalak lárvái ezzel a rákkal táplálkoztak. A C. finmarchiust 

felváltó C. helgolandicusegyedszám csúcsa őszre esik, így a tőkehal lárvák fő táplálékforrása 

megszűnt (Richardson 2008). 

Az északnyugati Atlanti-óceánban ugyanazon copepoda közösségek elterjedése déli irányba 

mozdult el az utóbbi évtizedekben. A 80-as, 90-es években Labrador és Új-foundland 

környékén szokatlanul hideg volt a klíma, és az északról délre tartó Labrador-áramlás 

erősödött (Richardson 2008). 

Hasonló nagyságrendű változás az antarktiszi óceánban a krill visszaszorulása: az (Euphasia 

superba) egyedsűrűsége a 70-es évektől csökken; a krill mennyisége pozitív összefüggést 

mutat a klorofill koncentrációval, és a téli jégborítással. A krill fontos táplálékai ugyanis a jég 

alatt élő algák. A szalpák (Urochordata) a krillel szemben a melegebb vizet és az alacsonyabb 

produktivitású területeket kedvelik. A szalpák elterjedési területe a krill visszaszorulásával 

párhuzamosan, délebbre tolódott. Minthogy a krill a táplálékhálózat magasabb szintjeinek 

alapját jelenti, ez az átrendeződés kihatással lehet a bálnák, pingvinek, tengeri madarak és 

halak populációira is (Atkinson et al. 2004). A krill nem képes hatékonyan táplálkozni a 

kisebb méretű algasejteken, míg a szalpák igen. A jégborítás csökkenése és a zooplankton 

változásai miatt az Adélie-pingvinek populációja 90 %-kal zsugorodott a 70-es évektől 

napjainkig (Sarmento et al. 2010). 

Ha az areák eltolódását vizsgáljuk, külön említést kell tennünk a kis méretű élőlényekről, 

melyek között nagy arányban találunk kozmopolita fajokat. Az 1 mm-nél kisebb testméretű 

fajok gyakran minden élőhelyen megtalálhatóak, az egész Földön (Finlay 2002, Perkins et al. 

2010). Például, egyetlen tó 0,1 cm3-es üledék mintájából a Paraphysomonas protiszta genusz 

egész világon ismert fajainak 80 %-át sikerült kimutatni. Úgy tűnik, az egysejtű csoportok 

fajai mindenhol jelen vannak, és az aktuális körülményeken múlik, hogy az általános 

fajkészletből melyek szaporodak el. Ez arra enged következtetni, hogy a klímaváltozáshoz 

való alkalmazkodás a legkevésbé jelent gondot ezeknek a kis méretű élőlényeknek, mivel 

azonnal tudnak reagálni az adott hőmérsékleten leginkább versenyképes faj 

elszaporodásával (Finlay 2002). Az algák jó terjedőképességét figyelembe véve, nem 

valószínű, hogy az elkövetkezendő száz évben várható, 3 fokot meghaladó felmelegedés 

súlyosan károsítaná ezeket a közösségeket (Moss et al. 2003). 
Evolúciós változások 

Bár a klímaváltozás az evolúció léptékével mérve gyorsan történik, de egyes fajok képesek 

ilyen rövid idő alatt is evolúciós választ adni. Ezek a válaszok döntőek lehetnek a populációk 

fennmaradása szempontjából. 

Mikroevolúciós változások módosíthatják az egyes populációk hőmérsékleti változásokra 

adott reakciógörbéit. Kísérleti mezokozmosz közösségekben nevelt Daphnia magna és D. 
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pulex populációk esetében a belső növekedési ráta nőtt, az ivarérett korra elért testméret 

pedig csökkent a magasabb hőmérséklet hatására. Ezek a hatások a fenotípusos plaszticitás 

kategóriájába sorolhatók, azonban hat hónap hőkezelés során az ivarérett kori testméret, 

mikroevolúciós változásoknak köszönhetően, növekedni kezdett (Doorslaer et al. 2009, 

Doorslaer et al. 2010). Alacsonyabb és magasabb szélességi fokokról származó, 

természetes D. magna és D. pulex populációkkal kompetíciós kísérletekben hasonlították 

össze a hőmérsékleti kezelést kapott, illetve a kontroll Daphnia klónokat. Így sikerült 

igazolni, hogy a végbement gyors evolúciós válaszok adaptívak voltak, növelték az adott klón 

fitness-ét a melegebb környezetben. A melegebb égtájról származó bevándorló klón több 

mint kétszer annyi idő alatt szorította ki a másfél éven át magasabb hőmérsékletnek kitett 

helyi klónt, mint az eredeti hőmérsékleten neveltet. \par 

Az adatokra illesztett szimulációs modell szerint, valós populációkban 104-106-szor nagyobb 

bevándorlási ráta szükséges a helyi változat kiszorításához ilyen fokú előzetes alkalmazkodás 

esetén (Doorslaer et al. 2009, Doorslaer et al. 2010). 

Bár a kísérlet ideje alatt nem alakulhatott ki különbség a Daphniát fogyasztó predátorok 

(Zygoptera, Chaoborus) abundanciájában, a magasabb hőmérséklet megnövelte a 

predátorok aktivitását. A predátorok a kisebb méretű egyedeket preferálják, így a D. 

magna és D. pulex populációk aránya megváltozott, a nagyobb méretű D. magna javára. 

Ugyanakkor ez a hatás része lehetett annak a szelekciós nyomásnak, ami a fenotipikus 

plaszticitásnak megfelelően lecsökkent testméret megnövelése irányába genetikai 

változásokat eredményezett (Doorslaer et al. 2009, Doorslaer et al. 2010). 

A hőmérséklet emelkedés hatására végbemenő gyors evolúciós változások módosíthatják a 

klímaváltozás fajok elterjedésére, közösségek összetételére gyakorolt hatását, ezért érdemes 

ezeket figyelembe venni az előrejelzések, modellek készítésénél. Azonban nem várható, 

hogy a populációk ily módon kivédjék a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait, ugyanis a 

melegebb környezethez való alkalmazkodást előrevivő genetikai változásokat a 

csereviszonyok korlátozzák. Egyes Daphnia populációk a mezokozmosz kísérletek során a 

melegített medencékben kihaltak, pusztán a közösségben megváltozott kompetíciós és 

predációs viszonyok miatt. Ha pedig egy másik, melegebb környezethez jobban adaptálódott 

változat, vagy melegkedvelő faj hamarabb megjelenik az élőhelyen, a helyi populációnak 

nincs ideje alkalmazkodni, és kihalhat (Doorslaer et al. 2010). 

A táplálékhálózatok változásai a Föld vizeiben 

A fajok elterjedésében és fenológiájában bekövetkező változások eredményeként egyes 

fajok eltűnnek a táplálékhálózatokból, a táplálkozási kapcsolatok erősödnek vagy 

gyengülnek. Az azonos funkciós csoportba tartozó populációk kompetíciója is 

hőmérsékletfüggő. Egy elkerítéses kísérlet során, 25 oC felett a kisebb testű Cerodaphnia 

reticulata nyert, és a Daphnia pulex kihalt; alacsonyabb hőmérsékleteken pedig fordítva 

(Lynch 1978). 

A különböző földrajzi szélességekről származó vízi táplálékhálózatok összehasonlítása azt 

mutatja, hogy az egyes trofikus szintek és funkciós csoportok aránya klímafüggő. A 



vízfolyások makrogerinctelen közösségei például délről észak felé haladva egyre kevesebb 

fajból állnak, és egyre nagyobb a dipterák jelentősége (Wrona et al. 2006). 

Szubtrópusi és mérsékelt övi tavak közösség szerkezetét összehasonlítva, szembetűnő, hogy 

a melegebb égövi tavakban a halak diverzitása és abundanciája jóval magasabb a mérsékelt 

övi tavakéhoz képest. A növényzeten élő makrogerinctelenek épp ellenkező képet mutatnak: 

a hidegebb tavakban nagyobb a diverzitásuk és egyedsűrűségük. A különbségek akár 

tízszeres denzitást jelenthetnek, mind a halak, mind a gerinctelenek esetében (Meerhoff 

2006, Jeppesen et al. 2009). Erős top-down kaszkádon keresztül, a halak hatással vannak a 

fitoplanktonra és a perifitonra is (Meerhoff 2006). 

A melegebb tavakban és folyókban a halak ivarérése gyorsabb, testméretük kisebb, több 

energiát allokálnak a szaporodásba (Palmer et al. 2009, Mooij et al. 2010). A hal biomassza a 

mérsékelt és hideg égövi tavakban pozitív összefüggést mutat a foszfor koncentrációval, a 

trópusi tavakban viszont egyenletesen magas a halak biomasszája, függetlenül a foszfortól. 

Ennek oka lehet, hogy a halak egész évben szaporodhatnak, és sokkal inkább omnivórok, 

mint a hidegebb tavakban élő társaik. Az omnivória magas hal biomasszát eredményez, ami 

folyamatosan erős predációs nyomás alatt tartja a zooplanktont (Gyllstrom et al. 2005). 

250 dániai tó nyári állapotát vizsgálva, a melegebb tavakban a halak között a zooplankton 

fogyasztók válnak gyakoribbá, a herbivórokkal szemben (Jeppesen2009, Mooij2010). Az így 

megnövekedett predáció hatására a zooplankton átlagos testmérete csökken, és a Daphniák 

aránya megnő; a zooplankton/fitoplankton arány pedig csökken (Jeppesen et al. 2009). A 

Müggelsee május-júniusi magasabb vízhőmérséklete pozitívan befolyásolja az azévi 

halivadékok növekedését, melyek csökkentik a Daphniák populációját (Mooij et al. 2005). A 

magasabb téli hőmérséklet a hideg jelentette ozmoregulációs stressz, és a fagyás 

veszélyének csökkenése révén segíti a halak áttelelését (Carpenter et al. 1992, Mooij et al. 

2010). 

A sekély tavakban a halaknak fontos szerepe van a zooplankton biomasszájának 

szabályozásában. A hőmérséklet 81 európai sekély tó adatai alapján, pozitív hatással van a 

halak biomasszájára, és feltehetően ezen keresztül, negatív hatás érvényesül a 

zooplanktonra. A top-down trofikus kaszkád a fitoplanktonra pozitívan hat. A 

zooplankton/klorofill arány a hidegebb tavaktól a melegebbek felé haladva csökken. Ehhez 

bottom-up mechanizmusok is hozzájárulhatnak, mint a kevésbé fogyasztható 

Cyanobacteriumok arányának növekedése a hőmérséklettel. A legmelegebb vizsgált 

tavakban a zooplankton még halak hiánya esetén sem volt képes a fitoplankton 

kontrollálására, tehát ezeknél a meleg tavaknál a bottom-up hatások nagyobb jelentőséggel 

bírnak. Nem világos, hogy miért jellemző ezekre a tavakra magas hal/zooplankton arány is 

(Gyllstrom et al. 2005). Különböző földrajzi szélességeken felállított, sekély tavakhoz hasonló 

mezokozmoszok közül a délebbiekben a tápanyag hozzáadása erőteljesebb hatást gyakorolt 

a zooplanktonra, tehát a bottom-up hatások jelentősebbek voltak a melegebb 

hőmérsékleten (Moss et al. 2004). 



A szubarktikus tavakban az oxigénhiányos zónák kiterjedése a tavipisztráng (Salvelinus 

namaycush) eltűnését eredményezheti rövid időtávon belül (McDonald et al.1996, Hobbie et 

al. 1999). Eddigi tapasztalatok alapján, a tavipisztráng eltávolítása a kisebb halak 

elszaporodását, és a nagyobb gerinctelen állatok eltűnését vonja maga után. Egy kísérlet 

során a tavipisztráng eltávolítása a menyhal (Lota lota) elszaporodását idézte elő, mely 

a Chiromonidae lárvákat nagy mennyiségben fogyasztó botos kölöntét (Cottus gobio) 

visszaszorította. Ebből látszik, hogy a csúcsragadozók felmelegedés okán bekövetkező 

eltűnése a trofikus kaszkádok által szerteágazó változásokat gerjeszt a táplálékhálózatban 

(Hobbie et al. 1999). 

A tavipisztráng növekedésére nagy hatással van, hogy tavasszal meddig táplálkozhat a part 

menti zónában, milyen hamar szorítja ki onnan a melegedő víz. Ez a periódus 9 fokos levegő 

hőmérséklet emelkedés esetén, a jelenlegi 28 napról mindössze 4 napra csökken. Ősszel 

viszont növekszik az optimális táplálkozásra lehetőséget adó időszak, azonban ez már a 

tavipisztráng párosodási időszakába esik, ami akár 6 héttel is későbbre tolódhat. A sárga 

sügér ( Perca flavescens) számára alakalmas élettér 4 oC-os melegedés esetén bővülni fog, 

mind térben, mind időben. 9 oC-os emelkedéssel számolva azonban szinte teljesen eltűnnek 

az e faj számára megfelelő hőmérsékletű vízterek (Jansen és Hesslein 2004). 

A halak esetében a magasabb hőmérséklet gyorsabb növekedést eredményezhet, ha van 

elegendő táplálék. Ennek hiányában a halak hidegebb vizeket keresnek fel, vagy ha ez nem 

lehetséges, éhezés lép fel (Jansen és Hesslein 2004). 

Geotermikus hatások alatt álló izlandi vízfolyások öszehasonlítása során hasonló jelenséget 

sikerült megfigyelni. A pisztrángok gyakorisága pozitív összefüggést mutat a hőmérséklettel. 

A hidegebb vízfolyásokban gerinctelenek, a melegebbekben pisztrángok a csúcsragadozók. A 

pisztrángok válogatás nélkül, előfordulásuknak megfelelő gyakoriságban fogyasztották a 

gerincteleneket, de magasabb hőmérsékletű vízfolyásokban a pisztrángok magasabb trofikus 

szintre tolódtak, a táplálékláncok átlagos hossza a hőmérséklettel nőtt. Ez utóbbi jelenséget 

a pisztrángok és az elsődleges fogyasztó gerinctelenek N15 tartalmának arányaival is sikerült 

alátámasztani. A pisztrángok testmérete is nő a trofikus szinttel párhuzamosan, valószínűleg 

a zsákmányállatok nagyobb méretéhez alkalmazkodva (Woodward et al. 2010c}. 

A mérsékelt övi és szubarktikus halpopulációk erősebb parazita fertőzöttségnek lehetnek 

kitéve a felmelegedés nyomán, az átadási lehetőségek növekedése miatt. Az említett 

területeken a téli hideg a fő limitáló tényező a paraziták terjedése szempontjából. A tél 

melegedése a téli nyugalmi periódus rövidülésével vagy megszűnésével, egész éven át tartó 

fertőzési lehetőséggel, illetve egy éven belül több parazita generációval, ezáltal nagyobb 

szaporulattal járhat. A mérsékelt övi vizekben sok parazita főleg kora tavasszal fertőz, amikor 

a halak még gyengébb kondícióban vannak az áttelelést követően. Az enyhébb telek ilyen 

esetben csökkenthetik a fertőzések arányát. Noha a populációk elterjedési területe a 

klímaváltozás következtében változni fog, az áthelyeződés egyes fajok szintjént játszódik le, 

nem pedig egész közösségek szintjén. Elképzelhető, hogy egyes paraziták a megváltozott 

környezetben képtelenek lesznek életben maradni (Ficke et al. 2007). 



A hideg égövben a felmelegedés jellemzően a magasabb trofikus szintek megerősödését, a 

produkció növekedését, a táplálékláncok átlagos hosszának növekedésévet váltja ki.\par 

A Baffin-sziget hat tavának üledékmintáiból kiderül, hogy a 20. század folyamán a primer 

produkció nagy arányú növekedése ment végbe a tavakban (Michelutti et al. 2005). A skóciai 

Loch Leven tó esetében a fitoplankton téli, és a zooplankton tavaszi produkciójának 

növekedése volt megfigyelhető (Carvalho és Kirika 2003). Hollandiai tavak átfogó elemzése 

alapján a növekvő primer produkció a magasabb trofikus szintekre is kihat. A növekvő 

produkció összességében eutrofizációhoz vezethet (Mooij et al. 2005). 

Az alaszkai Wood River tórendszerében a jég korábbi feltörése, és a hőmérséklet 

emelkedése nyomán a zooplankton, elsősorban a Daphnia egyedsűrűsége megnőtt, emiatt a 

vörös lazac (Oncorhynchus nerka) egyedei nagyobb tömegnövekedést értek el első életévük 

folyamán, ezt a pozitív hatást azonban csökkentette az idősebb példányok megnövekedett 

egyedsűrűsége (Schindler et al. 2005). A svédországi Erken-tóban, egy hidrológiai modell 

alapján jósolt javuló fényviszonyok miatt, többszörösére nőhet a fitoplankton biomasszája. 

Fény limitáció helyett tápanyag limitáció léphet életbe. A nagyobb biomassza, és a kovaalgák 

nagyobb aránya az elhalt algasejtek ülepedése által, a bentikus közösség biomassza 

növekedéséhez vezet (Blenckner et al. 2002). 

A leghidegebb élőhelyeken bizonyos hőmérséklet felett jelenik csak meg a harmadik trofikus 

szint. Ez a folyamat a top down-kontroll erősödésével, a produkció növekedésével jár 

(Flanagan et al. 2003, Gyllstrom et al. 2005). Ezzel párhuzamosan érvényesül egy másik 

hatás, hogy zavarás esetén a magasabb trofikus szintekről nagyobb eséllyel vesznek el fajok 

(Petchey et al. 1999, Petchey et al. 2004). 

Mikrokozmosz kísérletetekkel vizsgálták a hőmérséklet hatását kettő, illetve három trofikus 

szintű táplálékláncokra. Amikor csak fitoplankton és Daphnia volt jelen, a rendszer 

instabilnak bizonyult, a Daphnia előbb-utóbb kihalt. Egy ragadozó laposféreg hozzáadása 

25 oC-on tovább destabilizálta a táplálékláncot, gyorsította a kihalást. 18 oC-on ilyen hatás 

nem volt kimutatható. Még egy fitoplankton fogyasztó faj hozzáadása sem változtatott ezen 

a tendencián (Beisner et al. 1996, Beisner et al. 1997). 

Egy másik mikrokozmosz kísérlet a melegítés trofikus szintek és funkciós csoportok arányára 

gyakorolt hatását vizsgálta. Petchey több trofikus szintű táplálékhálózatot vizsgáló 

mikrokozmosz kísérlete nem különböző hőmérsékleteket alkalmazott kezelésként, hanem 

hőmérsékletnövekedést: 7 hétig, hetente 2 oC-kal növelte a hőmérsékletet. Négy féle, 

egysejtűekből és kerekesférgekből álló táplálékhálózatot állított össze, melyek közül kettő 

alacsony, kettő pedig magas diverzitású volt. Ez utóbbiaknál a táplálékhálózatban minden 

funkciós csoportba több faj tartozott, míg előbbiek esetében csak egy-egy faj. A melegített 

mikrokozmoszokból a fajok 30-40 %-a kihalt, míg az állandó hőmérsékletűekből csak 18 %. A 

melegítés növelte a bakterivór biomasszát, az elsődleges produkciót, és a lebontó 

folyamatokat. A magasabb trofikus szintekről nagyobb arányban halnak ki fajok a 

felmelegedés hatására, ennek tudható be az autotrófok és a bakterivórok megnövekedett 

aránya (Petchey et al. 1999). Egy hasonló mikrokozmosz kísérletben, 10 és 20 oC-os 



hőmérsékleti kezelés során, a bakteriális biomasszában nem tapasztaltak különbséget. A 

csillósok bimasszája magasabb volt, valószínűleg a predáció megakadályozta a baktériumok 

mennyiségének növekedését, a 2-5 mikron nagyságú sejtek aránya emiatt csökkent (Rae és 

Vincent 1998). 
A klímaváltozás várható hatásai az édesvizekre 

Az édesvizek a biológiai sokféleség aránytalanul nagy hányadát tartalmazzák: csupán a Föld 

területének 0,8 %-át borítják, ugyanakkor a fajok 6 %-ának szolgálnak élőhelyül. Az 

emberiség számára nyújtott ökoszisztéma szolgáltatásaik szempontjából is különösen 

jelentősek. Ennek fényében aggasztó, hogy éppen ezeket az élőhelyeket erősen veszélyezteti 

a klímaváltozás. 

Az édesvizek esetén a drasztikus felmelegedés és az aszályos időszakok gyakoribbá válása 

élőhelyek teljes eltűnését is okozhatja. Ilyen veszélyeztetett élőhelyek a visszavonuló 

gleccserek, a kiszáradó folyóvizek és tavak. 

A klímaváltozással gyakoribbak lesznek az aszályok, melyek a tavak, vízfolyások kiszáradását 

okozhatják (Meyer et al. 1999). Egy vízfolyások havonta illetve három havonta történő 

kiszáradását viszgáló kísérlet eredményei szerint, a kiszáradás hatására a felületeken élő alga 

közösségben domináns zöld algát kovamoszatok váltották fel, és a nagyobb, ritkább 

gerinctelenek eltűntek (Woodward et al. 2010). A mocsarak, lápok esetében a hosszabb 

meleg, száraz periódusok, illetve a talajvíz folytonosságának megszűnése a feltöltődést, 

beerdősülést gyorsíthatják (Burkett et al. 2005). Globális méretekben csökkenhet a sekélyvízi 

habitatok (kisvízfolyások, öblök, lápok, mocsarak, sekély tavak, parti zónák) mennyisége 

(Carpenter et al. 1992). 

A kontinensek belsejében feltehetően kevesebb csapadék, és kisebb vízhozam várható. A 

szárazabb vízgyűjtők érzékenyebbek a csapadék mennyiség változására. Az Észak-Amerikai 

Nagy Medencében például, a mocsarak és tavak zsugorodására lehet számítani. A csapadék 

évszakok közti eloszlásában jelentősebb változások lehetnek, mint az éves 

csapadékösszegben (Carpenter et al. 1992). 

Számolnunk kell azzal is, hogy az eddig kidolgozott biológiai vízminősítési rendszerek 

használhatatlanná válhatnak a hőmérséklet emelkedésével, hiszen egy korábbi, hidegebb 

időszakban felmért ökológiai állapotot tekintenek referenciának. (Woodward et al. 2010). 

A tavak érzékenyen reagálnak a klímaváltozásra, változásaik az egész vízgyűjtő területükre 

eső hatásokat reprezentálják, állapotuk hosszab időszak történéseit tükrözi, így kiszűrődik a 

véletlenszerű zaj; azonban nehéz elkülöníteni a klimatikus hatásokat más antropogén 

stresszorok hatásaitól, mint az eutrofizáció, a savasodás, és a földhsználat változásaival járó 

egyéb hatások (Adrian et al. 2009, Woodward et al. 2010). A mély tavak hipolimnionja nagy 

tehetetlenséggel követ minden klimatikus változást, mindemellett a Tanganyika tó 600 m 

mélységben mért hőmérséklete a 20. század folyamán 0,31 o C-kal emelkedett (OReilly et al. 

2003). 



Az éghajlatváltozásnak alapvetően két fontos hatása van az édesvízi ökoszisztémákra: 

 a hőmérséklet emelkedése eredményeként a vízhőmérséklet is növekedni fog 

 a csapadék szezonális mintázatában bekövetkező változás a vízi rendszerek 

hidrológiai viszonyait is megváltoztatja. 

Mindkét eset hatással van az adott közösség fajkompozíciójára és a vízi ökoszisztémák 

produktivitására (Poff et al. 2002). Elmondható továbbá, hogy a vízi ökoszisztémák 

különösen érzékenyen reagálnak a klímaváltozásra és ezt csak tovább fokozzák az emberi 

tevékenységből származó terhelések. Éppen ezért a jövőre nézve nagyon fontos, hogy 

lehetőleg minél többet tudjunk a rendszer szerkezetéről és működéséről. 

A vizek hőmérsékletének emelkedése egyrészt közvetlen élettani hatással bír a benne élő 

szervezetekre a hőmérsékleti toleranciájukon keresztül. Ez a többnyire fajspecifikus hatás 

nagyobb veszélyt jelent egy ún. sztenoterm, igen szűk termális toleranciájú fajra (pl 

a Salvenius alpinus szajblingfaj), mint egy ún euriterm, széles termális 

toleranciatartománnyal bíró faj (pl. a ponty, Cyprinus carpio) esetében (Ficke et al. 2007). A 

halak példájánál maradva, azok fiziológiai folyamatai, mint: növekedése, reprodukciója és 

aktivitása, közvetlenül befolyásolt a hőmérséklet által (Schmidt-Nielsen 1990). A 

megváltozott környezetre a fajok migrációval vagy akklimatizációval válaszolhatnak. Az 

endémikus fajok és a fragmentált élőhelyek fajai, vagy a kelet-nyugati orientációjú 

rendszerek kevésbé képesek követni a hőmérséklet drasztikus emelkedésének köszönhető 

élőhelyváltozást (Ficke et al. 2007). Amellett a megváltozó hidrológiai állapotokat jobban 

tolerálni képes invazív fajok terjedése is valószínűsíthető (Baltz & Moyle 1993). Daufresne et 

al (2009) szerint a vízi szervezetek esetén a globális felmelegedés harmadik általános hatása 

a fajok areájának a sarkok irányába való eltolódása és az életciklusban megfigyelhető 

szezonális elmozdulás mellett a testméret csökkenése lehet, amely összhangban áll a 

testméret és hőmérséklet közti ökológiai összefüggésekkel (pl. Bergmann szabály). 

Másrészt a felmelegedés számos további változást indukál a vizek fizikai és kémiai 

jellemzőiben. Ilyen közvetett hatások az oldott oxigén szintjének csökkenése, a toxicitás 

változásai (többnyire fokozódása), valamint változások a trofitásban (amelyek a legtöbb jel 

szerint az eutrofizáció irányába mutatnak) és a termális rétegzettségben. 

A biológiailag hozzáférhető (oldott) oxigén (DO, mint „dissolved oxigen”) mennyisége 

kapcsolatban áll a víz hőmérsékletével. Az oxigén egyrészt diffúzió útján (pl. szél általi 

felkeveredés) másrészt biológiai úton, a fotoszintézis révén juthat a vízbe. A növényi, állati 

és mikrobiális légzés csökkenti a DO-t, különösen éjszaka, amikor a fotoszintézis okozta 

oxigén felszabadulás szünetel. Ha az oxigén koncentrációja 2-3 mg/l alá süllyed, az már 

hypoxia-t jelent. Az oxigén vízben oldhatósága inverz kapcsolatban áll a víz hőmérsékletével. 

A hőmérséklet emelkedésével a DO csökken, azzal párhuzamosan viszont a biológiai 

oxigénigény (BOD, mint „biological oxigen demand”) növekszik (Kalff 2000). Így ez a folyamat 

a legtöbb rendszerben kettős negatív hatást jelent a vízi szervezetekre. Az eutróf folyóvizek 

mellékágaiban a nagytömegű fitoplankton a termelés-lebontás “természetes” folyamatára is 



kedvezőtlen hatású. Erre figyelmeztet a szigetközi és gemenci mellékágak esete is, ahol, ha 

nagy tömegű volt a fitoplankton, a felszínen oxigén túltelítettség, a mélyebb rétegekben 

akár teljes oxigénhiány is kialakult (Kiss et al 2007b). 

Számos kísérlet vizsgálta a hőmérséklet hatását a toxicitásra. Általában a hőmérsékletfüggő 

toxicitás az idővel csökken (Nussey et al. 1996). Másrészt a szennyezőanyagok toxikussága a 

hőmérséklet emelkedésével fokozódik (Murty 1986.b). Továbbá a hőmérséklet emelkedése 

és a toxikus szennyezőanyagok felvétele között pozitív korreláció ismert (Murty 1986.a). 

Poikilotherm élőlények (pl. halak) metabolizmusa a hőmérséklet emelkedés hatására 

gyorsul, amely közvetetten a toxikus anyagoktól való tisztulás folyamatát gyorsítja (MacLeod 

& Pessah 1993). Amellett viszont a mérgező anyagok vízi élőlényekben történő 

akkumulációja is gyorsul a magas hőmérséklettel (Köck et al. 1996). Mindezek alapján a 

hőmérséklet emelkedése a szennyezőanyagok toxicitásának fokozódását okozza. 

Ábbár a belföldi vizek eutrofizációja alapvetően a tápanyagterhelésre vezethető vissza, a 

globális felmelegedés a vízhőmérséklet emelkedésén és a rétegzettségi mintázatok 

megváltozásán keresztül közvetett hatást gyakorolhat a belföldi vizek trofikus állapotára és a 

primer produkcióra, különösen lenitikus élőhelyeken (Lofgren 2002). A bakteriális 

metabolizmus, a tápanyag körforgásának rátája és az algák mennyiségi növekedése a 

hőmérséklet emelkedésével fokozódik (Klapper 1991). Ámbár a felmelegedés és az 

eutrofizáció közötti összefüggések feltárása meglehetősen összetett és bonyolult kérdéskör, 

a legtöbb tanulmány alapján általánosságban elmondható, hogy a klímaváltozás inkább az 

eutrofizáció erősödését eredményezi (Allan et al. 2005), ez a hatás pedig az antropogén 

szennyezéshez kapcsoltan különösen érzékenyen érintheti az édesvizek trofikus állapotát 

(Klapper 1991; Adrian et al. 1995). Másfelől viszont a klímaváltozásnak egy ellenkező irányú 

hatása is elképzelhető, amennyiben a rétegzettség kifejezettségének és időtartamának 

növekedése a tápanyagok hipolimnionba történő visszaszorulását eredményezheti, ahol 

azok elérhetetlenné válnak a primer producensek számára (Magnuson 2002). 

Természetesen mindez valódi, mély tavak esetén lehet igaz, ahol világosan elkülöníthető az 

afotikus, trofolitikus réteg. Mivel az édesvízek minősítése szempontjából a trofitás kiemelt 

jelentőséggel bír, külön alfejezetet szentelünk a klímaváltozás trofitást érintő hatásainak 

részletesebb ismertetéséről. 

A globális légkörzési modellek előrejelzései szerint a klímaváltozás azonban nem pusztán 

hőmérséklet emelkedését jelenti. A csapadék szezonális mintázata és azzal összefüggésben 

az áradások is változni fognak. A szélsőséges időjárási események gyakorisága a vízi 

rendszerekben is fokozódhat (Magnuson 2002). A vízi organizmusok populációi közvetve 

érzékenyek lehetnek az extrém csapadékhullási események gyakoriságára, időtartamára és 

időzítésére is, ide értve az extrém száraz vagy bővizű időszakok eseményeit. A szárazság és a 

száraz időszakok hosszabbodása hatással lehet a fajkompozícióra, amellett számos populáció 

hanyatlását is okozhatja (Matthews & Marsh-Matthews 2003). Ezek mellett a hóolvadás 

szezonális elcsúszása változást gyakorol a folyók fizikai viselkedésére, amely számos vízi 

élőlény reprodukciós időszakának elmozdulását okozhatja (Poff et al. 2002). A jégtáblák 



olvadásának köszönhető tengervízszint-emelkedés szintén negatív hatással lehet a 

folyótorkolatok közösségeire, az erózió fokozódását eredményezve a torkolatvidékeken 

(Wood et al. 2002). Amellett a tengervíz folyókba történő beáramlása fokozódhat a 

tengervízszint emelkedése miatt, ráadásul a folyamatot a szárazság tovább erősíti, mert 

annak következtében a folyók áramlása lassul. 

A klímaváltozás az ultraibolya sugárzás fokozódását okozhatja. Az UV-B sugárzás 

befolyásolhatja a primer producensek túlélését, és az oldott szerves szén biológiai 

elérhetőségét. Az acidifikáció vagy szennyeződés, UV-B sugárzás és eutrofizáció közötti 

összefüggések azonban kevésbé ismertek, annak ellenére, hogy jelentős hatással lehetnek a 

tavi rendszerekre (Magnuson 2002; Allan et al. 2005). 

Hidrológiai változások az édesvizekben 

Tavak 

A nagyobb tavak esetében – az óceánokhoz hasonlóan – a hőmérséklet növekedése a 

rétegzett állapotnak kedvez, amikor a felsőbb vízrétegek melegebbek, mint a mélyebben 

lévők, így a keveredés gátolt. A keveredés mértékét a szél intenzitásának változása is 

befolyásolja. 

A mérsékelt övi Washington-tavon a meleg beköszöntével, április környékén rétegzettség 

alakul ki, ami késő őszig fennáll, a rétegzettség kialakulásával egyidőben tapasztalható a 

tavaszi kovaalga csúcs. Ezek a folyamatok a 1962-2002 között 20 nappal korábbra tolódtak, 

miközben a március-júniusi időszak átlaghőmérséklete 1,39 oC-kal emelkedett (Winder és 

Schindler 2004). 

A Zürichi-tó epilimnion hőmérséklete 1947-től 1998-ig évtizedenként átlagosan 0,24 oC-al 

emelkedett, míg a hipolimnion hőmérséklete 0,13 oC-al. A vízoszlop stabilitása (Schmidt-

stabilitás) 20 %-kal növekedett, a rétegzett időszak hossza évi 2-3 héttel meghosszabbodott 

ezen idő alatt (Livingstone 2003). 

A világ sok részén a felmelegedéssel az éjszakai minimum hőmérsékletek növekedtek, 

miközben a napközbeni maximum hőmérsékletek állandóak maradtak. Az epilimnion 

hőmérsékletének alakulása megfelel a napi minimum hőmérséklet változásainak. A 

melegedés közvetlen mechanizmusa az atmoszféra éjjeli infravörös kisugárzásának 

csökkenése, illetve a víz-levegő felületen a víz éjszakai hőleadásának csökkenése. A 

hipolimnion hőmérséklet emelkedése elsősorban a téli középhőmérséklet növekedésével 

függ össze. A felmelegedéssel a dimiktikus tavak monomiktikussá válhatnak, még melegebb 

években pedig a rétegződés egész évben folyamatos lehet. Ez utóbbi esetben a hipolimnion 

oxigén koncentrációja rendkívül alacsonyra süllyed (Livingstone 2003). 

Jansen és Hesslein a levegő hőmérsékletét, a szelet, a párolgást és a besugárzást figyelembe 

vevő modellel szimulálták a víz hőmérsékletének alakulását különböző klimatikus 

környezetben. Az egyes halfajok számára megfelelő hőmérsékletű víz rendelkezésre áll, 

azonban tér- és időbeli eloszlása megváltozik. Például a tavipisztráng által igényelt 5-15 oC 

fokos vízhőmérséklet tavasszal egyre rövidebb ideig található meg a felszínen, ősszel pedig 



egyre később következik be az a periódus, amikor a tó teljes térfogata ebbe a hőmérsékleti 

tartományba esik (Jansen és Hessein 2004). 

A jégborítás időtartamának változása szintén jelentős hatással van a mérsékelt- és hideg 

égövi tavak ökoszisztémájára. Az alaszkai Wood River tórendszerében a tavaszi jég zajlás 7 

nappal előrébb tolódott a 20. század utolsó három évtizedében, miközben a nyári 

vízhőmérséklet emelkedett (Schindler et al. 2005). Az ontario-i 239-es tóban 1970 és 1990 

között 2 oC fokkal emelkedett a víz hőmérséklete, így 20 nappal csökkent az éves jégborítás 

időtartama (Jansen et al. 2004). A svédországi Erken-tó hidrológiai modelljét a jelenlegi, 

illetve kétszeres CO2 koncentrációval számoló klíma szcenáriók adatsoraival futtatva, az 

eredmények szerint a jégborítás időszaka rövidül, egyes években meg is szűnik, és a 

felkeveredés időszaka hosszabb lesz, de a rétegződés erősödik, és időtartama is megnő. A 

változások ökológiai hatására, eddigi adatsorok alapján becslés született. A jégborítás 

időszakában ma jellemző dinoflagellata dominanciát felválthatja a jégmentes tavakra jellmző 

kovamoszatok uralta fitoplankton (Blenckner et al. 2002). 

55 darab, sarkvidéki tavakból származó üledékminta vizsgálata megmutatta, hogy az elmúlt 

150 évben a kovaalga közösség ezekben a tavakban radikális átalakulásokon ment keresztül. 

A melegedéssel megváltozott a bentikus és planktonikus kovaalga fajok aránya, mivel a 

hosszabb jégmentes időszak utóbbiaknak kedvezett. Ennek következtében változások 

következtek be a Chironomidae fajok arányaiban is, mivel ezek a Diptera lárvák a bentikus 

kovaalgákkal táplálkoznak. A változások mértéke arányos volt az elmúlt évtizedek 

hőmérséklet emelkedésével. Ahol hosszabb időszakról állnak rendelkezésre paleoökológiai 

adatsorok, a legutóbbi évtizedek változásai jóval nagyobbnak bizonyultak, mint az elmúlt 

évszázadokban bármikor (Smol et al. 2005). A kovaalga közösség hasonló megváltozását 

írták le alpesi tavaknál (Battarbee 2000, Battarbee et al. 2002, Clarke et al. 2004, Koinig et al. 

2002). 

A nagyobb tavak tartósan alacsony vízszintjének káros biológiai hatásai a fokozott párolgás 

és a hozzáfolyás mérséklődése miatti betöményedésből adódhatnak, ami okozhatja a szikes 

jelleg növekedését is. A nyári aszály a halak természetes ívóhelyeinek és az ivadékok védett 

élettereinek korai kiszáradását, ezáltal a szaporulat pusztulását okozhatja. Szárazra kerülhet 

számos értékes élőhely, mint a parti kövezések, mocsári növényzettel benőtt sekély zónák. 

Azonban nem minden élőlényre hat negatívan az alacsony vízszint. Táplálkozási módjuk 

miatt az úszórécéknek kedvező az alacsony vízállás, ilyenkor lényegesen gyakoribbak, mint 

magas vízállás esetén. A Balatonon a leggyakoribb a tőkés réce, de előfordul a többi faj, a 

kanalas réce, kendermagos réce, fütyülő réce, nyílfarkú réce, böjti réce, csörgő réce is. Főleg 

a téli időszakban tömegesek, ha nem fagy be a víz. 



 
A gyakori tőkés réce (Anas platyrhyncos) (fotó: Csörgő Tibor) 

 
Nagyobb állóvizeink tömeges őszi és tavaszi átvonulója, ill. téli vendége, a csörgő réce 

(Anas crecca) (Fotó: Csörgő Tibor) 

A makrovegetációban is elképzelhetők változások: a Balatonon a nyári alacsony vízszint a 

jellegzetes hínárosok helyett (Potamogeton perfoliatus, Myriophyllum spicatum) más, 

melegkedvelő hínárfajoknak kedvez. Ilyen például a nagy tüskéshínár (Najas marina), ami 

ráadásul a szikes jelleget is kedveli. 



 

Melegebb, szikes vizet kedvelő nagy tüskéshínár (Najas marina) (forrás: http://sites-

nature.aquitaine.fr) 

Az összes hínár szempontjából a vízszint csökkenése egyrészt előnyt jelent, mert a sekélyebb 

vízoszlop könnyebb átvilágíthatósága következtében elvileg nagyobb területet képesek 

elfoglalni, másrészt a sekélyben a szél általi üledék felkeveredése is jelentősebb, ami viszont 

az áttetszőség drasztikus csökkentésén keresztül jelentősen megnehezíti a hínár fejlődését, 

különösen vegetációs idejének kezdetén. A hínárosok felületül szolgálnak a halak táplálékát 

jelentő számos apró szervezet számára, valamint búvóhelyet is nyújtanak a tó halászati és 

horgászati szempontból is értékes halfajai számára. Az erősebb hínárosodottság azért is 

kedvező lehet, mert a hínár az algatömeg produkció antagonistája, ugyanis a tavasszal 

fejlődésnek induló hínáros nagy mennyiségű tápanyagot von el az iszapból és a tó vizéből, 

ezért a fejlődési maximumát később elérő algapopuláció már nem tud erőteljesen kifejlődni. 

A nagy tömegű alga produkció viszont árnyékolásával gátolja a hínár fejlődését. Az 1995-től 

észlelhető csökkent algásodás, és a 2000-től kezdődő vízszintcsökkenés elvileg a hínár újbóli 

előrenyomulásának kedvezne, de az említett években mégsem közelítette meg a hínárosok 

területe a hatvanas években is jellemző bőséget. 

A vízpartot szegélyező nádas társulások a tavak vízminőségének alakításában fontos 

szerepet töltenek be a felületükön megtapadó élőbevonat szűrő funkciója által. A 

vízszintcsökkenés e vegetációra nem feltétlenül hat negatívan. A Balatonon a nádas 

pusztulása egyre nagyobb mértéket öltő folyamat, azonban az alacsony vízszintű, aszályos 

években a nádasok lokális terjedései voltak megfigyelhetők. 

http://sites-nature.aquitaine.fr/
http://sites-nature.aquitaine.fr/


 
Pusztuló balatoni nádas – avasodás és babásodás (fotó: Sipkay Csaba) 

Ahol a nádas partszakaszok csak keskeny sávban szegélyezik a Balaton partját, ott a jelentős 

vízszintcsökkenés hatására akár teljesen el is fogyhat alóluk a víz, így a szűrő funkciót sem 

tudják tovább betölteni. 



 
Kiszáradt balatoni partszakasz Badacsonylábdihegynél, az aszály mélypontját jelentő 2003. 

évben. Az egykori partvonalat a baloldalon látható kőfal jelzi. (fotó: Sipkay Csaba) 

A vízminőség szempontjából viszont a döntő kérdés az, hogyan érinti mindez az 

algavegetációt. Turisztikai szempontból legjelentősebbnek tekinthető vizünk, a Balaton 

vízminőségét ugyanis a mikroszkopikus algák túlzott mértékű elszaporodása veszélyezteti. A 

több mint 2000 balatoni algafaj túlnyomó része aljzathoz kötötten él (azaz bentikus 

szervezet), csupán egynegyedük folytat nyílt vízi, lebegő (planktonikus) életmódot. Ezek 

közül is csak tíznél kevesebb faj képes adott körülmények között tömegesen elszaporodni, 

vízvirágzást okozni. 

Az algák elszaporodása különösen a nyári hónapokban jelent nagy problémát, egyrészt mert 

ekkor a leginkább algás a víz, másrészt mert a kékmoszatok (cianobaktériumok) ilyenkor a 

legtömegesebbek, amelyek az édesvízi algák közül az egyedüli toxintermelők. Közülük 1982 

óta a Balaton nyári alga-együtteseiben egy cianobaktérium faj, 

a Cylindrospermopsisraciborskii a legtömegesebb. A cianobaktérium toxinok az emberi 

szervezetre is veszélyesek lehetnek. A vízminőség romlása vagy a víz túlzott felmelegedése 

halpusztulásokhoz is vezethet. 



 
Halpusztulás (fotó: Sipkay Csaba.) 

 
Cylindrospermopsis raciborskii, a Balaton vízvirágzását okozó egyik kékalga faj 

(forrás: http://members.shaw.ca) 

Súlyosan aszályos időszak már a közelmúltban is okozott gondot tavainkon. A Balaton 

vízgyűjtőjét 2000 és 2003 között súlyos szárazság sújtotta. A vízszint majd 70 centimétert 

süllyedt, ami az elmúlt ötven év legalacsonyabb vízállásaihoz vezetett. A változás különösen 

a déli parti, sekély zónában volt szembeötlő, ahol nagy kiterjedésű iszapos területek kerültek 

szárazra. 

http://members.shaw.ca/


Folyóvizek 

Mivel a folyóvizek általában jól átkeverednek mozgásuk során, esetükben a felmelegedés 

hatása egyszerű: növekszik a víz hőmérséklete. Mésrészt, a csapadék eloszlásának 

változásával az áradások intenzitása is növekedhet (Meyer et al. 1999, Perkins et al. 2010). A 

hideg égövi folyók vízjárása a felmelegedéssel meg fog változni, elsősorban az olvadás 

idejének és intenzitásának megváltozása miatt, a jégmentes időszak pedig 

meghosszabbodik. A zavarások szélsőértékei gyakran fontosabbak az ökoszisztémák 

szempontjából, mint az éves átlagértékek. Az Arktisz területein az éves csapadék 

mennyisége az elmúlt 100 évben 8 %-os növekedést mutatott. Más kontinenseken, ahol 

csökken a csapadék, az állandó vízfolyások időszekosakká változhatnak, ezáltal az ott élő 

közösség összetétele gyökeresen megváltozhat (Carpenter et al. 1992, Durand et al. 2009). 

A csapadék és a vízjárás változását sokkal kevésbé tudjuk előre jelezni, pedig a folyóvizek 

szempontjából ezek alapvető tényezők, különösen az áradások ideje, erőssége és 

gyakorisága. Észak-Amerika dél-nyugati területein várhatóan 10 %-kal csökkenni fog, míg 

észak-nyugati területein 15 %-kal növekedni fog az éves csapadék a 21. század végéig. A 

kontinens többi területén nem várható változás az éves összegben, az eloszlásban viszont 

igen. Például Maryland területén a tavaszi áradások és a nyári szárazságok várhatóan 

gyakoribbak lesznek. Az elmúlt 50-90 évben, az északi 44o szélességtől északra eső folyókon 

a tavaszi áradás egyre korábban jelentkezett. Az alacsony vízhozam és a melegebb víz 

együttes hatása számos halfaj számára kedvezőtlen (Palmer et al. 2009). A folyók 

vízhőmérséklet és oxigéntartalom által meghatározott hal zónái eltolódhatnak a 

klímaváltozás hatására (Carpenter et al. 1992, Sipkay et al. 2009). A torkolatoknál a tengervíz 

folyókba történő feláramlása fokozódhat, a tengerek emelkedő vízszintja miatt. 

A Duna-medencében az elmúlt 30 évben határozottá vált felmelegedés hatással volt a 

folyóvizek hőmérsékletére is, így az ott bekövetkezett ökológiai változások feltehetően 

összefüggésben állnak a felmelegedéssel. Ilyen a Duna és vízgyűjtőjén megfigyelhető invazív 

ponto-kaszpikus halfajok terjedése is, amelyek a Fekete-tenger vidékéről a Duna 

vízrendszerén haladva kerültek a kontinens középső részére. Az 1970-es évektől számos 

gébfaj terjedését regisztrálták, melyek elterjedési területe jelenleg is gyors ütemben nő. 

Legrégebben a tarka géb (Proterorhinus marmoratus) és a folyami géb (Neogobius fluviatilis) 

terjedése kezdődött meg a folyók alsó szakaszairól a felső szakaszok felé, az utóbbi 15 évben 

pedig újabb négy gébfaj indult meg fölfelé a Dunán. A sorozatos esetek határozott 

összefüggést mutatnak a globális felmelegedéssel. Ennek alapján várható, hogy a következő 

évtizedekben újabb melegigényes halfajok települnek be a Fekete-tenger vidékéről Közép-

Európába, újabb változásokat okozva a folyószakaszok halközösségeiben. 



 
A folyami géb (Neogobius fluviatilis) egyike a napjainkig is terjeszkedő invazív fajoknak. A 

Balatonban is megjelent és gyakorivá vált. (forrás: www.hik.hu) 

Vizes élőhelyek 

Magyarországon a folyószabályozások és lecsapolások előtt a vizes területek aránya sokkal 

nagyobb volt a jelenleginél. A XX. század második felében világszerte felgyorsult a vizes 

területek pusztulásának üteme, ez eredményezte azt a nemzetközi összefogást, mely a vizes 

élőhelyek védelméről szóló Ramsari Egyezmény létrehozásához vezetett. Jelenleg 23 hazai 

vizes élőhely található a Ramsari Jegyzéken, összesen 180 000 hektár kiterjedéssel. 

 
A Ramsari Jegyzék 23 hazai vizes területe (forrás: www.ramsar.hu) 

Eredetileg a rohamosan csökkenő vízimadár állományoknak kívántak a csatlakozó országok 

védelmet biztosítani. A tapasztalatok azonban hamar rávilágítottak arra a tényre, hogy 

http://www.ramsar.hu/


önmagában az élőhelyek védelme nem elegendő, magát az ökológiai rendszert kell 

megőrizni, amely képes az ott előforduló fajok eltartására. A vizes élőhelyeknek – „wetland”-

eknek – igen fontos szerepük van a föld biodiverzitásának fenntartásában. A vizes 

területekre a globális felmelegedés sok esetben igen nagy veszélyt jelent. Számos védett 

állatfaj kipusztulását okozhatja ezen élőhelyek további degradációja vagy teljes kiszáradása. 

A hazánkban endemikus fajok veszélyeztetettsége is fokozódhat, ilyen például az egykor 

tömeges halfaj, a lápi póc (Umbra krameri). Jellemzően hűvös, tiszta vizű mocsarak, 

tőzeggödrök, növényzettel dúsan benőtt alföldi tavak lakója. Az egykori kiterjedt mocsári és 

lápi környezetben olyannyira tömeges volt, hogy disznóhízlalásra is használták. Napjainkra, 

elsősorban az élőhelyének számító területek megszűnésével vagy beszűkülésével, állománya 

jelentősen megcsappant, a faj a kipusztulás közvetlen veszélyébe került. 1974 óta védett faj. 

 
A lápi póc (Umbra krameri) fő elterjedési területét a Kárpát-medence alkotja. (forrás: 

www.ittiofauna.org) 

Lassú kolonizációs képességük és vízhez kötött életmódjuk miatt a kétéltűek a klímaváltozás 

által leginkább veszélyeztetett élőlénycsoportok közé tartoznak. Bár a fajok nagy részének 

egyedszáma normális körülmények között is ciklikusan változik, több vizsgálat is kimutatta a 

kétéltűek megfogyatkozása és a klímaváltozás közötti összefüggést. A szaporodóhelyek 

egyre hosszabb időre történő kiszáradása és a hosszú aszályos időszakok rendkívül 

megnehezítik a kétéltűek túlélését. Hazánkban minden kétéltű védelem alatt áll, de 

kipusztulásuk a következő 25 évben nem várható. Azonban ismertek kis hazai populációk, 

amelyek túlélését a klímaváltozás alapvetően befolyásolja. Ilyen a legkisebb hazai 

elterjedésű faj, az alpesi tarajos gőte (Triturus carnifex). 



 

Hazánkban az alpesi tarajos gőte (Triturus carnifex) különösen veszélyeztetett. (forrás: 

wdfw.wa.gov) 

A Balatont tápláló kisvízfolyások számos megfogyatkozott halfaj refúgium („menedék”) 

területéül szolgálnak, így elapadásuk komoly természetvédelmi veszteséget jelenthet. 

 
Egervíz, Balatonfelvidéki Nemzeti Park. (Fotó: Sipkay Csaba.) 

Lápok 



A vizes élőhelyek különösen értékes és fontos típusai a lápok. A lápok az ökológiai 

szempontból kiemelkedően fontos vizes élőhelyeknek a biológiai sokféleség megőrzése 

szempontjából legfontosabb csoportjába tartoznak. A lápok még a nagy lecsapolások előtti 

időszakban is hazánk területének mindössze 1,1%-át tették ki. Az európai kontinensen az 

egykori kb. 495 ezer négyzetkilométernyi lápvidék néhány évtized alatt 187 ezer 

négyzetkilométerre zsugorodott. Ez az európai átlagban is hatalmas (mintegy 62%-os) 

veszteség hazánkban még drámaibb arányokat mutat, hiszen hazánk lápterületeinek több 

mint 97%-a odaveszett. 

 
Égeres láperdő (Carici elongatae-Alnetum) az égerlábakon gazdag páfrány- és mohaszinttel 

tarajos pajzsikával (Dryopteris cristata) és tőzegmohákkal a Darányi Púpos erdőben 

(forrás: www.hik.hu) 

A lápok vízszintje (természetes állapotában) nagyfokú állandóságot mutat, és a víz felszíne 

alatt oxigéntől elzárt (anaerob) viszonyokat teremt. Ezért a lápok az egyéb vizes élőhelyektől 

(pl. a mocsaraktól) főként abban különböznek, hogy bennük az elhalt növényi anyagok nem 

bomlanak le, hanem tőzeget képezve felhalmozódnak, így szenet vonnak ki a bio-geokémiai 

ciklusokból. Ennek ökológiai jelentősége azért óriási, mert a légkörből kivont szén-dioxid a 



legfontosabb üvegházhatású gáz, ami Földünk klímájának alakulásában meghatározó. A 

tőzegképződés a szénképződés első lépése. 

 

Éger-kőris láperdő (Fraxino pannonicae-Alnetum) békaliliomos nyílt vizes típusa 

békaliliommal (Hottonia palustris) Dabasnál . 

A tőzeg porózus szerkezete és kémiai tulajdonságai révén nemcsak szén-rezervoár, hanem 

duzzadóképessége folytán nagyon sok vizet is képes megkötni, így meghatározó szerepe van 

a vízviszonyok szabályozásában és a csapadékvíz továbbözönlését megakadályozó 

vízvisszatartásban. 

A lápok élővilág-védelmi jelentőségét azonban nemcsak ökológiai szerepük, hanem döntően 

a biológiai sokféleség megőrzésében való jelentőségük adja. A lápokra jellemző élőhelyi 

sokféleség és térbeli heterogenitás számos ritka, különleges élőlény fennmaradását 

biztosítja. A lápok élővilágában sok esetben fedeztek fel olyan fajokat, amelyek régmúlt idők, 

máshol már kihalt tanúi, ilyenek például hazánkban a lápokhoz kötődő jégkori reliktum fajok, 

amelyek csak a speciális lápi körülmények között maradhattak fenn. A kis foltokban, hosszú 

ideig elzártan megőrződő populációkban fajképződési folyamatok is történnek, ennek 

folyamán bennszülött lokális fajok, endemizmusok alakulnak ki. Ezen reliktum és endemikus 



fajok megőrzése gyakran egy egészen kis lápfolt megmaradásán múlik, hiszen esetleg a 

világon sehol máshol nem fordulnak elő. 

 
Szibériai nőszirom (Iris sibirica, Iridaceae) (forrás: picasaweb) 

A tőzegképződéssel összefüggésben a lápok nemcsak saját élővilágukról hordoznak 

információt, hanem a születésüket követő földtörténeti és kultúrtörténeti tényekről, 

korszakokról is árulkodnak. A lápok időrendi rétegekben megőrzik (fosszilizálják) a tágabb 

környékükről behulló virágporszemeket, növényi és állati maradványokat, vagy a történeti 

korokban a lápba menekült emberek nyomait és tárgyait is. A tőzegrétegekben sok ezer évre 

visszamenőleg megőrzött „feljegyzések” kiolvasása olyan tudományos információkat ad 

számunkra, amelyek semmilyen más módszerrel nem szerezhetők meg. Ezért is fontos, hogy 

ezek a „könyvtárak” ne semmisüljenek meg a tudományos feldolgozásukat megelőzően. 



A klímaváltozás hatása az édesvízi közösségekre 

A klíma utóbbi évtizedekben megfigyelt változásai, melegedése és a vízi táplálékhálózatok 

összefüggéseivel foglalkozó munkák (Schindler et al. 1990, Livingstone 2003, Straile et al. 

2003) elengedhetetlenül fontosak a várható felmelegedés lehetséges hatásainak 

feltérképezéséhez. Elsősorban tavak planktonikus közösségeinek változásai esetén mutattak 

ki egyértelmű összefüggéseket a már megfigyelt felmelegedéssel, más környezeti tényezők – 

mint tápanyagterhelés változásai – mellett (Annaville et al. 2002; 2007; Molinero et al. 

2006). Gyllsrtröm et al. (2008) európai sekély tavakban mutatta ki a klíma központi 

szabályozó szerepét a zooplankton közösség formálásában, 81 tó adatainak részletes 

feldolgozásával. A klímától való függés legerősebben a pelágikus plankton esetén jelentkezik, 

a bentikus és perifitikus taxonok legfőképp a makrofiton borítás által befolyásoltak. A 

Szerzők szerint a klíma – a teljes foszfor koncentráció után – a zooplankton biomassza 

második legfontosabb indikátora. A vízhőmérséklet és a zooplankton denzitás korrelációja 

gyakori jelenség (pl. Carvalho & Kirika 2003, Kobayashi et al. 1998, Vadadi-Fülöp et al. 

2009a). Mindez persze nem jelenti azt, hogy lineáris kapcsolatot kellene feltételeznünk a 

hőmérséklet és a denzitás közt, azonban arra mindenképpen felhívja a figyelmet, hogy a 

vízhőmérséklet igen fontos tényező a zooplankton dinamikájának alakításában. 

Bizonyos tanulmányok a klimatikus hatások specifikus vonatkozásait domborítják ki, mint 

amilyen a téli jégborítás időtartama vagy a tavaszi felkeveredés mértéke (Rolinski et al. 

2007), mások általánosabban a hőmérséklet hatásait helyezik előtérbe (Wagner & Benndorf 

2006). Tavak esetén, a klímaváltozással kapcsolatban további jellemző kutatási irányok a 

vízhőmérséklet változásán túl a jégborítás időtartamának, a tavaszi fitoplankton 

csúcsprodukciónak, a tiszta víz fázisnak, a hal abundanciának és a préda-predátor 

interakcióknak változásait vizsgálni (Magnuson et al. 1990; Schindler et al. 1990; Scheffer et 

al. 2001; Winder & Schindler 2004; Blenckner 2008; Mooij et al. 2005). 

A klíma melegedése többféle módon hathat a vízi táplálékhálózatokra. Okozhatja a 

szukcesszionális stádiumok időzítésének és időtartamának megváltozását (Straile 2005), de 

okozhatja a táplálékhálózat struktúrájának módosulását is, a különböző szukcesszionális 

stádiumokban (Wehenmeyer et al. 1999). Továbbá az egyes fajok életmenetében is 

változások történhetnek: például a hosszú életű fajok reprodukciós időszakának időzítése 

megváltozhat, vagy a Copepoda fajok metamorfózisának időzítése, a diapauza kezdetének és 

végének időbeli elcsúszása az egész táplálékhálózat struktúrájában változást, elmozdulást 

okozhat (Straile 2005). 

A vizek gyorsabb és drasztikusabb felmelegedése értelemszerűen a fitoplankton 

tömegprodukció korábbi megjelenését hozhatja magával. Több tanulmány is korábbi 

maximumokat prediktál az alga biomasszában, amely a biomassza növekedésével jár együtt 

(Flanagan et al. 2003), különösen a téli félévben (Thackeray et al. 2008). Az invazív 

cianobaktériumok esetén is – mint amilyen a vízvirágzásokban gyakorta központi szerepet 

játszó Cylindrospermopsis raciborskii – az időzítés megváltozása rendszerint a korábbi 

megjelenés irányába mutat (Wiedner et al. 2007). 



Annak következtében, hogy a tavak táplálékhálózatában igen erős szezonális dinamika 

mutatkozik, a klíma hatása erősen szezonspecifikus. Ezért nem szabad elhanyagolni a 

kutatásokban az alacsonyabb biológiai aktivitás miatt kevesebb teret kapott téli félév 

eseményeit sem, amelyek a mérsékelt övi tavakban különös jelentőséggel bírnak. A XX. 

században észlelt felmelegedés ugyanis erősen megnyilvánult a téli félév meteorológiai 

jelenségeiben. Erre a tavak fizikailag érzékenyen reagálnak. Változik a jéggel borított időszak 

hossza (Adrian et al. 1999, Weyhenmeyer 1999), de – ezzel kapcsolatban – változik a téli, 

szél általi felkeveredések intenzitása és időzítése is (Geadke et al. 1998), amely a 

fitoplankton tavaszi tömeggyarapodásának formációjára erős hatással van. 

A téli időszakban a felkeveredési periódusnak alapvető szerepe van a később kialakuló 

fitoplankton csúcsprodukció lefutására, ezért e periódus vizsgálata alapvető jelentőségű a 

klíma megváltozásával kapcsolatos kutatásokban. A felkeveredési periódus („mixing period”) 

az óceánok és mély tavak esetében a terméketlen, sivár földek vízi analógiái (Reynolds 

1997). A téli felkeveredési periódusban a primer produkció limitált egyrészt az alacsony 

hőmérséklet, továbbá a beeső sugárzás éves minimuma és a vízfelszínről való visszaverődés 

éves maximuma révén. Amint ezek a feltételek az év során változni kezdenek (növekvő 

hőmérséklet, a napsugárzás növekvő beesési szöge, stb.) a fitoplankton produkció 

növekedésnek indul. Ennél fogva fontos feladat a fitoplankton virágzás megindításának 

folyamatát megérteni és prediktálni, így a klímaváltozás (és más környezeti változások) 

várható irányairól is jelentős információhoz juthatunk (Peeters et al. 2007). Dunai 

mellékágakban, holtágakban télen, jég alatt is kialakulhat nagy abundanciájú fitoplankton, 

melyben hidegtűrő Centrales és Cryptophyta, Volvocales fajok szaporodhatnak el (Kiss & 

Genkal 1993). 

A kérdéskör vizsgálatában a tavi rendszerek között a sekély tavak számos munkában kiemelt 

szerephez jutnak, mert direktebb módon reagálnak a változó időjárási állapotokra, mint a 

mélyebb víztesttel rendelkezők (Gerten & Adrian 2001). Esetükben a víz átlátszósága 

alapvető tényező. Ezzel összefüggésben és az alternatív stabil állapotok koncepciójának 

elfogadásával (Scheffer et al. 1993) beszélhetünk a makrofiton dominanciájával jellemezhető 

tiszta víz fázisról és a fitoplankton által dominált turbid fázisról. A két fázis között váltás 

lehetséges a külső tápanyagterhelés kritikus szint felé emelkedésével. De a fitoplankton 

uralta tavak bizonyos időszakában is megjelenhet a tiszta víz fázis, jellemzően a tavasz 

végén, a zooplankton általi fitoplankton fogyasztás fokozódása miatt (Gulati et al. 1982; 

Sommer et al. 1986). A klímaváltozás feltételezhetően negatívan befolyásolja majd a sekély 

tavak áttetszőségét: destabilizálja a makrofiton uralta tiszta állapotot és stabilizálja a 

fitoplankton uralta turbid állapotot (Mooij et al. 2005). Ezen alapvetően negatív hatást 

(amelyet hollandiai sekély tavak esetén demonstráltak) számos tényező alapján 

valószínűsítik a kutatók. A téli csapadék növekedése és csapadékhullás extrém eseményei a 

tavak P-terhelésének növekedését okozzák (Mooij et al. 2005). A hőmérséklet emelkedése 

belső tápanyag emelkedést okoz (Jensen & Andersen 1992; Liikanen et al. 2002). 



Ezen állítások önmagukban is az eutrofizáció erősödésének fokozott veszélyét valószínűsítik. 

Ezek mellett a felmelegedés további, egymásból következő folyamatokat indíthat be. Számos 

szerző szerint a magas hőmérséklet a cianobaktériumoknak különösen kedvez, amelyek 

kevésbé hatékony tápanyagot jelentenek a zooplankton számára (Dawidowicz et al. 1998; 

Gliwicz & Lampert 1990). A halak zooplankton fogyasztása ugyanakkor növekedhet, a halak 

téli mortalitásának csökkenésével (Mooij 1996; Mehner et al. 1995; Mooij & Van Nes 1998; 

Nyberg et al. 2001). Az alacsonyabb tavaszi zooplankton növekedés miatt a legelők kisebb 

nyomást jelentenek a fitoplanktonra, amely – a magas hőmérséklet mellett – ugyancsak a 

fitoplankton tavaszi növekedésének serkentése irányában hatnak. A kiülepedett tápanyagok 

visszaoldódásának („sediment resuspension”) szél általi növekedése várható (Schelske et al. 

1995). Mindezek a megállapítások elsősorban hollandiai sekély tavak esetein alapulnak, de 

hasonló megállapításokra jutott Jeppensen et al. (1990) is, dániai sekély tavak vizsgálata 

alapján. Eredményeik szerint a klímaváltozás az eutrofizáció hatását „utánozza”. 

A folyókban a különféle halegyüttesekkel jellemezhető szinttájak – mint pisztráng, pénzes 

pér, márna és dévérkeszeg szinttájak – szempontjából is érdekes kérdés a klímaváltozás. A 

folyók és szakaszainak bizonyos „hal zónákkal” való jellemzése nagy múltra tekint vissza 

(Fritsch 1872). Thienemann (1925) különített el eleinte hat zónát („szinttájat”) és Huet 

(1949) tett kísérletet először ezeket a zónákat abiotikus tényezőkkel összefüggésbe hozni, 

mint amilyen a víz esése és a folyó mélysége. A legfontosabb környezeti paraméternek a 

folyó hossziránya mentén kialakult halegyüttesek, és így a szinttájak kialakítása 

szempontjából a hőmérséklet tekinthető (Flebbe et al. 2006; Pont et al. 2006). Így a vizek 

melegedése e szinttájak átrendeződését, elcsúszását okozhatja. A jelenleg megfigyelhető 

biogeográfiai korlátozó tényezők figyelembevételével már tettek kísérletet halegyüttesek 

eloszlásának várható hőmérsékletemelkedés hatására bekövetkező megváltozását 

megjósolni (Eaton & Scheller 1996; Rahel 2002). 

A jövőben viszont a jelenleginél is drasztikusabb felmelegedés valószínűsíthető, amely olyan 

változásokat is generálhat vízi rendszerekben, amelyeknek talán még jelei sem fedezhetők 

fel az utóbbi évtizedekben tapasztalt melegedés során. A téma jelentőségét mutatja O'Reilly 

et al. (2003) Tanganyika tavon végzett kutatásai, miszerint a klímaváltozás negatív hatása 

jelentősebb lehet a lokális antropogén aktivitás vagy a túlhalászás hatásainál is. 
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Szárazföldi életközösségek 

Minden élőlény számára létezik egy olyan hőmérsékleti spektrum (tolarenciaspektrum), 

amelyhez alkalmazkodott. Az élőlények kétféle módon reagálnak a változó körülményekhez, 

változtatnak elterjedésükön, illetve fenológiai ciklusukon. A felmelegedéssel együtt az a 

terület, ahol az élőlény számára megfelelő hőmérséklet uralkodik, a sarkok felé, illetve 

hegyvidéki területeken a magasabb régiók irányába tolódott el. Számos tanulmány 

foglalkozott azzal, milyen hatással lesz ez az élővilágra (pl. Thuiller et al. 2004, 2005, Kelly et 

al. 2008, Eaton 1996). 

Kelly és munkatársai (2008) leírták, hogy harminc év leforgása alatt az általuk vizsgált 1350 

hegyvidéki növényfaj többsége átlagosan 64,7 m-rel magasabban fordul elő. A növényzeti 

régiók egységesen, mindenhol ennek megfelelően a magasabb területek felé mozdultak el. A 

területek alsó határán a növények képtelenek voltak elviselni a megemelkedett 

hőmérsékletet és az időnként megjelenő szélsőséges időjárást, elpusztultak, ezt követően 

helyükre más faj lépett. Az okokat vizsgálva megállapították, hogy az átalakulásban döntő 

szerepet játszott a hóhatár fentebb tolódása, a hőmérséklet emelkedése és az aszályos 

időszakok megléte. Parmesan és Yohe vizsgálatában (2003) szereplő 99 faj átlag 6,2 km-t 

vándorol északra évtizedenként. 434 faj a klímaváltozásnak megfelelően változtatta 

elterjedését. A mérsékelt övi fajok terjednek, de a sarkvidékiek területe zsugorodik. 

Az életközösségeket leginkább veszélyeztető probléma, hogy az élőlények nem egyformán 

reagálnak a megváltozott környezeti körülményekre, ezáltal a táplálékhálózatok számottevő 

mértékben átalakulhatnak. A tápláléklánc különböző tagjai másként reagálnak a 

klímaváltozásra (Crick 2004, Harrington et al. 1999), mára azt is tudjuk, hogy egy faj, minél 

magasabb helyet foglal el a táplálékláncban annál érzékenyebb a klímaváltozásra (Voigt et 

al. 2003). Külön érdekesség, hogy a közel rokon fajok sem alkalmazkodnak feltétlenül 

ugyanolyan mértékben (Végvári et al. 2009). 

Eltolódott évszakok: 

Számos megfigyelés támasztja alá azt, hogy a vegetációs időszak kezdete az elmúlt 

évtizedekben korábbra tolódott (Parmesan és Yohe 2003, Visser és Both 2005). Észak 

Amerikában a fagymentes időszak beköszönte az elmúlt 60 év alatt 11 nappal hamarabbra 

került (Easterling et al. 2000). Ez azt eredményezi, hogy korábban következik be a 

rügyfakadás, az állatok ezzel párhuzamosan hamarabb jelennek meg. Parmesan és Yohe 

átfogó tanulmánya (2003) szerint az általuk tanulmányozott 677 faj 62%-a kezdi meg 

korábban a tavaszi életciklusát. 

Egy előrejelzés szerint a madárfajok 75%-a hamarabb kezdi meg szaporodási ciklusát 2080-

ra. A korábban fészkelő madarak nagyobb mértékben változtattak a tojásrakásukon, mint a 

később költők. Ezen felül vannak fajok, amelyek telelőhelyükről hamarabb kerülnek elő, vagy 

a hibernációból korábban ébrednek fel, amikor még nem minden környezeti feltétel kedvező 



számukra (pl. vándorrigó (Turdus migratorius), sárgahasú mormota (Marmota flaviventris), 

stb.) (Crick 2004, Inouye et al. 2000 ). 

Már találtak néhány bizonyítékot arra, hogy a hosszú távú vonuló madárfajok kevésbé 

képesek alkalmazkodni a klímaváltozáshoz rövid távon vonuló társaiknál, főleg azok a fajok, 

amelyek nem a hőmérséklet változáshoz, hanem valamilyen más ingerhez igazítják a vonulás 

megkezdésének idejét. Végvári és munkatársai (2009) a madarak érkezési idejét vizsgálták 

93 fajon. Azt találták, hogy trendszerűen hamarabb érkeznek vissza, de vannak 

csoportosulások is: azok a fajok, amelyek hosszú távon vonulnak, kevésbé, míg a rövid távú 

vonuló fajok jobban alkalmazkodnak a korábban beköszöntő tavaszhoz. Azok a fajok, melyek 

az evezőtollakat a nyári időszakban váltják, szintén hamarabb érkeznek a telelőhelyen vedlő 

társaiknál. A változatos táplálékot folytató, sok fiókát felnevelő fajok is hamarabb 

megérkeznek. 

Erre, az eltérő viselkedésre lehet szemléltető példa az örvös légykapó (Ficedula 

hypoleuca) és széncinege (Parus major)állományának változása (Both et al. 2005). Kiderült, 

hogy a hosszú távon vonuló madarak, mint például az örvös légykapó kevésbé képesek 

alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, mivel viszonylag rögzített genetikai program szabályozza 

érkezésük időpontját. A széncinege tojásrakásának idejét pedig az Észak Atlanti Oszcilláció 

határozza meg (Sanz 2002) . Emiatt, a légykapók, bár kimutatható trend szerint egyre 

korábbra időzítik érkezési idejüket, mégis késnek: a fő táplálékuk (hernyók) egyedszám 

csúcsa korábbra tolódik, így a fiókákat nem képesek felnevelni, erős szelekció hat a későn 

érkezőkre. Ezen túlmenően a hernyók egyedszám csúcsa meghatározza a cinegék 

másodköltésének meglétét is, ezek a madarak jól alkalmazkodnak ehhez a trendhez, 

növekszik az állományuk. 

A gazda – parazita kapcsolat egyik ékes példája a kakukk (Cuculus canorus) és 

fészekgazdáinak esete. Möller és társai (2010) egy friss cikkben számolt be arról, hogy a 

kakuktojással fertőzött fajok közül azok, amelyek hosszú távon vonulnak, nagyobb mértékű 

parazitáltságot mutatnak, mint a rövid távon vonulók, vagy áttelelő fajok. Ennek oka is a 

fajok eltérő fenológiai válaszában rejlik. A kakukkok, mivel hosszú távon vonulnak, nem 

olyan gyorsan alkalmazkodnak a korábbra tolódott vegetációs periódushoz, mint rövid távon 

vonulók. Így később érkeznek, amikor gazdaállataik akár már fészkelésüket is megkezdték. Ez 

jelentős hátránynak bizonyul, mivel kisebb eséllyel képesek tojásaikat ezekbe a fészkekbe 

tojni. Ennek köszönhetően mutatkozik egy évtizedes trend, ami a kakukkfiókák arányát a 

hosszú távon vonuló madarak felé tolja el. 

A növényzet átalakulása: 

Összességében elmondható, hogy a legtöbb életközösségben várhatók kritikus változások, 

amelyek alapvetően megváltoztatják egy terület összképét. Ez az átalakulás a társulás alkotó 

fajok elterjedésének változásával hozható összefüggésbe. A modellek tanulsága szerint az 

északi, zömében tűlevelű fafajok elterjedése nagy mértékben visszaszorul, elterjedési 

területük északi részén maradhatnak meg, vagy menedékhelyekre szorulhatnak. A 

lombhullató fák aránya ezzel szemben várhatóan nőni fog az északi terjeszkedés révén. 

Délen ezzel szemben a lombhullató fákat a mediterrán fajok váltják fel, keveredő 
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funkcionalitás jelentkezik, hosszabb vegetációs periódussal, több megkötött szénnel. Még 

délebbre pedig bokrok és füvek veszik át az az uralmat, de ez a tüzek gyakoriságát is 

várhatóan növekedni fog (Thuiller et al. 2005). 

A magasabb szélességi körök ökoszisztémái is átalakultak az elmúlt évek során: A 

hőmérséklet emelkedésével egy időben a bozót sűrűsége nőtt, a fák elterjedésének északi 

határvonala kitolódott. A megváltozó albedónak és energia háztartásnak köszönhetően az 

elmúlt 25 évben fotoszintetikus aktivitás növekedést figyeltek meg. Ezzel ellentétes hatást 

fejt ki, hogy a csapadékstressz felülmúlja a meghosszabbodott vegetációs időszak által adott 

előnyt. Ennek következtében a nettó primer termelés csupán 2000-ig nőtt (1,4%), azóta 

csökken. A melegebb levegő miatt kevesebb csapadék hull, így a növények számára is 

kevesebb víz érhető el (Bunn et al 2007). 

Egy közösségben minimális hatása van annak, ha egy fajt hasonló funkcióval bíró fajjal 

helyettesítünk, de ha egy más funkciót betöltő fajjal tesszük meg ezt, nagy változást idézünk 

elő. Például ha fűfajokat széleslevelű lombhullató fafajokkal helyettesítünk, jelentős 

mértékben megváltoztathatjuk a mérsékelt övi ökoszisztémák nitrogén és szénforgalmát. 

Emellet a szoros kapcsolatok révén más fajokra is jelentős hatással van a változtatás (Thuiller 

et al. 2006.). 

Az Amazonas menti erdők területének csökkenésének velejárója, hogy csökken az 

evapotranspiráció, melegebb, szárazabb klíma alakul ki. Ez azért lényeges, mivel a szárazabb 

klímán nagyobb esélye van az erdőtüzeknek is. Ezzel együtt csökken a visszatartott 

CO2 mennyisége is. Dél-Amerika esőerdeit az emberi hatások mellett az átalakuló klíma 

veszélyezteti. A legveszélyeztetettebb erdőrészek azok, amelyek közel vannak az 

erdőszegélyekhez. A folyamatot gyorsítja, ha megnyílik a lombozat, mivel több levél hullik le, 

sok elhalt faanyag keletkezik, amelyet az előforduló tüzet okozó események 

meggyújthatnak. Ebből olyan avartüzek keletkeznek, amelyek a fiatal fákat pusztítják, 

esetenként mélyen behatolva az erdőbe. Ezek a tüzek még inkább feldarabolják a 

lombozatot (Laurance és Williamson 2001). 

A globális szén dioxid kibocsájtás 10-15%-a viszont a trópusi erdők degradációjából 

származik. Asner és társai (2010) műholdas és helyileg felvételezett térképek alapján 

határozták meg az erdőség által tárolt szén mennyiségét. Nagy hatással van a bányászat, 

állattenyésztés és infrastrukturális beruházás, szelektív fakitermelés a terület által 

megtartott szén mennyiségére (fák magasságára). Széles régiónkénti szétdarabolódást 

találtak alapkőzet szerint az erdőségekben. 

Az elmúlt években sok lombhullást és fapusztulást tapasztalnak a szárazság előtti és aszály 

alatti időszakokban, mikor is a szegélyekben található pionír fajok haltak meg nagyobb 

számban, így a megújulás esélye jelentős mértékben csökken. A feldarabolódásnak 

köszönhetően egyre nagyobb területen szárad ki az avar és csökken az erdőség szénbeépítő 

képessége is. Az erdőpusztulás a csapadék mennyiségét akár 20%-al is csökkentheti (Lean et 

Warrilow 1989; Shukla et al. 1990) . Az erdőtüzek pedig sokszor a gyújtogatás miatt jönnek 



létre: 1997-ben 47000 tüzet figyeltek meg egy év alatt az Amazonas medencében, amelyet 

farmerek okoztak (Brown 1998). Amint az aszályok következtében a mélységbe levő 

vízmennyiség is lecsökken, akkor ezek az erdők sokkal fogékonyabbak lesznek a tűzre (a 

szárazabb esőerdők fáinak gyökere képes lehatolni a mélyben levő vízkészletekhez, de ha a 

mélységi vizek elapadnak, akkor az erdő kiszáradhat). Az erdőtüzek ezen felül jelentős 

üvegházhatásű gáz fokozó jelenségek (Laurance et Williamson 2001 ; Houghton 1991; 

Fearnside 2000). Mint látjuk, a folyamatban rengeteg visszacsatolási hurok van, amely 

aggasztó kilátást nyújt az előttünk álló évtizedekre. 

Hazánk szárazföldi vegetációja 

Hazánk nemcsak éghajlati, hanem biogeográfiai szempontból is átmeneti területen van: a 

közép-európai lomberdőövezet és a kontinentális erdőssztyepp határán, jelentős 

szubmediterrán hatásokkal. A várható felmelegedés hazánk területét több okból is 

különösen érzékenyen érintheti. Egyrészt a klimatikusan meghatározott növényzeti övek 

határai a klímaváltozás szempontjából fokozottan érzékenynek számítanak, másrészt a 

Kárpát-medence elszigetelt helyzete fokozott veszélyeztetettségre hívja fel a figyelmet. 

Magyarország természeti értékei már ma is nagyon szűk területre szorultak vissza, és 

veszélyeztetettségük klímaváltozás nélkül is drámai. Ebből következően, hazánkban a 

klímaváltozás hatása mindenképpen alapvető átstrukturálódásban, az állapotok gyökeres 

megváltozásában nyilvánulna meg, amely felhívja a figyelmet a természetvédelmi és 

általánosabb értelemben biodiverzitás-megőrzési alkalmazkodás jelentőségére, ezen 

feladatok súlyára és fontosságára. (Hufnagel és Sipkay 2012, Harnos et al. 2008) 



 

Európa biogeográfiai régiói, 2005. (forrás: EEA) 

Magyarország klimatikus viszonyainak az évszázad végére várható, igen jelentős 

megváltozása a biogeográfiai zónák eltolódását is okozhatja. 



 

 
Klímazónák várható eltolódása, földrajzi analógia alapján (Debrecen lehetséges analóg 

NUTS2 régiói a vizsgált időszakokra) 

A megváltozott klímához a növények vagy helyben alkalmazkodnak, amennyiben képesek 

erre, vagy elvándorolnak, elsősorban szaporító képleteik révén. A terjedési folyamatot 

viszont nagyban hátráltatja az élőhelyeik emberi tevékenységnek köszönhető 

feldaraboltsága. A természetes vegetációval borított területek között ugyanis nincs elég 

kapcsolat, így nem tudnak vándorolni a fajok, és nem találhatják meg azokat a menedékeket, 

ahol átvészelhetik a számukra kedvezőtlen időszakot. 



 

Dolomit sziklagyep a budaörsi Odvas-hegyen – számos védett faj otthona, a fragmentáció 

áldozata (fotó: Petrányi Gergely) 

A pannon vegetáció legveszélyeztetettebb csoportját az endemikus fajok képezik, mivel 

teljes elterjedésük csak a Kárpát-medencére korlátozódik, az egész világon csak itt fejlődtek 

ki. Ilyen fajok például a magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica), a magyarföldi 

husáng ( Ferula sadleriana) és a pilisi len (Linum dolomiticum). Mivel hazánkban a 

klímaváltozás leginkább a vizes élőhelyek kiszáradásában vagy a száraz élőhelyek még 

szárazabbá válásában mutatkozhat meg, így a nedves élőhelyeket kedvelő (atlanti-

szubmediterrán, de még inkább szubatlanti) fajok részéről is fokozott reakció várható. A 

nagy elterjedésű, eurázsiai vagy globális elterjedésű (kozmopolita) fajokat érintheti 

legkevésbé a klímaváltozás. A délies elterjedésű, szárazságtűrő fajok közül kerülhetnek ki a 

klímaváltozás haszonélvezői, különösen, ha jó terjedőképességgel rendelkeznek. Azonban e 

fajok jelentős része inváziós gyomnövény, fokozott terjedésük nagy figyelmet érdemel. 



 

A Pilis–Budai-hegység dolomitszikláinak és a meleg lejtők sztyeppvegetációjának 

bennszülött növénye, a pilisi len (Linum dolomiticum) (forrás: DINPI) 

A biológiai invázió problémája különös jelentőséggel bír a klímaváltozással kapcsolatban. A 

klímaváltozás hatására a jelenleg is problémát okozó invazív (azaz: özön-) növényfajok hazai 

elterjedése megváltozhat, de új fajok is megjelenhetnek, vagy jelenleg nem invazív idegen 

fajok válhatnak özönfajokká. Bár elképzelhető, hogy egyes özönfajok visszaszorulnak a 

számukra kedvezőtlenné váló klíma miatt, általánosságban elmondható, hogy a gyors 

környezeti változásokra a gyorsan terjedő fajok képesek jól reagálni, így a sikeres inváziós 

fajok – mivel ezzel a tulajdonsággal alapvetően rendelkeznek – a jelenleginél is nagyobb 

arányú térhódítása várható. Mindez nem csupán a hazai flórára jelent nagy veszélyt, hanem 

számos özönnövény – allergén hatásának következtében – az emberi egészségre is ártalmas 

lehet. 

A klímaváltozásra a növényfajok fenológiai változásokkal is reagálhatnak. Számos vizsgálat 

alapján a kora tavaszi fajok reagálhatnak a legszembetűnőbben, korábban hajtanak, és 

korábban virágoznak. Hazánkban is végeztek hosszú távú fenológiai vizsgálatokat. Kiderült 

például, hogy az akác virágzása az elmúlt 100 évben, régióktól függően mintegy 3-8 nappal 

előbbre tolódott. 



 
Fehér akác (Robinia pseudoacacia) (forrás: http://hortiplex.gardenweb.com) 

A természetes állapotú, nagy fajgazdagsággal bíró közösségek stabilabbak, mint a 

természetes állapotát tekintve leromlott, vagy másodlagos állományok. A fajgazdagság 

szerepét időjárási változások okozta kilengések tompításában már számos esetben 

kimutatták. A fajokban gazdag természetes ökológiai rendszerek a klímaváltozás negatív 

hatásait is jobban képesek tompítani. Mindez azért is jelentős tény, mert a sűrűn lakott 

Európában – így hazánkban is – több leromlott állapotú, fajokban elszegényedett élőhely 

van, mint természetközeli állapotú. 

 
Egyetlen fafaj által uralt alföldi akácültetvény (forrás: http://zoldhullam.blog.fn.hu/)) 

http://hortiplex.gardenweb.com/
http://zoldhullam.blog.fn.hu/


 
Természetközeli állapotú keményfa-ligeterdő (http://www.novenyzetiterkep.hu, Bölöni 

János) 

Állatvilág 

Az ismert élőlényfajok több mint háromnegyedét gerinctelen állatfajok, többségükben 

rovarok és más ízeltlábúak alkotják. A rovarok szerepe azonban nemcsak bolygónk 

biodiverzitásában ilyen kiemelkedő, hanem a természetközeli és mezőgazdasági 

ökoszisztémák működését is alapvetően befolyásolják. E tekintetben talán elegendő a 

virágos növények megporzására, a kártevő rovarokra, a biológiai védekezés ágenseire, a talaj 

folyamatait fenntartó ízeltlábúakra vagy a humán-, állat- és növény-egészségügyi kórokozók 

vektoraira utalnunk. 

http://www.novenyzetiterkep.hu/


 
Bükköseink látványos lakója a havasi cincér (Rosalia alpina) (fotó: Petrányi Gergely) 

A klíma változékonysága alapvető hatással van a rovaregyüttesek szerkezetére, a regionális 

faunák összetételére, és az egyes lokális élőhelyek (mikrohabitatok, biotópok) szezonális 

állapotváltozásaira is. Az időjárás közvetlen hatását a fenológiai és populációdinamikai 

folyamatokon keresztül fejti ki, amely közvetve eredményezi az elterjedési viszonyok és a 

biodiverzitás átalakulását. 

A rovarközösségek azonban nemcsak önmagukban fontosak, hanem (úgy a környezet- és 

természetvédelem, mint a mezőgazdaság tekintetében) a klímaváltozás hatásának 

egyedülállóan hatékony indikátorai is, hiszen segítségükkel olyan információk birtokába 

jutunk, amelyek más módszerekkel nem közelíthetők meg. 

A lepkék közül – Európa negyedik legnagyobb rovarrendje – a jelenleg szakmai körökben 

elfogadott fajjegyzék szerint Európában 8470 lepkefaj él 35 ország, illetve sziget területén. 

Csak Magyarországról közel 3500 fajt mutattak ki! Fajgazdagságuknak köszönhetően egy 

adott területen élő lepkék listája rendkívül plasztikusan írja le az adott terület természeti 

körülményeit, és ez visszafele is igaz, az abiotikus tényezők megváltozására a lepkék 

érzékenyen reagálnak, ezáltal jó indikátornak bizonyulnak a klímaváltozás szempontjából. 



 

A farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) foltszerű elterjedése tápnövénye, a farkasalma 

(Aristolochia clematitis) elterjedését követi (fotó: Petrányi Gergely) 

A vadon élő fajok regionális elterjedésében és lokális abundanciájában jól felismerhető 

változások figyelhetők meg, melyek a XX. századi melegedő klimatikus trendnek 

tulajdoníthatók. A vizsgált lepkefajok többségének elterjedési tartományában szisztematikus 

északi irányú eltolódás volt megfigyelhető a XX. század folyamán. 35 faj esetében figyelték 

meg , hogy elterjedési területük 35-240 km-rel északabbra tolódott. 



 

Az araszolók tökéletesen alkalmazkodtak a sziklás élőhelyekhez és ragaszkodnak is 

hozzájuk – változó sziklaaraszoló (Charissa variegata) (fotó: Petrányi Gergely) 

A fajok élőhelyében a XX. sz. folyamán világszerte szisztematikus változás következett be, és 

ezek a változások összhangban voltak a globális felmelegedési szcenáriók előrejelzéseivel. 

Így, noha a kutatók nem tudtak kontrollált kísérleteket véghezvinni a klímaváltozásnak a 

fajok elterjedésére gyakorolt hatását illetőleg, a hasonló mintázatú mozgások ismétlődése az 

összes tanulmányban kellően erős bizonyítékát adja annak, hogy a klímaváltozás jelenleg is 

jelentős hatással van a természetes populációkra. 



 

A dolomit fehérlepke (Pieris ergane) hernyója, az érintetlen dolomit sziklagyepeink 

jelzőfaja (fotó: Petrányi Gergely) 



 

A halálfejes szender (Acherontia atropos) Afrikában telel, nyáron onnan vándorol 

hazánkba (fotó: Petrányi Gergely) 



 
A homoki zöldbagoly (Actebia praecox) sztyeppfaunánk eltűnő fajainak egyike, utolsó 

példányait az 1970-es évek végén látták Magyarországon (fotó: Petrányi Gergely) 



 

A füstös ősziaraszoló (Lignyoptera fumidaria) sztyeppreliktum, elterjedési területének 

nyugati határát hazánkban éri el (fotó: Petrányi Gergely) 

Hasonló vizsgálatokat végeztek különböző gerinces csoportok áreatérképei alapján, oly 

módon, hogy értékelték a fajoknak egy pontban az áreahelyzetét (központi helyzet, 

peremhelyzet, áreán kívüli helyzet stb.). majd ez alapján elemezték az adott földrajzi 

analógiával jellemzett klímaváltozás által nem érintett, kárt szenvedett és élőnyben 

részesülő fajok arányát. (Bartholy et al 2012) 



Taxa Nem érintett Veszteség Új fajok 

Lepke 55-81% 19-45% 19-36% 

Emlős 54-21% 36-48% 10-31% 

Madár 78-23% 15-59% 8-18% 

Hüllő 51-13% 18-21% 28-69% 

Kétéltű 75-50% 17-25% 8-25% 

A hőmérséklet emelkedése és a csapadék mennyiségének egyidejű csökkenése kihat a fajok 

elterjedésére, befolyásolja az area határokat közvetlenül is, de a különböző fajok 

interakcióin keresztül is. A változások a különböző fajokra természetesen nem egyformán 

hatnak. Például, a mérsékeltövben a melegedés növelheti a fajok elterjedési területének 

méretét, hiszen a faj észak felé terjedhet, ugyanakkor a száraz, szubtrópusi területeken a 

csapadék csökkenése kedvezőtlenül hat, szűkíti az itteni fajok élőhelyeinek méretét. 

Egymástól független kutatási eredmények azt mutatták, hogy több mint ezer vizsgált 

növény-, illetve állatfaj 10 év alatt átlagosan 6,1 kilométerrel mozdult el a hűvösebb 

területek felé. Britannia déli részén 59 madárfaj elterjedési határa átlagosan 19 km-rel 

tolódott el észak felé 20 év alatt. Egyes északi fajok elterjedésének északi és déli határvonala 

egyaránt északra tolódott, vagyis a teljes areájuk magasabb szélességre csúszott. A déli 

elterjedésűeknél az ellentétes tendencia volt megfigyelhető. 

A madárfajok elterjedésében – feltehetően az éghajlat melegedésének hatására – 

bekövetkező változásokat már a múlt század elején is észleltek. A mediterraneumból ekkor 

indult észak felé pl. a csicsörke, amely állandó madárból – azóta Skandináviát is elérve – 

vonuló madár lett. A Magyarországon a ’30-as években megjelenő balkáni gerle vagy balkáni 

fakopáncs az ’50-60-as évekre már általánosan elterjedt, gyakori faj lett. Az előbbi azóta 

elérte Izlandot és Észak Afrikát is, utóbbi alig haladt túl a Kárpátokon. Mindkét betelepülő 

csökkentette a honos rokon fajok – a vadgerle és a nagy fakopáncs – egyedszámát, bizonyos 

élőhelyekről ki is szorította azokat. 

Az utóbbi két-három évtizedben rohamosan nőtt a hazánkban megfigyelt új madárfajok 

száma. Ezek a fajok különböző állatföldrajzi területekről származnak, közöttük számos déli-

délkeleti elterjedésű faj is van, amelyek megjelenése – egy-két kivételtől eltekintve – 

összefüggésbe hozható a klíma változásával. Az Európa déli részén növekvő egyedszámú, 

terjeszkedő berki poszáta első példányát 1996-ban észlelték Fenékpusztán, és 2003-tól 

néhány pár már költ a Kis-Balatonon. 



Egyre gyakoribb a citrombillegető előfordulása is. A faj – döntő többségében hím – példányai 

1989-től egyre gyakrabban kerülnek szem elé tavasszal. Kelet felől terjed, és 

Németországban már költ, így előbb-utóbb hazánkban is előkerül fészke. 1992-től jellemző a 

halászsirály, főleg ivaréretlen egyedeinek átnyaralása az ország keleti részén. 

Sok esetben arról van szó, hogy a tavaszi vonulás során egyes példányok túlrepülik a fajra 

jellemző fészkelési területet, és attól északabbra próbálnak revírt foglalni. Ebben az esetben 

a madarak többsége, esetleg minden példány hím. Minél közelebb van a faj fészkelő 

területe, annál nagyobb az esély, hogy az ilyen hiba előfordul. Ily módon az észak felé 

terjeszkedő fajok esetén az első adatok általában az ilyen egyedektől származnak. Ilyen fajok 

pl. a sivatagi lile, pettyes kakukk, halvány sarlósfecske, vörhenyes fecske, pusztai hantmadár, 

kék kövirigó, bajszos poszáta, kucsmás poszáta és a kucsmás sármány. 

 



Kucsmás poszáta ( Sylvia melanocephala) (Fotó: Csörgő T.) 

A madarak vonulásuk során kihasználják a kedvező irányú szeleket, következésképpen egy, a 

szokottnál erősebb front el is sodorhat egy-egy madarat. Ilyen nagyon erős szél szállíthatta a 

Kárpát-medencébe az afrikai elterjedésű zátony kócsagot, tüskés bíbicet, de déli melegfront 

hozhatja a havasi sarlósfecskéket és a vékonycsőrű sirályokat is. 

A klímaváltozásnak az emlősfaunára gyakorolt hatásairól jóval kevesebbet tudunk, mert 

hazai őshonos emlősfajaink többsége rejtett életmódú kisemlős. A médiában azonban 

időnként feltűnnek az árvizek kapcsán bajba jutott, vagy éppen az elől menekülő nagyvadak 

képei. Az aranysakál (Canis aureus) Vörös Könyves ragadozó fajunk, amely a XX. század 

utolsó évtizedében újra megtelepedett hazánkban. Az area expanziójának hátterében több 

más tényező mellett a klímaváltozás is szerepet játszhat. 

 

Aranysakál (Canis aureus) (forrás: picasaweb) 

A klímaváltozás hatással lehet továbbá a téli álmot alvó állatok (pl. a közkedvelt sün) 

aktivitására, telelési sikerességére is. 



 
Sün (Erinaceus concolor) (forrás: http://gallery.photo.net) 

Az extrém időjárási események és a táplálékhálózatok: 

Az üvegházhatást fokozó antropogén hatásnak köszönhető tényezők, mint a talajnedvesség, 

a földfelület albedója jelentősen képesek befolyásolni az extrém időjárási események 

előfordulási gyakoriságát és mértékét, az elkövetkezendő időben egyre több extrém meleg 

nap, illetve csapadék várható.A klimatikus extremitásokat két csoportba szokták sorolni 

(Easterling et al. 2000): 

 Évente rendszerint megtörténnek: Nagyon alacsony/magas napi hőmérséklet, sok 

napi/havi esőzés. 

 Egy évben nem feltétlen fordulnak elő. Lehetnek például: aszály, árvizek, hurrikánok. 

Az extrém klímaesemények szerepét szemléltetik Thibault és munkatársainak eredményei 

(2007). 1977 óta monitorozzák a rágcsálókat a vizsgálati területükön. Két jelentős esemény 

írtak le: 

 1983 : trópusi vihar 129 mm csapadékkal 6 nap alatt. 

 1999: 30 mm eső 2 óra alatt. 

A vizsgálat kezdete óta változik a tájkép: több a téli csapadék, emiatt a növényzet 

borítottsága is megsokszorozódott. Ennek oka, hogy az El Niño jelenség hatására a télen 

hulló csapadék mennyisége nőtt, így a fűfélék számára kedvezőbb volt a terület. A nagyobb 

testű fajok idővel kiszorultak volna a bozótosabb területekre. Az 1999-es árvíz előtt 

a Chaetodipus baileyifaj egyedszáma exponenciálisan nőni kezdett, míg a két nagyobb tesű 

faj ( Dipodomys spp. Lassan csökkent). Az árvizek után nagy volt a mortalitás a 

két Dipodomys faj esetén (90%<), a két Chaetodipus faj esetén nem volt mérhető mortalitás, 

az árvizet követő hónapokban pedig jelentős növekedésbe kezdett. 

http://gallery.photo.net/


Ez annak köszönhető, hogy a kengurupatkányok (Dipodomys spp.) rossz mászók és úszók. Az 

1983-as hosszú esőzés másként hatott a fajokra: a napokig tartó esőzés eláztatta a talajt, 

ami D. spectabilis egyedeket jobban érintette (a mélyre ásott magok nem tudtak kiszáradni, 

megromlottak). A D. merriami ezzel szemben magasabban raktározza a magokat, amelyek 

így kiszáradtak: nem érintette annyira az esőzés (a D. spectabilis 1994-re eltűnt a területről.). 

Az esőzések ezen felül megváltoztatták a ragadozó populáció összetételét is. Olyan, addig 

specialista faj terjedt el 

A legfőbb tanulsága az eseményeknek, hogy egy rövid idejű zavarás képes megváltoztatni 

egy terület életközösségeinek stabil berendezkedését, mivel több versengő faj másként 

képes reagálni a zavarásra. 

A klímaváltozással járó, nem várt időjárás változások akár indirekt módon befolyásolhatják a 

predátor – préda kapcsolatokat is. A Chile félszáraz vidékein élő egérfaj (Phyllotis 

darwini) populációjánál is tapasztalható események szolgálhatnak például a jelenségre: 

Amikor az El Niño egymás utáni években is jelentkezik, a sok csapadék hatására az állatok 

számára elérhető táplálék. A sok táplálék a tenyészidőszakban pozitív hatással van az egerek 

egyedszámára, amíg az egerek egyedsűrűsége nem válik korlátozó tényezővé. Tenyészidőn 

kívül viszont a predátorok egyedszáma befolyásolta az egerek számát: legerősebben a 

gyöngybagoly (Tyto alba) (specialista) és a Culpeo pamparóka (Pseudalopex culpaeus) 

(generalista). Egy földibagoly faj (Speotyto cunicularia) csak akkor eszi ezeket az egereket, ha 

már sok bagoly van a területen és az általuk kedvelt prédák már nem állnak kellő 

mennyiségben a rendelkezésre (Lima et al 2002.). Ez rendszerint az El Niño időszakban be is 

következik. 

Mint láthattuk, a klímaváltozás jelentős átalakulásokat okozhat szinte minden létező 

életközösségben. A probléma legfőbb oka mai napig az üvegház hatású gázok 

megemelkedett koncentrációja. Ez számos visszacsatolási hurok következtében jelentős 

átalakulást okoz Földünk klímarendszerében, megemelkedett hőmérséklettel, gyakrabban 

előforduló klimatikus extremitásokkal. Ezekre a változásokra próbál reagálni minden létező 

élőlény, kezdetben toleranciával, majd fenológiai, elterjedésbeli változásokkal. Nem minden 

élőlény képes megfelelő módon alkalmazkodni, ezáltal a rendszerek sok esetben érzékennyé 

válnak a további behatásra. Egy- egy életközösségben történt összeomlás befolyással lehet 

az időjárás megváltoztatására, amely tovább erősítheti a folyamatot. 
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Fenológiai és populációdinamikai jelenségek 

Fenológiai modellek és technikák 

A fenológiai modellek és technikák közül a legfontosabbak a növényfejlődési modellek. Ezen 

modellek története 1735-re tekint vissza és Reaumur nevéhez fűződik. Reaumur a 

fenofázisok dátumát és a fázis egy tetszőleges napján mért átlaghőmérsékletet jegyezte fel. 

A modellezés fellendülése a 20. századra tehető a számítástechnikai tudományok 

fejlődésével, és a globális klímaváltozással kapcsolatos vizsgálatok népszerűségének 

növekedésével párhuzamosan. Leginkább a hőmérséklet növekedés és a fenofázisok 

változásának kapcsolatát vették alapul. A legtöbb modell előre jelzi a rügyfakadást, virágzást, 

termésérést, de még nem igazán tudják megjósolni a fák lombjának elszíneződésének 

időpontját. 

Reaumur vizsgálatai során megfigyelte, hogy a gabonát és a szőlőt később takarították be 

1735-ben, amikor is alacsonyabb volt az áprilisi, májusi és júniusi hőösszeg, mint 1734-ben. 

Ebből hamar levonta azt a következtetést, hogy a növények gyorsabban fejlődnek, ha 

magasabb a hőmérséklet a vetés és a betakarítás közötti időszakban a gabona félék 

esetében, illetve virágzás és betakarítás között a szőlőnél. 

A modelleknek 3 fontosabb típusa van: 

 elméleti modell: költség/haszon arányon alapul a növény által hozott levelek 

esetében. 

 statisztikai modell: az összefüggéseket vizsgálja a klímatényezők és a fenofázisok 

ideje között. Például a Tavaszi index modell (Schwartz és Marotz 1986, 1988; Schwartz 

1997) figyeli a határértékek közti hőfok napokat, a közép hőmérsékletet, intenzitást, 

szinoptikus időjárási jelenségek számát. 

 mechanikus modell: leírja az ismert vagy feltételezett ok-okozati összefüggéseket a 

biológiai folyamatok és néhány környezeti faktor között. Például a tavaszi felmelegedési 

modell az átlag hőmérsékletek és hőösszeg mellett a fejlődési rátákat is tartalmazza. 

Viszont ennek a modellnek van egy alapvető problémája, még pedig az, hogy a nyugalmi 

időszakban lejátszódó biokémiai és biofizikai folyamatokkal kapcsolatos ismereteink ma 

még eléggé hiányosak. 

A növény fenológiai modellek jelentősége: 

 a globális felmelegedés hatásának predikciója a vad és termesztett növényekre  

 a termőképesség modellek javítása  

 a pollenek megjelenésének megjövendölése az allergiások számára  



 erdészek és gazdák segítése például a fagykár megjövendölésével. 

A klímaváltozás az erdők növekedésére gyakorolt hatását jellemzi a FORGRO (Forest Growth) 

modell. Szimulálja a fák növekedését és produktivitását (Mohren 1987). A vegetációs időszak 

végén megjelenő fenofázisokat figyeli meg (Vesala et al. 1998). A modellben CO2 növekedése 

és a hőmérséklet növekedése befolyásolja az erdőkben élő fákban lezajlódó folyamatokat. 

Az állatok életciklusát jellemző modellek leginkább a hidegvérű állatokkal foglalkoznak, 

ugyanis a melegvérű állatok alkalmazkodása a különböző időszakokhoz kevésbé jelentős 

(Régnière et al. 2003). Ezek között is vannak hőmérséklettől függő modellek, amelyek a 

rovarok fejlődése és a hőmérséklet közti kapcsolatot mutatják meg (Logan és Powell 2001). 

A táj klímáját befolyásoló négy faktor a következő: a földrajzi szélesség, tengerszint feletti 

magasság, kontinentalitás, helyi keringések fekvése (cirkulációk) (Bolstad et al.). 

Vannak napi időjárás generátorok, ami realisztikus adatokat készít a napi esőzésről, 

napsugárzásról, havi középhőmérsékletről és csapadék mennyiségéről. Szimulál extrém 

hatásokat is, mint például az aszály és a fagy. 

Az erdő fáinak fenológiai variációjáról szól Brügger 2003-as cikke. A PEI (Phenological 

Emergence Index) a fenofázisának megjelenési indexe, ami a levél tavaszi kihajtását és őszi 

elszíneződését becsüli meg. A fenofázis azt mutatja meg, hogy a növények melyik fejlődési 

állapotukban lettek megfigyelve. A fenológiai fejlődési állapot pedig az, amikor a növekedés 

során speciális morfológiai rész jelenik meg. A Fagus sylvatica és a Picea abies fejlődését 

vizsgálták 1990 -1999-ig svájci erdőkben. Azt tapasztalták, hogy a levél színeződésére és 

lehullására hatással van a hőmérséklet, a fotoperiodus, a csapadék, a szárazság és még a szél 

is. A bükk leveleinek kihajtása 1-19 napig tartott, az elszíneződése pedig 6-36 napig. 

A fenológiai növekedési állapot meghatározása egy- és kétszikűek esetében a BBCH skála 

segítségével történik (Meier 2003). Összesen 99 kódot tartalmaz a skála, amit 10-es 

csoportokba soroltak be. A 00. kód a magállapotot jelöli, mielőtt, még kihajtana a növény, a 

99. kód pedig a post-harvest munkákat illetve a raktározást fejezi ki. 

A BBCH skála csoportjai a következők: 

 00-09: Csírázás, rügyfakadás, kihajtás. Ide tartozik, a 07-mikor megindul a 

rügyfakadás, 09 - a rügy mutatja zöld hegyét. 

 10-19: A levél fejlődése. 

 20-29: A hajtáshozás. 

 30-39: Szár vagy rozetta növekedése, hajtás fejlődése. 

 40-49: A betakarítandó növényi részek fejlődése. 

 50-59: Virágok megjelenése. Pl.: 51- virágrügy megjelenése, 55- első virágok 

megjelenése, 59- első virágszirmok megjelenése. 

http://models.etiennethomassen.com/13/


 60-69: Virágzás. Pl.: 60-első virág kinyílik, 65-50%-a a virágoknak kinyílt és az első 

virágszirmok kezdenek lehullani, 67-virágzás vége, a szirmok lehullottak,69-virágzás vége, 

a termés megjelenik. 

 70-79: A termés fejlődése. 

 80-89: A mag pergése. 

 90-99: Megöregedés, nyugalmi állapot kezdete. Pl.: levélhullás kezdete. 

Az alma, a körte, a birs, a szamóca és a ribiszke (v. ribizli) esetében speciális skálát 

használnak (Meier et al. 1994): 

 Rügyfejlődés. 

 A levelek fejlődése. 

 A hajtás fejlődése. 

 A virág megjelenése. 

 A virágzás. 

 A termés fejlődése. 

 A mag és gyümölcsérés. 

 Megöregedés, nyugalmi állapot kezdete. 

Vannak úgynevezett fenológiai kalendárok, amik leírják az időszakos természeti jelenségek 

kezdetét, idejét és a közöttük lévő kapcsolatokat. Ehhez segítséget nyújtanak a környezeti 

kondíciók, ökoszisztémák és egyes fajok. Ha a fenofázisokat összevetjük a klímával és 

különféle természeti jelenségekkel, akkor változatos képet kapunk róla. Ezért nagyon fontos 

a klímaváltozással kapcsolatos kutatásokban. Az európai programban, a POSITIVE-ben 

(Menzel et al. 2001) több mint 400 fázist gyűjtöttek össze a flórán és faunán belül összesen 

valamint a megfigyelő állomások környezetét tanulmányozták még mellé. A 

kalendáriumokban megjelenítették a napi középhőmérsékleteket is. 

Tehát a fontos paraméterek a következők voltak: 

 fenofázis pl.: rügyfakadás, levélhajtás 

 fizikai környezeti kondíció pl.: hó, jég 

 klíma paraméterek pl.: hőmérséklet, csapadék, szél 

A kalendáriumok fajtái: 

 leíró: a fenofázisok előfordulását és a sorrendjét is leírja, 

 viszonylagos: összehasonlítja a fázisokat és az ökológiai körülményeiket. 

A közép-európai fenológiai kalendáriumokban környezeti küszöbértékek határozzák meg egy 

szezon kezdetét illetve végét. Ha a napi középhőmérséklet meghaladja a 0 °C-ot, akkor az a 

kora tavasz kezdetét jelzi, ha az 5 °C-ot haladja meg akkor pedig a tavasz kezdetét jelöli, ha 

pedig a 13 °C-ot, akkor a nyár kezdődik el. Ha viszont a napi átlagos hőmérséklet 0 °C alá 



esik, az a tél kezdetét jelzi, ha 5 °C alá megy, akkor az a késő ősz eleje, ha pedig 13 °C alá 

megy, az az ősz kezdete (Jaagus és Ahas 2000). 

POSITIVE program, a különböző nemzetek kalendáriumából összegyűjtött adatok vizsgálatai 

során a következő megállapításokat tette: 

 Németország és a környéke: legkorábbi dátumok, leghosszabb vegetációs időszak, 

leghuzamosabb közbenső évszakok, legnagyobb trendek és erős 8 éves ingadozási 

ciklusok 

 Balti régió: óceáni klímahatás (késő nyár, több eső), erős trendek, látható nyolc éves 

ciklus. 

 Ukrajna: legkorábbi középtavasz, leghosszabb nyár, késői csapadék, alacsony-normál 

eltérések. 

 Oroszország: legkésőbbi kezdeti dátumok, legrövidebb vegetációs időszak, 

kontinentális klíma (hosszú tél és rövid nyár), rövid közbenső évszakok, nincsenek 

trendek a keleti és a déli régiókban, 8-13 éves ingadozó ciklusok a fragmentumokban. 

A növényi fenológia ujjlenyomatait a változásokat megmutató indikátor növények (Menzel 

2003). Az utóbbi 3-5 évtizedben végeztek leginkább megfigyeléseket a tavaszi fenofázisoknál 

pl. az orgona esetében. Ennek eredménye a következő, Európában 0,12-0,31 nappal 

korábban következtek be a fázisok évente, Észak-Amerikában 0,08-0,38 nappal korábban 

átlagosan évenként. Kevesebb vizsgálatok folytak az őszi fázisokról, átlagosan 0,03-0,16 

nappal később következtek be évente. Észak-Kelet Spanyolországban mutattak jelentős 

változást a levélhullásban, 13 nappal később hullajtották le a levelüket 2000-ben, mint 1952-

ben (Peñuelas et al. 2002). A terméshozásban pedig pl. a Sambucus nigra és az Aesculus 

hippocastanum esetében 9 nappal korábbi adatokat mértek 2000-ben, mint 1974-ben. 

A fenofázisok, mint bioindikátorok használata igen hasznos a klímaváltozással kapcsolatos 

vizsgálatokban is. Például Gresheimben lévő Prunus avium virágzásáról 100 éves adatsor 

van. Az adatok ábrázolása során 3 ciklusban helyeztek rá trendvonalat: 1900-2000-ig, 1951-

2000-ig, 1982-2000-ig. Ennek eredményeként egyre meredekebb trendvonalat kaptak, ami 

azt mutatja, hogy a fenológia változása egyre gyorsabb, egyre korábban jelennek meg a 

fázisok. Ezt a változást pedig változását a hőmérséklet emelkedésével hozzák kapcsolatba. Az 

őszi levél színeződésének időpontját befolyásolja a késői meleg nyár, ami késlelteti, a májusi 

és júniusi magasabb hőmérséklet pedig előrébb hozza (Menzel 2003). 

A csapadék hatása leginkább a mediterrán vegetációban fontos (Peñuelas et al. 2002), a 

kevésbé szárazságtűrő fajok és a nem öntözött mezőgazdasági növények korrelálnak a 

csapadékkal. A jövőben pedig fontos lehet a fenofázisok változásában a fotoperiódus 

szabályozása, a CO2 hatása, öntözés, műtrágyázás, a mezőgazdász tevékenységei 

(Menzel1998; Peñuelas et al. 2002). 

Nem csak a növények jelezhetik az időszakok változását, hanem például az első 

madárénekek, a költőző madarak korábbi megérkezése vagy a lepkék korábbi megjelenése 

is. 



Az északi féltekén a középhőmérséklet 0,6 °C-ot nőtt a 20. század eleje óta. Jobban 

emelkedett a napi minimum hőmérséklet, mint a maximum (IPCC 2007). A vegetációs 

időszak hossza Eurázsiában 18 +/- 4 nappal lett hosszabb, Észak-Amerikában 12+/- 5 nappal. 

A kontinentális-skála fenológiai modellje a hő-foknap összegeket használja és a növény-

klíma kapcsolatokat figyeli meg (Schwartz 2003). A modell csak őshonos növényeket vizsgál. 

A tavaszi index az orgona és a 2 féle lonc első levélhozásának megfigyeléséből kapott 

adatokat veszi figyelembe. Schwartz (1997) által alkotott második generációs, első levelet és 

első virágot vizsgáló modellek az alábbi adatokat tartalmazták: 

 az első -2,2 °C-os fagyos nap ősszel 

 összes hideg nap 

 a tavaszt jelző első levél kora tavasszal 

 a tavaszt jelző első virág késő tavasszal 

 utolsó -2,2 °C-os fagyos nap tavasszal 

 fagyos napok száma 

 az első levél hozás napja és az utolsó fagyos nap között eltelt idő 

 átlagos évi hőmérséklet 

Egy 1959-1993 közötti vizsgálatban azt kapták eredményül, hogy a tavaszt jelző első levél 5,4 

nappal, az első virág 4,2 nappal, az utolsó fagyos nap 4,2 nappal korábban jelentkezett 

(Menzel és Fabian 1999). 

Növényfenológiai jelenségek 

A klímaváltozás vizsgálataiban fontos szerepet játszanak a fenológiával kapcsolatos 

tanulmányok. A világ különböző területein felállított monitoring rendszerek által 

összegyűjtött adatok, amik a fenológiával kapcsolatosak, segítséget nyújtanak a modellek 

felállításához és azok statisztikai elemzésével előre jelezhető, hogy milyen mértékű hatása 

lehet a globális felmelegedésnek, az időjárás változásának. 

Növényfenológiai adatok, hálózatok és kutatás a világon 

Kínában CAS (Chinese Academy of Sciences) hálózat foglalkozik a különféle fenofázisok 

vizsgálatával. A vizsgált 127 faj közül vannak fás- és lágyszárú növények, mint például 

a Ginkgo biloba vagy a Paeonia lactiflora. Megfigyelik, mikor következnek be ezen növények 

különféle fenológiai fázisai, mint a rügyfakadás vagy a lombszíneződés. Ezeket az 

időpontokat használják fel az időjárási paraméterekkel való kapcsolatok vizsgálatához (Wan 

and Liu 1979). A CMA (Chinese Meteorological Administration) hálózat összegyűjti az ehhez 

szükséges, különféle meteorológiai adatokat az ország különböző pontjain lévő 587 

állomásáról (Cheng et al.1993). A történelmi feljegyzések is sokat segítenek a 

klímaváltozással foglalkozók munkájában, ugyanis az első fenológiai megfigyelésekkel 

kapcsolatban írásos anyagok a időszámításunk előtt a 11. századból maradtak fenn. Az 



országban készült különböző modellek pedig leginkább azt mutatják be, hogy Kína egyes 

térségeiben mennyire tér el az adott növények virágzásának időpontja, amit a különböző 

hőmérsékleti viszonyokkal és szén-dioxid koncentrációval hoznak összefüggésbe. 

Japán hálózata a JMA (Japanese Meterological Agency) 1953-ban alapult (Chen 2003). Közel 

100 állomása van országszerte, ami a fenofázisok megfigyelésével és meteorológiai adatok 

mérésével is foglalkozik. 12 növényt és 11 állatfajt figyelnek meg ezeken a területeken. A 

fenológiai modellek arra koncentrálnak, hogy milyen mértékű a városi régiók felmelegedése 

és a klímaváltozás következtében bekövetkező eltérések a fenofázisok időpontjára. Az egyik 

ilyen modell a fő virágzást és a földrajzi koordináták közti kapcsolatot figyeli, egy másik pedig 

a hőmérséklet és a virághozás közti összefüggést. A vizsgált növények közül a legfontosabb 

a Prunus yedoensis, aminél megfigyelték, hogy a márciusi középhőmérséklet 1°C-os 

emelkedésével a virágzása 3-4 nappal korábbra tolódik. Fontos növények még a kutatások 

során a Prunus mume, Acer palmatum, Taraxacum officinale. 

Ausztrália élővilágát igazán 1788-tól kezdték felfedezni (Keatley 2003). A kontinenst a 

kutatások szerint régiókra osztották: Nyugat-Ausztrália, Északi –tartomány, Dél-Ausztrália, 

Quennsland, Új Dél Wales, Victoria, Tasmania. Leginkább eukaliptusz fajok megfigyelését 

végzik ezeken a területeken, de előfordul még az Araucaria cumminghamii, Corymbia 

maculata vagy az ott élő Pinus fajok vizsgálata is. 

Európában az első fenológiai hálózat Carl von Linné nevéhez fűződik, aki Svédországban 

végezte megfigyeléseit (Menzel 2003). Az IPG (International Phenological Garden) ma 

egyedülálló rendszer Európában, amit 1957-ben alapított F. Schnelle és E. Volkert. Ez a 

rendszer 23 növényfaj 7 fenofázisát vizsgálja. Figyelik a vegetációs idő hosszát, a 

CO2mennyiségét, a tavaszi hőmérséklet változását. ICP Erdők (International Co-operative 

Programme) egy olyan program, ami azt nézi meg, hogy a légszennyezés milyen hatással van 

az erdőkre. Léteznek az Európán belüli országokra jellemző nemzetközi hálózatok. Ilyenek 

Albánia, Ausztria, Csehország, Észtország, Németország, Lengyelország, Oroszország, 

Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és Svájc (Schnelle 1955). Vannak még más, jelenleg még 

hiányos rendszerek is például Portugáliában vagy Görögországban. 

Az Egyesült Államok kutatásai leginkább a 20. századra tehetőek. 1851-1859-ig volt egy rövid 

idejű megfigyelésük, amikor is 86 növényfajt, madarat és rovart vizsgáltak meg 33 különböző 

helyen szerte az országban. Az 1950-es években a mezőgazdaság számára vált fontossá a 

fenológia kutatása (Schwartz 1994). A Syringa és Lonicera fajok mellett még a Cercis 

canadensis, Cornus florida, Acer rubrum vizsgálata vált jelentőssé (Reader at al. 1974). 

Végeredményként 1970-től ezek a növények a tavasz előbbre tolódását jelezték. 

Kanada megfigyelései 8-10 ezer évre tekintenek vissza (Schwartz 2003). Az első nemzetek és 

az őshonos Inuitok természeti kalendáriumot készítettek, amik leginkább a Thermopsis 

rhombifolia virágzási idejét, Rubus spectabilis érését, a rózsa félék és a Holodiscus 

discolor virágzását mutatták meg. Manapság az országban a vadvirágok virághozása, 

madarak, békák fenológiai vizsgálata és a tavak, folyók befagyásának megfigyelése zajlik. 

Dél-Amerikában az őshonos trópusi fák, valamint a kávé és kakaófa virágzásának vizsgálata 

zajlik. Itt is végeznek kutatásokat a klímaváltozásról, az El Niño hatásáról és CO2 kibocsátás a 

növényi fenológiára gyakorolt hatásairól. A területen rengeteg féle klíma- és növényitársulás 



fordul elő. Azt is megfigyelik, hogy a különböző területeken mikor jelenik meg az adott 

növény virága és érik be a termése. 

A kutatók legfőképp az 1990-es években kezdtek el érdeklődni a fenológiai vizsgálatok iránt. 

Leginkább az utóbbi időben megemelkedett hőmérséklet, és az ezáltal bekövetkező 

változások a növények és állatok fejlődésében, motiválta őket. 1993-ban Kanadában 

létrehozták a Fenológiai Tudományos Csoportot, majd pedig 1996-ban a GPM-et (Global 

Phenological Monitoring). A GPM az északi féltekén talán a legfontosabb rendszer. A 

fenofázis leginkább függ: a hőmérséklettől, a csapadéktól, a talajtípustól, a talaj 

nedvességtartalmától, napfénytől . Ezek közül is a legkiemelkedőbb a hőmérséklet 

befolyása, ezért a GPM legjobban erre fókuszál. A fajok kiválasztásának alapjai: 

 Olyan fenofázisa legyen, amit könnyen tudnak vizsgálni 

 A fázis kezdete érzékeny legyen a levegő hőmérsékletére. 

 Gazdaságilag fontos növény legyen. 

 Széleskörű földrajzi elterjedés vagy ökológiai amplitúdó jellemezze. 

 Könnyen terjeszthető legyen. 

 A vegetációs időszakban a virágzása több hónapon át tartson. 

Ezeknek a kritériumoknak leginkább a gyümölcsfák, parkokban élő bokrok és a tavaszi 

virágok felelnek meg. Léteznek speciális standardizált megfigyelési programok, amikor is zárt 

helyen, öntözve, kizárva az időjárás hatásait, nevelik a fajokat. Ilyenkor csak a hőmérséklet 

hatásait vizsgálják. A fákat és a gumós növényeket nem kell speciális helyen termeszteni. A 

megfigyeléseket a fenofázis kezdetének napján, legalább 3-4 órával az után végzik, hogy a 

nap elérte a csúcspontját. 

A GPM az úgy nevezett BBCH (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt, Chemische 

Industrie) kódot használja. A különböző fenofázisokhoz rövidítéseket kapcsol: 

 SL: levélhozás, rügyfakadás. Amikor is legalább 3 helyen elkezdtek kihajtani a rügyek. 

 UL: levelek kihajtásának kezdete. Legalább 3 helyen az első levelek teljesen 

kihajtottak. 

 BF: első virágok kinyílása, virágzás kezdete. Legalább 3 helyen az első virágok 

teljesen kinyíltak. 

 FF: teljes virágzás. A virágok 50%-a kinyílt. 

 EF: virágzás vége. A virágszirmok 95%-a lehullt. 

 RP: termésérés. A gyümölcsök, termések elkezdték felvenni a rájuk jellemző színt. 

 RP: első érett termések. Amikor már lehull a gyümölcs a fákról. 

 CL: a levelek színeződése. A levelek 50%-a őszi színeiben pompázik. 

 FL: levélhullás. A levelek 50%-a lehullt. 



A fenológiai adatokat számos programban felhasználják. Vannak az adatot biztosítók, akik 

azt nézik meg, hogy melyik napon és mikor volt, a meghatározott helyen az adott faj 

fenológiai aktivitása. A kutatás során megfigyelésekkel, adatok elemzésével, modellezéssel, 

előrejelzéssel és a döntési feladatokban való segítségnyújtással foglalkoznak. Arra keresnek, 

tehát válaszokat, hogy: 

 mely biotikus vagy abiotikus faktor befolyásolja a fenofázis időpontját, 

 milyen hatással van a fenofázis ideje az ökológiai és szocio-kultúláris kutatásokra, 

 hogyan lehet befolyásolni az idejét, hogy jobb hatást érjünk el. 

A fenológiát használják még a stratégia-készítők. A politikában, a környezet, 

környdezetvédelem, természet, természetvédelem, humán egészség kérdéseiben nyújthat 

számukra segítséget. A nem kormányzati szervezetek pedig olyan kérdésekkel foglalkoznak 

és nyúlnak a fenológiához, amiért a kormány vagy az ipar nem fizet eleget. 

A kereskedelemben a fenológiai adatok az élelmiszer minőségére is utalhatnak vagy 

éppenséggel arra, hogy egyáltalán alkalmas-e a fogyasztásra. A fenológiával kapcsolatos 

információk segíthetnek a termés mennyiség növelésében, a fagykár, kártevők, kórokozók 

elkerülésében. 

Adatbázisok között vannak bibliográfiai és meta-adatbázisok. A meta-adatbázisok azt 

mutatják meg, hogy mely fenológiai rendszerek léteznek vagy léteztek. A bibliográfiai 

adatbázisok tartalmazzák a botanikai, ornitológiai, rovartani, földrajzi, történeti, agronómiai, 

erdészeti, környezeti és egészségügyi tudományok adatait (Jeanneret 1997). 

Néhány fenológiai hálózatnak van on-line információs rendszere, ami térképeket, 

táblázatokat, grafikonokat mutat meg a természet változásáról. Az EPN (Europen Phenology 

Network) hatalmas mennyiségű fenológiai információt tartalmaz. 

A fenológiai folyamatok fontossága sok helyen megtalálható, nem csak a klímakutatásban. A 

fajok például addig aktívak, amíg van számukra elegendő tápanyag és víz a fejlődéshez, ez 

pedig meghatározza az optimális periódus, fázis idejét (van Vliet et al. 2003). A 

mezőgazdaság, erdészet és halászat során fontos, hogy a növények és állatok 

reprodukciójában biotikus és abiotikus tényezők befolyásolják az életciklus idejét, a 

vegetációs időszak hosszát. Ami pedig lényeges a produktivitásuk szempontjából. A humán 

egészségre is hatással vannak a fenológiai folyamatok, például az allergia, betegségek, 

járványok és vízminőség szempontjából. Ezek közül az allergiát okozó pollen ideje vagy a 

maláriát terjesztő szúnyog születésének megfigyelése kiemelt fontossággal bír. Lényegesek 

lehetnek még a fenofázisokkal kapcsolatos megfigyelések a repülőgépek szállítása és a 

költöző madarak összehangolása szempontjából vagy esetleg az utakra hullott levelek 

veszélyének elkerülése érdekében. A turizmusban is van szerepe, ugyanis sokan nem szeretik 

szabadidejüket a szabadban tölteni, mégis a színes őszi levelek, a költöző madarak 

megjelenése és a növények virágba borulása a természetbe csábítja őket. 



A növényfenológiáról néhány bioklimatikus zónában 

A különböző klímákon végzett kutatások közül a trópusi, száraz klímán főleg a növények 

leveleinek a vizsgálata zajlik (Sanchez-Azofeifa et al. 2003). Itt a fenofázis a csapadékos és a 

száraz időszak hosszától függ. Megnézik, mikor hozzák az új leveleket és mikor hullajtják le, 

majd meghatározzák a levél felület indexet (LAI). Vizsgálják még a denevérek és a madarak 

megjelenése és a virágok pollenhozásának kapcsolatait is. 

A mediterrán klímák átmenetet képeznek a száraz trópusi és a mérsékelt égöv között. 

Jellemzi a változó évi csapadék, a különböző hosszúságú nyári szárazság, intenzív nyári 

napsütés, enyhe-forró nyarak, hűvös-hideg telek. Hat mediterrán klímatípust 

különböztetnek meg a vegetáció struktúrája alapján. A fenofázisokra hatással van a 

környezet, a nyári aszály, a tűz, az instabil szerkezet, a változatos árvíz és erózió télen, a 

mezőgazdaság, a legeltetés és az antropogén hatások. A vizsgálatok során leginkább a 

hőmérséklet és a csapadék hatását veszik figyelembe. A hőmérséklet változásának vizsgálata 

során azt tapasztalták, hogy a múlt században 0,5 °C-os volt a felmelegedés, egy 1952-2000-

ig tartó megfigyelésen pedig azt figyelték meg, hogy a fák átlagosan 16 nappal korábban 

hozták a leveleiket és 13 nappal később hullajtották le (Peñuelas et al. 2002). A lágyszárú 

növények 6 nappal korábban virágoztak, mint 1952-ben. A terméshozás 9 nappal korábban 

történt 2002-ben, mint 1974-ben. A lepkék pedig 11 nappal korábban, a költöző madarak 15 

nappal korábban érkeztek, mint 1952-ben. 

Észak-amerikai nagy síkságjait fel lehet osztani rövidfüves, hosszúfüves, a kettő közötti 

átmenetet képviselő és homokbuckás területekre (Henebry 2003). A fenológiát befolyásolja 

a szárazság kezdete, hossza és erőssége, a csapadéktöbblet, jégeső, a hó, a fagy, a tűz, a 

legeltetés, a kórokozók, a kártevők és a légszennyezés. A vizsgálat során a csapadék és a 

hőmérséklet hatásait valamint a növények virágzását figyelik meg (Leopold and Jones 1947). 

A rengeteg vizsgált növény között megtalálható példaként a Lepidium densiflorum, 

Andropogon gerardii, Panicum virgatum. 

A nagy szélességi fokhoz tartozó klímák közül az északi sarkkört 6 hónap nappal és 6 hónap 

éjszaka jellemzi. Norvégia északi részein 100 napnál kevesebbszer fordul elő napi átlagos 

hőmérséklet 5°C felett. A Skandináv területeken a hómentes napok száma kevesebb, mint 

120 (Björbekk 1993). Svédországban a fenológiai kutatások Carl von Linné-vel kezdődtek. 

Linné 1751-es vizsgálatai során megfigyelte a növények rügyfakadását, virágzását, termés 

hozását és a levelek elszíneződését. Későbbi vizsgálatokban Nyugat-Norvégiában azokat 

tapasztalták, hogy a megfigyelt növények közül aPrunus padus számára szükséges a 

legkevesebb hőigény a rügyfakadásához, míg a Fraxinus excelsior számára kell a legmelegebb 

hőmérséklet. A virágzás szempontjából pedig a Salix capra számára elég a hűvösebb időjárás 

is. A klíma változásával kapcsolatban pedig azt tapasztalták, hogy nagyobb növekedés lesz a 

hőmérsékletben és több csapadék várható télen, mint nyáron. Közép-Európában a 

rügyfakadás 1960-tól a század végéig 0,2 nap/évvel korábban következtek be, az őszi fázisok 

pedig 0,15 nap/évvel később következtek be, tehát hosszabb a vegetációs időszak. 

Kanadában pedig 0,27 nap/évvel korábban hozza a Populus tremuloides az első virágát. 



A nagy magasságokat jellemző klímák közül a Rocky Montain-t vették alapul. Minél 

magasabban vagyunk a tenger szintjétől a csapadék mennyisége szignifikánsan nő, a 

legnagyobb mennyiség pedig a hegycsúcs közelében várható. A magasság növekedésével a 

hőmérséklet is csökken. A múlt században a nyári csapadék 30-33%-kal nőtt, az évi átlagos 

minimum hőmérséklet pedig 0,7-0,9 °C-kal lett magasabb. Néhány megfigyelt fás és gumós 

növény esetében 2-5 nappal később fakadt a rügy és hozott virágot. A magas hegységekben 

rövid növekedési időszak, hideg hőmérséklet és hótakaró jellemző. A vegetációs időszak 

kezdetét leginkább a hóolvadása befolyásolja. Minél korábban következik be, annál 

hamarabb kezdődik és nő a magok termelékenysége is. A vizsgált növények között van 

példaként a Vaccinium myrtillus és aDelphinium fajok.  
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Fenntartható fejlődés 

A fenntartható fejlődés fogalmának kialakulása 

Jelen fejezetben arra keressük a választ, hogy mit is jelent a fenntartható fejlődés fogalma és 

hogy vajon miért is merült fel az emberiségben az igény egy ilyen megoldás iránt. 

Egyértelműen állítható, hogy a fenntartható fejlődés fogalma igen szoros kapcsolatban áll a 

környezetvédelemmel. A különböző környezeti hatások és kutatási eredmények egyre 

inkább felkeltették az érdeklődést a környezetvédelem iránt, s felhívták a figyelmet a 

globális együttműködések fontosságára. 

1968-ban a Római Klub megalakulása volt az egyik válaszlépés a felmerült globális környezeti 

problémákkal kapcsolaban. A Római Klubnak 100 tagja van közel 40 országból, akik az 

oktatást, az üzleti világot, kormányokat, a tudományos világot stb. képviselik. 1972-ben 

jelent meg a Donella és Dennis Meadows által publikált Növekedés határai (Limits to 

Growth) c. jelentés, amelyben publikálták, hogy modellszámításaik alapján az emberiség 

fennmaradásához szükséges anyag- és energiaforrások nem annyira a távoli jövőben, hanem 

néhány generáció múlva kimerülhetnek. Munkájukban többek között arra is felhívták a 

figyelmet, hogy a Föld növekvő népességét egyre inkább körülményesebb lesz ivóvízzel és 

megfelelő mennyiségű, minőségű élelemmel ellátni, mely napjainkban a 7 milliárdnál is több 

főt számláló populációnk esetében továbbra is az egyik legnagyobb kihívást jelenti az 

emberiség számára. A XXI. század közepére tették egy globális környezeti katasztrófa 

bekövetkezését. A megoldási javaslataik a gazdasági növekedés korlátozására irányultak, 

amely megalapozta meg a nulla vagy zéró növekedés koncepcióját. A nulla vagy zéró 

növekedés ideája szerint a fejlődést ott kellett volna megállítani ahol éppen tart, hiszen 

akkor várhatóan megoldódik az anyag- és erőforrások túlhasználatából fakadó alapvető 

problémánk is. Ez tulajdonképpen együtt járt volna az adott helyzet, fejlettségi szint 

konzerválásával, amivel a fejlődő országok nem tudtak azonosulni, hiszen véleményük 

szerint mindenkinek joga van a fejlődéshez, növekedéshez, s főleg a fejlett országoknak 

nincs joguk korlátozni őket ebben. Az elképzelés egyik nagy érdeme, hogy szakmai vitákat és 

újabb megoldási lehetőségek, modellek kidolgozását ösztönözte. 

1981-ben Lester R. Brown publikálta elsőként a fenntartható szóhasználatot, fenntartható 

társadalomról szóló művében. A lehető legkisebb természeti környezet romlással – 

mennyiségi és minőségi értelemben egyaránt – járó népesség növekedést és természeti 

erőforrás felhasználásra alapozta munkájában a fenntartható társadalmat. 

http://www.clubofrome.hu/


 
Lester R. Brown (1934-) 

1983-ban az ENSZ Közgyűlés határozata alapján megalakult az ENSZ Környezet és Fejlesztés 

Világbizottsága, amelyet Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnök-asszony vezetett. A 

bizottság 23 főből állt, melyben hazánkat Prof. Láng Istvánakadémikus képviselte. 

Prof. Láng István, aki tagja volt a fenntartható fejlődés fogalmának legelfogadottabb 

változatát megfogalmazó Brundtland Bizottságnak, 2002. november 11-én tartotta meg 

előadását a Mindentudás Egyetemén „Környezetvédelem – fenntartható fejlődés” címmel. 

A Brundtland Bizottság 1987-ben adta ki Közös Jövőnk (Our Common Future) című mára már 

világhírűvé vált jelentését. Munkájukban vázolták a fenntartható fejlődés globális vízióját és 

megvalósításának lényegi elemeit, mely elképzelésük szerint egy olyan típusú gazdasági 

növekedésként jellemezhető, mely tekintettel van a természeti erőforrások megőrzésére, s 

mely egyúttal a fejlődő országok problémáinak kezelésére is megoldást jelenthet. A jelentés 

nagyon röviden és tömören határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát, miszerint: 

"A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy 

veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket" . 

A fenntartható fejlődés fogalmának bemutatásán túlmenően a megvalósításhoz szükséges 

alapelveket is rögzítette a Bizottság a jelentésében, melyek között szerepelnek az alábbiak:  

 Az életközösségek tisztelete és védelme. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lester_R._Brown
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ng_Istv%C3%A1n_(agrok%C3%A9mikus)
http://www.nfft.hu/a_brundtland_bizottsag_es_a_fenntarthato_fejlodes/
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm


 Az emberi élet minőségének javítása. 

 A Föld vitalitásának és diverzitásának megőrzése. 

 A nem megújuló erőforrások felhasználásának minimalizálása. 

 A Föld eltartó képességének határait nem túllépő növekedés. 

 Az egyéni magatartás és szokások megváltoztatása. 

 A közösségek feljogosítása arra, hogy saját környezetükről gondoskodjanak. 

 Nemzeti együttműködés kialakítása a fejlesztés és védelem integrálására. 

 Globális megegyezés kikényszerítése. 

  

Közös Jövőnk című jelentés címlapja 

A fenntartható fejlődés az idő előrehaladtával megjelent különféle konferenciák, 

tudományos kutatások stb., s beépült az egyes stratégiai elképzelésekbe, cselekvési tervekbe 

is. Amióta Lester R. Brown először publikálta a fenntartható szóhasználatot – társadalmi 

vonatkozásban (sustainable society) –, majd a Brundtland Bizottság befejezte munkáját 

(1987), a „fenntartható fejlődés” kifejezés viharosan terjedt, míg a valóságban az 

elhatározásokat alig követték gyakorlati lépések, amire fényes bizonyítékul szolgálnak Rio de 

http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf


Janiero (1992) Johannesburg (2002) és Rio de Janeiro (2012) ENSZ konferenciák eseményei. 

Ez, a fenntarthatóság integratív fogalmának értelmezési nehézségeivel, az érdekek 

ellentéteivel, valamint a globális és filozófiai szintről való elmozdulás lassúságával 

magyarázható. 

A fenntartható fejlődés fogalmának különböző értelmezései 

A fenntartható fejlődés brundtlandi definíciója 1987-ben látott napvilágot, s azóta a 

fenntartható fejlődés fogalmának legáltalánosabban ismert meghatározásává vált, s 

felmerülhet a kérdés, hogy a definícióban szereplő „jelen szükséglet” kielégítés igénye 

mennyiben változott az azóta elmúlt évtizedekben, de emellett számos külső korlátozó 

tényező hatásainak megjelenésével is számolnunk kell: például a klímaváltozás vagy a 

globalizáció, s természetesen a különféle erőforrások, a biodiverzitás változása sem 

hagyható figyelmen kívül. 

A brundtlandi megfogalmazástól eltérően a Tudományos Akadémiák Képviselőinek 

Tanácskozásán (Tokió, 2000) azt ajánlották, hogy jobb, ha csak fenntarthatóságról van szó, 

elhagyva mögüle a fejlődés, vagy fejlesztés szavakat. A fenntarthatóság eme definíciójában 

új elemként lelhető fel a környezet, valamint a természeti erőforrások kifejezése. Vagyis a 

fenntarthatóság célja maga az ember, a társadalom hosszú távú fennmaradása és a 

társadalmi jól-lét, az emberi életkörülmények javulása. 

A szakirodalomban a gyenge fenntarthatósággal kapcsolatban alapvetésként jelenik meg, 

hogy e felfogás képviselői szerint a csökkenő természeti tőkét tulajdonképpen szabadon 

lehet gazdasági tőkével helyettesíteni. Tehát a gyenge fenntarthatóság a természet korlátlan 

helyettesíthetőségének feltételezésével él.  

 
A gyenge fenntarthatóság értelmezése 

  

http://kertesztananyag.hu/images/Kl%C3%ADma/Gyengefenntarthat%C3%B3s%C3%A1g.jpg


A korlátlan helyettesíthetőségből következik, hogy a megközelítés lényege abban áll, hogy a 

tőkeállomány összessége ne csökkenjen. Tehát az össztőke értékének változatlannak kell 

maradnia függetlenül attól, hogy milyen típusú tőkéről is van szó. A gyenge fenntarthatóság 

nézőpontjának képviselői szerint az összetevők értékének külön-külön csökkenése rendben 

van, oly módon, ha közben a másik pedig oly mértékben nő, hogy helyettesíti a csökkenő 

tőkerészt. 

 
Erős fenntarthatóság 

Az erős vagy szigorú fenntarthatóság fogalma szerint viszont a természeti javakat nem 

végtelenül, hanem csak korlátozott mértékben lehet gazdasági tőkével helyettesíteni. Lásd 

fenti ábra. Ebben az esetben kiemelten fontos a teljes természeti tőke megőrzése. A 

természeti és mesterséges, művi tőke csak korlátozott mértékben helyettesíthető 

egymással. A harmadik típusú értelmezés pedig a környezeti fenntarthatóság. Képviselői 

szerint, ebben az esetben nem kizárólag a teljes tőkeérték megőrzése a cél, hanem az egyes 

természeti erőforrásokból származó jövedelmek és szolgáltatások szintjének fenntartása. 

A fenntartható fejlődés szintjei 

Földünk egy komplex rendszert alkot, melyet olyan alrendszerek alkotnak, amik egymással 

igen bonyolult kölcsönhatásban állnak egymással. Ezek az alrendszerek ugyan első ránézésre 

önálló csoportokat képeznek, de tulajdonképpen egymásra hatva alakítják bolygónkat. 



Globális összefüggésrendszerekről beszélhetünk, hiszen egy regionális probléma is kihathat 

más földrészekre. Gondoljunk csak a levegőszennyezés példájára. Sokszor előfordul, amihez 

a globalizációs folyamatok is nagymértékben hozzájárulnak, hogy a fogyasztási szokások nem 

az elfogyasztás helyén, hanem máshol fejtik ki hatásukat. 

A nemzetközi és hazai fenntarthatósági események mellett nem kerülheti el a figyelmünket, 

hogy a természet- és környezetvédelemmel elkötelezettek aggódó szavukat újra és újra 

hallatják az ügy érdekében. Ehhez napjainkban hozzátehetjük a fenntarthatóságot, a 

klímaváltozást és a globalizációt. Összességében megállapítható, hogy a fenntarthatóság 

nem, vagy csak nehezen valósítható meg a klímaváltozás és globalizáció összefüggéseinek és 

kölcsönhatásainak figyelembe vétele nélkül. 

Az Európai Unió a fenntarthatóság gondolatának érvényre juttatásában élen járónak 

tekinthető, már csak azt a tényt figyelembe véve, hogy majd minden fő dokumentumában, 

ha csak említésszerűen is, de jelen van a fenntarthatóság megvalósításának követelménye, 

ami a gyakorlati megvalósításhoz eleve szükséges. A fenti állítást támasztja alá akár 

aMaastrichti Szerződés (1992) is, vagy az EU „A fenntarthatóság felé” című V. 

Környezetvédelmi Akcióprogramja (1993-2000), melyben az Unió elkötelezte magát a 

fenntarthatóság mellett. 

Az EU Fenntartható Fejlődési Stratégiájának eddig elért eredményeiről szóló értékelések 

szerint a konkrét haladás mérsékeltnek mondható, azonban uniós és tagállami szinten több 

területen megfigyelhető a szakpolitikák jelentős fejlődése. 

A globális, regionális, nemzeti és lokális szintek programjai, elképzelései jellemzően 

szigetszerűen működnek. A konvergens működés érdekében szükséges egy olyan 

rendezőelv, amely felfűzné az eltérő területeket képező programokat, s nem csökkenti azok 

hatékonyságát. Ezt a közös rendezőelvet jelentheti a fenntarthatóság. 

A regionális szinten kidolgozott foglalkoztatási, egészségügyi, környezetvédelmi, agrár és 

turisztikai programok szinergiára törekszenek. Léteznek többdimenziós szinergiahatások, 

ebben az esetben a programok egymás hatékonyságát több részmutató esetében is 

befolyásolják. A valóságban azonban az is előfordulhat, hogy az egyik program nagyobb 

mértékű megvalósítása rontja a másik hatékonyságát. A fenntarthatóság tartalmát és 

szintjeit elemezve érzékelhető, hogy a lokális szint az, ahol talán könnyebb az előbbre jutás, 

hiszen feltételezhető, hogy egy-egy településen, egy-egy kisebb térségben az ott élőknek 

igazán fontos a fenntartható fejlesztés széles körű érvényesítése. 

Napjainkban a globális pénzügyi-gazdasági világválság megjelenése még inkább 

megerősítheti a helyi szint fontosságát. Ezt támasztja alá Schumacher (1974) small is 

beautiful című könyve is, mely szerint a politikai, gazdasági és társadalmi vonatkozásban is 

fontos a megfelelő méret, skála megválasztása. 

A 1992-ben Rióban elfogadott „AGENDA 21” című alapdokumentum 28. fejezete – a helyi 

hatóságok kezdeményezése az „Agenda 21” támogatására – címmel foglalkozik a 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_hu.htm


fenntartható fejlődés helyi programjával és ezen belül az önkormányzatok meghatározó 

szerepével. A fenntartható fejlődés lokális programja (Local Agenda 21 – „LA 21”) azt 

célozza, hogy a természet – gazdaság – társadalom hármasában úgy teremtse meg helyi és 

kisregionális szinten az összhangot, hogy az a fenntarthatóság hosszú távú elveit szolgálja. A 

Local Agenda 21 egy komplex rendszerépítő és működtető program, amely a fenntartható 

fejlődésnek szigorú értelmezésére épül.  

A fenntartható fejlődés dimenziói 

Kezdetekben az egydimenziós koncepció a természeti erőforrások felhasználása 

szempontjából próbálta meghatározni a fenntarthatóságot. Az egydimenziós modellek 

leginkább az ökológiai korlátokra, a környezeti szempontokra voltak tekintettel. 

A következő lépést a kétdimenziós modellek jelentették. S mivel a fenntarthatóság 

célkitűzései között a jólét és jól-lét szerepelnek, ezért a társadalmi-gazdasági aspektusok is 

előtérbe kerültek. A jólét az életszínvonalra vonatkozik, a jól-lét pedig inkább az adott 

körülmények közötti megelégedettség, boldogság érzését fejezi ki. Napjainkban egyre 

inkább egyértelművé válik, hogy a fejlődést nem elsősorban a termelés növekedése és az 

anyagi gyarapodás jelenti többnyira a természeti-környezet romlása árán, hiszen miközben a 

GDP növekszik és látszólag gyarapodunk mégis sokszor rosszabbul érezzük magunkat. A 

korábbiakban megismert környezeti feltételeket is kiegészítésre kerültek például a 

környezetpolitikai szabályozóeszközök fenntarthatóságot támogató eszközei, a fenntartható 

társadalmi értékrend kérdésköre stb. 

Napjainkban a háromdimenziós modell a legelterjedtebb (lásd alábbi ábra), melyekben a 

három dimenzió a bioszféra, a társadalom és a gazdaság. Ezek a modellek, ahogyan azt már 

megismerhettük, a három dimenzió kölcsönhatásait próbálja érzékeltetni fenntarthatósági 

aspektusból. 

http://korny.uni-corvinus.hu/kti/17_szam.pdf


 
Fenntarthatóság dimenziói 

Különböző fenntartható fejlődési stratégiák 

Az EU Fenntartható Fejlődési Stratégiája 

Az Európai Unió Fenntartható Fejlődési Stratégiáját 2001-ben Göteborgban fogadták el, az 

első felülvizsgálata 2005-ben történt. Az Unió Megújított Fenntartható Fejlődési 

Stratégiája pedig 2006 júniusa óta él. Ez a stratégia a három pillére épül, azaz egyszerre 

célozza meg a gazdasági fejlődést, a környezeti egyensúlyt és a társadalmi haladást. E három 

cél megvalósulása érdekében, olyan javaslatokat fogalmaz meg, hogy a politikák a 

fenntartható fejlődést szolgálják. 

Elsődleges célkitűzésként a legnagyobb kihívást jelentő globális környezeti problémák 

kezelésével kapcsolatos feladatok jelennek meg a stratégiában: 

 globális éghajlatváltozás, 

 a közegészséget veszélyeztető betegségek, 

 vegyi anyagok, illetve az élelmiszer-biztonság problémája, 

 a szegénység, 

 a népesség elöregedése, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0272+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0272+0+DOC+XML+V0//HU


 a természeti erőforrásokkal való nem megfelelő gazdálkodás (biológiai sokféleség 

csökkenése, talajpusztulás, hulladék mennyiségnövekedés), 

 forgalomnövekedés és hatásai illetve regionális egyenlőtlenségek. 

A fenti célkitűzésekre a stratégia konkrét intézkedéseket, cselekvési programokat javasol. A 

fenntartható fejlődés eléréséhez politikai változtatásokra van szükség EU szinten és a 

tagállamokban egyaránt. A legfőbb célok a következők szerint foglalhatók össze: 

 az EU politikák összhangjának erősítése, 

 megfelelő árak kialakítása, ami jelzésértékű az egyének és a vállalkozások számára, 

 tudományos és technológiai befektetések alkalmazása a jövő érdekében, 

 kommunikáció javítása a lakosság és a vállalatok körében is, 

 a bővítést és a globális dimenziót egyaránt célszerű figyelembe venni. 

 A különböző EU politikák összhangja azt jelenti, hogy a fenntartható fejlődésnek az összes 

ágazat és politika központi célkitűzésévé kell válnia. Mindezeken túl célszerű magába 

foglalnia az EU-n belüli és kívüli gazdasági, környezeti és társadalmi hatásvizsgálatokat. Ezek 

a hatásvizsgálatok a döntéshozók számára fontos információval szolgálnak a javaslatok 

előkészítéséhez, így minimálisra csökkenthetők a döntéssel járó kockázatok. 

A megfelelő árképzés ösztönzi a környezetbarát termékek és szolgáltatások fejlesztését. 

Ezen kívül fontos az olyan anyagi támogatások megszüntetése, melyek a természeti 

erőforrások pazarló használatát ösztönzik, valamint a szennyezés árának megszüntetése. 

Az innováció az egyik legfontosabb cél, mely segíti a fenntartható fejlődéshez való igazodást, 

a környezetet kímélő, az emberi egészségre nem káros hatású eszközök és technológiák 

kifejlesztését. 

A kommunikáció javítása pedig segít elérni, hogy a különböző társadalmi rétegek elfogadják 

a fenntartható fejlődés érdekében hozott döntéseket. A nyilvánosság, a párbeszéd, az 

oktatás segítségével elérhető, hogy a társadalmi csoportok érdekelté váljanak a fenntartható 

fejlődés helyi szinten való megvalósulásában. Ugyanis a fenntarthatóság céljai 

megvalósításában komolya szerepe van a helyi (lokális) kisregionális szintnek. Az oktatás 

hozzájárul az egyének és a közösségek környezeti felelősségtudatának növeléséhez. E 

mellett nagyon fontos a vállaltok felé irányuló kommunikáció. A vállalatok arra kell 

ösztönözni, hogy gazdasági tevékenységükbe a környezeti és szociális szempontokat is 

beépítsék. A fenntartható fejlődés csak úgy valósulhat meg, hogy ha a globális hosszú távú 

célok megoldását sikerül az egyének, háztartások, vállalatok, szakpolitikák szintjére is 

eljuttatni. 

Regionális és lokális fenntarthatósági stratégia 

A Rióban, 1992. június 14-én elfogadott Agenda 21 (Feladatok a 21. századra) dokumentum 

„A helyi hatóságok kezdeményezése az Agenda 21 támogatására” című 28. fejezete szól a 



fenntartható fejlődés helyi programjairól. A Local Agenda 21 (LA-21) programok a 

fenntartható fejlődés szigorú értelmezésére épülnek. Ennek fő gondolata, hogy a természeti 

tőke csak korlátozottan helyettesíthető a gazdasági tőkével. Tehát a kialakított 

programoknak a természet-gazdaság-társadalom hármasával összhangban kell szolgálniuk a 

fenntartható fejlődés érdekeit helyi szinten, hosszú távon (legalább három generáció 

érdekeit vizsgálva). Komplex programok, nem azonosak a helyi környezetvédelmi 

programmal, de magukban foglalják azt is, valamint össze kell, hogy kapcsolják a helyi 

perspektívát a globális dimenzióval. Az LA-21 programok főbb lépéseit mutatja az alábbi 

ábra. 

 

A Local Agenda 21 lépései 

A Local Agenda 21 folyamat több szinten is értelmezhető: 

 szűkebb értelemben úgy, mint egy stratégiai terv, vagy program, ami egy konkrét 

dokumentumban ölt testet, és akciótervet tartalmaz, 

 tágabb értelemben, pedig mint a stratégia létrehozásának és megvalósulásának 

folyamata, 

 a legteljesebb értelmezés szerint az LA-21nem más, mint a fenntartható fejlődés 

elve által áthatott gondolkodásmód, gazdálkodási mód, életforma, életmód, ami a 

politikai kultúrában és az önkormányzati munkában (pl. helyi jogalkotásban) is 

megjelenik. 



Alapvető szerepet szánnak a helyi önkormányzatoknak, hisz ezek kapcsolódnak a 

legszorosabban a helyi közösségekhez. Fontos megemlíteni az International Council for Local 

Environmental Initiatives (ICLEI, Helyi Környezeti Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa) 

nemzetközi szervezetet, ami 1990-ben alakult az önkormányzatok együttműködésével. A 

tanács már az alapdokumentum elkészítésénél is segédkezett, és az óta is fontos szerepet 

tölt be a helyi szintű kezdeményezések támogatásában. Az LA-21-et készítő közösséget az 

ICLEI vezeti, iránymutatásokkal, módszertanok kidolgozásával segíti a munkát. 

Ágazati fenntarthatósági stratégia 

Jelen, ágazati fenntarthatósági stratégiával foglalkozó részben a fenntartható turizmus 

komplex fogalma kerül bemutatásra, amit leginkább az indokol, hogy napjainkban a turizmus 

sokszor mint kitörési pont szerepel az egyes fejlesztési tervekben, s természetesen nem 

mindegy, hogy ezt az ágazati fejlesztést milyen paraméterek figyelembe vételével kívánják 

végrehajtani. 

Széles szakirodalma lelhető fel a témának, ezért számos eltérő definíció és megközelítés 

található. A World Tourism Organization’s (WTO) megközelítése szerint a fenntartható 

turizmus fejlesztésre vonatkozó irányelvek és menedzsment eljárások bármely desztináció 

esetén és a turizmus minden formájára alkalmazhatók, beleértve a tömegturizmust és a 

különböző szűk piaci rést betöltő turizmus típusokat. Ezen elvek környezeti, gazdasági és 

társadalmi szempontokat tartalmaznak a turizmus fejlesztésre vonatkozóan, melyek 

egyensúlya a hosszú távú fenntarthatóságot hivatott biztosítani. 

Ily módon a fenntartható turizmus: 

 a természeti erőforrásokat optimális mértékben használja csak, mert az ökológiai 

folyamatok megőrzése, a természeti erőforrások megóvása és a biodiverzitás fenntartása 

kulcseleme a fenntartható turizmusnak, 

 tiszteletben tartja a fogadó közösség kultúráját, megőrzi az élő és nyugvó kulturális 

örökségét és hagyományait és lehetőséget biztosít a kultúrák közötti megértésre és 

toleranciára, 

 biztosítania kell a hosszú távú, működőképes gazdasági szerepvállalást, 

gondoskodnia kell az érintett számára a gazdasági- és társadalmi előnyök méltányos 

elosztásáról (UNEP WTO 2005). 

A fentiekből jól látható, hogy a turizmus és a fenntarthatóság közti kapcsolat meglehetősen 

komplex, mivel környezeti-, társadalmi- és gazdasági hatások is befolyásolják (Puczkó-Rátz 

2001). Ezért a turizmusnak összhangban kell lennie a környezet megóvására vonatkozó 

törekvésekkel és nem szabad kizsákmányolnia a természet- és társadalmi erőforrásokat 

(Dávid-Baros 2009). Ezek mellett a környezet általános állapotát is meg kell tartani és a 

turizmus előnyeit az egész társadalomra ki kell terjeszteni és természetesen biztosítani kell a 

turisták elégedettségét (Inskeep 2000). 

http://www.iclei.org/
http://www.iclei.org/
http://www2.unwto.org/


Fenntartható turizmus fejlesztése csak erős politikai vezetés és az összes érdekelt tudatos 

bevonásával és részvételével valósítható meg. Be kell vonni a például a kormányzati- és nem 

kormányzati szervezetek, az idegenforgalmi ágazat képviselőit, a turistákat és a helyi 

lakosokat is (UNEP WTO 2005) (Puczkó-Rátz 2001). Tehát a fenntartható turizmus 

folyamatos fejlesztése csak szeles körű részvétellel és általános konszenzussal valósítható 

meg, továbbá a folyamatos monitoring és szükség esetén a megfelelő beavatkozás is 

elengedhetetlen. Ezeken felül a fenntartható turizmusnak biztosítania kell a turisták 

igényeinek minél magasabb fokú kielégítését, hogy számukra élményt adjon és fokozza a 

fenntarthatósággal kapcsolatban tudatosságukat (UNEP WTO 2005). 
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Környezetgazdaságtan 

Környezet és bioszféra fogalma 

A XX. század elejétől az ipari forradalom, a városiasodás felgyorsulása, a sűrűn lakott részek 

növekedése, fejlesztések érdekében elvégzett környezet károsító tevékenységek (erdőírtás, 

energiatermelés stb.) gyakoriságának emelkedése, a népességrobbanás, s ezen 

folyamatokból adódó hatások egyre inkább zavarják a bioszféra működését. A bioszféra az 

amely tulajdonképpen az emberiség számára biztosítja a létszükségletek fenntartását, 

biztosítja a környezetet, mely lehetővé teszik a fejlődést vagy a társadalmi funkciók ellátását. 

Ezen feltételek negatív irányú változása jelenti a környezet minőség romlását. Amennyiben 

ezek a folyamatok irreverzibilissé válik, az életminőség romlása is állandósulhat. Mivel az 

emberiség a bioszféra része, attól elválasztva pedig egyértelműen életképtelen, éppen ezért 

a bioszféra védelme, megőrzése az emberiség igen fontos feladata. 

A Környezet- és természetvédelmi Lexikon (2002) a környezet fogalmát többféle 

megközelítésben értelmezi, mégpedig mint: 

 az élő szervezeteket körülvevő fizikai, kémiai és biológiai körülmények összessége, 

 az a tér, terület, amelyben az ember és kisebb közösségének az élete zajlik, a 

jelenségek többsége áttekinthető és a közösség tagjai által a szükséges mértékig 

irányítható, 

 az egyedekre, populációkra ható külső kényszerfeltételek összessége. 

A bioszférával kapcsolatban, pedig az alábbi értelmezést adják: 

 az élet elterjedésének tere a Föld felületén, a litoszféra (földkéreg) felső rétege, a 

troposzférában (Föld légkörének legalsó rétege) és hidroszférában (vizek), kb 15-16 km 

vastag, 

 az élőlények lakóhelye, amit élőlények hoztak létre élőlények számára és amit csak 

egy harmonikusan működő élővilág képes fenntartani. 

Más megfogalmazásban a környezet tulajdonképpen nem más, mint az a közeg, melyben 

élünk és tevékenykedünk és ahova a tevékenységünk hatásai is kiterjednek. 

A környezeti elemek lehetnek akár természetesek vagy mesterségesek, élők vagy 

élettelenek, gyorsan vagy lassan változók stb. Moser – Pálmai (2006) alapján a környezeti 

elemek szakirodalomban elfogadott csoportosítása a következő: 

1. Föld 

 alapkőzet 



 ásványi vagyon 

 barlangok 

 termőtalaj, termőföld 

 domborzat 

2. Vizek 

 felszín alatti vizek 

 felszíni vizek 

3. Levegő 

 alsó légkör (troposzféra) 

 felső légkör (sztratoszféra) 

4. Élővilág 

 növényvilág 

 állatvilág 

 mikroorganizmusok 

5. Táj 

 védett természetes táj 

 nem védett kultúrtáj 

6. Települési környezet 

 lakóterület 

 zöldterületek 

 iparterület 

 közlekedési terület 

 műszaki infrastruktúra 

 műemlékek 

A környezet fentiekben ismertetett elmei értelemszerűen kapcsolatban állnak egymással. Az 

egyik károsodása hatással lehet a másik elemre, vagy az egyik típus védelme befolyásolhat 

egy másikat. A környezeti károsodás egy vagy több elemben is jelentkezhet, s ezek végül az 

emberre hatnak rontva életkörülményeiket, életminőségüket. A környezet egyes elemei 

összefüggésben vannak egymással. Az egyik károsodása hathat a másikra is, és egyik 

védelme befolyásolja a másik védelmét. A környezeti károsodás jelentkezhet egy elemben is, 

de akár többen, vagy mindegyik elemben is. Végezetül valamennyi környezetkárosítás ez 

emberre hat, és az életminőséget rontja. 



Környezetvédelem, természetvédelem 

A Környezet- és természetvédelmi Lexikon (2002) szerint a környezetvédelem nem más, 

mint egy olyan céltudatos, szervezett, intézményesített emberi tevékenység, melynek 

alapvető célja az emberiség ipari, mezőgazdasági, bányászati stb. egyéb tevékenységeiből 

fakadó káros következmények kiküszöbölése és megelőzése az élővilág és az emberiség 

károsodás nélküli fennmaradásának érdekében. Magyarországon a törvényi szabályozásra a 

környezet védelmében először 1976-ban került sor (1976 évi II. tv.). A védelem ebben az 

esetben az értékek megtartását, helyreállítását és a károk megelőzésével egyenlő. A 

környezetvédelem témaköréhez kötődően az alábbi fontosabb környezeti alapelveket 

tartjuk szükségesnek megemlíteni: 

 az okozó elve szerint meg kell keresni, majd utána szankcionálni kell azokat a 

környezetszennyezőket, akik a környezetállapot romlását előidézték, 

 a megelőzés elve leginkább a határértékekben, a levegő, a víz, a talaj minőségének 

biztosításában, a hulladékok, a zajhatás, egyéb sugárhatások elleni védelemben nyilvánul 

meg, 

 a társadalmi együttműködés elve, pedig azt jelenti, hogy a környezet védelméhez, 

minőségének megőrzéséhez, s a károk helyreállítása érdekében az egész társadalom 

együttműködése szükséges. 

A fenti három alapelv biztosíthatja: 

 a természet védelmét, biológiai sokféleség (diverzitás) fenntartását, 

 a természeti erőforrásokkal való takarékosságot, 

 és az emberi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos célok megvalósítását. 

A Környezet- és természetvédelmi Lexikon (2002) szerint a természetvédelem nem más, 

mint egy olyan céltudatos, szervezett, intézményesített emberi tevékenység, melynek 

alapvető célja a természet élő és élettelen értékeinek feltárása, tudományos alapokon 

nyugvó szakszerű fenntartása, kezelése, megőrzése. Vagyis a természetvédelem elsősorban 

a természeti környezet, élőhelyek, élőlények, természeti táj stb. megőrzését célzó társadalmi 

tevékenység. Magyarországon a 2010 január 1-jei állapot szerint 10 nemzeti park, 38 

tájvédelmi körzet, 160 természetvédelmi terület és 1 természeti emlék található. A 

természetvédelem nem azonos a környezetvédelem fogalmával, bár a két fogalomhoz 

kapcsolódó tevékenységek között találhatók átfedések. A környezet- és természetvédelmem 

kizárólag egymást kölcsönösen feltételezve és kiegészítve lehet hatékony. 



 
Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR), interaktív térkép  

A biológiai sokféleség és az ökoszisztéma szolgáltatások 

Magyarország természeti adottságai igen kedvezőek. Sajátos bioregionális egység a Pannon 

régió, vagyis a Pannonicum, amit az Európai Unió is elismer önálló biogeográfiai régióként, s 

amely az európai közösség természeti tőkéjéhez jelentős mértékben hozzájárul. A biológiai 

sokféleség fontossága az alábbi funkciókkal indokolható: 

 alapvető funkciók biztosítása, hogy a Föld lakott maradhasson (szénciklus, 

vízkörforgás, talajvédelem stb.), 

 esztétikai, tudományos, kulturális és más pénzben nem mérhető, de elismert 

funkciók, 

 számos termék forrása (pl. élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek) 

 fajtagazdagság biztosítása, új fajták létrehozásának alapja, 

 egyedi és változatos – rekreáció, ökoturizmus erőforrása lehet. 

http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm


  

Robert Costanza (1950-) 

1997-ben R. Costanza Nature-ben megjelent a Föld ökoszisztéma szolgáltatásainak és a 

természeti tőkéjének értékelésével foglalkozó munkája, amely mind a mai napig hatással van 

a szakterületen tevékenykedők munkásságára, az alábbi kutatási célokat tűzte ki maga elé, 

hogy 

 megjelenítse a természeti tőke értékét, lehetséges hasznait, 

 becslést adjon a teljes természeti tőke értékre, 

 a további elemzéshez kiindulási alapot, keretet adjon, 

 feltárja azokat a területeket, ahol leginkább szükség van további kutatásokra, 

 további kutatást, illetve vitát generáljon. 

Az ökoszisztéma szolgáltatások a természetes és az ember által módosított ökoszisztémák 

által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelenti. Kofi Annan, 

az ENSZ főtitkára 2000-ben kezdeményezte a Millenniumi Ökoszisztéma Értékelés 

(Millennium Ecosystem Assessment) kidolgozását, melynek céljai a következők voltak: 

 a földi ökoszisztémák emberi hatásokra bekövetkező változásainak feltárása, 

 ezen változások hatásainak becslése, 

 tudományos alapú cselekvési terv készítése az ökoszisztémák megőrzése, 

fenntartása és az emberi igények hosszú távú kielégítése céljából. 

A nemzetközileg elfogadott Millenniumi Ökoszisztéma Értékelés (2005) alapvetően négy 

ökoszisztéma szolgáltatás csoportot különböztet meg: 

 termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem, takarmány, nyersanyag stb.), 

 szabályozó szolgáltatások (pl. klímaszabályozás, beporzás, árvízvédelem stb.), 

 támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás, talajok keletkezése stb.), 

http://www.robertcostanza.org/


 kulturális szolgáltatások (pl. rekreáció, oktatás, művészeti inspiráció stb.). 

Az ellátó szolgáltatások 

magukat a javakat 

szolgáltatják, mint például az 

élelmiszert, vizet, fát és élelmi 

rostot. 

Szabályozó szolgáltatások 

irányítják az éghajlatot és 

csapadékmennyiséget, a vizet 

(például az áradásokat), a 

hulladékképződést, valamint a 

betegségek terjedését. 

Kulturális szolgáltatásnak 

tekinthető a szépség, az 

ihlet és a felüdülés, ami lelki 

jólétünkhöz hozzájárul. 

A támogató szolgáltatások 

magukban foglalják a növekedésnek és termesztésnek alapot biztosító 

talajképződést, fotoszintézist, valamint a tápanyagok körforgását. 

Az ökoszisztéma szolgáltatások négy fő csoportja  

A bioszféra globális folyamatai biztosítják például az éghajlat szabályozását, a légkör 

oxigéntartalmának állandóságát, továbbá biztosítja számunkra az ivóvizet, a 

talajfolyamatokat, melyek a földművelést lehetővé teszik, vizeink öntisztulós képességét, 

alapvető táplálékainkat stb. Ezen szolgáltatások hatékonyságát és a rendszerek 

működésének megbízhatóságát a biológiai sokféleség biztosítja. A Környezet- és 

természetvédelmi Lexikon (2002) szerint a biológiai sokféleség vagy biodiverzitás az élő 

természet eredendő létezési formája, amely a biológiai szerveződés több szintjén is 

kifejezésre jut. A biológiai sokféleség egyaránt megjelenik a génállomány, a fajok és az 

élőhelyek szintjén. 

Mindezekből is látszik, hogy a természet a társadalmi-gazdasági rendszer működéséhez 

nélkülözhetetlen szolgáltatásokat nyújt a biodiverzitás által fenntartott ökológiai 

folyamatokon keresztül. 

  

Környezetgazdaságtan alapjai  

A természeti erőforrások használatának sajátosságai 

Magánjavak esetében a fogyasztók versenyeznek a javakért és a fogyasztók egy részének 

kizárása megvalósítható. A magánjavak lényegében a hagyományos piaci áruk, megszerezni 

azokat a piacon pénzért lehet és a fogyasztó pontosan beazonosítható. A tiszta közjavak 

esetében viszont senki sem zárható ki a javak fogyasztásából, s nincs rivalizálás a fogyasztók 

között, mivel az egyének általi fogyasztás nem csökkenti a mások számára rendelkezésre álló 

készletet. Továbbá a közjavakra a kollektív fogyasztás jellemző, vagyis egyidejűleg többen is 

fogyaszthatják ugyanazt a szolgáltatást, mindenki számára hozzáférhető és a hasznukból 

sem lehet kizárni egyéneket. Számos környezeti erőforrás sorolható a közjavak 

kategóriájába. A szakirodalom két csoportot különböztet meg általában, mégpedig: 

 szabad természeti javakat 

 és a termelt közjavakat. 



A szabad természeti javak, mint például a víz, levegő, táj, biodiverzitás stb., korlátlanul állnak 

mindenki rendelkezésére, míg a termelt közjavak termelési folyamat eredményei. Azokat a 

jószágokat, javakat, amelyek esetén az egyéni fogyasztás nem csökkenti ugyan a 

rendelkezésre álló készletet, de bizonyos fogyasztók kizárhatók belőle, pedig vegyes 

javaknak nevezzük. A közjavak felhasználásnak negatív hatásai közrosszként jelentkezhetnek, 

amit például az üvegházhatás, a faji diverzitás csökkenése, savas eső testesít meg. A 

különféle környezeti problémákat kiválóan a példázza az ún. közlegelő tragédiája jelenség. 

1968-ban Garrett Hardin biológus által a Science folyóiratban megjelentetett „The Tragedy 

of the Commons” című cikkéhez köthető a fogalom. 

 
Garrett Hardin (1915 – 2003) 

Ebben a cikkben egy angol közlegelőt hoz fel példaként Hardin. Ennek a legelőnek most 

legyen az az alapvető ismérve, hogy 10 tehenet tud úgy eltartani, hogy mindegyik napi 10 

liter tejet ad. Némi idő elteltével az egyik gazda kihajt még egy tehenet a legelőre. Mi ennek 

a következménye? Az, hogy egy-egy tehénnek kevesebb fű jut, így mindegyik csak 9 liter 

tejet ad naponta. Azonban az a gazda, amelyiknek két tehene legel a mezőn összesen napi 

18 liter tejre tesz szert és természetesen a jövedelme is arányosan növekszik. Erre ráeszmél 

egy másik gazda és ő is kihajt még egy jószágot a közlegelőre. Így minden tehén már csak 8 

liter tejet ad naponta, de két gazdának napi 16 litert. A folyamat szépen folytatódik tovább, 

minden gazda kihajt még egy tehenet a legelőre. 

http://www.garretthardinsociety.org/


 

A közlegelők tragédiája 

Mikor már 6 gazda hajtotta ki a plusz tehenét a legelőre, akkor már a két tehenes gazdák is 

kevesebb tejet kapnak naponta az eredeti 10 literhez képest. Ha 8 gazdának van két tehene 

a közlegelőn, akkor már ők is csak 4 litert tejet kapnak. S végül a kilencedik gazda már nem 

nyerne semmit sem egy második tehénnel. A közlegelő addig működik optimálisan, amíg 

minden felhasználó betartja a közös megegyezéssel megállapított szabályokat. Azonban a 

dezertálás nyereségesebb bármely időpontban egy szabályokat betartó szereplő számára, 

ráadásul közben a többi résztvevő helyzete kezdetben csak alig romlik. Összességében, 

amikor az egyének a saját önnön érdekeinek megfelelő döntéseket hoznak az adott 

erőforrás felhasználásával kapcsolatban, végső soron saját maguknak fognak ártani. (A fenti 

ábrán szereplő rövidítések jelentése: SZT=szabálytisztelők, D=dezertőrök, K=közösség.) 

Megjegyzendő, hogy a példával kapcsolatban a legismertebb leírás Hankiss Elemér 1983-ban 

megjelent Társadalmi csapdák című könyvében olvasható, ahol a bemutatott közlegelő 

példában a tehenek súlyváltozása szerepel, s nem a napi termelt tej mennyisége, mint ez 

előzőekben bemutatott példában. 

A közlegelők tragédiájának gyakorlati példája maga a környezetszennyezés. A közlegelők 

tragédiája is alátámasztja, hogy ilyen szemlélet mellett a készletek végül kimerülnek, a 

közjavak, pedig tönkremennek. 

Környezet- és erőforrás-gazdaságtan, valamint az ökológiai gazdaságtan fogalmának 
értelmezése 

Az ökológiai gazdaságtan tudományterülete a közgazdaságtan és az ökológiai tudományok 

határán helyezkedik el. Alapvető célja, hogy olyan modelleket alkosson, amelyek a 

társadalmi-gazdasági-természeti rendszert összefüggő, egymásba ágyazott és együtt fejlődő 



rendszerként kezeli és vizsgálja. Az ökológiai közgazdászok képviselői leginkább a 

környezetgazdálkodás társadalmi, politikai problémáit vizsgálják munkáikban. A kutatások 

központi kérdése egy fenntartható társadalmi-gazdasági rendszer peremfeltételeinek 

meghatározása és az annak megfelelő modell kidolgozása. 

Az ökológiai gazdaságtan a természet rendszeréből indul ki, s annak logikája mentén 

igyekszik választ adni a gazdasági és társadalmi szféra között fennálló konfliktusokra, 

ellentmondásokra és problémákra. Amennyiben sikerül feltárni a gazdaság és a természet 

közötti kölcsönkapcsolatokat, alapvető összefüggéseket, akkor az alapján próbál javaslatokat 

megfogalmazni mégpedig oly módon, hogy a társadalmi-gazdasági rendszer összhangban 

álljon a bioszféra működésével. Az ökológiai gazdaságtan képviselőinek nézetei a témával 

kapcsolatban nem egységes. (A tudományterület jeles képviselői közé tartoznak: 

Schumacher E., Boulding K.E., Costanza R. etc.) 

 A környezet- és erőforrás-gazdálkodás témakör képviselőinek, ahogyan azt a következő 

témakörök is érzékeltetik (Pigou és Coase elméleti modelljeinek bemutatása), nézetei inkább 

azt tükrözik, hogy akkor történik előrelépés a megoldás felé, ha a piacon keresztül próbáljuk 

vizsgálni a jelenségeket. Tulajdonképpen annak az elemzéséről van szó, hogy hogyan lehet a 

piaci viszonyokat oly módon átalakítani, hogy érzékennyé váljon a társadalmi-gazdasági 

szféra a természeti-környezeti problémákra. A környezetgazdaságtani vizsgálatok 

középpontjában tulajdonképpen a szennyezések és azok hatásainak csökkentési lehetőségei 

állnak. 

Tehát a környezetgazdaságtan képviselői a piacban, a piaci eszközökben látják a megoldás 

kulcsát, ellenben az ökológiai gazdaságtan képviselői között éles vita alakult ki a piac 

szerepének megítéléséről. (Például Schumacher munkásságában az a véleménye tükröződik, 

hogy a ha árat adunk a természeti értékeknek, akkor az tulajdonképpen egyenlő azzal, 

mintha elárulnánk a természetet. Ezzel szemben Boulding kutatásaiban arra a 

következtetésre jutott, hogy a probléma alapvető oka a természeti erőforrások reális 

beárazásában keresendő.) Abban egyértelműen egységes az ökológiai gazdaságtan és a 

környezetgazdaságtan tudományterülete, hogy a természetet tekinti mindenféle gazdasági 

tevékenység alapjának. 

Külső gazdasági hatások fogalma és jellemzői 

A neoklasszikus közgazdaságtan neves képviselője Alfred Marshall volt az, aki a költségek és 

hasznok fogalmát bevezette a közgazdaságtudományba. Olyan eseményekre használta a 

kifejezéseket, amikor például egy vállalat közvetlenül befolyásolja egy másik egység 

működését, méghozzá anélkül, hogy a piacon kapcsolatba lépnének. Mivel az ilyen típusú 

hatások léte zavarja a piac működését, ezért a neoklasszikus közgazdaságtan képviselői igen 

fontosnak tartották, hogy ezeket valahogy bevonják a gazdasági elszámolásokba. 



 

Alfred Marshall (1824 – 1924) 

A külső gazdasági hatások, vagyis externáliák fogalma Arthur Cecil Pigou, angol közgazdász 

1920-ban megjelent az Economics of Welfare (Jólét gazdaságtana) című munkájához is 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall


kapcsolható. Ebben a művében megkülönböztette a társadalmi és magán költségeket, 

mellyel megalapozta a külső gazdasági elméletét. 

Egy gazdasági tevékenység során nincs másról szó, minthogy a piaci adásvétel jön létre egy 

termelő és egy fogyasztó között, akik a piacon keresztül állnak szerződésben. Abban az 

esetben, ha e szerződés következtében egy harmadik félre váratlan és nem szándékos 

költségek hárulnak, vagy éppen haszontöbblete jelentkezik, akkor externáliákról 

beszélhetünk. Tehát a harmadik félnek nem része a piacnak, nem kötött szerződést sem a 

termelővel, sem a fogyasztóval, mégis hatással van rá a létrejött gazdasági tevékenység, 

vagyis abban az esetben, ha egy piacon kívüli hatást kénytelen elviselni, külső gazdasági 

hatásról beszélhetünk. 

A közgazdaságtan neves képviselői foglalkoztak a témakörrel. Samuelson-Nordhaus (1998) 

szerzőpáros nevéhez kötődik a következő definíció: „Külső gazdasági , vagyis túlcsordulási 

hatás következik be, amikor a termelés, vagy a fogyasztás járulékos költségeket, vagy 

előnyöket okoz másoknak, mégpedig úgy, hogy azokat okozóik nem fizetik meg. A külső 

gazdasági hatás a gazdaság egyik szereplőjének a magatartása által egy másik szereplő 

jólétében előidézett olyan hatás, amely nem jelenik meg piaci tranzakciókban” 

 
Paul Anthony Samuelson (1915 – 2009) 

http://kertesztananyag.hu/%20http:/nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1970/samuelson-bio.html


 
William Dawbney Nordhaus (1941 – ) 

Mishan (1982) a Költség-haszon elemzés c. könyvében közölte az alábbi tömör definícióját az 

externáliákkal kapcsolatban, miszerint a „Külső hatás… egy személy vagy vállalat törvényes 

tevékenységének véletlen mellékhatása egy másik személy, vagy vállalat profitjára, illetve 

jóléti szintjére” 

Az externáliák csoportosítása többféleképpen lehetséges. Alapvetően 

megkülönböztethetünk pozitív és negatív, illetve fogyasztói és termelői externáliákat. Pozitív 

externália esetén külső hatás által befolyásolt gazdasági szereplő vagy személy számára az 

externália kedvezően befolyásolja a környezetét. Ezért a külső hatásoknak köszönhetően az 

érintett tevékenysége nagyobb hasznossággal jár vagy kisebb költséggel valósítható meg. 

Vállalatok esetén, pedig a profitmaximalizáló output kisebb, mint a társadalmilag kívánatos 

mennyiség. Negatív externália esetén a külső hatás által befolyásolt gazdasági szereplő vagy 

személy számára az externália károsan befolyásolja környezetét. Ekkor ezek a külső hatások 

az azonos mennyiségű termelés költségeinek emelkedését, illetve az azonos nagyságú 

fogyasztói hasznosságának csökkenését idézi elő. Vállalatok esetén, pedig a 

profitmaximalizáló output nagyobb, mint a társadalmilag kívánt mennyiségnél. 

A negatív externáliák lehetnek technológiai vagy pénzügyi jellegűek, s akár közjavakhoz, akár 

magánjavakhoz is kapcsolódhatnak. Léteznek olyan esetek is, amikor a negatív és pozitív 

externáliák együtt jelentkeznek. Továbbá beszélhetünk megfordítható és egyirányú 

externáliákról is. A megfordítható externáliák esetében az erőforrások minden résztvevő 

számára hozzáférhetőek és képesek egymásra hárítani a költségeket. Az egyirányú típus 

esetében az erőforrás felhasználói hasznának vagy költségének csupán egy iránya van. 

Fogyasztói externáliáról akkor beszélhetünk, ha a fogyasztói tevékenység okoz valamilyen 

véletlen mellékhatást, ami egyaránt lehet pozitív vagy negatív. Termelői externália esetében, 

pedig a termelő tevékenysége idézi elő az externáliát, ami szintén lehet pozitív vagy negatív. 

http://nordhaus.econ.yale.edu/


Összességében megállapítható, hogy a környezetszennyezés formájában testet öltő 

externáliák költségei növekednek, az emberiség egyre nagyobb hányadát érintik és 

károsítják a szabad javak minőségét. A szabad javak sajátossága, hogy a gazdasági szereplők 

számára értéktelennek tűnnek a gazdasági döntéshozatal során, s úgy kezelik, mintha a 

végtelenségig lehetne fogyasztani azokat. 

A szennyezést kiváltó vállalat vagy személy nem szándékosan idézi ugyan elő a 

környezetszennyezést, de ha nagyobb termeléssel nagyobb profitot akar elérni, akkor 

döntéseiben általában figyelmen kívül hagyja a környezetszennyezést, hiszen az nem jelenik 

meg nála költségként. Az externális hatásokat, az ehhez kapcsolódó hasznokat és 

költségeket nem veszi figyelembe sem az eladó, sem a vevő és a piaci árban sem jelenik 

meg. 

Az externális hatások közgazdasági következményei és gazdaságilag optimális nagysága 

Ahogy azt már az előzőekben is érzékeltettük, a termelés és a fogyasztás növekedése olyan 

gazdasági hatásokkal járhat, melyeket a hagyományos piaci mechanizmusok képtelenek 

kezelni. Ezek a külső (externális) hatások, pedig ún. piaci kudarcokhoz vezethetnek. A piaci 

elégtelenség következményeképpen a tisztán piaci mechanizmusok eredményeként alakuló 

tényező elosztás nem azonos a társadalmilag optimális erőforrás felhasználással. Ez Szlávik 

(2007) szerint a környezettel összefüggésben az alábbiakkal indokolható: 

 az erőforrások használatával járó környezeti hatásokról hiányosak a hozzáférhető 

adatok, információk, 

 a környezetet használók nem veszik figyelembe kellő mértékben a jelenlegi 

tevékenységeik várható jövőbeni hatásait, 

 sok esetben tisztázatlanok a tulajdonjogok, 

 tökéletlen az árszerkezet, mely meghatározza az adottságokhoz kötődő piaci 

lehetőségeket, 

 az egyének viselkedésével kapcsolatos kulturális, jogi stb. szabályok eltérése. 

Az externáliák fontos sajátossága, hogy azok közvetlenül és nem a piacon, vagy az árakon 

keresztül érvényesülnek. Környezetgazdaságtani megfontolásból egyértelmű, hogy az 

emberek jólétére gyakorolt externális hatás legalább annyira fontos mint az árral rendelkező 

piaci termékek és szolgáltatások hatása. Az általánosságban optimális megoldásnak, vagy 

egyensúlyi helyzetként megítélt szituációk nem azok, amíg a külső hatásoknak, vagyis 

tulajdonképpen a mások által végzett tevékenységek mellékhatásainak az ára vagy nem 

szerepel a modellben, vagy helytelenül került megállapításra. 

A környezetgazdaságtan szakirodalmából jól ismert, hogy a gazdaságban egyre 

jelentősebben érvényesülnek az externális hatások, egyre bővül az érintettek köre. Az egyes 

gazdasági szereplők miközben a saját profitjuk maximalizálására törekednek és egyaránt 

szolgálják tevékenységükkel a közjót is, mégis számos esetben előfordulhat, hogy a negatív 



externális környezeti hatások következtében előidézett károk következtében esetenként 

közjó helyett a közrosszat érik el. A hagyományos közgazdasági módszerek nincsenek 

tekintettel a vállalati jövedelmezőség elemzésében az externális károkra, továbbá a 

vállalkozás profitjából nem vonják le a harmadik félnek, másoknak másoknak okozott károk 

sem. 

Ebben az esetben a gazdasági szereplő, vállalkozó számára a környezet gazdasági 

értelemben teljesen értéktelen, ami abból adódik, hogy ingyenesen áll a rendelkezésére. S a 

profitmaximalizáló tevékenysége közben nem érzékeli, hogy másoknak kárt okoz 

tevékenysége mellékhatásainak következtében. 

Jelen fejezetben az externáliák optimális szintjét, illetve nagyságát is vizsgáljuk. 

Természetesen nyilvánvaló, hogy szigorúan ökológiai, környezetvédelmi nézőpontból nem 

helyes ennek a problémafelvetésnek az elemzése, hiszen az a legjobb változat, az a létező 

legoptimálisabb megoldás a társadalom számára, ha ezek a negatív külső hatások egyáltalán 

nem léteznek, vagyis az értékük zérus. A gyakorlatban, a fenntarthatósági szempontokat is 

szem előtt tartva sok esetben értelmezhető ez a kérdéskör, miként azt a következő ábra is 

bemutatja. 

 

Az externáliák gazdaságilag optimális nagysága 

A keresleti függvény az x tengellyel párhuzamos, ha szabad versenyt feltételezünk, mivel 

egy-egy termelő kínálatának változása ilyenkor nincs módosító hatással az árra x. 

Amennyiben az árból kivonjuk az egyéni termelő határköltségeit, akkor megkapjuk egy 

versengő termelő szennyező tevékenységének határhasznát, ezt jelöli az MNPB (Marginal 

Net Private Benefit) görbe. 



Az MNPB görbe azt mutatja meg, hogy a termelő számára szennyező tevékenységének egy 

egységgel történő bővítése mekkora plusz hasznot biztosít. (Szlávik (2007), Kerekes (2007)) 

Ez a haszon akkor a legnagyobb, ha Qm nagyságú a termelése. Az MNPB alatti terület 

megegyezik a termelő profitjával. Ez a tiszta haszna. A MEC (Marginal External Cost) görbe, 

pedig a szennyező tevékenység következtében a társadalomnál keletkezett externális 

határköltséget mutatja. Q∗ a két görbe metszéspontja, ami azt a tevékenység szintet jelöli, 

ahol a termelő határhaszna egyezik a társadalmi határkárral. Tehát Q∗-nál kisebb gazdasági 

aktivitás esetén a termelői hasznok magasabbak a társadalmi károknál. 

A görbék alatti területek a következő jelentésekkel bírnak, Szlávik (2007) és Kerekes (2007) 

alapján: 

 

B: az externália gazdaságilag optimális nagysága, 

A+B: a tiszta magánhaszon társadalmi optimuma, 

A: a társadalmi tiszta haszon maximuma, 

C+D: az externália azon része, amit el kell kerülni, 

C: a tiszta magánhaszonnak az a része, amit a társadalom nem ismer el, 

Q*: a gazdasági tevékenység társadalmilag optimális szintje, 

Qm: a gazdasági tevékenység azon szintje, amely mellett maximális a magánhaszon. 

A szakirodalom szerint a fenti ábra leginkább azt mutatja meg, hogy a környezetvédelem 

nem költségmentes és a gazdasági szereplők, csak valamilyen külső eszköz segítségével 

vehetők rá arra, hogy a gazdasági aktivitásukat a számukra maximális hasznot biztosító 

Qm szintről a társadalmilag már elfogadható Q* nagyságúra redukálják. Ilyen külső eszközök 

lehetnet a következő fejezetben szereplő adók vagy normák. 

Az externáliák kezelése a közgazdasági elméletekben 

Arthur Cecil Pigou közgazdász volt az, aki az externáliák internalizálásának, vagyis belsővé 

tételének értsd gazdaságba bevonhatóságának jelentőségét hangsúlyozta. Pigou nevéhez 

kapcsolódik az externáliák kezelésének egyik közgazdasági megközelítése. Elképzelése 

szerint a külső gazdasági hatásokat leginkább az adózás segítségével lehet a gazdasági 

szereplők döntéseiben mérvadóvá tenni. 

 
Arthur Cecil Pigou (1877 – 1959) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Cecil_Pigou


Pigou fő célkitűzés az volt, hogy a természeti környezet és az emberi környezet ugyanolyan 

termelési tényezőként jelenjen meg és működjön, mint ahogyan például a munka és a tőke. 

Ennek a célnak a megvalósításához egy sajátos adó bevezetést vizsgálta. 

Pigou szerint, ha t* az a nagyságú adó, amit a szennyező tevékenység egységére vetnek ki, 

akkor a gazdasági szereplőket, vállalatokat ez abba az irányba fogja befolyásolni piaci 

viselkedésük és döntéseik tekintetében, hogy termelésüket Qmtermelési volumenről Q* 

szintre csökkentsék, ahol Q* a termelési volumen társadalmilag optimálisnak tekintett 

szintje. 

Az fenti ábrán szerepel a gazdasági szereplő, illetve termelő ezzel az egységes adóval 

csökkentett határhaszna is. Ez a Q* termelési volumennél, illetve teljesítménynél nulla. 

Ezután pedig negatív, ami arra utal, hogy az ennél nagyobb gazdasági aktivitást a társadalom 

már nem ismeri el hasznosnak, márcsak a tevékenységhez kapcsolódó szennyezés miatt 

sem. 

Amint azt az ábra is bemutatja, az adó optimális nagysága az optimális szennyezési szint 

externális határköltségével egyezik. Ami azt jelenti, hogy az adó megállapításához pontosan 

ismerni kell: 

 az externális határköltség görbe, 

 valamint az egyéni tiszta határhaszon görbe lefutását és helyét.  

Ez a két feltétel a gyakorlatban igen nehezen kivitelezhető. Hiszen a gazdasági szereplők 

ugyan ismerik a határhasznaikat, illetve azok alakulását, de erről a szabályozó hatóságnak 

nincsenek információi. Továbbá ezek az egyéni termelők nincsenek tisztában azokkal a 

károkkal, amiket a tevékenységük által a társadalomnak okoznak. Ez a szakirodalomban ún. 

Információs asszimetria, ami lényegében megakadályozza az adó gyakorlatban történő 

bevezetését. 

A megismert Pigou-féle elmélet csak az egyik közgazdasági elméleti megközelítése az 

externáliák kezelésének. Ronald Coase Nobel-díjas amerikai közgazdász megítélése szerint 

nincs szükség állami beavatkozásra a külső gazdasági hatások kezeléséhez, hanem a piac 

magától is rátalál a társadalmilag optimális szintre, abban ez esetben, ha a tulajdonjogok 

rögzítettek, s tisztázottak. 



 
Ronald H. Coase (1910 – ) 

Coase 1960-ban megjelent tanulmánya szerint abban az esetben, jön létre hatékony 

elosztás, ha: 

 a tárgyalási költségek elhanyagolhatók, 

 az érintett felek szabadon tárgyalhatnak egymással, 

 az érintettek felek száma kicsi, 

 a bíróság bármelyik félnek megadhatja a jogosultságot. 

Coase tétele azt mondja ki, hogy függetlenül attól, hogy ki rendelkezik a tulajdonosi jogokkal 

alku útján eléri a rendszer az optimumot (Kerekes, 2007). A bírósági döntésnek, pedig 

tulajdonképpen az a következménye, hogy az érintett felek között módosíthatja a költségek 

és hasznok megoszlását. 

A szennyezők és a környezetromlás áldozatai feltételezhetően káruk határköltsége és a 

haszon, illetve a csökkentés költségei alapján fognak egyezkedni a környezeti degradáció 

vagy az azt előidéző közgazdasági tevékenység optimális szintjéről. 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1991/coase.html


A Coase által feltételezett mechanizmus működése a következő. Szabályozatlanság vagy a 

veszélyeztetett szereplők kiegyenlítő erejének hiánya esetén a szennyező megpróbál olyan 

szinten tevékenykedni, ahol maximalizálhatja profitját. A társadalmi optimum azonban ott 

van, ahol a szennyező tevékenységből eredő határhaszon egyenlő a szennyezésből fakadó 

társadalmi határveszteséggel. Ha azonban az áldozatnak törvényes joga van egy nem 

szennyezett környezethez, akkor a szennyezőnek kárpótolnia kell őt. Tehát elvileg egy olyan 

természetes tendencia alakul ki, mely a társadalmi optimum irányába halad. Coase 

feltételezése szerint ez a tétel akkor is igaz, ha a szennyezőnek vannak törvényes jogai és az 

áldozatnak kell fizetnie azért, hogy a szennyező csökkentse tevékenységét, ill. annak negatív 

hatását, vagy tartózkodjon tevékenységétől. A Coase-tétel azt mondja ki, hogy függetlenül 

attól, hogy melyik félnek vannak törvényes jogai, egy automatikus tendencia alakul ki a 

társadalmi optimum tárgyalásokon keresztül történő elérésére. 
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Klímapolitika 

A klímapolitikai felvetéseket és nemzetközi megbeszéléseket, egyeztetéseket és vállalásokat 

számos tudományos eredmény és felfedezés előzte meg. 1896-ban elsőként Arrhenius 

Svante vetette fel, hogy a légköri szén-dioxid koncentrációja és a Föld átlagos hőmérséklete 

között szoros összefüggés áll fent. 1938-ban Callendar az 1900-1935 közötti meteorológiai 

megfigyelések alapján a fosszilis tüzelőanyag felhasználásából származó széndioxid 

kibocsátás és a légköri koncentráció között fedezett fel szoros összefüggést. 1957-ben 

Revelle kimutatta, hogy a növekvő légköri szén-dioxid koncentrációnak akár globális hatása 

is lehet, ezért szisztematikus, átfogó és globális megfigyelésekre van szükség. A hatvanas 

években kezdődtek meg a szisztematikus mérések az USA-ban (NOAA, Mauna Loa) 

A megfigyelések egyre inkább rávilágítottak a globális problémákra és egyre többen kezdtek 

el foglalkozni a Föld minden lakóját érintő kérdések megválaszolásával. 

1962 Carson: Néma tavasz 

1968 Dubos- Ward: globális környezeti problémák (Only One Earth) 

1970 Római Klub 

1970 Föld napja mozgalom 

A világháborúk és a hidegháborús viszonyok a hetvenes évekig lehetetlenné tették a 

nemzetközi együttműködéseket. Az enyhülés időszakában indult meg a kiterjedtebb 

környezeti problémák felismerése, a nemzetközi megfigyelések fejlesztése, kutatóhálózatok 

kialakítása és a közös szakpolitikai megközelítések, megállapodások kezdeményezése. A 

kezdeti nehézségeken túllépve és a környezeti információk könnyebb és szelesebb körben 

való elérése nyomán az elmúlt években számos, a klímaváltozás káros hatásait enyhítő 

rendelkezés lépett életbe. 

1985 Sztratoszferikus ózonréteg védelméről szóló keretegyezmény. Ez lesz a kerete az 

ózonbontó anyagok elleni jegyzőkönyvekhez. Államok közötti együttműködés és jogalkotás. 

1985 Helsinki jegyzőkönyv: fellépés a kén kibocsátása ellen 2003-ig 70% csökkentés (Az 

SO2 nem üvegházhatású gáz, csak savas esőt okoz) 

1987 Montréal: CFC-k fokozatos csökkentése 

1988 Szófiai jegyzőkönyv: A NOx ellen fellépés. Infó és technológia csere. 1994-ig ne legyen 

több a kibocsátás, mint a 1987-es szint. Ez valódi üvegházhatású gáz (320egység 

CO2 egyenérték) 

1989 Helsinki: CFC-k használatának fokozatos betiltása 

1997 Az Európai Unió betiltja a CFC-k termelését, forgalmazását, stb. 

1992 Rio de Janeiro ENSZ éghajlat-változási keretegyezmény (United Nations Framework 

Convention on Climate Change,UNFCCC, rövidebben FCCC): Stabilizálni az üvegházhatású gáz 

mennyiséget egy nem veszélyes szinten. Az aláírók elismerték, hogy az üvegházhatású gázok 

a Föld ökoszisztémáját megbontják. Célkitűzésükben meghatározzák ezen gázok légköri 

koncentrációinak stabilizálását, hogy minimálisra csökkentsék a további veszélyhelyzetek 

http://www.noaa.gov/
http://kertesztananyag.hu/images/Kl%C3%ADma/mauna-loa.jpg
http://unfccc.int/


kialakulását. Kötelezettséget vállaltak a felek a közvélemény tájékoztatására, a kutatásra és a 

rendszeres megfigyelésre. Megalakították a Felek Konferenciáját, amelyen a globális 

felmelegedés problémáit kívánják megoldani. 
Jelentősebb környezetet érintő nemzetközi megállapodások állásfoglalások 
Brundtland jelentés 

Az 1980-as évek első felében a nemzetközi szervezetek, beleértve elsősorban az Egyesült 

Nemzetek Szervezetét, fel ismerték a következő tendenciákat: 

 A környezetvédelem egyre inkább globális jelleget kap. 

 Hosszú időhorizontban szükséges gondolkodni és cselekedni. 

 A környezetpolitikát és a gazdaságpolitikát össze kell kapcsolni. 

Új elképzelésekre, új megközelítési módszerekre, új gondolkodás-módra és új stratégiai 

elképzelésekre van szükség. Ezek kidolgozása és megalapozása érdekében jött létre az ENSZ 

Közgyűlés állásfoglalásának megfelelően a Környezet és Fejlődés Világbizottsága (World 

Commission on Environment and Development). 

A Brundtland Bizottság 

A Környezet és Fejlődés Világbizottsága vezetésére az ENSZ Gro Harlem Brundtland asszonyt 

kérte fel, aki abban az időben a Norvég Királyság miniszterelnöke volt. A Bizottság 22 tagból 

állt és a tagokat az elnök asszony választotta ki, megfelelő tájékozódás és konzultáció után. 

Az alapvető elv az volt, hogy a Bizottság fele a fejlődő országokból, fele az iparilag fejlett 

országokból kerüljön ki. Egy másik csoportosítás szerint az egyik felét politikusok, közéleti 

személyek, a másik felét a tudományos élet és a környezetvédelmi mozgalmak képviselői 

alkossák. Érvényesítették a lehetőségek határain belül a földrajzi arányosság elvét is. A 

Bizottság tagjai közé Közép- és Kelet-Európa országaiból a Szovjetunió, Jugoszlávia és 

Magyarország (Láng István akadémikus) egy-egy állampolgára került be. A Bizottság számára 

Gentben létrehoztak egy Titkárságot, amely elvégezte a szükséges szervezőmunkát és 

koordinálta a Bizottság munkáját segítő közel kétezer szakértő munkáját. A Bizottság 1984-

ben Gentben kezdte el munkáját és 1987 februárjában, Tokióban fogadta el a jelentését 

„Our Common Future” (Közös Jövőnk) címmel. 

A Bizottság munkájának megkezdését lehetővé tevő pénzügyi alapot a kanadai, a dán, a finn, 

a japán, a holland, a norvég, a svéd és a svájci kormány adta. Később több más kormány - így 

a magyar kormány is - hozzájárult a költségvetéshez. Jelentős pénzügyi segítséget kapott a 

Bizottság több nemzetközi alapítványtól is. A Bizottság, a Titkárság, a szakértők költségei, 

ami a „Közös Jövőnk” jelentés elkészítését lehetővé tette, összesen 9 millió dollárba került.A 

Bizottság az alakuló ülésén kiválasztotta azt a nyolc kulcskérdést, amelyeket munkája során 

elemezni akart. Ezek a következők: 

 A népesedés, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés perspektívái. 

 Energia és környezetvédelem. 

 Ipar: környezetvédelem és fejlődés. 



 Élelmiszer biztonság, mezőgazdaság, erdészet: környezetvédelem és fejlődés. 

 Emberi települések: környezetvédelem és fejlődés. 

 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok: környezetvédelem és fejlődés. 

 A környezetgazdálkodást támogató döntési rendszerek. 

 Nemzetközi együttműködés. 

 A felsorolásból hiányzik az oktatás, nevelés, valamint a környezettudatosság 

témaköre és emiatt a Bizottság és jelentése a későbbiekben sok kritikát kapott. Az 

alakuló ülésen a Bizottság azt is elhatározta, hogy eljárásmódja nyitott, nyilvános, a 

részvételt bátorító lesz, továbbá, hogy munkája során olyan módszereket fog alkalmazni, 

amelyek biztosítják, hogy a legszélesebb körből kapjon véleményeket és tanácsokat a 

kiválasztott ku1cskérdésekről. 
Közös Jövőnk 

A jelentés alapkoncepciója az volt, hogy a Föld minden lakosának joga van arra, hogy 

emberhez méltó körülmények között élhessen és legalább az alapvető emberi szükségleteit 

kielégíthesse. Figyelembe véve a jövő század első negyedére prognosztizált népességet, 

illetve azt a jogosan igényelt életszínvonal-emelkedést, ami az alapvető szükségletek 

kielégítésére irányul a fejlődő országokban, illetve több fejlett ország halmozottan hátrányos 

társadalmi csoportjainál, globális méretekben mintegy négy-ötszörös produkciónövelésre 

lenne szükség ötven év alatt. Ha mindez az akkori technológiákkal és termelési eljárásokkal 

valósul meg, akkor elkerülhetetlenül ökológiai katasztrófa következik be. Tehát változtatások 

szükségesek, mégpedig az erőforrások hasznosításában, a technológiák környezeti 

hatásaiban, a népesség növekedési ütemében, a gazdasági élet célkitűzéseiben és az egész 

társadalom értékrendjében. A jelentés nagy hangsúllyal húzta alá a fejlett országok pazarló 

fogyasztói szokásai megváltoztatásának szükségességét is. A „Közös Jövőnk” jelentés fő 

üzenete a fenntartható fejlődés koncepciójának globális elfogadására és alkalmazására 

irányult. Ez a fejlődési modell, amely a mennyiségi növekedés és a minőségi fejlődés elemeit 

egyaránt magába foglalja, de ezek egymás közti aránya szükségszerűen eltérő lesz a 

különböző országok esetében. Más szavakkal kifejezve, a koncepció szerint a fejlődő 

országoknál a mennyiségi jellegű növekedés lesz jellemző a következő évtizedekben, de a 

minőségi fejlődés követelményei is előtérbe kerülnek. A fejlett országok esetében általában 

nem a további növekedés az elsődleges cél, hanem a termelés és a fogyasztás minőségi 

jellegű változtatása. A környezetkímélés és az erőforrás-takarékosság természetesen 

mindkét esetben elsőrendű igény. 

A „Közös Jövőnk” jelentés nagyon röviden és tömören határozta meg a fenntartható fejlődés 

fogalmát. 

A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, 

hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. 



Ez a megfogalmazás elsősorban politikai jellegű állásfoglalást tükröz. A középpontban az 

ember áll, aki életszükségleteit úgy elégíti ki, hogy egyúttal a jövő generációk hasonló 

érdekeit is figyelembe veszi. A környezet védelmét és az erőforrások takarékos használatát 

közvetlenül nem említi a definíció. A fenntartható fejlődés fogalma ily módon a fejlődő világ, 

illetve az alacsony jövedelmű társadalmi csoportok számára üzenet, hogy reményt adjon a 

jövőt illetően. A közvetett értelmezésnél azonban egyértelművé válik, hogy a jövő 

generációk csak akkor részesülhetnek a földi javakban, ha nagyfokú takarékosság valósul 

meg az erőforrások hasznosításában, illetve, ha a környezet értékeit is megőrzik és elkerülik 

a környezet degradációját. A jelentés a következő fontosabb témaköröket ölelte fel. 

A népesség és az emberi erőforrások 

A világ sok táján a népesség olyan ütemben növekszik, amely jócskán meghalad minden 

ésszerű fejlődést akár a lakásépítést, az egészségügyet, az élelmiszer-biztonságot, vagy az 

energiafelhasználást tekintve. A kérdés valójában nem az emberiség száma, hanem az, hogy 

ez hogyan viszonylik a rendelkezésre álló erőforrásokhoz. Így a népességnövekedési 

problémát részben a tömeges szegénység megszüntetésére tett erőfeszítésekkel lehet 

enyhíteni, méltányosabb hozzáférést biztosítva az erőforrásokhoz, részben, pedig oktatással, 

szemléletváltozással lehet előmozdítani az erőforrások takarékos felhasználását. A jelentés 

hangsúlyozta, hogy a kormányoknak olyan népesedéspolitikát szükséges kidolgozniuk, 

amelyben figyelembe veszik a családtervezés szociális, kulturális és gazdasági motivációit. 

Az élelem biztosítása 

A világ mezőgazdasági kultúrái lehetőséget nyújtanak arra, hogy elegendő élelmiszer jusson 

mindenkinek. Az élelmiszer azonban gyakran nem érthető előtt, ahol szükség volna rá. Az 

ipari országok többségében túltermelés van. A többlettermékek nagy részét, pedig 

kedvezményes áron adják el a harmadik világnak, aláásva ezzel az átvevő országok 

mezőgazdasági politikáját. Az élelmiszer-ellátás biztonsága megköveteli azt is, hogy 

figyelmet fordítsanak az elosztás kérdésére, hiszen az éhség gyakran nem az élelmiszerek, 

hanem a vásárlóerő hiányából fakad. 

 A fajok és az ökoszisztémák 

A növények, és állatok fajainak egy részét a kipusztulás fenyegeti. A fajok változatossága 

elengedhetetlen az ökológiai rendszerek és a bioszféra egészének működéséhez. A vadon élő 

fajok genetikai örökítő anyagai évente milliárd dollárokat jelenthetnek a világgazdaságnak 

nemesített növényfajták, gyógyszerek és ipari alapanyagok formájában. A hasznosságon 

kívül azonban morális, etikai, kulturális, esztétikai és tisztán tudományos okai is vannak az 

élővilág védelmének. 

 Az energia 

Az energiafelhasználás növekedésének üteme csökkenőben van, bár az iparosítás, a 

mezőgazdasági fejlesztések, és a fejlődő országok rohamosan növekvő népessége egyre több 

energiát igényel. Egy iparosított piacgazdaságban az átlagpolgár 80-szor annyi energiát 

fogyaszt, mint a Szaharában élő ember. A fejlődő országok gazdasági növekedése, ami 



elengedhetetlen az életszínvonal javításához, igen jelentős energiafelhasználással fog 

párosulni. Az energiatakarékosság és energiaracionalizálás a következő időszak vezető 

irányzatai lesznek. A megújuló energiaforrások fokozottabb igénybevétele jelenti a másik 

fontos irányzatot a következő évszázadokban. 

 Az ipar 

A Jelentés iparpolitikai jelszava, hogy „többet a kevesebből” vagyis több értéket létrehozni 

az ipari termelés során kevesebb anyag- és energiafelhasználással. Technológiai váltásokra 

van szükség az iparban; a tisztább termelés, a környezetkímélő eljárások kerülnek előtérbe. 

A veszélyes hulladékok kezelésének, és ezek exportjának fokozottabb ellenőrzésére van 

szükség. 

 A város kihívása 

A századfordulón az emberiségnek csaknem fele városokban él majd. A fejlődő országokban 

kevés városi önkormányzat rendelkezik a szükséges erőforrásokkal, hogy a gyorsan növekvő 

lakosságot ellássa megfelelő emberi élethez szükséges területtel, szolgáltatásokkal, tiszta 

vízzel, csatornázással, iskolákkal, közlekedéssel. Csökkenteni szükséges a legnagyobb 

városokra nehezedő nyomást, kisebb városokat építve, szorosabban integrálva őket a vidéki 

háttérhez. A jó városirányítás decentralizálást igényel, továbbá anyagi, politikai és személyi 

függetlenséget a helyi igények kielégítésére legalkalmasabb helyi hatóságok számára. 

 A nemzetközi gazdaság 

Sok fejlődő országban a növekedést a nyomott kereskedelmi árak, a protekcionizmus, az 

elviselhetetlen adósságterhek és a csökkenő fejlesztési pénzkeretek akadályozzák. Ezeket a 

tendenciákat kellene megfordítani. Számos fejlődő ország adósságterheinek jelenlegi szinte 

nem egyeztethető össze a fenntartható fejlődéssel. Az adósok arra kényszerülnek, hogy 

árutöbblettel törlesszenek, és e célra nagymértékben kihasználják nem megújuló 

erőforrásaikat. Sürgős cselekvés szükséges az adósságterhek csökkentésére oly módon, hogy 

egy tisztességesebb felelősség- és tehermegosztás legyen az adósok és a hitelezők között. 

 A jogi eszközök 

A nemzeti és nemzetközi jog elmarad a fejlődés ökológiai alapokat érintő, növekvő léptékű 

hatásaitól. A kormányoknak sürgősen meg kell hozniuk a környezettel kapcsolatos nemzeti 

törvényeiket. Egyúttal meg kell találniuk az utat ahhoz, hogy felismerhessék és 

megvédhessék a jelen és jövendő nemzedékek jogát, az egészségüket és jólétüket kielégítő 

környezethez. 

A „Közös Jövőnk” jelentés helyzetértékelése, illetve a jövőre vonatkozó javaslatai és ajánlásai 

1987 őszén az ENSZ Közgyűlése elé kerültek, ahol a tagországok általános egyetértést 

fejeztek ki. Ezen a közgyűlési ülésszakon rajzolódott ki az, az elképzelés, hogy az 1990-es 

évek elején újabb világkonferenciát szervezzenek a környezetvédelem ügyéről, 

összekapcsolván a fejlődés szerteágazó kérdéseivel. Később eldőlt, hogy az ENSZ Környezet 

és Fejlődés Konferenciáját (UN Conference on Environment and Development) 1992-ben 



Brazíliában, Rio de Janeiróban tartják meg. A Brundtland Bizottság jelentése szolgáltatta a 

koncepcionális hátteret a Konferencia dokumentumai tervezetének elkészítéséhez. 

Ez a kifejezés a „Fenntartható fejlődés” még nem szerepelt a Stockholmi Konferencia 

dokumentumaiban. Az 1980-as évek elején jelent meg a szakirodalomban a 

„fenntarthatóság” koncepciója és ennek egyre táguló értelmezése. Ebben a folyamatban 

nyilvánvalóan szerepe volt az 1970-es évek főbb változásainak: a Föld lakosságának rohamos 

növekedése, a szegénység elterjedése, a környezet szennyeződése, a természeti erőforrások 

belátható időn belüli kimerülésének veszélye. Mindezek leküzdéséhez gazdasági fejlődés 

szükséges. De nem akármilyen fejlődésre van igény, hanem olyam, amely hosszú időn 

keresztül „fenntartható” és nem veszélyezteti a jövő generációk életviteléhez szükséges 

természeti javak megmaradását. A fenntartható fejlődés bizonyára ellenválasz volt a Római 

Klub gazdasági növekedés elleni koncepciójára, amelyet a fejlődő országok egyértelműen 

elutasítottak. 

Brown L. R. a washingtoni Világfigyelő Intézet (Worldwatch Institute) igazgatója 1981-ben 

publikálta. „A fenntartható társadalom” (Building a Sustainable Society) című könyvét. Ettől 

az időponttól lehet számítani a fenntartható fejlődés fogalmának bevonulását a 

szakirodalomba. Brown L. R. szerint a fenntartható társadalomban összhangot kell 

biztosítani a népesség növekedése, a társadalom anyagi igényei, a természeti erőforrások 

hasznosítása és a környezetszennyezés minimalizálása között. Emlékeztetőül hangsúlyozzuk, 

hogy nem a Brundtland Bizottság találta ki a fenntartható fejlődés fogalmát, de a Bizottság 

érdeme, hogy a korábbinál szélesebb értelemben alkalmazta a kifejezést és tartalmát 

további dimenziókra terjesztette ki. 

A fenntartható fejlődés, mint általános távlati cél, később bevonult a nemzetközi 

konferenciák, értekezletek dokumentumaiba és a nemzeti kormányok cselekvési 

programjaiba. Az Európai Unió is átvette a szóhasználatot, illetve törekszik annak 

érvényesítésére az egyes programokban, illetve a gazdasági és jogi szabályozási 

eszközökben. A sokféle értelmezés között jelentős eltérések is vannak, főleg a gazdasági 

fejlődés és növekedés értelmezése körül. A fejlődő országok politikusai, illetve az iparilag 

fejlett országok gazdasági vezetői a további fejlődést szükségesnek tartják, és ebbe beleértik 

a gazdaság mennyiségi növekedését is. A környezetvédő mozgalmak, és a tudományos élet 

jelentős része ezzel a nézettel vitatkozik, bár az ellenérvek igen sokszínűek: a teljes 

tagadástól az elfogadhatóság bizonyos fokáig terjednek. Közös az ellentétes véleményekben, 

hogy egyetértés van takarékosabban, kevesebb anyag- és energiafelhasználással folyó 

termelésben, és az infrastruktúrák működtetésében, minimalizálva a környezet 

szennyezését, ideértve a szennyeződés megelőzésének fontosságát is. Egyetértés van abban 

is, hogy a fenntartható fejlődés három egymással összefüggő alappilléren nyugszik: 

környezeti, gazdasági és társadalmi pilléreken és mindhármat mérlegelni kell a konkrét 

intézkedésekben, cselekvésekben. 



A Riói Konferencia 

A nyolcvanas évtized utolsó évében elkezdődött a felkészülés az 1992-ben Rio de Janeiróban 

tartandó környezetvédelmi világkonferenciára, amelynek hivatalos neve a következő: ENSZ 

Környezet és Fejlődés Konferenciája (UN Conference on Environment and Development). 

Megnevezése is mutatja, hogy a környezet ügyét együtt kell szemlélni a gazdasági élet 

alakulásával. 

A Brundtland Bizottság Jelentését 1987 őszén az ENSZ Közgyűlése is megtárgyalta és 

egyetértett az alapvető megállapításokkal, és mint említettük, döntés született arról, hogy a 

következő világértekezletet 1992-ben Rio de Janeiróban tartsák meg ENSZ Környezet és 

Fejlődés Konferenciája (UN Conference on Environment and Development) címmel. Látható 

a rendezvény megnevezéséből, hogy két olyan területet kívánt átfogni a konferencia, 

amelynek érdekei sokszor ellentétesek, de az emberiség számára mindkettő egyaránt fontos. 

A fenntartható fejlődés koncepciója ily módon szabad utat kapott, hogy egyaránt bevonuljon 

a kormányok, a gazdasági élet képviselői és a környezetvédő társadalmi mozgalmak 

szóhasználatába. Az értelmezés körül azonban már kezdettől fogva ellentétes vélemények 

alakultak ki. Mindegyik érdekcsoport a maga felfogásának megfelelően helyezte el a 

hangsúlyokat. Az egyik csoport inkább a további gazdasági növekedés szükségességét emelte 

ki, hogy ki lehessen elégíteni az alapvető emberi szükségleteket. A másik viszont a termelés 

és fogyasztás korlátozását helyezte előtérbe a természeti erőforrások és a környezet 

védelme érdekében. 

A Riói Konferencia megtartását kimondó ENSZ Közgyűlési határozat legfontosabb 

megállapításai a következők: 

 A környezeti problémák - közöttük az éghajlatváltozás, az ózonréteg elvékonyodása, 

a határokon átterjedő levegő- és vízszennyezés, az óceánok és a tengerek 

elszennyeződése, az élővilágot és a felszíni erőforrásokat pusztító folyamatok, különös 

tekintettel az aszályra és az elsivatagosodásra - globális jellege szükségessé teszi a 

cselekvést minden szinten, beleértve a globális, regionális és nemzeti szinteket, minden 

ország kötelezettségvállalását és részvételét. 

 A globális környezet egyre romló állapotának - különös az iparosodott országokban - 

fő oka a termelés és a fogyasztás nem megfelelő összhangja a természeti erőforrások 

megőrzésére irányuló erőfeszítésekkel. A szegénység és a környezetpusztulás szoros 

kapcsolatban áll egymással. A globális környezeti károk okozásáért, csökkentéséért, 

illetve megszüntetéséért azok az országok viseljék a felelősséget, amelyek a károkat 

okozzák, és a felelősségvállalás kapcsolódjon az okozott károkhoz, összhangban az adott 

ország teljesítőképességével. 



 A tudománynak és a technológiának alapvető szerepe van a környezetvédelemben. 

Az ENSZ Közgyűlése a továbbiakban megerősítette, hogy a Konferencia olyan stratégiákat 

és megoldásokat dolgozzon ki, amelyek révén a világ minden részében megállítható és 

megfordítható a környezetpusztulás úgy, hogy nagyobb nemzeti és nemzetközi 

erőfeszítések történjenek a fenntartható és a környezettudatos fejlődés érdekében. 

A Konferencia előkészítése két évet vett igénybe. Az eredeti elképzelés az volt, hogy az egyes 

országok vezetői aláírják a „Föld Charta” (Earth Charter) elnevezésű dokumentumot, amely 

jelentős kötelezettségvállalásokat írt volna elő. Ezen kívül, három önálló egyezményt is 

terveztek: 

 az éghajlat változási keretegyezményt, 

 a biológiai sokféleség védelméről szóló egyezményt, 

 az erdők védelméről szóló egyezményt. 

 A cselekvési programokra tett ajánlásokat a „Feladatok a 21. századra” című dokumentum 

foglalta volna össze. A különböző érdekellentétek - főleg gazdasági jellegűek - miatt ez a 

grandiózus terv csak részben sikerült. A „Föld Charta” dokumentumból egy sokkal „puhább”, 

kizárólag elveket magában foglaló „Riói Nyilatkozat” alakult ki. 

Az éghajlat változási keretegyezményt és a biológiai diverzitás egyezményt az országok 

döntő többségének vezetői a helyszínen aláírták. Ezek jogilag kötelező jellegű nemzetközi 

megállapodásoknak tekinthetők. Az erdők védelméről szóló egyezmény helyett csupán egy 

ajánlásokat megfogalmazó dokumentum állt össze, amely nem tartalmazott konkrét 

kötelezettségvállalást. 

A „Feladatok a 21. századra” (Agenda 21) című dokumentum elfogadása nem okozott 

különösebb nehézséget, hiszen eleve úgy készítették el, hogy a javaslatokat, ajánlásokat 

tartalmaz és a nemzetközi szervezeteknek, illetve a nemzeti kormányoknak megadja a 

lehetőséget, hogy azt valósítsanak meg belőle, amit fontosnak és szükségesnek tartanak. 

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről. (Rio Declaration on Environment and 

Development) 

A Nyilatkozat a fenntartható fejlődés 27 alapelvét tartalmazza, de csak általános jelleggel. Az 

elvek közül kiemelhető a környezetért viselt kölcsönös, de megkülönböztetett felelősség 

elve (ezzel kapcsolatban több fejlett országnak, de különösen az USA-nak fenntartásai 

voltak). A dokumentum egyik fontos érdeme annak megfogalmazása, hogy mind a termelést, 

mind a fogyasztást és a népességpolitikát a fenntartható fejlődés követelményeinek kell 

alárendelni. A fejlődő országok sikereit jelenti annak hangsúlyozása, hogy minden országnak 

jogában áll a fejlődés érdekében saját természeti erőforrásait kiaknázni, de ennek során nem 

okozhat kárt más országoknak. Nagy jelentőségű az elővigyázatosság elvének kifejtése is. 

A Feladatok a 21. századra. 



Ezt a dokumentumot egy több száz oldalas, 40 fejezetből álló kötet tartalmazza. A 

dokumentum négy részből áll. Az első rész a fenntartható fejlődés olyan alapvető társadalmi 

és gazdasági témaköreit tárgyalja, mint a fejlődés elősegítése és a szegénység leküzdése a 

fejlődő országokban, a fogyasztási szokások megváltoztatása a fenntartható fejlődés 

szempontjainak tekintetbevételével, továbbá a népességpolitika. A jegyzet egy-egy fejezete 

a környezeti és természeti problémákkal, a környezetre gyakorolt káros hatások 

mérséklésének vagy kiküszöbölésének témáival foglalkozik; áttekinti a főbb társadalmi 

csoportok szerepét, feladatait, igényét a fenntartható fejlődés megvalósításában; a 

fenntartható fejlődés megvalósításához szükséges eszközök témaköreivel foglalkozik, mint 

pl. pénzügyi források, az intézményrendszer, a technológiák átadási lehetőségei, az oktatás, 

nevelés, tudomány és a jogi eszközök. 

Több országnak voltak fenntartásai a nagy jelentőségű dokumentum egyes részeit illetően, 

de végül is, egyhangúlag, elfogadták. Nemzetközi jogi szempontból a dokumentum nem 

kötelező érvényű. Ez a dokumentum sem kötelező jogilag az ENSZ-tagállamokra. Ily módon 

csupán ajánlásokat tartalmaz. Korábban jószerével csak a trópusi esőerdők problémája 

került a figyelem középpontjába, végül is a dokumentumban kifejtett elvek valamennyi 

erdőtípusra vonatkoztak. Ezek alkalmazása kiterjed a gazdálkodásra, a védelemre és a 

fenntartható fejlődésre. Az erdők vonatkozásában is érvényes az a tétel, hogy a terül esetén 

található természeti erőforrások minden ország szuverén tulajdonát, képezik. A 

dokumentum felszólít arra, hogy a közvetlen gazdasági érdekeken kívül vegyék figyelembe az 

erdők környezeti (élőhelyi, vízvédelmi) szerepét is. A meglévő erdőterületek védelme mellett 

szükség van e területek növelésére is. A dokumentum sürgette, hogy a fejlődő országokat 

indokolt támogatni a fenntartható erdőgazdálkodás érdekében tett erőfeszítéseikért. 

Keretegyezmény az Éghajlatváltozásról. Az egyezmény fő célkitűzése az üvegházhatású 

gázok légköri koncentrációjának stabilizálása olyan szinten, hogy megelőzhető legyen az 

emberi tevékenységből eredő veszélyes mértékű hatás az éghajlati rendszerre. Az 

éghajlatváltozás problémáival kapcsolatban a fejlettek és a fejlődők közötti alapvető 

ellentmondásokat úgy oldja fel az egyezmény, hogy egyfelől tartalmazza „a közös, de 

megkülönböztetett felelősség elvét” és azt, hogy a fejlett országok játszanak vezető szerepet 

az éghajlatváltozással összefüggő problémák megoldásában, másfelől elismeri a fejlődők 

sajátos helyzetét és a további gazdasági igényeiket. A fejlett országok vállalták, hogy 2000-

ben az egy lakosra számított antropogén széndioxid- és más üvegházhatású gáz kibocsátása 

nem haladja meg az 1990. év szintjét. A Keretegyezmény tartalmazza azt az elvet, hogy a 

fejlődő országokat pénzügyi forrásokkal és technológiaátadással szükséges támogatni, hogy 

elősegítsék a CO2 kibocsátás minimalizálását. Az átalakuló gazdaságú országok - vagyis a volt 

szocialista országok - engedményeket kaptak az üvegházhatású gázok kibocsátása 

csökkentésének időütemezésében. Lényegében véve ezek az országok közbülső helyet 

foglaltak el a fejlett és a fejlődő országok között. Az ENSZ Konferencia idején 153 ország - 

köztük Magyarország - képviselője írta alá az egyezményt. A későbbiek során egy új testület, 

az „Éghajlat-változási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciája” el1enőrzi a 

végrehajtást. 



Egyezmény a biológiai sokféleségről. 

Becslések szerint 2050-re a ma élő fajok 25%-a kipusztulhat, ha nem történik jelentős 

intézkedés a védelmük érdekében. Az Egyezmény kimondja, hogy egyfelől közös érdek a 

biológiai sokféleség megőrzése, másfelől azonban az egyes országok területén található 

biológiai sokféleség az adott országok nemzeti tulajdona. Ennek megfelelően ezek az 

országok dönthetnek a biológiai sokféleség összetevőinek hasznosításáról és a természeti 

erőforrásokból keletkező előnyök is elsősorban őket, illetik meg. Lényeges elvi megállapítás 

az is, hogy az egyes országok a területükön végzett tevékenységeikkel nem okozhatnak a 

környezetet, és ezen belül a biológiai sokféleséget, érintő károkat határaikon kívül. A 

természeti erőforrások fenntartható hasznosításának megvalósítása az egyezmény fontos 

törekvése és ennek érdekében előírásokat tartalmaz az ezzel kapcsolatos tudományos 

ismeretek fejlesztésére, a globális megfigyelő rendszer és az adatcserét támogató 

információs rendszerek kialakítására, valamint a környezeti hatástanulmányok 

elkészítésének alapelveire, általános követelményeire. 

A Kiotói Értekezlet 

1997 decemberében került sor erre a rendezvényre, amelyen hosszas viták után elfogadták 

az ún. „Kiotói Jegyzőkönyv” című dokumentumot. Az értekezleten sikerült elérni, hogy a 

fejlett országok számszerűsített kötelezettséget vállaltak az üvegházhatású gázok 

kibocsátása csökkentésében. A csökkentést egy bázisévhez viszonyítják. Ez általában 1990, 

de az átmeneti gazdaságú országok ettől eltérhettek. 

Teendők: 

 a közös, de megkülönböztetett felelősség elvének elfogadásával a fejlettek 

(iparosodottak) vezető szerepe és vállalása a kibocsátás-korlátozásban 2000-ig (/1990); 

 együttműködés az alkalmazkodásra való felkészülésben, globális megfigyelések és 

kutatások fejlesztésében, a kibocsátások számszerűsített nyomon követésében; 

 a környezetileg hatékony technológiák fejlesztésében, terjesztésében; 

 a fejlődők bizonyos intézkedéseinek finanszírozásában. 

 A hatályba lépése: 1994. Az ENSZ 192 országára nézve univerzális! Kiotói Jegyzőkönyv 

Jelentősége: az iparosodott országok továbbra is vezető szerepet vállalnak és készek - bár 

egyelőre szerény mértékű és korlátozott időtartamú - kibocsátás-csökkentésre is. 

Teendők: 

 az iparosodott országok (ezúttal már jogilag kötelezően) átlagosan ~5%-os CO2 

kibocsátás-csökkentést vállalnak 2012-ig (2008-2012/1990), de helyzetük, érdekeik miatt 

nagyon eltérő hozzájárulásokkal; 



 ennek elősegítésére sajátos nemzetközi kibocsátási "kvóta-szerzési" mechanizmusok 

(pl. nemzetközi emisszió-kereskedelem) és a nyelők számításba vétele is. A fejlődők 

készek saját kibocsátásaik számításba vételére, nemzeti programok készítésére. 

 1997-2001, -2004 egyezkedés a "részletekről" és pl. az orosz csatlakozásról 

 2005 hatálybalépés; majdnem "univerzális" (191 állam részes a jegyzők-ben; USA 

nem) 

 Az emberi tevékenységek és a környezet kapcsolatában számos probléma már globális 

szintű (biológiai sokféleség csökkenése, erdővel borított területek fogyása, ivóvíz, 

levegőszennyező anyagok emissziója, talaj-degradáció, ásványi anyagok készleteinek 

apadása, vegyianyagok környezeti hatásai stb.). E problémák egyaránt fontosak és egyúttal 

új kihívást is jelentenek a természettudományok számára: megfigyelésük, vizsgálatuk, a 

közöttük lévő összefüggések elemzése is. A természeti környezet folyamatainak 

összefüggései miatt sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani a természettel foglalkozó 

tudományágak közötti együttműködésre. E problémák mind jobban foglalkoztatják - a 

társadalmi-gazdasági hajtóerők és hatások okán - a társadalom- és a gazdaságtudományok 

képviselőit is. A gazdasági élet szereplői azért fordulnak kiemelt figyelemmel az antropogén 

éghajlatváltozás témája felé, mert az érintett hajtóerők, a becsült hatások és a teendők 

kapcsán a világ minden térsége, minden állama érintett, valamint a társadalmi-gazdasági 

tevékenységek számos kulcságazatáról van szó. A globális környezeti ügyekkel kapcsolatban 

sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani az érintett természet- és társadalmi-gazdasági 

tudományágak közötti együttműködésre. Hazánk számára is különös jelentőségű a globális 

környezeti problémák összefüggéseinek és az ezekkel kapcsolatos teendők kölcsönhatásának 

(és szinergiájának) jobb megértése, a vonatkozó nemzetközi együttműködésben való 

részvétel, s mindezekre tekintettel a hazai intézkedések körültekintő – interdiszciplináris - 

tudományos megalapozása. A jegyzőkönyv egyik függeléke felsorolja a szabályozott gázokat. 

Ezek a következők: 

 Szén-dioxid (C02) 

 Metán (CH4) 

 Dinitrogén-oxid (N20) 

 Fluorozott szénhidrogének (HFC-k) 

 Perfluorkarbonok (PFC-k) 

 Kén-hexafluorid (SF6). 

 A jegyzőkönyv egy másik függeléke felsorolja, hogy az egyes országoknak a bázisévhez vagy 

időszakhoz viszonyítva milyen mértékű csökkentést kell elérniük a 2008-2012 időszakra. 

Néhány példa ebből a listából: 

Ausztria 8%, Bulgária 8%, Horvátország 5%, Cseh Köztársaság 8%, Dánia 8%, Észtország 8%, 

Finnország 8%, Franciaország 8%, Németország 8%, Magyarország 6%, Olaszország 8%, Japán 

6%, Lettország 8%, Litvánia 8%, Hollandia 8%, Lengyelország 6%, Románia 8%, Orosz 

Föderáció 0%, Szlovákia 8%, Szlovénia 8%, Spanyolország 8%, Ukrajna 0%, Nagy-Britannia 



8%, USA 7%. Az Európai Unió 15 országának átlagos csökkentési mértéke 8%, de mint az 

előbbi adatok mutatják, országonként jelentős eltérések lehetnek. 

Magyarország számára betarthatónak látszik a döntés, hiszen az 1990-es évek első feléhez 

viszonyítva csökkent a kibocsátás a nehézipar nagy részének felszámolása miatt, és azóta is 

csökkent a gazdaság energiaigényessége. Az új erdők telepítését és a fakészletek és a 

zöldfelületek növekedését is figyelembe lehet venni a számításoknál, hiszen a fatömeg 

jelentős mennyiségű szén-dioxidot von ki a légkörből. 2001 áprilisában Bush G. az USA új 

elnöke kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak nem áll érdekében ratifikálni a Kiotói 

Jegyzőkönyvet. Ez a döntés éles vitát váltott ki a nemzetközi fórumokon. 

Doha 2012 

A nemzetközi klímapolitikai tárgyalások dohai fordulójának legfőbb érdeme az, hogy számos 

fejlett ország új kibocsátás-csökkentési vállalásával folytatható marad a Kiotói Jegyzőkönyv, 

valamint a jövő évtől megerősített mandátummal haladhat egy új átfogó megállapodás 

előkészítése. Több jelentős környezetterhelő fejlett ország azonban már csak a Kiotói 

Jegyzőkönyvtől függetlenül, az új megállapodás keretében lenne hajlandó számonkérhető 

kibocsátás-csökkentésre, a jegyzőkönyvben maradók együttes vállalásai pedig messze 

elmaradnak a tudományos elemzések által szükségesnek tartott mértéktől. A minden ország 

számára klímavédelmi teendőket majd talán előíró új megállapodás ügyében pedig – 

lényegét tekintve – csak a további tárgyalások részletes mandátumát és munkaprogramját 

fogadták el. Mindez diplomáciai értelemben fontos fejlemény, de rendkívül kevés ahhoz, 

hogy a földi éghajlatot veszélyeztető kibocsátások összességében érdemben csökkenjenek, 

és a különösen sérülékeny fejlődő országok is kellő támogatást kaphassanak a változó 

környezeti feltételekhez való alkalmazkodáshoz. 

A mostani tárgyalások tétje. Az 1997-ben elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv szerint a fejlett 

országoknak átlagosan 5%-kal kellett volna 2012 végéig csökkenteniük 1990-hez képest az 

üvegházhatású gázok kibocsátását. E nemzetközi jogi eszköz nem tartalmazott kibocsátás 

növekedést mérséklő előírásokat a fejlődő országok csoportjára. E jogi eszköz és az eredeti 

1992. évi ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény is azt vette alapul, hogy az említett gázok 

légköri mennyiségének felhalmozódásához sokkal nagyobb volt a fejlettek hozzájárulása. A 

2004-től hatályos jegyzőkönyvből végül az USA kihátrált és nemrégiben Kanada is távozását 

jelentette be. Korábbi ígéreteikkel szemben mindkét ország kibocsátásai számottevően 

növekedtek, hasonlóképpen számos gyors gazdasági növekedésű fejlődő országéhoz. 

Nyilvánvaló volt, hogy az akkori rendelkezések nem elégségesek, s ezért már 2005-ben 

megkezdődtek a tárgyalások mindenekelőtt arról, hogy miként kellene szigorítani a 

jegyzőkönyv kibocsátás-csökkentési előírásait 2012 után. A fejlődő országok különösen 

fontosnak tartották – gyengeségei ellenére – e jegyzőkönyv megtartását, mert az 

egyértelműen rögzítette a földi környezet állapotának veszélyeztetésében a fejlettek 

nagyobb történelmi felelősségét és elsődleges kötelezettségeit. Emellett 2007-től külön 

tárgyalások kezdődtek egy másik megállapodás kidolgozásáról is, amelyben már minden 

fejlett ország jelentősebb kibocsátás-csökkentési, illetve (a legkevésbé fejletteket 



leszámítva) minden fejlődő ország megfelelő kibocsátás-szabályozási vállalást tenne. E két 

párhuzamos tárgyalási folyamatot kellett volna eredményesen lezárni eredetileg 2009-ben, 

de – legalábbis a Kiotói Jegyzőkönyv 2013-tól való folytathatósága érdekében – legkésőbb a 

mostani dohai találkozón. Egyértelmű volt, hogy a jegyzőkönyv „meghosszabbítása”, illetve 

annak alapján a fejlettek nagyobb mértékű kibocsátás-csökkentése híján a fejlődők nem 

hajlandók érdemben tárgyalni az új „globális” megállapodás előkészítéséről. Ugyanakkor 

még a Kiotói Jegyzőkönyv folytatására hajlandóságot mutató fejlett országok (EU, Ausztrália 

stb.) is egyöntetűen azt képviselték, hogy e vállalásuk feltétele az új megállapodás 

előkészítéséhez a konkrét mandátum és ütemterv elfogadása. 

A Kiotói Jegyzőkönyv folytatása. Megszületett a döntés a Kiotói Jegyzőkönyv folytatásáról. 

Ennek legfontosabb rendelkezése szerint az érintett fejlett országok átlagosan 18%-os 

kibocsátás-csökkentést vállalnak 2020-ig 1990-hez képest. Japán, Kanada, Oroszország, Új-

Zéland és az USA azonban már csak a leendő „globális” megállapodás keretében hajlandó 

kötelező vállalásra. A fejlődő országok elvárásainak megfelelően tehát a jegyzőkönyv 

„életben marad”, de összességében az abban bennmaradó fejlettek által eddig megajánlott 

csökkentés messze elmarad az IPCC szerint – a legfeljebb 2°C-os hőmérséklet-növekedési 

korláthoz a fejlettek részéről 2020-ig – szükségesnek tartott 25-40%-os kibocsátás-

csökkentési követelménytől (nem is szólva az említett öt ország egyelőre jogi értelemben 

„zéró” vállalásáról.) A vonatkozó dohai határozat ugyan sürgeti a fejletteket, hogy rövid időn 

belül növeljék a vállalásaik mértékét, de kimondatlanul is nyilvánvalónak látszik, mindez már 

a másik, „globális” megállapodásra irányuló tárgyalási folyamat eredményességétől függ. Ha 

csak a most rögzített vállalások maradnának, akkor a szakértői becslések alapján a globális 

átlaghőmérséklet emelkedése jóval meghaladhatja majd a társadalmi és ökológiai hatásai 

miatt kritikus küszöbértéknek tekintett 2°C-ot. 

A Kiotói Jegyzőkönyv nemzetközi „kvótaszerzési” eszközei. A jegyzőkönyv lehetővé tette, 

hogy a fejlett országok kibocsátás-csökkentést eredményező beruházásokat végezzenek a 

fejlődő országokban, a kibocsátás-csökkentési mennyiséget pedig saját „kiotói” 

kötelezettségeik teljesítéseként számolhassák el. E „tiszta fejlesztési” megoldás vonzó lett a 

fejlődő országok számára és érdekeltek maradtak abban, hogy ez a lehetőség is 

megmaradhasson 2012 után. Így erről is külön részletes határozat született Dohában; 

hasonlóképpen az ilyen célú beruházásokat a „piacgazdaságra áttérő” országokban lehetővé 

tevő, de jelentőségét mind inkább elveszítő „együttes végrehajtási” mechanizmushoz. A 

jegyzőkönyv bevezette a fejlett országok számára a nemzetközi emisszió-kereskedelem 

lehetőségét is, s ennek alapján az elmúlt években folyt e kvóták meglehetősen 

ellentmondásos adásvétele. A kvóta-kereskedelem lehetősége is megmarad 2012 után. A 

jegyzőkönyvhöz csatlakozott közép- és kelet-európai országok egy részének – a korábbi 

recesszió, majd gazdasági szerkezet-átalakulás nyomán – számottevő „kvóta többlete” 

halmozódott fel és ezek az országok azt képviselték, hogy az eleddig eladatlan vagyoni 

értékű jogaikat részben vagy egészben megtarthassák és hasznosíthassák 2012 után is. Erről 

éles vita alakult ki mind az EU-n belül, mind nemzetközi szinten. A fejlődő országok nagy 



része azért kezdte követelni e lehetőség elvetését, mert e többlet beszámítása még tovább 

apasztotta volna a fejlettek eleve nem túl nagymértékű kibocsátás-csökkentési vállalásainak 

mértékét és értékét. Végül elvben megmaradt e kvóta többlet saját teljesítési célú 

hasznosíthatósága, illetve eladhatósága és korlátozott mértékű „vásárolhatósága”, de a 

potenciális kvótavevő országok sorban úgy nyilatkoztak, hogy nem fognak ilyen kvótákat 

átvenni. A határozat vonatkozó szövegrésze ellen tiltakozott az orosz delegáció (az ukránok 

és a fehéroroszok nevében is). 

A majdani globális megállapodás és az átmeneti időszak. Lezárultak az új „globális” 

megállapodás fő tartalmi elemeiről és a további tárgyalások kereteiről, menetrendjéről szóló 

egyeztetések is. Túl annak ismételt megerősítésén, hogy 2°C alatt kell tartani a globális 

átlaghőmérséklet emelkedését, a felek egy jottányival nem jutottak közelebb annak 

meghatározásában, hogy ennek biztosításához melyek a konkrétabb közös és 

országcsoportonkénti teendőkre vonatkozó célok. A terv változatlanul az, hogy 2015-re 

elkészüljön és 2020-ig hatályba lépjen ez az új megállapodás. Az elfogadott határozat 

témakörönként részletezi a további tárgyalási munkafolyamatot. A főbb témakörök: a 

fejlettek kibocsátás-csökkentési kötelezettségei, a fejlődők kibocsátás-mérséklési 

intézkedései, a fejlődő országokban a megfelelő erdőgazdálkodással kapcsolatos 

tevékenységek módszertani és finanszírozási eszközei, a klímavédelmet szolgáló piaci és 

nem-piaci mechanizmusok különböző lehetőségei, az alkalmazkodással kapcsolatos 

hatékonyabb nemzetközi együttműködés, a „klímabarát” technológiákkal összefüggő 

együttműködés, a fejlődő országok feladatainak ellátásához a fejlett országok által 

biztosítandó pénzügyi támogatások. A tárgyalási munkafolyamat keretében külön kell 

foglalkozni azzal, hogy e tárgyalási mandátum szellemében mit lehet és kell tenni – a Kiotói 

Jegyzőkönyv keretében 2012 utánra meghatározott kötelezettségeken túlmenően – már a 

majdani „globális” megállapodás hatálybalépését megelőző „átmeneti időszakban” a globális 

klímavédelem érdekében. Az új átfogó megállapodásról a 2007-ben megkezdett és lényegét 

illetően eddig eredménytelen egyeztetések tehát folytatódnak, de értelemszerűen jelenleg 

beláthatatlan, hogy valójában mikor és milyen tevőleges eredménnyel fognak zárulni. Az 

más lapra tartozik, hogy több fejlett és fejlődő ország ezúttal is bejelentette, hogy a 

nemzetközi megállapodás nélkül is végrehajtja az éghajlatváltozással kapcsolatos saját 

nemzeti programjait. 

A fejlődők támogatását célzó eszközök. 2009-ben a koppenhágai klímacsúcson a fejlettek 

úgy nyilatkoztak, hogy 2012 után a fejlődők kibocsátás-szabályozási és adaptációs 

intézkedéseit támogatni fogják úgy, hogy ennek együttes évi összege 2020-ra elérje a 

százmilliárd dollárt. Tisztázatlan volt és maradt, hogy ennek mekkora hányada származik 

majd a kormányok által garantálható közpénzekből. A mostani ülésszakon a következő 

három évre összesen hatmilliárdnyi konkrét felajánlást jelentett be hat delegáció (angol, 

dán, francia, német, svéd és az Európai Bizottság). A fejlődők kemény szavakkal kérték 

számon a támogatásukat célzó korábbi politikai ígéret teljesítését. Az ebben a témában 

elfogadott határozat mindenekelőtt sürgeti egy ütemezett finanszírozási program 



kidolgozását. Ennél is érzékenyebb ügy az éghajlatváltozás miatt különösen sérülékeny, 

veszteségeket és károkat elszenvedő fejlődő országok külön támogatási igénye. A fejlettek 

ebben való felelősségének felvetése és emiatt az elvárt támogatásnak a károkozásért 

történő kompenzálásként való beállítása teljességgel elfogadhatatlan volt elsősorban az USA 

számára. Végül ebben a kérdésben is a további témafeltárást és tárgyalást lehetővé tevő 

kompromisszumos határozat született. 

Értékelések, vélemények. A fejlett országok képviselői több-kevesebb megelégedettséggel 

nyugtázták az ülésszak eredményeit és reményüket fejezték ki, hogy az elfogadott részletes 

mandátum alapján három éven belül elkészül az új. átfogó „globális” megállapodás. Az EU 

nevében az Európai Bizottság klímaügyi biztosa szerény, de lényeges lépésnek nevezte a 

Dohában elfogadott határozatokat. A fejlődő országok delegációi viszont élesen kritizálták a 

fejletteket az érdemi kibocsátás-csökkentési és támogatási vállalások elmaradása, 

halogatása miatt. A civil szervezetek képviselői különösen kemény szavakkal jellemezték az 

ülésszak „eredményeit” miszerint, ezek csak a tárgyalási folyamat megmentését szolgálták, 

de továbbra sem a földi környezet veszélyes változásának megelőzését segítették, valamint – 

a változás okai és káros hatásai kapcsán a világ országai között – a társadalmi igazságosság 

megerősítéséhez sem járultak hozzá. 

A klímaváltozást illető nemzetközi szabályrendszer legfontosabb elemei 

A Kiotói jegyzőkönyv 

Célja : a föld átlaghőmérséklete 2 Celsius foknál többel ne emelkedjen! Ennek érdekében, az 

1990-es év kibocsátásához képest 50 %-al kell csökkenteni az üvegházhatású gáz kibocsátást. 

Vállalások : Információt gyűjtenek és szolgáltatnak az üvegházhatású gázról, stratégiák 

felállítása a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodáshoz, támogatás biztosítása a fejlődő 

országoknak. 

Mellékletekben szerepel a fejlett és fejlődő országok megkülönböztetése, meghatározza ki 

fizet, ki csökkent. Az Annex I kategóriába tartozóknak az üvegházhatású gáz-kibocsátásukat 

1990-es szintre kell csökkenteniük. Az Annex II kategóriába tartozóknak különleges 

kötelezettségük van arra vonatkozóan, hogy anyagi és technológiai támogatást nyújtsanak a 

fejlődő országoknak. 

A fejlett, valamint az átmeneti gazdaságú országok azt vállalták, hogy a 2008-2012-ig terjedő 

kötelezettségvállalási időszakban átlagosan legalább 5,2 %-kal csökkentik kibocsátásukat. 

Bázisév fejlett országok számára az 1990-es év. Az átmenti gazdaságú országok egy korábbi 

évet választhattak. Pl.: Magyarország 1985-87. Átmeneti gazdaságú országok „B 

Mellékletben” szerepelnek, általában a volt szocialista országok. Ugyanez a melléklet 

tartalmazza a fejlett országok kibocsátás-csökkentési vállalásait. Az Európai Unió tagállamai 

1990-hez képest együttesen 8%-os csökkentést vállaltak, kötelezettségeiket közösen 

kívánták végrehajtani, ezért létrehozták az Európai Unió kibocsátási egység kereskedelmi 

rendszerét (EU ETS). 

A világ első klímatörvényét a brit parlament szavazta meg. A klímatörvény-javaslatban, 

amely a többi európai kormányra is nyomást jelent, hogy hasonló, jogilag kötelező 



kibocsátáscsökkentés mellett kötelezzék el magukat, és megszülessen egy erős uniós 

klímaenergia csomag. Céljai: 2020-ra 34%-os 2050-re 80%-os üvegházhatású gáz csökkentés. 

A teljesítést 5 éves szénköltségvetésre bontják és minden év végén jelentést kell tenni a 

parlamentnek a teljesülésekről. 

Az emissziókereskedelem elemei 

Rugalmassági mechanizmusok: Az államok által a Jegyzőkönyvben vállalt üvegházhatású gáz 

kibocsátás csökkentés elérését szolgáló kiegészítő eszközök. 

Eltávolítási egység: Az első időszakban az üvegházhatású gázoknak a légkörből nyelő által 

történő eltávolítása esetén megállapított és kiadott vagyoni értékű jog, amely egy CO2-

egyenérték kibocsátására jogosít. 

Kibocsátható mennyiségi egység: A kibocsátható mennyiség alapján megállapított és kiadott 

vagyoni értékű jog, amely egy CO2-egyenérték kibocsátására jogosít. Angol eredetű 

rövidítése: AAU. 

Forró levegő: Egyes volt szocialista országokban a nagyipar, és az iparszerű mezőgazdasági 

művelés megszűnése nyomán keletkező üvegházhatású gáz kibocsátás hiány. Legfőképpen 

az orosz és ukrán potenciál óriási. 

Az emissziókereskedelem rendszere 

Tiszta fejlesztési mechanizmus (fejlett és fejlődő államok között) – Clean Development 

Mechanism (CDM): Nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projekttevékenység, 

amelynek során a befektető ország beruházása, egy, a Keretegyezmény I. mellékletében 

nem szereplő fogadó ország területén, üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenést vagy nyelők 

általi eltávolításának növelését eredményezi. Az első mellékletben foglalt felek 

kibocsátáscsökkentési kötelezettségük teljesítéséhez használhatják azokat a projekteket, 

amelyeket a fejlődő államokban hajtottak végre az emisszió csökkentése érdekében. Az 

ellenőrzésről a felek konferenciájának CDM végrehajtó tanácsa gondoskodik. A beruházásból 

származó jövedelem részben a rendszer fenntartására részben a klímaváltozás hatásainak 

leginkább kitett fejlődő országok megsegítésére szolgál. A 2000-2008 között megszerzett 

igazolt kibocsátáscsökkentések felhasználhatóak a 2008-2012 között a 

kötelezettségvállalások teljesítéséhez. 

Igazolt kibocsátás csökkentési egység – Certified Emission Reduction Units (CER): A tiszta 

fejlesztési mechanizmus eredményeként megállapított és kiadott vagyoni értékű jog, amely 

egy CO2 egyenérték kibocsátására jogosít fel. 

Együttes végrehajtás (fejlett államok között) – Joint Implementation (JI): Nemzetközi 

együttműködéssel megvalósuló projekttevékenység, amelynek során a befektető ország 

beruházása, a fogadó ország területén üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenést vagy nyelők 

általi eltávolításának növelését eredményezi. A megfelelő emissziós egységeket a beruházó 

kapja meg, és azokat később az adott ország, vagy vállalata a kiosztott összes kvótájának 

bizonyos mértékében számolhatja be kötelezettségeinek teljesítésére. A JI projektek főként 

a következő területeken támogathatók: az energiahatékonyság javítása, biogáz gyűjtése, 

hasznosítása, szélenergia és geotermikus energia hasznosítása és erdőtelepítés. Mivel az 

átadott emisszió csökkentési egységek az állami vagyon részét képezik, fontos, hogy a 



létrehozott szabályrendszer alapján csak olyan beruházások kerüljenek JI projektként 

jóváhagyásra, melyek megvalósítása egyébként nem lenne gazdaságos, vagy egyébként 

nehezen leküzdhető akadályokba ütközne. Fontos feltétel, hogy a beruházás csak a 

kibocsátás csökkentés miatt legyen kifizetődő – business as usual projektek nem kaphatnak 

elismert kibocsátás-csökkentést. 

Kibocsátás csökkentési egység – Emission Reduction Units (ERU): Az együttes végrehajtás 

eredményeként megállapított és kiadott vagyoni értékű jog, amely egy CO 2 egyenérték 

kibocsátására jogosít fel. 
Európai Unió klímavédelmi célkitűzései 

Az Európai Unió célja, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben vezető szerepet töltsön be. 

Ezen cél elérése érdekében a következő alapelveket tűzte ki: 

 A globális felmelegedés 2 °C-on belül tartása, 

 2020-ra az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 20%-kal az 1990-es 

szinthez képest (ez a cél 30% is lehet), 

 Az energiafogyasztás 20%-nak megújulókból való fedezése, 

 Energiahatékonyság növelése: Az energiafogyasztás csökkentése 20%-kal, 

 2050-re a kibocsátások legalább 50%-kal való csökkentése. 

Klíma-és energiacsomag legfontosabb elemei: 

 Az emisszió-kereskedelmi rendszer (ETS) módosítása, 

 A tagállamok közötti erőfeszítések megosztása az ETS-en kívül eső szektorokban, 

 A megújuló energiaforrások elterjedésének előmozdítása, 

 A széndioxid megkötés és geológiai tárolás (CCS), 

 A személyautók CO2-kibocsátásának csökkentése. 

EU ETS (European Union Emission Trading Scheme): az Európai Unió 

kibocsátáskereskedelmi rendszere 

 tagja: nagy kibocsátók (erőművek, ipari létesítmények, cementgyárak stb.) az 

Európai Unióban mintegy 12000 tag, Magyarországon kb. 250 

 1. fázis 2005-2007 teszt időszak. Sikeresen meghatározta a széndioxid árát, 

létrehozta a kibocsátási egységek szabad kereskedelmét szerte az Európai Unióban, 

valamint a nyomon követéshez, bejelentéshez és a rendszer hatáskörébe tartozó 

vállalkozások tényleges kibocsátásainak ellenőrzéséhez szükséges infrastruktúrát. 

 2. fázis 2008-2012. egybeesik a Kiotói Jegyzőkönyv „első kötelezettségvállalási 

időszakával”, azaz azzal az ötéves időszakkal, amelyben az Európai Unió és tagállamai 

kötelesek megfelelni a Jegyzőkönyvben rájuk nézve meghatározott kibocsátási céloknak. 

A 2005-2007 közötti kísérleti fázisra annak biztosítása érdekében volt szükség, hogy az EU 

ETS hiánytalanul hozzá tudjon járulni e célok eléréséhez, azaz hatékonyan működjön a 2. 



fázis során. Az 1. fázisban bejelentett, ellenőrzött kibocsátási értékek alapján a Bizottság 

a 2. fázisban engedélyezett kibocsátási egységek mennyiségét 6,5 %-kal a 2005-ös szint 

alá csökkentette, ezáltal garantálva a kibocsátások tényleges csökkenését. 

 3. fázis 2013-2020: Ez a hosszabb kereskedelmi időszak hozzá fog járulni a rendszer 

kiszámíthatóságának növeléséhez, ami szükséges a kibocsátáscsökkentésbe való hosszú 

távú beruházások ösztönzéséhez. Az EU ETS-t jelentős mértékben meg fogják erősíteni és 

ki fogják bővíteni 2013-tól, lehetővé téve, hogy központi szerepet tudjon játszani az 

Európai Unió 2020-as éghajlati és energiaügyi céljainak elérésében. 

 Elemei: kvóták EAU, CER, ERU, kereskedhető egységek, 1 egység=1 tonna CO2 

Az üvegházhatású gázokat kibocsátó létesítmények kötelezettségei 

Bizonyos kibocsátás felett (törvényileg szabályozott) az adott létesítménynek be kell lépnie a 

kibocsátási rendszerbe, kibocsátását hitelesíttetnie kell és az egységei számára a kibocsátási 

forgalmi jegyzékben számlát kell nyitnia az OKTVF-nél. 

 A létesítményeknek az illetékes hatóságtól engedélyt kell kérniük kibocsátásokra, 

nyomon kell követniük azokat, majd minden naptári évet követően jelenteniük kell az EU 

ETS körébe tartozó üvegházhatású gázok hozzájuk kapcsolódó kibocsátásait. 

 A jelentést külön jogszabály szerint hitelesítők hitelesítik. 

 Minden naptári évet követően a létesítményeknek vissza kell adniuk a 

kibocsátásuknak megfelelő kibocsátási egységet. Ezek az egységek törlésre kerülnek 

annak érdekében, hogy ne lehessen őket újra felhasználni. 

 A kibocsátási egységeket a Nemzeti Kiosztási Terv alapján kapják meg a 

létesítmények, a Tervet előzőleg az Európai Uniónál kell engedélyeztetni. A nemzeti 

Kiosztási Lista alapján a 2008-2012 időszakban ingyen kapták az egységeket. 

 2013-tól az árverésre bocsátás lesz a kibocsátási egységek kiosztásának alapvető 

elve a tagállami kiosztás helyett. Ez várhatóan ösztönzi az újabb technológiákba történő 

beruházásokat. 

 Az elszámolható egységek EUA-k, illetve a 10%-os linking kapacitásig a rugalmassági 

mechanizmusokból származó egységekkel helyettesíthetőek (CER) 

 A kibocsátási egységek vagyonértékű jogok, a kibocsátási jogosultságok feletti 

vagyon kezelője az energiapolitikáért felelős miniszter. 

 A létesítmények kötelesek kibocsátásukkal megegyező mennyiségű egységgel 

rendelkezniük, a felesleges egységekkel szabadon kereskedhetnek. Ha kibocsátásuk 

nagyobb, mint az engedélyezett, új egységeket kell vásárolniuk, vagy büntetést kell 

fizetniük. 



 Üvegházhatású gáz kibocsátással járó tevékenység csak az OKTVF által kiadott 

kibocsátási engedély alapján végezhető. 

 Ekhe-engedélyhez fűződő viszony: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály alapján egységes 

környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek esetén a kibocsátási engedély 

iránti kérelmet az egységes környezethasználati engedély jogerőre emelkedését 

követően kell benyújtania környezetvédelmi hatósághoz. 

 Az üzemeltető köteles a kibocsátási engedély hatálya alá tartozó üvegházhatású gáz 

kibocsátását nyomon követni és arról a környezetvédelmi hatóság részére külön 

jogszabály szerint hitelesített jelentést tenni. 

 Az Európai Unió Emissziókereskedelmi Rendszerének reformja 

Egy, túlnyomórészt 2008-as keltezésű (de annál frissebb jogszabályi elemek is tartalmazó - 

lásd például 2011/278/EK határozat) intézkedéscsomag 2013. január elsejével az ETS 

jelentős reformját tűzte ki célul. A légitársaságoknak – függetlenül attól, hogy mely 

országban található székhelyük – elegendő kibocsátási egységgel kell rendelkezniük ahhoz, 

hogy fedezni tudják az EU-ba irányuló, innen induló, illetve az EU-n belüli járataik 

kibocsátásait. A kibocsátási egységek maximális mennyiségét 2020-ig és azon túl évente 

1,74%-kal csökkentik, lineáris módon. 2013-tól a kibocsátási egységek legalább 50 %-át 

árverésen kell majd megvásárolni, a cél pedig az, hogy 2027-re elérjék teljes árverésre 

bocsátásukat.Kivételes elbánásban részesülhetnek egyes nagy energiaigényű iparágak. Az 

áramtermelő ágazat elvileg 2013-tól kezdve kénytelen lesz az összes kibocsátási egységét 

megvásárolni, ugyanis a tapasztalatok szerint az áramfejlesztők még akkor is át tudták 

hárítani a kibocsátási egységek elvi költségét a vásárlóikra, amikor azokat ingyen kapták. A 

többi ágazat folyamatosan fog átállni az árverezésre. Az árveréseket a nemzeti 

kormányzatok rendezik, de ezeken minden, az EU területéről érkező vásárló részt vehet. A 

kormányzatok kivehetnek az ETS-ből egyes kis létesítményeket, amennyiben olyan egyéb 

intézkedések vannak érvényben, amelyek nyomán ezek kibocsátásában azzal egyenértékű 

csökkenés áll be, mint ami a rendszer hatására következne be. A kibocsátási egységeket nem 

nyomtatják ki, hanem a tagállamok által létrehozott elektronikus nyilvántartásokban 

szereplő számlákon tárolják. 

Az Európai Unió energiahatékonysági és megújuló energia felhasználással kapcsolatos 
jogalkotása 

Már 2005-ben a Bizottság lefektette az éghajlatváltozás elleni küzdelmet célzó európai uniós 

stratégia alapjait. Ezt követően pedig kiadta közleményét „Az előttünk álló út 2020-ig és 

azon túl” címmel, 2007. január 10-én. A közlemények konkrét intézkedések megtételét 

javasolták, rövid és középtávon. Az Unió felismerte, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos 

fellépésnek hasznai mutatkoznak meg a jövőben az energiaellátás biztonsága, a költségek 

csökkentése és a levegőminőség javulása szempontjából. Nem beszélve arról, hogy ezek az 



intézkedések kedvezően befolyásolják a foglalkoztatás szintjének alakulását is. Mindezek 

nyomán, nemzetközi tárgyalások keretében az Unió kitűzte célul a fejlett országok számára, 

hogy (az 1990-es szinthez képest) 2020-ig 30%-kal csökkentsék üvegházhatású 

gázkibocsátásaikat. A mandátum szerint, amíg egy nemzetközi megállapodás meg nem 

születik, az EU-nak – a nemzetközi tárgyalásokban betöltött pozíciójának sérelme nélkül – 

határozott független kötelezettséget kell vállalnia az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátásának az 1990-es szinthez képest legalább 20%-os csökkentésére 2020-ig. A 

megújuló energiákkal kapcsolatos múlt évtized végi Uniós stratégia eredetileg két 

körülménnyel bizonyosan számolt. Részben azzal a ténnyel, hogy 2020-ra az Unió az összes 

energiafogyasztásának 20%-át megújuló energiákból szeretné fedezni. Ugyanakkor fel kellett 

ismerni azt a tényt is, hogy a megújuló energiák részesedésének növelése önmagában 

kevésnek bizonyulhat, szükséges ezt kiegészíteni az energiahatékonyság mértékének 

növelésével. A megvalósítás terén tapasztalható nehézségek okai leginkább a hálózathoz 

való hozzáférés szabályainak nem megfelelő állapota, a megújuló energiák még mindig 

magas költségei az üzembe helyezési eljárásokkal kapcsolatos adminisztratív problémák, és 

így tovább. Figyelembe kell azonban venni az Unió megértette, hogy a bioüzemanyagokkal 

kapcsolatos korábbi célkitűzései tarthatatlanok, hiszen azok teljesítése több kárt okozna, 

mint amennyi haszonnal járna. A 2014-2020 közötti időszakra szóló, egyes szakpolitikai 

területekre vonatkozó részletes javaslatokat az Európai Bizottság a többéves pénzügyi keret 

című tervdokumentumban (Multiannual Financial Framework 2014-2020) fogadta el. A keret 

körvonalai alapján a felhasználható anyagi erőforrások 37%-át költi majd az évek során a 

fenntartható fejlődésre és a természeti erőforrásokra. A más szakpolitikai területekről 

származó hozzájárulásokkal együtt minimum 20%-ra szükséges növelni az éghajlat politikával 

kapcsolatos kiadások arányát. Az építőipari ágazattal kapcsolatos az Európai Unió teljes 

energiafogyasztásának 40%-a. Éppen ezért kiemelt jelentőséget kap az energiafogyasztás e 

téren történő csökkentése. Az épületek energiahatékonyságával foglalkozó 2010/31/EK 

irányelv célja az épületek, azok részei és önálló rendeltetési egységei 

energiahatékonyságának előmozdítása. A tagállamok kötelesek nemzeti vagy regionális 

szinten olyan, az épületek energiahatékonyságának kiszámítására vonatkozó módszertant 

elfogadni, amely figyelembe vesz bizonyos tényezőket, különösen a következőket: az épület 

hőtechnikai jellemzői (hőkapacitás, hőszigetelés stb.), fűtési rendszer és melegvíz-ellátás, 

légkondicionáló rendszerek, beépített világítóberendezés, beltéri klimatikus körülmények. Az 

új épületeknek meg kell felelniük a jogszabályba foglalt számítási módszertannak 

megfelelően meghatározott energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelményeknek. 

A meglévő épületek jelentős felújítása során javítani kell azok energiahatékonyságát oly 

módon, hogy a munka eredményeképpen egyúttal a minimumkövetelmények is 

teljesüljenek. Új épületek építésekor, vagy felújítás esetén intelligens fogyasztásmérők 

beszerelése szükséges. 2020. december 31-ig valamennyi új épületnek közel nulla 

energiaigényű épületnek kell lennie. 2018. december 31. után a hatóságok által használt 

vagy tulajdonukban levő új épületeknek teljesíteniük kell ugyanezeket a követelményeket. 



Környezetbarát, klíma-és energiahatékony vállalkozásirányítás nyújtotta lehetőségek 

A vállalatok társadalmi felelőssége, vagyis a Corporate Social Responsibility eredete nem 

tisztázott. Valószínű, hogy Howard Bowen 1953-mas „Az üzletember társadalmi felelőssége” 

című könyvének megjelenésére vezethető vissza. 1991. április 12-én tartotta első ülését a 

Business Council for Sustainable Development, vagyis az Üzleti Világtanács a Fenn-tartható 

Fejlődésért, Hágában. A szervezetnek egy év múlva már megjelent a Changing Course: A 

Global Business Perspective on Development and the Environment című kiadványa, az első, 

amely az üzleti világ szerepét vizsgálja a környezetvédelemben és a fejlődésben. Ez a 

szervezet – az 1990-es évek elején – megkereste az ISO-t, környezetvédelmi szabványok 

kidolgozása érdekében. Szintén 1991-ben jelent meg a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 

Fenntartható Fejlődés Üzleti Kartája (a párizsi világgazdasági konferencia fogadta el), amely 

magában foglalja a környezetbarát menedzsment 16 alapelvét a nagy nemzetközi vállalatok 

irányában. A környezettudatos vállalatirányítás és a környezetközpontú irányítási rendszerek 

alkalmazása elhatárolása figyelemmel kell lenni a következőkre. Az előbbi a vállalatok 

üzemeltetése során azt jelenti, hogy maga a tevékenység, és a kibocsátott termék, vagy 

nyújtott szolgáltatás nem veszélyezteti, minél kevésbé terheli a telepítési, munkahelyi és 

természeti környezetet. Ezzel szemben a környezeti menedzsment rendszer, vagy 

közismertebb elnevezéssel élve a környezettudatos irányítási rendszer a vállalat általános 

menedzsmentjének azon aspektusa, amely kialakítja, végrehajtja, bevezeti, és folyamatosan 

megújítja a környezeti politikákat, illetőleg a célkitűzéseket. 1996-ban az ISO elfogadta az új 

nemzetközi standardot, az ISO-EMS 14001-et, elsősorban azzal a szándékkal, hogy megfelelő 

választ adjon a vállalati környezetvédelmi gyakorlatokkal szemben világviszonylatban 

megnyilvánuló emelkedő elvárásokra. Ez a standard nem az eredményekre összpontosít, 

mint például a szennyezés csökkentésére, hanem olyan folyamatokra koncentrál, amelyek a 

gyártásban, a vezetésben és a szennyezés megszüntetésében jelennek meg. A vállalatok 

fenntartható működésének lényege a triple bottom line, avagy háromlábú megközelítés. E 

szerint a fenntarthatóság három oszlopa a környezeti, a társadalmi és a gazdasági 

fenntarthatóság. Az energiahatékonyság – főképp nyugaton – egyre tekintélyesebb helyet 

foglal el a környezettudatos gondolkodásban. Ennek részben praktikus okai vannak, 

elsősorban a hagyományos energiahordozók árának tekintetében, ugyanakkor nem szabad 

elfelejteni, hogy világviszonylatban a karbonkibocsátás tetemes részéért az energiaszektor a 

felelős. A Nemzetközi Szabványügyi Testület ezért fejlesztette ki mindössze másfél évvel 

ezelőtt az ISO 50001-es szabványt. A szabvány célja legfőképp a minél szélesebb körű 

hasznosíthatóság az egyes nemzeti gazdasági szektorok között, emiatt - várhatólag - akár a 

világ energiafelhasználásának 60%-át is érintheti. Fontos, hogy az energiahasználat 

szempontját vegyék figyelembe az ellátási lánc működtetése során a nyersanyagoktól 

egészen a késztermékekig. Ráadásul egy vállalat számára az energiahasználatnak nemcsak 

gazdasági költségei, hanem környezetvédelmi és társadalmi költségei egyaránt vannak az 

erőforrások kimerítése, valamint a klímaváltozáshoz való hozzájárulás okán. Az ISO 50001-es 

szabvány azok számára a vállalkozások számára a legmegfelelőbb, amelyek már esetleg 

rendelkeznek vállalatirányítási stratégiával. Ez a szabvány segít a vállalatoknak, hogy 

tökéletesíthessék energiafelhasználásukat, átláthatóságot teremt és javítja a kommunikációt 



az energiaforrások menedzsmentje tekintetében, továbbá energiafelhasználási jó példák 

reklámozását végzi, (ezáltal is) erősíti a jó energiamenedzsment gyakorlatot. Külön 

szabványpont foglalkozik az energiabeszerzéssel, ahol döntési szempontnak kell lenni az 

előállítás környezeti hatásainak, illetve annak, hogy megújuló energiáról van-e szó. Az ISO 

50001-es szabvány által bevezetett új alapfogalmak közül kétségtelen a legfontosabb az 

energia-alapvonal (energy baseline), amelynek célja, hogy mérhető hivatkozási alapot 

nyújtson az energia teljesítmény értékeléséhez a további időszakokban. Az energia-

alapvonalat a rendszer bevezetése előtt egy teljes termelési időszakra (12 hónap, minimum) 

meg kell határozni és módosítani kell, amennyiben a termelési folyamatokban változás 

következik be. A rendszer bevezetése után, a bizonylatolási időszakban mérhető összes, a 

termelési mutatókkal a viszonyítási időszakhoz hasonlóan arányba állított energiahasználat-

csökkenésen lehet lemérni a rendszer eredményességét. Ezáltal nemcsak a rendszer 

eredményességét lehet mérni, hanem az energiatakarékosság révén komoly 

költségcsökkentés is elérhető, vagyis a rendszer használata közvetlen anyagi haszonnal jár. 
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Klíma és környezetvédelmi jog 

A természet védelme és a társadalom természethez köthető viszonya nem új keletű. Az első 

környezetvédelmi törvények már az ókorban megjelentek. A természet kizsákmányolása a 

fölművelés és az állattenyésztés kezdete óta megfigyelhető, a városiasodás kezdetétől pedig 

felerősödött. A korai – ókori és középkori – környezetvédelmi szabályanyag elsősorban az 

erdőirtások, valamint a levegőszennyezés ellen igyekezett fellépni, de dél-európai 

területeken a vízvédelem jelentősége nagy volt. Az ipari forradalom idején előbb – főleg az 

angolszász esetjog – a vizek és talajvédelme, majd a természet védelme (USA-ban a bölények 

számának drasztikus csökkenése miatt), végül a városok levegőjének tisztítása jelentkeztek 

fő cselekvési területként. Magyarország területén Zsigmond király idejében már törvényben 

szabályozták a bányák körüli erdőhasználatot, Tessedik Sámuel erdősítést és 

gyümölcsültetvények telepítését szorgalmazta a kialakuló sivatagosodás (a Homokhátság 

vidékén) megakadályozására, az 1700-as évektől kezdve pedig a folyók szabályozása került 

előtérbe. A hazai természetvédelem csírái XIX. század végére vezethetők vissza, ekkor 

hazánkban jelentősen megnőtt az igény a természet megfigyelésére és védelmére főképp a 

madárfajok egyedszámának csökkenése következtében. A XIX. század végétől, a XX. század 

elejétől Budapesten súlyos problémává vált az erőteljes iparosodásból, főként a nagy 

kéntartalmú szenek elégetéséből származó légszennyezés, az 1930-as évektől mérik a levegő 

korom- és kén-dioxid tartalmát Budapesten. Világviszonylatban az 1960-as években jelentek 

meg az első modern környezetvédelmi mozgalmak, mivel az iparosodás miatt ekkor 

emelkedett radikálisan a szennyezés, illetve ekkorra értek el a társadalmak a második 

világháborút követően olyan életszínvonalat, ami mellett már a környezet védelmével is 

tudtak foglalkozni. 

A magyarországi szocialista környezetvédelem deklarált célkitűzése volt a környezet 

védelme, azzal a feltétellel hogy a környezetvédelem ne veszélyeztesse a magasabb rendű, 

szocialista termelési célok elérését. Ennek ellenére számos eredmény született: 

 1964: első környezetvédelmi törvény (1964. évi IV. vízügyi törvény, érdeme, hogy 

felismerte a víznek mint korlátozott természeti kincsnek a létezését és szabályozta a 

vízügyi tevékenységet, eredményeképpen építették meg a tiszai vízlépcsőket, sok helyen 

megépítették a vezetékes vízhálózatot, illetve vezették el a szennyvizet a csatornákon) 

 1972: első nemzeti park létrehozása 

 1978. évi IV. törvény az akkori Büntető Törvénykönyvben környezetvédelmi 

tényállások találhatóak  

 1987: első környezetvédelmi minisztérium. 

Mindezek dacára a szocializmusban a termelésre összpontosítottak, emiatt pedig a 

környezetvédelmi jogot meglehetősen szelektív módon tartották be. Az emissziók 



csökkentésére alapvetően két eszközt használtak, a bírságot és a támogatást. Fő szennyező 

ágazatnak a nehézipar számított, illetve a lakossági energiafelhasználás növekedése, ami 

miatt is 1980-as évek elejétől a szénfűtésről átálltunk az olcsóbb és tisztább földgáz alapú 

fűtésre. Az energia és víz árának támogatása miatt energia- és vízfelhasználás pazarló 

társadalom alakult ki Magyarországon. Emellett folyamatosan nyílt a közműolló is, azaz 

sokkal több háztartásba vezettek vezetékes vizet, mint amennyit csatornába kötöttek. A 

mezőgazdaság túl sok műtrágyát használt a termeléshez, a nagyvárosokban pedig 

rohamosan nőtt a légszennyezettség. A rendszerváltás számos környezeti problémát hagyott 

maga után, amely megoldása Magyarországra maradt. 

A szocializmus maradványai: 

 tájsebek (környezetszennyező ipar és mezőgazdaság), 

 elhagyott laktanyák, pakura tavak (pl. repterek mellett), szennyeződések (pl. vasúti 

létesítményeknél) 

 veszélyes hulladék kommunális lerakókba 

 ’forró levegő’ maradék 

Magyarország a rendszerváltás után és manapság is számos környezetvédelmi kihívással áll 

szemben, amit egyrészt szabályozással, másrészt környezetvédelmi programokkal tud 

teljesíteni. Ezek közül néhány példa, kihívás és megállapítás: 

 A szocialista maradvány, a nagy mennyiségű szennyeződés ártalmatlanítása, 

eltávolítása főként uniós forrásból megvalósuló projektek révén; 

 a nehézipar megszűnésével és a műtrágyázás csökkenésével jelentősen kevesebb 

szennyezőanyag került a természetbe, mint a rendszerváltás előtt; 

 1995-re a szocialista nagyipar-és iparszerű mezőgazdaság visszafejlődésével nagy 

mértékben javult a környezet állapota, ám azóta az energiafelhasználás növekedése 

révén ismét nőtt az üvegházhatású gáz kibocsátás; 

 1995-öt követően jelentős környezetvédelmi jogszabályok születtek, mint pl. 

a környezetvédelemi törvény (1995),természetvédelemi törvény (1996), a 

hulladékgazdálkodási törvény (2000), illetve jogszabályok a felszín alatti vizekről, Biológiai 

Sokféleség Egyezmény kihirdetése, Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia, stb.; 

 Magyarország energiafelhasználása túl nagy: főleg háztartások (individualizáció 

miatt egyre több háztartásban található sokfajta háztartási gép), középületek, 

közlekedés; 

 a lakossági szennyvízkibocsátás manapság már négyszer akkora, mint az ipari!; 

 hulladék-kibocsátásunk növekedési üteme lassabb, mint az Európai Uniós átlag; 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500053.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600053.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500081.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500081.TV
http://www.kvvm.hu/cimg/documents/nes080214.pdf


 Magyarország ökológiai lábnyoma: meghaladja területünk és az erőforrások 

teljesítőképességét (ökológiai lábnyomunk 3-5 tizednyivel meghaladja a Föld eltartó 

képességét, ez háromszoros növekedést jelentett 2009-ben 1996-hoz képest); 

 a magyar lakosság a környezetszennyezés okozójának nem a háztartásokat, hanem a 

vállalatokat tartja, a megoldást pedig a kormányzattól várja; 

 globális szempontból a nagyon szennyező országok közé tartozunk; 

 a magyar környezetvédelmi szabályozás sok tekintetben példaértékű, de sok 

tekintetben nem. 

A vonatkozó jogi szabályozás keretei 

A környezetjogi szabályozás alapjai a belső jogban 

A jog olyan magatartási szabályok összessége, amelyet jogalkotási hatáskörrel felruházott 

állami szervek, eljárási szabályok szerint minden jogalanyra nézve általános jelleggel hoznak 

meg, illetve amelyek betartása erőszakkal is kikényszeríthető. (Feloldja az 

érdekkonfliktusokat, jogviszonyok teremtésével közjót szolgáltat.) A jogot feloszthatjuk a 

belső és nemzetközi (valamint Európai Közösségi) jog illetve a közjog és magánjogra, ám a 

környezetvédelmi jog ezek határmezsgyéjén áll. 

Közjog jellemzői: alá-fölé rendeltség, jogalanyok és állam közti kapcsolatot szabályozza, 

parancsoló (imperatív) és kötelező érvényű (kógens), leginkább közigazgatási hatóságok 

alkalmazzák, a kötelezettektől függetlenül beállnak a jogkövetkezmények, tipikusan 

közjogias jogágak: pl. közigazgatási, büntető, alkotmány, pénzügyi jog. A környezetvédelmet 

érintő közjogi jellegű szabályozás eszközei lehetnek közvetlenek, közvetettek (amikor az 

állam a kívánt eredmény kiváltását a piaci folyamatokra bízza) és önszabályozás (pl. ISO 

rendszerek). 

Magánjog jellemzői: egyenlő és szabad jogalanyok egymás közötti kapcsolatait szabályozza, 

lehetővé teszi, hogy a jogalanyok saját érdekeiket érvényesíthessék, diszpozitív 

rendelkezések (csak a kötelezettek akaratától függően állnak be), itt az állam is csak egy 

jogalany, tipikusan magánjogias jogágak: pl. polgári és családi jog 

A környezetvédelmi jog: atipikus jogág, köz- és magánjogi elemek vegyesen jellemzik. A 

környezetvédelem olyan tudatos, intézményesített, szervezett tevékenység, amelynek célja 

az emberi tevékenységből fakadó káros következmények megelőzése vagy kijavítása az 

emberiség és az élővilág károsodás nélküli fennmaradása érdekében. 

A természetvédelem olyan tudatos, intézményesített, szervezett tevékenység, amelynek célja 

a természet élő és élettelen értékeinek feltárása, tudományos és szakszerű fenntartása. 

A nemzetközi jog alanyai az államok, része a regionális nemzetközi jog is (földrajzilag 

egymáshoz közel álló országok egymás közötti viszonyait rendezi). Eltér a belső jogtól abban, 

hogy nincs döntéshozó, bíráskodó és végrehajtó szerv. Forrásai a nemzetközi jogelvek, 

jogszokás, egyezmények, nemzetközi bírósági döntések. A nemzetközi környezetvédelmi 



jogban utóbbi kettő dominál. Mivel a környezetszennyezés gyakran átlépi az 

országhatárokat, az államok rákényszerülnek az együttműködésre. Ez az együttműködés 

hatásosabb, ha a nemzetközi közösség kényszeríti az államokat vagy gyakorolnak rájuk 

hatást (a legfontosabb ilyen közösség az ENSZ, ami az 1970-es évek óta aktívan részt vesz a 

környezetvédelmi jogalkotásban). 

Egyes jogtudósok szerint a tiszta környezethez való jog emberi joggá vált. A legtöbb 

környezetvédelmi alapelvet a nemzetközi környezetvédelmi jog mondja ki, amit átvesznek az 

alkotmányok, a közigazgatási jog és a magánjog, a büntetőjog és a polgári jog. Az alapelvek 

nincsenek leírva az egyezményekben, mégis érvényesülnek a szövegekben, majd így az 

ezeket átvevő nemzeti jogban is. Kitűzött cél, hogy minden állam úgy járjon el, hogy ne 

sértse más államok jogait és más államok tudtával történjen ez. Kellő gondossággal az az 

állam jár el, amelyik mindig az adott ügy meghatározott körülményeinek fényében cselekszik 

(vizsgálni kell a cselekmény és a kár közötti távolságot és az előreláthatóságot is). A 

környezetvédelmi jog fejlődésével a hangsúly fokozatosan áttevődött a vagyonvesztésről az 

ökoszisztémákban keletkezett károk felmérésére valamint a természet szabadidős és egyéb 

használatával kapcsolatos korlátozásra. 

Környezetjog a nemzetközi és Európai Uniós jogban 

Nemzetközi környezetjogi alapelvek: 

 objektív felelősség: vétkességre tekintet nélkül, az az állam felelős, amelyiknek a 

területén történt a károkozás, pl. nukleáris baleseteknél 

 szubjektív felelősség: mérlegelni kell, hogy kellő gondossággal járt-e el a károkozó 

 elővigyázatosság elve: elővigyázatos, szigorú szabályozás, amíg nem ismerik a pontos 

hatást (ha súlyos, helyrehozhatatlan kár bekövetkezésének veszélye áll fenn, akkor a 

teljes tudományos bizonyosság hiányára nem lehet hivatkozni a környezeti romlás 

megakadályozása érdekében megtehető, költséghatékony intézkedések elhalasztása 

céljából), pl. klímaváltozás vagy GMO-k 

 megkülönböztetett felelősség elve: pl. a klímaváltozással kapcsolatban a fejlett 

államoknak nagyobb a felelőssége, mint a fejlődőké 

 fejlődéshez való jog 

 szennyező fizet elv 

 hatásvizsgálat elvégzésének kötelezettsége (az államok kötelezettsége, hogy 

intézkedésekkel kötelezővé tegyék minden nagyobb környezeti hatással járó 

beruházásnál, tevékenységnél) 

 Vis major: ellenállhatatlan erőhatalom, pl. háború, időjárás, földrengés 

Jogszerű tevékenység során okozott kárnál kártalanítok, jogszerűtlen tevékenységkor 

okozott kárnál kártérítek (vagyoni vagy nem vagyoni kártérítés). Nemzetközi jogi értelemben 

releváns környezeti és természeti károk: légszennyezés, légkörszennyezés, nukleáris 

http://www.un.org/
http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimajog/10-szoszedet/32-gmo


szennyezés, vízszennyezés, talajszennyezés, klímaváltozás révén szélsőséges időjárási 

jelenségek okozta károk. Az első nemzetközi együttműködések az 1970-es évek elején, a 

határokon átnyúló szennyezésekkel kapcsolatban jelentek meg. Elvárások alakultak ki, mint 

pl. egymás értesítése határon átnyúló szennyeződések esetén. A Gazdasági Együttműködési 

és Fejlesztési Szervezet (OECD) továbbfejlesztette ezt az elvárást, minden jelentősebb 

beruházás esetén az OECD tagállamoknak értesíteniük kell egymást a várható határon 

átnyúló szennyeződések kockázatáról. Az európai integráció az 1950-es évek elején többes 

célnak igyekezett megfelelni. Igyekezett békés kapcsolatot teremteni az egymással 

vetélkedésben álló felek között, valamint azon nyersanyagok kitermelése felett teremtett 

közös felügyeletet, melyek vitatott területen helyezkedtek el. A Római Szerződés nyomán 

vámunió, gazdasági integráció alakult ki. Ez elősegítette a jogharmonizációt a gazdasághoz 

közel eső területeken. Azon jogi szabályozási területek melyekben tapasztalható eltérések 

gátolták az elérendő célt, gazdasági integrációt a jogharmonizáció potenciális területeivé 

váltak, mint történt ez a környezetvédelem esetében is. Először a veszélyes anyagok 

csomagolása, osztályozása, jelölése tekintetében történt meg. Az akkori EGK tagállamok 

vezetői 1972-ben hitet tettek az egységesülő környezetvédelmi szabályozás kialakítása 

mellett. 1973-ban fogadták el az első környezetvédelmi akcióprogramot. Ezek elsősorban 

környezetpolitikai dokumentumok, amelyek kijelölik a közös cselekvés irányát, 

meghatározzák a fejleszteni kívánt kiemelt intézményeket. Két fő részből állnak: 

1. célok, alapelvek 

2. környezetvédelem és fejlesztése érdekében konkrét közösségi tevékenységek: 

 A szennyezés, környezeti ártalmak forrásánál történő fellépés 

 A környezeti hatások figyelembe vétele 

 Természeti erőforrások ésszerű használata 

 Tudomány és technika környezetvédelmi célú fejlesztése 

 A szennyező fizet alapelve 

 Egyik állam sem okozhat környezeti kárt a másik tagállamnak 

 A fejlődő országok érdekeinek figyelembe vétele 

 Az EK és a tagállamok regionális és nemzetközi együttműködése 

 A környezetvédelem a Közösségben mindenki ügye, amelyet minden szinten oktatni 

kell. 

 A környezeti cselekvés megfelelő szintjének meghatározása 

 A tagállamok környezetvédelmi politikáinak harmonizálása 

A hatodik környezetvédelmi akcióprogram, középpontjában a fenntartható fejlődés állt. 

Prioritásai: 



 Éghajlatváltozás: az üvegházhatású gázok koncentrációjának olyan szintre hozása, 

mely nem károsítja a föld légkörét. 

 Természetvédelem: természeti rendszerek helyreállítása és a biodiverzitás 

csökkenésének megállítása. 

 Célja, olyan környezetminőségi állapot megteremtése, hogy az emberi 

környezetterhelés ne befolyásolja károsan, vagy ne kockáztassa az ember egészségét. 

 A természet fenntartható használata, és a fenntartható hulladékgazdálkodás. 

Az Európai Unió környezetvédelmi jogalkotását sokáig az jellemezte, hogy jogalap nélkül 

zajlott, vagyis a Római Szerződés(RSz) nem tartalmazott egy ideig olyan rendelkezést 

amelyre alapozni lehetett volna ezt a területet. Ebben az időszakban jelentős szerep jutott az 

Európai Bíróságnak, amely környezetvédelmi ügyekben eljárva joggyakorlatával alakította ki 

e terület szabályrendszerét. Ezt az időszakot bennefoglalt hatáskörök időszakának hívták. Az 

Európai Unió alapszerződési rendszerébe 1987-től kerültek be a környezetvédelmi 

rendelkezések, az Egységes Európai Okmány nyomán. 1993 után a fenntartható fejlődés és a 

környezetvédelem egyenrangú céllá vált az Európai Unió többi céljával. 1997 Amszterdami 

Szerződés: RSz módosítása úgy, hogy a fenntartható fejlődés előmozdítása kifejezett cél 

legyen. Innentől kezdve az Európai Unió összehangolja a gazdasági fejlődés és fenntartható 

fejlődés szempontjait. Az Unió környezetvédelmi jellegű jogszabály megalkotásakor 

bármilyen jellegű jogszabályi formában hozhat döntést és az Európai Uniós jogszabály 

megléte nem akadálya annak, hogy egy-egy tagállam annál szigorúbb szabályokat tartson 

fenn. 

Céljai: 

 A környezet minőségének megóvása, védelme és javítása 

 Az emberi egészség védelme 

 A természeti erőforrások megfontolt és racionális hasznosításának biztosítása – 

környezetvédelem aktív oldalának hangsúlyozása 

 Fenntartható fejlődés 

 Regionális, vagy világméretű környezeti problémákkal foglalkozó nemzetközi szintű 

intézkedések elősegítése. 

Elvek: 

 Megelőzés: környezetvédelmi engedélyek alkalmazásával hangsúlyos szerep kettős 

értelemben, ártalmak keletkezésének megelőzése és a károsító folyamatok további 

hatásai elleni fellépés 

 Elővigyázatosság: Maastrichti Szerződés, kellő körültekintéssel elkerülhetők és 

elkerülendők a nem várt káros következmények 

 A forrásnál való fellépés: elsősorban keletkezési helynél 

http://eur-lex.europa.eu/hu/treaties/index.htm#founding
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/index_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/index_hu.htm


 Az integráció elve: környezetvédelmi politika beépítése a Közösségi politikába (6. 

környezetvédelmi akcióprogram) 

 A szennyező fizet elve: először 1975-ben alkalmazzák, a szennyező az, aki közvetve 

vagy közvetlenül károsítja a környezetet, vagy aki olyan körülményeket hoz létre, 

amelyek ilyen károkra vezethetnek. 

 A védelem magas szintje: az Európai Unió különböző fejlettségi régióinak helyzetét 

figyelembe kell venni a követelmények kialakítása során 

 Az arányosság elve: A jogalkotás és a hatóságok csak olyan mértékben 

alkalmazhatnak kötelezettségeket, amilyen mértékben azok a közérdek szempontjából 

feltétlen szükségesek. A környezetvédelmi célok mindenképpen előnyt élveznek a 

gazdasági célokkal szemben. 

 A szubszidiaritás elve: a közösségi jogra hivatkozva akár önkormányzat is hozhat 

végrehajtási szabályt, amennyiben összhangban áll a belső alkotmányos renddel 

Közösségi jog közvetlen hatálya 

Közvetett és közvetlen szabályozás 

A közvetlen szabályozás során az állam az egyes jogalanyok életviszonyainak szabályozását a 

közjog eszközeivel végzi, a szabályalkotási jogosultság: Országgyűlés, illetve a végrehajtó 

hatalmi ágat illeti. A környezeti hatásvizsgálatok és engedélyeztetések szabályozásai 

horizontálisak, ugyanis átfogják valamennyi környezeti elem, élőlények, élőhelyek védelmét. 

A környezetvédelmi szakigazgatás két kiemelt feladata, a környezetvédelemre szakosodott 

közigazgatási szervek működése és az általános szabályok részletes kidolgozása, végrehajtás. 

A közvetlen szabályozás során a jogkövetkezmény sorrendje: jogszabály/határozat – 

végrehajtás/ellenőrzés. Ilyenkor a jogalkotó meghatározza a kívánt állapotot, a szükséges 

eszközök körét, az állam a végrehajtást ellenőrzi, szükség esetén szankcionál. A rendszer 

alapja a környezeti hatás ismerete, környezetpolitikai koncepció kidolgozása és tervezése 

illetve ezek rendszerezése és a környezeti szabályok kidolgozása (törvényhozási illetve 

alacsonyabb szinten). Környezetpolitikai koncepciók, sokszor országgyűlési határozat 

formáját öltik, ezek megvalósulása önkéntes jogkövetéssel vagy közvetlen szabályozás 

keretén belül történik. A kitűzött célok megvalósulását ellenőrzik, meg nem valósulás esetén 

hátrányos jogkövetkezménnyel, szankcióval jár. A közvetlen szabályozást sok bírálat éri, 

mivel a gazdasági rendszeren kívülről jön, a szereplők nem tudnak azonosulni vele, sokszor 

inkább kifizetik a bírságot, bekalkulálják a költségvetésbe, ugyanakkor a közvetlen 

szabályozás elkerülhetetlen. Eszköztára kettős: korlátozások és ellenőrzések. 

A környezetvédelmi hatóság határozatai általában kötelezettségeket jelölnek meg. Ezek 

egyértelműek, tartalmaznak megvalósulást segítő beavatkozási lehetőségeket, ám 

alkalmazásuk általában mérlegelési jogkört jelent. A kötelezés vonatkozhat tevésre illetve 

nem tevésre, már megkezdett tevékenység abbahagyására. Következményei: eltiltás, 

http://www.mkogy.hu/


korlátozás, abbahagyás, technológia beszerelése. Célja a jogsértés elkerülése, további 

jogsértés megakadályozása. A környezetvédelmi törvény értelmében a jogsértő köteles 

abbahagyni jogsértő tevékenységét, és az okozott kárt helyreállítani, illetve kártéríteni 

aszerint, hogy a kötelezések a jogsértésre reagálnak, vagy nem. A közvetlen beavatkozás 

előfeltételei az ellenőrzések, ami lehet: 

 önellenőrzés: jogilag kötelező meghatározott szempontok alapján a tevékenység 

vizsgálata, illetve jelentéstétel 

 társadalmi ellenőrzés: információhoz való joggal hasonlatos, feltétele, hogy a 

társadalom vagy annak egy releváns csoportja hiteles forrásból információt szerezzen. 

Közigazgatási hatósági eljárás törvénye szerint: hatóságai eljárásban az a személy lehet 

ügyfél, akinek jogát, vagy jogos érdekét az ügy érinti (civil szervezet a társadalmat, vagy 

annak egy részét képviseli) 

 hatósági ellenőrzés: környezetvédelmi hatóságok, ezek társhatóságai, illetve 

önkormányzatok eljárásai 

 törvényességi ellenőrzés: működés illetve eljárás jogszerű voltát ellenőrzi; 

beavatkozás bíróságok által 

A közvetett szabályozásról akkor beszélünk, ha a gazdasági tevékenység során keletkezik a 

szennyezés, a profit a szennyezőé, a kár az egész társadalomé. A szabályozás során cél az 

externáliák internalizálása, ám a probléma hátterében természeti értékek anyagi 

meghatározása. A közvetett szabályozás eszközei közvetlenül a gazdasági folyamatra, vagy 

piacra, azaz a teljes gazdasági feltételrendszerre vonatkozik. Az alkalmazásának feltétele, 

hogy ne legyen jogtalanul versenykorlátozó és alkalmasnak kell lennie a valós árak 

megállapítására. Típusai: 

1. Díjak és adójellegű eszközök: 

 környezeti hatás nagyságán és minőségén alapulnak kibocsátási díjak: 

 egységnyi szennyezésre, általában helyhez kötött forrásoknál, ha van lehetőség 

innovációra 

 környezethasználati díjak: ha a szennyezés mértéke nem mérhető, de megjelenik 

 termékdíjak: termelés/fogyasztás/értékesítés során, ill. használat után szennyező 

termékekre 

 differenciált adó- és vámszabályok: termékek szennyező mivoltától függően 

közigazgatási 

 eljárási díjak: környezeti érdekekkel kapcsolatos eljárások díja 

2. Támogatások: pozitív állami diszkrimináció, ellentétes a szennyező fizet elvével, jelentős 

jogi követelmények változásakor, súlyos környezeti problémák esetén 



3. Árak befolyásolása, szabályozott árak: átmeneti gazdagási időszakban, elsősorban 

természeti erőforrások igénybevétele esetén 

4. Felelősségi eszközök: polgári jogi kártérítési felelősség 

5. Állami tulajdon, állam által biztosított szolgáltatások használata: átmeneti időszakban, 

amikor nagyobb mértékű az állami tulajdon 

6. Betét-visszatérítési rendszerek: potenciálisan szennyező termékek visszaforgatása, 

újrafelhasználása, hulladék csökkentése 

7. Kibocsátási jogok kereskedelme: szennyezői kvóták, mesterséges piac buborék-elv: „zéró 

összegű játék”, maximális imissziós szint beállítása kiegyenlítési elv: adott cég összeterhelése 

ne növekedjen új beruházás esetén termelési maximumok, kvóták: egész országra, 

nemzetközi egyezmények alapján kibocsátási jogok betétként történő kezelése 

8. Kötelező felelősségbiztosítás, biztosítási alapok: biztosító fizet környezetszennyezés 

esetén a károsultnak 

9. Ökocímke: Környezetbarátbarát termékekre, fogyasztói magatartás befolyásolására 

A megelőzést célzó közigazgatási jogi alapú jogintézmények struktúrája, valamint a 
hagyományos jogintézmények 

Alapvető elvárás, hogy a környezeti károkat jobb megelőzni, elhárítani, vagy legalább 

felkészülni rájuk. Az igazán hatékony védelmet a környezetvédelemben a megelőzés és 

elővigyázatosság jelenti. A megelőzést azok a közig. eszközök szolgálják, amelyek révén 

előzetesen lehet tudomást szerezni a várható környezeti hatásokról, és így csökkenthető a 

környezet terhelése. Ezen eszközök lehetnek hagyományos és sajátos jogintézmények. 

Hagyományos jogintézmények: 

 engedély, 

 szakhatósági hozzájárulás. 

Sajátos jogintézmények: 

 környezeti hatásvizsgálat, 

 egységes környezethasználati engedély 

 környezetvédelmi felülvizsgálat és teljesítményértékelés, 

 csődeljárás és felszámolási eljárás környezetvédelmi követelményei, 

 határértékek, minősítések 

A környezeti felelősség szabályai hazánkban és az Európai Unióban 

A környezetért való felelősségi irányelv, vagyis Environmental Liability Directive (ELD) 

megalkotásához vezető első lépcső az un. Fehér Könyv közzététele volt. A koncepció 

lényege, hogy a szennyező ne csak a hagyományos értelemben vett károkért, hanem a 

környezeti károsodásokért (és helyreállításért) is feleljen. A Fehér Könyv a helyreállítást a kár 

fogalmával hozta összefüggésbe, mert a kártérítés hatása sokszor a károkozóra károsabb, 

http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimajog/10-szoszedet/13-engedely
http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimajog/10-szoszedet/14-szakhatosagi-hozzajarulas
http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimajog/10-szoszedet/15-kornyezeti-hatasvizsgalat
http://kertesztananyag.hu/klimavaltozas/klimajog/10-szoszedet/16-ekhe
http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm


mint maga a kár hatása. Ahol a kár helyreállítása nem lehetséges, akkor olyan alternatív 

megoldásokat kell figyelembe venni melyek eredménye azonos. Az ELD 2004.04.30.-tól 

hatályos horizontális hatállyal rendelkezik, 2007.04.30-ig kellett a tagállamoknak átültetni a 

nemzeti jogukba. 

Irányelv tárgya, hatálya 

Az irányelv tárgya, egyben célja a környezeti károk megelőzése és felszámolása érdekében 

keretrendszer létrehozása a szennyező fizet elvének alkalmazásával. Az irányelv hatálya 

kiterjed a vízben, talajban, védett fajokban, természetes élőhelyekben esett károkra. Ebből a 

szempontból Vízben kár akkor történik, ha a víz ökológiai, kémiai, mennyiségi összetevőit 

jelentősen hátrány éri. Talajkár olyan eseményt jelöl, amely jelentősen káros hatással, vagy 

annak veszélyével jár az emberi egészségre. Talajba, vagy annak felszínére juttatott kémiai 

anyagok, mikro-organizmusok stb., következtében áll elő. Kivételek rendszere: Ide tartozik a 

vis major, a háború, az egyes nemzetközi egyezmények alkalmazási körébe tartozó károkozó 

tevékenység (beleértve a jövőbeni módosításokat is), atomenergiával kapcsolatos 

tevékenységek, természeti katasztrófák elleni védelmet szolgáló tevékenységek, olyan diffúz 

szennyeződések, ahol nincs okozati összefüggés a kár, és a tevékenység közt stb. 

A tevékenység végzőjének kötelezettségei 

Az irányelvben szabályozást nyernek az egyes tevékenységek akkor is, amikor még csak a kár 

bekövetkezése fenyeget, és akkor is, amikor már be is következett a kár. A tevékenység 

végzője köteles: megelőző intézkedések megtételére; a hatóságok tájékoztatása; hatóság 

kötelezése alapján további információszolgáltatásra; intézkedések megtételére; költségek 

viselésére. Kötelezettségei megváltoznak, a kár bekövetkezését követően, azaz: hatóság 

tájékoztatása minden részletről; kárfelszámolási, egészségvédelmi, szennyeződéskezelési, 

helyreállítási, és más intézkedések vázolása; költségek viselésére; hatóság kötelezése alapján 

további információszolgáltatás. A kár bekövetkezését megelőzően a hatóság köteles, 

amennyiben a tevékenység végzője nem teljesíti kötelezettségét, akkor erre őt utasítani, 

továbbá elvégezni a szükséges intézkedéseket. A kár bekövetkezését követően köteles a 

harmadik félt felkutatni, ha a tevékenység végzője bizonyítja, hogy a kárt az okozta; 

helyreállítási költségeit viselni, majd a költségek behajtását kezdeményezheti 5 év elévülési 

határidővel; közös kár okozásánál költségmegosztást kezdeményezni. (permit defence 

illetve, state-of-the-art defence – hatóság viseli a teljes költségeket). Nincs visszaható 

hatálya, csak azok a károk tartoznak ide, amelyek 2007.04.30. után keletkeztek, az elévülési 

idő az irányelv értelmében 30 év. 

A helyreállítás szempontrendszere 

Az elsődleges helyreállító intézkedések épp a károsodott területen lévő természetes 

erőforrásokat állítják vissza a baleset előtti állapotba. A kiegészítő helyreállító intézkedések, 

akkor szükségesek, ha az elsődlegeseket nem lehet elvégezni, vagy ha nem elegendő csak az 

eredeti állapotot elérni. A kiegyenlítő helyreállítás a természeti erőforrásokban esett 

ideiglenes károkat állítja helyre. A helyre állítás, pótlás után a természeti erőforrásoknak 



azonos „hasznokat” kell nyújtaniuk az embereknek, mint az eredeti (de megsérült vagy 

megsemmisült) erőforrásoknak. 

MAGYARORSZÁG 

1995.évi LIII. törvény IX. fejezetének vonatkozó, releváns rendelkezései 

 A környezethasználó büntetőjogi, szabálysértési jogi, polgári jogi és közigazgatási 

jogi felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért. 

 A környezethasználó a környezetkárosítást, a környezetveszélyeztetést köteles 

abbahagyni, attól tartózkodni, a hatóságot azonnal tájékoztatni, a környezetkárosodás 

bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni a környezetkárosodás 

enyhítése, a kárelhárítás, ill. a további környezetrombolás megakadályozása érdekében. 

 Környezetkárosodás bekövetkezése esetén a környezethasználó az eredeti állapotot 

vagy külön a jogszabályban meghatározott, az eredeti állapothoz közeli állapotot 

helyreállítani, ill. helyreállítási költségeket viselni köteles. 

 Az előírt intézkedések elmulasztása esetén, a hatóság a tevékenység folytatását 

korlátozhatja, felfüggesztheti, de akár meg is tilthatja. 

Ha több környezetkárosodás, ill. több környezeti elemet érintő környezetkárosodás egyidejű 

helyreállítása szükséges, de megvalósítására nincs lehetőség, a környezetvédelmi hatóság 

dönt a környezetkárosodások helyreállításának sorrendjéről. Jogerősen megállapított 

környezetkárosítás esetén a környezetvédelmi hatóság a helyreállítási intézkedés 

megtételére kötelező határozatban elidegenítési és terhelési tilalmat rendel el a 

helyreállítási intézkedés megtételére kötelezett személy azon ingatlanaira, amelyek a 

helyreállítási intézkedés költségeinek előreláthatólag finanszírozandó összegére kellő 

fedezetet nyújtanak. Aki jogszabályban, hatósági határozatban, közvetlenül megállapított 

előírást megszeg, ill. határértéket túllép, a jogsértő magatartás súlyához igazodó 

környezetvédelmi bírságot köteles fizetni. 

90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 

 A környezetszennyezés megszüntetése érdekében megelőző intézkedéseket, 

helyreállítási intézkedéseket kell tenni. 

 A környezetkárosodás bekövetkezése esetén kárelhárítást, minden más esetben 

kármentesítést köteles végezni a környezethasználó. 

 Azonnali beavatkozás szükséges, amennyiben a környezetkárosodás 

közegészségügyet, közbiztonságot veszélyezteti, ill. a környezetkárosodás felszámolása 

azonnali beavatkozással eredményesebb, hatékonyabb, gazdaságosabb. 

 A környezetkárosító köteles tájékoztatni a környezetvédelmi és vízügyi 

igazgatóságot. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500053.TV
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 Ha a környezethasználó nem képes a környezetkárosodást megelőző intézkedések 

megtételére, a kárelhárítás elvégzésére, az igazgatóság szakmai irányítása mellett köteles 

részt venni a kárelhárításban. 

Állat és növényfajok védelme 

A biodiverzitás védelme 

Nemzetközi jogi értelemben a biológiai sokféleség megőrzésének alapvető célja, a földi élet 

minden formájának megőrzése mellett az, hogy az ember a biodiverzitás komponenseit 

fenntartható módon használja, ill. a genetikai források hasznosításából származó jövedelmet 

igazságosan ossza el. A FAO becslése szerint az elmúlt 100 évben a mezőgazdaságban 

használt fajták sokféleségének 75%-át elvesztettük, a maradék negyedrész java pedig 

veszélyeztetett. A Biológiai Sokféleség Megőrzéséről szóló egyezményt (1992. Rio de 

Janeiro) – hazánk 1995. évi LXXXI. törvényben ratifikálta. Cél a biodiverzitás fenntartható 

megőrzése, ami oly módon és ütemben történő használatot jelent, mely nem vezet a 

biológiai sokféleség hosszú távú csökkenéséhez. A természetvédelem elsődleges, gyakorlati 

céljai: a növényi biodiverzitás fenntartása; az állatfajok sokféleségének megőrzése; a 

növény- és állatfajok társulásainak, valamint élőhelyeiknek védelme. 

Állatfajok sokféleségének védelme – madárvédelmi irányelv tekintetében 

Kiemelt terület a vadon élő madarak védelme! A madarak és élőhelyeik védelme érdekében 

az egyes tagállamok a következő intézkedéseket tehetik meg: védett területek kialakítása; 

védett területeken belüli és kívüli élőhelyek ökológiai szempontú fenntartása és kezelése; 

biotópok kialakítása. Veszélyeztetettség szempontjából megkülönböztetünk: 

 kipusztulással fenyegetett fajok; 

 élőhelyüket meghatározott változásaira érzékeny, ún. indikátor fajták; 

 a kis állományuk, korlátozott helyi elterjedésük miatt ritkának minősített fajokat; 

 élőhelyük egyedi jellege miatt különleges figyelmet érdemlő egyéb fajokat. iii. 

Természetes élőhelyek védelme 

A tagállamok az arra legalkalmasabb területeiket egyes fajok védelme érdekében különleges 

védelmi területekké minősíthetik. Az átfogó szemléletű élőhely-védelem közösségi jogi 

megnyilvánulása a Natura 2000 területek védelme. Az irányelv értelmében a biodiverzitás 

megőrzése a tagállamok európai területein, a természetes élőhelyek és a vadon élő fajok 

megőrzésén keresztül közérdek. Megteremtette a speciális természetvédelmi területek 

átfogó európai ökológiai hálózatát. A Natura 2000 területeken egy vagy néhány faj 

érdekében kell intézkedni, a védett természeti területeken pedig valamennyi faj, azaz az 

egész rendszer áll védelem alatt. A Natura 2000 területet veszélyeztető beruházás csak 

közérdekből engedélyezhető, melynek tényéről az Európai Bizottságot tájékoztatni kell. 

(Magyarországon a Natura 2000 területek kiterjedése 20,6%.) 

Védett természeti területek 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500081.TV
http://www.natura.2000.hu/


A védelemre érdemes természeti területek, amelyek olyan erdő, gyep, nádas művelési ágú, 

vagy művelés alól kivett, illetve mező- és erdőgazdálkodási hasznosításra alkalmatlan 

földterületek, ahol az élőhelyek kialakulására az emberi beavatkozás csekély mértékben 

hatott, az ott lejátszódó biológiai folyamatokat alapvetően a természetes önszabályozás 

jellemzi, és közvetlen emberi beavatkozás nélkül is fennmaradnak. A természeti területek 

egy része speciális minősítésű: 

 védelem alá helyezett természeti területek 

 védőövezetek 

 Natura 2000 területek 

 érzékeny természeti terület. 

Érzékeny természeti területek 

Az érzékeny természeti területek kijelölésére és létesítésére bárki tehet javaslatot az 

illetékes nemzeti park igazgatóságnak. A vidékfejlesztési miniszter dönt újabb érzékeny 

természeti területek létesítéséről. Természetkímélő gazdálkodáshoz az Agrár-

környezetgazdálkodási Program (AKG) keretében meghirdetett pályázatok útján támogatás 

vehető igénybe. 

Védett természeti területek típusai 

Nemzeti park: olyan országos jelentőségű nagyobb kiterjedésű terület, amelynek elsődleges 

rendeltetése a különleges jelentőségű növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi értékek 

védelme, a biológiai sokféleség és természeti rendszerek működésének fenntartása. 

(Hortobágyi Nemzeti Park, Aggteleki Nemzeti Park) 

Tájvédelmi körzet: olyan jellegzetes természeti adottságokban gazdag, a nemzeti parkokhoz 

képest kisebb, többnyire összefüggő terület, ahol az ember és a természet kölcsönhatása jól 

megkülönböztethető jelleget alakított ki és elsődleges rendeltetése a természeti értékek 

megőrzése. (pl.: Pilisi Tájvédelmi Körzet) 

Természetvédelmi terület: jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag, 

kiterjedését tekintve kisebb, ált. egy-egy település határában lévő természeti terület, 

amelynek elsődleges rendeltetése a természeti értékek védelme. 

Természeti emlék: a természet különleges egyedi képződménye, melyet egyedileg védelem 

alá helyezhetnek. 

A védetté nyilvánítás előkészítő eljárással indul. Az eljáró hatóság az összes érdekelt fél 

bevonásával konzultatív megbeszélést és helyszíni szemlét tűz ki. Az eljáró hatóság az 

érintett területet az eljárás lefolytatásának időtartamára, de legfeljebb 3 hónapra ideiglenes 

védettség alá helyezi. Védett természeti területek hasznosítására vonatkozó részletes 

szabályokat a természetvédelmi törvény tartalmazza. A legáltalánosabb követelmény az, 

hogy tilos a védett természeti terület állapotát és jellegét a természetvédelmi célokkal 

ellentétesen megváltoztatni. Védett természeti területen: 

http://www.hnp.hu/
http://www.anp.hu/


 autópályát, valamint a vadon élő állatfajok ismert vonuló útvonalait keresztező 

egyéb nyomvonalas létesítményt, úgy kell megépíteni, hogy a vadon élő állatfajok 

egyedeinek átjutása biztosítva legyen; 

 tilos olyan épületet, építményt, nyomvonalas létesítményt megvalósítani, amely a 

terület jellegét és állapotát veszélyezteti, károsítja, vagy a tájképi egységet megbontja; 

 gondoskodni kell a vadon élő fajok életközösségei, valamint a biológiai sokféleség 

fennmaradásához szükséges természeti feltételek megőrzéséről; 

 repülés számára tiltott vagy korlátozott légteret ki kell jelölnie a hatóságnak. 

Hatósági engedély szükséges: kutatás, gyűjtés végzéséhez; termőföld művelési ágának 

megváltoztatásához; fasor kivágásához stb. Védett természeti terület károsítása, 

veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén a természetvédelmi hatóság köteles az ilyen 

magatartás tanúsítóját a tevékenység folytatásától eltiltani, természetvédelmi bírsággal 

sújthatja, valamint ellene szabálysértési vagy büntető feljelentést tehet. Tulajdonos vagy 

földhasználó köteles tűrni, hogy a természetvédelmi hatóság a védett természeti terület 

tudományos megismerése, bemutatása érdekében a földrészletet megközelítse, az ingatlant 

időlegesen használja, a természet állapotát ellenőrizze stb. 

Levegőminőségi szabályozás alapjai az Európai Unióban és hazánkban 

A légszennyezés OECD definíciója: a légszennyezés anyag, vagy energia antropogén módon, 

közvetve vagy közvetlen környezetbe juttatása. 

A nemzetközi jog szerint a releváns légszennyezés megvalósulásához nem elegendő a 

veszélyeztetés megvalósulása, hanem káros következmény meg kell valósuljon, a jogszerű 

környezethasználat akadályozása mellett. 1979-ben megindult a légszennyezéssel 

kapcsolatos nemzetközi jogalkotás amely kettős irányban haladt tovább: több államot érintő 

légszennyezés illetve a globálisan ható légszennyezések (ózonlyuk, globális felmelegedés 

kialakulása) szabályozása. A levegővédelem Európai Uniós szabályai közül 6. 

Környezetvédelmi akcióprogramja kimondja, hogy a légszennyezést olyan szintre kell 

visszaszorítani, ahol az egészségre gyakorolt káros hatások minimalizálhatóak. A 

légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése során az Egészségügyi Világszervezet 

(WHO) előírásaira, programjaira kell tekintettel lenni. A levegő minőségének vizsgálatakor 

figyelembe kell venni az érintett népességcsoportok, ökológiai rendszerek méretét. Ha a 

levegőminőség állapota jó, ezt az állapotot fent kell tartani. Ha nem, a tagállamok hoznak 

intézkedéseket a határértékek és a kritikus szintek betartására. A 2008/50/EK irányelv célja 

hogy a levegőminőség szempontokat más szakpolitikákba integrálják. Az irányelv előírja a 

konzultáció kötelezettségét az egyes tagállamok számára, ha egy másik tagállamból 

származó jelentős mértékű szennyezést követően egy szennyező anyag szintje meghaladja, 

vagy feltehetőleg meg fogja haladni a megfelelő levegőminőség célkitűzéseket, illetve a 

riasztási küszöbértéket. Az Európai Unió fenntartja a jogot, hogy a határokon átnyúló 

légszennyezés eseten, a szubszidiaritás elvéből kifolyólag közösségi intézkedéseket lehessen 

hozni. Az irányelv az ózonszennyezés csökkentését prioritásnak tartja 

http://www.who.int/en/
http://www.who.int/en/
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A levegővédelem hazai szabályai: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. Kormányrendelet A 2008/50/EK irányelv alapján 

alkotott kormányrendelet hatálya elsősorban a levegőterhelőkre terjed ki, akik természetes, 

jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek lehetnek, amelyek 

terméke/tevékenysége levegőterhelést okoz(hat). A rendelet nem terjed ki a zárt terek 

levegőminőségének védelmére, de tartalmaz az irányelven túlmenően további definíciókat. 

Pl. levegőterheltség, légszennyezettségi határérték, szaghatás, diffúz légszennyező forrás, 

helyhez kötött légszennyező forrás, légszennyező pontforrás, emisszió, imisszió, 

egészségügyi határérték. A légszennyezettséget az Országos Légszennyezettségi 

Mérőhálózat méri, ők tartatják be a határértékeket. A pontosságot a Levegőtisztaság-

védelmi Referenciaközpont biztosítja. 

Tájékoztatási kötelezettség: A Mérőhálózat által mért levegőterheltségi adatok interneten 

keresztül történő elérhetőségét, és a nyilvánosság folyamatos tájékoztatását, a 

környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapja biztosítja. Ahol 

egyes légszennyező anyagok koncentrációja meghaladja az éves levegőminőségi értékelés 

célértékeit, ott levegőminőségi tervet kell készíteni. Ha ezt több anyag koncentrációja is 

meghaladja, akkor integrált levegőminőségi tervet kell elkészíteni. Speciális területeken 

szmogriadó terv elkészítése szükséges. (pl. Budapest) Jogkövetkezmény: A levegővédelmi 

követelmények megsértése esetén levegőtisztaság-védelmi bírság szabható ki. A 

levegőterhelő tevékenység korlátozható, felfüggeszthető, vagy megszüntethető. 

A vízgazdálkodás átfogó szabályai 

Mind az uniós, mind a nemzeti jogokban a vízvédelem felosztható felszín alatti és felszín 

feletti vizek védelmére. Az Európai Unió vízügyi politikájának keretét a 2000/60/EK 

irányelv határozza meg. Az irányelv általános célja a vízvédelmi politika fejlesztése a 

fenntarthatóság és az integráció elérése érdekében. Továbbá cél, hogy egyszerre lehessen 

kielégíteni a fogyasztási igényeket, valamint a környezetvédelmi szempontokat. 

Fenntartható vízfogyasztás: A vízvédelmi keretszabályozás kiterjed a határértékekkel 

kapcsolatos minőségi és kibocsátási tilalmak, engedélyek illetve vízgyűjtő-területi 

menedzsmentre. (Ilyen tilalom lehet a közvetlen kibocsátás tilalma, a vizek használatának 

tilalma, egyes árucikkek piacra helyezésének tilalma.) A keretirányelv a fentieket az alábbi 

módszerek segítségével éri el: 

 Általános kereteket teremt amelyen belül a Közösség, a nemzeti és regionális 

hatóságok fejleszthetik az integrált és koherens vízvédelmi politikát, 

 Biztonsági háló szabályaival meghatározza a vízvédelmi problémákat, és ezekre is 

kiterjeszti a vízvédelmi szabályozás tárgykörét, 

 Biztosítja a szükséges nyilvánosságot. 

Megfelelő alapot teremt a vízi környezet állapotára és az arra vonatkozó hatásokra kiterjedő 

információk gyűjtéséhez. A legfontosabb jogintézmény a vízminőségi határértékek 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000306.KOR
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meghatározása, valamint ezek mérésének gyakoriságát, helyét, módszerét szabályozó 

rendelkezések kidolgozása. 

A vízvédelem hazai szabályai 

Magyarország teljes területe a Duna vízgyűjtőterület része, kiemelkedő a felszín alatti 

vízkészlet, ám rendkívül sérülékeny az ivóvíz bázisunk. A vízkivétel 75%-a felszín alatti 

vizekből történik. Az állam határozza meg a környezetvédelmi tevékenysége körében a víz, 

mint környezeti elem minőségi és mennyiségi célállapotát. Egyes víztestek az állam 

kizárólagos tulajdonában vannak: folyók, patakok, nagy tavaink, vízművek (csatornák, 

zsilipek, árvízkapuk). Helyi önkormányzatok törzsvagyona a vízközművek. Efölött 

rendelkezhet úgy, hogy gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben kizárólagos tulajdonos 

vagy a működtetés gyakorlásának jogát időlegesen koncessziós szerződésben átengedi. A 

vizet, mint környezeti elemet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel 

és a vízutánpótlás egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon, teljesüljenek a vizek 

jó állapotára vonatkozó célkitűzések elérését biztosító követelmények. A vízjogi 

engedélyezési rendszer, mint a közvetlen mennyiségi és minőségi vízvédelmi eszköz a 

vízhasználathoz való hozzájutás közérdekű kontrollját valósítja meg. A vízkészlet 

hasznosítására vízjogi létesítési engedély csak akkor adható, ha ezzel egyidejűleg a 

hasznosítással összefüggésben keletkezett szennyvíz, valamint a csapadékvíz 

összegyűjtéséről, elvezetéséről, kezeléséről és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő 

elhelyezéséről gondoskodtak. A vízigény kielégítési sorrendje a következő: 

 létfenntartási, 

 ivó és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási, gyógyászati, valamint a lakosság 

ellátását közvetlenül szolgáló termelő- és szolgáltató tevékenységgel járó vízigények, 

 állatitatási, haltenyésztési, 

 természetvédelmi, 

 halgazdasági, 

 egyéb 

A víz igénybevételéért járó díjat a vízkészletet igénybe vevőnek, illetőleg a fogyasztónak kell 

megtérítenie. Ugyanez az elv érvényesül a szennyvíz, mint veszélyeztető elem 

ártalmatlanítása és elhelyezése kapcsán. A vízhasználó (az a személy, aki a vizet szolgáltatás 

teljesítésére vagy saját céljaira vesz igénybe), és üzemi fogyasztó (aki évi 10 000 m3-nél több 

vízmennyiséget használ fel) köteles vízkészletjárulékot fizetni. Szolgalmi jog: a vízjogi 

engedélyezéssel járó járulékos jogok.(pl. vízvezetési szolgalmi jog, vízhasználati szolgalmi 

jog) 

Hulladékgazdálkodási alapelvek 

Hulladék jogi meghatározása: Olyan anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, 

megválni szándékozik vagy megválni köteles. A hulladék fogalma a 2006/12 EK irányelvben 

és az azt módosító 2008/98 EK irányelvben szinte megegyezik. Tartalmaz két szubjektív és 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0009:0009:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:HU:PDF


egy objektív elemet. Objektív: megválni köteles. .Szubjektív: megválik, megválni szándékozik 

A hulladékhierarchia a hulladékok kezelésének lehetőségeit mutatja. A legkedvezőbb 

megoldásoktól haladva a kedvezőtlenebb lehetőségek felé. A hulladékkezelés felosztásnak 

több változata ismert: az Európai Unió az ötlépcsős hulladékhierarchia fogalmát fogadta el, 

de gyakori még az ún. 3R (reduce – reuse – recycle) felosztás is. 

Megelőzés (prevention) 

A korszerű hulladékgazdálkodásban ez az első lépés, hiszen "az a hulladék a legjobb, ami 

nem is keletkezik". Ennek érdekében hulladékszegény technológiákat, gazdasági ösztönzőket 

kell bevezetni: a betétdíjas csomagolás alkalmazása, hosszú élettartamú termékek gyártása, 

kisebb tömegű termékek gyártása, javítható termékek gyártása, a kisipari javító 

szolgáltatások támogatása, termékhelyettesítés - a hulladékképző termék felváltása, 

takarékos termékhasználat - a használati idő növelése, a fogyasztás csökkentése - bizonyos 

termékekről való lemondás, környezetterhelő termékek adóztatása (pl. írországi 

szatyoradó). A másik lehetséges megelőzési technika a környezettudatos vásárlás. A 

megnövekedett kínálat, a reklámok és az akciók sokszor felesleges vásárlásokba "hajszolnak" 

bele minket, melynek vagy az az eredménye, hogy fogyasztás előtt lejár a szavatossága, vagy 

nem használjuk. 

Újrafelhasználás (re-use) 

A hulladékok keletkezésének elkerülésére jó megoldási lehetőség az újra használat. Ez 

esetben az adott terméket, csomagolást - átalakítás nélkül - újra ugyanarra a feladatra lehet 

használni, mint amire eredetileg gyártották. Ennek legismertebb példája a visszaváltható 

(betétes) üveg. A 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény (Hgt.) és a csomagolásról és a 

csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. 

Rendelet (Cskr.) alapján a hasznosítás lehet újra használat, vagy hasznosítás. 

Újrahasznosítás (re-cycle) 

Az anyagában történő hasznosítás (más néven újrafeldolgozás, a hulladékból újra terméket 

állítanak elő) Sokféleképpen nevezzük, de mindegyiknek egy a lényege, az anyagában 

történő hasznosítás, azaz a hulladékból újra termék készül. Így a nyersanyag és a 

másodnyersanyag nem vész el, csak átalakul. A hulladékká vált termék eredeti funkciója 

módosul vagy egészen megváltozik (például pillepalackból polárpulóver készül). 

Egyéb hasznosítási eljárások (recovery) 

A hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy szolgáltatásban történő 

felhasználása. Ez a folyamat irányulhat hulladékban lévő különböző anyagok (szerves, 

szervetlen anyagok) visszanyerésére, újrafeldolgozására (anyagában történő hasznosítására), 

vagy a hulladék anyagaiban rejlő energia felhasználására (energetikai hasznosítás). 

Lerakás (disposal) 

Növekvő mennyiségű hulladékaink kezelésének leggyakoribb módja ma még mindig a 

lerakás (deponálás). Ennek során a hulladékot anyagi minőségének megváltoztatása nélkül 

elszigetelik a környezet elemeitől, vagyis csak egy jól szigetelt területre szállítják és ott egy 

gödörben lerakják. Jelenlegi hulladéklerakóink többsége nem felel meg az Európai Unió 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000043.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200094.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200094.KOR


követelményeinek, ezért kb. 2200 lerakót kellett bezárni 2009. július 1-ig, s utána 

"rekultiváció" következik, 

A hulladékgazdálkodás alapelvei 

Megelőzés elve: a hulladékok mennyiségének és veszélyességének a legkisebb mértékűre 

csökkentése.  

Elővigyázatosság elve: a veszély és a kockázat valós ismerete nélkül úgy kell eljárni, mintha 

azok a lehetséges legnagyobbak lennének.  

Gyártói felelősség elve: a termék előállítója felelős a hulladékgazdálkodás követelményei 

szempontjából kedvező anyagok, technológiák megválasztásáért. (Ide értve a termék 

előállítását, életciklusát, hulladékká válását, hasznosítását, ártalmatlanítását.) A gyártónak a 

hulladékok kezelésének költségeihez is hozzá kell járulnia.  

Megosztott felelősség elve: a gyártói felelősség alapján fennálló kötelezettségek 

teljesítésében a termék és az abból származó hulladék teljes életciklusában érintett 

szereplőknek együtt kell működniük.  

Elvárható gondosság elve: a hulladék birtokosa köteles a lehetőségeinek megfelelően 

mindent megtenni annak érdekében, hogy a hulladék minél kisebb mértékben terhelje a 

környezetet.  

Elérhető legjobb eljárás elve: törekedni kell a legkisebb környezet-igénybevétellel járó 

technológiák bevezetésére (anyag és energiatakarékos technológiák, környezetszennyező 

anyagok kiváltása stb.).  

A szennyező fizet elve: a hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált termék 

gyártója köteles a hulladék kezelési költségeit megfizetni, vagy a hulladékot ártalmatlanítani. 

A szennyezés okozója, ill. előidézője felel a hulladékkal okozott környezetszennyezés 

megszüntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért, az okozott kár megtérítéséért.  

Közelség elve: a hulladék hasznosítása, ártalmatlanítása a lehető legközelebbi, arra alkalmas 

létesítményben történjen. Regionalitás elve: a hulladékkezelő létesítmények kialakítása 

során a területi gyűjtőkörű létesítmények hálózatának létrehozására kell törekedni. 

Az önellátás elve: a képződő hulladékok teljes körű ártalmatlanítására kell törekedni. 

Fokozatosság elve: a hulladékgazdálkodási célokat ütemezett tervezéssel 

(hulladékgazdálkodási terv), egymásra épülő lépésekben, az érintettek lehetőségeinek és 

teherviselő képességének figyelembevételével kell elérni. 

Hulladékáramok 

A hulladék életciklusa a keletkezésétől a végleges megszűnéséig tartó ciklust. A 

hulladékoknak két fő csoportja van: általános hulladékok (termelési ill. települési 

hulladékok), illetve veszélyes hulladékok. Kiemelt hulladékáramok és szabályozásuk: 

 Hulladékelemek, akkumulátorok 2006/66/EK ill. 181/2008 

Kormányrendelet Hulladékelemek maga a visszavételi terv. A gyártó egy koordinátorra 

bízza ezt a felelősséget. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:266:0001:0014:hu:PDF
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800181.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800181.KOR


 Roncsautók: 2005/53/EK ill. 267/2004 Kormányrendelet: Gyártó felelőssége a 

kialakításnál a veszélyes anyagok arányának csökkentése 

 Csomagolási hulladék: 94/62/EK ill. 94/2002 Kormányrendelet. Nehézfém 

koncentráció max. 0,01% 10) 

Hulladékgazdálkodás szabályai 

Törvény által mindenféle tevékenység felé elvárás, hogy minél kevésbé szennyezzék a 

környezetet. Amennyiben a hulladékképződés elkerülhetetlen akkor figyelemmel kell lenni: 

 keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére 

 veszélyességének csökkentésére 

 ártalmatlanítás megkönnyítésére. 

 továbbá elő kell segítenie az anyag- és energiatakarékos technológiák alkalmazását, 

a hulladék termelési-fogyasztási körfolyamatban való tartását, hulladékként kockázatot 

jelentő anyagok kiváltását. 

 Ártalmatlanítás csak végső esetben lehetséges. 

Jogszabály megkülönbözteti egymástól: 

 hulladékot és veszélyes hulladékot 

 biológiailag lebomló hulladék 

 ipari úton termelődő hulladék 

 kenőolaj hulladék 

Továbbá megkülönbözteti a hulladék termelőjét a birtokosától. Alapelve, hogy a hulladék 

hasznosítási művelet után többé már nem tekinthető hulladéknak. A hulladékkezelés 

engedélyhez kötött tevékenység, az engedélyek határozott időre szólnak, de mindig 

megújíthatóak. Tagállamok illetékes hatóságaik által tervet készítenek, lefedve az ország 

egész területét, ezt elemzik és akciókat fogalmaznak meg rá. A hulladékmegelőzési 

programokat legkésőbb 2013-ig ki kell dolgozni. Lehet a hulladékterv része is, de külön terv 

is. Célja a gazdasági növekedés és a hulladékkeletkezés közötti összefüggések 

megszüntetése. 2015-ig elkülönített hulladékgyűjtési rendszert kell kiépíteni 

papír/fém/műanyag és üveghulladék tekintetében. 2020-ig 50%-ra kell emelni az 

újrafeldolgozás arányát. 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek 

Gyártók kötelezettségei: 

 köteles a terméket/csomagolóanyagot úgy kialakítani, hogy figyelemmel legyen az 

alacsony energiahasználat követelményeire így kevesebb hulladék keletkezik 

 fogyasztók tájékoztatása, 

 kötelező környezetbarát védjegyek alkalmazása termék-visszafogadás 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:241:0051:0056:HU:PDF
http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/jogszabalyok/267_2004_IX23_Korm.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20090420:HU:PDF
http://www.recomplex.hu/pdf/94-2002_kormany_rendelet.pdf


Forgalmazók kötelezettségei: 

 megosztott felelősség elve a gyártóval 

 betét-letéti díj ellenében visszafizetni azt, csomagolóanyagot visszagyűjteni. 

Felhasználók kötelezettségei: 

 köteles a szervezett hulladékgyűjtést igénybe venni. 
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