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ELŐSZÓKÉNT „VAHAVA” 

 

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint a Magyar Tudományos 

Akadémia vezetői 2003 júniusában megállapodtak három kutatási projekt indításáról. Az első 

a környezetállapot értékelésével (Németh Tamás akadémikus vezetésével), a második a 

fenntartható vízgazdálkodással (Somlyódy László akadémikus összefogásában), a harmadik a 

klímaváltozás hazai hatásaival és az arra adandó válaszokkal foglalkozik. Ez utóbbi 

vezetésére Láng István akadémikus kapott felkérést.  

A VAHAVA – VÁltozások – HAtások – VÁlaszok – mozaikszóval (Change – Impact 

– Response) ismertté vált projekt időtartama három év. 

A munkát 16 tagú Tudományos Tanács segíti. A projekt Tudományos Tanácsa: Láng 

István (elnök).  

Tagok: Csete László, Faragó Tibor, Führer Ernő, Harkányi Kornél, Harnos Zsolt, 

Ijjas István, Jolánkai Márton, Kovács Mátyás, Ligetvári Ferenc, Major György, Schweitzer 

Ferenc, Szász Gábor, Szirmai Viktória, Veisz Ottó, Vida Gábor. A projekt szűkebb szervező 

csoportja: Láng István, Csete László és Jolánkai Márton.  

A projekt tevékenységét állandó meghívottak is segítették: Ligetiné Nechay Erzsébet, 

Marton István, Németh Tamás, Somlyódy László és Teplán István. 

A klímaváltozás és időjárás nemzetközi és hazai aktualitása nem szorul bizonyításra, 

hiszen teljesen nyilvánvaló – már a közelmúlt jelenségei alapján is –, hogy a társadalmi, 

gazdasági és a természeti környezet viszonyai, következésképpen az életfeltételek, gyökeres 

változások előtt állnak.  

A VAHAVA projekt céljai a felkészülés, megelőzés, védekezés, helyreállítás 

érdekében az alábbiak: 

1. A Nemzetközi és hazai előzmények áttekintése, a klímaváltozáshoz kapcsolódó új 

fogalmak bevezetése, a hazai időjárási jelenségek áttekintése, Az eddigi tapasztalatok, 

tanulságok áttekintése, a reagálások kritikai értékelése, valamint a hatásterületek, a 

válaszmegoldások, eszközök, feltételek feltárása, ezekre a társadalom felkészülésének 

előmozdítása. 

2. A klímapolitika hazai meghonosítása, a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia 

koncepciója alapjainak kidolgozása 20-25 év időtávra, amit időszakonként konkretizált 

cselekvési programokkal valósítanak meg. 



3. Felsőszintű döntésre – országgyűlési határozatra – javaslat összeállítása, a feladatok 

végrehajtásáról, a feltételek megteremtéséről, a végrehajtásban szereplők felkészítéséről. 

A kutatási projekt módszertani jellegzetességei a nagyrendszer szintézis, az 

interdiszciplináris és multiszektoriális szemlélet, valamint a széles körű partnerségi kapcsolat. 

A projektben szakemberek széles köre vett részt, s figyelembe vették a nemzetközi 

kutatásokat, a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok, a Nemzeti Környezetvédelmi 

Program és a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram egyes kutatási eredményeit, 

illetve a hazai szakirodalomban publikált egyéb megállapításokat.  

A VAHAVA projekt offenzív kommunikációs stratégiájával (tv-, rádiószereplések, 

újságcikkek, konferenciák stb.) hívta fel a széles közvélemény, a döntéshozók, szakemberek, 

civil szervezetek stb. figyelmét a klímaváltozásra való felkészülésre. 

Az „AGRO-21” Füzetek című periodikának 18 számában eddig 305 szerzőtől, 176 

tanulmány és 18 egyéb közlemény jelent meg. A szerzők között klimatológusok, biológusok, 

növénynemesítők és -termelők, kertészek, erdészek, egészségügyi és katasztrófavédelmi 

szakemberek, energetikusok, matematikusok, építészek, a társadalomtudományok képviselői, 

stb. egyaránt megtalálhatók. A megjelent tanulmányok témaköreit, címét, szerzőit az l. 

függelék tartalmazza. 

A rendezvények, kiadványok több fontos, az egész társadalmat érintő kérdésre is 

ráirányították a figyelmet, melyek pozitív reagálásokat eredményeztek, mint például: a 

klímapolitika, a légkörvédelem és az alkalmazkodás fontossága, a biztosítások növekvő 

szerepe, a különféle alapok létesítése és összehangolt működtetése, a felkészülés humán, 

anyagi-műszaki feltételei, a szükséges tartalékok stb. A rendezvények jegyzéke a 2. 

függelékben található. 

A jelenlegi munkában közreműködők névsorát a 3. függelék ismerteti. 

A VAHAVA rendezvényeire a projekt témaköréről füzetek jelentek meg, melyek a 

borító színéről (fehér, zöld, sárga, felhős kék stb.) váltak ismertté. 

A projekt programját, részeredményeit különféle civil szervezetek és intézmények 

képviselői körében is tárgyalták. Az előzetes összefoglalást 2005 őszén regionális szakértői 

vitákon értékelték az előre kiküldött „sárga” füzet alapján.  

 

 

 

 

 

 



Levél az éghajlatváltozással foglalkozó konferencia résztvevőihez 

(Magyar Tudományos Akadémia, 2006. március 9.) 

 

Tisztelt résztvevők, a természeti környezet megőrzésében együttműködő  

kormányzati és nem kormányzati szervezetek képviselői! 

 

A hurrikánok, elképesztő méretű aszályok, árvizek és katasztrófák a közelmúltban mélyen 

megrázták az emberiséget. Ezek olyan jelzések, amelyekkel egy veszélyben lévő bolygó 

próbál üzenni nekünk. 

 

A tudomány és a technika vívmányainak felelőtlen kiaknázásával rendkívüli ütemben 

alakítjuk át környezetünket, s miközben mindezt az emberiség szebb, egészségesebb és 

boldogabb jelenéért és jövőjéért tesszük, akaratlanul is elpusztítjuk bolygónk természeti 

értékeit. 

 

Ma már nem túlzás azt állítani, hogy a gazdasági, ipari termelés környezeti hatása a természeti 

folyamatokkal felerősítve elérte azt a kritikus szintet, ami globális változásokat idézhet elő. 

Sőt korunk egyik legfenyegetőbb – ha nem a legégetőbb – környezeti problémájává éppen a 

földi éghajlat gyökeres megváltozásának a veszélye vált. Már gyanítható, hogy a légkörbe 

kibocsátott szén-dioxid és a többi üvegházhatású gáz emelkedő koncentrációja, illetve ennek 

éghajlat-módosító hatása idézi elő az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási jelenségeket.  

 

Még nem pontosan ismerjük, hogy milyen következményekkel járhat ez a folyamat, de 

szabad-e várni a beavatkozással, ha látjuk, érezzük, hogy várhatóan visszafordíthatatlan 

változások előtt állunk? Hogyan nézzünk a tükörbe a nap végén, ha nem tudjuk, milyen 

életesélyeket hagyunk az utánunk jövő generációkra? 

 

Válaszokra van tehát szükségünk, mégpedig mihamarabbi válaszokra az emberiség előtt álló 

talán legkomolyabb és legbonyolultabb tudományos kérdésekre. Tudományos válaszokra, 

amelyek lelassíthatják, esetleg visszafordíthatják a környezetünket és az elkövetkező 

nemzedékeket veszélyeztető folyamatokat. Hiszem ezért, hogy minden eddiginél nagyobb 

szerep és felelősség hárul a tudós társadalomra. 

 

Elismeréssel és köszönettel adózom tehát az elsődlegesen az éghajlatváltozás várható 

hatásaival foglalkozó programban résztvevőknek, s köztük is külön Láng István 

akadémikusnak, a projekt koordinátorának. Elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy a 2003-

ban elindított kutatások folytatódjanak mind a környezetterhelés-csökkentés, mind az 

éghajlatváltozás hatásaira való felkészülés tudományos megalapozása, valamint egy átfogó 

stratégia előkészítése érdekében. Sok sikert kívánok ehhez mindannyiunknak. 

 

Budapest, 2006. március 9. 

 

Dr. Persányi Miklós 

környezetvédelmi és vízügyi miniszter 

 

 

 

 

 



 

TÁJÉKOZTATÓ 

a „Klímaváltozás várható hazai hatásai” projekt 2005 őszén tartott regionális  

szakértői vitáiról 

 

 

A debreceni (október 5.) és miskolci (október 6.) regionális szakértői viták után 

Veszprémben (október 19.), Pécsett (október 20.), majd Szegeden (október 27.), végül 

Budapesten (november 16.) került sor az eszmecserékre. „A globális klímaváltozás: hazai 

hatások és válaszok” című előzetes, csaknem 60 oldalas összefoglalást a szakértők a 

meghívóval együtt megkapták. A helyszínt mindenütt az MTA területi központja nyújtotta. A 

rendezvényeket élénk érdeklődés kísérte. 

 

A debreceni vitát Székely György akadémikus, a Debreceni Akadémiai Bizottság 

elnöke nyitotta meg, amihez Nagy János professzor – a Debreceni Egyetem rektora – 

kapcsolódott. Az október 6.-i szakértői vita Páczelt István, a Miskolci Akadémiai Bizottság 

elnöke köszöntőjével vette kezdetét. Debrecenben Láng István akadémikus, Miskolcon pedig 

Jolánkai Márton egyetemi tanár tartott tömör bevezető előadást. Veszprémben Mészáros 

Ernő, Pécsett Szolcsányi János, Szegeden pedig Telegdy Gyula akadémikus köszöntötte a 

megjelenteket, méltatva a témakör jelentőségét. A bevezető előadásokat Harnos Zsolt, Csete 

László és Ligetvári Ferenc egyetemi tanárok tartották. Budapesten Hámori József akadémikus 

köszöntötte a megjelenteket, s Láng István akadémikus előadása vezette be a vitát. A viták 

moderátora mindenütt Láng István akadémikus volt.  

 

Az érdeklődést jelzi, hogy szinte minden második megjelent szakember elmondta 

véleményét, javaslatait, kérdéseit Budapesten sokan – időhiány miatt – nem kaptak szót, de 

írásban megküldték véleményüket. A VAHAVA projekt iránt megnyilvánuló, regionális 

vitákon túlmutató, általános érdeklődésnek valószínű az a magyarázata, hogy az emberek 

érzékelik, hogy a klímaváltozás mindenkit és mindent érint. 

A széles körű párbeszéd kezdeményezésének célja az volt, hogy vélemények, 

javaslatok, ajánlások, kritikai észrevételek hangozzanak el a közreadottakról, a hazai 

klímapolitika szükségességéről, a légkörvédelemről, az alkalmazkodási stratégiáról, a javasolt 

feladatokról és intézkedésekről, a biztosítási rendszer átalakításának szükségességéről, a 

Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia szükségességéről és így tovább. 

 

Az eszmecsere résztvevői a leírtak kiegészítésével, egyes dilemmák felvetésével, 

illetve saját – témakörbe vágó – tapasztalataival járultak hozzá az alkalmazkodási stratégia 

finomításához.  

A rendezvényeken átadásra került az „AGRO-21” Füzetek 45. száma, melyben az 

időjárási viszontagságoknak leginkább kitett gyümölcstermelésben, az időjárási hatásokra 

adható válaszokat tárták fel a szerzők, oktatók és kutatók. A színvonalas munka 

példaértékűnek tekinthető a felkészülésben, a megoldások számbavételében. 

 

Összegezve megállapítható, hogy a vitákon egyetlen megjegyzés sem hangzott el a 

projekt feleslegességéről, viszont sokan hangsúlyozták a témakör aktualitását, a 

klímaváltozásra való felkészülés fontosságát, mindezek lakosság és döntéshozók felé történő 

kommunikálásának sürgető jellegét. A véleményekből, megjegyzésekből, javaslatokból, a 

terjedelmi korlátok miatt, a továbbiak illusztrálják a párbeszéd sokoldalúságát.  

 



Klímaváltozás 

 Ausztriában is indul VAHAVA-hoz hasonló program. Brüsszelben mesekönyvvel 

készítik fel a gyerekeket a klímaváltozásra. 

 Szükség van önálló hazai klímapolitikára, mert csak ez alapján lehet az EU rendszerébe 

integrálódni, illetve kapcsolódni a szomszédos országok programjaihoz, vagy idehaza más 

ágazati politikákhoz. 

 Legyen tisztában mindenki azzal, hogy az „időjárás” nem nálunk Magyarországon 

képződik, hanem ezek távolról, a légkör mozgásával érkeznek. 

 Érvek hangzottak el a zajló klímaváltozásról, az extremitások gyakoriságának 

növekedéséről, hiszen látható, hogy nem egyszerűen az elhanyagolt vízelvezető árkok, vagy a 

letarolt erdők hatásairól van szó.  

 Az ősszel lehullott csapadék nem pótolta a talajban felhalmozott hiányt! 

 Az időjárási események ismétlődnek, de régebbiekhez képest a kártételük egyre 

nagyobb! 

 Indokolt kidolgozni Magyarország jégeső térképét. 

 A beszélgető partnerek fontosnak tartották a várható változások összefüggéseinek a 

meghatározását, mert a hatások differenciáltak lehetnek.  

 Megnőtt az előrejelzések és a riasztás szerepe (Balaton, ónos eső, viharok stb.). 

 A javasolt alkalmazkodási stratégiában számolni kell azzal is, hogy az időjárás változási 

sebessége sokkal nagyobb, mint régebben. 

 A csapadék és hőmérséklet mellett a sugárzási viszonyok is fontosak. 

 Az aeroszolok nem kaptak megfelelő súlyt az előzetes összefoglalóban! 

 Veszprém megyében egy szakember 40 éve jegyzi az időjárási eseményeket, amelyek 8-

10 éves szárazabb-nedvesebb periódusok váltakozásáról tanúskodnak, de látható, hogy az 

utóbbi években megnőttek az extremitások. Véleménye szerint ezek kivédésében a talajokban 

tárolt víz megőrzése, a korszerű fajták, technológiák, a kórokozók és kártevők elleni 

védekezésben pedig a GMO-k szerepe fokozódik. 

 A helyi időjóslások a közelmúltig rendre bekövetkeztek, de az utóbbi években a régebbi 

megfigyelésekből levont következtetések nem bizonyultak helytállóknak. 

 Az egészségügyet ugyan nem érte váratlanul az időjárás változása, például a hőségnapok 

direkt és indirekt hatásaira adható válaszok, de még sok részlet tisztázása, illetve rendezésre 

vár, például a jogszabályi háttér. 

 A Földön élő 6 milliárd ember klímára gyakorolt hatása óriási bizonytalansági tényező. 

 A váratlan eseményekre való felkészülés minden eddiginél nagyobb figyelmet érdemel.. 

 

Természeti és épített környezet, zöldfelületek 

 Az ökológusok az ökológiai rendszerek változásokat jelző szerepüket, azok 

veszélyezettségét és fontosságát emelték ki. (Például a megfigyelt kocsánytalan tölgy 

állomány 70%-a kipusztult, s felgyorsult a talaj szerves anyag készletének bomlása, amely 

károsabb lehet az üvegházhatású gázok növelésében, mint a fosszilis energiák felhasználása. 

Kívánatos a Debrecen környékén kiszáradó vizes élőhelyek visszaállítása. Növekvő a vonuló 

madarak pusztulása.) 

 Egyre nagyobb a hasznosítható vízkészletek jelentősége, s ebben rendkívül fontosak a 

nemzetközi megállapodások, együttműködések.  

 Az alkalmazkodási stratégiában jelentős helyet szükséges szánni a települések 

vízgazdálkodására, mert 600 ezer ember vízellátása karsztvizekre, 2,5 millióé pedig parti 

szűrésű vízre alapozott. Ennek fényében fontos a szennyvízzel, a szennyvíz iszappal és a 

vizek újrahasznosításával foglalkozni. 

 Célszerű továbbá 



- erősíteni a klímaváltozás hidrológiai viszonyokra, a vízháztartásra gyakorolt hatásainak 

vizsgálatát;  

- a Kárpát-medencén belül a Duna-medencére is szükséges kitekinteni; 

- a nemzetközi vonatkozások miatt a továbbiakban külföldi résztvevőkkel való 

együttműködések növekvő jelentőségűek, célszerű a rendezvényekre külföldieket is 

meghívni; 

- ajánlatos lehatárolni és figyelembe venni azokat a területi egységeket, ahol 

összegeződhetnek a kedvezőtlen természeti és emberi tényezők; 

- a hazai belvizek keletkezésében a gazdasági-társadalmi hanyatlás is szerepet játszott; 

- egyes területek vízelnyelő képessége, érzékenysége eltérő; 

- a kis vízfolyások árvizeit általában rosszul sikerült emberi beavatkozások idézik elő; 

- az összefoglalóban javasolt mediterrán kutatóintézet helyszíne Pécs és Szeged lehetne. 

 A pécsi vita érdekes színfoltja volt Tigi József akadémikus, aki sziporkázó 

szellemességgel fűzött megjegyzéseket az elhangzott felszólalásokhoz, s különösen 

szenvedélyesen szólt az atomerőművek szükségességéről – melynek hosszú távú veszélyeit 

egy felszólaló élesen ecsetelte – és a tóriumról, a jövő hasadóanyagáról, ahol a visszamaradó 

anyag nem sugárzó. 

 A közlekedés jövőbeni kérdései az eddigieknél is nagyobb figyelmet érdemelnek, 

károkozó jelentőségük miatt.  

 A vitában kiemelték a megújuló energiaforrások témakörét, különösen a szélenergia 

felhasználás növelésének jelentőségét. 

 A klímaváltozás hatására megnő a települések önfenntartó szerepe, amit olyan 

fejlesztésekkel lehet elérni, melyek fenntarthatóan alkalmazkodnak az élhető természeti 

környezethez. 

- Az építmények szabványait mielőbb indokolt felülvizsgálni és a klímaváltozás várható 

hatásaihoz igazítani. 

- A települések üzemeltetésében is számtalan kérdőjelet vet fel a klímaváltozás, melyek 

egyelőre nem kapnak kellő figyelmet. (Például kinek a feladata, ki finanszírozza a helyi 

társadalom felkészítését stb.) 

 Az erdő, az erdészet, a magánerdő-gazdálkodás szénlekötő szerepe mindenekelőtt 

Veszprémben szerepelt nagy súllyal. Elhangzott, hogy a hazai erdők évente nettó 2 millió 

tonna szenet kötnek meg, amit faanyagok felhasználásával lehet kivonni a szén-

körforgalomból. Éppen ezért növekvő jelentőségű az erdőtelepítés, felújítás, az erdők 

természetvédő stb. szerepének felkarolása, támogatása. 

 A Balaton sérülékenysége az alkalmazkodás egyik fontos kérdése. A valószínűsíthető 

káros hatások a humán tényezők javításával mérsékelhetők. Összefogással a térségben 9500 

ha erdőt telepítenek. 

 Hajdú-Bihar megyében nő a szántóföldi termelést felhagyók aránya, így előtérbe kerül a 

más irányú hasznosítás (erdő, tógazdaság stb.), de ehhez szaktanácsadásra, intézmény-

rendszer szükséges, amiben a falugazdász hálózat eredményesen tevékenykedhetne. 

 Hangsúlyosan merült fel az Alföldön zajló kertészeti tevékenységek versenyképességének 

megőrzése, valamint a termőhelyek újra- és átértékelésének fontossága a kockázat és a 

költségcsökkentés, valamint a biztonság fokozása érdekében. 

 A rugalmasan alkalmazkodó és szárazságtűrő fajták terjesztése a jövő egyik megoldása. 

 

 Katasztrófavédelem 

 Veszprém megyében a katasztrófavédelem biztonsági akcióprogramot dolgozott ki 11 

veszélyhelyzetre, melyből 3 a klímaváltozással kapcsolatos. Feltérképezték az ún. „fehér 

foltokat”, ahova 15-20 percen belül nem tudnak kivonulni. Kritikusak az erdőtüzek és a nyári 

váratlan áradások (Bakonybél). Ilyen és hasonló esetek miatt megnőtt a helyi felkészülés 



jelentősége. A megelőzés, a gyors beavatkozás érdekében fontos lenne monitoring-rendszer 

kiépítése. Az erdőtüzek elleni küzdelem esélyét a talajok vízbefogadó-képességének 

kihasználásával is fokozni lehetne! Az erdő- és bozóttüzek leküzdése nehéz és költséges 

feladat, ezért olyan fontos a megelőzés! 

A vitában elhangzott az is, hogy ha a károk összegének egy szerény hányadát a 

megelőzésre fordítanák, akkor a tűzoltóság sokkal jobban tudna felkészülni az elhárításra.  

Figyelmeztető, hogy régebben a kivonulások 80%-a tűzesetekhez történt, s 20%-ban 

valamilyen műszaki mentés volt a feladat, ami 50-50%-ra módosult.  

A káresemények bejelentése újabban időben és térben koncentrálva jelentkezik, de 

ennek ellenére 30 településre csupán egy gépkocsi áll rendelkezésre. 

 A kárelhárításban és helyreállításban a minél kisebb energiafelhasználás a kívánatos. 

 

A biztosítás 

 Hiányosak a biztosítás tudományos alapjai, például az aszálynál. Homályos, hogy mi is 

az aszály? Megnő a modellezés szerepe. Igen fontos az adatok minősége, térbenisége stb. A 

tornádót például az erdőkárokból állapítják meg. Magyarországon a század elején évente két 

tornádó volt.  

- Élénken vitatták bármilyen központi, államilag kezelt katasztrófa stb. alap hasznosságát, 

mert az a tapasztalat, hogy az ilyen alap mindig kevés és mindig elfogy a pénz valamilyen más 

célra, míg az üzleti alapú biztosításban nagyobb a szakértelem, a megfontoltság és a 

prevenció.  

- A károk megítélésénél általában nem veszik figyelembe, hogy a természeti károk, vagy 

az ökoszisztémák szolgáltatásai nem forintosíthatók. 

- Magyarországon az EU országokhoz képest alacsony a biztosítások aránya.  

- A hazai biztosítás mintha elfelejtette volna az embert, holott növekvő jelentőségű az 

egészségbiztosítás. (Lásd a növekvő előfordulású melanomát.) 

- Célszerű előre gondolni és növelni a környezet okozta egészségügyi károk pénzügyi 

forrásait. 

 A biztosításban évről-évre nő az időjárási jelenségek okozta károk összege. (A 2004 évi 

miskolci jégeső a biztosító társaságnál 3 milliárd forint kártérítést jelentett.) 

- Megnő a monitoring-rendszerek, a riasztás szerepe. 

- Hiányzik a helyreállítás jogszabályi háttere. 

 

Általános megjegyzések, ajánlások 

 A VAHAVA érdeme, hogy nem a klímaváltozásról zajló vitákat (van vagy nincs 

klímaváltozás, mi idézi elő stb.) kívánja eldönteni, hanem a jövőről való felelősségteljes 

gondolkodást állítja a projekt középpontjába. Fontos, hogy a bizonytalanság ne bénítsa meg a 

döntéshozók cselekvőkészségét. 

 A VAHAVA érdeme, hogy további cselekvéseket gerjeszt. 

 A VAHAVA kommunikációs stratégiájának is szerepe van abban, hogy a média 

rendszeresen foglalkozik a klímaváltozással. Igaz, nem mindig szerencsésen, mert esetenként 

nem a súlyának megfelelően említik a felkészülés fontosságát, más esetekben pedig rémisztik 

a lakosságot. Vigyázni a hatásvadászokkal! Vetélkedő sorozatot lehetne a TV-ben indítani.  

 A projekt egyik célja a döntéshozók felelősségérzetének a felkeltése és cselekvésre 

ösztönzése, de felmerült, hogy vajon mi a biztosítéka annak, hogy a politikusok és más 

döntéshozók valóban hoznak gyakorlati intézkedéseket. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy a 

politikusok nélkül nehezen bontakozhat ki bármilyen kezdeményezés. 

 A vitából kiderült, hogy ugyan a cél világos, de az nem egyértelmű, hogy mi a megoldás 

első lépése? 

 A továbbiakban is hasznosan közreműködhetnek az MTA bizottságai. 



 Az oktatás, képzés, ismeretterjesztés alapvető – óvodától a felnőttekig –, mert ez 

megalapozhatja a társadalmi akaratot, a szükséges pénz és egyéb forrásokat. Ebben azonban 

nem szabad a szenzációhajhászás irányába haladni, s ajánlatos felhívni a társadalom figyelmét 

a tévedés lehetőségére, a prognózisok hibahatáraira. Mindezt ajánlatos az oktatók képzésével 

indítani. 

 Az ÁNTSZ munkatársai nagyon fontosnak vélik a globális klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodás mielőbbi megkezdését, az első lépések megtételét. 

 A klímapolitikában, a klímaváltozás hatásaira adható válaszokban célszerű még tovább 

erősíteni a holisztikus szemléletet. 

 Megnő a regionális – hazai és nemzetközi – együttműködés szerepe a megoldásokban.  

 A földtudományokat jobban lehetne kamatoztatni a VAHAVA-ban. 

 A reklámok nagy része „klímaellenes”. A reklámdíjak szerény hányadából ellenreklámot 

lehetne finanszírozni. 

 Az EU anyagaival is erősíthető a VAHAVA érdekérvényesítő képessége. 

 

A VAHAVA projekt nemzetközi megismertetése érdekében kapcsolatok felvételére 

került sor több külföldi szervezettel, mint pl. Meteorológiai Világszervezet, UNESCO, IIASA, 

Alpok – Adria Tudományos Együttműködés. A projektben részt vevő kutatók egy csoportja 

bekapcsolódott az Európai Unió „Adaptation and Mitigation – ADAM projekt” kutatásába. 

Személyes találkozásokra is sor került, így többek között az ADAM Project Office. Tyndall 

Centre for Climate Change Research. University of East Anglia, Norwich és Potsdam Institut 

für klímafolgen-Forschung, Potsdam intézményekben. 

A Szent István Egyetem Vezető- és Továbbképző Intézetével – az FVM támogatásával 

– közös rendezvényen a szakemberek széles köre ismerkedett 2005-ben az akkor még nagyon 

is újszerű globális klímaváltozás témakörével. 

A projekt keretében a témakörről film készült, melyben szakemberek, közéleti 

szereplők, politikusok – (Sólyom László, Szili Katalin, Vizi E. Szilveszter, Persányi Miklós, 

Túri-Kovács Béla, Glatz Ferenc, Valaska József és Szöllősy-Nagy András) –, a projektben 

közreműködő szakemberek és mások szólaltak meg. 

„Klímaváltozás és a magyarországi kertgazdaság” címmel könyv jelent meg, melyben 

a szerzők és a szerkesztők kísérletet tettek arra, hogy bemutassák az időjárásnak igen csak 

kitett gazdasági szférában a felkészülés megoldási lehetőségeit, támaszkodva a hazai és 

nemzetközi tapasztalatokra.  

A vállalkozásokat vezető menedzserek, települési és önkormányzati képviselők 

körében is készült felmérés a globális klímaváltozás megítéléséről.  

A VAHAVA projekt eredményeit 2006. márciusi rendezvényen tekintették át, ahol 

panelbeszélgetésre és igen gazdag poszter-kiállításra, valamint a témakörhöz kapcsolódó 



művészeti rendezvényre is sor került. A rendezvényt a külföldön tartózkodó Persányi Miklós 

miniszter üdvözletét a Minisztérium munkatársa tolmácsolta. 

A panelbeszélgetésen egy-egy szakterület képviselője (Aradi Csaba, Bartholy Judit, 

Bujdosó László, Gáspár László, Mátyás Csaba, Őry István, Schmuck Erzsébet, Somlyódy 

László, Tatár Attila, Vermes László és Zöld András) mondta el összefoglaló véleményét. 

A VAHAVA projekt „kvázi zárókonferenciája” után a munka teljes gőzzel a Nemzeti 

Éghajlat-változási Stratégia koncepciója alapjainak lerakásával folytatódott, amelyről 

kiadvány készült. A kiadványt 2006 őszén öt értekezleten – szakértők, civil és más 

szervezetek – vitatták meg, élénk érdeklődés mellett. 

Könyvünk természetesen foglalkozik a „zárókonferencia” és a Nemzeti Éghajlat-

változási Stratégia koncepciójával is. 



 

BEVEZETÉS 

 

A közelmúlt évtizedekben a tudományos, valamint a politikai élet képviselői egyre 

nagyobb figyelmet fordítottak a természet, a gazdaság és a társadalom közötti kapcsolatokra. 

Így került előtérbe a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a globális klímaváltozás, 

melyek a társadalom hosszú távú érdekeire, számos új összefüggésre és kölcsönhatásra 

irányították a figyelmet. Nagy viták övezték ezek mindegyikét, melyek napjainkban is 

zajlanak. Még 30-35 évvel ezelőtt sokan kételkedtek abban, hogy a természeti környezet 

rombolása valóban társadalmi, gazdasági problémák forrásává válhat. Ma már köztudott, hogy 

alaptalanok voltak ezek a kételyek, s a környezetpolitika fontosságához kétség sem fér. A 

fenntarthatóságot számos politikus, illetve tudományos szakértő rövid idejű divatos 

áramlatnak tartotta 20-25 évvel ezelőtt. Ma már a világ országainak döntő többsége 

kidolgozta nemzeti sajátosságainak megfelelő fenntarthatósági stratégiáját ennek az új – 

környezeti, gazdasági és szociális összefüggéseket figyelembe vevő – fejlődési modellnek a 

megvalósítására. 

A tudósok és politikusok egy része még napjainkban is vitatja, hogy várható-e jelentős 

globális klímaváltozás az emberi tevékenységek miatt, a földi légkörbe kerülő üvegházhatású 

gázok hatására? A világ tudósainak döntő többsége azonban egyetért abban, hogy 

megkezdődött a globális felmelegedés időszaka. Nemzetközi adatok szerint 1950 és 2003 

között a Föld felszínének átlaghőmérséklete 13,87 C-ról 14,52 C-ra növekedett. A fosszilis 

energiaforrásokból 1950-ben 1612 millió tonna szén jutott a légkörbe, 2003-ban pedig 6999 

millió tonna. A viták ma már arra koncentrálódnak, hogy a globális felmelegedés csupán 

természeti jelenség-e, vagy pedig antropogén hatások következménye is? Valószínű, hogy 

mindkét tényező együttesen érvényesül, kölcsönösen felerősítve egymást. A globális 

felmelegedés következménye a szélsőséges meteorológiai események számának és 

intenzitásának növekedése, ami a globális és a regionális klíma megváltozását eredményezi.  

Az elővigyázatosság elvének és a figyelmeztető klímaváltozást érzékeltető 

jelenségeknek megfelelően sürgető szükségszerűség – a kibocsátások csökkentésére irányuló 

nemzetközi együttműködés erősítése mellett – a nemzeti éghajlatváltozás alapjainak 

körvonalazása a hazai klímapolitika érdekében, mert 

- egyrészt a klíma eddig is változott, s ez a jövőben sem lesz másképpen; 

- másrészt időben célszerű felkészülni a globális klímaváltozás lehetséges hatásaira és 

a feltételezhető káros következmények elviselésére, mérséklésére;  



- harmadrészt szélsőséges meteorológiai és környezeti jelenségek, valamint folyama-

tok (árvizek, belvizek, aszályok, hőséghullámok, szélviharok, tornádó, korai és késői fagyok, 

jégesők, síkos úttestek, özönvízszerű zivatarok, sárlavinák stb.) eddig is voltak és biztosan 

előfordulnak a jövőben is, növekvő környezeti, gazdasági károkat, egészségügyi és szociális, 

valamint újabb keletű (tömegrendezvények kockázata) problémákat okozva, melyekre 

felkészülni, megelőzni, mérsékelni, a károkat helyreállítani szükséges.  

A kedvezőtlen meteorológiai és környezeti események pénzben is kifejezhető káros 

hatásai jelentős évi ingadozás mellett egyre számottevőbbek. Ezek éves összege több száz-

milliárd forintot tehet ki. A globális felmelegedéssel szélsőséges időjárási jelenségek 

gyakoribbá, intenzívebbé válhatnak, s a károk mértéke jelentősen megemelkedhet. Ezen kívül 

vannak még közvetett, időben elhúzódó és pénzben nem, vagy nehezen kifejezhető káros 

hatások is, például a humánegészségügyben, valamint a természeti környezetben. Ezért is 

sürgető Magyarországon a hazai klímapolitika és stratégia alapjainak kidolgozása, amely 

szervesen kapcsolódik a társadalom-, a gazdaság- és környezetpolitikákhoz.  

A klímapolitika egyrészt az emberi tevékenységek miatt légkörbe jutó, illetve ott 

felhalmozódó üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésére (mitigation) illetve 

stabilizálására irányul, másrészt a klímaváltozáshoz, a szélsőséges meteorológiai és 

környezeti eseményekhez való aktív alkalmazkodást (adaptation) öleli fel, beleértve a káros 

hatások – lehetőségek szerinti – megelőzését, csökkentését és a hatékony kármentesítést.  

A klímapolitika tehát széles területet ölel fel. Magában foglalja mindazokat az 

intézkedéseket, amelyek 

- a földi légkör védelmét szolgálják az üvegházhatású gázok emberi eredetű 

kibocsátásának rövid időn belüli jelentős csökkentésére; 

- elősegítik e gázok többletmennyiségének kikerülését a légkörből, például erdők 

telepítésével, a légkör védelmét szolgáló műszaki és technológiai eljárásokkal, valamint 

környezetbarát faanyagok, illetve fatermékek széles körű használatával; 

- az alkalmazkodás régi és újabb eljárásainak alkalmazását szorgalmazzák a 

társadalom, a gazdaság, a természetvédelem részterületein; 

- a légkörvédelem és az alkalmazkodás mellett más célokat is szolgálnak (például a 

fosszilis energiaforrásoktól való függőség mérséklését,  egy hordó kőolaj világpiaci ára a 

projekt indulásakor 2003. júniusában 27 US Dollár, 2006. júniusában pedig 65 US Dollár volt 

 az árvíz, belvíz veszély csökkentését a zöldfelületek növelését stb.) mindezzel hozzájárulva 

a fenntarthatósághoz; 



- pénzügyi keretek előteremtésére irányulnak a felkészülésre, megelőzésre, a károk 

enyhítésére, a súlyos emberi, társadalmi, szociális problémák megoldására a szolidaritás 

elvének megfelelően.  

 

 

 

 

 



 

1. A KLÍMAVÁLTOZÁS MEGÍTÉLÉSE 

 

Várni, vagy cselekedni, felkészülni? 

 

Szállási Árpád orvos-történész verse a lényeget ragadja meg – művészi módon –, azt, 

hogy az emberiség válaszút elé érkezett. 

Üvegházhatás… 

 

 

Üvegházhatás? 

Nem tudom, 

lassan apad a 

Balaton 

vad szélsőségek 

mindenütt, 

bár egyeseknek 

fel sem tűnt. 

Az esőerdők 

ritkulnak 

mily érdeke ez 

hány úrnak, 

ha globalizálnak 

szüntelen 

és nőttön-nő 

a félelem. 

Mi lesz a vége, 

nem tudom, 

a fékre lépni 

félúton 

talán hatásos  

lehetne,  

nincs Nóé-bárka, 

dereglye 

megmenteni itt 

 

 

valamit 

amit az ember  

véghezvitt. 

A bibliai hasonlat 

párhuzamokat 

úgy vonhat, 

hogy katasztrófa 

mindig volt,  

de a Föld nem lett 

kopár Hold. 

Kicsiny planétánk 

úgy kering 

a kozmikus 

törvények szerint,  

hogy a felszínen 

minden sejt 

valóságos 

csodát rejt. 

Az üveghatást 

még értem.  

Nézzünk szét a  

térképen, 

homo sapiens 

mi a cél, 

mert válaszútra 

érkeztél! 

 

A verset a szerző 2003-ban a nagy szárazság idején írta. 

 

Említettük, hogy napjainkban is folyik a vita arról, hogy valóban klímaváltozásról 

van-e szó, és ebben milyen szerepet játszanak az antropogén tényezők? A nemzetközi 

ajánlások és a hazai időjárási események alapján egyre határozottabb az a vélemény, miszerint 

nem célszerű a vita végére várni, hanem dönteni, felkészülni, cselekedni szükséges, mert: 



(1) Földünk egyértelmű vészjeleket küld. Csak a legfontosabbakat említve: a légkörben 

meredeken emelkedik az üvegházhatású gázok aránya (szén-dioxid, metán, nitrogén-oxid 

stb.), magasabb a hőmérséklet (a legmelegebb tíz esztendő 1990 utánra esik), melegednek a 

tengerek, olvadnak a gleccserek, gyakoribbak az erdő- és bozóttüzek, csökkennek az állóvizek 

felületei, tartós aszályok és helyenként özönvizek jelennek meg, melyek (csak Európában, 

2002-ben az áradások 16 Mrd dollárnyi kárt okoztak). A hegyi patakok elapadnak, korábban 

tavaszodik és virágoznak a növények, későbbiek az őszök, változnak az élőhelyek és a 

madárvonulások. Vándorolnak a gyomok, a kórokozók, és ami mindenkit megdöbbenthet, s 

közvetlenül érint, 2003-ban Európában 26 ezer ember halálát idézték elő a hőségnapok. S a 

folyamatnak nincsen vége, mert a helyzet további romlása várható az emberiség létét 

veszélyeztetve. 

 

Tizenkétezer éves hőrekord. Az elmúlt harminc év alatt minden évtizedben 0,2 fokkal 

emelkedett a Földön mért átlaghőmérséklet, és 12 ezer éve nem volt ilyen meleg a bolygón, 

mint most – jelentette be a NASA Goddard Kutatóintézete. A kutatók megállapítása szerint a 

klímaváltozás egyértelműen az emberi tevékenységnek tudható be, és alapvető változásokat 

okoz az élővilágban: a hőség elől menekülő fajok észak felé vándorolnak. A Földön mért 

átlaghőmérséklet a kutatók szerint egy Celsius-fokra megközelítette az elmúlt egymillió évre 

becsült maximumot. 

 

Az Austinban található Texas Egyetem munkatársa. Jianli Chen és kollégái műholdak 

adatait vizsgálva azt tapasztalták, hogy 2002 áprilisa és 2005 novembere között jelentősen 

nőtt a grönlandi jégmezők olvadásának üteme. Számításaik szerint tavaly 239 

köbkilométernyi jég olvadt el, ez a mennyiség mintegy háromszorosa a 2002-ben 

számítottnak. Az amerikai kutatók állítják, hogy az olvadás az utóbbi egy-másfél évben 

gyorsult fel. Az olvadás háttere is egyértelműnek tűnik: a globális klímaváltozással 

magyarázható.  

Ha minden jég elolvadna a szigetről, a tengerek szintje 6,5 méterrel emelkedne meg, 

ami azt jelenti, hogy számos tengerparti nagyváros, például New York – víz alá kerül. 

 

(2) Ha napjainkban megszűnne az üvegházhatású gázok kibocsátása, akkor is 

folytatódna a felmelegedés! A Kiotói Értekezlet és Jegyzőkönyv (1997) eleve 

kompromisszumos megállapodást tükröz, végrehajtása pedig vontatottan halad, miközben a 

gázok emissziója tovább folytatódik. Nem is szólva rohamléptekkel fejlődő Kína és India 

energiaéhségéről, s ennek következményeként a valószínűsíthető káros kibocsátásokról. Az 

USA a kibocsátások csökkentése helyett új és más megoldásokat keres, olyanokat, amelyek 

nem akadályozzák a gazdaság dinamizmusát, de ez még a jövő kérdése. A káros kibocsátások 

csökkentésére és a gazdaság együttes fejlesztésére csupán Franciaországban, Angliában és –

kivételként az USA-ban – Kaliforniában tapasztalható igyekezet, amiben szerepet kap a 



lakosság felvilágosítása, az energiatakarékosság és -hatékonyság növelése, az alternatív 

energiaforrások fokozottabb hasznosítása. Tehát a csodavárás és reménykedés helyett a légkör 

védelmét, az alkalmazkodást, a kibocsátások csökkentése mellett a lehetséges válaszokat 

szükséges előtérbe állítani. 

(3) A Riói Nyilatkozat már 1992-ben rögzítette az elővigyázatosság elvét! E szerint 

bizonytalan, vagy súlyos kilátású helyzetekben nem szabad megvárni a teljes tudományos 

bizonyosságot, mert mire minden biztossá válik, már valószínű késő lesz! 

(4) A jövőképben ugyan sok a bizonytalanság, de a tudományos világ egyértelműen a 

melegedés folytatódásával számol, amelynek alakulásában az antropogén tényezők is szerepet 

játszanak. Nincsen semmiféle garancia arra, hogy a Kárpát-medence éghajlata változatlan 

marad.  

(5) Magyarországon a közelmúlt években a klíma térbeli hatásai és az időjárás helyi 

jelenségei (árvizek – tiszai, hernádi –, aszályok sorozata, helyi özönvizek, sárlavinák, viharok, 

óriási jégesők, tornádószerű jelenségek), a 2006. augusztus 20.-i vihar, 1975-2006 között 

egyértelműen emelkedett az átlaghőmérséklet, csökkent a csapadék, s növekedett az 

extrémitások gyakorisága). Mindez egyértelművé teszik, hogy függetlenül a valószínűsíthető 

klímaváltozástól, egyébként is foglalkozni szükséges az eddigi kárjelenségekkel, ezek okaival 

a sokmilliárdos közvetlen és közvetett károk megelőzése, elhárítása érdekében. Érthető, hogy 

nincsen garancia arra, hogy az elmúlt néhány év szélsőséges meteorológiai eseményei nem 

ismétlődnek. Mindenki tapasztalhatta az árvizek, belvizek, aszályok, özönvízszerű esők, 

jégesők, hőséghullámok, UV sugárzás növekedését, korai és késői fagyokat, hóakadályokat, 

szélviharokat, erdő- és bozóttüzeket, új kórokozók és kártevők megjelenését. 

Az is ismert tény, hogy ezek komoly károkat, feszültségeket okoztak, s számtalan új, 

vagy tovább nem halogatható megoldások igényét vetették fel a természetvédelemben, a 

vízgazdálkodásban, a mező-erdőgazdaságban, az energetikában, a közlekedésben, a 

településekben, egyes térségekben, régiókban, az egészségügyben, az idegenforgalomban, 

turizmusban, a katasztrófavédelemben, a biztosítási rendszerekben, a tudatformálásban és 

mint augusztus 20.-án tapasztalható volt a tömegrendezvényekben is. 

 

„Olyan hullámvasúton ülünk, amely gyorsul velünk és nem tudjuk, hogy hová visz 

bennünket.” Így nyilatkozott Barát Józsefnek Dennis Meadows, a Növekedés határai című 

könyv, majd az arra épülő kutatássorozat világszerte ismert vezetője. Elsőként ő 

figyelmeztetett: a Föld tartalékai nem korlátlanok.  

Szakértők és politikusok ma már egybehangzóan vallják: a klímaváltozás a 

legsúlyosabb gond, amivel az emberiségnek szembe kell néznie, a terrorizmusnál is 

komolyabb fenyegetés. A káros gázok, elsősorban a szén-dioxid-kibocsátás miatt a globális 



földfelszíni hőmérséklet 1,4-5,8 C-kal emelkedik ebben az évszázadban, ami felborítja az 

ökológiai egyensúlyt.  

Figyelmeztető jelzések! A valaha mért legmelegebb tíz esztendő mindegyike 1990 

utánra esett. A gleccserek, sarki jégmezők olvadása miatt 2100-ra 88 centiméterrel emelkedik 

az óceánok vízszintje – jelenleg 100 millió ember él a vízemelkedéssel fenyegetett 

területeken. Az áradások a múlt század hatvanas éveiben hétmillió embert érintettek, 

napjainkban 150 milliót – csak Európában 2002-ben az áradások 16 milliárd dollárnyi kárt 

okoztak. A vén kontinensen 2003-ban 26 ezer ember életét követelte az ugyancsak a 

klímaváltozás számlájára írt hőség. Az viszont már ritkábban hangoztatott adat, hogy 2050 

körül 150 millió ember költözik el az egyre elviselhetetlenebb környezetű – forró, száraz – 

helyekről az élhetőbb területekre.  

Az oxfordi kutatók számításai 3,4 fokos globális hőmérséklet-emelkedést mutattak, 

ami negyven százalékkal magasabb az ismert klímaprognózisok értékénél. 

A Gazdasági és Üzleti Kutatások Központja (CEBR) nevű szervezet szerint az 

euróövezet gazdasági teljesítményére máris kimutathatóan negatív hatással van a 

klímaváltozás, például a 2003-as rendkívüli aszály önmagában csaknem fél százalékkal 

csökkentette az éves növekedés mértékét.  

Az utóbbi néhány évben több lett a világon a nagy erdőtűz, a hurrikán, és jelentősen 

visszahúzódtak a magashegyi gleccserek. Az egész mediterrán medence elsivatagosodik. Az 

ázsiai térségben éhínséget is okozhat a felmelegedés, a rizstermést például egy fok melegedés 

15 százalékkal csökkenti. Századunk közepére kétmilliárdra nőhet az állandó árvízveszélyben 

élők jelenleg egymilliárdos tábora. Kínában háromszázmillió ember maradhat ivóvíz nélkül a 

gleccserek eltűnésével. Grönlandról már háromfokos melegedés után eltűnhet a teljes 

jégtakaró, ami önmagában is tovább gyorsítja majd a melegedést, és megváltoztathatja a 

tengeri áramlatokat.  

A melegedéssel összefüggő közvetlen gazdasági károkat jelenleg évi százötvenmilliárd 

dollárra becsülik – ez az összeg a Swiss Re viszontbiztosító szerint már 2010-re 

megkétszereződhet.  

A klíma változékonyságának fokozódásáról, a klímaváltozásról hurrikánok, tornádók, 

árvizek tanúskodnak szerte a nagyvilágban. A szolid tárgyilagosságáról és igényes 

kiállításáról ismert National Geographic 2006. májusi számában Kerry Emánuel klimatológus 

közli, hogy a ’70-es évek óta markánsan nőtt a trópusi viharok, ciklonok és az észak-atlanti 

térség hurrikánjainak erőssége és tartama. Lewis H. Ziska szerint a felmelegedés és a CO2-

koncentráció növekedésének hatására a parlagfű több pollent termel.  

Edward O. Wilson a klímaváltozás várható hatásairól írja, hogy viszonylag rövid időn 

belül tönkre teheti a biodiverzitást, megváltoztatja a hőmérsékleti zónákat, a csapadék 

mennyiségét és eloszlását. Az erdők füves pusztákká, a puszták pedig sivataggá válhatnak. 

Tizenegy olyan jelenséggel számolhat a társadalom, amelyek a jövőben gyakoribbak 

és súlyosabbak lesznek Magyarországon. Ilyenek az ár- és belvizek, az özönvízszerű 

esőzések, a súlyos aszályok, a hőséghullámok, a túl korai és késői fagyok, a jégesők, a 

szélviharok, valamint új kártevők benyomulása a Kárpát-medencébe.  

A 2005-ös év volt a legforróbb esztendő! Több tekintélyes kutatóintézet előzetes 

adatai szerint is a 2005-ös volt a legmelegebb esztendő a pontos mérések bevezetése, azaz 

1860 óta. A hőcsúcsot – amennyiben igaz – puszta érdekességnek is tekinthetnénk, a 

tendencia azonban aggasztó: évszázados léptékben az elmúlt száz esztendőé a melegrekord, és 

a forró század legmelegebb 10 évéből kilenc 1995 és 2005 között köszöntött ránk.  

Az összegzést a Nature című tudományos folyóirat tette közzé a brit University of East 

Anglia’s Climatic Research Unit, az amerikai National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) és a NASA kutatási eredményei (összesen több mint 10 ezer mérőhely 

adatai) alapján. Azt már korábban is tudták, hogy az elmúlt évszázadban 0,8 fokkal 



emelkedett a Föld átlagos felszíni hőmérséklete, ezen belül eddig 1998 számított a 

legmelegebb esztendőnek. Akkor a szokatlanul intenzív El Nino-jelenség miatt látványosan 

megemelkedett óceánhőmérséklet volt a csúcs oka, idén viszont e nélkül sikerült elérni a 

rekordot, ami a globális klímaváltozás újabb bizonyítéka. 

Aszály Angliában!? Az eső áztatta angol tájról kialakult közkeletű kép ellenére 2006 

tavaszán, Dél-Angliában kevesebb az egy főre jutó víztartalék, mint Szudán egyes részein, 

vagy a Földközi-tenger déli partvidékén. A környezetvédelmi hivatal szerint reális esélye van, 

hogy idén nyáron az embereknek sorba kell állniuk az utcákon az ideiglenes közkutaknál. 

A víztározók szintje lehet hogy nőtt, de a folyóvizek és a talajvíz szintje alacsony. 

Előreláthatólag az utóbbi száz év legsúlyosabb aszályával nézünk szembe – jelentette ki Ian 

Parson környezetvédelmi miniszter. 

A Sutton és Kelet-Surrey Vízmű május 17-től kapott kivételes vízkorlátozási 

engedélyt, s bejelentette, hogy 2006. május 27-től bevezeti a locsolási tilalmat például a 

golfpályákon, a közparkokban, valamint az úszómedencék feltöltését a magánházak kertjében. 

A kisvállalkozók azzal is számolnak, hogy több ezer ablaktisztító, autómosó és virágkertészet 

is bajba kerül. 

Tony Blair miniszterelnök szóvivője felszólította az országot ellátó 23 vízművet, hogy 

tegyen meg mindent a víztakarékosság érdekében.  

Dél-Angliában a júliusi szokatlan meleg felperzselte a réteket 2006-ban. Európában 

tovább tart a hőhullám. A szárazság kikezdte a legendás angol gyepet, Németországban a 

folyami közlekedést is akadályozza a kánikula és a csapadékhiány. Az Elbán Drezdánál 90 

centiméter alá csökkent a vízszint, ezzel gyakorlatilag lehetetlenné vált ott a folyami 

közlekedés, a szokásos vízszint 2,32 méter, szerda reggel 86 centimétert mértek.  

A Gazdasági és Üzleti Kutatóintézet napi 154 millió fontra becsüli a termelékenység 

csökkenése miatti veszteséget. Úgy kalkulálják, hogy a munkatempó az átlagosnál 

egyharmaddal gyengébb.  

A szigetország jelentős részén folytatódik a kényszerű víztakarékosság. Betartják a 

locsolási tilalmat, és általában is csínján bánnak a vízzel. A legendás pázsit kiszáradása, a 

parkokat, kerteket elcsúfító elsárgult foltok, repedések sem rendítik meg a fegyelmezett 

briteket. A Buckingham-palota világhírű ősparkja is megsínylette az aszályt. II. Erzsébet 

nyolcezres vendégserege előtt kijelentette, hogy ugyan a királyi parkok felmentést kaptak a 

locsolási tilalom alól, inkább osztozik alattvalói sorsában. 

 

Az extrémitások Spanyolországot sem kímélik. 2006-ban, bő egy hónappal a nyár 

kezdete előtt, Spanyolország már az idei év első hőhullámától szenved. Számos városban 30 

Celsius-fokot meghaladó hőséget mértek. Madridban és Sevillában 36 fokig is felszökhet a 

hőmérők higanyszála, majd ezt követően erős lehűlés várható. Mallorcán, a népszerű 

üdülőszigeten ugyanakkor inkább csak kellemes meleg ígérkezik, 26 Celsius-fokos 

csúcshőmérséklettel. 

Tibetben is olvadnak a gleccserek. A világ tetejének tekintett tibeti fennsíkon is évente 

hét százalékkal zsugorodnak a gleccserek a klímaváltozás következtében. Tibetben az 

átlaghőmérséklet 0,9 Celsius-fokkal emelkedett a 80-as évek óta. A gleccserek zsugorodása 

aszályokhoz, újabb sivatagok képződéséhez és a homokviharok számának növekedéséhez 

vezet. 

A Mexikói öbölben – 2005 szeptemberében – döbbenetes károkat okozott a Katrina 

hurrikán, annak ellenére, hogy New Orleans központját elkerülte. 

Kevin Trenberth, a coloradói Buolder-ben található Országos Légkörkutató Központ 

(NCAR) szakértője valószínűsíti, hogy a melegebb óceánoknak köszönhetően több energia 

szabadulhat fel, ami a hurrikánok számának növekedése mellett az özönvízszerű esőzések 

gyakoriságát is növeli. Az intézet mérései szerint 1988 óta két százalékkal nőtt a térségben a 



levegő átlagos páratartalma. Számítógépes modellekből kitűnik, hogy erre több pusztító erejű 

hurrikán alakulhat ki Afrika nyugati partjainál. 

A szárazföldön olykor tornádók is keletkeznek a hurrikánok körzetében. Utóbbi 

energiája a tölcsértől 100-200 km-es távolságban okoz tornádókat.  

Sokan összetévesztik a hurrikánt a tornádóval. Igaz, hogy örvény mind a kettő, de 

egészen más jellegűek. Tornádó csak szárazföld fölött képződik, egyetlen hatalmas 

gomolyfelhő tartozik hozzá, mérete legfeljebb 1-2 kilométer, élettartama csak ritkán hosszabb 

fél óránál, és a csapadék is sokkal ritkább és kevésbé intenzív, mint a hurrikánban. 

(Hazánkban évente egy-két tornádó alakul ki. A Magyarországon mért legnagyobb 

szélsebesség elérte az óránkénti 150 km-t.) 

Ausztriában, 1990 és 2003 között szemmel láthatóan zsugorodtak a gleccserek, 

helyenként öt méterrel. A hőmérséklet emelkedése 20-40 nappal rövidebb téli szezonnal 

fenyeget. Ausztriában is kutatási programot indítottak be, amelynek célja annak feltárása, 

hogy milyen hatással van az általános felmelegedés és a gleccserek olvadása az élet 

különböző területeire az idegenforgalomtól a mezőgazdaságig és az energiagazdálkodástól a 

környezetig. 

A Max Planck Intézet özönvizet jósol! Az európai regionális klímamodellező központ, 

a hamburgi Max Planck Intézet jelentése szerint a világ az elmúlt néhány millió év 

legkomolyabb éghajlatváltozása előtt áll. Európa belső területein, a klímaváltozás 

eredményeképp a nyarak egyre forróbbak és szárazabbak lesznek, a 2003-ban, 2004-ben 

tapasztalt példátlan hőhullám akár megszokott jelenséggé válhat. 

Vince tombolva érte el Európát! Erős szélviharral és heves esőkkel érte el Dél-Európa 

atlanti partvidékét a Vince nevű trópusi vihar, amely két napja még hurrikánként tombolt a 

tengeren. A vihar nagyobb károkat ugyan nem okozott Spanyolországban és Portugáliában, de 

a meteorológiai nyilvántartások százötven éves történetében eddig még soha nem jegyeztek 

fel hurrikánt Európa közelében. 

Wilma és Alfa rekordokat dönt! 2005-ben az Alfa nevű trópusi vihar a 22. az Atlanti- 

óceánon, ami abszolút rekord a feljegyzések 154 éves történetében. A Wilma a valaha mért 

legerősebb hurrikánnak bizonyult. A tudósok egy része szerint az emberi tevékenységnek 

köszönhető általános felmelegedés miatt lettek ilyen gyakoriak és erősek a hurrikánok. 

Az Atlanti-óceán északi medencéjét a Golf-áram uralja, ez hozza fel a trópusokról a 

meleg vizet, jelentősen enyhítve Nyugat- és Észak-Európa klímáját. A brit óceánkutató 

központ (National Oceanography Centre) kutatócsoportja, a Nature című tudományos 

folyóirat beszámolója szerint, a nyáron a Kanári-szegetektől a Bahamákig méréseket végzett 

az Atlanti-óceánon, és úgy találta, hogy az 1957-ben, 1981-ben és 1992-ben felvett adatokhoz 

képest az észak felé haladó meleg víz mennyisége 30 százalékkal csökkent. Más kutatásokból 

az is kiderült, hogy a lassulás 1992 és 1998 között következett be.  

A történelem során a legutolsó leállás az utolsó jégkorszak végén, 12 ezer évvel 

ezelőtt lehetett, és Nyugat-Európában 5-10 fokos hőmérséklet-süllyedéshez vezetett. 

Valószínűleg az 1300-tól 1850-ig több periódusban jelentkező, ún. kis jégkorszak alatt is 

lassabbak voltak az áramlatok: a feljegyzések szerint annyira lehűlt az idő, hogy Londonnál 

befagyott a Temze – amire most újra sor kerülhet. 

 

A magyarországi éghajlat tendenciái és a valószínűsíthető változások 

 

A legegyöntetűbb változások a hőmérséklet tendenciájában tapasztalhatók. Az 

országos átlag jól követi a globális változásokat, annál valamivel nagyobb melegedési értéket 

(pontbecslés alapján 0,77 C) jelez. Ennek évszakos felbontása már nagyobb eltéréseket 



mutat. Amíg a telek és a tavaszok döntően az éves átlagnak megfelelően melegszenek, addig a 

nyarak jobban (mintegy 1 C), az őszök kevésbé (0,4-0,5 C) követik ezt a melegedést. Ha 

pontbecsléssel is és 90%-os szignifikancia-szinten is megvizsgáljuk a havi 

középhőmérsékletek alakulását, akkor azt találjuk, hogy 11 hónap hőmérséklete mutat 

növekedést, de ebből csak hat hónapé szignifikáns, ezek főként a nyári félév hónapjai. 

Egyetlen hónap, december középhőmérsékletének az idősora mutat csökkenő tendenciát, 

azonban ez a tendencia nem szignifikáns. (Nem szignifikáns tendencia azt jelenti, hogy az 

adott valószínűségű konfidencia-intervallumba pozitív és negatív előjelű trendértékek is 

tartoznak. Így nem lehet kijelenteni, hogy a negatív vagy pozitív trend a megfelelő az adott 

valószínűségnek.) A december havi átlaghőmérsékletek szórása nagy, ezért széles a 

konfidencia-intervallum, így nem egyértelmű a trend irány 90%-os szinten. 

 

Fél Celsius-fokkal, de megdőlt Budapesten a melegrekord – tájékoztatta az MTI-t az 

Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton. A fővárosban 2006. július 24.-i délután 36,5 

Celsius-fokot mértek, és ezzel az értékkel megdőlt az 1998. július 22-én mért 36 fokos rekord. 

 

Az éghajlati modell-előrejelzések alapján gyorsuló melegedésre lehet számítani, 

amennyiben az emberiség nem tesz semmit az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős 

csökkentése érdekében. Ha az elmúlt 30 év hőmérsékletét vizsgáljuk Magyarországon, az 

adatok megerősítik ezt a várakozást. Az utolsó, az IPCC Harmadik Jelentése szerint 

elsősorban antropogén eredetű melegedés lényegében 1975-től kezdődött. Az 1985-1994-es 

és az 1975-1984-es évtizedek hőmérsékletei átlagának különbsége 0,4 °C alatt marad, 

döntően 0,3 °C-ot sem ér el. Földrajzi elhelyezkedés szerint az ország középső része jobban 

melegszik, míg a DNy-i és az ÉK-i területek kevésbé. Ezzel ellentétesen, a két utolsó évtized 

átlaghőmérsékletének különbsége helyenként a fél fokot is meghaladhatja hazánkban. Ekkor 

azonban a melegedésben elsősorban a keleti és az északnyugati területek dominálnak, míg az 

ország középső része a legkevésbé. Az azonban egyértelmű, hogy az egész ország területén, a 

hőmérséklet szigorúan növekvő tendenciát mutat, azaz évtizedes léptékben a melegedés 

mindenütt folyamatos. Hazánkban a minimum- és a maximumhőmérsékletek növekedése 

nagyjából megegyező. Ez azt is jelenti, hogy a világban sokfelé tapasztalható lassabb 

maximum-, és ehhez viszonyítva kétszeres minimumhőmérséklet-növekedés – IPCC 

Harmadik Jelentés – nálunk nem figyelhető meg. Ennek többféle oka lehet. A felhőzet 

változásának vizsgálata után lehet pontosítani a különböző variációkat. 



Növekszik a különböző hőmérsékleti küszöbértéket meghaladó napok (nyári, hőség és 

forró) száma, ami jelentősen hat az élőlényekre, például az emberi egészségre. A nyári 

hőségben nemcsak a szívbetegek halandósága nő meg, hanem az egészséges embereknek is 

jobban oda kell figyelniük a helyes öltözködésre, mozgásra és étkezésre. A 

minimumhőmérsékletek növekedésével emelkedik a meleg éjszakák száma. A pihenéshez 

hűvösebb levegő szükséges, ha ez nem adott, akkor az ember éjszaka nem tudja a nappali 

munka fáradalmait kipihenni. A hőmérsékleti határ a földrajzi szélességtől – azaz az emberek 

biológiai beállítódásától – függ, hazánkban 20 °C a küszöb, a mediterrán területeken inkább 

21-22 °C, míg tőlünk északabbra 18-19 °C. A 20 °C feletti minimumhőmérsékletű napok 

száma az elmúlt 100 évben növekedett. 

A csapadék sokkal változékonyabb éghajlati paraméter, mint a hőmérséklet. A Föld 

egyes területein a melegedéssel együtt az éves csapadékmennyiség csökken, másutt 

növekszik. Nehéz regionálisan általános következtetéseket levonni. Magyarországon a 

helyzetet tovább bonyolítja, hogy az ellenkező előjelű zónák határán található: a mérsékelt 

szélességeken a csapadékmennyiség növekszik, a szubtrópusokon (Európában a mediterrán 

térségben) csökken. Így, bár eléggé északra fekszik hazánk, mégis az éves csapadékmennyiség 

csökkenése figyelhető meg. Feltehetőleg a magasabb hőmérséklet miatt, a hidrológiai ciklus 

intenzívebbé válhat, aminek az a jele, hogy a csapadék egyre nagyobb része hullik le intenzív 

esőzések formájában. Ez még akkor is bekövetkezhet, ha az éves csapadékmennyiség csökken. 

Így a csapadék természeti és gazdasági hasznosítása két okból is romlik: egyrészt kevesebb 

csapadék érkezik, másrészt intenzívebben, azaz a leérkező csapadék relatíve nagyobb része 

folyik el és kevesebb szivárog be a talajba, kerül elraktározásra. Egyúttal az árvízveszély is 

növekszik.  

Az éves csapadékmennyiség csökkenése elsősorban tavasszal történt, amikor az 

évszakos csapadékösszeg a század eleinek csak mintegy 75%-a. A nyári csapadékmennyiség 

összege lényegében nem változott az elmúlt száz évben. Ez mutatja, hogy régebben is voltak 

száraz nyaraink, azonban a fokozatosan növekvő nyári hőmérséklet miatt az újabb száraz 

időszakok káros hatása jóval nagyobb, mint a hűvös nyarak idején.  

Az őszi és téli csapadékcsökkenés 12-14%-os. Különösen a téli csapadék tekintetében 

ez nem okozna komoly hatást az éves csapadékösszegre, hiszen a téli hónapok átlagos 

csapadékmennyisége a legkisebb a többi évszakhoz viszonyítva, azonban a növényvilágra 

gyakorolt hatása nagyon jelentős. Mivel télen az olvadó hó jelentős része beszivárog a talajba, 

ezért a vízháztartásban játszott szerepe nagy. Ha a vegetációs időszak elején a talaj felső 

rétege nem telítődik vízzel, akkor komoly mezőgazdasági károk várhatóak.  



A csapadékcsökkenés hazánk északnyugati területein a legnagyobb. Ez azért nem 

keltette fel eddig a figyelmet, mert ott a csapadék éves mennyisége jelentős volt, ellentétben 

az Alfölddel, annak is elsősorban a délkeleti területeivel, ahol a kevesebb csökkenés a 

kevesebb éves csapadékösszegből következett be.  

További problémát okozhat, hogy a kevesebb csapadék intenzívebben érkezik. Ha az 

egész csapadékjelenség hevesen és kis vízgyűjtőn következik be, akkor a felszínborítottság és 

a domborzat függvényében hirtelen árhullámok (flash flood) alakulhatnak ki, amelyek 

nemcsak nagyon nagy anyagi kárt okozhatnak, hanem váratlanságuknál, hirtelen 

megjelenésüknél fogva akár emberéleteket is követelhetnek. 

A változás további jele, a csökkenésen kívül, a csapadék évi menetének megváltozása. 

Így például, októberben a XX. század első felében lokális maximum volt, most lokális 

minimum van. Ezek a változások esetenként komolyabb problémát okoznak, mint magának a 

csapadékmennyiségnek a csökkenése. Ha a mintegy 10%-os csökkenés (104 év alatt, 1901-

2004-ig) minden napon egyenletesen jelenne meg, valószínűleg nem, vagy csak kevéssé lenne 

káros következménye, de vannak az átlagosnál csapadékosabb időszakok, ezért a száraz 

időszakok hossza és gyakorisága növekszik.  

Hasonló a helyzet a hőmérséklettel amikor is, a 0,7-0,8 °C-os egyenletes napi 

középhőmérséklet-emelkedés nem jelentene különösebb problémát, de az átlagosnál hidegebb 

időszakok miatt a meleg szakaszok intenzitása és gyakorisága növekszik, ami már káros 

következményekkel járhat. 

A természeti és gazdasági folyamatok többsége rendelkezik valamilyen klímaigénnyel. 

Ha az éghajlat megváltozik, akár csak valamelyik paraméterének az évi menetében, az ezekre 

a folyamatokra káros hatással lehet.  

A hőmérséklet és a csapadék együttesen is okozhat problémát, például amikor a 

hótakaró gyorsabban olvad el, így az átlagosnál nagyobb része folyik el, ami árvizet okozhat. 

Az ellenkezője is megtörténhet, amikor a tél folyamán egy melegebb időszak után következő 

hideghullám a talajt jelentős hótakaró nélkül találja, így a talaj megfagy, így az utána 

következő eső elfolyik, mivel nem tud beszivárogni, és ebben az évszakban a párolgás nem 

intenzív. 

A természeti katasztrófák megítélésében nagyon eltérőek a vélemények. Ezek egy része 

hozzátartozik az éghajlathoz, annak normális része, némelyek szélsőséges időjárási helyzethez 

köthetőek. Azt tudjuk, hogy aszályok és áradások mindig is voltak hazánk területén. Az 

áradások vizsgálatánál meg kell jegyezni, hogy nem feltétlenül a legnagyobb csapadékhullás 

okozza a legnagyobb árvizet. Mivel az árvíz mérőszáma a vízállás, ez közvetlenül függ a 



meder jellemzőitől is (például feltöltődés hatása). Továbbá a meteorológiai tényezőkön kívül 

jelentős hatást gyakorolnak a földrajzi (domborzat, felszínborítottság stb.) és a hidrológiai 

paraméterek (vízrajz, hordalékmozgás stb.) is. Az intenzívebb és kisebb területen pusztító 

katasztrófákról kevesebb a feljegyzés, így kevesebb ismeret maradt fenn. Ezekből tudjuk, 

hogy sem a hirtelen árhullám (flash flood), sem a tornádó nem az elmúlt néhány évtizedben 

jelent meg a régiónkban, hanem ismert volt korábban is. Amíg azonban az ország ritkán lakott 

volt, ezek a néhány négyzetkilométertől néhányszor tíz négyzetkilométer nagyságú 

meteorológiai jelenségek észrevétlenek maradtak számunkra. Régebben főként, de néha 

jelenleg is, ezen kis területű jelenségek legfőbb információforrása az erdő. Az elpusztított fák 

dőlésirányából derül ki például, hogy vihar vagy forgószél pusztított-e (a fák párhuzamosan 

vagy körkörösen fekszenek). Hazánk alacsony erdősültségi foka is egy további oka annak, 

hogy kevés információval rendelkezünk a régebbi katasztrófákról. A modern megfigyelési 

technika azonban az egész Földet áttekinti, felbontóképessége bőven meghaladja a jelenségek 

észleléséhez szükségeset. Ezzel azonban egy újabb probléma jelentkezett: nem biztos, hogy az 

utóbbi időkben észlelt nagyszámú tornádó és hirtelen árhullám az éghajlatváltozás 

következménye, hiszen nagy szerepet kaphat a megfigyelő rendszer javulása is. Az 

éghajlatváltozás következményeinek vizsgálatából logikusan az következik, hogy a magasabb 

hőmérséklet az intenzívebb meteorológiai jelenségek kialakulásának kedvez, így ezek 

gyakorisága növekszik. Így feltételezhetjük, hogy a növekvő természeti csapások oka a 

növekvő népesség („belakjuk” a Földet), a javuló megfigyelő rendszerek, elsősorban a 

műholdas megfigyelések és az éghajlatváltozás. (Ezek egymás közti arányának 

megállapítására azt a módszert alkalmazzák, hogy a megfigyeléseket „lebutítják” addig, amíg 

a megszokott pontossággal nem működnek, és a gyakoriságot annak megfelelően számítják 

ki.) 

 

Hőguta után özönvíz 2006. június végén. A Dunántúlon akadozott a vonatközlekedés. 

Nemrég még az extrém méretű UV sugárzástól óvták az orvos-meteorológusok, majd a 

hirtelen lehűlésre figyelmeztetik a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket. Ahogy az 

lenni szokott, a kánikulát fölváltja a lehűlés, a viharok és a jégeső viszont most a szokottnál is 

komolyabb károkat okoztak a Dunántúlon és Észak-Magyarországon. A szél fákat csavart ki, 

tetőket bontott le, akadozott a vonatközlekedés, a biztosítónál a borsodi és a nógrádi régióból 

350 milliós kárt jelentettek tegnap.  

 

Az intenzív meteorológiai jelenségek, mindentől függetlenül rekordhoz közeli csapadék 

és szélsebesség értékeket jelentenek. Így például a 2005-ben észlelt mátraszentkeresztesi 

hirtelen árhullám két nap alatt több csapadékot hozott, mint a közelben levő, 



mátraszentlászlói csapadékmérő adata alapján addig egy hónap alatt, áprilisban leérkezett. 

Két óra alatt 111 mm csapadék hullott Mátraszentlászlón, ami az addigi áprilisi havi 

maximum volt. Így a 2005-ös 236 mm az áprilisi hónapok közül magasan a legnagyobb volt. 

 

Megbénította Budapest – elsősorban Buda – egyes részeit a délutáni felhőszakadás. A 

csatornahálózat és a víznyelők nem voltak képesek elszállítani a néhány perc alatt lehullott 

hatalmas mennyiségű vizet, így olyan helyeken is pincéket, mélygarázsokat öntött el a 

csapadék, ahol máskor nagy esőzésekkor sem szokott. Délután három óra után például 

kiürítették a MOM Park bevásárlóközpont jó részét, mert a mélygarázst és a földszinti 

bevásárló részt elöntötte a víz. Volt, ahol két-három centiméteres víz borította a padlót. Az 

MTI értesülése szerint a húszezer négyzetméteres bevásárlóközpontban több mint hetven 

üzletet érintett a beázás. 

A legkritikusabb helyzet Közép-Budán volt. Tengelyig érő víz hömpölygött az Alkotás 

utcán, a Mészáros utca és a Déli-pályaudvar környékén, a Bartók Béla úton, vagy a Fő 

utcában, a hegyoldalakról lefutó utak pedig inkább egy megáradt patakra emlékeztettek.  

A felhőszakadás miatt leállt a 18-as, az 59-es és a 61.-es villamos is. A Krisztina 

kőrúton a maros utcánál a villamos pályákat is elöntötte a víz. A zivatar miatt azonban több 

pesti és budai villamos sem közlekedett 35-40 percig. A környék sok vizet kapott, még a Déli 

pályaudvar forgalmát is megbénította az özönvíz, amely elöntötte a vágányokat és a 

váltóberendezéseket. Így a pályaudvar délután nem tudott szerelvényeket fogadni és indítani. 

A csatornahálózat képtelen volt megbirkózni a rengeteg vízzel, de ezt nem is lehet 

elvárni – állítják a szakemberek. A város csatornahálózatának 75 százaléka ugyanis egyesített 

rendszerű, azaz a szennyvíz és a esővíz elvezetésére egyszerre szolgál. Mivel a hirtelen 

lehullott, hatalmas mennyiségű – ráadásul még a hegyoldalból lezúduló – víz jelentős 

mértékben meghaladta a rendszer befogadóképességét, az csak késleltetve tudta elvezetni a 

csapadékot. A kapacitást azonban nem is lehet ilyen extrém felhőszakadásra méretezni, így 

időnként óhatatlanul elönti a víz az utcákat. De hogy a hálózat derekasan küzdött, azt az 

mutatja, hogy a sok csapadéktól több helyen nyomás alá került a rendszer, emiatt helyenként 

megemelkedtek az úton a csatornafedlapok. 

 

A másik természeti csapás a tornádó. Tornádó akkor keletkezik, ha meleg és hideg 

levegő találkozik. A tornádó keletkezésével kapcsolatban több a téveszme. A nagy 

sebességgel forgó tölcsért akkor nevezzük tornádónak, ha a tölcsér eléri a talajfelszínt. (A 

neve tromba.) Általában a tornádó szűk sávban (száz, illetve néhányszor száz méter) tombol, 

azon kívül nem, illetve viszonylag hamar elveszti erejét. Több jellegzetessége ismert (például 

ugráló mozgása, így előfordul, hogy több tíz/száz méter után néhányszor tíz méteren át nem ér 

a tölcsér a földhöz), amelyek alapján meghatározható. A tornádó nagyságát, illetve 

kategóriáját általában a sebessége alapján határozzák meg, amit viszont általában az okozott 

kárból becsülnek meg. Az észlelt tornádók gyakorisága egyre inkább közelít a Wegener által 

megadott 2 tornádó/év gyakorisághoz, ami a korábbi időszakokban a tornádók 

gyakoriságának túlbecslését jelentette. 

 



Egy ember meghalt, és három megsérül Hajdúszoboszlón abban a viharban, ami 2006. 

július 24.-én este söpört végig Hajdú-Bihar megyén. A város repülőterén rendezett hétvégi 

sátoros ünnepen történ a baleset, amikor a 60-70 kilométeres széllökésekkel kísért szélvihar 

leszakított egy reklámtáblát a rendezvény helyszínére állított cirkuszi sátor közvetlen 

közelében. A tábla rázuhant a sátor melletti elektromos kisvasútra és négy embernek 

áramütést okozott; egy ideig szünetelt az áramszolgáltatás a városban. 

A baleset legsúlyosabb sérültje egy 33 éves nő, aki megpróbálta visszaemelni a 

leszakadt táblát. A helyszínre érkezett mentők újraélesztették a nút, de az életét nem sikerült 

megmenteniük. Este hét óra előtt néhány perccel történt a baleset, amikor nagy erejű szél 

söpört végig a térségben.  

Debrecenben fákat döntött az úttestre a tomboló szélvihar. Fa dőlt egy lakóházra is a 

megyeszékhelyen, de személyi sérülés nem történt. Percek alatt sötétségbe borult, s rendkívül 

heves jégzápor zúdult a városra. A jég nagy esővel és heves szélviharral járt, a károk 

felmérését megkezdték. 

 

Magyarországon a napfénytartam mérések leghosszabb adatsora Budapesten, 1907-től 

áll rendelkezésre. Ennek alapján elmondható, hogy a napfénytartam évi összegei lényegében 

az évi 2000 órás érték körül ingadoztak. Az ingadozás azonban 1910 és az 1930-as évek 

közepe között emelkedő tendenciát mutatott, az 1930-as évek közepétől az 1970-es évek 

közepéig pedig csökkenő tendenciát. Ebben az időszakban tehát a levegőbe juttatott 

szennyezőanyagok (aeroszolok) csökkentették a sugárzást. Ennek következtében a Föld 

középhőmérséklete is csökkenő tendenciát mutatott. Vagyis a 20. században volt egy olyan 

időszak, amikor az üvegházhatású gázok mennyisége növekedett, a Föld középhőmérséklete 

pedig csökkent. Ez azt mutatja, hogy a légkörben kialakulhatnak olyan folyamatok 

(aeroszolokról, felhőkről visszaverődő sugárzás), amelyek az üvegházhatású gázok légköri 

mennyiségének emelkedése esetén is, a hőmérséklet süllyedését idézhetik elő. Az 1970-es 

évek közepétől azután a napfénytartam évi összegei ismét erőteljesen elkezdtek növekedni. 

Az mondható tehát, hogy bár az üvegházhatású gázok légköri koncentrációja a 19. század 

közepétől folyamatosan növekedett, volt időszak, amikor a Föld középhőmérséklete ezzel 

párhuzamosan nem emelkedett. S ezt mutatják a hazai adatok is. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ábra. A napfénytartam évi összegeinek változékonysága (1910-2000) 

Forrás: Varga-Haszonits Zoltán kézirata 

 

Az időjárási előrejelzések alapján azonban a szakemberek elhúzódó ózonterhelésre 

számítanak. A szennyezés elsősorban az idősek és a gyerekek számára jelent veszélyt. 

A hét végén többször is az egészségügyi határérték fölé emelkedett az 

ózonkoncentráció az országban A kialakult helyzetért alapvetően a rendkívül meleg, napos 

időjárás felelős, de a háttérben környezeti okok is meghúzódnak. A természetes háttér-

ózonkoncentráció évtizedek óta növekszik a légkörbe jutó nitrogén-oxidok és szén-hidrogén 

származékok miatt. Emelkedik az egy évre jutó „ózonveszélyes” napok száma is. A nyári 

ózoncsúcs olyankor alakul ki, amikor a tartósan erős napsugárzás felgyorsítja az 

ózonképződés folyamatát a földhöz közeli légrétegekben. A jelenségért főként a közlekedés 

(leginkább a gépjárműforgalom és a hajózás) felelős. 

Az ózondús napok számának gyarapodása azzal hozható összefüggésbe, hogy nő az 

időjárási szélsőségek, köztük a felhőmentes hőségnapok gyakorisága. A klímamodellek 

szerint a szélsőséges időjárási események rendszeressé válása a globális éghajlatváltozás 

legbiztosabban prognosztizálható kísérő tünete, amely a nagy éghajlati rendszerek (például a 

légköri és a tengeráramlatok) működésének átalakulásával hozható összefüggésbe.  

A megszokottnál magasabb ózonszint – amely jellemzően a legmelegebb napszakot 

követő délutáni órákra alakul ki – rövidtávon elsősorban légzési nehézségeket, illetve 

légzőszervi problémákat okozhat, vannak azonban hosszabb távon jelentkező káros 

következményei is Újabb kutatási eredmények szerint egyértelműen rontja például a férfiak 

nemzőképességét, mivel a spermiumok számának csökkenését idézi elő. Az ózon ugyan 

közvetlenül nem jut be a herékbe, ahol az ivarsejtek képződnek, ám közvetett úton mégis hat 

rájuk: gyulladásos folyamatot idéz elő a szervezetben, és növeli a vérben a toxikus anyagok 

mennyiségét, márpedig mind a kettő nehezíti a spermiumképződést.  

 



Az eddigi ismeretek alapján feltételezhető, hogy Magyarországon – hosszú távon – 

fokozatos felmelegedés, a csapadék mennyiségének csökkenése és a szélsőséges időjárási 

események gyakoriságának, valamint intenzitásának növekedése várható. Erre az „éghajlati 

jövőképre” alapozható a „VAHAVA” projektben a felkészülés, a megelőzés, az 

alkalmazkodás stratégiája és az ezzel kapcsolatos döntések, intézkedések. Két stratégiai cél 

határozható meg: 

(1) Felkészíteni általában a magyar lakosságot és gazdaságot egy valószínűsíthető 

melegebb és szárazabb időszakra, illetve szélsőséges időjárási jelenségekre, valamint ezek 

várható hatásaira. 

(2) Megteremteni, illetve továbbfejleszteni a váratlanul jelentkező szélsőséges 

időjárási események káros hatásainak megelőzésére való felkészülést, illetve a bekövetkezett 

hatásokra való gyors reagálás humán, szervezési, technikai, szervezeti, pénzügyi feltételeit.  

 

Barholy Judit a Kárpát-medence szélsőséges időjárási tendenciáiról és a várható 

változásokról 

 

Bartholy Judit és munkatársai évek óta foglalkoznak a Kárpát-medence időjárásának 

korábbi és várható alakulásával. Vizsgálataik során hazai és külföldi állomás adatait 

használták fel. Az állomások válogatásánál két szempontot vettek figyelembe: teljesüljön a 

domborzati és éghajlati viszonyokhoz igazított viszonylag egyenletes területi lefedettség, 

valamint a kiválasztott idősorokban lehetőleg minimális legyen az adathiány. A hazai és 

külföldi megfigyelésekből származó napi maximum, minimum és középhőmérséklet 

idősorokat az 1961-2001 időszakra, míg a napi csapadékösszeg idősorokat az 1946-2001 

időtartamra gyűjtötték össze. Az elemzésekből a következő megállapításokat vonták le: 

1. A Kárpát-medence térségében a XX. század időszakában vizsgált hőmérsékleti 

extrém indexek nagy többségére a teljes negyven évet tekintve melegedésre utaló tendenciák 

a jellemzőek. 

2. A XX. század második fele két egymástól eltérő tendenciájú időszakra bomlik: 

1961-1975 és 1976-2001. Az extrémindexek többségénél a hetvenes évek közepéig hűlésre 

utaló tendenciák érvényesültek, majd ezt követően napjainkig melegedést regisztráltak. 

3. A Kárpát-medence térségének egyik állomásán sem vitatható egyik extrém 

hőmérsékleti paraméter esetén sem az erős növekedő tendencia. A legintenzívebb növekedési 

arányokat a meleg éjszakák száma, a meleg napok száma, a nyári napok száma, a hőségnapok 

száma és a hőhullámok hossza indexeknél találtuk.  

4. Az 1976-2001 időszakban a vizsgált indexek csaknem felénél egyenletesen erős 

pozitív trendet figyeltek meg, mely a csapadék extremitások általános növekedésére engednek 

következtetni. 

5. A XX. század negyedik negyedében a nagy csapadékú napok száma csökkent, 

azonban az ezeken a napokon lehullott nagy csapadékok aránya az évi, illetve évszakos 

összeghez viszonyítva jelentősen megnövekedett. 

A Kárpát-medence térségére vonatkozó regionális klímaváltozási becslések esetében 

az alábbiakat állapították meg: 

Az elmúlt években mind az Európai Unió különböző testületei, mind az Amerikai 



Egyesült Államok szenátusa nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy lehetővé váljon 

a regionális éghajlati előrejelzések információtartalmának, minőségének, s 

megbízhatóságának növekedése. Az Európai Unió V. keretprogramjának egyik jelentős 

kutatási projektje volt a PRUDENCE, melyben kilenc Európai Uniós országból összesen 21 

egyetem, nemzeti meteorológiai szolgálat és kutatóintézet vett részt. E projekt keretében 

Európa országaira egységesen elemezték a várható hőmérséklet- és csapadékváltozásokat. Az 

országokra készített elemzéshez 50 km x 50 km-es ráccsal fedték le Európát, és az adott 

országok területére eső rácsponti értékeket átlagolták. Majd az 1 C-os globális hőmérséklet-

emelkedéshez tartozóan az összes modell hőmérsékletre és csapadékra vonatkozó becsléseit 

összegezték. 

Az Európai Unió V. Keretprogramja keretében 2004 végén lezárult PRUDENCE 

projekt már ad Európára vonatkozó becsléseket a XXI. század utolsó három évtizedére, 50 

km-es rácsfelbontással. Ennek eredményei alapján levonható, hogy a Kárpát-medence 

hőmérséklete egyértelműen melegedő tendenciát mutat – az évi átlagnál nagyobb mértékű 

hőmérséklet-növekedés várható nyáron és ősszel. A 2071-2100-ra várható éves 

csapadékváltozást csekély mértékű negatív tendencia jellemzi, télen növekedő, míg nyáron 

csökkenő évszakos csapadékösszeg valószínűsíthető. 

 

 

A klímaváltozás és klímapolitika nemzetközi és hazai tükröződése 

 

Amióta létezik a Föld, éghajlata folyamatosan változik, néha gyorsabban, máskor 

lassabban. A mostani helyzet abban új, hogy az emberi tevékenység nemcsak a mikro- és 

makroklímát, hanem a globális klímát is befolyásolja. Nemzetközi rendezvények témakörei és 

állásfoglalásai jelzik, hogy a globális klímaváltozásra felfigyeltek, s a különféle 

állásfoglalások, ajánlások érzékeltetik a témakör súlyát, komolyságát, valamint széles körű 

összefüggéseit. 

 

ENSZ Konferencia az Emberi Környezetről (Stockholm, 1972) 

A rendezvény dokumentumaiban a „climate change” kifejezés mindössze egyszer 

fordult elő. Az ajánlásokban megjelent a természeti erőforrások fokozódó mértékű 

felhasználásának hatásvizsgálata a légköri szennyeződések klimatikus következményeinek és 

az ember által okozott hatásoknak a vizsgálata.  

 

Az Első Éghajlati Világkonferencia (1979. február 12-23.) központjában az állt, hogy 

az éghajlatváltozás hogyan hathat az emberi tevékenységre? Felhívta a figyelmet, hogy az 

emberiség túlélésének az egyetlen módja, ha harmóniában tud élni a természettel. Ezért 

sürgette a kormányokat, hogy „jelezzék előre és gátolják meg azokat a potenciális, ember által 

okozott változásokat az éghajlatban, amelyek az emberiség életkörülményeire negatív hatással 



lehetnek.” A deklaráció kifejti, hogy a globális melegedés fő oka a fosszilis tüzelőanyagok 

használata, az erdőirtás és a földhasználat változása miatt bekövetkező légköri szén-dioxid-

koncentráció növekedése. Ez a konferencia vezetett aztán az Éghajlati Világprogramhoz, az 

éghajlatváltozás kutatásához. A WCP-t a WMO, az UNEP és az ICSU közösen hozta létre. 

 

A Második Éghajlati Világkonferencia (1990. október 29. és november 7., Genfben). 

Megállapították, hogy az Első Konferencia óta eltelt 11 év alatt a globális melegedés becsült 

mértéke növekedett, és időszerű szigorú intézkedéseket hozni az üvegházhatású gázok 

forrásainak csökkentése és nyelőinek növelése érdekében, függetlenül a még meglevő 

tudományos bizonytalanságoktól. „Ha az üvegházhatású gázok koncentrációját nem 

korlátozzuk, akkor az előre jelzett éghajlatváltozás oly mértékben igénybe veszi a társadalmi 

és természeti rendszereket, amire az elmúlt 10 000 évben nem volt példa.” 

 

A konferencia Miniszteri Deklarációja kemény harcok után született meg. A végső 

szövegezésben nem került pontosabb meghatározásra semmilyen közös cél de ennek ellenére 

a résztvevők megegyeztek több, az éghajlattal kapcsolatosan betartandó elvben: az 

éghajlatváltozás eszméjében mint az emberiség közös problémájában, az egyenlőség elvében 

és a különböző fejlettségű országok közös, de differenciált mértékű felelősségében, a 

fenntartható fejlődés és az elővigyázatosság elvében. Kifejezték továbbá az éghajlatváltozás 

és hatásai további tudományos igényű kutatásának szükségességét, és azt javasolták, hogy ez 

döntően a WCP-n keresztül valósuljon meg. Kiemelték, hogy a válaszlépések megtételét 

azonnal el kell kezdeni, függetlenül a meglevő tudományos bizonytalanságoktól. Felhívták a 

fejlett országokat, hogy „készítsenek nemzeti programokat vagy stratégiákat, amelyek az 

üvegházgázok kibocsátásának csökkentésére jelentős hatást fejtenek ki.” Felismerték, hogy a 

fejlődő országok kibocsátása növekszik ezen országok fejlődési igényeinek megfelelően, 

azonban ezeknek az országoknak is a megfelelő irányban kell tevékenykedniük a fejlett 

országok támogatásával. Végül felszólítottak egy Éghajlat-változási keretegyezmény és a 

szükséges előírások elkészítésére, ami aztán a Riói Egyezménnyel valósult meg.  

 

Környezet és Fejlődés Világbizottsága (Brundtland Bizottság, 1984-1987). Az ENSZ 

közgyűlési határozat alapján létrehozott testület a jelentését az „Our Common Future” című 

könyvben publikálta. A Bizottság ténykedése idejére esett 1985-ben, az ausztriai Villachban 

tartott konferencia, amit a Meteorológiai Világszervezet (WMO), az ENSZ Környezeti 

Programja (UNEP) és a Tudományos Uniók Nemzetközi Tanácsa (ICSU) szervezett. Ezen a 



rendezvényen a tudósok először jutottak arra a következtetésre, hogy az éghajlatváltozást 

„elfogadható és komoly valószínűségnek” szükséges tekinteni.  

A Brundtland Bizottság azonosult a szakemberek azon körének véleményével, akik 

szerint ok és okozati összefüggés létezik a légkörben lévő üvegházhatású gázok 

mennyiségének növekedése és a klímaváltozás között.  

A Bizottság a klímaváltozást a fenntartható fejlődés fogalmába integrálta, pontosabban 

szólva, a fenntartható fejlődést akadályozó, lassító tényezők közé sorolta. A CO2 emisszió 

csökkentése nemcsak a légkör védelmét, hanem a véges mennyiségű fosszilis 

energiahordozók megőrzését, lassított ütemű felhasználását is szolgálta. 

A Brundtland Bizottság 1987-ben, a klímaváltozással kapcsolatban az alábbi 

négyirányú stratégia kialakítását sürgette:  

- A kibontakozó jelenségek intenzitásának megfigyelése és értékelése. 

- A jelenségek eredetének, működésének és hatásainak alaposabb vizsgálata. 

- Az üvegházhatást előidéző gázok csökkentését szolgáló, nemzetközileg egyeztetett 

irányelvek kialakítása. 

- Az éghajlatváltozások és az emelkedő tengerszint okozta veszélyek minimalizálását 

szolgáló stratégiák elfogadása.  

Az „Our Common Future” jelentés publikálása után két éghajlati világkonferenciát 

rendeztek: Torontó, 1988 és Genf, 1990. Az itt született állásfoglalások olyan energiapolitikák 

kidolgozását és megvalósítását szorgalmazták, amelyek csökkentik a légkörbe jutó CO2 

mennyiségét. A tudományos bizonytalanságok és kételyek ellensúlyozására formálódott a 

döntéshozóknak címzett „elővigyázatosság elve”, amely szerint nem szabad megvárni a 

tudományos kételyek eloszlását, hanem kellő időben szükséges meghozni a döntéseket, mert 

elképzelhető, hogy amikorra minden bizonytalanság megszűnik, már késő lesz.  

 

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate 

Change – IPCC, 1988). Az ENSZ Környezeti Programja (UNEP) és a Meteorológiai 

Világszervezet (WMO) 1988-ban közösen hívta életre ezt a szervezetet. Az IPCC keretében az 

éghajlatváltozással foglalkozó kiváló szakemberek, több ezer kutató, valamint egyéb szakértő 

számos tudományterületről tevékenykedik, a világ minden tájáról. A testület kormányközi 

jellegű, amelynek dokumentumait a kormányok felhatalmazott képviselői fogadják el 

konszenzussal – a tudósok ajánlásainak figyelembevételével. Az IPCC legfontosabb 

kiadványai az öt-hatévente kiadott értékelő jelentések, amelyek széleskörűen szintetizálják a 

globális felmelegedéssel, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos ismereteket. E 



jelentések világszerte irányadóként szolgálnak a témakörben, mind tudományos, mind 

politikai téren. Az első ilyen jelentés 1990-ben, a második 1996-ban, a harmadik – és 

mindeddig utolsó – 2001-ben látott napvilágot. (A harmadik jelentés rövid ismertetésére 

visszatérünk.)  

 

ENSZ Konferencia a Környezetről és a Fejlődésről (1992. Rio de Janeiro). Ezen került 

aláírásra az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye, amely 1994-ben lépett érvénybe, és 

amelyhez valamennyi ENSZ tagállam (az Amerikai Egyesült Államok is) csatlakozott. A 

Keretegyezmény kinyilvánította, hogy cselekedni kell az éghajlatváltozás növekvő kockázata 

miatt, azonban nem adott jogilag kötelező érvényű irányadó számokat és határidőket az egyes 

országoknak. Ezen hiányosságok miatt sok bírálat érte a tagállamokat, közöttük is az iparilag 

legfejlettebbeket. Ezek hatására öt évvel később, 1997-ben, Kiotóban találkoztak a szakértők, 

ahol részleges megállapodás született.  

 

A Kiotói Jegyzőkönyv (1997). A Jegyzőkönyv a kibocsátások szabályozását érintő 

kötelezettségeket rögzített, de ezek kizárólag a fejlett országokra, illetve a piacgazdaságra 

áttérő, ún. „átmeneti gazdaságú” közép- és kelet-európai országokra vonatkoztak. A fejlődő 

országok semmilyen jogilag kötelező korlátozást nem fogadtak el, a saját jólétük 

kialakításának veszélyeztetése miatt.  

A Jegyzőkönyv értelmében az iparosodott államok és az „átmeneti gazdaságú” 

országok – ezúttal már jogilag kötelező érvénnyel – vállalták, hogy az 1990-es szinthez képest 

kibocsátásukat átlagosan 5,2%-kal csökkentik a 2008-2012 közötti időszak alatt. A kelet-

közép-európai országok eltérhettek a viszonyítási szinttől, így Magyarország esetében ez az 

1985-1987 közötti időszak.  

Az USA aláírta a jegyzőkönyvet, de az amerikai szenátus nem ratifikálta. Oroszország 

csak 2004 második felében döntött, hogy csatlakozik a jegyzőkönyvhöz. Ennek 

következtében 2005. február 16-tól lehet számítani a jogilag érvényes kötelezettségvállalást.  

Az éghajlatváltozással foglalkozó egyezményben részes államok 11. ülésszakát 2005 

decemberében tartották meg Montrealban. Az eseményt óriási várakozás előzte meg, hiszen 

hosszú vajúdás után, 2005 februárjában hatályba lépett a Kiotói Jegyzőkönyv, és Montrealban 

kerülhetett sor a jegyzőkönyvben részes államok első találkozójára is. A montreali esemény 

iránti érdeklődést jól jelzi, hogy arra közel tízezer résztvevő regisztráltatta magát: 183 állam 

kormányzati delegációi, nemzetközi és nem kormányzati szervezetek képviselői, újságírók.  



A jegyzőkönyv hatályba lépését követően sürgető feladattá vált, hogy elfogadásra 

kerüljön az a szabályrendszer, amely alapján a jegyzőkönyv rendelkezései végrehajtandók. E 

szabályok kiterjednek azokra az eszközökre, amelyek segítségével a fejlett államok 

költséghatékonyabban teljesíthetik kötelezettségeiket. Ilyen eszköz a nemzetközi emisszió-

kereskedelem, amelynek keretében, ha egy fejlett állam fejlődő vagy átmeneti gazdaságú 

országban finanszíroz emisszió-csökkentést szolgáló beruházást – a kiotói 

kötelezettségvállalása részeként –, akkor azt saját teljesítéseként számolhatja el. A további 

szabályok a kibocsátások nyomon követésére, a vegetációt érintő emberi beavatkozások – pl. 

erdőtelepítések – által a légkörből kivont szén-dioxid mennyiség elszámolására, a 

kötelezettségeiket nem teljesítő államokkal szembeni eljárásokra vonatkoznak. A találkozó 

egyik alapvető eredménye e szabályrendszer elfogadása. 

A Kiotói Jegyzőkönyv azonban konkrét kibocsátás-szabályozási előírásokat csak 

2012-ig tartalmaz, és sok fejlett állam számára még azok elérése sem látszik egyszerű 

feladatnak. Az üvegházhatású gázok kibocsátása és az éghajlatváltozás kockázata viszont 

tovább növekszik, s ezek mérséklésére az eddigieknél határozottabb lépések szükségesek. A 

fő kérdés az, hogy meg lehet-e állapodni a további teendőkre vonatkozó tárgyalások 

megkezdéséről, azok kereteiről? Feszült légkörben folyó egyezkedések után sikerült elérni 

olyan kompromisszumos megállapodásokat, amelyeket minden küldöttség elfogadott. Ezek 

értelmében egyeztetések kezdődnek: (a) az egyezmény hatálya alatt – tehát minden állam 

részvételével – a kibocsátás-szabályozás további teendőiről; (b) a Kiotói Jegyzőkönyv hatálya 

alatt az ahhoz csatlakozott fejlett államok további kibocsátás-csökkentési kötelezettségeiről a 

2012 utáni időszakra; (c) azon tárgyalások előkészítéséről, amelyek általában a Kiotói 

Jegyzőkönyv felülvizsgálatára vonatkoznak (ez a fejlődő országokat is érintheti); (d) az 

önkéntes kibocsátás-mérséklési programokra kész országok ilyen irányú kezdeményezéseinek 

elismeréséről. 

A montreali ülésszak eredményeivel lezárult egy időszak az ember által kiváltott 

globális környezetváltozás növekvő veszélyével szembeni eddigi nemzetközi együttműködés 

folyamatában, s egyúttal megnyitotta az utat ahhoz, hogy új tárgyalások kezdődhessenek a 

további – remélhetően hathatósabb – közös fellépésről.  

 

Az utóbbi időben több jelentés és közlemény jelent meg arról, hogy a Kiotói 

Jegyzőkönyv teljesítése sem oldja meg a klímavédelmet. Hargitai Miklós így foglalta össze 

ezeket a véleményeket: 

Kudarc fenyegeti a klímaváltozás megelőzésére szánt intézkedéseket, egy friss 

világbanki tanulmány szerint 1990 és 2002 között 15 százalékkal nőtt a globális szén-dioxid 



kibocsátás. Derűlátásra ezután sem látszik ok, azok az országok ugyanis amelyek az eddigi 

bővülés fő forrásai voltak, nem vesznek részt a kibocsátás korlátozásában sem.  

Az üvegházhatásért, és ezzel a földi klíma melegedéséért elsősorban felelősnek tartott 

szén-dioxid szintje a kis zöld könyvnek nevezett világbanki jelentés szerint az elmúlt közel 

másfél évtizedben folyamatosan nőtt; a légkör szén-dioxid tartalma, illetve az azt „hizlaló” 

szén-dioxid-termelés is (a 2002 utáni időszakról nincsenek még megbízható adatok). A 2002-

es, összesen 24 milliárd tonnányi kibocsátás feléért a fejlett nyugati országok felelnek: 24 

százalékot egymagában az USA állít elő, az eurozónából 10 százalék érkezik. A növekedés 

kétharmada a gyors iparosodással és népességnövekedéssel jellemezhető ázsiai óriásoktól, 

Kínától és Indiától származik: az elmúlt három esztendőben az előbbi 33, az utóbbi 57 

százalékkal növelte a szén-dioxid-termelést.  

Szakértők szerint a most nyilvánosságra hozott adat több szempontból is aggasztó. 

Egyrészt megkérdőjelezi a klímakockázat mérséklésére eddig hozott intézkedések értelmét: a 

vizsgált időszakban a fejlett országokban az erdősültség növekedett, vagyis nem valószínű, 

hogy további „nyelők”, azaz növényfelületek telepítésével a trendet meg lehet fordítani, a 

kiotói egyezményben vállalt „globális” kibocsátás-csökkentés tényleges hatása sokkal kisebb, 

mint a most tapasztalt növekedés.  

Az is a szén-dioxid-szint, és ezzel a földi átlaghőmérséklet gyorsuló növekedését vetíti 

előre, hogy a legtöbbet termelő, illetve a termelésüket a legnagyobb tempóban növelő 

országok (az USA és a fejlődők) semmilyen csökkentést nem vállaltak.  

A legnagyobb szén-dioxid-forrás (közel 80 százalékos részesedéssel) az 

energiaszektor, azon belül is a széntüzelésű erőművek eregetik a legtöbb füstöt a levegőbe. E 

téren sem várható javulás: a szén részesedése az áramtermelésben 2005-re megközelítette az 

50 százalékot, és az arány az olaj drágulása nyomán azóta tovább nőtt. 

A jelentés arra is felhívja a figyelmet, hogy a kibocsátási jogok tavaly beindult 

kereskedelme sem fogja visszafogni a szén-dioxid-termelést, legfeljebb áttételesen, az áram 

kismértékű drágulásán keresztül. Ám az emiatt esetleg csökkenő áramfogyasztás még azt a 

bővülést sem ellensúlyozza, ami a melegedés nyomán megugró nyári klímahasználat 

következtében máris tapasztalható.  

Egy néhány héttel ezelőtt napvilágot látott amerikai bejelentés szerint a légkör szén-

dioxid-tartalma jelenleg 381 ppm (milligramm/kilogramm), 100 ppm-mel magasabb az 

iparosodás előtti értéknél. Tavaly rekordértékkel, 2,6 ppm-mel növekedett a szén-dioxid-szint, 

amely most magasabb, mint az elmúlt egymillió évben bármikor. 

 

Az Európai Unió. Az EU igen következetes a Kiotói Jegyzőkönyv kötelezettségeinek 

teljesítésében, sőt „túlvállalást” is ígért, nevezetesen 8%-os csökkentésre tett ígéretet. Ezt a 

célt az energiahatékonyság növelésével, energiatakarékossággal és a megújítható természeti 

erőforrások növekvő felhasználásával kívánja megvalósítani. A vállalás teljesítése érdekében, 

2005. január elsejével az EU – mind a huszonöt tagállamában kötelezően – beindította a 

kibocsátási jogok kereskedelmét lehetővé tevő saját belső rendszerét. Ennek keretében 

mintegy tizenkétezer ipari létesítmény kereskedhet szabadon a szén-dioxid kibocsátására 

jogosító engedélyekkel, amelyek egyúttal a korlátozást is magukban foglalják.  

Az Európai Unióban megkezdődtek az előzetes tárgyalások az üvegházhatású gázok 

2012 utáni jelentős, mintegy 15-30%-os csökkentésének lehetőségeiről. 

 



Az Európa Tanács. A 20. század kilencvenes éveinek közepétől kezdve több 

alkalommal foglalkozott a klímaváltozás problémájával. Állásfoglalásaival követte a hatályos 

ENSZ egyezmények és az EU direktívák irányvonalait.  

 

Magyarország. Hazánk 6%-os kibocsátás-csökkentést vállalt az 1985-1987 

közötti időszak átlagához képest. Az ország leépült nehéziparának csökkenő 

kibocsátásai miatt, különösebb megszorító intézkedések nélkül is teljesíthetők a kiotói 

kötelezettségek. A megújuló, illetve megújítható energiaforrások arányának növelése 

fontos feladat, amit az EU előírások is megkövetelnek. Az ország 

energiafelhasználásának 3,5 százalékát fedezik jelenleg a megújuló erőforrások, amit 

2010-ig meg kellene kétszerezni, de ez pillanatnyilag nehezen teljesíthető feladatnak 

tűnik.  

Szükséges megjegyezni, hogy a kiotói kötelezettségek teljes mértékű teljesítésekor 

sem változik meg a légkör jelenlegi módosulása. A veszélyes mértékű éghajlatváltozás 

Európában akkor kerülhető el – a 2005. évi „Tavaszi Európai Tanács” állásfoglalása 

értelmében – ha a földfelszín globális átlaghőmérséklete legfeljebb 2 C-kal haladja meg az 

ipari forradalom előtti szintet, ami már ma is mintegy 0,6-0,7 C-kal magasabb. A 2 C-ot 

nagy valószínűséggel csak akkor nem lépik túl, ha az üvegházhatású gázok légköri 

koncentrációja nem haladja meg a 450 ppm szén-dioxid mennyiséget. (1750 tájékán 280 ppm 

értéket figyeltek meg, 2000-ben 368 ppm-et.) A romlási folyamat mérsékléséhez 2020-ig 15-

30 százalékos globális kibocsátás-csökkentés szükséges a fejlett országokban, az 1990-es 

szinthez képest. Emellett a gazdaságilag gyorsan növekvő fejlődő országoknak is részt kellene 

vállalniuk a globális probléma megoldásában.  

Elmondható, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv vállalásainak teljesítése csupán szerény első 

lépés egy hosszú úton. A nagy kérdés, hogy a döntéshozók és a társadalom széles körei 

felismerik-e kellő időben a további határozott lépések megtételének szükségességét, és 

sikerül-e elkerülni egy globális éghajlati katasztrófát?  

 

 

 

 

 

 



Magyarország nettó szén-dioxid kibocsátásáról a KSH „Magyarország 

környezetterhelési mutatói 2005.” című kiadványban találunk viszonylag friss adatokat. Ezek 

a következők: 

Az egy főre eső szén-dioxid kibocsátás, tonna/fő 

 

1990 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

Magyarország 

6,5 

5,1 

5,5 

5,4 

5,4 

5,7 

5,4 

5,4 

5,2 

5,5 

EU-15 országok 

9,1 

8,8 

9,0 

8,8 

8,9 

8,8 

8,9 

9,0 

8,9 

9,1 

 

A nettó kibocsátás azt jelenti, hogy az antropogén forrásból származó összes szén-

dioxid kibocsátásból levonják az erdők szénmegkötő képességét CO2-re átszámítva. 

Hazánkban az 1990 és 2003 közötti években a kibocsátások 18%-kal (ezen belül a 

leglátványosabban 1990 és 1992 között 16%-kal) 67,5 millió tonnáról 55,5 millió tonnára 

mérséklődtek. Így hazánk – mintegy automatikusan – teljesíti a Kiotói Jegyzőkönyv keretében 

vállalt csökkentési kötelezettséget.  

A kibocsátott szén-dioxid mennyiségének mintegy 83%-a az erőművekben, a 

háztartásokban és ipari létesítményekben használt fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből 

származik. 1990 és 2003 között az ipar és a közlekedés szén-dioxid kibocsátása némi 

csökkenés után növekedett, míg az erőműveké és az egyéb ágazatoké jelentősen csökkent.  

 

A metán kibocsátás, kg/fő 

 

1990 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

Magyarország 

53,2 

46,3 

47,0 

46,6 

48,2 

46,6 

47,1 

48,4 

45,8 

44,8 

EU-15 országok 

57,0 

52,1 

51,3 

49,9 

48,7 

47,2 

45,6 

44,2 

42,9 

41,5 

 

Az adatok kizárólag az antropogén forrásból származó összes metánkibocsátást 

tartalmazzák. A metán a második legfontosabb üvegházhatású gáz. Bár mennyisége jóval 

kevesebb a szén-dioxidénál, de mivel a globális felmelegítési képessége huszonegyszerese a 

szén-dioxidénak, így hatása nem elhanyagolható. 

A kibocsátás főbb forrásai a mezőgazdasági tevékenységek (állatállomány, különösen 

a szarvasmarha-állomány, trágyatelepek, komposztok), a bányászat, a földgázkitermelés és 

szállítás, valamint a hulladéklerakók. 

A kibocsátási ágazatok közti megoszlása az elmúlt évtized alatt gyakorlatilag nem 

változott. Magyarországon az összes metánkibocsátás fele a földgáz szállítása során 

keletkezik. További jelentő szennyező forrás a hulladékkezelés, illetve a mezőgazdaság. 



 

A dinitrogén-oxid kibocsátás, kg/fő 

 

1990 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

Magyarország 

5,9 

3,9 

4,2 

4,1 

4,1 

4,1 

4,0 

4,3 

4,0 

4,0 

EU-15 országok 

3,5 

3,4 

3,5 

3,5 

3,2 

3,0 

3,0 

2,9 

2,9 

2.8 

 

Az adatok az emberi tevékenység során keletkező összes kibocsátott dinitrogén-oxidra 

vonatkozik. A dinitrogén-oxid a harmadik legfontosabb üvegházhatású gáz. A légköri 

tartózkodási ideje is rendkívül hosszú, meghaladja a 100 évet. A hosszú élettartam miatt a 

dinitrogén-oxid feljuthat a sztratoszférába és kémiai reakciókon keresztül károsíthatja az 

ózonréteget.  

A dinitrogén-oxid kibocsátás legjelentősebb forrása az intenzív mezőgazdaság és 

néhány ipari technológia. A talajok dinitrogén-oxid kibocsátását erősen befolyásolja a 

nitrogéntartalmú műtrágyák használata. Maga a műtrágyagyártás is jelentős forrás, továbbá a 

salétromgyártás, a mezőgazdasági hulladékok elégetése és a kérődző állatok tartása. 



Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 

 

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa az utóbbi években több 

irányelvet, illetve határozatot fogadott el a Kiotói Jegyzőkönyvben foglalt kötelezettségek 

teljesítése érdekében az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséről. Egyúttal 

kötelezte a tagállamokat, hogy a saját jogrendszerükbe is illesszék be a konkrét 

intézkedéseket. 

A Magyar Országgyűlés 2005. április 13-án fogadta el a 2005. évi törvényt az 

üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről. A törvény célja, hogy az 

Európai Közösség kibocsátási egységkereskedelmi rendszerében, valamint más, nemzetközi 

együttműködéssel megvalósuló projekttevékenységekben való részvétel feltételeinek 

megteremtésével a Magyar Köztársaság csökkentse az emberi tevékenység hatására 

bekövetkező éghajlatváltozás kockázatát. 

A törvény meghatározta azokat az ipari tevékenységeket, amelyekre kiterjed a hatálya 

(pl. energiatermelés, vas vagy acél termelése, cementipar, tetőcserepek, téglák, csempék 

gyártása stb.). A szabályozás alapja a Nemzeti Kiosztási Terv, amely megállapítja az egyes 

termelő egységek vonatkozásában a kibocsátható üvegházhatású gázok mennyiségét. Ezek a 

kibocsátási egységek a Nemzeti Kibocsátási Listában jelennek meg, amit a Kormány határoz 

meg az egyes létesítmények üzemeltetőivel folytatott egyeztetés után. A Kiosztási Tervet és a 

Kiosztási Listát a Kormány első alkalommal 2005. január l-től 2007. december 31-ig terjedő 

időszakra állapítja meg. Ezt a periódust tekintik az első kereskedési időszaknak. A kibocsátási 

egységek bizonyos és meghatározott része a Magyar Államkincstár tulajdonába kerül.  

Az első kereskedési időszakban a létesítmények számára kiosztható kibocsátási 

egységek teljes mennyiségének legalább 95%-át, a második kereskedési időszakban a teljes 

mennyiség legalább 90%-át, térítés nélkül kell kiosztani az üzemeltetők között. Amennyiben 

az üzemeltető a kibocsátási kötelezettségének nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság az 

üzemeltetőt külön jogszabályban meghatározott mértékű bírság megfizetésére kötelezheti. 

A törvény végrehajtása állami ellenőrzést igényel. Ennek érdekében a Kormány 

183/2005.(IX.13) számú rendeletével intézkedett az üvegházhatású gázok kibocsátásával 

kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről. A hitelesítési 

tevékenység keretében a hitelesítő szakértő mérlegeli a vállalat tevékenységét, a kibocsátásra 

vonatkozó információk megbízhatóságát, hitelességét, pontosságát, a nyomon követési 

rendszer műszaki továbbfejlesztésének lehetőségeit, valamint elkészíti a hitelesítői jelentést. 

A hitelesítő lehet gazdasági társaság vagy egyéni szakértő. Az európai közösségi hitelesítők 

névjegyzékébe is bejegyezhető olyan magyar állampolgárságú hitelesítő, aki jogosult a saját 

államában a hitelesítési tevékenységre, nem áll csődeljárás, végelszámolás alatt. Szükséges 

még a biztosíték bizonyítása is, amely kiterjed a bankgaranciára, különleges rendeltetésű 

bankbetétre vagy e célra kötött felelősségbiztosításra. 

A kormány rendelete részletesen szabályozza a szakmai követelményeket a 

hitelesítőnél. Kitér a rendelet az összeférhetetlenségre is. A hitelesítő nem vehet részt a 

vizsgált létesítmény adott évi kibocsátási jelentésének elkészítésében.  

Az egyes vállalkozókkal, üzemeltetőkkel hosszas egyeztetési vita folyt a kibocsátások 

mértékéről és így a kvótakereskedelemről. Ez az egyeztetés komoly vitákat gerjesztett, mert 

jelentős és egymástól eltérő gazdasági érdekek jelentek meg a kormányzati szervek és a 

termelői szféra között. A Kormány a 66/2006.(III.27) számú rendeltével határozta meg a 

2005-2007 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Tervet és a Nemzeti Kiosztási 

Listát, amelyek célja az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei kereskedelmének 

szabályozása. 

A nemzeti Kiosztási Terv összhangban van az Európai Unió kibocsátási 

egységkereskedelmi rendszerével (ETS). A kibocsátási egységkereskedelmi rendszerben 



résztvevő ágazatokra jutó kibocsátási mennyiségek meghatározása három lépcsőben történik. 

Első lépésben a nemzeti szintű kibocsátások alakulása kerül felmérésre a 2004. évre 

vonatkoztatva.  

A második lépésben ágazati kibocsátási előrejelzések készülnek, a harmadik lépésben 

pontosítják a Nemzeti Kiosztási Tervet, melyet a Kormány hagy jóvá, és az Európai Bizottság 

egyetértését is meg kell szerezni. 

A rendelet tartalmazza a kiindulási kibocsátási egységmennyiségeket. Ennek összege 

31 660 907 tonna CO2 évente. A villamosenergia-termelés adja a legtöbb kibocsátást: 16 927 

857 tonna szén-dioxidot, vagyis a teljes mennyiség 53%-át. A rendelet egyik melléklete 

bemutatja a 2005-2007 időszakra szóló Nemzeti Kiosztási Listán szereplő üzemeltetőket és a 

számukra meghatározott kibocsátási értékeket. Összesen 230 vállalat vagy intézmény neve 

szerepel a Listán. 

A kvóta-kereskedelem bevezetése sok vitára adott alkalmat. Egyes vállalatok, 

intézmények előnyös helyzetbe kerültek, mások pedig hátrányosba. Egy tonna CO2 gáz piaci 

értéke 2005-ben elérte a 30 eurót, majd később 15 euró körül stabilizálódott. Ily módon azok a 

vállalatok, ahol nagyvonalúan állapították meg az ingyenes kibocsátási értéket, de ennél 

kevesebbet használtak fel, jelentős piaci értékhez jutottak. A jelentős fejlesztés előtt álló 

iparágak (pl. cementipar) pedig kénytelen lesz szabad kvótát vásárolni. Nyilvánvaló, hogy a 

fogyasztókra terhelik ezeket a kiadásokat.  

A kiotói kötelezettségek teljesítése egyre nehezebb feladatot jelent az Európai Unió 

számára is. A HVG adatai szerint (2006. október 7., 198. oldal) az EU 15 régi tagállamának 

2008-2012 között az 1990-es szinthez képest összesen 8 százalékkal kell csökkenteni az 

üvegházhatású gázok kibocsátását, ám 2003-ra még csak 1,7 százalékot kell lefaragniuk. 

Világviszonylatban is növekszik az energia felhasználás. A BP Statistical Review of 

World Energy June 2006. adatai szerint a világ teljes energiafelhasználása 2001-ben 9124,8 

millió tonna olajegyenérték volt, ami 2005-ben 10 537,1-re emelkedett. A növekedés 15% öt 

év alatt, vagyis átlagosan évi 3%. Ezen számításon belül az Európai Uniónál a növekedés 

16%, vagyis valamelyest több mint a világátlag. 

 

Őri István és Faragó Tibor a környezetterhelés csökkentésének szükségességéről és 

lehetőségeiről 

 

A környezet növekvő használata és terhelése. A természeti erőforrások használata 

rendkívüli ütemben növekedett az Ipari Forradalom kezdete óta. A társadalmi-gazdasági 

igények kielégítésére mind több energiára, nyersanyagra, vízre, mezőgazdasági földterületre 

lett szükség. 

Ezzel együtt természeti környezetünk mind jobban átalakult és elszennyeződött az 

ipari termelés és a háztartások hulladékaival, a szennyező anyagok kibocsátásával a légkörbe 

és a vizekbe, az élővilág sokszínűségének drasztikus csökkentésével. 

A környezetre gyakorolt egyes hatásaink idővel globálissá váltak és fel kellett tenni a 

kérdést, hogy e hatások külön-külön vagy akár összegeződve a közeli vagy távolabbi jövőben 

visszafordíthatatlan és veszélyes állapotváltozást is előidézhetnek-e? 

Az üvegházhatású gázok kibocsátása. Az üvegházhatású gázok emberi eredetű 

kibocsátása globális környezet-terheléssé vált. Globálissá abban az értelemben, hogy a világ 

országai – bár országonként nagyon eltérő mértékben – közösen felelősek e gázok mind 

nagyobb mértékű kibocsátásáért. Globálissá abban az értelemben is, hogy e gázok gyorsan 

elkeverednek a légkörben és egészében járulhatnak hozzá a földi légkör üvegházhatásának és 

ezzel éghajlati állapotának megváltozásához. S végül globális problémáról van szó abban az 

értelemben is, hogy az éghajlatváltozás és annak hatásai minden régiót jelentős mértékben 



érinthetnek.  

A szén-dioxid mellett más üvegházhatású gázok kibocsátását és e kibocsátások 

forrásait is szükséges számításba venni. 

A szén-dioxid és a többi gáz emberi eredetű légköri kibocsátása elenyészőnek tűnik a 

természetes kibocsátásokhoz képest, de e gáztöbblet felhalmozódik a légkörben és e gázok 

koncentrációja mind gyorsabban növekszik. 

A megelőzés és az elővigyázatosság. Az életfeltételek biztosítása és jobbítása 

érdekében a környezetet sokféleképpen terhelik és az így előidézett változásoknak sokféle 

hatása lehet. Ha eközben a környezet – minőségi és mennyiségi jellemzői alapján – romlik, a 

környezet állapota gyorsan és akár visszafordíthatatlan módon átalakulhat, akkor a megelőzés 

és az elővigyázatosság alapján mielőbb megfelelő lépéseket indokolt tenni. Mindehhez 

hatékony nemzetközi együttműködés is szükséges.  

Alapvetően kétféle eljárás követhető. Egyfelől változtatva az adott környezetterhelést 

kiváltó termelési és fogyasztási szokásokat, ezáltal csökkentve a légköri kibocsátásokat. 

Ahhoz, hogy belátható időn belül megálljon e gázok légköri mennyiségének növekedése, 

néhány évtizeden belül a világ országainak összességében legalább a felére kellene 

csökkenteniük a kibocsátásokat.  

Másfelől a környezeti feltételekben bekövetkező valamilyen mértékű változások és 

azok ökológiai és társadalmi hatásai már mindenképpen elkerülhetetlennek látszanak. Ezekre 

tehát készülni kell. A hatásokkal és válaszokkal foglalkozó, most lezáruló hazai kutatási 

program célja éppen e hatásokra és a lehetséges válaszokra vonatkozó tudományos 

eredmények összegzése, értékelése volt. 

A nemzetközi együttműködés és az Európai Unió. Az elmúlt mintegy két évtizedben 

nagyszabású nemzetközi együttműködés bontakozott ki az éghajlatváltozás kockázatának 

felmérésére, a lehetséges hatások becslésére és a válaszlépések kidolgozására. A vonatkozó 

nemzetközi megállapodások – Riói Egyezmény, Kiotói Jegyzőkönyv – jelzik, hogy a 

tudományos értékelések alapján politikai egyetértés alakult ki e globális probléma és 

kezelésének szükségessége kapcsán, de egyúttal mind nyilvánvalóbbá váltak az 

érdekkülönbségek is az egyes országcsoportok között, illetve az érintett gazdasági, ágazati 

érdekcsoportok között. A kibocsátások szabályozására vonatkozó eddigi megállapodások 

alapján átmenetileg és nagyon kis mértékben csökkennek a kibocsátások. 

Az Európai Unió álláspontja értelmében határozott lépések szükségesek e 

környezetterhelés csökkentésére; a fejlett országoknak – első lépésként – a következő másfél 

évtizedben 15-30%-kal kellene csökkenteniük kibocsátásaikat. Ezzel is összhangban az EU 

számos fontos közösségi szakpolitikai és szabályozási intézkedést fogadott el. 

A kibocsátások csökkentése és a hazai feladatok. Az üvegházhatású gázok, s 

mindenekelőtt a szén-dioxid kibocsátásában leginkább érintett hazai ágazatok jövőjét, hosszú 

távú stratégiai fejlesztési irányait azok – egymással is összefüggő – gazdasági és 

versenyképességi, szociális és környezeti vetületeire is tekintettel kell meghatározni. Az EU 

keretében már folynak ezek az egyeztetések és hazánk részéről is ebben a kérdésben 

szakmailag megalapozott és világos stratégia szükséges. Különösen az energiagazdálkodás, a 

közlekedés-szállítás, a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás területén indokolt felmérni a 

különböző szempontokat és lehetőségeket.  

A kibocsátások és az azok szabályozásával kapcsolatos szakpolitikák végrehajtásának 

részletes és az eddigieknél szigorúbb és pontosabb nyomon követése nemcsak a vonatkozó 

nemzetközi és EU-s beszámolási kötelezettségek teljesítése miatt fontos, hanem ez az egyik 

feltétele annak, hogy részt vehessünk az olyan mechanizmusokban, mint az emisszió-

kereskedelem vagy a környezetbarát beruházásokat elősegítő együttes végrehajtás.  

Mindezen feladatok ellátásához, a környezeti szempontból is hatékony megoldások 

bevezetéséhez nemzetközi szinten és itthon is nélkülözhetetlen a tudomány, a szakpolitika, a 



közigazgatás, az üzleti szféra és a civil szervezetek párbeszéde és együttműködése. Ez az 

egyik alapvető garanciája annak, hogy e globális környezeti problémával megbirkózhassanak. 

 

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület Harmadik Értékelő Jelentése (IPCC, 

2001). A Jelentés megállapította, hogy a Föld éghajlati rendszere globális és regionális szinten 

is megváltozott az iparosodás kezdete óta, s új, a korábbinál erősebb bizonyítékok utalnak 

arra, hogy az elmúlt ötven év során megfigyelt melegedés döntő része az emberi 

tevékenységeknek tulajdonítható. Az éghajlatváltozás mind a környezeti, mind a társadalmi-

gazdasági rendszereket befolyásolja. E hatások kedvezőtlenek vagy jótékonyak lehetnek, ám 

minél nagyobb mértékű és minél gyorsabb ütemű az éghajlat módosulása, annál nehezebb az 

alkalmazkodás, ezért kedvezőtlenebbek a hatások.  

Alkalmazkodással csökkenthetők az éghajlatváltozás káros hatásai, és előnyei gyakran 

azonnal jelentkeznek. A károk egy része azonban ez esetben is bekövetkezik. Számos 

megoldás lehetőségét tárták már fel, amelyek az éghajlatváltozás káros hatásait mérsékelhetik, 

jótékony hatásait pedig felerősíthetik, de ezek költségekkel járnak. Az alkalmazkodás 

hasznainak, költségeinek, illetve ezek regionális különbségeinek számszerű értékelése 

egyelőre még hiányos. Az Értékelő Jelentés megállapítása szerint a klímaváltozás 

folyamatában nő az egyes szélsőséges időjárási események száma és intenzitása. Az éghajlat 

nagyobb mértékű és gyorsabb változása megnehezíti az igazodást és nagyobb kockázattal jár. 

Az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló erőfeszítések (elsősorban a szén-dioxid-

koncentráció csökkentése) és az alkalmazkodási intézkedések együttesen segíthetik a 

fenntartható fejlődés célkitűzéseinek elérését.  

Előzetes információk szerint az IPCC Negyedik Értékelő Jelentése 2007-ben jelenik 

meg.  

 

2. A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSTERÜLETEI, A LÉGKÖRVÉDELEM ÉS AZ 

ALKALMAZKODÁS MEGOLDÁSAI 

 

Az éghajlat és az időjárás eddigi jelenségei, a klímaváltozásra utaló közelmúltbeli 

események jelezték, hogy a természeti, társadalmi és gazdasági környezet ezekre a hatásokra 

eltérően érzékeny, sérülékeny, tűrő- és helyreállító képes. Ez a jövőben sem lehet másképpen, 

bár a hatások gyakorisága, valamint intenzitása minden bizonnyal módosítja, fokozza ezeket.  

A klímaváltozás hatásai érintik hazánk egész természeti, társadalmi és gazdasági 

környezetét. A továbbiakban a fontosabb hatásterületeket és a lehetséges megoldásokat 



tekintjük át, azokat, amelyek a légkörvédelmet, az alkalmazkodást vagy mindkettőt szolgálják. 

Ezek ismeretében megalapozható a nemzeti éghajlat-változási stratégia koncepciójának 

lényege.  

Az alkalmazkodás szerepe különösen fontos Magyarországon, mert ha mindent meg is 

tesznek hazánkban a légkörvédelem érdekében, ennek súlya csekély a Glóbuszon. A nagy 

kibocsátók – a bajok előidézői, súlyosbítói – erőfeszítései nem elegendőek a légkör védelme 

érdekében. Világbanki tanulmány szerint 1990 és 2002 között 15%-kal nőtt a CO2 kibocsátás. 

A kilátások kedvezőtlenek, mert láthatóan Kiotó hatása a reméltnél kisebb, az erdők telepítése 

– a nyelők bővítése – tovább már nem halad az eddigi ütemben, a kibocsátási jogok 

kereskedelme sem – vagy csekély mértékben – fogja vissza a CO2 kibocsátást. Kína és India 

pedig gyors ütemben növeli CO2 termelését, az elmúlt három esztendőben 33 és 57%-kal. (Az 

USA 24%-kal részesedik a kibocsátásból.) Fő bűnösök a széntüzelésű erőművek, melyek az 

áramtermelés 50%-át fedezték 2005-ben. Mindezek együttesen 2005-ben rekord emelkedést 

eredményeztek! Így teljesen érthető, hogy sürgető létkérdés hazánk klímapolitikájának 

megfogalmazása, a légkörvédelmet és az alkalmazkodást szolgáló megoldások számbavétele, 

továbbá nemzeti stratégia kidolgozása és megvalósítása! 

 

A természeti környezet és a természeti erőforrások 

 

Könyörgés a környezetért 

 

Úgy haladunk az időben, 

hogy oly sokunk felelőtlen: 

kizsigereljük a Földet, 

bár a jólét elbűvölhet. 

 

A levegő túlszennyezett, 

fenyegeti az életet, 

mely a légzéshez kötődik, 

vérpirostól növényzöldig. 

 

Savas eső havas részen,  

ha az Antarktiszt idézem, 

riasztók a baljós jelek,  

róluk nem a fóka tehet 

 

a kék bolygó lassan barnul, 

sivatag lesz itt majd az úr, 

óceánnak sincs kímélet, 

egy része már szennyvízzé lett. 

 

Magunkfajta sopánkodhat,  

de hallgatni annál rosszabb, 

mienk minden felelősség: 

földünk át ne színeződjék! 

Szállási Árpád orvos-történész verse, amit 2005-ben alkotott. 

 



A természeti környezet az emberiség bölcsője és fennmaradásának záloga mindenütt a 

világon. Így van ez Magyarországon is. A természeti környezet egyrészt mint életfeltétel, 

másrészt mint a természeti tőke hasznosítása szolgálja a lakosságot. Mindkét összefüggés a 

jövő társadalmának, gazdaságának alapja, s ezért az alkalmazkodás stratégiai jelentőségű 

területe. 

 

Török Katalin közli, hogy elődeink és kortársaink felhalmozott eredményei alapján 

tudjuk, hogy az ökológiai rendszerek szolgáltatásai és a természeti tőke alapvető 

jelentőségűek a Föld életfenntartó rendszerében. Ennek a szolgáltatásnak a becslésére ma már 

közgazdasági mutatókat is használnak. Kutatók kiszámolták, hogy az ökoszisztémák 

szolgáltatásai évente a globális gazdaság kb. másfélszeresét nyújtják, ami 33 billió dollárnak 

felel meg. Ezeknek csak kis részét jelentik az élelmiszerek, a nyersanyagok vagy pl. az 

árvízvédelem és a klímaszabályozás. Az értékteremtés fele meglepő módon a 

talajképződésből keletkezik. Ha az élő rendszerek sérülnek, a szolgáltatások is sérülnek, és 

egy bizonyos szint alatt összeomlanak. Ezeknek az összefüggéseknek a megértése képezi a 

sokat hangoztatott fenntartható fejlődés alapját. 

 

(1) A természetes ökoszisztémákban a klímaváltozás direkt hatásai nehezen 

különíthetőek el a környezeti változások komponenseitől, különösen azért, mert az 

antropogén hatások erősen befolyásolják. Tovább nehezíti a változások detektálását, hogy míg 

a biomok elhelyezkedése, vagy egyes fajok elterjedése jól illeszthető klimatikus 

jellemzőkhöz, az ökológiai vizsgálatok jelentős része általában finom léptékű. Az elmúlt 

években azonban egyre több publikáció jelenik meg a klímaváltozás mérhető hatásairól, 

például növényfajok elterjedési adataival, vagy a rovarok fénycsapda adataival alátámasztva. 

A hatások vizsgálatánál még nehezebb a várható változások prognózisa. Az ökológiai 

válaszok sokszor nem lineárisak, hanem lehetnek additívak, vagy egy küszöbérték átlépését 

követően nagy változásokat mutathatnak. 

A klimatikus feltételek tartós változása a fajok migrációjához vezethet. Az 

ökoszisztémák működésére, struktúrájára, mintázatára gyakorolt nagymértékű antropogén 

hatások szinte lehetetlenné teszik a természetes élővilág alkalmazkodását, vándorlását. 

A változások sebessége is kiemelt jelentőségű, mert gyors változásokkor sem az 

elterjedési terület eltolódására, vándorlására, sem a természetes szelekción alapuló 

adaptációra nincsen lehetőség. 



A prognosztizált csapadékhiány legnagyobb mértékben a vizes és víz által befolyásolt 

élőhelyeket veszélyezteti, de a szárazság fokozódása a szárazabb élőhelyek és azok 

fajkészletének átalakulását is eredményezi. Például az utóbbi aszályos évek hatására a 

homokpusztagyepeken megváltozott a gyep összetétele, diverzitása és növényzet borítása. Az 

aszály hatására, egyes homokterületeken, az évelő füvek dominálta sztyepp típusú vegetációt 

egyévesek dominálta félsivatagi jellegű növényzet váltotta fel. Ismételten visszatérő 

szélsőséges aszályok hatására ez jelentős méreteket ölthet és a Kárpát-medencében 

növényzeti formáció megváltozását okozhatja. 

Az élőhelyek veszélyeztetettsége az adott körülményekhez adaptálódott fajokat is 

veszélyeztetheti, de átalakulásuk nemcsak az ott élő fajokra hat, hanem az élőhelyekhez más 

módon kapcsolódó, például az élőhelyeket táplálkozó helyként használó élőlényekre is. 

A tájhasználat módjai és a tájmintázat is jelentősen befolyásolja a természetes élővilág 

fennmaradását. Például a természetszerű, mozaikos tájban a hatások mérséklődhetnek. (A 

facsoportok homoki területeken gyengítik az aszály hatásait.) A klímaváltozás hat a 

tájhasználatra és ezen keresztül a természetes élőhelyekre és azok élővilágára. 

 

Az Unió Bizottsága is egyetért az ökológusokkal abban, hogy az EU – a természeti 

erőforrásokat illetően – „lehetőségei felett él”, vagyis: kisebb forrásfelhasználással kellene a 

jövőben többet termelnie, miközben az Unió azért ezután sem szándékozik korlátozni a 

növekedést. 

Mathis Wackernagel a Global Footprint Network kutatási eredményeit ismertetve 

például annak az aggodalmának adott hangot, hogy az emberiség „kimeríti bolygónk 

biokapacitását”. – Ha így folytatjuk, a világnak két bolygóra lesz szüksége 2050-ben, hogy 

kielégíthesse szükségleteit – tette hozzá. Megoldás az lehetne, ha előbb pontosan felmérnék a 

rendelkezésre álló természeti erőforrásokat, és a megapoliszok a fenntartható fejlődés 

perspektíváját szem előtt tartva kezdenék el a szükséges adaptációt. Városaink, fogyasztási 

módunk, élelmiszertermelésünk és energetikai szektorunk radikális koncepcióváltása nélkül az 

emberiség léte veszélybe kerülhet – ez a megállapítás a brüsszeli találkozó fő üzeneteként is 

felfogható földrészünk vezető ökológusai részéről. 

 

 

 



Több mint 16 ezer növény- és állatfajt fenyeget a kipusztulás közvetlen veszélye a 

Természetvédelmi Világszövetség (IUNC) most közzétett nemzetközi Vörös Könyve szerint. 

A legnagyobb bajban a jegesmedvék, a vízilovak és egyes édesvízi halfajok vannak, 

legtöbbjük sorsát a globális felmelegedés pecsételheti meg. 

Az idei jelentés szerint kipusztulás fenyeget minden harmadik kétéltűt, a világ tűlevelű 

fáinak és emlőseinek negyedét, és a madárfajok nyolcadát. A kiveszőben lévő állatok és 

növények eltűnésének legfőbb okozója az emberi tevékenység, elsősorban az élőhelyek 

megsemmisítése. A jegesmedvéket főként a globálisa klímaváltozás, és ennek következtében 

a jégsapkák olvadása fenyegeti: a jeges környezethez szokott ragadozók táplálékszerzését 

teljesen ellehetetleníti a megváltozott környezet (vadászataik sikere az északi-sarkvidék úszó 

jégtábláitól függ, ezek híján gyakorlatilag most úszva kellene a fő zsákmányuknak számító 

fókákat elejteniük). Az utóbbi időben már kannibalizmusra is kényszerült jegesmedvék száma 

30 százalékkal fog csökkenni a következő 45 évben. 

Az édesvízi halak szenvedték el a legdrámaibb számszerű csökkenést az utóbbi 

években az élőhelyeiket károsító tevékenységek – a vízkiemelés, a vízszennyezés, az erdőirtás 

– miatt. A Földközi-tenger medencéjében élő 252 faj több mint a felét fenyegeti a kipusztulás.  

 

(2) A KvVM adatai szerint a vízhiány jelenti a legnagyobb problémát a hazai védett 

természeti területeken, elsősorban a Duna–Tisza közén és a Tiszai-Alföldön, de a Dunántúlon 

is előfordultak aszályos időszakok, melyek károsították a természetes ökoszisztémákat. A 

szikes tavak, mocsarak, lápok és más vizes élőhelyek, továbbá a homoki és szikes legelők 

száradnak ki. Az árvizek és belvizek időszakos kártétele viszont nem jelentős, kivéve a nagy 

folyók melletti nemzeti parkok egy részén (pl. Gemencen). A Duna és a Dráva mentén 

jelentős mértékben károsítják a vizes élőhelyeket a kis árhullámok és a talajvíz szintjének 

csökkenése, ami klímaváltozás hatására növekedhet. A természetes alkalmazkodást nehezíti, 

hogy a feldarabolt élőhelyeken sok faj populációja – kis mérete miatt – képtelen az 

alkalmazkodásra, ezért a korlátozott mozgásképességű fajok kipusztulása várható. 

A közelmúlt időjárási és az azokkal összefüggő jelenségek károsították a természeti 

környezetet. Ezek fokozódása valószínűsíthető. Például a fagykárok és a szélviharok az 

erdőállományokban okoztak kisebb-nagyobb pusztításokat, de a természetes regenerálódás 

ezeket eddig többségében helyreállította. Az erdő- és bozóttüzek viszonylag gyakoriak, de 

keletkezésük, terjedésük csak részben hozható összefüggésbe az időjárás alakulásával. Az 

erdőkben igen jelentős abiotikus károk keletkeznek. Az Erdészeti Tudományos Intézet adatai 

szerint 2000-2004-ben halmozottan, 131 ezer hektáron fordult elő időjárás okozta kár (aszály-



, tűz-, fagy-, jég-, vízkár, széldöntés, hótörés). Rovarkártevők tömeges megjelenése az utóbbi 

években főleg a Dunántúlon fordult elő. Természeti rendszerekben a biotikus károk és 

kockázatok lehetősége megnő, mert a szárazabb és melegebb viszonyok mellett a könnyebben 

alkalmazkodó fajok, mint pl. parlagfű, selyemkóró, gyapjaslepke, szúfélék terjedése várható. 

A csapadékhiány hosszabb távon növekvő potenciális veszélyt jelent. A vízutánpótlás és 

megtartás különféle módszerei képezik a lehetséges védekezés alapját.  

Az erdő- és bozóttüzek megelőzése, illetve a hatékony védekezésre való felkészülés 

lehetőségeinek megteremtése a természetvédelmi területeken sürgető, ami egyúttal a 

légkörvédelmet is szolgálja. 

 

(3) A természetes ökoszisztémák és az élőhelyek védelmét a második Nemzeti 

Természetvédelmi Alaptervben leírt feladatok és intézkedések szolgálják. A klímaváltozás 

hatásainak mérséklése szempontjából a természetes élőhelyek megőrzése, pusztulásuk 

megakadályozása, a táj struktúrájának, az élőhelyek mozaikjának, valamint az ökológiai 

hálózatok megőrzése és a természetközeli élőhelyek összeköttetésének javítása elősegíti az 

élővilág védelmét, alkalmazkodását a változó környezethez. Fontos feladat az EU ökológiai 

hálózatát jelentő Natura 2000 hálózat, a Natura 2000 területek élővilágának, élőhelyeinek 

megőrzése. 

Kiemelt jelentőségű a természetkímélő tájgazdálkodás, a fenntartható gazdálkodási 

módok széles körű alkalmazásának támogatása, melyek elősegíthetik a táj természetes 

folyamatainak működését, így az élővilág fennmaradását és alkalmazkodóképességét. 

Különösen fontos az Érzékeny Természeti Területeken a fenntartható gazdálkodás széles körű 

megvalósítása. 

Az EU Víz Keretirányelv nagy hangsúlyt helyez a vízi ökoszisztémák, a víztől függő 

szárazföldi ökoszisztémák és vizes területek állapotának megtartására és javítására. Bár az 

irányelv nem foglalkozik a globális klímaváltozás kérdésével, mégis az ökológiai szemléletet 

is magában foglaló, komplex vízgazdálkodás kialakítása, a Víz Keretirányelvben leírtak 

maradéktalan megvalósítása elősegítheti a biodiverzitás megőrzését és a klímaváltozás káros 

hatásainak mérséklését. A víz által befolyásolt Natura 2000 területeken az EU 

élőhelyvédelmi, valamint madárvédelmi irányelveit és a VKI előírásait harmonizálni 

szükséges, melyben az ökológiai szempontoknak kiemelt szerepet játszanak. 

Az általános szárazodási folyamat veszélyezteti a vizes élőhelyeket és azok élővilágát. 

A vizes élőhelyek védelmét nemzetközi szinten a Ramsari Egyezményben vállalt 

kötelezettségek szolgálják. Magyarországon a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek száma 

22, összterületük 180 ezer hektár. Vízellátás szempontjából számos terület veszélyeztetett, 

amelynek a klímaváltozáson kívül több oka is lehet, mint például a környezetvédelmi 

szempontból nem megfelelően tervezett és kialakított belvízelvezető csatornahálózat, vagy a 

bányászati tevékenység. A szárazabb időszakoknak köszönhetően elsősorban a szikes tavak, a 

mocsarak és a lápok (például Kardoskúti Fehér-tó, Hortobágyi mocsárvilág, Hanság) 

veszélyeztetettek. Ezen területek ökológiai jellegének megfelelő megőrzése megoldandó 

feladat. (Megjegyezzük, hogy az időszakos, drasztikus nagy árhullámok és tartós elöntések, a 

szárazodáshoz hasonlóan veszélyeztetik az élőhelyeket!) 

 



(4) A klímaváltozás hatásainak tompítása érdekében az adottságokhoz igazodó 

tájhasználattal célszerű közelíteni a táj természetes arculatához, mozaikos erdőssztyepp 

jellegéhez. Ennek érdekében egyrészt célszerű meghagyni a fákat és facsoportokat a 

legelőkön, mert ezek tompítják az időjárási szélsőségek hatásait. Másrészt nem szabad 

erőltetni a zárt erdők kialakítását az Alföld legszárazabb központi területein, ami egyébként is 

egyre nehezebb a klimatikusan szárazodó és talajvízszint-süllyedéssel is sújtott régiókban, 

elsősorban a Duna–Tisza közén. Különösen károsak lehetnek természetvédelmi szempontból 

a nem őshonos fajok (akác, fenyő) zárt ültetvényei, amelyek nem átjárhatóak a természetes 

erdőssztyepp fajok számára, pedig a fajok vándorlására nagy szükség lenne klímaváltozásban. 

Ehelyett őshonos fajokat indokolt telepíteni (homokon pl. fehér nyarat és ahol lehet, tölgyet). 

A mezőgazdasági művelésből várhatóan kikerülő területeken, az erdőssztyepp zónában, 

szükséges figyelembe venni a tájhasználati lehetőségeket a természetközeli vegetáció 

fenntartása érdekében. A művelésből kivont földek sorsának meghatározásakor reális 

alternatíva a természetközeli állapotba való visszaalakítás, ami történhet spontán módon, vagy 

ahol szükséges, rásegítéssel. Különösen fontos ez természetközeli állapotú területek 

szomszédságában, és olyan helyeken, ahol ez az eddig egymástól elszigetelt természeti tájak 

összekapcsolását jelentené. 

 

(5) A természeti erőforrások között a termőtalaj az ország egyik legértékesebb, 

feltételesen megújuló erőforrása, amelynek ésszerű és fenntartható használata, védelme, 

állagának megőrzése és sokoldalú funkcióképességének fenntartása a környezetvédelem és a 

biomassza-termelés alapvető közös feladata, a fenntartható fejlődés egyik alapeleme, így tehát 

össztársadalmi érdek. Az egy lakosra jutó bőséges termőföld ellátottság az ország erőssége, 

amit veszélyeztet, hogy évről-évre – belterületté nyilvánítás, utak, bevásárlóközpontok, 

közművek stb. építése révén – nő a művelésből kivont terület és csökken a termőterület. 

A klímapolitika, és ezen belül az alkalmazkodási stratégia szempontjából elsősorban a 

talajok vízháztartási tulajdonságai a legfontosabbak, mert a talaj hazánk legnagyobb 

kapacitású, természetes víztározója. Jól mutatják ezt a tulajdonságot az alábbi becsült, de a 

tényleges állapothoz közel álló számok:  

- a hazánkba lépő felszíni vízfolyások hozama 114 km
3
/év; 

- a kilépő vízhozam 120 km
3
/év; 

- a Balaton víztömege 1,5-2,0 km
3
; 

- a hazánk területére hulló (átlagosan 550-600 mm) évi csapadék mennyisége 50-55 

km
3
/év; 



- a talaj felső egyméteres rétege mintegy 30-35 km
3
/év víz befogadására és 25-30 

km
3
/év víz raktározására képes. Ennek mintegy 55-60%-a a növényzet számára nem 

hozzáférhető „holtvíz”, 40-45%-a pedig „hasznosítható víz”. Ez azt jelenti, hogy a lehulló 

csapadék több mint fele egyszerre „beleférne a talajba”, ha nem akadályozná meg vagy a 

vízzel való telítettség, vagy a tömörödött vízzáró rétegek jelenléte.  

Következésképpen a talajok víztartó képességének megőrzése, illetve javítása helyes 

talajművelés, talajmelioráció vagy szervestrágyázás segítségével, a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodás egyik fontos tényezőjének tekinthető. A talajok értékét a táperő helyett egyre 

inkább a rendelkezésre álló vízkészlet határozza meg! (A meliorációnál a természetközeli 

élőhelyek megőrzése, a szervestrágyázásnál pedig a vízbázisok, vízkészletek védelme, vagyis 

a természet- és környezetvédelem érvényesítése – a régebbi gyakorlattól eltérően – növekvő 

jelentőségű.) 

A vízerózió megjelenése az extrém időjárási jelenségek (nagy helyi záporok stb.) 

következtében egyre szélsőségesebb formában fordulhat elő. Vagyis a mozgási energia 

megnövekedése következtében a talajkészlet még inkább veszélyeztetetté válik, amely ellen 

céltudatos vízgazdálkodással lehet védekezni. Összesített adatok szerint 2,3 millió hektáron 

figyelhető meg eróziós kártétel. Az erózió elleni védekezés elősegíti a termőtalaj mennyiségi 

és minőségi tulajdonságainak megőrzését. Ezért a vízerózió káros hatásának mérséklése 

szintén az alkalmazkodás, mégpedig a megelőző jellegű beavatkozás módszerét jelenti. A 

kíméletes talajművelés, a vetésforgó, az évelő gyepek igen fontos szerepet töltenek be a 

talajvédelemben. A megelőzésben hármas a feladat: (1) a csapadékvíz talajba jutását elősegítő 

talajállapot kialakítása és fenntartása műveléssel; (2) a felszín takarása tarlómaradványokkal 

(a tenyészidőn kívüli időszakban) a csapadékvíz erodáló, eliszapoló, elsodró hatásának 

akadályozása, és a művelhetőség megtartása céljából; (3) a víz lefolyásának akadályozása 

egy-egy tenyészidőre szóló, műveléssel kialakítható alakulatok (bakhátak, illetve részben a 

talajba munkált, a talajból kiemelkedő, tarlómaradványokból képzett védősávok 

létrehozásával. 

A vízbefogadást elősegítő módszer a – termőréteg vastagságától függetlenül 

használható – talajlazítás (35-45 cm), amelynek hatástartama a visszataposás elkerülése 

esetén 2-3 év. A nedvesség visszatartás módszerei a bakhátas művelés, a sorköztakarás és a 

teljes felületen mulcshagyó művelés. A növényi sorrend gazdaságossági és védelmi 

szempontokat teljesít. A gazdaságosságnak a talajállapot javítás hatását kihasználó és azt 

fenntartó növényi sorrend felel meg. Pl. az amerikai kukoricabogár által veszélyeztetett lejtős 

termőhelyeken, bakhátas rendszerrel, a kukorica csak minden 2. évben termelhető. A 



közbülső években gabona sortávolságra vetett növények termelése indokolt. A talaj biológiai 

tevékenységét és szervesanyag-tartalmát javító növények élvezhetnek prioritást: őszi 

káposztarepce (mulcsnak), olajretek, mustár, másodsorban az őszi kalászosok, búza vagy 

árpa. 

A mulcshagyó művelés lejtős termőhelyen sem kockázatos, ha a tarlómaradványok 

aratáskor kórokozóktól mentesek. Lejtős termőhelyen a könnyen zúzható maradványokat 

hagyó növények termelése ajánlott. Kimutatható, hogy a talajtakarás növényvédelmi 

kockázata vetésváltással, továbbá zöld állapotban való mulcsozással megbízhatóan 

csökkenthető. 

A lejtős területű talajokon is gyakori tömörödés rendszeres talajlazítással (2-3 

évenként 35-45 cm), az elporosodás szerkezet kímélő műveléssel és a felszín takarásával 

(mulcshagyás) előzhető meg, illetve a már meglévő kár mérsékelhető. 

Az erózióveszélyt csökkentő művelés – bakhátas, mulcshagyó, lazításos, direktvetéses – 

kedvező biológiai hatását fokozza a gyökérzóna mentesítése a tömörödéstől, a talaj 

kiszáradásának gátlása és a kíméletes bolygatás. Az ajánlott művelési megoldások rangsora, a 

talajvédő hatás és a biológiai talajállapot javulás szempontjából (csökkenő sorrendben): 

talajlazítás+mulcshagyás > mulcshagyó, talajszerkezet-kímélő művelés (kultivátoros) > 

direktvetés = bakhátas, sorközben takart > szántásos rendszer (váltvaforgató ekével) > 

szántásos rendszer (ágyekével). A művelés biológiai hatását a talajlazító, a hüvelyes vagy 

pillangós növények termelése egészíti ki. Kalászos gabonatermelésben az elő- vagy 

utónövények nagyobb biológiai hatásúak legyenek. 

A klímakárok enyhítését szolgáló talajhasználat jellemzői: (1) A talaj – termesztési 

közeg, környezeti elem – kedvező fizikai és biológiai kondíciójának védelme. (2) A talaj 

minőségét jellemző tényezők – szerves anyag, morzsás szerkezet, lazultság, 

nedvességforgalom – kímélése, szükséges mértékű javítása alkalmazkodó műveléssel. (3) A 

talajhasználat során adódó, a talajszerkezet degradációját (tömörödés, porosodás, rögösödés) 

előidéző vagy súlyosbító körülmények elkerülése, kár esetén a javító folyamatok elvégzése. 

(4) A növényi sorrend kedvező biológiai hatásainak megőrzése kímélő műveléssel, illetve a 

talajkímélő művelés kedvező hatásának fokozása a növények biológiai hatása révén. (5) A 

talajfelszín és a gyökérzóna állapotának alakítása az adott évben jellemző klímahatások 

szerint (a kár enyhítése, a termelés biztonságának fokozása). (6) A talaj hasznos biológiai 

életének kímélése a művelés, a növényi sorrend és a tápanyag-ellátás harmóniája révén. (7) A 

talaj bolygatottságával, takarásával és a növényi sorrenddel összehangolt (integrált) 

növényvédelem. 



A kilencvenes évek végére megtörtént a korábbi talajtérképek digitális feldolgozása 

AGROTOPO Adatbázisként. Ennek a nagy értékű talajtani, agroökológiai információs 

forrásnak a karbantartása, továbbfejlesztése szintén része lehet a légkörvédelmi és 

alkalmazkodási programoknak.  

Az AGROTOPO Adatbázis a talajok felső (szántott) rétegéről nyújt információkat. Az 

erdészeti adatbázis 2 méterig, illetve az alapkőzetig ad részletes információkat a talajok 

fizikai, kémiai, vízgazdálkodási stb. jellemzőiről. A Magyar Állami Földtani Intézet adatai 6 

méteres mélységig tájékoztatnak a talajokról, illetve a talajképző kőzetekről. 

Megkezdődött a hazai élőhelyek adatainak térképi feldolgozása (MÉTA program). 

 

(6) A víz mint természeti erőforrás szorosan kapcsolódik az éghajlathoz, az időjárás 

változékonyságához, ezért adott helyen egyszer a víz bősége, másszor annak hiánya jelent 

gondot. Az éghajlatváltozás a vízgazdálkodás feladatait is megnehezíti. Az időjárás 

változékonyságából adódóan, szárazabb években az öntözés, csapadékosabb években a káros 

víz elvezetésének feladataival szükséges megbirkózni. A vizek nagyobb mértékű csökkenése 

várható a vízben ma is szegény Homokhátságon. (Mértéke valószínűleg meghaladja az 5%-ot 

a globális melegedés alacsonyabb, és a 15%-ot a felmelegedés magasabb fokozatában, de nem 

zárható ki akár az 50%-ot is elérő csökkenés sem. Ezért itt különösen fontos a vizek 

újrahasznosítása.) 

Valószínűsíthető az évi lefolyás évszakos átrendeződése: a téli félév lefolyása inkább 

és főleg a globális melegedés magasabb fokozatában növekszik, a nyári félév lefolyása az évit 

meghaladó mértékben csökken. De ugyanakkor számolni lehet az ország különböző területein 

egy időben megjelenő szélsőséges csapadékmennyiséggel is. 

A hazai éghajlat mediterrán jellegének erősödése, a növekvő párolgás miatt számos 

kisebb tó felülete erősen csökkenhet, az alföldi tavak közül több kiszáradhat, amely a vizes 

élőhelyek, egyben az ország természeti értékeinek csökkenését eredményezheti. Ezen csak a 

vízpótlás közvetlen, közvetett lehetőségeinek megoldása segíthet. A nagyobb tavak – a 

Balaton, a Velencei-tó, a Fertő tó – a mai víztömeg megtartásával menthetők meg. A tavakban 

a víz kicserélődésének ideje megnövekszik, ami növelheti sótartalmukat, és az eutrofizáció 

lehetőségét. Különféle kiegészítő beruházásokkal az idegenforgalom megőrizhető. (Ez annak 

ellenére valószínűsíthető, hogy átmenetileg vízszint-emelkedés is bekövetkezhet. Lásd 2005-

2006. évet.) 

Hangsúlyozottabbá válik a vízigények szabályozásának, a vizek tárolásának 

fontossága, a hazánkba érkező vizek tározókban történő helyben tartása. A tározással 



megőrizhető, sőt növelhető az adott térség agroökológiai potenciálja, eltartóképessége. A 

fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő megoldásokkal a természet károsodása 

elkerülhető. Célszerű számítani és felkészülni a szélsőségek gyakoribb megjelenésére, ami 

szükségessé teszi az eddigi eljárások, megoldások kritikai újraértékelését is. 

 

(7) A mező-erdőgazdaság, a természeti erőforrások és a klímaváltozás között szorosak 

az összefüggések! A mező-erdőgazdaság ugyanis a természeti erőforrásokat hasznosítja. A 

természeti erőforrások pedig a természeti környezet emberi szükségleteket kielégítő része.  

 

A klímaváltozás és az időjárás súlyosan károsíthatja a természeti környezetet, a 

természeti erőforrásokat. A mező-erdőgazdaság elemi érdeke a természeti erőforrások 

védelme. A felmelegedés, a csapadékhiány, az időjárási anomáliák gyakoriságának 

növekedése csökkenti a termőképességet, a száraz talajok felszínét a szél károsítja, a lezúduló 

vízmennyiség pedig nemcsak a termőréteget mossa el, hanem a termést, a közlekedést, az 

épületeket, gépeket, berendezéseket is veszélyeztetheti. A mezőgazdaság klímaváltozásra való 

felkészülése nemcsak a lakosság élelmiszer-ellátásának biztonságát, termésfeleslegek 

előállítását, az exportot, hanem a mezőgazdaságban hasznosuló természeti erőforrások 

fenntartható „újratermelését” is szolgálja. 

A jövő érdekében fontos annak tudatosítása, hogy a termőhelyi adottságok, a 

talajviszonyok, a biológiai erőforrások, valamint az ezeket hasznosító természetszerető 

szakember munkaereje és tőkéje viszonylag ismert és befolyásolható feltételeket jelentenek, 

míg a légköri erőforrások rendkívül változékonyak, melyek eleve hol kedvezően, hol 

kedvezőtlenül érintik a mező-erdőgazdaságot. A klímaváltozás kedvezőtlen hatásai, a 

keletkező károk a VAHAVA projektben vázoltak megoldásokkal megelőzhetők, mérsékelhetők. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a légköri viszonyok változékonysága miatt egy időben és 

komplex módon szükséges felkészülni a klímaváltozás várható hatásaira, a bőségesebb és az 

ínségesebb évekre, a tartalékok képzésére, a feleslegek levezetésére. Ebben szerepet játszik a 

mezőgazdasági tevékenység szerkezetének átalakítása is.  

Például sem a társadalomban, sem a mező-erdőgazdaságban tevékenykedők körében 

még mindig nem tudatosult kellőképpen, hogy a „gondos gazda” folyamatosan újratermeli a 

természeti erőforrások általa hasznosított részét, így természetvédő, környezetfenntartó 

szerepet tölt be, miközben elszenvedi mások (ipar, közlekedés stb.) környezetszennyezését, s a 

fenntartható termelés elterjesztésével pedig minimalizálhatja saját környezetterhelését. 

(Magyarország három nemzetközi egyezményhez csatlakozott 1992-ben, melyek a 



klímaváltozásról, az elsivatagosodásról és a biodiverzitásról szólnak. Mindhárom teljesülése 

szorosan összefügg a mezőgazdasággal, a természeti környezettel és a fenntarthatósággal.) 

A mező-erdőgazdaság környezetfenntartó szerepkörének tudatos erősítését egyaránt 

sürgeti a társadalom érdeke, a vidékfejlesztés, a klímaváltozás, és a természeti környezet 

védelme. A klímaváltozás hatásaira adható válaszok között fontos szerepet kap a mező-

erdőgazdaság tevékenységi szerkezetének változása, régebbi tevékenységek felkarolása, újak 

bevezetése. Ezek egy része szorosan kötődik az agrárágazatok klímavédelmi szerepköréhez 

(szántóföldi fatermelés, biodízel, bioetanol előállítás, helyi energiaellátási rendszerek stb.). 

A mező-erdőgazdaság környezetfenntartó tevékenységének közcélú feladatköre a 

települések bel- és külterületeit is felölelné. (Ezzel a parlagfű elleni küzdelem is megoldást 

nyerhetne!) Pénzügyi fedezetét az önkormányzatok költségvetésében célszerű előirányozni. A 

tevékenység egy része közmunka keretében is elvégezhető, de számításba vehető a 

„lokálpatrióták”, a „zöldek” önkéntes tevékenysége is. Ez utóbbiak működését az 

önkormányzat által vásárolt fűnyírók, permetezők és más eszközök „kikölcsönzése” 

segíthetné. Közmunkások erdőművelésben való foglalkoztatására kedvezőek a tapasztalatok. 

Az erdei ökoszisztémák ápolása is környezetfenntartó tevékenység a javából. 

A közérdekű környezetfenntartó szerepkörben minden olyan termelő-szolgáltató 

tevékenység számításba jöhet, amely nem károsítja a talajokat, a felszíni és felszín alatti 

vizeket, nem szennyezi a levegőt, védi a biodiverzitást, s egyúttal a légkör védelmét, valamint 

az alkalmazkodást szolgálja. 

 

Fekete Gábor szerkesztett összeállítása az adventív növények terjedéséről 

Adventív növények beszüremkedése az ország területére egy állandó folyamat. 

Tömeges megjelenésüket a II. Világháború rombolásai nyomán a romokon fellépő ruderális 

növényzet, majd a 20. század második felében a világméretű kereskedelem kibontakozása 

által közvetített új kultúrnövények és gyomjaik meghonosodása nagyban elősegítette. Ezt 

tükrözi a magyar flóra elemzése, amely 1939-ben még csak 3,4%-ban tartalmazott adventív 

növényeket. 

A jövevények nem mind melegkedvelőek ugyan, de utóbbi időben egyre nagyobb a 

déli eredetű termofil fajok száma. Számos jövevény faj nagy tömegben, invazív módon lép fel 

– ezek az özönnövények – nem mellesleg igen nagy kártételeket okozva. Ez a kártétel 

egyrészt gazdasági, másrészt pedig a természetes flóra biodiverzitásának csökkenésével jár. A 

megtelepedők ugyanis nemcsak ruderális élőhelyeken, romtalajokon ütik fel a fejüket. A 

földhasználat, a bolygatás elősegíti olyan fajok felszaporodását is, amelyeket a természetes 

vegetáció mindeddig kontrollálni tudott.  



Alábbiakban csak az újonnan megjelent termofil, rendszerint déli származású fajokkal 

foglalkozunk. Az irodalom a nyolcvanas-kilencvenes években több új melegkedvelő adventív 

növény meghonosodásáról ad számot. Ezek között hat mediterrán eredetű: az Ammi majus, 

egy buvákfű (Bupleurum lancifolium), egy imola-faj (Centaurea diluta), a hasindító kutyatej 

(Euphorbia lathyris), egy iglice-faj (Ononis alopecuroides), egy hüvelyes kacskaring-faj 

(Scorplurus muricatus ssp. subvillosus), egy szubmediterrán disznóparéj (Amaranthus 

bouchonii), egy tropikus amerikai maszlag-faj (Datura innoxia) és az indiai maszlag (Datura 

metel) (Solymosi, 1992). Felütötte fejét egy termofil aggófű (Senecio inequidens, Dancza – 

Király, 2000) is. Megjelent nálunk a világnak gazdaságilag egyik legveszedelmesebb 

gyomnövénye, a trópusi-szubtrópusi mandulapalka (Cyperus esculentus), mely négy 

tájegység 15 települése körzetében máris jelentős fertőzést és kárt okoz (Dancza et al., 2004). 

Úgy vélik, fentebb említett fajok megjelenése az utóbbi évtizedek enyhe telével 

magyarázható. Az országban is súlyos invazív fajjá vált a meleg távolkeletről eredetileg 

dísznövényként termesztett, de elvadult japánkeserűfű (Fallopia japanica) és különösen a 

hibrid ártéri japánkeserűfű (Fallopia bohemica), emely vízfolyásaink mentén egy mindent 

kipusztító veszedelmes gyommá éppen napjainkban válik (Balogh, 2001, 2004). A japán 

keserűfű európai elterjedésére klíma-alapon szcenáriók készültek, ezek szerint 5 szélességi 

fokkal északabbra tolódik elterjedési határa. Pécsett, a Mecsek-oldal sziklakertjeiből 

kivadulva útszéli gyomként terjed a piros sarkantyúvirág (Centranthus ruber), amely mint a 

Földközi-tenger vidék parti szikláin honos növény az utak sózását is jól tűri (Borhidi ex 

berbis). De néhány ismert díszfa és cserje is kiszökik a kertekből és terjedőfélben van. Ilyen a 

tűztövis (Pyracontha coccinea), a júdásfa (Cercis siliquastrum), törökmogyoró (Corylus 

colurna), a szivarfa (Catalpa bignonioldes), a papíreperfa (Broussonietia papirifera), a 

puszpáng (Buxus sempervirens), a babérmeggy (Laurocerasus officinalis) (Udvardy, 1998, 

2001).  

De nemcsak behurcolt fajokról vagy kultúrába fogott növények megjelenéséről van 

tudomásunk. 1991-ben Zemplénben egy addig ismeretlen páfrány, az Anogramma leptophylla 

megjelenését regisztrálták. Ez a növényke humid és szubtrópusi területekről ismert. 

Európában a Földközi-tenger és az Atlanti óceán partjai mellett él, legközelebb hozzánk a 

Balkán déli részén. A zempléni állomány a Föld egyik legészakibb populációja (Molnár – 

Boros, 2004). 

 



Aradi Csaba a klímaváltozás és a természeti rendszerekről, valamint a természetvédelmi 

tennivalókról 

 

Magyarország éghajlatának sajátossága, hogy a kontinentális, atlanti és mediterrán 

hatásokat a medence jelleg sajátos hatáskompozícióvá egyesíti. A természeti rendszerek ehhez 

a szélsőségekre is hajlamos változatossághoz alkalmazkodtak, sajátos dinamikus 

mozaikstruktúrákat alkotva. A Kárpát-medence ökológiai adottságainak egyediségét jelzi, 

hogy Pannon régió néven önálló biogeográfiai egységként ismerte el az Európai Unió.  

Változóhatások, tájléptékű jelenségek. A globális klímaváltozás hatásaiban várhatóan a 

természetben zajló „gyors folyamatokkal” mutat majd rokonságot, ahol nem az elterjedési 

területek lassú eltolódása, vagy az adaptációs folyamatok a meghatározóak, hiszen ezekre 

„nincs elegendő idő”, hanem kipusztulási és újranépesedési jelenségek bonyolult sorozata 

formálja a természeti tájainkat, biológiai változatosságunkat. A természetvédelemnek is 

ezekre a bonyolult, valószínűségi folyamatokban megjelenő átformálódásokra szükséges 

felkészülni. Már most fokozott figyelmet célszerű fordítani azokra a nagyobb kiterjedésű, 

nagy biológiai változatosságú élőhelyekre, amelyek mint szétterjedési centrumok, az 

újranépesedési folyamatok forrásai lehetnek. Felértékelődnek a gazdasági tájon átvezető zöld 

(migrációs) folyosók, a működőképes ökológiai hálózatok, így a Natura 2000 hálózat is.  

A globális klímaváltozás új hatáskompozíció kialakulásához vezet, amelyhez a 

mozaikstruktúrák új dinamikája tartozik majd. Ma még megjósolhatatlan, hogy milyen jellegű 

és mértékű strukturális változások következnek be. Természeti rendszereink változatossága – 

amely összefügg biogeográfiai helyzetünkkel, éghajlati, vízrajzi adottságainkkal –, az eltérő 

alkalmazkodottságú fajok (pl.: szárazságtűrő fajok bősége) sokasága képezi azokat a belső 

tartalékokat, amelyek elégségesnek tűnnek egy új, működőképes struktúra felépítésére. 

A várható átalakulási folyamatoknak megfelelő szabadságot szükséges biztosítani. Ez 

a gazdasági táj jelenlegi szerkezetét ismerve rendkívül nehéznek tűnik. A tájléptékű ökológiai 

jelenségek – így a globális klímaváltozás ökológiai következményei – alapkérdései közé 

tartozik, hogy a mintázatok milyen hatást gyakorolnak az ökológiai folyamatokra, illetve az 

ökológiai folyamatok hogyan hozzák létre a mintázatokat. Ennek megválaszolása érdekében a 

térbeli dinamika vizsgálatát központi kérdésnek indokolt tekintenünk, ezen ismeretek 

hiányában nem tudunk felkészülni a változások kezelésére.  

A várható ökológiai folyamatok a mozaikos természeti táj átalakulásában érhetők 

tetten. Érdemes szem előtt tartani, s az alkalmazkodásban figyelembe venni Turner (1989) 



véleményét, aki szerint a dinamikus mozaikstruktúrák működésének megértéséhez a 

konzervációbiológia és a tájökológia együttműködése teremthet új lehetőségeket.  

A természeti rendszereinket jellemző mozaikosság, foltosság sajátossága, hogy a 

hatáskompozíció változásaira „durva szemcsés” válaszokat adnak, ami azt jelenti, hogy az 

időbeli változásokra való érzékenység viszonylag alacsony szintű. Ennek a várható 

jelenségekkel kapcsolatban kedvező oldala, hogy ezek a rendszerek a kisebb hatásoknak 

képesek ellenállni, azok nem módosítják felépítésüket, ugyanakkor veszélyt jelent, hogy az 

alkalmazkodási folyamatok működése korlátozott. Ez abból is fakad, hogy a foltos rendszerek 

abiotikus kontroll alatt állnak, ezzel szemben az uniform rendszereket elsődlegesen a biotikus 

kontroll jellemzi. Célszerű fokozottan figyelni a mozaikelemek változatos kombinációjára, 

hiszen minden kombinációhoz sajátos folyamatok rendelhetők.  

Kipusztulás, migráció, újranépesedés. A klimatikus változások új migrációs 

folyamatokat indítanak el. Ezek segíthetik az újranépesedést, a megváltozott körülményekhez 

jobban alkalmazkodó struktúrák létrejöttét, ugyanakkor veszélyt is jelenthetnek az eredeti 

élővilágra. Valószínű, hogy új invazív fajok megjelenésével is számolni kell. A migrációs 

folyamatokat lassíthatja, bizonyos fajok esetében lehetetlenné teszi a gazdasági táj képezte 

akadály. A működőképes struktúrákat – életközösségeket – kialakító faj-együttesek tagjainak 

eltérő migrációs képessége az átalakulási folyamatokat fékezheti. A gazdasági táj olyan 

akadályt képez, amelyet a nagy terjedő képességű, invazív fajok tudnak legkönnyebben 

legyőzni. 

Azzal is számolni lehet, hogy a kipusztulási folyamat, a fajvesztés a kis tűrőképességű 

fajoknál kezdődik, de már ekkor, ezzel párhuzamosan megindul a felszabaduló forrásokat 

kihasználó fajok benyomulása.  

Nem csak a szemünk előtt lejátszódó, érzékelhető sebességgel zajló folyamatokra 

fontos figyelnünk, hanem – mint kísérő jelenségekre – a lassú folyamatokra, a késleltetett 

ökológiai történésekre is. Nagyon nehéz ugyanis elválasztani egymástól a nagy területeket 

strukturálisan átalakító antropogén hatásoknak, vagy pl.: a klímaváltozásnak a 

következményeit. Néhány déli madárfajnak például (balkáni gerle, balkáni fakopáncs, 

halvány geze) a huszadik század első harmadára, közepére eső terjeszkedését nagy viták 

kísérték, ahol egyesek a Balkán felmelegedésében, mások a kultúrtáj szabad forrásaiban 

keresték a terjeszkedés okait. A párhuzamosan haladó hosszú távú folyamatok olykor erősítik, 

máskor gyengítik egymás hatásait. Ez tovább bonyolítja a globális klímaváltozással 

kapcsolatos felkészülést. 



A várható átalakulási folyamatokban azzal lehet számolni, hogy egy átmeneti 

fajszámnövekedés után – amit a generalisták és betelepülők (pl.: invazív) számának 

emelkedése okoz – a társulásra jellemző specialisták kiszorulása miatt a fajszám, a 

változatosság csökkenése következik be.  

Mozaikstruktúrák, fragmentáció, diszturbancia. A természetvédelemnek (a 

természetvédelmi ökológiának) az alkalmazkodás meghatározó szakmai elemeként kiemelten 

szükséges foglalkozni a természeti rendszerek működéséhez kapcsolódó struktúrákkal és 

jelenségekkel, a mozaikstruktúrákkal, fragmentációval és a természetes diszturbancia 

folyamatokkal. A változások hatására a véletlenszerűen és periodikusan ismétlődő természeti 

folyamatok arányai megváltozhatnak, esetleg új jelenségek meghatározó erővel léphetnek fel.  

A természetes rendszerek fontos szabályozó folyamata a diszturbancia, ezért a 

megőrzendő területeknek elég nagynak kell lennie, hogy működhessenek a természetes 

diszturbancia folyamatok (Pickett – Thompson, 1978). Lewin (1984) szerint egy minimális 

kritikus terület szükséges a rendszer jellemző fajösszetételének és funkciójának 

megőrzéséhez.  

Fontos természetvédelmi kérdés lesz, hogy a diszturbancia folyamatok 

megváltozásának hatására megindulnak-e inváziós folyamatok, azaz mikor és milyen módon 

nyílik meg egy „inváziós ablak” (Johnstone, 1986). Hobbs és Huenneke (1992) megállapítása 

szerint ha biztosítottak a megtelepedés számára alkalmas – a diszturbancia által létrehozott – 

mikro-területek, bekövetkezhet az invázió vagy benyomulás. Természeti rendszerek 

mozaikosságából adódóan remény van arra, hogy a benyomulás, újranépesedés az őshonos 

fajkészletekből indul. Hobbs és Huenneke (1992) véleménye szerint az őshonos fajok 

fennmaradásának esélye akkor a legnagyobb, a tájdiverzitás akkor maximális, ha a 

diszturbancia történeti gyakorisággal és mintázattal lép fel. Ez a megállapítás tökéletesen 

igazolja a valamikori áradások, illetve az áradások következtében ingadozó vízszint – 

fluktuáló környezeti hatások – stabilizációs szerepével kapcsolatos ismereteket. Ezeket a 

folyamatokat a tájhasználat átalakulása megzavarta, egy bekövetkező klímaváltozás további – 

ma még kiszámíthatatlan – változásokat okozhat. 

Struktúrák – folyamatok. Az átalakulások utáni fennmaradás szempontjából a 

tűrőképességen túl a terjedési képesség és a demográfiai adottságok a döntőek (Kareiva, 

1987). A változások hatásainak előrejelzése, illetve értékelésekor gyakran elkövetik azt a 

hibát, hogy a fajszámot és nem a fajösszetételt figyelik, holott a fajösszetétel változásai 

alapján lehet következtetni az aktuális hatáskompozíció sajátosságaira, a változás trendjére, a 



megőrizhetőség lehetőségére (Nilsson – Grelsson, 1995). A fragmentációra adott válaszok 

általában fajspecifikusak, és általános törvényszerűségnek tűnik, hogy a kis elterjedésű fajok 

rosszul tűrik élőhelyük felaprózódását.  

A globális klímaváltozás a természeti rendszerekre gyakorolt hatásaival kapcsolatban 

ezekre az elemzésekre indokolt nagy súlyt fektetni. 

A tényleges hatások szempontjából döntő az élőhelyfoltok elrendeződése is. A habitat 

generalisták a tájat nem érzékelik tagoltnak, ezért az tapasztalható, hogy a vártnál kisebb 

élőhely foltokat is használják, mivel a határos területeket is lefedi a territóriumuk. A 

specialisták számára már fontos az élőhelyek nagysága és elrendeződésük sajátossága. Épp 

ezért szinte lehetetlen a mozaikstruktúrákat a folyamataik nélkül jellemezni, a tulajdonságok 

átlagolása értelmetlen. 

A mozaikszerkezetek működésében döntő az érintkező területek minősége is. A 

fragmentációban a mozaikelemek átalakulása nem egyenletes. Az érzékenyebb elemek a 

fragmentációt okozó hatásoknak jobban kitettek, a degradatív folyamatok hamarabb éreztetik 

hatásukat. Az átalakulásokban az eredeti élőhely szűkülése nem feltétlenül vonja maga után a 

maradvány területeken egy adott populáció sűrűségének csökkenését. Általánosan mégis az 

érzékenyebb elemek eltűnésével, ezt követő jellegvesztéssel, majd homogenizálódással kell 

számolni.  

Folyamatok felszabadítása. A védendő foltoknak (méret, diszpergáltság) 

reprezentálnia kell biogeográfiai régiónk változatosságának teljességét, illetve a struktúrákhoz 

kapcsolódó ökológiai folyamatokat. A kezelési prioritásokat éppen ezért azokra a 

problémákra célszerű helyezni, amelyek megszakítják az ökológiai folyamatokat, teret adva a 

természet mozgásainak, feloldva – természetvédelmi területeken belül feltétlenül – a hrsz. és 

művelési ágak csapdáját. Azaz a természeti rendszerek átrendeződésének „irányítását” magára 

a természetre szükséges bízni, és pl. az erdő és gyepek közti dinamikát nem szabad a művelési 

ágak határai szerint korlátozni. A veszélyeztetett természeti rendszerek körül szélesebb 

védőzónát indokolt kijelölni, teret engedve a természetes átstrukturálódás esélyének. Seitz 

(1994) szerint a közepesen komplex – térben és időben differenciált – rendszerek a 

legstabilabbak, ez természeti rendszereink adottsága is. A természetvédelmi tennivalók 

meghatározásában tehát arra ajánlatos figyelni, hogy az antropogén fragmentáció a 

klímaváltozás miatt ne kapjon új lendületet. 

Fragmentáció mint a változások kísérő jelensége. A globális klímaváltozás magában 

hordozza a tájléptékű fragmentálódás lehetőségét és veszélyeit. A fragmentáció kritikus 



értékeinél a szegélyek aránya megnő (Turner, 1989), később a fragmentumok jellege 

megszűnik – úgy is fogalmazható, hogy csak átmeneti zónák maradnak, melyek később már 

nem mutatják a két megszűnő fragmentum korábbi tulajdonságait, azaz egy általános 

homogenizálódás indul meg, amelyet drasztikus fajszámcsökkenés követ. Ez a lassú 

degradatív folyamatoknak egyik sajátos típusa. 

Több kutató (például Ranney, 1981) a fragmentáció biológiai következményeit 

vizsgálva a fajokat „belső” és „szegély fajok” csoportjára osztotta. Erősen fragmentált 

tájunkban a szegélyfajok aránya viszonylag nagy. Az izoláció következménye a fajok 

típusától függően más és más lehet. Az izoláció után egyes fajokat gyorsan elveszít a terület. 

Ezek olyan fajok, amelyeknek szüksége van a határos élőhelyek bizonyos forrásaira, illetve 

nagy territórium igényű, de alacsony sűrűségű fajok. Természetvédelmi tapasztalatok alapján 

is megállapítható, hogy a szegélyek hatása fontos a belső területek (szegélyezett területek) 

fajgazdagságára. Ez a megállapítás kiegészíthető a szegélyek összekötő szerepének és a 

küzdelmi zóna pozíciójának értékelésével. 

A természetes és antropogén hatásokra bekövetkező fragmentáció értékelése 

összemosódik a szakirodalomban, a pozitív és negatív következmények összehasonlító 

értékelése pedig gyakorlatilag elmarad.  

Dinamikus mozaikstruktúrák. A fluktuáló dinamikus mozaikstruktúrák kezelése során 

Walters (1986) által leírt adaptív kezelést szükséges alkalmazni, melyben nem válik el a 

kutatás és a beavatkozás, ahol ezek párhuzamosan futó, egymást javító tevékenységek. Az 

adaptív kezelés hasonlít a gyógyászatban ma térhódító, a beteg genetikai adottságaira, 

immunreakcióira jobban építő egyedi kezelési megoldásokra. A természetvédelemnek az 

egyedi tulajdonságokra jobban figyelő, a tudományos igényességre támaszkodó kezelési 

módszereket indokolt kidolgozni. A természetvédelmi munka súlypontja a várható kihívások 

miatt az ökológia irányába fog eltolódni.  

Felszín alatti és felszíni vizektől függő rendszerek várható válaszai. A felszín alatti 

vizektől függő ökoszisztémák állapotát a várható globális klímaváltozás hazai hatásaival 

összefüggésben célszerű kiemelten vizsgálni. A prognózisok szerint az elkövetkező 

időszakban a nyári csapadékmennyiség csökkenése, az aszályos periódusok valószínűségének 

60%-os emelkedése várható. A téli időszak csapadékmennyisége várhatóan enyhén növekvő, 

de ennek mértéke kisebb, mint a nyári csökkenésé. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy azok a 

társulások, amelyek kizárólag a csapadékvízre alapozzák életüket, jelentős és gyors 

változásokat szenvednek el. Ezek a társulások átadhatják helyüket a még kisebb vízigényű 



(félsivatagi jellegű) társulásoknak, vagy olyan együtteseknek, amelyek – ha a lehetőség 

egyébként fennáll – a felszín alatti vizeket hasznosítják.  

A termőtalaj hazánk legnagyobb víztárolója. 25–30 km³ víz raktározására képes a 

felső 1 méteres talajréteg. Ennek a raktározott víznek mintegy 40%-a hasznosítható víz. Ebből 

a tényből adódik a feladat, hogy a talajok víztároló kapacitását szükséges megőrizni.  

A fentiek alapján is látható, hogy a felszín alatti vízkészletek felértékelődnek, 

védelmük meghatározó jelentőségű lesz, és a felszín alatti vizektől függő ökoszisztémáknak 

meghatározó szerepe lehet a klímaváltozás okozta átstrukturálódásban.  

Sokak szerint a várható vízhiány – megfelelő, a felszín alatti vizek védelmére 

fokozottan koncentráló vízgazdálkodás esetén – a Kárpát-medencébe a folyók által szállított 

114 km³ vízből pótolható. Mások a csapadékvizekkel, belvizekkel való megfelelő 

gazdálkodásban látják a várható problémák megoldását. Ezek a megállapítások az intenzíven 

kezelt mezőgazdasági területekkel kapcsolatban igazak is lehetnek, de a természeti 

rendszerekre csak korlátozottan vonatkoztathatók.  

A szárazodási folyamatot, esetleg a felszín alatti vizek hatásának a megszűntét jelző 

változások körét sokkal pontosabban indokolt feltérképezni. Megfelelő vizsgálati 

mintaterületeket ajánlatos kijelölni átalakulóban lévő (kiszáradás, talajvíz depresszió) 

természeti rendszerekben. Ezek a vizsgálatok jó lehetőséget kínálnak a klímaváltozással 

összefüggő jelenségek elemzésére is. Ennek az összefüggésnek az elemzése azért sem 

kerülhető el, mert a lokális, a térségi (tájléptékű) és globális jelenségek következményei 

összeadódhatnak. Ezeknek a vizsgálatoknak az eredményei egy potenciális vegetációtérkép 

ismeretében a szántóföldi területekre is kivetíthetők.  

A csapadék mennyiségének csökkenésével azokon a felszíni vizes élőhelyeken, 

melyek vízpótlását kizárólag a csapadék biztosítja, degradatív folyamatok elindulása várható, 

míg ahol a felszín alatti vizek is szerepet játszanak a vízellátásban – a részesedés mértékétől 

függően – a kedvezőtlen változások elmaradhatnak vagy hatásuk kisebb lesz. Az 

átalakulásnak legjobban kitett életközösségek azok, amelyek életüket a vegetációs 

periódusban lehulló csapadékvizekre alapozzák, amelyek ökológiai vízigénye a csapadék 

kisebb mennyiségi csökkenése esetén nem lesz kielégíthető. A vegetációs időszak 

csapadékmennyiségének csökkenése miatt olyan mértékű vízhiány léphet fel, ami degradatív 

folyamatokat indít el. Azok az életközösségek, amelyek már jelenleg is – klímaadottságaink 

miatt – tűrőképességük határára jutottak – ilyenek lehetnek a nagyobb csapadékigényű, 

hűvösebb mikroklímát kedvelő, a vegetációs periódusban nagyobb vízigényű társulások – a 



legveszélyeztetettebbek.  

A klímaváltozás jelentősen befolyásolhatja a vizes élőhelyek és a velük érintkező 

terresztris rendszerek kapcsolatát. Ebből a szempontból a fluktuáló környezeti hatások 

megváltozása lehet meghatározó. A mocsarak sajátos létformája – Weller (1978) 

megállapításai szerint – hogy állandó változásban vannak, ezért a környezeti hatások 

stabilizálódása – helyesebben a fluktuáló környezeti adottságok, esetünkben a periodikusan 

ingadozó vízszint hiánya – végzetesnek tűnik, ahol a szemisztatikus vízforgalom, a 

szemiakvatikus jelleg (Dévai, 1998) megőrzése a cél. 

Mocsarainkra – hasonlóan a Weller (1978) által tapasztaltakhoz – a rövid távú 

szukcessziós mozgások a jellemzőek, gyors újranépesedési folyamatokkal. Természetesen a 

nagy toleranciájú fajok gyorsan megtelepszenek, de inváziószerű térhódításuk sajátosságairól 

– hogy egy faj mikor és miért viselkedik pionírként, vagy invazívként – alig van ismeretünk. 

Weller (1978) szerint a hosszabb életű és diverzebb élőhely kialakításának a korai 

szukcessziós stádium megteremtése az alapfeltétele, amit élőhely rehabilitációs 

próbálkozásaink során érdemes megszívlelni.  

Sokak szerint a vízi és a víz által befolyásolt természeti rendszerek a 

legveszélyeztetettebbek. Megítélésünk szerint ez a megállapítás nem általánosítható, hiszen a 

természetvédelem éppen a vizes területek rehabilitációjában és kezelésében ért el komoly 

eredményeket. 

A Ramsari területek ökológiai karakterében is változások várhatók. Az átalakulások 

következményei ma még nem prognosztizálhatók. Valószínűnek látszik, hogy a változások 

ellenére ezek az élőhelyek más területekhez viszonyítva felértékelődnek.  

Erdők. A szakemberek leginkább az erdőkért aggódnak, hangsúlyozva azt a tényt, 

hogy az erdők megmaradásában a talajvíz játszik döntő szerepet. Ez igaz is a felnőtt 

állományokra, de a természetes felújulás lehetősége, a magoncok megmaradása attól is függ, 

hogy a felső talajrétegekben elegendő-e a víz. Amennyiben a talajvíz leszáll, a csapadékvizek 

átitató hatása csökken, a leszivárgó vizek nem érik el a talajvíz hatása alatt álló rétegeket. A 

két réteg közt létrejövő száraz zónát a fiatal fák gyökerei nem képesek áttörni. Az újulat 

elpusztul, mielőtt a gyökerei elérnék a talajvizet. Erdeink megőrzése nem választható el a 

felszín alatti vízkészletek védelmétől. 

A makroklimatikus viszonyok az ország jelentős részén már most is határhelyzetet 

jelentenek a főbb erdőalkotó fajok számára. Megfontolandó a nagy vízigényű erdőtípusok 

arányának csökkentése is. (Az akác négyszer, a nyár tízszer annyi vizet igényel, mint a 



kocsányos tölgy!) Nem szabad az átalakuló – esetleg szárazabbá váló – erdőssztyepp 

zónánkban erőltetni a zárt erdőállományok telepítését (ez már napjainkban is elavult 

szemlélet). 

Ökológiai csapdák. A klimatikus változásokkal erősödik a mezőgazdasági táj 

ökológiai csapda hatása. Már napjainkban is megfigyelhető, hogy az özönvízszerű esők és az 

aszályjelenségek egymást követik. A gazdasági táj – belvíz foltjaival, azok kiszáradása után 

„puszta kopárjaival” – hol a vizes élőhelyek, hol a száraz pusztai élőhelyek fajait csábítja el – 

szupernormális kulcsingereket szolgáltatva – természetes élőhelyeiktől. 

Monitorozó rendszer. Minél előbb szükséges kidolgozni a modern 

konzervációbiológiai és szigetbiogeográfiai megközelítésre alapozott monitorozó rendszert. 

Erre legalkalmasabbak a természetvédelmi oltalom alatt álló területek. A Nemzeti 

Biodiverzitás Monitorozó Rendszer működését erre a feladatra is indokolt kiterjeszteni. 

Nagyon fontos az átalakulási folyamatok tartós vizsgálata. Ennek megindítása nem tűr 

halasztást.  

Feladatok. A vízgazdálkodási politika korszerűsítése, az ökológiai szemlélet erősítése 

a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás alapfeltétele. Ezt az átalakulást a víz keretirányelv 

bevezetése támogatja. A víz mindenáron történő elvezetése helyett a víz tározására, 

hasznosítására, a vizes élőhelyek arányának növelésére programot szükséges indítani. Vissza 

kell térni a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének eredeti koncepciójához.  

A gazdasági táj biológiai átjárhatóságának biztosítása zöld folyosók, „ökológiai 

lépkedőkövek” kialakításával. A belvizes mezőgazdasági területeket indokolt visszaadni a 

természetnek, így azok mint belvíz befogadó tározók és vizes élőhelyek egyaránt 

működhetnek, hozzájárulva a gazdasági táj biológiai átjárhatóságának javításához. 

A felszín alatti vízkészletek fokozott védelme a víz által szabályozott ökológiai 

rendszereink nagy aránya miatt kiemelt feladat. 

A talajokban tárolt víz meghatározó jelentőségű a természeti rendszerek és a 

mezőgazdasági területek életében, a víztároló kapacitások megőrzésére nagy súlyt indokolt 

fektetni. 

A természetvédelemnek – az eredményes felkészülés érdekében – erősítenie szükséges 

a természetvédelmi kezelést megalapozó ökológiai feltáró, elemző munkát. Át kell tekinteni a 

klímaváltozás hatásainak kitett természeti rendszereket, felmérve azok elterjedtségét, 

nagyságát, diszpergáltságát, meghatározva a szükséges kezelési intézkedéseket. 

A természetvédők hangsúlyozzák az üvegházhatást kiváltó gázokat felvevő közeg, az 



egészséges bioszféra, a „zöld termosztát” fontosságát. Sajnos erről a fontos, de mindenképpen 

érzékeny közegről, amely ráadásul „szolgáltatásaival” az emberiség életminőségét 

meghatározó módon befolyásolja, az utóbbi időben méltatlanul kevés szó esik. 

 

 

Tuba Zoltán a CO2 koncentráció fokozódásának hatásairól 

 

Tuba Zoltán a légköri CO2 koncentráció növekedésének hatását vizsgálta több 

természetes ökoszisztéma és mezőgazdasági növény esetében. Fontosabb megállapításai: 

A CO2 térfogataránya a század közepére várhatóan eléri az 500 ppm-et, a század 

végére pedig akár jelentősen meg is haladhatja az ipari forradalom előtti szint (280 500 ppm) 

kétszeresét. A CO2 mennyiség csökkenése belátható időn belül nem várható, így az emelkedés 

hatásával hosszú ideig számolnunk kell. Ennek a jelenségnek klímaváltozást okozó közvetett 

hatásán kívül kiemelt közvetlen ökológiai szerepe is van. A jelenlegi légköri CO2 

koncentráció (kb. 380 ppm) limitáló mennyiségű a fotoszintézis folyamatában a növények és 

társulások számára, ezáltal lényeges ökológiai tényező. A másik jelentős tényező a múltbeli és 

a mostani változások időléptéke között van. Ráadásul a növényeknek a jelenlegi és az 

előttünk álló légköri CO2 koncentráció növekedéshez egy korábban evolucionálisan nem 

tapasztalt, szokatlan, rövid időtartam alatt kell alkalmazkodniuk. A CO2 szint emelkedése a 

fotoszintézis, a C- és N-metabolizmus, a sztómaműködés, a növényen belüli szárazanyag-

megoszlás módosításain keresztül befolyásolja és változtatja meg a növények életfolyamatait. 

A növények duplára nőtt légköri CO2 koncentráció melletti viselkedése az új helyzethez való 

akklimatizációjuk függvénye. Az akklimatizáció lehet stimuláló, visszafogó vagy a kettő 

közötti bármilyen átmeneti jellegű. Külön, további kérdés az emelt légköri CO2 koncentráció 

és a stressztényezők (pl. a vízhiány, tápanyaghiány stressz, stb.) interakciójának hatása. 

Mindez megváltoztatja a növények produkcióját (mennyiségét és minőségét), szaporodását, 

elterjedését és tömegességét. Az élet alapját képező növényi élet megváltoztatásán keresztül 

pedig befolyásolja a növény-növény (termesztett- és gyomnövény), növény-állat (kártevő és 

növény) kapcsolatokat, az állat- és humán táplálkozásbiológiai folyamatokat, a növényi 

élelmiszer feldolgozó technológiát, a hatás jellege és mértéke azonban földrajzi régiónként 

más és más. Ezért e folyamat ökológiai és produkcióbiológiai hatásait minden klímarégióban, 

így a Kárpát-medencében is szükséges megismerni, a várható gyakorlati hatásokra való 

felkészülés érdekében is. E nélkül például nem tervezhető meg jövő mezőgazdasága, de ezek 

a környezet- és természetvédelmi gyakorlat számára is nélkülözhetetlenek.  



A hazai kutatások a SZIE Kísérletes Növényökológiai Kutatóállomásán folynak, 

hazánk mezőgazdaságilag legértékesebb és természetvédelmi szempontból is kitüntetetten 

fontos sztyeppei löszgyeptársulásán, valamint pannon homokpuszta gyepen 13 és 8 év 

expozíció során, továbbá 10-nél több fontos hazai termesztett növényfajon és 10 különböző 

típusú hazai gyomfajon. A leírt hatások nem kedvezőek: hosszú távon előnytelen hatású a 

legtöbb vizsgált termelt növényre és természetes vegetációra (pl. csökken a szárazanyag 

produkció mennyisége, a szénhidráttartalom növekedése és a fehérjenitrogén-tartalom 

csökkenése miatt romlik a termés minősége, gyengül a zuzmók és mohák bioindikációs értéke 

stb.) Az emelt CO2 melletti 12 éves növekedés során a sztyeppei löszgyep állományok 

összborítás-értéke mintegy 60%-kal emelkedett. Ezen belül az egyszikűek borítása csökkent, 

a kétszikűek összborítása nőtt. Szembetűnő a pillangósok borítási értékének növekedése. Az 

emelt légköri CO2-szint a természetes pionírok eltűnését, a generalisták arányának 

csökkenését, valamint a diszturbancia-toleráns, gyom- és kompetítorfajok arányának 

növekedését idézte elő. Magas CO2 koncentráció mellett a löszgyepben megváltozott a 

növényfajok egyedeinek egymáshoz viszonyított aránya is. Az állományok architechtúrája 

megváltozik és vertikális fiziognómiája tagoltabbá válik. Mindez a gyep diverzitási, botanikai, 

szerkezeti, működési, produkciós átalakulását jelzi, amely egy sor előre nem látott gyakorlati 

következményt hordoz magában.  

Fentiek miatt a légköri CO2 koncentráció-növekedés direkt hatásaival kapcsolatos 

kutatási és intézkedési tervcsomagot célszerű előkészíteni és megvalósítani. 

A fontosabb javaslatok: 

 Előrejelzést arról, hogy az emelkedett CO2 szint mellett a hazai fontos termelt 

növényeknél, fáknál milyen előnyös és előnytelen (termés mennyiségét és minőségét 

csökkentő) produkciós mennyiségi és minőségi mutatók, tendenciák, tulajdonságok jelennek 

meg. Ezek alapján konkrét javaslattétel a növénynemesítőknek az előnytelen/hátrányos 

folyamatokat, tulajdonságokat tolerálni képes fajták előállítására, hogy a magas CO2-szint 

miatt fellépő kedvezőtlen következményeket visszaszorítsák, esetleg előnyösre fordítsák. 

 A globális klímaváltozás fontosabb mezőgazdasági növényekre várható esetleges pozitív 

és zömében negatív hatásainak figyelembe vételével javaslatok megfogalmazása a 

növénytermelés szerkezetének átalakítására.  

 Az emelt CO2 szint és a szélsőséges időjárási helyzetek együttes hatása mellett a hazai 

modellértékű vizsgált sztyeppei löszgyepvegetációban bekövetkező botanikai összetételbeli, 

növényállomány-szerkezeti, vízgazdálkodási, produkciós (mennyiség és minőségi) és 



üvegházhatású gáz kibocsátásbeli (CH4, N2O) változások leírása, elemzése. Ezek alapján 

megadható, hogy a gyepek mezőgazdasági hasznosíthatósága, így pl. az állateltartó képessége 

hogyan változik majd a produkció mennyiségi és minőségi alakulásának a függvényében. 

Megbecsülhető továbbá, hogy a gyephasznosítás (legeltetés, műtrágyázás, öntözés, felhagyás) 

módja hogyan befolyásolja pl. a környezetvédelmi szempontból jelentős üvegházhatású gázok 

kibocsátását a gyepökoszisztémákból, a jövőbeli emelt CO2 szintek mellett.  

 Végül a funkcionális növénycsoportok emelt CO2 szint mellett várható 

veszélyeztetettségi fokának meghatározása. Javaslattétel a természetvédelem számára, a 

veszélyeztetett csoportba tartozó védett, ritka, reliktum, endemikus fajok szaporítás-

technológiájának kidolgozására (hozzájárulás a diverzitás megőrzéshez). Az emelt CO2 szint 

mellett kedvező reprodukciós tulajdonsággal bíró leginkább alkalmazkodó képes és így 

veszélyessé és tömegessé váló hazai gyomfaj-típusok listájának megadása, amelyek a jövőben 

nálunk potenciálisan veszélyesek lehetnek, és amelyeken ezért részletes, alkalmazott 

gyombiológiai kutatásokat kell folytatni. 

 

Klímaváltozás és az egészség 

 

(1) A klímaváltozás hatásai, a szélsőséges időjárási jelenségek gyakoriságának 

fokozódása érzékenyen érinti az emberi szervezetet, nemcsak a krónikus betegeket, időseket, 

hanem az egészségeseket is, mert a szélsőségek – különösen a hőségnapok – érzékeny, majd 

sérülékeny állapotot idéznek elő. Szerencsére a környezet-egészségügyben előrehaladott hazai 

kutatások foglalkoznak a klímaváltozásra való felkészüléssel. 

 

(2) Az eddigi figyelem a hőhullámok egészségkárosító hatásaira (hősokk, hőguta, idő 

előtti halálozás), az allergén pollentermő növények pollinációjának sajátosságaira, a 

kullancsok által terjesztett encephalitis és Lyme-kór, valamint az UVB sugárzás okozta 

melanoma morbiditásra összpontosult. Legfontosabb kihívásnak a felmelegedés tekinthető, 

amit a hazai és nemzetközi tapasztalatok egyaránt bizonyítanak.  

 

 A hőmérséklet okozta káros egészségügyi hatásokra a 2003. évi, franciaországi 

hőhullám okozta 15 ezer fő halálozási többlet hívta fel a figyelmet.  

 Az esetenkénti magas hőmérséklet fokozottan veszélyezteti a városok népességét, 

ahol a hőmérséklet több fokkal magasabb, gyengébb a természetes szellőzés, és a délutáni 



enyhülés kezdetét az épületek kisugárzása órákkal későbbre tolja. 

 A hőmérséklet növekedésével gyakoribbá válnak a vektorok (állati közvetítők, mint 

pl. kullancs) okozta megbetegedések, változik a vektorok elterjedése, ezáltal újabb, az adott 

területen nem gyakori betegségek léphetnek fel.  

 Az allergén növényfajok virágzásának kezdete, időtartama megváltozik, fokozódik 

a pollenterhelés.  

 A klímaváltozás következményeként a lakossági kitelepítéseknél (árvizek, 

özönvízszerű esők, földcsuszamlások) sérülések, fertőzések, táplálkozási és pszichológiai 

károsodások léphetnek fel.  

 Szignifikáns az összefüggés a globálsugárzás és a rosszindulatú bőrdaganatok 

(melanomák) előfordulásának gyakoribbá válása között. A bőrrák gyakorisága a korábbi 

kétszeresére nőtt. 

 A téli fagyhalálok, kihűlések számáról nincsenek pontos adatok, de becslések 

szerint 200-250 ilyen eset fordul elő a hidegebb teleken. 

 

A nagy melegben az idősek és a gyerekek hajlamosak a kiszáradásra. Hőségben akár 

egy liter folyadékot is elveszíthet a verejtékező ember, amit folyamatosan pótolni kell, mert 

ellenkező esetben vérkeringési zavarok lépnek fel, és a szervezet oxigén-ellátásában is 

rendellenességek keletkezhetnek. Az egészséges szervezet szomjúságérzettel jelzi a 

folyadékpótlás szükségességét. Az időseknek ez az érzete már nem tökéletes, vagy éppen a 

kiszáradás következményeként fellépő tudatzavar okozhatja, hogy nem érzik a szomjúságot. 

A kisgyerekek, a csecsemők pedig még nem jelzik, hogy sürgősen inniuk kell. A kiszáradás a 

szívbetegeket is veszélyezteti, illetve mindazokat, akik szívgyógyszereket szednek. Az 

értágítók amúgy is hajlamosítanak a vérnyomásesésre, ami a kiszáradásnak is velejárója, ezért 

a gyógyszerszedők jól teszik, ha a hőségnapokon reggel tíz óra után már nem teszik ki a 

szervezetüket a tűző napnak. A sok folyadék fogyasztása kánikulában mindenkinek fontos. 

Hőguta ellen a sok folyadék fogyasztása mellett öltözködéssel is lehet védekezni. Kiss 

Róbert a beduinokra emlékeztet, akik soha nem járnak ruhátlanul, hanem hőszigetelő leplekbe 

burkolják testüket. Igaz, az egészséges ember tág határok között képes megőrizni 

testhőmérsékletének állandóságát, de aki a hőségtől kiszáradt, erre már nem képes. 

Megelőzheti a katasztrófát, az öregek számára egyenesen életmentő lehet, ha fehér 

pamutruhát és széles karimájú fejfedőt viselnek. 



Azokon a földrészeken, amelyeken fehér bőrű emberek éltek, a napsugárzás régen 

nem volt életveszélyes, nem okozott bőrrákot. A civilizáció azonban nemcsak az ózonlyukat, 

hanem a barna bőr divatját is magával hozta. Az erős napsugárzás és a bőrrák összefüggését 

egyebek között az is bizonyítja, hogy a nagyrészt írek és angolok lakta Ausztráliában a 

melanoma rendkívül gyakori – int az orvos a fényvédő krémek használatára és a divatozás 

mellőzésére. 

 

(3) Folyamatos odafigyelést igényel a hőségriadó elrendelése, a tennivalók szervezése. 

Bővíteni szükséges a légkondicionált helyiségek számát a kórházakban, szociális 

otthonokban, a nagy figyelmet és összpontosítást igénylő munkahelyeken dolgozó 

személyeknél. Másrészt viszont elemzést igényel a „túlkondicionált” épületek, helyiségek 

helyzete, mert megfelelő munkaszervezéssel, tájolási és természetes szellőztetési 

lehetőségekkel jelentős energiatakarékosság érhető el. Az új épületek tervezésénél mérlegelni 

szükséges a „racionális légkondicionálás” elvének megvalósítását. A városfejlesztési 

koncepciók kialakításánál indokolt figyelembe venni a „városi hősziget” hatás megelőzését 

is. 

Fejleszteni szükséges az orvos-meteorológiai előrejelzéseket és a felvilágosító munkát, 

amibe egészségügyi szakember bevonása indokolt. 

A túlzott napozás legalább 60 000 halálesetet okoz évente, nagyrészt rosszindulatú 

bőrrák formájában – jelentette az Egészségügyi Világszervezet. Az egyes bőrráktípusok 90 

százalékát a napfény ibolyán túli sugarai váltják ki. 

 

(4) A klímaváltozás egészségre gyakorolt káros hatásainak megelőzésére, kivédésére, 

a hatások csökkentésére a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiával összhangban „Klíma-

egészségügyi Prevenciós Stratégiát” célszerű meghirdetni. Ez felölelné 

- a klíma-egészségügyi hálózat létesítésének feladatait, lépéseit; 

- a lehetséges megbetegedések jellemzőinek és megelőzési lehetőségeinek feltárását; 

- a megelőzés előtérbe állítását, a mentés, betegellátás, rehabilitáció mellett; 

- gyakorlatiasan a mindennapi feladatokat. 

A Klíma-egészségügyi Prevenciós Stratégia megvalósítása 7-10 esztendőt igényel. 

 

 



A tartósan magas hőmérséklet károsan befolyásolja az egészségi állapotot – 

figyelmeztet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. A nagyon meleg idő 

elsősorban a fizikai munkát végzők szervezetére hat kedvezőtlenül, de a szívbetegek, a 

kisgyermekek és az idősek szervezetét is igénybe veszi. Általában mindenkinek ügyelnie kell 

a fokozott folyadékbevitelre, ami ilyenkor a szokásos mennyiség többszöröse is lehet. 

Az előírások szerint a fizikai munkát végzőknél a munkáltatónak kötelessége 

gondoskodni megfelelő hőmérsékletű – 14-16 Celsius-fokos – ivóvízről és a megfelelő 

pihenőidőről. 

Az idősek kánikula idején tartózkodjanak hűvös helyen, kerüljék a terhelő fizikai 

munkát, és zuhanyozzanak naponta többször langyos vízzel. Senkinek nem ajánlatos a tűző 

napon tartózkodni 11 és 15 óra között, valamint ügyelni kell arra, hogy a kisgyermekeket ne 

hagyják az autóban. A sportolást is ajánlatos a reggeli vagy a kora esti órákra időzíteni. 

 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. nappal húsz-huszonöt, éjszakánként tíz autóval 

mossa, egyúttal hűti az utakat. A 60-70 fokos aszfaltra permetezett víz átmenetileg csökkenti 

a forróságot, így némileg javítja a városlakók közérzetét. Emellett azzal, hogy leköti a 

polleneket és a megszámlálhatatlan építkezés miatt felhőkbe szálló por egy részét, az allergiás 

panaszokat is enyhítheti, s csökken az utak, járdák szennyezettsége is (Budapest egyes részein 

igen magas a porkoncentráció). 

A mosóautók elsősorban a lakótelepeket, a sűrűn lakott városrészeket, a fő- és 

tömegközlekedési útvonalakat hűtik. 

A társaság köbméterenként csaknem 140 forintot (pont, amennyit a civilek) fizet a 

vízért a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek. A huszonöt kocsiból álló konvoj egy nap alatt 1800-

2000 köbméternyit locsol el. Hozzászámolva a gépek üzemeltetési költségét, az üzemanyagot 

és a munkabért, kiderül, hogy egyetlen forró nap nagyjából ötmillió forintjába kerül a 

városnak. 

 

Bujdosó László – Páldy Anna az ÁNTSZ feladatairól a klímaváltozás egészségi 

hatásainak megelőzése érdekében 

 

A világ tudósainak döntő többsége egyetért abban, hogy megkezdődött a globális 

felmelegedés időszaka. A klímaváltozás egészségi hatásainak tudományos vizsgálatát a 3. 

Környezeti és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) jelölte meg prioritásként. A 

nyilatkozatban a 41. számú ajánlás fogalmazza meg a klímaváltozás hatásainak vizsgálatát 



célzó monitorrendszer kialakítását, fejlesztését, a vizsgáló módszerek standardizálását, ezek 

értékelését és fejlesztését.  

Magyarországon a klímaváltozás egészségkárosító hatásainak vizsgálata 2000-ben 

kezdődött. Nagy volumenű program keretében került sor elsősorban a klímaváltozás 

következtében gyakoribbá és intenzívebbé váló hőhullámok egészségkárosító hatásainak 

felmérésére, a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram keretében Budapest halálozási 

és meteorológiai adatainak összevetésével az 1970-2000. közötti időszakra vonatkozóan. 

Elemezték emellett az allergén pollentermelő növényfajok pollinációjának sajátosságait az 

időjárási tényezők függvényében, a kullancsok által terjesztett encephalitis és Lyme-kór 

morbiditás incidenciájának térbeli alakulását az utolsó öt évben, valamint az UVB sugárzás 

okozta melanoma morbiditás és a szürkehályog előfordulását is. Elemezték a hőséghullámok 

egészségkárosító hatását. 1992-2003 között 11 hőséghullám érte el hazánkat, mintegy 700 

ember halálát okozva Budapesten. 2004-ben kiépítésre, 2005-ben pedig kipróbálásra került az 

EU által támogatott PHEWE
 

kutatási program keretében az időjárás–egészségi hatás 

előrejelző rendszer Budapesten.  

A további teendők négy főiránya: 

ELSŐ FŐIRÁNY: A klímaváltozás hatásaira – közvetlen és közvetett módon – a 

jövőben potenciálisan kialakuló valamennyi lehetséges egészségkárosodás (megbetegedés, 

idő előtti elhalálozás) számbavétele („Impact Assesment”) és elemzése. 

MÁSODIK FŐIRÁNY: A felmelegedés növekedésével és szélsőségeivel fokozódó 

sérülékenységek („Vulnerability”) felmérése és elemzése. Ezek három fő típusa: az egyéni 

adottságokhoz, a kitettséget növelő rendszeres tevékenységekhez, ill. az érzékenységet 

felfokozó helyszínekhez, alkalmakhoz kötődő jellemző sérülékenységek. 

HARMADIK FŐIRÁNY: A klíma-egészségügyi hálózat és működési rendjének 

továbbfejlesztése a prevenciós alapelvek figyelembevételével, egy klíma-egészségügyi 

jogszabály-tervezet (miniszteri rendelet) kidolgozása. 

NEGYEDIK FŐIRÁNY: A klímaváltozásból következő egészségkárosodások és 

megelőzésük lehetőségeinek minden elérhető csatornán történő, széles körű tudatosítása. 

Az emberi szervezet időjárási hatásokkal szemben kialakult adaptív képessége 

csökken egyes krónikus betegségek és/vagy az öregedéssel járó leépülés kapcsán, valamint 

nem bizonyulhat elegendőnek az igen szélsőséges hőmérsékletek esetén még egészséges 

állapotban sem. Ez a túlérzékenység konkrét sérülékenység állapotának kialakulásával jár 

mindazon esetekben, amikor az időjárási paraméterek a sok évezredes átlag- és/vagy 

szélsőértékeket szignifikáns mértékben meghaladják. A klímaváltozás, valamint az ózonpajzs 



korábbi sérülése ilyen hatásokkal jár. Ez az összefüggés vezet a környezet-egészségügy 

területén belül a „klímaegészségügy” önálló közelítésmódjának kialakulásához.  

Az 1990-es évek elején még kevéssé volt a figyelem előterében a klímaváltozás 

egészségkárosító hatása. Ezt tükrözte az UN/IPCC (Éghajlatváltozással Foglalkozó 

Kormányközi Testület) első jelentése 1991-ben. A későbbiekben változott a helyzet. A 

UN/IPCC második jelentése 1996-ban már egy teljes fejezetet szentelt az egészségkárosító 

hatásoknak. A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (1999, London) 

deklarációja „A klímaváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés korai egészségi hatásai 

Európában” alfejezetében azonban már 5 paragrafusban (39-43.) foglalta össze az ajánlásokat. 

A konferencia nyilatkozatában a miniszterek elismerik annak szükségességét, hogy 

tanulmányozni kell a globális éghajlati rendszer és a sztratoszférikus ózonréteg változásainak 

egészségi kockázatait, valamint potenciális veszélyét a gazdasági fejlődésre és a társadalmi-

gazdasági stabilitásra. 

A klímaváltozás egészségkárosító hatásainak hazai vizsgálata 2000-ben kezdődött, a 

Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram részeként. Nagy volumenű program keretében 

került sor elsősorban a klímaváltozás következtében gyakoribbá és intenzívebbé váló 

hőhullámok egészségkárosító hatásainak  hősokk, hőguta, magas hőmérséklettel összefüggő 

idő előtti halálozás  felmérésére Budapest halálozási és meteorológiai adatainak 

összevetésével, az 1970-2000 közötti időszakra vonatkozóan. Elemezték emellett az allergén 

pollentermelő növényfajok pollinációjának sajátosságait az időjárási tényezők függvényében, 

a kullancsok által terjesztett encephalitis (KE) és Lyme-kór morbiditás incidenciájának térbeli 

alakulását az utolsó öt évben, valamint az UVB sugárzás okozta melanoma morbiditás és a 

szürkehályog előfordulását is.  

A Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi 

Intézete és az ÁNTSZ Fővárosi Intézete együttműködésben végezték az időjárási változók és a 

napi halálozás statisztikai vizsgálatát (Páldy et al., 2003, 2004). A vizsgálatok a 

következőkre terjedtek ki: a napi átlag-, minimum-, maximumhőmérséklet, a hőmérséklet-

ingadozások (a napi átlaghőmérséklet különbsége az előző 5, 10, 15 nap átlaghőmérsékletéhez 

képest), a relatív páratartalom, légnyomás és a napi halálozás összefüggései Budapest állandó 

lakosságára vonatkozóan, korcsoportos bontás nélkül. A halálozási adatok a Központi 

Statisztikai Hivataltól, a meteorológiai adatok az Országos Meteorológiai Szolgálattól 

származtak. Vizsgálták a napi összes halálozást (TM, kivéve a külső okok miatti halálozás 

BNO9 > 800), a légzőszervi betegségek miatti halálozást (RM, BNO9: 460-519), és a szív- és 

keringési betegségek miatti halálozást (CM, BNO9: 390-459).  



A 2. ábráról leolvasható a hőmérséklet és a napi összes és okspecifikus halálozás 

kapcsolata: Télen csak a szív- és érrendszeri halálozásnál mutatható ki szignifikáns 

összefüggés. 5 °C-os hőmérséklet-növekedés esetén a relatív kockázat csökkenése 1-2% 

körüli. Nyáron, magasabb hőmérsékleteknél minden kóroki csoportban jelentős halálozási 

kockázatnövekedés tapasztalható. Az 5 °C-os hőmérséklet-növekedés esetén ezek magas 

megbízhatósággal 10% körül ingadoznak. 

TEMP

0,850

1,000

1,150

RR 0,997 0,984 0,992 1,106 1,118 1,088

RRMIN 0,993 0,980 0,978 1,097 1,106 1,054

RRMAX 1,000 0,989 1,007 1,114 1,129 1,123

TMST CMST RMST TMST CMST RMST

 
2. ábra: A növekvő pozitív hőmérséklet hatása a halálozásra a téli és a nyári időszakban 

Budapesten, 1970-2000 
 

Elemezték a hőmérséklet hatását a napi sürgősségi mentőhívások gyakoriságára 

Budapesten, 1998-2004 között. Hét év nyári időszakában elemezték a szívpanaszok (card), a 

légzőszervi panaszok (resp), valamint az általános tünetek (symp) miatti mentőhívások és a 

napi hőmérséklet kapcsolatát. Az idősor-analízist 0-14, 15-64 és 65+ éves korcsoportokban is 

elvégezték, a késleltetett hatásokat 3 megelőző napig (LAG0-LAG3) modellezték (Bobvos et 

al., 2006). 
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3. ábra: A növekvő pozitív hőmérséklet hatása sürgősségi mentőhívásokra a nyári időszakban 

Budapesten, 1998-2004 

 

Megállapították, hogy az általános tünetek miatti sürgősségi mentőhívások 

gyakoriságára a hőmérsékletnek igen jelentős kockázatnövelő hatása van. Ez a hatás minden 

korcsoportban és a teljes populációban is kimutatható, 10 °C-os napi hőmérséklet-emelkedés 

esetén kb. 30%-os növekedés tapasztalható a mentőhívások számában. A legmagasabb 

kockázatok az aznapi (LAG0) hőmérséklet-értékekhez kapcsolódnak, a megelőző napok 

hatása (LAG1-LAG3) egyre csökken. 

A hőhullámokkal kapcsolatos összefüggések, hőhullámok vizsgálata Budapesten, 

1992-2000 között. A „hőhullám” meghatározása nem egységes a szakirodalomban. 

Budapesttel kapcsolatban az 1992-2000 közötti időszak meteorológiai és halálozási adatainak 

elemzése alapján állapították meg a hőhullám kritériumát. Eszerint a hőhullámok alatt azt az 

időszakot értik, amikor a napi átlaghőmérséklet a 98%-os gyakoriságot  26,5 °C 

hőmérsékletet  legalább három egymást követő napon meghaladja. 1992-2000 között 6 

hőhullám érte el Budapestet. A vizsgált időszakban elemezték a hőhullámok alatt történt szív- 

és érrendszeri (CM), valamint a teljes halálozási adatokat (TM) a 15-64, 65-74 és 75+ 

korcsoportokban (Páldy et al., 2005). A többlethalálozás az 1. táblázat szerint alakult. 
 

1. táblázat: Többlethalálozás 1994-2000. évi hőhullámok idején, Budapesten 

 
2001-2003 között további 5 hőhullám következett be Budapesten, összesen 23 napig 

tartott, mintegy 300 többlethaláleset fordult elő (Páldy et al., 2006).  

Korcsoport 1994. VI. 
1994 

.VIII. 

1998. 

VII. 

1998. 

VIII. 

2000. 

VII. 

2000. 

VIII. 

Szív- és érrendszeri 

15-64 -4 2 -1 -1 8 0 

65-74 14 6 14 -4 8 0 

75+ 51 36 22 25 39 27 

Összesen 61 44 35 20 55 27 

  

Összes halálok miatti 

halálozás 

15-64 11 32 2 3 31 -3 

65-74 10 12 18 -4 14 8 

75+ 49 50 48 33 57 33 

Összesen 70 94 68 32 102 38 

 



A hőségriasztás egyes fokozatait a fenti elemzések alapján az Országos Környezet-

egészségügyi Intézet (OKI) az ÁNTSZ Budapest Főváros Intézetével, valamint az Országos 

Meteorológiai Szolgálattal együttműködve dolgozta ki. 

A hőségriasztás fokozatai: 

Figyelmeztető jelzés belső használatra (1. fok): Amennyiben várhatóan legalább egy 

napra a halálozás napi értékeinek kb. 15%-os növekedését jelzi előre a rendszer, a 

mentőszolgálat felkészülhet a várhatóan megnövekvő betegforgalomra. Ez a kockázat napi 25 

°C-os, vagy azt meghaladó középhőmérséklet esetén valószínűsíthető. 

Készültség jelzés  riasztás az egészségügyi ellátó rendszer és a lakosság számára (2. 

fok): Amennyiben várhatóan legalább három egymást követő napra eléri (vagy meghaladja) a 

napi középhőmérséklet a 25 °C-ot (kb. 15%-os növekedés a napi halálozásban). Továbbá 

akkor is, ha legalább egy napra eléri a napi középhőmérséklet a 27 °C-ot, ami pedig kb. 30%-

os napi halálozás-növekedésnek felel meg. Ezen esetekben indokolt a lakosság informálása a 

fokozott egészségi kockázatokról. 

Riadó jelzés (3. fok): Amennyiben várhatóan legalább három egymást követő napra 

eléri a napi középhőmérséklet a 27 Celsius fokot (kb. 30%-os egészségi kockázat-növekedés). 

Ez a kánikulahelyzet megfelel a 179/1999. (XII. 10) Korm. rendelet 5 § 2. bk. a) pontjában 

megfogalmazott „rendkívüli időjárási helyzet”-nek, ami a hivatkozott rendeletben előírt 

intézkedések elrendelését indokolja. 

2004-ben kiépítésre, 2005-ben pedig kipróbálásra került az EU által támogatott 

PHEWE (Európai időjárási helyzetek akut hatásának megelőzése: „Prevention of acute health 

effects of weather conditions in Europe”, EU/QLK-CT-2001-00152SZ) kutatási program 

keretében az időjárás–egészségi hatás előrejelző rendszer Budapesten. Ennek keretében az 

Országos Környezet-egészségügyi Intézet értesítette az Országos Mentőszolgálatot a várható 

megnövekvő betegforgalomról, valamint tájékoztatta a lakosságot az egészségi kockázatokról. 

2005-ben a hőhullám-küszöbérték feletti értékek előrejelzése idején (július 27-31.) az 

országos tisztifőorvos a hőségriasztás második fokozatát rendelte el. Ennek megfelelően 

értesítést kaptak az ÁNTSZ és Budapest Fővárosi és megyei intézetei. Az információáramlást 

a 4. ábra szemlélteti  



 

4. ábra: Hőségriasztási rendszer, információáramlás, 2005 

Rövidítések: 
OKK-OKI:  Országos Közegészségügyi Kp. Országos Környezet-egészségügyi Intézete 

OMFI:  Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet 

OTH:   Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

OMSZ:  Országos Meteorológiai Szolgálat 

OMSZ:  Országos Mentőszolgálat 

MMF:   Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség 

PHEWE:  Az időjárási helyzetek akut egészségkárosító hatásainak megelőzése, 2003-2005 („Prevention 

of acute health effects of weather conditions in Europe”), EU/QLK-CT-2001-00152SZ. 

 

 

TOVÁBBI TEENDŐK 

 

A jövő időszakra javasolt feladatokat két szinten célszerű meghatározni: tevékenységi 

főirányok, ill. azok lebontásával nyert, a megvalósítást végző akciók (feladatcsoportok). A 

jelenlegi ismeretek bázisán a következő tevékenységi főirányokat és azokhoz rendelhető 

feladatcsoportok megjelölését tartalmazza: 

 

 

 

 

OMFI 

Média 
OTH 

Utasítás 

PHEWE 

Nemzetközi 

prognózis 

OMSZ 

Hazai 

prognózis 

Beavatkozás Prevenció 

Fővárosi 

ÁNTSZ Kerületi 

tisztifőorvos 

Kórházak OMSZ Fővárosi 

Védelmi 

Biztosság 

Fővárosi 

MMF 

Lakosság 

OKK-OKI 

Kutatás    Visszajelzés 

Értékelés    Kiértékelés 

Elemzés 

RIASZTÁS 



ELSŐ FŐIRÁNY 

A klímaváltozás hatásaira közvetlen és közvetett módon a jövőben potenciálisan 

kialakuló valamennyi lehetséges egészségkárosodás (megbetegedés, idő előtti elhalálozás) 

számbavétele („Impact Assesment”) és elemzése. 

 

FELADATCSOPORTOK: 

1. Az emelkedő hőmérséklettel és a szélsőséges hőmérsékletek gyakoribbá válásával, 

valamint a gyors és erőteljes időjárás-változásokkal összefüggő érzékenységi mutatók 

kidolgozása: hősokk, hőguta, idő előtti halálozás, ill. lehűlés, fagyhalál; téli jegesedés miatti 

balesetek, frontérzékenységből eredő problémák; terjedő vektor (kullancs stb.) által 

közvetített megbetegedések; nagyobb valószínűséggel kialakuló bakteriális és vírusos 

fertőzések, járványok; gombaspóra és pollen felszaporodása miatti növekvő allergia 

morbiditás; fokozódó élelmiszerbiztonsági (szavatossággal, élelmiszer fertőzéssel, 

mérgezéssel kapcsolatos) problémák; ivóvízben megnövekvő fertőzésveszély, további, ma 

még számításba nem vehető vagy ismeretlen hőségtől függő megbetegedés, egészségromlás; 

valamint az egyéb rendkívüli időjárási események (árvíz, belvíz, sárlavina) járványokat 

előidéző eseményei; 

2. a megnövekedett UVB sugárzással összefüggő: a bőr festékes rosszindulatú 

daganata (melanóma) (BNO-10: C43) és a szürkehályog (H25) morbiditás, a felszínközeli 

fotokémiai szmog-kialakulásból bekövetkező légúti megbetegedések és egyéb, ezen okból 

keletkező további lehetséges egészségkárosodások; 

3. a felmelegedés, ill. az ózonréteg-csökkenés kölcsönhatásában a légszennyezők által 

a szemen és bőrön, felső légutakban okozott irritációk, az immunrendszer gyengülésének 

fokozódása és egyéb, ez okból bekövetkező, ma még figyelembe nem vett megbetegedések 

számbavétele, elemzése, előre jelzése, kapcsolatos javaslatok, megelőző intézkedések 

kidolgozása. 

 

MÁSODIK FŐIRÁNY 

A felmelegedés növekedésével és szélsőségeivel fokozódó sérülékenységek 

(„Vulnerability”) felmérése és elemzése. Ezek három fő típusa: az egyéni adottságokhoz, a 

kitettséget növelő rendszeres tevékenységekhez, ill. az érzékenységet felfokozó 

helyszínekhez, alkalmakhoz kötődő jellemző sérülékenységek. 

 

FELADATCSOPORTOK: 

4. Az egyéni adottságként hordozott sérülékenység
1
, így a 65 év feletti

2
, ill. 14 év alatti 

kor; a légzőszervi, krónikus szív-érrendszeri betegségben szenvedők, ill. szívgyógyszert, 

vízhajtókat rendszeresen szedők; a túlsúlyosak
3
; a kiszáradásra hajlamosak; drogosok; a 

                                                           
1
 Ezekben az esetekben az elsődleges előidéző ok az egyéni túlérzékenység, amely bármikor megnyilvánulhat a 

komfortszintet (napi átlag 25 °C) meghaladó átlaghőmérsékletben. 

 
2
 2001-ben Magyarországon több mint 2 millió 60 éves és annál idősebb ember élt (összlakosság 20,4%-a), ezek 

61%-a nő. Az idősek (60 éves és afeletti) több mint fele betöltötte 70. életévét, valamint 12%-uk él 

fogyatékossággal (mozgássérült, látás, hallás korlátozott). Az idősek 27%-a él egyedül, 35%-a másik időssel, a 

többi fiatalabb korosztályokkal, valamint a több mint 2 millióból csak negyvennégyezer fő él szociális 

intézményben vagy kórházban. A 65 év feletti korcsoportokban ki lehetett mutatni foglalkoztatottságot, akik 

elsősorban a volt vezetők, értelmiségiek köreiből kerültek ki. Emellett az idősek (60 és a felett) egyötöde végzett 

kiegészítő mezőgazdasági munkát (KSH, Népszámlálás 2001). 

 
3
 A felnőtt magyar népesség kb. 60%-a, míg ezt megelőzően már a gyermekkorban a 15-20 év közöttiek 20%-a is 

túlsúlyos (dr. Kállay Krisztián, internet, 2004. május 1.). 

 



különböző jellegű fogyatékosok
4
; a hajléktalanok; valamint az egyedülállók és/vagy 

rendszeresen otthon tartózkodó, de önellátásban korlátozottak és/vagy szegénységben élők; 

melanóma vonatkozásában a sok aszimmetrikus, sötét anyajeggyel rendelkező egyének; 

5. a sérülékenységet előhívó tevékenységek, mint pl. a rendszeres külszíni munka 

(növénytermelés, építkezés, útkarbantartás stb.) vagy zárt, de nem kondicionált térben 

hosszan töltött munkavégzés
5
 és tartózkodás (pl. úrvezető), illetve a külső („outdoor”) 

szabadidős elfoglaltságok (bizonyos sportok, napozás, fűnyírás stb.); 

6. egyes, sérülékenységet felfokozó helyszíneken való tartózkodás  ilyenek pl. 

felszíni közlekedési eszközök és utasvárók; sportlelátók; (nagy)városi hőszigetek stb.  

látogatottságának  

számbavétele, jellemzőik feltárása, valamint a kialakulást megelőző vagy a 

sérülékenység mértékét csökkentő javaslatok, intézkedések kimunkálása. 

 

HARMADIK FŐIRÁNY 

A Klíma-egészségügyi Hálózat és működési rendjének továbbfejlesztése, amiben 

támaszkodni kell az 1)-6) akciók során nyert ismeretekre, igazodni kell a stratégiai célok és a 

jövőkép kontextusaihoz, végül célszerű szem előtt tartani az ún. prevenciós alapelveket
6
.  

 

FELADAT-CSOPORTOK: 

7/ Nagy pontosságú időjárás-, elsősorban hőmérséklet-hőérzet-monitoring és 

előrejelző, valamint fogadó-elemző alrendszer (OMSZ/Országos Meteorológiai Szolgálat/-tól 

az OKK-OKI-ig); 

8/ figyelmeztető-riasztó alrendszer (OKK-OKI-tól az Országos Tisztifőorvosi 

Hivatalon keresztül az egészségügyi, szociális stb. ellátó intézményekig, médiáig); 

9/ visszajelző/visszacsatolási alrendszer (az egészségügyi, mentő, szociális stb. ellátó 

intézményektől az OKK-OKI-ig); 

10/ klíma-egészségügyi adat-, információ- és tudásbázis létrehozása. 

 

Ezek mellett kitüntetett jelentőségű a következő három lehetséges intézkedés: 

11/ A gyakorlati problémák kezelését hatékonyan segítő innovációk kidolgozásának 

kezdeményezése. 

12/ A Hálózat feladat- és hatásköreinek, együttműködési rendjének megtervezése után 

egy klíma-egészségügyi jogszabály-tervezet (miniszteri rendelet) kidolgozása, különös 

                                                           
4
 A teljes lakosságot véve alapul a fogyatékosok korcsoportok szerinti megoszlása: 0-14 (5,0%), 15-39 (14,6%), 

40-59 (35,6%), 60-X (44,8%). Fogyatékosság-típus szerinti megoszlása: mozgássérült 36,4%, gyengén látó 

9,6%, vak 1,6%, értelmi fogyatékos 9,9%, nagyothalló 7,7%, siketnéma 1,5%. (KSH, Népszámlálás 2001). 

 

5
 Egy felmérés során hazánkban a magas hőmérsékleti hőexpozíció által érintett munkavállalók aránya az összes 

munkavállaló 27,1%-a. Ezen belül a közlekedés, posta és hírközlési munkaköröknél a hőexpozícióban 

foglalkoztatottak száma a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok adatai szerint: 32 226 főre becsülhető. A 27,1%-

os arány tartalmazza ugyanakkor a nem-klimatikus kitettséget is – pl. kohászat, üzemi konyha stb. Az alacsony 

hőmérsékleti kitettség – az előbbi fenntartásokkal – az összes foglalkoztatott 19,7%-ára vonatkoztatható. (A 

munkavédelem helyzete Magyarországon – Felmérés, értékelés, összehasonlítás, Kivonatos közlés, 

BUDAPEST, 2002. Témavezető: Dr. Molnár Jenő igazgató) 

 
6
 Ilyen alapelvek (a) veszélyek differenciált tudatosítása, (b) a rizikócsoportok veszélyeztető hatástól való 

izolációjának fokozása, (c) a rizikócsoportok – a tevékenység – és a helyszínfüggő sérülékenységi hajlamok 

megelőző csökkentése, (d) ahol ez reális, ott az önvédelmi képességek növelése, (e) a teljes körű krízis 

beavatkozás – monitoring/előrejelzés/mentés/rehabilitáció – optimális feltételeinek megelőző kiépítése, valamint 

(f) a védekezés rugalmasan igénybe vehető fizikai és pénzügyi tartalékainak fokozatos feltöltése. 



tekintettel a klíma-egészségügy szempontjainak az ágazati fejlesztési programokban és a 

szociálpolitikai intézkedésekben való kötelező megjelenítésére.  

13/ Annak időszakonként ismétlődő elemzése, hogy a kiszámíthatatlan, 

egészségkárosodást okozó drasztikus klímaváltozás („katasztrófaugrás”) esetére a védekező 

tevékenység és az ahhoz szükséges többletkapacitások honnan, milyen mértékben, miként, 

mennyi idő alatt biztosíthatók tartalékok átcsoportosítása, ill. rendkívüli intézkedések 

foganatosítása útján. 

 

NEGYEDIK FŐIRÁNY 

A klímaváltozásból következő egészségkárosodások és megelőzésük lehetőségeinek 

minden elérhető csatornán történő, széles körű tudatosítása. Ennek legfőbb eszköze a 

kérdéskör beépítése a tananyagokba. 

 

Emellett a médián keresztül folytatott tudatosítás a leghatékonyabb abban az esetben, 

ha rendszeres műsor formájában és/vagy egy-egy konkrét eseményhez kötve jelenik meg. Az 

oktatás során és a médiában végzett folyamatos tudatosítás elsődleges célja, hogy a melegedés 

és a hőhullámok elleni védekezés legalább olyan szinten épüljön be a mindennapi kultúrába, 

mint a hideg elleni védelem évezredes gyakorlata. 

 

A lakosság biztonságos élelmiszer- és vízellátása 

 

(1) Magyarországon, ahol 100 évből 28 száraz, aszályos, ahol gyakori az aszályos 

évek egymást követő sorozata, s egyes években pedig – például 2000-ben – árvíz, belvíz, 

aszály és fagykár is előfordult, ott a várható felmelegedés és szárazodás rendkívül élesen veti 

fel az élelmiszer-ellátás hazai biztonságát. Kritikus években az import ára is meredeken 

emelkedik, nő a beszerzés nehézsége, fokozódhat az ország kiszolgáltatottsága, miközben az 

élelmiszer előállítás természeti erőforrásaival szűkösen ellátott országok lakossági igényei is 

fokozódnak, nem is szólva az éhezők és a túltápláltak millióiról. Az élelmiszerellátás 

kockázata a hazai növénytermelés alkalmazkodóképességének erősítésével csökkenthető, 

következményei pedig mérsékelhetők. Az alkalmazkodás – amivel a továbbiakban 

foglalkozunk – a fajták megválasztásától a talajművelésen, a biztosításon át a segélyekig 

terjed, melynek terheiből ésszerűen a termelő, a polgár, az állam és a társadalom osztozik.  

 

A rosszabbodó körülmények miatt egyre több ember éhezik majd, többségük afrikai 

lesz – állította a nigériai Anthony Nyong. A növekvő népesség miatt Afrikában, a következő 

harminc évben a jelenleginél kétszer több ivóvízre és élelmiszerre lesz szükség, de 

pillanatnyilag senki sem tudja, hogy ezek az igények miként elégíthetők ki. A klímaváltozás 

körülményei miatt éhezők számát 2080-ra 80-125 millióra becsülik, ezek 70-80 százaléka a 

fekete kontinensen él majd.  



A melegedés miatt a jelenleginél is nagyobb területen szedi majd áldozatait a malária. 

Az emberi ténykedés miatt már eddig számos állat- és növényfaj került veszélybe, az 

éghajlatváltozás ezt a folyamatot gyorsítja. Afrikában a veszélyeztetett állatfajok listáján 

jelenleg 289 emlős-, 207 madár-, 127 hal- és 48 hüllőfajt tartanak számon. 

 

Hazánkban a sík, jó és közepes minőségű egy lakosra jutó bőséges termőföld-

ellátottság elkényeztette az embereket. Magyarországon még az igen aszályos 2003-ban is 

megtermett az ország kenyere, de a várható szárazság és a hőség ront a jövőbeni termelési 

kilátásokon. 2004-ben viszont a bőség zavara okozott feszültségeket az alacsony 

állatállomány és a logisztikai hiányosságok miatt.  

A Kárpát-medencében gyakrabban előforduló, és a növénytermelés eredményességét 

leginkább befolyásoló időjárási szélsőségek az alacsony vagy magas hőmérséklet és a 

csapadék hiánya, vagy bősége. A klimatikus tényezők változására adott válaszreakciókat a 

növények genetikailag meghatározott ellenálló képessége és az adott stresszekkel szembeni 

edzettségi állapota befolyásolja. Az első a nemesítéssel alakítható, a második a termelési 

eljárásokkal befolyásolható. A biztonságos növénytermelés fontos feltétele a növények 

abiotikus és biotikus stressztényezőkkel szembeni ellenállósága. 

A termés mennyisége és minősége számos tényező együttes hatásának az eredménye. 

Ezek közül az egyik legfontosabb a fajta potenciális termőképessége, amely az eltérő 

klimatikus és termelési körülmények között a fajta alkalmazkodóképességétől függően 

realizálható, ami egyrészt a kedvezőtlen környezeti feltételekhez, másrészt pedig az eltérő 

földrajzi viszonyokhoz történő adaptálódó képességtől függ. 

Legutóbb a 2002/2003-as év tenyészidőszakának időjárása szolgáltatott példát a 

szélsőséges klimatikus tényezők súlyának megítéléséhez, és hívta fel a figyelmet a társadalom 

legszélesebb körében az élelmiszer-ellátás biztonságának fontosságára. Az időjárási tényezők 

ebben az évben nagymértékben próbára tették a növények, így az őszi kalászosok 

alkalmazkodóképességét is. Az átlagosnál szigorúbb és hosszabb tél után szinte tavasz nélkül 

köszöntött be a meleg nyár és a csapadékhiány. Mindez azt eredményezte, hogy e régió 

kedvezőtlen időjárási hatásai halmozottan, tartósan és szélsőségesen jutottak érvényre, 

melynek következménye az elmúlt évtized legalacsonyabb termésátlaga, ami 50%-os 

termésveszteséget jelentett egy átlagos évjárat termésszintjéhez képest.  

A biztonságos növénytermelés feltételei érdekében fontos annak ismerete, hogy mi 

várható a légkör összetételének változásában és ennek következményeiben. 

 



Számos kutató vizsgálta és modellezte a légkör CO2-tartalmának növekedését, és az 

ennek hatására a hőmérsékleti- és csapadékviszonyokban nagy valószínűséggel bekövetkező 

változásokat, valamint ezeknek a természetes ökoszisztémákra és a szántóföldi 

növénytermelésre gyakorolt hatásait. A CO2 hatását pl. bükkönyön, szóján, búzán, 

kalászosokon, fűfajokon stb. vizsgálták, közli Veisz Ottó. A megnövelt CO2-koncentráció a 

C3-as növényeknél intenzívebb fotoszintézist, nagyobb mértékű asszimilátum felhalmozódást 

és zöldtömeg-növekedést eredményez. A C4-es növények reakciója általában kisebb mértékű. 

Búzánál a magasabb légköri CO2-on felnevelt növények jobb fagyállósággal rendelkeznek, 

nagyobb a növényenkénti kalászszám és a szemtömeg, viszont csökken a harvest index. Bár a 

mennyiség összességében nő, a növényi részekben csökken a fehérje- és a makrotápelem-

tartalom, gyengébb minőségű lesz az ilyen lisztből sütött kenyér. A légköri CO2-koncentráció 

emelkedésének közvetlen hatása a gázcserenyílások működésének befolyásolásán keresztül, a 

csökkent evapotranszspirációban nyilvánul meg, ugyanakkor a szárazságtűrésük is javulhat a 

magasabb turgornyomás következtében. Figyelembe kell azonban venni a várható 

hőmérsékletváltozások esetenkénti kedvezőtlen hatásait is. 

A megnövelt légköri CO2-koncentráció következtében felgyorsult növekedési ütem 

maga után vonja a tápanyagigény növekedését is. Ez erős gyökérnövekedést, a talaj 

tápanyagainak mobilizációját indukálja. A növény azonban még így sem képes minden 

esetben biztosítani testében a tápelemek változatlan arányát, ezért többnyire bekövetkezik 

azok felhígulása.  

Kutatási eredmények jelzik a klímaváltozás lehetséges következményeként várhatóan 

fellépő hőmérsékleti változások hatásait is. Azt tapasztalták, hogy 4 °C-os hőmérsékleti 

emelkedés hatására csökkent a terméshozam, felgyorsult a növekedés és a fejlődés üteme, ami 

korábbi öregedéshez és elhaláshoz vezetett. Ugyanezen kutatók azt is leírták, hogy normál 

hőmérsékleten a légköri CO2-szint emelése a szemszám növekedését eredményezte. Ezzel 

szemben a normál hőmérsékletet 4 °C-kal meghaladó körülmények között CO2 hatására a 

szemek mérete lett nagyobb.  

A virágzás előtti időszakban fellépő 31 °C-ot meghaladó hőmérsékleti értékek 

csökkentik a gabonafélék szemszámát és a termést. Már az átlaghőmérséklet 1 °C-os 

emelkedésének is lehetnek jelentős hatásai, pl. évjárattól és fajtától függően akár 10-24%-kal 

is csökkenhet a biomassza mennyisége. Ha a virágzástól az aratásig terjedő időszakban az 

átlaghőmérséklet 5-8 °C-kal emelkedik, az a nagyobb mértékű sterilitás miatt jelentősen 

csökkenti a szemek kalászonkénti mennyiségét.  



A kutatások kimutatták az egy-egy termelési övezetben várható klimatikus 

szélsőségek termelt növényekre gyakorolt negatív hatását. A feladat az, hogy a változó 

klímához leginkább alkalmazkodni tudó mezőgazdasági növényfajt, illetve ezen belül fajtát 

kiválasztva olyan technológiát alakítsanak ki (talajművelés, öntözés, a tenyészidőszak 

hosszának optimális megválasztása), mellyel minimalizálni lehet a terméskieséseket. 

 

(2) Az átalakulás és átmenet következményeivel még napjainkban is küszködő 

agrárexport bevételei 2005-ben elérték a 3,4 Mrd eurót, 1,2 Mrd euró aktívum mellett, ami 

jelentős nagyságrend, s jelzi az ezer sebből vérző hazai agrárpotenciál súlyát, szerepét, ami a 

klímaváltozás függvényében újra – akárcsak más, az emberiség történetét kísérő világégések 

közepette – élet-halál kérdésévé válhat. Közismert, hogy az éhező, hiányosan táplált, gyakran 

katasztrófa sújtotta térségekhez képest azoknak az országoknak előnyösebb a helyzete, 

amelyek képesek termény-, termék-, élelmiszer-feleslegeket előállítani, biztonsági tartalékokat 

képezni, exportálni. Ezért rendkívül fontos a termelő kapacitások megőrzése!  

 

Csak Afrikában, a következő harminc évben kétszeresére nő az ivóvíz- és az 

élelmiszer-szükséglet, melynek kielégítésére egyelőre még elképzelések sincsenek. Tovább 

nő az alultápláltak és éhezők száma a világon. Az élelmiszer és a víz globális stratégiai 

fontosságára a Johannesburgi Fenntarthatósági Világkonferencia (2002) is felhívta a 

figyelmet, ami szintén jelzésértékű lehet az élelmiszer-felesleget előállító országok részére! 

 

A magyar gabonavertikum mérete jóval nagyobb, mint azt a belső élelmiszer-

fogyasztás indokolná. Napjainkban egyre gyakrabban vetődik fel a hogyan tovább kérdése, 

amit bonyolít Brüsszel változó szabályozása. A kérdés a lakosság liszt, kenyér, tészta igénye 

mellett az állattenyésztés, a bioetanol- és biodízelgyártás szükséglete, valamint az export 

kilátások függvényében válaszolható meg. A lakossági fogyasztás elsősorban minőségileg 

változik, az állattenyésztés igénye lassan szerény mértékben emelkedő, s nehézségeket okoz 

az EU intervenciós felvásárlásának szűkülése és a szabványok szigorítása. A bioetanol- és 

biodízelgyártás iránti rohamosan növekvő beruházási érdeklődés igen jelentős felfutást sejtet. 

Így napjainkban a válasz röviden az lehet, hogy számolva a klímaváltozás hatásaival – 

mindenekelőtt a felmelegedéssel és csapadékcsökkenéssel – nem célszerű lemondani a hazai 

gabonatermelési potenciálról, hanem az eddigi felhasználáshoz képest változó célok, arányok 

és feldolgozott termékekre orientálva szükséges ezt megőrizni, gondolva az újabb 



kérdőjelekre is, mint például a kukorica túlsúly, vagy a talaj használat stb. lehetséges 

veszélyeire és következményeire. 

A magyarországi szántóföldi növénytermelés nemzetközileg is sajátos jellemzője, 

hogy az ország területének viszonylag igen jelentős százalékát foglalja el. Ez a nagy területi 

arány is eleve indokolja a többcélú, többirányú növénytermelési stratégia követését, a 

termőhelyi és táji sajátosságok előtérbe helyezése mellett.  

 

A magyarországi adatok alapján megállapítható, hogy három évtizedre visszamenően 

a szántóterület aránya kismértékű csökkenést (50,9%-ról 48,4%-ra), az erdőterület enyhe 

növekedést (17,3%-ról 19,1%-ra) mutat. Az eddigi változások nem jártak együtt a szántóföldi 

növénytermelés területi arányának jelentős csökkenésével. Szembeötlő ugyanakkor a 

gyümölcsös és a szőlő ültetvények területi csökkenése. Ezzel együtt hazánk területének közel 

kétharmada mezőgazdasági művelés alatt állt az ezredfordulón. A legfontosabb növények 

vetésterületi változása jelzi viszont a szántóföldi növénytermelésben végbement 

szerkezetváltozást. A főbb növénycsoportok területének alakulásából az alábbi megállapítások 

tehetők 

 a gabonafélék vetésterülete nagy ingadozásokkal ugyan, de nem, vagy csak minimális 

mértékben csökkent, 

 az olajos növények térnyerése jelentette a legnagyobb arányú szerkezetváltozást, 

 a takarmánynövények területe az állattenyésztés kisebb termelési volumene miatt kisebb 

lett, 

 a fehérjenövények vetésterülete továbbra is alacsony szinten stagnál, illetve csökken. 

A gabonafélék termelése összességében ugyan nem változott jelentősen, de a tritikálé 

elterjedése jó példa arra, hogy a termelők elsősorban kisebb termelési költsége, relatíve 

nagyobb termelési biztonsága miatt szívesen fogadták ezt az új fajt. Annak ellenére, hogy a 

takarmánynövények termelése visszaesett, a tritikálé vetésterülete nulláról százezer hektárra 

növekedett. Előnyös a termelt növénykultúrák számának növelése, mert így javítható a 

biológiai diverzitás, a termelés sokoldalúsága, a kedvezőtlen időjárás miatti termésveszteség, 

az értékesítés biztonsága.  

 

A versenyképes ágazatok méretét csak abban az esetben célszerű csökkenteni, 

amennyiben a kisebb volumen nem jár együtt piacvesztéssel. Ez a megállapítás elsősorban a 

gabonafélékre érvényes. Ebben az ágazatban a minőségi fejlesztés az exportképesség 



javulását eredményezheti, ami – az energetikai célú felhasználás mellett – szintén indokolja a 

jelenlegi termelési volumen megtartását és ezáltal a potenciális élelmiszer tartalékképzés 

lehetőségének hosszú távú fenntartását. Az összes élelmiszer alapanyag közül ugyanis a 

gabona az, amely minimális minőségromlással a leghosszabb ideig, viszonylag kis költség 

ráfordítással tárolható, továbbá az ember számára szükséges tápelemek közül önmagában is 

biztosítja az igényeket! A helyzetet azonban bonyolítja az, hogy a gabona 

világkereskedelemben új szereplők jelennek meg a piacon, igen alacsony árakkal és kétes 

minőségű termékekkel. A magyar gabonaszektor tehát csak hasonló árakkal, de jobb és 

megbízható minőségű árualappal tudja felvenni a versenyt. 

Hazánk földrajzi elhelyezkedése előnyöket és hátrányokat nyújt. Előnyös, mivel 

kitűnőek a minőségi gabona előállításának agroökológiai feltételei, és a jelenlegi ismeretek 

alapján valószínűsíthető, hogy a térségre várható klímaváltozás kedvezőtlen hatásaihoz 

leginkább alkalmazkodni tudó fajok az őszi gabonafélék lesznek, melyeknek rezisztens fajtái 

csak Magyarországon állíthatók elő. Ehhez szerencsére adott a megfelelő széles genetikai 

bázison alapuló biológiai háttér, a hazai nemesítési kapacitás, mind szellemi, mind 

infrastruktúrális vonatkozásban. Az elmúlt évtizedek eredményességét jelzi, hogy az ország 

búza vetésterületének döntő hányadán hazánkban nemesített, a Kárpát-medence időjárásához 

legjobban adaptálódott fajtákat termelik. A feltételek a vetőmagiparban, a feldolgozóiparban 

kedvezőek. A földrajzi elhelyezkedés ugyanakkor hátrányt is jelent a tengeri kikötők 

költséges elérése miatt. A potenciális előnyök kihasználásával, a hátrányok 

minimalizálásával, a többcélú gabonaágazattal leginkább megoldhatónak látszik az élelmiszer-

ellátás biztonsága.  

 

(3) Az élelmiszer-ellátás biztonságával összefüggésben, a klímaváltozás fényében – 

gondolva például a hőségnapokra – a termelési oldal mellett sürgető a tágan értelmezett 

fogyasztási szokások átalakítása. Milyen élelmiszereket, milyen mennyiségben, milyen 

feldolgozottságban vásároljanak, illetve milyen a kívánatos élelmiszer és más háztartási 

fogyasztás stb., a pazarlás csökkentése érdekében a takarékosságra, az egészségre, a 

termelésre, az energiafogyasztásra, a környezetre gyakorolt hatásuk miatt. Sajnos a 

„fenntartható” fogyasztás Magyarországon nem kap kellő figyelmet a fenntarthatóság 

hangoztatása mellett. 

 

(4) Minden kétséget kizáróan a jövő kritikus területe általában az édesvíz, különösen 

az ivóvíz és az öntözővíz, mert a rendelkezésre álló egészséges édesvíz mennyisége rohamosan 



csökken az egész világon, értéke pedig drámaian emelkedik! Éppen ezért hazánkban fokozódó 

jelentőségű a karsztvizek védelme. A várható szárazodási viszonyok következtében a 

csapadék beszivárgása a karsztrendszerbe csökkenhet, ezért dinamikus karsztvízszint nem, 

vagy csak nehezen jöhet létre, és emiatt a karsztforrások megszűnhetnek.  

A lakosság „túlélésének” – az élelmiszerek és gyógyszerek mellett – az ivóvíz az egyik 

alapvető feltétele! 

Vidéken az állattartás és az öntözés, a klímaváltozás hatására, nehezen kielégíthető 

vízigényt jelent. Ezért hazánkban a várható felmelegedés, szárazodás, sivatagosodás 

ismeretében a vidék – lakossági és termelési célú – jövőbeni vízellátása részletes kimunkálást 

igényel országos program keretében, vagy attól függetlenül. 

A lakosság ivóvízigényét – mint említettük – a csapadékszegény években is sikerült 

eddig kielégíteni, néhány kisebb helyi nehézséget kivéve. A felszín alatti vízkészletek eleddig 

fedezték a szükségleteket. Fontos azonban a felszín alatti vízkészletek pontosabb feltárása, 

utánpótlásuk meghatározása és minőségének védelme. Megvizsgálandó az is, hogy a felszíni 

és a felszín alatti vízkészletek változásai mennyi idő múlva érzékeltetik hatásukat a mélységi 

vizekben.  

A jövő új megvilágításba helyezi a hazai ivóvíz- és ásványvízkészletek ésszerűbb 

hasznosítását, tartalékok képzését és vészhelyzetekben a jól szervezett elosztási rendszerek 

működtetését. 

Az alkalmazkodás nehéz feladata megtalálni az arany középutat az ivóvíz védelme, 

takarékos felhasználása – Magyarországon a WC tartályokból is ivóvíz folyik –, az ivóvíz 

növekvő ára és a lakossági igények kielégítése között. 

 

Pozitív példa is említhető. A szén- és bauxitbányászat megszűnése után a karsztvíz 

szintje erőteljesen megemelkedett, és néhány karsztforrás, pl. a Gerecse északnyugati részén, 

a felszínre lépett. 

 

Az ivóvíz árának négy fő összetevője: a helyi költségek, az üzemeltetés és 

karbantartás általános költségei, az amortizáció, valamint a szolgáltató nyeresége (ez utóbbi 

mindössze ez százalék). A helyi költségek között szerepel többek között a víz településig 

történő eljuttatásához, valamint az előírt hálózativíz-nyomás biztosításához szükséges 

energiaköltség, valamint az önkormányzati átalánydíjak. Az amortizáció és az üzemeltetés, a 

karbantartás adja a felmerülő költségek 77 százalékát. 



 

A Bakonykarszt Zrt.-nek egyaránt feladata az ivóvízellátás, a szennyvízelvezetés és a 

szennyvíztisztítás. Az ellátás legfontosabb tényezői: a vízbázis védelme, a termelés, a tisztítás 

és az értékesítés. A vízbázisvédelem érdekében különböző zónákat alakítottak ki, a kúttól 

távolodva.  

A kitermelt víz 85 százalékban karsztvíz, 10 százalékban rétegvíz (20 méter alatt 

elhelyezkedő összefüggő víztömegből) és 5 százalékban talajvíz – maximum 20 méter 

mélységű, felszín alatti összefüggő víztömegből. 

A háztartásokban és az üzemekben, intézményekben elhasznált – ezáltal 

elszennyeződött – vizek az emberre, valamint az élővilágra káros anyagokat tartalmaznak, 

ezért napjainkban egyre fontosabb a szennyvíztisztítás. A cég 24 órás diszpécserszolgálatot 

tart fenn, számítógépes folyamatirányító rendszeren keresztül figyelve az összes vízellátó, 

szennyvízelvezető és tisztítórendszer üzemmenetét. 

 

A növénytermelés és az állattenyésztés alkalmazkodási lehetőségei 

 

A mezőgazdaság – így az élelmiszer-ellátás biztonsága – az a tevékenység, amely a 

természetes vegetáció mellett leginkább érzékeny a változó éghajlatra és az időjárásra. Ennek 

hatására megsemmisülhet, vagy lényegesen csökkenhet a termés, s hogy ez ne következzen be 

– az előzőekben említettek mellett a további alkalmazkodási lehetőségek sürgetőek. 

 

(1) A szántóföldi növénytermelésben a jövő kulcskérdése a csapadék befogadása és 

megőrzése, a szárazságot, esetenként a nagy csapadékot egyaránt figyelembe vevő 

talajművelés, valamint az öntözés bővítése. A szántóföldi növénytermelésben meghatározó a 

termőhelyi adottságokhoz és a növény igényeihez igazodó technológia, a szárazságtűrő, 

illetve a szélsőséges hatásokat jobban tűrő fajták fokozottabb termelésbe vonása, illetve 

nemesítése, a helyi adottságokhoz alkalmazkodni képes fajták használata, a növénytermelési 

szerkezet aránymódosításai, kedvezőbb vetésváltási feltételek előmozdítása.  

 

(2) Fontos annak ismerete és mérlegelése, hogy a gazdálkodás három fő vízellátási 

lehetőség mellett valósul meg közli Ligetvári Ferenc: 



 A természetes csapadékellátottság melletti gazdálkodás (rainfed agriculture) esetén 

kiemelkedő fontosságú a csapadék mennyisége, időbeli eloszlása, talajba jutása, megőrzése, 

hasznosítása. 

 Az öntözéses gazdálkodás a csapadékviszonyok csak a vízpótlás mennyiségét és idejét 

befolyásolják. 

 Az árasztásos gazdálkodásban az előzőhöz hasonló a csapadékviszonyok szerepe. 

 

Az éghajlatváltozásban bekövetkezhet, hogy a természetes csapadék-ellátottságú 

gazdálkodásról az öntözéses gazdálkodásra szükséges áttérni. Az árasztásos gazdálkodás 

hazánkban – pl. a rizstermelés – viszonylag kis területen folyik. 

 

A talajnedvesség alakulásának ismerete – ha azt a maximális hasznos víztartalom 

százalékában fejezik ki – közvetlen információt ad arról, hogy a talaj vízellátottsági viszonyai 

mennyire felelnek meg a növények igényeinek. Az 5. ábrában bemutatjuk a csapadékos 

Szombathely és a csapadékszegény Szeged talajnedvesség viszonyainak évenkénti 

ingadozását. 

 
5. ábra: A talaj évi átlagos nedvességtartalmának évenkénti változásai 

 

Látható az 5. ábrából, hogy a talajnedvesség a bemutatott két helyen megközelítőleg 

egyformán változik, de míg az ország csapadékos területein az évi átlagos talajnedvesség 

jelentős mértékben a növények számára kedvező intervallumban található, addig a 

csapadékban szegényebb területeken nagyobb részt inkább csak megfelelő talajnedvességi 

intervallum található. Egy esetleges csapadékcsökkenés tehát – ami a fő vízbevételi forrás 



csökkenését jelenti a természetes csapadék-ellátottságú gazdálkodás esetén – más hatást vált 

ki két eltérő vízgazdálkodású területen. 

 

(3) Varga-Haszonits Zoltán szerint a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében 

célszerű megkülönböztetni a lehetséges vegetációs és a tényleges vegetációs periódust. Ha 

ugyanis az év folyamán az egyes napok középhőmérsékletei fokozatosan emelkednek, akkor 

megnövekszik a lehetséges tenyésznapok száma, vagyis a lehetséges vegetációs periódus 

hosszabb lesz. Ugyanakkor a hőmérséklet emelkedésével a növények fejlődése gyorsul, ezért 

pedig a tényleges tenyészidőszak válik rövidebbé. Ilyen esetekben felmerülhet hosszabb 

tenyészidejű fajták, vagy egy újabb növény termelése az adott lehetséges vegetációs 

perióduson belül. 

összefüggés (13 állom ás 1881-2000 közötti átlaga)
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6. ábra: Az évi középhőmérséklet és a 10 fok feletti hőmérsékletű időszak hossza közötti 

összefüggés (13 állomás 1881-2000 közötti átlaga) 
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7. ábra: Őszi búza tenyészidőszaka alatti középhőmérséklet (Mosonmagyaróvár) 

 

Az 6. ábra az évi középhőmérséklet és a 10 fok feletti hőmérsékletű időszak hossza 

közötti összefüggést mutatja. Látható, hogy minél magasabb a hőmérséklet, annál hosszabb a 

vegetációs periódus és megfordítva. Az évi középhőmérséklet emelkedésével tehát növekszik 

a lehetséges tenyésznapok száma, növekszik a hőmérsékletileg lehetséges vegetációs periódus 

hossza. 

A 7. ábrán pedig a tényleges vegetációs periódus alatti középhőmérséklet és a 

tényleges tenyésznapok száma látható, vagyis a vetéstől az érésig tartó napok száma közötti 

kapcsolat. Ennek alapján megállapítható, hogy a hőmérséklet emelkedésével viszont a 

tényleges tenyészidőszak hossza csökken. 

Célszerű figyelembe venni azt is, hogy az ugyanazon meteorológiai elemek hatása a 

vegetációs periódus különböző időszakaiban különböző lehet. Pl. egy lehetséges hőmérséklet-

emelkedés, az őszi gabonák esetében a tél középhőmérsékletének emelkedése mást jelent, 

mint a májusi középhőmérséklet emelkedése. A tél középhőmérsékletének emelkedése 

kedvezően hat az őszi búza hozamainak alakulására (8. ábra). Hasonló eredmények adódnak 

az őszi árpára is. A telek enyhébbé válása tehát növeli az őszi gabonák hozamait. Ugyanakkor 

május hónap középhőmérsékleteinek emelkedése kedvezőtlenül hat a terméshozamokra (9. 

ábra). Ha tehát nemcsak a telek lesznek melegebbek, hanem a tavaszok is, főleg a májusok, 

akkor az őszi gabonáknál a termés csökkenésével lehet számolni.  

Megállapítható tehát, hogy mivel az egyes növények ugyanazon meteorológiai elem 

különböző időszakban kifejtett hatására különbözőképpen reagálnak, elemenként és 



növényenként célszerű vizsgálni a vegetációs periódus alatti hatásokat, hogy a hatásokra 

helyes választ adhatnak. 

 

 
8. ábra: A téli középhőmérséklet változásának hatása az őszi búza hozamára (Jász-

Nagykun-Szolnok megye) 

 

 
9. ábra: A májusi középhőmérséklet változásának hatása az őszi búza hozamára (Jász-

Nagykun-Szolnok megye) 

 

(4) A melegedés, szárazodás érzékenyen érinti a tápanyagok hasznosulását. Az eddigi 

gyakorlatban az aszálykárok megelőzésének egyik eszköze a műtrágyázás volt, de a kísérletek 

azt bizonyítják, hogy tartós aszályban a műtrágya hasznosulás lecsökken, több növénynél 

pedig terméscsökkentő lehet közli Kismányoky Tamás. Aszályban a tápanyagbőség hátrányos 

tápanyag-koncentrációt eredményezhet. Gyengébb termőképességű termőhelyeken 

felértékelődik a vetésváltás, a vetésforgó, a zöldtrágyázás szerepe. A vizsgálatok alapján 



megállapítható, hogy a tartós szárazság kára lényegesen súlyosabb a fizikai és biológiai 

állapotukban leromlott és tápanyagokban elszegényedett talajokon. Fordítva viszont 

megállapítható, hogy a talajok jó fizikai és biológiai kondíciója javítja a termőhely aszálytűrő 

képességét.  

 

Debreczeni Béláné az időjárás éves változásainak hatását vizsgálta trágyázási 

tartamkísérletekben 

 

Szántóföldi kisparcellás műtrágyázási tartamkísérleteket állítottak be az ország eltérő 

agroökológiai körzeteiben 1967-ben. Ma kilenc helyen folynak ilyen hálózati kísérletek, 

kutató intézetekhez vagy agrár felsőoktatási intézményekhez kapcsolódva. Nyugatról keletre 

haladva: Mosonmagyaróvár, Nagyhörcsök, Iregszemcse, Keszthely, Bicsérd, Kompolt, 

Karcag, Hajdúböszörmény, Putnok. A hosszú ideig tartó folyamatos megfigyelések, az 

időjárás éves változásainak hatásvizsgálataira, optimális tápanyag ellátás megállapítására, a 

talaj tulajdonságokban bekövetkezett változások nyomon követésére nagyon értékesek és 

hasznosak. Ezek alapján tanulmány készült az időjárás és tápanyagellátás, a 

csapadékviszonyok 34 éves változásainak hatásvizsgálatáról. Összehasonlításra került az őszi 

búza és a kukorica produkciós válasza, az eltérő tápanyagellátástól és a termőhelyenként 

változó csapadékmennyiségtől függően, továbbá a növények vízhasznosítása, valamint az 

aszály és a nedves időszakok iránti érzékenységük. 

a/ Az átlagos csapadék mennyiségek, a kísérletek vizsgálati időszakában (1967-től 

2001-ig), az 1901-1950 évi agrometeorológiai (X. l. – IX. 30.) csapadékátlagokhoz 

viszonyítva, a kilenc kísérleti hely közül, hét termőhelyen csökkentek, két helyen pedig 

gyakorlatilag változatlanok (Nagyhörcsök, Iregszemcse). Legnagyobb arányú csökkenés 

Keszthelyen (-100 mm) és Hajdúböszörményben (-67 mm) volt, öt helyen pedig –25 és –37 

mm csapadékhiány volt megállapítható. A 34 évjárat csapadékmennyiségei között a 

legszélsőségesebb értékeket Nagyhörcsök térségében regisztráltuk a Mezőföldön, ahol a 

legkisebb mennyiség 313 mm 1968-ban, a legnagyobb pedig 971 mm 1974-ben fordult elő. 

A száraz évek aránya (az 500 mm évi csapadéknál kevesebb): pl. 16 esetben fordult 

elő Karcagon 47,1%, Hajdúböszörményben 44,1%, Kompolton 35,3%, Putnokon 35,3%. A 

Dunántúlon: Mosonmagyaróváron 23,5%, Nagyhörcsök térségében 23,5%, Iregszemcsén 

17,6%, Keszthelyen 14,7%, Bicsérden 11,8%. A legszárazabb termőhelyek a keleti 

országrészben találhatók. 



Az átlagos csapadékú évek aránya: Karcagon 20,6%, Hajdúböszörményben 17,6%, 

Kompolton 20,6,%, Putnokon 35,3%. Az ország nyugati felén: Mosonmagyaróváron 5,9%, 

Nagyhörcsök térségében 32,3%, Iregszemcsén 55,9%, Keszthelyen 61,8%, Bicsérden 52,9%. 

A nedves évek aránya: Karcagon 32,2%, Hajdúböszörményben 38,3%, Kompolton 

44,1%, Putnokon pedig 29,4%. A Dunántúlon: Mosonmagyaróváron 70,6%, Nagyhörcsök 

térségében 44,2%, Iregszemcsén 26,5%, Keszthelyen 23,5%, Bicsérden 35,3%. 

Több alkalommal, egyszerre fordultak elő aszályos évek mind a 9 kísérleti helyen, pl. 

1968-ban és 1971-ben 8 kísérleti helyen kevesebb volt 500 mm-nél az évi csapadékátlag. 

b/ Az időjárás éves változásainak hatására, az eltérő tápanyag-kezelésekben jelentősen 

módosultak a termésmennyiségek, mind a 9 kísérleti helyen. 

 Az őszi búza legkisebb átlagtermései a trágyázatlan kezelések talajain 0,48-1,62 t/ha, 

a legnagyobb termései pedig 2,92-4,62 t/ha között változtak, a 9 kísérleti helyen. A 

műtrágyázott talajon pedig a legkisebb termései 2,53-3,92 t/ha, a legnagyobb termései pedig 

7,29-8,80 t/ha voltak. 

 A kukorica legkisebb termései a trágyázatlan kezelések talajain 1,41-5,05 t/ha között, 

a legnagyobb termései 6,17-10,46 t/ha között változtak. A műtrágyázott talajon, a kukorica 

legkisebb termései 2,21-7,18 t/ha, a legnagyobb termései pedig 10,89-13,69 t/ha között 

változtak. 

Az alacsony termések az egymást követő szárazabb, aszályos évek hatását, illetve a 

szokatlanul nedves évek hatását tükrözik. Évente az átlagnál 100 mm-rel kevesebb vagy 100 

mm-nél több csapadék a búzánál jelentős terméskiesést okozhat. A vízhiány a talajok 

tápanyag-szolgáltatását is akadályozza. A bő csapadék pedig, gombabetegségekkel károsít. A 

kukorica száraz években nagyon jól hasznosítja a talajban tárolt csapadékot, de a többéves 

szárazság terméscsökkenést okoz. A kukoricánál is kedvezőtlen a 200 mm-nél csapadékosabb 

év. A növények aszály és a nedves időszakok iránti érzékenysége természetesen a 

trágyázatlan talajon 2-4-szer nagyobb, mint a műtrágyázott kezelésekben. 

A tenyészidő vízkészletének hasznosulását Szász Gábor módszerével vizsgálták. 

Kísérleti eredményeink alapján megállapítható volt, hogy víz- és tápanyaghiány esetén a 

növények vízpazarlók voltak. A kedvező tápanyagellátásban részesülő növények, az aszályos 

években is termésnövelő hatást fejtettek ki, ennek következtében kedvezőbb vízhasznosítási 

értékeket mutattak. A kedvező víz- és tápanyagellátásban részesülő növények, takarékos 

vízfelhasználáshoz társulva jelentős terméstöbbletet adtak.  

 



(5) A szántóföldi növényeknél a magyar búzanemesítés eredményeképpen mind a 

martonvásári, mind a szegedi fajták között megtalálhatók szárazságtűrő genotípusok, amelyek 

az átlagosnál kevesebb csapadék esetén statisztikailag is igazolhatóan nagyobb termés 

elérésére képesek, mint a fajták többsége. Az ilyen fajtajelöltek folyamatos nemesítése 

elengedhetetlen a klímaváltozás okozta károk mérsékléséhez. Kiterjedt alapkutatással, az 

abiotikus stresszhatások figyelembevételével, továbbá a nemesítést szolgáló technikai 

fejlesztésekkel indokolt segíteni a növénynemesítőket, hogy a folyamatos kihívásoknak eleget 

tudjanak tenni. Széles körű nemzetközi együttműködés is elengedhetetlen a 

növénynemesítésben állapítja meg Veisz Ottó.  

A gabonatermelés biztonságának kiindulási pontja a fajta megválasztása és a vetőmag 

minősége. A termelés- és élelmiszerbiztonság szempontjából a termőterület nagysága, a 

biotikus és abiotikus tényezők száma és az évjáratok közti eltérések mértéke befolyásolja a 

fajtaválasztást. A feldolgozóipari igények különböző típusú fajták termelését követelték, és 

követelik meg a jövőben is. Hazánk éghajlatában nagyobb évjáratkülönbségek figyelhetők 

meg, mint Európa nyugati régióiban. A termelési biztonság érdekében eddig is indokolt és 

szükséges volt a különböző stresszhatásoknak ellenálló fajták nemesítése és termelése. 

Jelenleg a nagyobb területen termelésben lévő – legalább 1% részarányt elérő – őszi búza 

fajták száma 18 és 20 között mozog. A fajták optimális száma a különböző minőségi 

kívánalmak elérése miatt is fontos. A feldolgozóipar által igényelt minőségű és megfelelő 

stresszrezisztenciával rendelkező fajták termelése növeli a termés és a minőség stabilitását. 

A termésbiztonság első és meghatározó eleme tehát a fajkiválasztás, de nem lehet 

fajtát választani csak minőség, csak termőképesség, vagy csak termésbiztonság alapján. Egy 

fajta akkor eredményes, ha mindhárom tényező tekintetében meghaladja a szükséges 

küszöbértékeket. Az évjáratok közötti nagy különbségek miatt azonban nem lehet előre 

megmondani, hogy melyik fajta szerepel várhatóan a legjobban egy adott évben, ezért 

többféle, és eltérő előnyökkel rendelkező fajtát érdemes párhuzamosan termelni. Ezzel 

jelentősen csökkenthető a termelés kockázata és növelhető az ország biztonságos élelmiszer-

ellátása. 

 

(6) A hazai vetőmagtermelés a feltételezhető klímaváltozás egyidejű vesztese és 

haszonélvezője is lehet, amit sejtettek már az előzőekben közöltek is. Magyarország jelenlegi 

klimatikus viszonyai lehetővé teszik számos olyan növényfaj vetőmagtermelését, amelyre 

más országok nem képesek. Ezt ugyan a klímaváltozás módosíthatja, de hazánk viszonylagos 

előnye valószínűleg megmarad. 



 

(7) A gépesítésben számos egyedi válasz lehetséges a klímaváltozás okozta 

kihívásokra. Néhány általános jellegű megoldásként a következőket ajánlja az MTA 

Agrártudományok Osztálya Szendrő Péter vezette Gépesítéstudományi Bizottsága::  

- Technológiai változtatás (vízgazdálkodást javító eljárások kidolgozása, alkalmazása). 

- Művelet-összevonás vagy elhagyás (a kedvezőtlen talajállapot kialakításának 

megelőzése, csökkentése). 

- Gyorsabb, flexibilisebb, hatékonyabb géppark (agrotechnikailag optimális időpont 

kihasználása). 

- Biztonsági gépesítés (speciális, csak időszakonként, veszélyhelyzetben szükséges 

gépek beszerzése). 

- A művelő utas/nyomos termelés szélesebb körben való terjesztése. 

- Alacsony nyomású járószerkezetek alkalmazása (gumiheveder, csökkentett 

profilmagasságú gumiabroncsok). 

A hatékony válasz feltételeinek megteremtése nagyobb beruházással és csökkentett 

gépkihasználással jár, vagyis a klímaváltozás jelentős kihívásainak csak költségnövekedéssel 

lehet eleget tenni.  

A mezőgazdasági logisztika fejlesztése is sürgető, amit a tartalékok képzése és 

biztonságos tárolás is indokol, gondolva a termelésingadozásokra, a hozamok lehetséges 

csökkenésére, a kevesebb termés szükségszerűen gondosabb megóvására. 

A gépesítés, CO2 kibocsátás és a talajművelés összefüggéseiben növekvően fontos 

annak ismerete, hogy a talajban zajló szerves anyag átalakulási folyamatokat számos tényező 

befolyásolja a talaj lazultsága, felszíne, a felszín takartsága, nagysága, a talaj 

nedvességtartalma, a talajban lévő humusz mennyisége, a bekevert szerves anyag. 

A szén-dioxid kibocsátás, illetve a szénvesztés csökkentése szükségessé teszi a 

szakszerű tarlógondozást, a nyári művelések gyakorlatának átalakulását (a síktárcsás 

porhanyítók, a kultivátorok használatát, a nagy szén- és vízvesztő felületet hagyó eszközök, 

így a hagyományos tárcsa, az elmunkáló nélkül járatott ágyeke mellőzését). A sekély 

bolygatás és a felszín kellő takarása csökkenti a szén-dioxid kibocsátást, egyúttal a nyers 

szerves anyag gyors feltáródását és nagyobb veszteségét. 

A hántással létrehozott szigetelőréteg különösen fontos száraz időben és 

hőségnapokon. A hántás alatti kisebb talajhőmérséklet egyik előnye pl. a kisebb 

nedvességvesztés. A szén-dioxid kibocsátás értékei például gondozott, mulcshagyóan hántott 

tarlókon jelentősen elmaradnak (360-395 ppm) a nyári rögös szántásokétól, amelyek 



jellemzően 800-1400 ppm értéket érnek el. 2005 nyarán, hőségnapokon a hántatlan talaj a 0-

80 cm réteg átlagában 3,6-6,4 C-kal volt melegebb, mint a hántott, és nagyobb nedvesség 

veszteséget idézett elő. 

A technológiai változtatásokban fontos továbbá (vízgazdálkodást javító és szerkezetet 

kímélő eljárások alkalmazása a tarlóműveléstől a vetéssel bezáróan) a kutatók által 

kidolgozott, folyamatosan megújított, és a talaj minőségére igényes gazdaságokban már 

alkalmazott módszerek elterjesztése. A művelési hagyományok kritikus felülvizsgálata is 

sürgető (a szántás ésszerűsítése, a hagyományos tárcsák alkalmazásának korlátozása a nyári 

tarlóművelésben és a nedves talajok elmunkálásában). A művelési beavatkozások számának 

ésszerű csökkentése is indokolt (a talajminőség javítása és kímélése, a klímaérzékenységet 

fokozó kedvezőtlen talajállapot kialakulásának és súlyosbodásának megelőzése). 

Gyorsabb, flexibilisebb, hatékonyabb géppark (az alkalmazástechnológiailag optimális 

időpont kihasználása, a talajkárosodás megelőzése) a fejlesztések egyik célja, hasonlóan a 

biztonsági gépesítéshez (időszakonként, veszélyhelyzetben, aszályos, illetve csapadékos 

idényekben minimális kárral üzemeltethető eszközök, járószerkezetek beszerzése). 

 

(8) A növényvédelemben az eddigi tapasztalatok alapján várható, hogy a klímaváltozás 

következtében új növényi kórokozók és kártevők, illetve gyomok jelennek meg hazánkban is. 

Ezek a hagyományosokhoz képest agresszívebbek, és tömeges megjelenésük is 

valószínűsíthető. Viszonylag új folyamatról van szó, ezért az alkalmazkodásban megnő a 

szaktudás, az előrejelzés, a szervezett szaktanácsadás, az integrált növényvédelem, a korszerű 

technikai eszközök, valamint a védekező szer tartalékok szerepe. A növényi betegségek, 

kártevő állatok és a gyomnövények elleni védekezésben a precíziós technika, valamint a 

gyomnövénytan eredményeinek elterjesztése a cél. Így kevesebb hatóanyag, vegyszer kerül 

kijuttatásra. A biológiai védekezés felkarolása is égetően fontos teendő.  

Rezisztens fajta a biológiai környezetvédelem és a költségkímélő termelési eljárások 

alapja. A nemesítők célkitűzései közé tartozik a legfontosabb betegségeknek ellenálló 

növényfajták előállítása. Mivel nem minden évben jelenik meg minden betegség, ezért a 

biztonságos nemesítés érdekében, a betegségek kiváltásához provokációs tenyészkertekben, 

mesterséges fertőzésekkel vizsgálják a nemesítési anyagok ellenállóságát. A betegség-

ellenálló fajták termelésének az az előnye, hogy a védelem tartós, termelésük olcsóbb, 

környezetkímélő, és mivel nem tartalmaznak szermaradványokat, ezért élelmiszer előállításra 

is kiválóan használhatók. 

 



(9) A klímaváltozás hatásai számtalan kérdőjelet vetnek fel az állattartásban, az 

állattenyésztésben, az állati termékek előállításában, a belföldi igények kielégítésében és az 

exportban. A válaszok sürgetőek és bonyolultak, mert a lecsökkent állatállomány, a naturális 

hatékonysági mutatók kedvezőtlen alakulása, a technikai-technológiai feszültségek, az 

elhanyagolt legelők jelzik a megoldásra váró feladatok összetettségét. Mindezt súlyosbították 

az utóbbi évek hőségnapjai és csapadékhiányai, melyek megviselték az állatokat, rontották a 

szántóföldi takarmányok és gyepek hozamait, valamint minőségét, továbbá rávilágítottak az 

épületek, technológiák, valamint a takarmányozás hiányosságaira.  

Az Agrárgazdasági Kutató Intézetben készült prognózis szerint közli Udovecz Gábor 

nem remélhető az állomány gyors felfutása, bár tőkeinjekció és más intézkedések, vállalkozói 

lépések esetén némi elmozdulás várható. (A várható állománynagyság a következő: 275 ezer 

db tehén, 4,0-4,1, illetve jó esetben 5,2-5,3 millió sertés, 200-300 ezer db koca, 215-220 ezer 

tonna vágócsirke, stagnáló tojástermelés, növekvő egyéb baromfi kibocsátás.)  

A klímaváltozás hatásaira adható válaszok sokrétűek. Egy azonban biztos, hogy meleg 

és csapadékhiányos körülmények között is csak akkor lehet versenyképes a hazai állati 

termék előállítás, ha a kívánt minőséget kedvező ráfordítás:hozam arányok mellett képesek a 

termelők előállítani, illetve érdekérvényesítő képességükre támaszkodva a feldolgozókkal ezt 

el tudják fogadtatni. 

 

(10) Az állattenyésztésben éles viták zajlottak hazánkban, több alkalommal is, a 

fejlesztés irányait és arányait illetően. A hazai éghajlati adottságok mellett a gabonára 

alapozott állattartásban általában kisebb az időjárási eredetű kockázat, mint szálas-lédús 

takarmányokat fogyasztó állomány körében.  

A gabonára alapozott állattartást a meleg-száraz tendencia erősödése kevésbé érinti 

hátrányosan a tömegtakarmányokat fogyasztókhoz képest, a fajlagos hozamok csökkenése és 

a takarmányok esetleges minőségromlása ellenére. Az abrakfogyasztó állatállomány 

csökkenése miatt, kedvezőbb időjárás mellett gabonafeleslegek halmozódnak fel és jelenleg 

komoly értékesítési, szállítási, tárolási problémákat okoznak. Ilyen esetekben a megoldás 

többirányú, amint ezekre az előzőekben már utaltunk: megfelelő és elegendő tárolókapacitás 

kiépítése, aktív piackeresés az értékesítéshez, bioetanol és biodízel gyártása, illetve az 

állatállomány növelése, hogy a gabona hússá, illetve állati termékké alakuljon át. 

 

(11) A várható felmelegedés hatásainak ellensúlyozása, a védekezés, megelőzés 

megnöveli a költségeket (árnyékolók építése, szellőztetés, szigetelés az állattartó épületekben, 



legelők, állattartó épületek és telepek környékének fásítása stb.). Némi ellensúlyozást 

jelenthet a takarmánytermelés helyi adottságainak maximális hasznosítása, kombinálva olcsó 

kivitelezésű öntözőberendezések alkalmazásával. 

Megnő a trágyakezelés és a trágyatelepek fontossága a keletkező gázok csökkentése, a 

légkörvédelem, a lehetséges környezetszennyezés mérséklése érdekében. Fokozódik a 

hígtrágya hasznosítás jelentősége is, ami számtalan problémát okozott a közelmúltban.  

A biogáztelepek építése és működtetése alternatív energiaforrás, ami egyúttal a 

légkörvédelmet és a tápanyag visszapótlást is szolgálja. A trágya erjesztése során keletkező 

biogáz elsősorban metánt tartalmaz, amely olyan üvegházhatású gáz, melynek hővisszaverő 

tulajdonsága huszonegyszerese a szén-dioxidénak. A biogáz szén-dioxiddá alakul át a metán 

elégetése során, s így csökken a kedvezőtlen üvegházhatás mértéke. A visszamaradó anyag 

kitűnő szervestrágya. 

Az állattartó telepeknél – a meleg és a szárazság miatt – a vízellátás biztosítása, 

takarékos felhasználása, a tartalékolás előrelátó intézkedéseket igényel. 

 

(12) Ismeretes, hogy a klímaváltozás hat az állattenyésztésre, miközben az állattartás 

is hat a klímára (elsősorban CO2, N2O, CH4 kibocsátással). Ennek megfelelően, a 

felkészülésben a szellőztetés és a hőgazdálkodás feltételeinek megteremtése sürgető. 

Korszerű építészeti elemekkel az épületek és műtárgyak megvédhetők a szélsőséges időjárás 

hatásaitól.  

 

(13) A klímaváltozás számos állategészségügyi problémát is felvet. Ezek elsősorban a 

megváltozott epidemiológiai viszonyokat, másrészt az állatállomány terhelhetőségét, 

védekezési esélyeit érintik. Számolni lehet eddig ismeretlen paraziták és kártevők 

megjelenésével, továbbá a betegségközvetítő vektorok megváltozásával. 

Kiemelt fontosságú feladat az állategészségügyi szervezet megfelelő felkészítése egy 

várható klímaváltozás körülményeinek hatékony kezelésére. 

 

(14) A haltermelés, a tavi halgazdaságok felkarolása az egészségesebb táplálkozás, az 

export, a helyi klíma alakítása és a víztartalékolás miatt egyaránt égetően fontos! Hazánkban 

130 000 ha-on különböző intenzitású és célú halgazdálkodás folyik. A tavak, folyók, 

holtágak, állandó vízborítású anyagnyerő-helyek (kavics-, homok-, agyagbányák) ezenkívül 

rekreációs célokat is szolgálnak. Szerepük fontos az altalajvíz szabályozásában, ahol ugyanis 

kedvezőek a talajviszonyok, ott a növényzet hosszú száraz periódusokat is átvészel. A klíma 



melegebbre és szárazabbra fordulása, nemcsak a vízfelületeket csökkenti, hanem romlik a vízi 

élettér minősége is. A magasabb hőmérsékletű víz kevesebb oldott oxigént képes megtartani, 

fokozódik az eutrofizáció, értékes őshonos halfajok pusztulnak ki. Mindez pedig számos 

térséget érinthet, ahol a megélhetés, általában vagy a turizmus a vízhez, a vizes élőhelyekhez 

kötött. Ez is sürgeti, hogy a határokon belépő vizek maradéktalanul és jó minőségben 

megérkezzenek a jövőben is, az ún. „nagyvizes időszakban” pedig minél többet tározókban 

tartsanak vissza, ami egyúttal mérsékli az árvízveszélyt és összhangban áll a Natura 2000 

programmal is. Szükséges a vásárhelyi-terv megvalósításának felgyorsítása. 

A többcélú víztározók (haltermelés, helyi előfeldolgozás, hűtés-szállítás, helybeni 

fogyasztás, víztárolás, mikroklíma- és tájképalakítás, talajvízszint befolyásolás, természetes 

élőhelyek bővítése, sporthorgászat, sportolás, üdülőhelyek bővítése, a környezet fásítása stb.) 

létesítésére – sokoldalú hatásuk miatt – célszerű országos, regionális, kistérségi programokat 

kidolgozni, hasznosítva a kedvező terepadottságokat, illetve a mezőgazdasági művelésből 

kikerülő területeket. 

Miközben társadalmi, helyi vízgazdálkodási, árvízvédelmi, környezet- és 

természetvédelmi, vidékfejlesztési érdekből sürgető a hazai víztározók és halastavak 

létesítése, a felmelegedéssel és szárazodással egyre élesebben merül fel – különösen kisvizek 

idején – a tározók, tavak feltöltése, illetve vízutánpótlása. Ezért, továbbá a kedvezőbb 

mikroklíma, temperáló hatás, a botulizmus elkerülése érdekében nagyobb mélységű tavak 

(10-40 m) szükségesek, melyeket a nagy vízhozamok idején lehet feltölteni. 

Magyarországon az ország területének csak 2%-át fedik vizes felszínek, de ezek 

gazdasági, ökológiai, rekreációs stb. jelentősége eddig is fontos volt, ami a jövőben csak 

fokozódik akkor, hogy a vízfelületek megmaradjanak, illetve, hogy gyarapodjanak a 

diplomáciának is egyre fontosabb a szerepe a külföldről érkező vizek miatt. 

(15) Az alkalmazkodásban stratégia kapcsán újra felmerül a több mint 1,1 millió ha 

gyep jelene és jövője, ami hazánk méretei mellett igen tetemes területi arányt jelent. Az 

éghajlat melegedése és a szárazság fokozódása három irányban is újszerű megközelítést 

igényel: 

- Egyrészt a gyepek területe és minősége is változik, a gyenge adottságú gyepek  a 

zömében lejtős területek  erdősítésének, fásításának, valamint a kedvezőtlen szántók 

gyepesítésének egyenlege eredményeképpen. 

- Másrészt a gyepek funkcióinak köre is bővül, mert nemcsak az állattartást szolgálják, 

hanem felértékelődik a talajt és vízbázist védő, biodiverzitást óvó, tájképi stb. szerepe. 



Különösen fontossá válik a több mint 300 ezer hektár természetvédelmi oltalom alatt álló 

gyep biodiverzitásban betöltött szerepe. 

- Harmadrészt gyökeres változtatás szükséges a gyepgazdálkodás eddigi 

elhanyagoltságán (gyepek gondozása, tápanyag-visszapótlás stb.), mert szakértői vélemények 

szerint további felmelegedést követően is a hústehén-, juh-, húsló-, kecsketartás jelentős 

takarmánybázisa lehet. 

A gyepek ápolásában gyökeres fordulatot jelentene, a csapadék befogadása érdekében, 

ferdekéses lazítók – a gyepavar fellazítására és lehúzására, a gyepnemez szellőztetésére –, 

továbbá a felszín egyengetésére alkalmas gépek beszerzése. A legelők használatában pedig a 

sávos legeltetés, az árnyékolt pihenő és itatóhelyek létesítése a kívánatos. 

 

Klímaváltozáshoz alkalmazkodó hazai kertgazdaság 

 

(1) A hazai gyümölcstermelésben évszázados harcot folytatnak az extrém időjárási 

jelenségek hatásaival, miközben kielégítette a hazai fogyasztók igényeit, s a külpiacokon is 

megjelentek a hungarikumok, amit a kiváló minőség (méret, alak, szín, sav-, cukor-, 

vitamintartalom, húskeménység, tárolhatóság, polctartósság stb.) magyaráz. A hőmérséklet-

emelkedés, szárazodás, az extremitások fokozódása azonban tovább növeli a már ismert 

kockázatot, a hozamok, a minőség és a termésbiztonság várható romlása miatt. 

Valószínűsíthető, az is, hogy a fagykárok, jégkárok eddigi gyakorisága mintegy 50%-kal 

emelkedik. A meggy, cseresznye, dió, szilva, alma, más gyümölcsféleségekhez képest a 

változó klíma körülményei között a jövőben is biztonságosabban termelhető. A klímaváltozás 

hatásainak ellensúlyozásában fokozódik a termőhely megválasztásának súlya, az 

ökotoleranciával és ellenálló képességgel rendelkező fajták, a növényvédelem, az öntözés, a 

jégeső elhárítás (rakétákkal, hálókkal), a művelési mód, sor és tőtávolság, valamint a 

koronaformák szerepe.  

 

Nyéki József – Soltész Miklós és társai a klímaváltozás és a gyümölcstermelés 

összefüggéseiről 

 

A tennivalók sokrétűek, tulajdonképpen az egész – egyébként is korszerűsítésre 

szoruló – gyümölcstermelést érintik. A szakemberek akkor járnak el helyesen, ha az 

ágazatban hozott minden döntést a klímaváltozással összhangban hoznak meg. ha 



megvalósítják azokat a tennivalókat, amelyek a termésbiztonság növelése érdekében a 

globális éghajlatváltozás nélkül is halaszthatatlanok. 

A szakemberek összehangolt tevékenységén nyugvó gyors intézkedések alapvető 

jelentőségűek. A felismert veszélyek annyira nagyok, hogy célszerű komolyan venni az 

óvatosságot és a védekező álláspontot. A klímaváltozásra való reagálásban a kertészeti 

ágazatok között sok hasonlóság van, ezért a tapasztalatok cseréjére is szükséges. Közös 

feladatnak tekinthető többek között az extrém időjárási jelenségek előrejelzése, a fagykár 

felmérése, a fagy- és szárazságtűrés szabadföldi vizsgálata és laboratóriumi tesztelése.  

A hazai gyümölcstermelésre várhatóan nem a hőmérséklet-emelkedés lesz döntő 

befolyású, hanem az extrém időjárási események gyakorisága és kiszámíthatatlansága. Ebből 

következik, hogy a fajok, fajták megválasztásánál, a termőhelyek kijelölésénél, a művelési 

rendszerek kidolgozásánál és a termelési technológia korszerűsítésénél a termésbiztonság 

növelése elsődleges szempont, mert e nélkül nem tartható fenn a hazai gyümölcstermelés 

versenyképessége. 

Az alföldi gyümölcstermelés súlya meghatározó Magyarországon, hiszen a 

megtermelt gyümölcsök 75%-a ezekről a termőhelyekről származik, ezért 

versenyképességének fenntartása fontos gazdasági érdek, ami nem könnyű feladat, mert a 

klímamódosulás az alföldi gazdálkodókat érzékenyen érinti. Az éghajlatváltozás nyomán 

leszűkül az alföldi termőhelyeken versenyképesen termelhető gyümölcsfajok köre, de ezek 

nagy részénél is csak többfunkciós és víztakarékos öntözési mód segítségével, valamint a 

készenléti technológiák rendszerével érhető el a termésbiztonság. 

Alapvető és széles körű társadalmi összefogást igénylő feladat a klímaváltozásból 

származó lehetséges előnyök feltárása és gyakorlati hasznosítása. Ennek során szükséges 

számításba venni a komparatív előnyöket és megújulást nehezítő körülményeket. A hazai 

gyümölcstermelésben jelenleg a következő komparatív előnyökkel lehet számolni: 

 Az ültetvénylétesítésre alkalmas termőföldek viszonylagos bősége, jó minősége és 

alacsonyabb ára. 

 A munkaerő alacsonyabb költsége, bősége és az ágazat fejlesztéséhez 

nélkülözhetetlen szellemi infrastruktúra jelenléte. 

A hazai gyümölcstermelés további kockázati tényezői, az extrém időjárási jelenségek 

mellett, a téli és tavaszi fagykárok, amelyek minden második évben jelentős terméskiesést 

okoznak. A károk elkerülésének és mérséklésének számos módja ismert, ezeket a 

jövedelmező gyümölcstermelés érdekében a jövőben jóval nagyobb arányban szükséges 

alkalmazni, a következők szerint: 



 Termőtájak felülvizsgálata, mikrokörzetek kijelölése. 

 Termőtájra lebontott fajtaajánlások készítése. 

 Fagyvédelmi előrejelző rendszer kiépítése a legfontosabb termőtájakon. 

 Megbízható fagyvédelmi eljárások alkalmazása. 

 Védekezési technológiák gazdaságosságának elemzése és hazai körülményekhez 

való adaptálása, továbbfejlesztése. 

A jégkár elleni technikai védelem is fokozatosan a technológia részévé válik. Ennek 

kivitelezése előtt azonban sokoldalú elemzést indokolt végezni, beleértve azt is, hogy az adott 

területen a klímaváltozás várhatóan mennyivel növeli meg a jégkárveszélyt. A jégvédő hálók 

alkalmazásának kiegészítő előnyeivel is célszerű kalkulálni (pl. cserebogarak elleni 

védekezés, növények megvédése a tűző naptól stb.). Bármilyen védelmet is nyújtanak a 

jégvédelmi hálók, a beruházás megtérülésére csak intenzív, öntözött, illetve nagy 

produktivitású és biztonságosan termő ültetvényben reális. A jégkár elleni védekezés csupán 

egyik eleme az extrém időjárási hatásokkal szembeni küzdelemnek, ami a többi megoldással 

összehangolva lehet eredményes. 

 

Grönland melegszik! Grönlandon az elmúlt 30 évben az átlaghőmérséklet a korábbi 

0,63 Celsius-fokról csaknem 2 fokra emelkedett, emiatt két héttel hosszabb lett a vegetációs 

időszak. A szigeten az átlaghőmérséklet a jövőben csaknem kétszer olyan gyorsan emelkedik 

majd, mint Európa többi részén. A grönlandi növények növekedési periódusa jelenleg olyan, 

mint az Alpokban 1500 méter magasan (a szerzon májusban indul), de ha tovább melegszik az 

idő, akkor két héttel korábban kezdődhet, és már almát, sőt epret is lehet majd termelni! 

 

(2) A szőlőtermelésben és a borászatban a zónahatár északabbra tolódása várható, 

miközben a negatív klímahatások, mint a fagyás, száradás, rothadás, a szőlőtőkék 

élettartamának csökkenése, a termés és a bor mennyiségi és minőségi romlása is 

bekövetkezhet. Ezek részbeni kivédésében megnő a meteorológiai és növényvédelmi 

előrejelzések szerepe. 

A fajtaszerkezet átalakulása is szükségszerű. Nagyobb szerephez juthatnak a 

csemegeszőlő-fajták, a kései érésű fajták, valamint a vörösbort adó fajták, továbbá az egyes 

fajták eltérő genotípusai. Fokozódik az aszály- és téltűrő, ún. klímarezisztens fajták szerepe, 

jelentősége.  



A technológiák változtatását az öntözés, a talaj- és növényvédelem, fitotechnikai 

műveletek, a csapadék hasznosítása, a hűtés általánossá tétele és a munkafolyamatok 

gyorsítása jelzik. Mindez kedvezően hathat a bel- és külpiaci kínálatra a borpiaci versenyben. 

 

Botos Ernő Péter – Hajdu Edit a klímaváltozás szőlészetben és borászatban várható hatásairól 

közli. 

A szőlő hő- és vízigényes növény, hasznosítja a meleget, ha egyéb életfeltételei 

rendelkezésre állnak. Magyarországon nem csak az a kérdés, hogy a klímaváltozás folyamán 

hogyan változik a napfényes napok száma, az aktív hőösszeg és ezek indexei, hanem az is, 

hogy ez milyen folyamatban valósul meg. A mindezt elfedő átlagok mellett milyen értékűek 

és gyakoriak lesznek a szőlő számára annyira meghatározó szélsőségek. A szélsőséges 

klimatikus hatások – mint a fagy, az aszály, az egyre gyakoribb szélviharok, a jég – a 

felmelegedéshez hasonló erővel szabályozzák a szőlőtermés mennyiségét és minőségét. Az 

utóbbi évtizedben számos esetben láthattunk példákat súlyos károkra (fagy-, aszály-, szél-, 

víz- és jégkárokat) a szélsőséges klímahatások következményeként. 

A klímaváltozás és következményeinek jövőbeli képére vannak elképzeléseink. Az 

persze cseppet sem biztos, hogy a felmelegedés következményei a szőlő- és borágazatban 

olyan folyamatban és olyan károkban valósulnak meg, ahogy azt mi elképzeljük. Mégis 

számolunk a szőlőtermelési zóna északabbra tolódásával, a Kárpát-medence fokozódó 

mediterrán jellegével. A klímaváltozásokra az eredményes szőlő- és bortermelés érdekében 

válaszolni szükséges. Erre a válaszadásra tudományos alapokon nyugvó, de a népi, főként 

éghajlati jelenségekre vonatkozó megfigyelések felhasználásával gazdagított módszerekkel 

készülhetünk fel. Védekezéseinket a mindenkori termelési cél érdekében célszerű 

megszervezni. A klímahatások minden kertészeti ágazatban, főként a szabadföldi 

körülmények között, azonos törvényszerűségekkel érvényesülnek, ezért összefogottan, jól 

szervezett rendszerbe indokolt felkészülni e hatások válaszaira. Ha azok negatívak, akkor 

kivédésükre, ha azok pozitívak, akkor hasznosításukra. A klímahatások negatív 

következményeinek (fagyás, száradás, rothadás, a szőlőtőkék élettartamának csökkenése, a 

termés és a bor mennyiségi és minőségi romlása) kivédését a meteorológiai és a 

növényvédelmi előrejelzési rendszerek nagyban segíthetik.  

A szőlőültetvényekben jelentősen átalakulhat a fajtaszerkezet. A csemegeszőlő-fajták, 

a kései érésű borszőlőfajták nagyobb szerepet kaphatnak a termelésben. A több fényre és hőre 

nőhet a vörösbort adó szőlőfajták aránya. Nagy jelentőségűek lesznek a klímarezisztens 

(aszály- és téltűrő) fajták. A szőlőnemesítés a klímarezisztens és a betegségekkel szemben 



ellenálló fajták és klónok előállításának határtalan lehetőségét adhatja. Az új klimatikus 

feltételek között meg kell ismerni az alany-, a csemegeszőlő- és a borszőlőfajták termelési 

értékeit. A fajták genotípusához kapcsolódó igényeikhez szükséges az új szőlőtermelési és 

borkészítési eljárásokat illeszteni a genotípusos kapacitás maximális hasznosításáért. A 

melegedő és szárazabb éghajlat újabb technológiákat (öntözés, redukált és megváltozott talaj- 

és növényvédelem, fényt kihasználó fitotechnika stb.) követel, melyre fel kell készülni. 

Kiemelt feladat a természetes vízforrások hasznosítása. A végtermékek (étkezési szőlő, must, 

bor) előállításához és minőségük biztonságához elengedhetetlen a hűtés akár természetes 

úton, akár hűtőházi láncok kialakításával. Minden technológiai munkafolyamat gyorsításához 

(rövid időn belüli elvégzéséhez) a gépesítettséget az eddiginél magasabb színvonalra indokolt 

emelni. 

A szőlő- és borpiac is átalakulhat. Megnőhet a csemegeszőlő fogyasztása és 

kereskedelme. A vörösborok versenyképesebbek lehetnek az exportban és a hazai piacon az 

importtal szemben. Hazánkban a termékskála változatos karaktert ölthet, melyben a 

borfogyasztás növekedésének nagyobb az esélye mennyiségben és értékben. 

A klímahatások általunk még nem ismert módon változtathatják meg a szőlő-

borágazat arculatát. Válaszaink kizárólag szervezett módon lehetnek hatásosak és hatékonyak. 

 

(3) A zöldségtermelésben 15-20 faj termelése folyik nagyobb mértékben, és további 

15-20 faj elő- vagy utónövényként játszik szerepet. Ezek biológiai igényei nagyon 

változatosak: melegigényesek, hidegtűrők, illetve kisebb-nagyobb vízigényűek. 

A szabadföldi termelésben a melegigényes fajok – paprika, paradicsom, uborka, 

görögdinnye, csemegekukorica – termésátlaga az intenzív technológiák alkalmazásával 

nagyobb mértékben emelkedett a múltban, mint a hidegtűrőké, tehát elsősorban az előbbiek 

termelésére célszerű a továbbiakban összpontosítani. A hidegtűrő fajok – zöldborsó, 

káposztafélék – esetében a korai, tavaszi termelés ott és akkor perspektivikus, amikor az 

átlaghőmérséklet még kedvez ezek fejlődésének.  

Mindenképpen indokolt a hajtató berendezések, elsősorban az olcsóbb fóliaházak 

területének növelése, melyekben a melegigényes fajok – paprika, paradicsom, uborka – 

biztonságosan, kiváló minőségben és megfelelő időzítéssel friss piaci értékesítésre 

termelhetők. 

A zöldségtermelési gyakorlatban a kedvezőtlen éghajlati jelenségek (hőség, lehűlés, 

hőmérséklet nagy ingadozása, csapadékhiány vagy bőség, jégverés, szél) miatt 

elengedhetetlen a megfelelő termőhely megválasztása, az öntözés (csepegtető, szivárogtató, 



frissítő, vízpótló, párásító), fagyvédelmi öntözés bevezetése, az árnyékolás, takarás, 

trágyázás, vízelvezetés, altalajlazítás, bakhátas művelés alkalmazása, továbbá, edzett, fejlett 

palánták kiültetése. 

 

Erdész Ferencné – Kristóf Lászlóné és társai klímaváltozás és a 

zöldségtermelésről 

 

A hazánkban termelt jelentősebb zöldségfajok biológiai igényeit összevetve hazánk 

klimatikus adottságaival megállapítható, hogy a melegigényes fajok a szabadföldi termelés 

északi határán találhatók, míg a hidegtűrőket a gyakran szélsőségesen meleg és száraz nyarak 

sújtják.  

A zöldségtermelésben a szélsőséges időjárás káros hatásai magas színvonalú 

technológiával részben ellensúlyozhatók. Ez azonban nagy beruházással és magas költséggel 

jár, tehát mérlegelni szükséges, hogy ilyen feltételek mellett mely fajok termelése gazdaságos, 

ill. versenyképes. Több év adatait összevetve az igazolódik, hogy a melegigényes fajok – 

paprika, paradicsom, uborka, görögdinnye, csemegekukorica – termésátlaga az intenzív 

technológiák alkalmazásával nagyobb mértékben emelkedik, mint a hidegtűrőké, tehát 

elsősorban az előbbiek termelésére célszerű összpontosítani. A hidegtűrő fajok – zöldborsó, 

káposztafélék – esetében a korai, tavaszi termelés perspektivikus, amikor az átlaghőmérséklet 

még kedvez ezek fejlődésének. 

Mindenképpen indokolt a hajtató berendezések, elsősorban az olcsóbb fóliaházak 

területének növelése, melyekben a friss piacra termelt melegigényes fajok – paprika, 

paradicsom, uborka – biztonságosan, kiváló minőségben és megfelelő időzítéssel termelhetők. 

A zöldségtermelési gyakorlatban a kedvezőtlen éghajlati tényezők okozta károk 

megelőzésére, illetve csökkentésére az alábbi módszerek javasolhatók: 

A magas hőmérséklet elleni védekezés lehetőségei: megfelelő területkiválasztás; a 

termelési idény helyes megválasztása; fajtatípusok és fajták megválasztása; frissítő öntözés; 

vízpótló öntözés; árnyékolás. 

A lehűlések, fagyok okozta károk kivédésének lehetőségei: körültekintő 

területválasztás; fajtatípusok és fajták körültekintő megválasztása; későbbi kultúrakezdés, 

intenzív technológiával; speciális termesztéstechnológiák alkalmazása (edzett palánták 

kiültetése; trágyázási és öntözési módok és időpontok helyes megválasztása; átmeneti takarás; 

fagyvédelmi öntözés; érésgyorsítás); betakarítási technológia fejlesztése; hajtatásban 

energiatakarékos megoldások alkalmazása. 



A termelési gyakorlatban a legnagyobb gondot a nagy hőmérséklet-ingadozás jelenti, 

az ellene való védekezés a termőhely és a fajta helyes megválasztásán túl magas színvonalú 

technológia alkalmazásával oldató meg (pl. takarás, öntözés, trágyázás). 

Csapadékhiány esetén a legfontosabb védekezési mód az öntözés. A várhatóan egyre 

nagyobb mértékű mesterséges vízpótlás során előnyben kell részesíteni a víztakarékos 

öntözési módokat (csepegtető, szivárogtató öntözés). A magas hőmérséklettel együtt járó 

légköri aszály ellen párásító öntözéssel lehet sikeresen védekezni. 

A tenyészidőben lehullott nagy mennyiségű csapadék kedvezőtlen hatásait megfelelő 

terület-kiválasztással, vízelvezetéssel, altalajlazítással, bakhátas, illetve kiemelt ágyásos 

műveléssel, az állománysűrűség megfelelő megválasztásával, betegség ellenálló fajták 

termesztésével, okszerű növényvédelmi technológia alkalmazásával védhetjük ki. 

A jégverés nehezen kivédhető kártétel. Szabadföldi kultúráknál arra kell törekedni, 

hogy a tenyészidő elején jégverést szenvedett növényállomány megfelelő ápolás (talajlazítás, 

trágyázás, növényvédelem) mellett mielőbb regenerálódjon. Bevált védekezés a növények 

takarása hálóval vagy fóliaalagúttal. A legbiztonságosabb védelmet a hajtató berendezések, 

fóliaházak nyújtják.  

A szél leginkább a tavasszal kiültetett palántákat sújtja. A kártétel mérsékelhető azzal, 

hogy edzett, jól fejlett palántát ültetünk és a szélvert növények gyors regenerálódását helyes 

talajműveléssel, trágyázással, öntözéssel és növényvédelemmel biztosítjuk.  

 

(4) A gyógy- és aromanövények gyűjtésére és termelésére is érzékenyen hat a 

klímaváltozás. Hazánkban 180-200 gyógy- és aromanövény gyűjtése és termelése folyik. A 

valószínűsíthető klímaváltozás a gyűjtött fajokat érintheti érzékenyebben, mivel a termelésbe 

vontak hőigényesek és körülményeik többé-kevésbé befolyásolhatók. A változásokra eltérően 

reagálnak a fajok mind a biomassza, mind a speciális anyagok csökkenő mennyiségét illetően, 

de egyes esetekben a speciális anyagok felhalmozódásával is számolni lehet.  

 

Bernáth Jenő az éghajlat- és időjárás-változás a gyógy- és aromanövényekre várható 

hatásairól 

 

Egyértelműen megállapítható, hogy a valószínűsíthető időjárás változás nem azonos 

mértékben érinti a gyűjtött és termelt gyógy- és aromanövények produkcióját. Ökológiai 

szempontból egyértelműen a gyűjtött fajok csoportja tekinthető veszélyeztetettebbnek, az 

alábbi okok miatt: 



a) A gyűjtött gyógynövények többsége hőmérséklet (hőháztartás) igénye alapján a 

lomberdő klímacsoportba tartozik, s relatív kevés, csupán néhány százalékot tesz ki a 

szubmediterrán-mediterrán hőigénnyel jellemezhető fajok részaránya. Ebből következik, hogy 

a hőmérsékleti viszonyok változása a gyűjtött fajok többségére negatív hatású lesz, s a 

gyűjtéssel, illetve klímaváltozással bekövetkező együttes többletterhelés a fajok 

megritkulásához, esetleg szükségszerű védetté nyilvánításához vezethet. 

b) A gyűjtött gyógy- és aromanövények többsége, alacsonyabb hőháztartási 

igényükkel összhangban jobb vízellátottságot, többnyire üde, vizes termőhelyet igényel. Így a 

fokozott felmelegedéssel együtt járó csapadékhiány a rendelkezésre álló vízkészlet 

csökkenése révén mint újabb korlátozó tényező jelenik meg. A kimondottan nagy vízigényű 

fajok már jelenleg sem gyűjthetők (pl. Acorus, Menyathes), azokat néhány évvel ezelőtt 

védetté kellett nyilvánítani. Várható, hogy növekedni fog az ezen okok miatt védetté 

nyilvánított fajok száma. 

A gyűjtött- és termelt gyógy- és aromanövények mind ökológiai, mind 

szabályozástechnikai szempontból két jól elkülönülő csoportot képeznek, a feladatokat is 

differenciáltan szükséges meghatározni. 

A gyűjtött gyógynövények jelenlegi termelési potenciáljának növelése, de legalább 

annak fenntartása érdekében az alábbi intézkedések szükségesek. 

a) Biológiai monitoring-rendszert célszerű kiépíteni és működtetni néhány fontosabb 

gyűjtött gyógynövény előfordulásának és az előfordulási helyeik változásának nyomon 

követésére. 

b) Gazdasági monitoring-rendszert ajánlatos kiépíteni és működtetni a fontosabb, 

nagyobb mennyiségben gyűjtött gyógy- és aromanövények évi produkciójának nyomon 

követésére. 

c) Kiválasztott modellfajokon és populációkon tartamkísérletben szükséges elemezni 

az évjárat befolyását a produkció mennyiségi és minőségi variabilitására. 

d) Modellvizsgálatokban, provokatív körülmények között (pl. kondicionált feltételek 

között) kell elemezni a környezeti tényezők hatását a jelentősebb gyűjtött gyógy- és 

aromanövények produkciójára. 

e) Meg kell kezdeni azon fajok termesztésbe vonását, amelyek fokozott érzékenysége 

a jelentős évjárathatás alapján (ismétlődően fellépő termékhiány) már ma is jól 

prognosztizálható.  

 

A termelt gyógynövények esetében az alábbi intézkedések meghozatala szükséges. 



a) Termőtájra lebontott gyógy- és aromanövény termelési katasztert indokolt kiépíteni 

és működtetni. 

b) Tartamkísérletben, termőtájra lebontva kell elemezni a gyógy- és aromanövények 

termelési körülményeit, annak produkciós értékeit, változékonyságát, az előállított termékek 

mennyiségi, minőségi paramétereit. 

c) Növénycsoportonként szükséges felülvizsgálni a jelenleg alkalmazott technológiák 

korszerűségét, annak extenzív vagy intenzív jellegét. Modellvizsgálatokkal kell optimalizálni 

a speciális anyagokat termelő agrár-szisztémákat, s növelni azok szabályozottsági fokát. 

d) Fokozottan indokolt támogatni a környezeti hatásokkal szemben toleráns 

populációk kiválasztását, fajták előállítását. 

e) Olyan támogatási rendszer szükséges, amely elősegíti az intenzív termelési formák 

létrejöttét, működtetését. 

 

(5) A dísznövényeknél, a klímaváltozásra gondolva, a jövőben a szárazságtűrésre, a 

betegségekkel szembeni ellenállásra és a tartós virágzásra való nemesítés a cél. Általában 

olyan dísznövények a perspektivikusak, amelyek a szélsőségekhez jobban képesek 

alkalmazkodni.  

A díszfák-díszcserjék faiskoláiban és a termelésben, illetve a parkokban az aszály és a 

kemény telek okoztak komoly károkat. A jövőt illetően a szélsőséges termőhelyekre alapozott 

nemesítés, valamint a mediterrán klíma növényvilága és az USA kontinentális területei 

nyújthatnak fogódzót a megoldások kereséséhez.  

A hazai szabadföldi lágy szárú növények magtermelése mind a jelenben, mind a 

jövőben jó üzletnek ígérkezik a meleg, száraz klímában, de ebben fontos a rugalmasan reagáló 

fajták nemesítése, melyben a szélsőséges, klímát tűrő vad növényősök meghatározóak. (A 

hazai nemesítők mintegy 150 új dísznövényfajtát állítottak elő.) 

A kertészetekben szinte mindenütt sürgető a megújuló energiaforrások fokozottabb 

használata, a takarékosabb vízfelhasználás, a természetes csapadékgyűjtés lehetőségeinek 

megoldása. 

 

Schmidt Gábor a klímaváltozás és a fás szárú dísznövényekről 

A növényfelhasználásban „modellek” lehetnek a számunkra: a mediterrán klíma és 

növényei, a nagyvárosi klíma és növényei, az USA kontinentális területeinek klímája és 

növényvilága, valamint a nagy areájú pionír fák és cserjék.  



A gyors növényváltásban kiemelt szerepet kap a hazai dendroflórára és a szélsőséges 

termőhelyekre alapozott és fél évszázados eredményeket (70 fajta) felmutató nemesítés, 

valamint a magyar arborétumok és botanikus kertek évszázados „tartamkísérleteinek” 

genetikai tartalékai. 

Kiemelt figyelmet érdemelnek a felmelegedés (és a növények északra vándorlásának) 

növényvédelmi veszélyei és a felkészülés a biológiai védekezésre. 

 

Kováts Zoltán az éghajlat- és időjárás-változás várható hatásai a hazai szabadföldi 

lágyszárú dísznövények magtermeléséről 

 

A hazai dísznövénytermelésben különös jelentőségű a szabadföldi magtermelés, 

elsősorban éghajlati okok miatt. Több mint száz éve Magyarországon végzik a dísznövények 

magtermeltetését azok az óceáni klímájú országok, ahol sok dísznövény tartósan díszlik, de a 

magvak beérését gátolja a párás, hűvös klíma. Ezért korábban a külföldi cégek bértermeltetést 

folytattak Magyarországon a náluk nemesített növények szaporítóanyagának előállítása 

érdekében. Az utóbbi 50 évben egyre több magyar nemesítésű fajta magja került az óceáni 

klímájú országok kereskedőihez. 

A magtermelés szempontjából két nagyobb csoportját különböztetjük meg a fajoknak. 

A nálunk rövid ideig virágzó fajok korán beérlelik magjukat. ezeknél a helyes 

területmegválasztás elősegíti a jó és biztonságos magtermést. Öntözésre csak rendkívüli 

szárazság esetén kerülhet sor. Ezért az öntözési feltételek megléte fontos az eredményesség és 

biztonság érdekében. Az értékesebb, gyakran előnevelést kívánó, hosszú tenyészidejű fajok 

fajtái csak akkor érnek be biztonságosan, ha a területmegválasztás optimális, és a fajtákhoz 

szabott technológiát betartják. Itt a fagyzugos helyek elkerülése igen fontos, mert az október 

közepén bekövetkező korai fagyok káros hatása csak így mérsékelhető a fagyérzékeny 

fajoknál.  

A változó időjárási tényezők kivédésében legfontosabb a nemesítéssel való 

felkészülés, mégpedig rugalmas tulajdonságú fajták előállításával. A régebbi időkben az 

újszerűségre és az esztétikai szempontokra irányult a nemesítők figyelme, a rugalmas 

alkalmazkodás hátérbe szorult. 

 



Gerzson László közli a hazai klíma a zöldtetőkre várható hatásairól 

Nagyvárosainkban a zöldfelületek növelésének egyetlen lehetősége a biológiailag 

passzív tetőfelületek, talajszinti födémek növényekkel történő telepítése. A megfelelő 

minőségű zöldtető javítja a környezet klímáját, a benne lakók komfortérzetét, védi a 

tetőfelületet a környezeti hatásoktól és esztétikai hatása sem elhanyagolható.  

A klímaváltozás következtében, az amúgy is igen érzékeny biológiai egyensúlyban 

lévő zöldtetők növényzetében egyre nagyobb szerephez jutnak a szélsőséges viszonyokhoz jól 

alkalmazkodó, nagy tűrőképességű fajták.  

A megfelelő taxonok kiválasztásában jelentős szerephez juthatnak a hazai flóra eddig 

kultúrnövényként még nem hasznosított elemei, valamint az extrém viszonyok között élő 

exoták. 

 

Klímaváltozás és az erdők, zöldfelületek 

 

(1) Az erdőgazdálkodás szinte kizárólag az ökológiai adottságokra alapozódik, ezért 

az időjárási körülményekben bekövetkező változások igen érzékenyen érintik az erdők 

összetételét, sokoldalú szerepkörét, valamint jövedelmezőségét. 

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

jelenségek egyértelműen nyomon követhetők. Ezek jelzik a valószínűsíthető felmelegedés és 

szárazodás jövőbeni hatásait, s kapaszkodót nyújtanak a felkészüléshez, az alkalmazkodáshoz, 

a további erdőkárok mérsékléséhez.  

 

Csökkent a talajvízszint, eltűntek a felszíni kisvizek; a szárazság miatt a vadak az új 

erdősítések fiatal rügyeit, hajtásait rágják; megnőttek a töréskárok a szél, ónos eső, vizes hó 

miatt; megszaporodtak az erdőtüzek; a hirtelen lezúduló csapadék eróziós károkat okozott; a 

lelassult talajélet miatt pusztultak a kevésbé szárazságtűrő fafajok; egyes erdei kártevők 

elszaporodtak (sodrómolyok, fenyőszúk, makkormányosok); Zala megyében, egyes helyeken 

a bükkösökben 30-50%-os a pusztulás; a Duna–Tisza közén 1000 ha homoki tölgyes, 

borókás, nyáras pusztult vagy károsodott; 16 000 ha mocsaras, lápos, láperdős, valamint 

38 000 ha szikes gyep és tó károsodott jóvátehetetlenül; a kidőlt vagy derékba tört fák, letört 

ágak sokhelyütt rongálták a villamosvezetékeket, lakóépületeket, akadályozták a közlekedést 

stb. 

 



(2) Magyarország sajátossága a viszonylag alacsony erdősültség és a lombos fafajok 

magas aránya. A makroklimatikus viszonyok az ország jelentős részén (elsősorban az 

Alföldön) már most is határhelyzetet jelentenek a főbb erdőalkotó fafajok számára. A hazai 

erdők megmaradásában jelenleg sem a csapadék, hanem a talajvíz játszik lényeges szerepet. A 

jövőben a talajvízszint megtartása, pótlása az erdők megmaradásának, felújításának és 

telepítésének kulcsa, amiben a természetes, különösen a tavaszi, nyár eleji csapadék 

elfolyásának megakadályozása segíthet sokat! Egy aránylag csekély mértékű melegedés és 

csapadékcsökkenés is olyan károkat okozhat, amelyeket a természetes önszabályozó 

mechanizmusok, de az emberi beavatkozások sem tudnak kiegyenlíteni.  

A vegetációs övek feltételezhető elmozdulása leginkább a zárt erdőtakaró és az 

erdőssztyepp határvonalánál várható, de minden bizonnyal a változások a hűvösebb és 

csapadékosabb zónákat (bükkös- és gyertyános-tölgyeseket) is érintik majd. 

 

(3) Miközben a valószínűsíthető felmelegedés, szárazodás és az extrém időjárási 

jelenségek gyakoriságának növekedése tetemes károkat okozhat hazánk faállományában, 

egyre fokozódik a zöldfelületek szerepe. Az erdők és általában a zöldfelületek sokoldalú 

hatásuk miatt – CO2 elnyelés és szén lekötés, oxigén kibocsátás, árnyékolás, pára megőrzése, 

a szelek mérséklése, esztétikai hatások stb. – a légkörvédelem és az alkalmazkodás semmi 

mással nem helyettesíthető elemei. (Megjegyezzük, hogy szántóföldi növények, rétek-legelők, 

gyümölcsösök, szőlők is zöldfelületek, jelentős oxigén kibocsátással és CO2 elnyeléssel.) 

Mindez akkor is fontos, ha valószínűen csökken a zöldfelületek CO2 elnyelése. (Az USA-ban 

számszerűsítették, hogy 1990 és 2001 között kereken 23%-kal csökkent a CO2 elnyelés.) 

 

(4) A hazai erdőkben évente lekötött szén mennyisége csaknem 7 M tonna, melyből 5 

M tonna újból felszabadul (légzés, lebomlás) és a légkörbe jut, de több mint 2 M tonna az 

erdők élőfa készletében és a faipari termékekben tartósan megkötve marad. (Az USA-ban az 

összes elnyelt CO2 91%-át az erdőnek tulajdonítják.) Ezért rendkívül fontos az erdők, és 

általában az állami, magán, közületi tulajdonban lévő városi, vidéki zöldfelületek növelése, 

felújítása, gondozása, többcélú – légkört védő és a környezetet kímélő – hasznosítása, ami 

sürgető, feltételeket és támogatást igénylő, összetett feladat. Ebben újszerűen merülnek fel az 

adottságok, a fafajok, cserjék megválasztása, az erdőgazdálkodás módja, a vadgazdálkodás, a 

fa felhasználása, valamint általában a zöldfelületek (például zöldtetők stb.) létesítése. 

 



(5) A felkészülés egyik kulcsa a meglevő erdőállomány megőrzése, ami a 

természetközeli erdőművelési beavatkozások széles körű elterjesztésével, s így az erdei 

mikroklíma fenntartásával oldható meg. (Bizonyított tény, hogy az idős állomány 30-50%-os 

megtartása mellett a különféle károk, veszteségek, telepítési, felújítási nehézségek lényegesen 

kisebbek, sőt nem is tapasztalhatók. Sokat segíthet továbbá a vegyes korú, elegyes állomány.) 

A PRO SILVA elvek általános elterjesztése sürgető teendő, hiszen az erdőkezelés ebben a 

természetes szukcessziós folyamatokra épül. Az erdőfelújítás az erdő spontán 

felújulóképességét kihasználva kis területű, mesterséges bolygatások révén valósul meg, mely 

folyamatos erdőborítást tesz lehetővé.  

További válaszlehetőségek: nitrogénadagolás aszályos időszakban; a csemeték 

mikorrhiza gombafajokkal való bevonása; az elegyesség további növelése; hazánkban 

fellelhető rokonfajok, illetve a termőhelyeknek megfelelő őshonos fafajok felkarolása 

(Hamvas tölgy, Erdélyi kocsánytalan tölgy, Olasz tölgy, Magyar tölgy); a talajvizek védelme, 

a káros emberi beavatkozások megszüntetése.  

 

(6) Minden eddiginél nagyobb fontosságú a telepítésre kiválasztott termőhely 

adottságainak gondos feltárása és a termőhelynek megfelelő fafajok megválasztása. A fafaj 

megválasztás több évtizedre eldönti egy erdő sorsát. Valószínűsíthető, hogy a napjainkban 

végzett erdősítések középkorúvá válása idején (30-40 év múlva) a klíma a maitól eltérő lesz. 

Ezért a biológiai sokféleség ökológiai szempontjait szem előtt tartó, a megváltozott klimatikus 

feltételekhez jobban igazodó erdősítési, erdőművelési és erdőrendezési gyakorlat 

bevezetésére, illetve alkalmazása szükséges. Ma az erdőtervezők az erdősítési célállomány 

tervezésekor a jelenlegi klimatikus viszonyok figyelembevételével döntenek a termőhelynek 

megfelelő őshonos fafajok erdőtervi előírásáról, és kevéssé számolnak a 

klímabizonytalansággal. 

 

(7) Magyarországon az aránylag természetközeli módon kezelt erdők aránya alig éri el 

az 50%-ot. Bizonyított, hogy a természetes és természetközeli erdők (nagyobb fokú biológiai 

sokféleségből adódó) stabilitása nagyobb mértékben képes elviselni az aszályokat és egyéb 

stressztényezőket, ezért a klímaváltozás hatásaira adott válasz a természetes állapothoz való 

visszatérésben, vagy legalábbis ahhoz való közelítésben keresendő. Kritikus a helyzet a 

Alföldön, ahol az idegenhonos és nemesített fajok aránya meghaladja a 70%-ot, és a 

természetes állapothoz való visszatérés komoly akadálya a korábbiakban már említett 

talajvízhiány. A természetközeli állapotok visszaállítására való törekvésben nem szabad a 



nem honos, de akklimatizálódott fafajokat az erdősítések célállományaként előtérbe helyezni. 

Ilyen esetben a természetes szukcesszió érvényesülésének támogatása segíthet, még akkor is, 

ha a klímaváltozásban kezdetben a termőhely, az élőhely degradálódik.  

 

(8) A jelenlegi és jövőbeni szabad rendelkezésű erdőterületeken és a nem 

erdőterületnek számító, pl. energetikai és más célú faültetvényekben az erdőtelepítés, -

felújítás, fasorok közti mezőgazdasági termelés, a fatermelés hosszabb távon jelentős 

nagyságrendet valószínűsítenek, ezért célszerű hazai kivitelezésben megteremteni ezek 

műszaki feltételeit. Mindenekelőtt a csemete-előállítási és az ültetési, telepítési technológiák, 

valamint az ápolás gépesítése a sürgető. 

 

(9) A fa energetikai hasznosítása növekvő jelentőségű hazánkban is. 2005-ben a 

megújuló energia 72%-a fából származik. Annak érdekében, hogy hazánk felzárkózzon az 

EU-hoz, az energiaerdők céljára alkalmas területek kiválasztását, a megfelelő fafajok 

meghatározását és a telepítések mellett a gépesítésfejlesztés feladatait célszerű megoldani 

(energiaerdők betakarítása, apríték készítés, kérgezés, hulladékok brikettálása, tüzelő 

berendezések stb.). 

(10) Az erdő- és bozóttüzek oltásához és terjedésének akadályozásához 

terepakadályokat leküzdő gépek és helyben található anyagok szükségesek elsősorban, de 

legfontosabb és legolcsóbb a következetes elővigyázatosság, a tűzrakási tilalom és más 

rendszabályok betartása. 

 

(11) Az erdők megőrzésében és területének bővítésében növekvő szerepet játszanak a 

magánerdők, mert az erdők 40%-a jelenleg is magántulajdonban van, s mert várható a 

mezőgazdasági termelést abbahagyók erdőgazdálkodás felé fordulása, miközben az állami 

erdők fenntartására, bővítésére rendelkezésre álló pénzügyi források változatlanul 

korlátozottak. Ezért fontos a magánerdő-tulajdonosoknak szóló szaktanácsadás fejlesztése, a 

szakmai bürokrácia csökkentése, az erdőtelepítés pénzalapjainak létrehozása és a támogatások 

növelése. 

Célszerű felkarolni, mozgósítani a klímaváltozás és a magánerdők támogatása 

ügyében a civil szervezeteket: az Országos Erdészeti Egyesületet, az Egyesület Erdei Iskola 

szakosztályát, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségét. 



Sokat lendítene az erdőterületek bővítésén, ha a telepítések költségét növelő, vagy a 

telepítést meghiúsító vadkárok elleni kerítések létesítése és fenntartása nagyobb támogatást 

kapna a vadsűrűség, illetve a vadeltartó képesség helyreállításáig.  

Az erdők megőrzésében, felújításában, vagy új telepítésben sokat segítene, ha az 

erdőbirtokosságok, vagy az erdőbirtokossági társulatok a tagok fejlesztési szándékát 

érdekeltséggel is erősítenék (aranykoronánkénti fa juttatásával, néhány százalékos haszonnal 

stb.). 

A légkörvédelem és az alkalmazkodás érdekében indokolt szorgalmazni a 

mezőgazdasági termelés és az erdőgazdálkodás ismételt üzemi szintű társítását, 

összekapcsolását – a szabad rendelkezésű erdőterületeken, a faültetvényeken, mezőgazdasági 

hasznosított területeken – a régebbi hazai gyakorlatnak megfelelően, amit az erdők 

államosítása szakított meg. Ez egyrészt egyik fontos emelője lehet az erdősítésnek, másrészt 

hosszabb távú foglalkoztatást, – időszakonként, télen gondozást, kitermelést, 

kiadáscsökkentést – esetenként bevételt is nyújthat a gazdálkodónak, a vidéknek. Láthatóan a 

gazdálkodók körében növekvő az érdeklődés, hogy a mezőgazdaság mellett erdővel is 

foglalkozzanak, illetve, sőt egyre többen fontolgatják az erdőgazdálkodásra való teljes körű 

átállást.  

 

(12) Az erdők légkörvédelemben, a CO2 elnyelésben betöltött növekvő szerepének 

megvalósításában az állami erdőgazdasági részvénytársaságok meghatározó fontosságúak, 

ezért sürgető áttekinteni és korszerűsíteni az erdőgazdálkodás üzemeltetési, fejlesztési 

viszonyait, valamint az állami erdők többcélú (haszon-, természet- és környezetvédelmi, 

valamint rekreációs célú erdők) hasznosításához igazodó pénzügyi, felügyeleti, irányítási 

megoldásokat. 

Meghatározó és sokoldalú szerep vár az erdészeti, faipari szakemberekre, az 

előzőekben vázoltak megvalósításában így az erdőtelepítésben, -felújításban, ültetvényerdők 

létesítésében, társulások, birtokosságok létrehozásában a fakitermelés és fafeldolgozás 

korszerűsítésében, a hulladékok, valamint az erdei melléktermékek felhasználásában, a 

mezővédő erdősávok telepítésének és a városi, vidéki zöldfelületek (fasorok, cserjék, gyepek 

stb.) növelésének felkarolásában. 

A klímaváltozásra való felkészülésben, megelőzésben általában, de a 

magántulajdonosok támogatásában is kincsesbánya az Állami Erdészeti Szolgálat Országos 

Erdőállomány Adattára, továbbá az Erdészeti Tudományos Intézet ökológiai és erdővédelmi 



monitoring-hálózata. Mindkét rendszert célszerű sürgősen kibővíteni a klímaváltozásra való 

felkészülés és megelőzés újszerű, konkrét igényeivel. 

 

Az EU-ban nem támogatják állami területeken az erdőtelepítéseket, ezért megoldást 

jelenthetné, ha a nagy CO2 kibocsátó vállalkozások finanszíroznák keménylombos erdők 

telepítését állami területeken, amivel kvázi „szén-dioxid kvótát” vehetnének maguknak. (Ez 

már működik az esőerdő övezetben.) 

 

(13) A mezővédő erdősávok – melyek zömmel a rendszerváltozást követő vidéki 

pénzhiánynak estek áldozatul – nemcsak a zöldfelületeket növelik, hanem a csapadék 

megőrzésében, a szelek mérséklésében, a párolgás csökkentésében, a biológiai sokféleség 

rezervoár területeként, zöldfolyosókként egyaránt fontos szerepet töltenek be. Sőt, a 

mezővédő erdősávok a CO2 lekötés mellett jelentős alternatív energiaforrást is jelentenek. 

Mindezért gyors ütemű növelésük – az alkalmazkodás többoldalú fontos lehetőségeként – 

messzemenő támogatást érdemel. Sürgető az egész országra kiterjedő hálózatként a 

telepítések előkészítése, az anyagi-pénzügyi és területrendezési feltételek megteremtése. 

 

(14) A klímaváltozás hatására a vadgazdálkodás és a vadászat is változik, szerepköre 

megnő a jelentősége az erdők, a telepítések védelmében, a tudatos erdősítésben, fásításban, 

általában a zöldfelületek növelésében.  

Az erdőterület növelése, a természetközeli erdőgazdálkodás, a PRO SILVA elveknek 

megfelelő erdőkezelés csak extenzív vadgazdálkodás mellett képzelhető el, mely során a 

vadeltartó képességnek megfelelő vadlétszám kialakítása a cél.  

A mezőgazdaságot felhagyó termelőknek is a vadgazdálkodás, vadásztatás új 

területhasznosítási és bevételi lehetőséget kínál. A vadaskertek, vadbemutatók a 

mezőgazdaság kiegészítő tevékenységeként is működhetnek, de ésszerűen összekapcsolhatók 

az idegenforgalommal, a különféle vidékfejlesztési programokkal, a falusi és ökoturizmussal.  

 

Napjainkban is komoly károkat okoz a túltartott vadállomány, amely 2-10 szerese az 

1971. évinek. A klímaváltozás káros hatásait a vadállomány fokozhatja, ezért a 

szarvasállományt 80 ezer darabra, a vaddisznóállományt 56 ezerre indokolt csökkenteni, 

mérsékelhető a 20 ezres dámvad- és muflonállomány is. (Megfontolandó – természetvédők 

szerint – a dámvad-, muflonállomány teljes visszaszorítása, lévén, hogy nem őshonos 

vadfajokról van szó.) Az apróvadállomány jó minőségű, de az indokoltnál kisebb. (Komoly 

gond a ragadozó állomány nagysága!) A trófeák világranglistájának első tíz gím-, dám-, őz 

trófeájából 5-5-5 magyarországi.  

 

Az extenzív vadgazdálkodás bevezetésére való törekvés, a vadkár enyhülése miatt, 

nagyot lendíthet a természetes erdőfelújítások eredményes kivitelezésén, az erdőtelepítéseken, 



a különféle faültetvények létesítésén. A mező-, erdő- és vadgazdálkodás érdekében 

egyensúlyt szükséges teremteni 

- a vadállomány és az élőhelyek eltartó képessége között; 

- a vad haszna és károkozása között, a vadkárok kiküszöbölése érdekében; 

- a vad – vadász – erdő – természet- és környezetvédelem – mezőgazdaság – vidék-

fejlesztés – közlekedés eltérő érdekeltsége között. 

 

(15) A klímaváltozás a vadállományt is kedvezőtlenül érinti. Például szűkül a vízivad-

fajok élettere, különösen a fészkelőhelyek kerülnek veszélybe. Az ebből eredő bizonytalanság 

vonuló- és telelőterület váltásra ösztönözheti az eddigi Pannon-régiót választó vonulókat és a 

telelőket. A sekély vizek nyári felmelegedése tömeges botulizmust, tavi-bénulást okozhat. A 

szélsőséges száraz területekről elvándorolnak a mezei vadfajok. 

A gyepesítés, az erdősávok létesítése, a mozaikos erdőfoltok, ligetek az apróvadnak 

kedveznek, míg az erdősítés a nagyvad életterét növeli, de a klímaváltozás, főleg szárazodás 

miatt csökken az utódok minősége, száma, s így a nagyvadállomány is megsínyli a 

változásokat. Célszerű továbbá felkészülni az itatásra és etetésre a mezőgazdasági és 

erdőgazdasági területeken, a károkozás emelkedésének megelőzésére. 

 

2006-ban hazánk erdővel borított területe – 18 ezer ha új erdővel – eléri a kétmillió 

hektárt, s ezzel az erdősültség 20%-os arányt tesz ki. A trianoni békeszerződés óta nem volt 

ennyi erdő Magyarországon. A telepítésekben az alföldi és kelet-magyarországi 

magángazdálkodók jeleskednek, köszönhetően a 350-700 ezer forintos normatív 

támogatásnak, melynek forrása 80%-ban az EU és 20% hazai. (A magángazdálkodók 

telepítésre és ápolásra, az állami erdészetek csak telepítésre kapnak támogatást. Az új 

telepítésekben végre nő a keményfa fajok – tölgy, kőris, bükk – aránya.) 

A növekedés mellett vészjósló a profi csalók, fatolvajok és a megélhetési 

tüzelőgyűjtők kártétele, melynek megakadályozása társadalmi összefogást, szigort, s bizonyos 

rugalmasságot kíván a jövőben. 

Hőség ellen legjobb fát ültetni! A klímaváltozás elleni küzdelemben az erdősítés 

sokkal jobb megoldás lehet, mint az erőművek átállítása – állítja egy amerikai kutatóintézet 

jelentése. A Pew Center tanulmánya szerint az erdő megköti a levegőbe kerülő szén-dioxidot, 

mégpedig a lehető leghatékonyabb módon. Az erdősítés költsége egy tonna szén-dioxid 

semlegesítésére körülbelül 25 és 75 dollár között mozog, vagyis töredéke az ipari 

beavatkozásoknak.  



 

Führer Ernő – Mátyás Csaba a klímaváltozás a hazai erdőtakaróra gyakorolt 

valószínűsíthető hatásairól 

A vegetáció, ezen belül az erdőtakaró jelentős szerepet játszik a földi klíma stabilizálásában 

és mérséklésében. Összetétele és kiterjedése a légköri CO2 megkötését, valamint a 

szárazföldek hőháztartását sokrétűen befolyásolja. Az erdők több energiát nyelnek el, mint 

más területhasználati formák (lomberdő albedója 13-17%, száraz legelőé 30-32%), és 

lényegesen nagyobb a megtermelt és az ökoszisztémában hosszabb időre elraktározott élő és 

holt szerves anyag mennyisége is. Az erdőterületek szénraktározó szerepe különösen a 

mérsékelt öv humidabb részén, valamint a boreális övben jelentős. Emellett az erdő és a 

belőle nyert tűzifa indirekt módon, az erdőirtások és erdőégetések, valamint a fatüzelés révén 

is befolyásolja a klímát: a biomassza égetésekor felszabaduló koromrészecskék, a képződő 

aeroszol ma még pontosan meg nem határozható mértékben hozzájárulnak a sugárzási 

kényszer ipari forradalom óta bekövetkezett változásához (10. ábra). 

10. ábra: A Föld-légkör rendszer energiamérlegében a XVIII. század közepe óta előidézett 

változások (sugárzási kényszer W/m
2
) és az egyes tényezők bizonytalansága 

Forrás: Haszpra ex IPCC, 2001 

 

A globális és regionális klímaváltozás veszélye a magyarországi erdőtakaró 

összetétele, stabilitása és mindezeken keresztül szervesanyag-képzése vonatkozásában 

bizonytalan jövőképet vetít előre. Az erdőgazdálkodás, a hosszú termelési ciklusából 

adódóan, szinte kizárólag a meglévő ökológiai adottságokra épít, ezért az időjárási 



körülményekben bekövetkező mindennemű változás alapvetően érinti a gazdálkodás 

mikéntjét és jövedelmezőségét. Mivel a szén a növények, így a fák szerves anyagának fő 

építőeleme, a szénlekötést és -tárolást figyelembe vevő erdőgazdálkodással az üvegházhatást 

bizonyos mértékben mérsékelni lehet (Führer et al., 1991; Führer – Járó, 1992). Sajnos az 

erdő szervesanyag-képzésének, ill. szénmegkötésének ezt a globális ökológiai jelentőségét a 

társadalom ma még kellően nem értékeli és nem is honorálja.  

A magyarországi erdők szénkészlete. A magyarországi erdőkben lekötött szén egyrészt 

a dendromasszában, másrészt a talajban halmozódik fel. A vágáslap feletti élőfakészletben 

felhalmozódott szerves anyag mennyisége a rendszeres leltározó felvételek alapján viszonylag 

jól számítható, viszont a talajban lévő dendromassza (tuskó, gyökérzet), valamint a humuszos 

feltalaj és az ásványi talaj szerves anyagának széntartalmáról  egzakt és kellő számú mérési 

eredmény hiányában  csak becslések állnak rendelkezésre.  

A 2002. évi erdőtervi adatok (ÁESZ, 2002) és a több évtizedes termőhelyi kutatások 

eredményei alapján (Führer, 1995; Führer – Molnár, 2002) a hazai erdőtakaróban tárolt 

elemi szén mennyisége hektáronként átlagosan 211 tonna, ebből 76 tonna a dendromasszában, 

135 pedig a talajban található. A magyarországi erdőkben akkumulálódott szén mennyiségét 

összesen mintegy 377 millió tonnára becsülhetjük. Ez 1,3 milliárd tonna légköri szén-

dioxidnak felel meg, amely a hazai éves összes széndioxid-kibocsátás közel 25-szöröse.  

Az erdőben megkötött szén éves változása. Az erdő faanyagában évente megkötött 

szén mennyisége az élőfakészlet éves növekményéből határozható meg. A magyarországi 

erdők vágáslap feletti éves faanyag-képzése (növedéke) 11,97 millió köbméter, ami 3,2 M t 

szénnek felel meg (1. táblázat). A tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodásban jelenleg ezen 

növedék mindössze 75%-át termelik ki, a maradék, mintegy 0,8 M t szén pedig az évente 

növekvő favagyonban marad megkötve. A 75%-os bruttó fakitermelés 20%-a ún. erdei 

apadék (gally, kéreg, fűrészpor), amely a helyszínen lebomlik és visszakerül a légkörbe. Az 

apadékkal csökkentett nettó fakitermelés közel fele az energiaellátást, elsősorban a lakosság 

és egyes erőművek tűzifaigényét szolgálja. Ez a kb. 0,96 millió tonnányi szénmennyiség 

ugyancsak hamarosan visszakerül a légkörbe. A kitermelés faipari célra hasznosított 

felének szénmennyisége viszont, a mintegy 5%-nyi faipari hulladéktól eltekintve, hosszú 

ideig nem kerül az atmoszférába (2. táblázat).  

Az erdőtakaró levélzetébe a tenyészidő alatt körülbelül 2,4 M t szén épül be, amely 

minden évben lebomlik és visszajut a légkörbe, hasonlóan a lágy szárú növényzet 

levélzetéhez, melynek mennyisége azonban viszonylag csekély. A tuskó- és gyökérzet 



mintegy 1,3 M t-ra becsült éves gyarapodásából elhal a fakitermelésnek megfelelő részarány 

(0,97 M t). Ez rövidebb-hosszabb távon lebomlik, és ugyancsak visszajut a légkörbe. A 

maradék (0,33 M t) viszont az élő fák szerves anyagában megkötve halmozódik fel évről-

évre.  

Összességében tehát a magyarországi erdők évente mintegy 6,9 M t szenet kötnek meg 

az ökoszisztémában. Ebből 2,04 M t az erdő élőfakészletében, továbbá a faipari termékekben 

tartósan megkötve, kikerül az éves szénforgalomból. Meg kell azonban említeni, hogy ez a 

mennyiség az antropogén eredetű szénkibocsátás kiegyenlítésére messze nem elegendő.  

 
A vegetációs övek eltolódása. Egybehangzó vélemények szerint az antropogén eredetű 

klímaváltozás a szárazföldi vegetáció összetételére, ezen belül az erdőtakaróra jelentős hatást 

gyakorol (Mátyás, 1994). A jelenlegi koncentráció háromszorosára emelkedett CO2-szint 

esetére pl. a Potsdam-i PIK intézet modellje szerint mediterrán örökzöld cserjések tenyésznek 

majd Angliában, az Alpok fenyveseit lombos erdők váltják fel, a fátlan puszták pedig 

elfoglalják az egész Kárpát-medencét, sőt megjelennek Közép-Németországban és 

Lengyelországban is. Ilyen óriási léptékű változásokra való felkészülés különös gondot okoz 

az erdőgazdálkodásban, amely az értékes, őshonos lombos keményfák esetében 100 év feletti 

üzemtervezési szakaszokat alkalmaz. Még a várható helyzet pontos ismeretében is 

gazdaságilag megvalósíthatatlan feladatot jelentene a faállományok tömeges átalakítása, 

lecserélése. Emellett hiba lenne az erdők veszélyeztetettségét egyedül gazdasági vagy 

ökológiai kérdésként kezelni, hiszen az erdőt nem lehet elválasztani kulturális, esztétikai és 

2. táblázat:A magyarországi erdők szénforgalmának éves mérlege (millió t) 

 
 Fatörzs, Levélzet Tuskó, Összesen 

ágak  gyökér  

Éves szénforgalom során, ill. rövid távon felszabadul 4,86  

Levélzet  2,40   2,40 

Bruttó fakitermelés apadéka 0,48    0,48 

Bruttó fakitermelés tuskó- és 

gyökérmennyisége 

  0,97  
0,97 

Energiacélú felhasználás (tűzifa) 0,96    0,96 

Faipari hulladék 0,05    0,05 

Tartósan beépülő ill. lekötött szénmennyiség    2,04  

Faipari termékek 0,91    
0,91 

Élőfa-készletben érintetlenül hagyott 

növedék  

0,80  0,33  
1,13 

Éves szénbeépülés és lekötés összesen 3,20 2,40 1,30 6,90  

 



emocionális szempontoktól sem. Az erdők léte az európai ember számára az életminőség 

egyik fontos eleme. 

Magyarországon az erdőtakaró sorsa különös érdeklődésre tarthat számot több okból. 

Egyrészt erdőből a közép-európai átlagnál kevesebb van (Magyarország erdősültsége 19%, 

míg a környező országok átlaga 37%), másrészt a makroklimatikus viszonyok az ország 

területének jelentős részén (elsősorban az Alföldön) már most is határhelyzetet jelentenek a 

főbb erdőalkotó fafajok és az erdőtenyészet számára. Emiatt már egy aránylag csekély 

mértékű klímaváltozás – elsősorban a vegetációs időben hasznosítható csapadék csökkenése – 

az erdei életközösséget alkotó élőlények szinte teljes körét érintő változásokat indukálhat 

(Mátyás – Vig, 2004). 

A vegetációs övek feltételezhető elmozdulását legjobban a zárt erdőtakaró és az 

erdőssztyep határvonalával lehet szemléltetni. Amennyiben egy közepes klímaváltozási 

forgatókönyvet veszünk alapul – 1,3 °C hőmérséklet-emelkedés és 66 mm csapadékcsökkenés 

(Mátyás – Czimber, 2000) –, az erdőtakaró modell alapján készült térkép jól szemlélteti azt a 

tényt, hogy a csapadékmennyiség csökkenése mennyire súlyosan érintheti a Dunántúl eladdig 

kedvezőbb klímájú területeit. Az erdőssztyep az Észak-Dunántúlon Szombathely–Körmend 

vonaláig hatolna előre, „beolvasztaná” az egész Vértest. A Dél-Dunántúlon elsztyeppesedne 

az egész Külső Somogy, Kaposvár–Szigetvár vonaláig. Az Északi-hegyvidéken a változások 

kevésbé drámaiak. Az elemzés alapján látható, hogy az erdőtakaró veszélyeztetettsége 

országosan nem azonos mértékű (11. ábra). 



 
11. ábra: Az erdőssztyep előfordulási valószínűsége („erdőssztyep-vonal”) 1,3 °C nyári 

átlaghőmérséklet-emelkedés és 66 mm csapadékcsökkenés esetén 

Forrás: Mátyás – Czimber, 2000 

 

Várható hatások az erdőgazdálkodásban. A várható klímaváltozás globális 

szénkörforgalommal összefüggő következményei az erdők széntároló-képessége 

vonatkozásában nehezen becsülhetők. Az eddig feltárt összefüggések alapján nem zárható 

ugyan ki, hogy a vegetáció egyes elemeire nézve a feltételezett klímaváltozás kedvező 

hatásokat eredményez, pl. átmenetileg gyorsabb növekedést idéz elő. Magyarország speciális 

adottságai mellett azonban számolni lehet azzal, hogy döntően degradáló hatások 

érvényesülnek, amelyeket az életközösségek természetes önszabályozó mechanizmusai nem 

tudnak kiegyenlíteni. A degradáció, a faji sokféleség csökkenése veszélyére utalnak a 

rovarfauna diverzitás-változását évtizedek óta nyomon követő erdészeti fénycsapda adatok is 

(Szentkirályi et al., 1998). Eszerint a feltételezett melegedéssel a növény- és állatfajok 

diverzitása a természetes ökoszisztémákban tovább csökken. 

Az aszálykárok gyakorisága növekvő, az enyhébb telek és melegebb nyarak pedig a 

biotikus károsítások erősödését eredményezik. Csökken a természetes fafajú ökoszisztémák 

(bükkösök, gyertyános-tölgyesek, elegyetlen tölgyesek és cseresek) területe, az eddig 

alkalmazott erdőművelési eljárások eredményessége és a fatermelés naturális, valamint 

ökonómiai hozama.  

Különös figyelmet igényel ezért az erdőterületek jövőbeni kezelése, a gazdálkodás és 

természetvédelem hosszú távú stratégiája. A klímaváltozás hatáskorlátozása érdekében 

komoly érdek fűződik az erdőterületek megőrzéséhez, lehetőség szerinti növeléséhez, 



valamint az extenzívebb, természetközelibb módszerek alkalmazásához. A lehetőség szerint 

folyamatosan záródott erdőtakaró fenntartása, a biomassza felhalmozódás, humuszképződés 

elősegítése, a távlati ökológiai feltételeknek megfelelő, alkalmazkodóképes ökoszisztémák 

létrehozása csak néhány a megszívlelendő célkitűzések közül. Mindez indokolttá teszi a 

megtartó és helyreállító emberi beavatkozások gondos megtervezését, a konzervációbiológia 

szempontjai messzemenő figyelembevételével. 
 

Hazánk legnagyobb erdőgazdasága az Északerdő Zrt. összesen 108 ezer hektár állami 

erdővel gazdálkodik. A miskolci székelyű társaság 14 erdészeti igazgatósággal végzi 

tevékenységét. Vannak fa- és fűrészipari üzemeink; műszaki igazgatóságuk, a mezőgazdasági 

gépek szerelésétől kezdve a tájrehabilitációs munkálatokon, az utak hidak építésén át, parkok, 

közterületek kialakításával is foglalkozik, egyedülálló módon. 

Fő tevékenységünk a természetgondozó erdőgazdálkodás, amely stratégiai céljainknak 

megfelelően, stabil és eredményes – tájékoztat Cserép János vezérigazgató. Az erdészeti 

tudomány, az erdőgazdálkodás összetett, nagy hozzáértést igénylő munka. Egyaránt magába 

foglalja a magtermelést, az erdő telepítését és felújítását, a fakitermelést és feldolgozást. 

Eleget teszünk a táj- és természetvédelmi követelmények teljesítésének is. Munkánk 

központjában az erdővagyon eredményes kezelése, védelme és gyarapítása áll. Ökológiailag 

legértékesebb őshonos fáink a kocsánytalan tölgy és a bükk. Részarányuk együttesen az 

erdőkészlet 61 százaléka. Éves fakitermelésünk – a ritkítással együtt – átlag 700 hektár. A 

kitermelés mindig csak akkora területen történik, amekkorát fel is újítunk. Gazdaságunk 

lelkiismeretes és felelőssége a természetgondozó erdőfelújítás – hangsúlyozza a vezérigazgató 

– jelmondatunkat ennek szellemében fogalmaztuk meg: „Az erdő unokáink öröksége!” 

Példaként említi: erdőterületünk 87 százalékát, immár természetes úton újítják fel. A 

hagyományos eljárást elsősorban őshonos fafajok estében alkalmazzák. Ennek lényege: 

tarvágás és csemeteültetés helyett, az idős faállományok természetes ritkítását, fokozatos 

szelekcióját hajtják végre. Az erdőállomány új generációi, a magról kelt (vagy sarjadt) utódok 

„meghálálják” a napfényt, a szakmai törődést. 

Az erdész nem favágó, hanem az erdőállományt védő és nevelő, elhivatott szakember – 

állítja Cserép János. A fát újratermelhető nyersanyagnak, energiaforrásnak tartjuk, a kitermelt 

faanyag több mint 80 százalékát gömbfa formájában értékesítjük. Fűrészüzemeink a 

Miskolcon lévő Ládi-telepen és Pálházán találhatók. Ládi üzemünkben hamarosan befejeződik 

az a technológiai fejlesztés, amelyre a tulajdonos tőkeemelésének segítségével kerül sor. Ezt 

követően már nem csak félkész fűrészárut, hanem úgynevezett táblásított termékeket: 

svédpadló, ajtó, lépcsőelem alapanyagát is gyártani fogunk. Vizsgáljuk azt is, hogy hogyan 



tehetjük gazdaságosabbá a csaphornyos parketta, lambéria előállítását a Sárospataki Faipari 

Üzemben.  

Az idegenforgalom fejlesztésére 10 milliókat költenek, erdőterületük közel 70 

százaléka ugyanis táj- és természetvédelmi oltalom alatt áll. A társaság területén működik a 

Bükki Nemzeti Park, illetve az Aggteleki és a Hortobágyi Nemzeti Park egy része is, valamint 

a bükki, a zempléni, mezőgazdasági tájvédelmi körzetek. Nagy igyekezettel teszik vonzóbbá 

az erdei turizmust. Területükön kiemelkedő szerepe van a vadgazdálkodásnak és a 

vadászatnak. Az erre a célra alkalmas erdőterület ugyanis meghaladja a 60 ezer hektárt. 

Nemes vadjaink: az úz, a szarvas (kárpáti szarvasbika), vaddisznó, a muflon. A turisták 

kedvelt időtöltése a nosztalgiavonatozás, a Lillafüred-Miskolc-Garadna és a Pálháza-Rostalló 

erdei kisvasúton. Sok látogatója van a sárospataki, a regéci és a boldogkőváraljai váraknak is. 

A borkörút központja Tokaj. 

 

Árvíz, belvíz, aszály és vízgazdálkodás 

 

(1) A közelmúlt évek tanulságai élesen rávilágítottak az aszály, a belvizek és árvizek 

összefüggéseinek komplex jellegére és az orvoslás lehetőségeire. A napnál is világosabbá 

vált, hogy az árvízvédelemben a gátak, valamint a levonuló víz magassága közötti 

versenyfutás nem lehet egyedüli megoldás, hanem a nagyvízi lefolyás gyorsítása, az árvízi 

meder tisztítása, a nyári gátak részbeni-egészbeni elbontása, a területek mezőgazdasági-

erdőgazdasági hasznosításának megváltoztatása, víztározók létesítése, a nagyvizek 

„kiengedése” és a határokon kívüli vízgyűjtő területekkel való nemzetközi kapcsolatok 

erősítése, valamint a gátak gondozása, megerősítése, helyenkénti magasítása, a 

belvízvédelemben a vizek kétirányú mozgása és az altalajlazítók ismételt széleskörű 

alkalmazása jelenti a megoldást. Az ár- és belvízvédelemben a szemléletváltásra és a komplex 

megoldásra való törekvést az időjárási anomáliák sürgetően vetik fel, elegendő a közelmúlt 

már említett kisebb-nagyobb árvizeire, talajcsuszamlásaira, helyi vízfolyások kiöntéseire, 

sárlavinákra, viharkárokra, vetés-aratás nehézségeire emlékeztetni. 

 

(2) A belvizek a Tisza-szabályozást követően kerültek előtérbe, úgy, hogy már 1871-

ben törvénnyel szabályozták a belvizek elvezetését. Napjainkban a mély fekvésű területek 

belvíz miatti veszélyeztetettsége jelentős. A pénztelenség, a kisbirtokosok felszereltségének, 

szakismereteinek hiányosságai miatt sem önállóan, sem szolgáltatásként nem alkalmaznak 

altalajlazítókat, amely az aszály és a belvíz elleni küzdelem hatásos eszköze, s amit 



támogatásokkal, összefogásban végzett szolgáltatások keretében lehetne újra kívánatos szintre 

hozni. Emellett rontott a helyzeten az is, hogy a birtokhatárok változása következtében a régi 

árkokat betemették, újakat a legtöbb helyen nem hoztak létre, a településeken nem 

gondoskodtak a vízelvezető árkok karbantartásáról. Hasonló történt a településeken átfolyó 

kisvízfolyásokkal is. 

 

(3) Magyarországon az aszályos és a belvizes évek gyakorisága, nagysága és 

kárkövetkezménye eltérő. A nagy kiterjedésű aszályos területek jövőbeni valószínűsége 

nagyobb, szemben a lokális, vagy kisebb területeket érintő bel- vagy árvizekkel. Mindez 

azonban nem feledteti, hogy a gyakoribbá váló rendkívüli időjárási események, a lezúduló 

hatalmas esőzések, havazások kisebb-nagyobb (lásd: Rába, Hernád, Körösök és Tisza) 

veszélyes helyzeteket és komoly károkat okoznak. 

Magyarországon ugyan a légköri erőforrások változékonyságának fő veszélye a 

mezőgazdaságban az aszály, de a vázolt események, a közelmúlt hónapok bizonyítják, hogy 

egyaránt fel kell készülni aszályra, belvízre, árvízre, fagykárokra, jégverésre, helyi 

özönvizekre, zivatarokra, ezekből eredő katasztrófákra, pontosabban azok lehetséges 

megelőzésére, a károk csökkentésére, helyreállításra, a jogszabályi háttér és a kártérítés 

lehetőségeinek megteremtésére. 

 

Birkás Márta kutatásainak megállapításai 

A várható klimatikus szélsőségekre tekintettel az adott idény szerint alkalmazkodva 

szükséges módosítani, ésszerűsíteni a nyári talajműveléseket. Aszályos idényben lehetőleg a 

mulcshagyó művelések jelentik a megoldást, mellőzve a nagy vízvesztő felület kialakítását, ne 

maradjanak elmunkálatlan nyári szántások. Csapadékos idényben a legkisebb kárt okozó 

eljárásokat célszerű alkalmazni. Az ilyenkor okozott kár fokozza a talajok 

klímaérzékenységét, v.ö. 1999 csapadékos őszét követően a 2000. év aszálykáraival. 

Hasznosságát tekintve több figyelmet kíván a szakszerű, tarlógondozás és a mulcshagyás. 

A talajszerkezet kímélésére olyan tarlóművelési mód minősülhet előnyösnek, amely 

nem rontja a morzsás szerkezetet, illetve a létrehozott állapot előmozdítja a morzsásodást és 

mérsékli a rögképződést. E feltételnek például a síktárcsás porhanyító és a kultivátor igen jól, 

a hagyományos elmunkálóval (gyűrűs-, pálcás henger) kombinált tárcsa jól, az elmunkáló 

nélkül használt tárcsa pedig alig felel meg. A hántatlan tarló talajában a morzsásodás helyett a 

rögösödés erősödik. Például 2005-ben a hántatlan, gondozatlan tarlón az aratáskor még 

meglévő felszíni morzsákat az esők eliszapolták, a szalma fogyása védtelenné tette a talajt. A 



kímélő eszközök (síktárcsás porhanyító, mulcs-kultivátor) használatakor, a tarlóművelés nem 

rontotta a morzsásságot, hanem megőrizte azt. A kedvező biológiai folyamatok hatására 

további morzsák keletkeztek. 

 

(4) A vízgazdálkodásban az árvízvédelem fokozódó jelentőségével és a lefolyó 

víztömege egy részének tározókban, holtmedrekbe, mélyedésekben való visszatartásával, 

ezáltal az árvízszintek csökkentésével indokolt számolni. Korábbi statisztikai átlagok alapján 

2-3 évenként kisebb vagy közepes, 5-6 évenként jelentős, 10-12 évente pedig rendkívüli 

árvizek kialakulására lehetett számítani. A jövőben várható extremitások miatt, főleg helyi 

jelentőséggel megváltozik ezek gyakorisága. A mértékadó árvizek szintje alatt fekszik az 

ország területének csaknem egynegyede, ahol 700 településen 2,5 millió ember él. Itt 

helyezkedik el a megművelt földek egyharmada, a vasutak 32%-a, a közutak 15%-a és itt 

termelik a GDP 30%-át. Az árvízi elöntésnek kitett területeken kockáztatott vagyonérték több 

mint 5000 Mrd Ft. (Romániában 2005. év nyarán bekövetkezett nagyméretű árvíz 

figyelmeztető és tanulságos!)  

A szélsőséges vízjárások és csapadékesemények a magasparti helyzetű településeknél 

(pl. dunai magaspartok) tömegmozgásos folyamatokat indítanak el, melyek költségei a 

kárelhárítást jelentősen megnövelik. (Pl. jelenleg Érd, Ercsi magaspart vagy Dunaszekcső.)  

 

A vízügyi beruházási és karbantartási lehetőségek a 2002-2004-es időszakban évről 

évre csökkentek. 2004-ben a vízügyi igazgatóságok norma szerinti karbantartási igénye 14 

Mrd Ft volt, a pénzügyi tervekben biztosított forrás pedig 2,9 Mrd Ft. Az üzemeltetési igény 

3,4 Mrd Ft, a tényleges támogatási forrás 0,5 Mrd Ft. Ez a helyzet nem tartható fenn. Az 

Állami Számvevőszék jelentése (2005. május) felfedte a hazai hiányosságokat. 

 

A vízügyi szervezetek tervei rendelkezésre állnak különböző méretű víztározók 

építésére, és ezzel az országon átfolyó vízmennyiség egy részének visszatartására, illetve 

hasznosításra, öntözésre, tógazdaságokra, valamint rekreációs célokra. Egyre nagyobb 

visszhangot kap a természetes mélyedések hasznosítása a vizek kieresztése, tározása céljából. 

 

(5) Az öntözésben az ún. „kettős rendeltetésű” vízrendszerek kialakítása és 

működtetése várat magára. Sajátos magyarországi helyzet, hogy a belvízzel leginkább 

veszélyeztetett területek nagy része az ország legaszályosabb zónáiban található! 



Következésképpen a belvízelvezetést és az öntözővíz szállítást – ahol ez lehetséges – egy 

rendszerben célszerű megoldani, mely a sík, esés nélküli területeken is eredményesen 

alkalmazható. 

Az öntözési technológiák víztakarékos és költségkímélő továbbfejlesztése a megelőzés, 

védekezés fontos részét képezi. 

 

Az árvízvédelmi gátak magassága és a folyók vízszintemelkedése között zajló verseny 

kézzelfogható ténye ismeretében egyértelmű, hogy gátak nélkül a Kárpát-medence alján nem 

fejlődhetett volna a gazdaság, a kereskedelem, a közlekedés, nem bővülhetett volna a 

településhálózat, a népesség száma. Széchenyi és társainak erőfeszítései napjaink gazdag 

öröksége. A gátrendszer kombinálható az árvízi szinteket csökkentő tározók létesítésével, a 

vizek kieresztésével. Ezek azonban nem azonosak a valamikori fokgazdálkodással, ami a 

sekély medreket övező magasabb partszakaszok alacsonyabb részein, fokokon kilépő 

árhullámok nyomán formálódott. Az így öntözött legelőkön és kitűnő ivóhelyeken állattartás 

és halbőség jött létre, ami nem kedvezett a szántóföldi termelésnek és a közlekedésnek. Ha az 

árvizek elmaradtak, akkor ínséges évek következtek. A természetet mintázva a gazdálkodók 

mesterségesen is létrehoztak fokokat, területeik öntözésére, halastavak feltöltésére. Ez a fajta 

fokgazdálkodás ugyan nem támasztható fel, de az árvízi tározók helyenként többcélú 

hasznosítása megvalósulhat. 

A 2006. évi áprilisi árvízi védekezés eredményessége – a védekezők szervezettségén és 

összefogásán túl – a többször meggyengített vízügyi szakembergárda hivatástudatát dicséri. A 

töltések kezdődő meghibásodásait a képzett és gondos segéderők észlelték és jelentették. A 

szükséges védelmi munkákat vízépítő mérnökök terveztek és szervezték, azok 

végrehajtásában fontos szerepe volt a vízügyi gátőr- és technikusgárdának. Sajnálatos, hogy a 

hírközlők a vízügyi szakszemélyzet megszólaltatását mellőzték leginkább. A vízügyi szolgálat 

megerősítése, szervezetének korszerűsítése, értékeinek elismerése múlhatatlan feltétele annak, 

hogy az árvizek fenyegetéseivel szemben a jövőben is eredményesen állhasson helyt. 

 

Harkányi Kornél szerkesztett összeállítása a vízügyi szolgálat és a vízkárelhárítás 

l. Magyarország – földrajzi fekvése következtében – a Kárpát-medence árvízzel, 

belvízzel és aszállyal nagymértékben veszélyeztetett területe. Az elmúlt közel évtizedes száraz, 

aszályos időszakot követően 1998-2001 között négy rendkívül veszélyes árvíz vonult le a 

Tiszán, majd 2002-ben a Dunán. Az elmúlt években a rendkívül szélsőséges időjárás 

következtében a belvíz és a helyi vízkárok is jelentős gondokat okoztak. A szélsőséges 



jelenségek egyre gyakoribb előfordulása miatt a vízkárelhárítás stratégiai jelentőségű, 

feladattá vált, melynek keretében vízgyűjtő szemléletű gondolkodás szükséges a regionális, 

helyi feladatok megtervezéséhez, illetve végrehajtásához. Ehhez természetesen (két-, illetve 

többoldalú) nemzetközi együttműködés szükséges. 

Az árvíz- és belvízvédekezésnek Magyarországon nagyok a hagyományai. Az elmúlt 

150 évben mintegy 4200 km hosszúságú árvízvédelmi fővédvonal épült a folyók mentén. A 

töltések magasságát a mértékadó (1%-os valószínűségű, azaz 100 éves visszatérési idejű) 

árvízszint +1 m-es magassági biztonság figyelembevételével határozták meg. A cél az árvizek 

minél gyorsabb, lehetőleg károk nélküli levezetése. A mértékadó szintet meghaladó árvizek 

esetén szükségtározók megnyitásával az árvízcsúcsok csökkenthetők. 

Az elmúlt évtizedekben az árvízszintek jelentősen megemelkedtek,  

- az egyre szélsőségesebbé váló időjárás,  

- a meder vízszállító képességének csökkenése; 

- a vízgyűjtőn történt emberi beavatkozások következtében.  

A gátak további emelése már nem járható út! 

2. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási, és az ezzel együtt járó árvízi, illetve aszály 

jelenségek egyértelműen felhívták a figyelmet arra, hogy a korábbi vízgazdálkodási gyakorlat 

nem tartható fenn. Az eddigi „küzdelem az árvizekkel” szemlélet helyett az „együtt élni az 

árvízzel” szemléletre szükséges váltani.  

A belvizek és aszályok kezelésében pedig területhasználat-váltás, és talajművelés 

korszerűsítése (altalaj lazítás), árok- és csatornarendszer karbantartása, továbbá fajtaváltás 

szükséges. Ezekkel egy időben lehetőleg minél nagyobb mértékben célszerű visszatartani, 

illetve a vízhiányos helyekre vezetni a feleslegesnek tűnő vizet. Ezt az új szemléletet tükrözi 

és valósítja meg a gyakorlatban a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) kormányprogram, 

amelynek célja nem csupán az árvizek elleni védekezés, hanem – többek között – a 

vízhiányos időszakok hosszának minimalizálása, megfelelő vízvisszatartási és 

vízkormányzási módszerekkel. 

Az 1990-es években Európa-szerte előfordult sorozatos rendkívüli árvizek, továbbá a 

2002. évi Duna- és Elba-völgyi árvizek nyomán 2004. II. félévében – az EU Holland 

Elnöksége alatt, kifejezett és elismert magyar támogatással – indult el az EU Árvízi 

Kockázatkezelés-tervezési Cselekvési Programja. E program – az EU, Norvégia, Svájc és a 

jelölt országok Víz Igazgatóinak pártfogásával, francia és holland vezetéssel, magyar és 

német, valamint Bizottsági részvétellel megszervezett fogalmazócsoport – 2003-ban 



megalkotott, „Az árvízmegelőzés, árvízvédelem és -védekezés legjobb gyakorlata” című 

dokumentumot fejlesztette tovább. 

Időközben – még a 2001 évi magyar kezdeményezés nyomán – a 13 parti országot és 

az EU-t tömörítő Duna-védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) keretében, magyar vezetéssel 

megkezdődött a Duna-medence Fenntartható Árvízvédelmi Cselekvési Programjának 

kidolgozása, melyet az ICPDR Miniszteri Értekezlete 2004. decemberében hagyott jóvá. 

Ennek végrehajtása – a részvízgyűjtők árvízvédelmi cselekvési terveinek kidolgozása – azóta 

zajlik. 

Az EU Árvíz Irányelv tervezete 2005-ben elkészült, elfogadása és bevezetése az idei 

évben várható. Az Irányelv célja az emberi egészségre, a környezetre és a gazdasági 

tevékenységre gyakorolt árvízi kockázatok csökkentése. Az Irányelv csupán a szükséges 

keretszabályokat rögzíti, a konkrét intézkedések illetve részletek kidolgozása a tagországok 

feladata. 

3. A hazai árvízvédelmi fejlesztések egyrészt a nagyvízi meder (a hullámtér) 

vízszállító képességének javításával, másrészt árapasztó tározók alkalmazásával számolnak. A 

nagyvízi meder vízszállító-képességének javítása az alábbi fontosabb műszaki megoldások 

alkalmazásával érhető el 

 az árvízi lefolyási sáv biztosításával; 

 a nyárigátak fennmaradásával, áthelyezésével, vagy teljes megszüntetésével; 

 az övzátonyokkal kapcsolatos feladatokkal; 

 folyószabályozási beavatkozásokkal; 

 az árvízvédelmi fővédvonalak nyomvonalának esetleges módosításával 

(áthelyezésével). 

A nagyvízi meder vízszállító-képességének javítását a teljes hullámtér 

természetvédelmi revitalizációjával együtt indult megvalósítani. A beavatkozásokat alulról 

felfelé  

4. A Tisza-völgyi árapasztó tározó-rendszert (a szabályozott vízkivezetéssel 

megvalósuló ártér-reaktiválást) vizsgálva megállapítható, hogy a tározók megvalósíthatók a 

javasolt helyeken. 2004-2007 években kerül sor a Cigánd-Tiszakarádi, Szamos-Kraszna közi, 

Nagykunsági, Hanyi-Tiszasülyi, Tiszaroffi árapasztó tározók, valamint a Nagykörűi tározó I. 

ütemének megvalósítására. További tározók építése 2007-2013 között EU finanszírozású 

nagyprojektek keretében történik. 

A kiválasztott öt árapasztó tározó – 1000 éves visszatérési idejű árvízi esemény 

bekövetkezésekor – a Tisza teljes hazai szakaszán képes kifejteni hatását. A lokális, illetve a 

vonal-menti összegzett hatás 60 cm-es árapasztást elérésére nyújt lehetőséget. 



Az egyes tározók igénybevétele 30-40 évenként valószínűsíthető. Annak a 

valószínűsége, hogy a tározórendszer minden tagja egyidejűleg feltöltődjön, csupán 1% alatti. 

Rendkívüli – mértékadó árvízszintet meghaladó, közvetlen gátszakadással fenyegető – 

helyzetben haladéktalanul meg kell kezdeni a veszély elhárítását, az árapasztást, a tározók 

feltöltésével. A felső-tiszai tározókba a hatékony árapasztás, érdekében 3-10 napig célszerű az 

árhullámot kivezetni. A teljes elárasztás időtartama egy hónapra tehető. A közép-tiszai 

tározók vízelvonása 10-20 napig tart, a tározási idő egy hónap. 

5. Igen fontosak az úgynevezett nem-szerkezeti módszerek, mint a szervezeti 

kérdések, az észlelő hálózat, a monitoring, az informatika, az előrejelzés, a védekezés 

„infrastruktúrája” (védelmi központok, utak, hírközlés, anyagok, eszközök, védelmi-, és 

lokalizációs tervek, stb.). 

a/ Az árvízi helyzet várható alakulásának meghatározása a vízrajzi előrejelzések 

feladata. Magyarország jelenlegi előrejelzési rendszere az 1979-86. évek módszertani 

fejlesztéseinek eredményeire támaszkodnak. Csaknem minden vízügyi igazgatóságon 

készülnek árvízi előrejelzések, továbbá a VITUKI-ban működő Országos Vízjelző 

Szolgálatban, ahol az árvízi készültségen kívüli időszakokban is készítenek folyamatos 

előrejelzéseket (48 vízmérce-szelvényre). A KÖVÍZIG-ek elsősorban árvízi előrejelzéseket 

készítenek, árvízi készültség esetén, a VITUKI-val együtt mintegy 130 szelvényre. 

Jelentősen növekedett a hidrológiai előrejelzések időelőnye és megbízhatósága az 

„Előrejelzés 2000” nevű kutatás-fejlesztési projekt eredményeként. Jelenleg hat-napos 

vízállás előrejelzések készülnek, az ehhez szükséges meteorológiai fejlesztéseknek 

köszönhetően. Az eredmények Interneten is megjelennek, az árvízi eseményeket kiváltó 

hidrometeorológiai paraméterek (csapadék, hőmérséklet, hóviszonyok, stb.) térképi 

ábrázolásával együtt. 

b/ Nemzetközi együttműködés is szükséges, az eredményes vízkárelhárítás, a határokat 

átlépő biztonság megteremtése érdekében. Hazánk a határvízi vízgazdálkodás kérdéseit a 

szomszédos országokkal kötött kétoldalú államközi egyezmények keretében szabályozta. A 

Tisza vonatkozásában a tiszai ötoldalú egyezmény (Tisza Fórum) adja meg az együttműködés 

kereteit. 

A hatékony és sikeres nemzetközi együttműködés példájaként említhető az a 

segítségnyújtás, amit Magyarország nyújtott Ukrajnának illetve Romániának az elmúlt évek 

árvízi katasztrófái idején. 

c/ Az árvízvédekezéssel összhangban a belvíz elleni védekezés a biztonság második 

pillére. A természet-közeli, a jelenleginél költséghatékonyabb belvízvédelmet, illetve 



belvízkezelést célzó belvízgazdálkodásról szóló – FVM-mel közös – program kidolgozása 

napirenden szereplő aktuális probléma. 

d/ Az árvíz- és belvízvédelmet követően, nagyságrendben, a helyi vízkárok elleni 

védekezés és megelőzés biztosítja az ország lakosságának élet- és vagyonvédelmét. A helyi 

vízkárok megelőzésére országos programra van szükség, mert azok az ország bármely pontján 

előfordulhatnak. Jellemzője, hogy lokálisan 1-2 települést érint, de nagyságrendje, 

előfordulási valószínűsége kiszámíthatatlan. Az előrejelzés és annak az érintett lakosság 

körében történő széleskörű tudatosítása több tárca (KvVM, ÖTEM, FVM) és szervezet 

(OMSZ, OMIT, katasztrófavédelem, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, vízi 

társulatok), valamint az önkormányzatok szoros együttműködését teszi szükségessé, ezért a 

komplex program végrehajtásához kormányhatározat megalkotása vált szükségessé. 

Az 1005/2006. (I. 20.) Korm. határozat elrendeli, hogy a veszélyes időjárási hatások 

következtében előálló katasztrófahelyzetek lehetőség szerinti megelőzése, a kockázatok 

csökkentése, az élet- és vagyonbiztonság javítása céljából a lokális, nagy csapadékok okozta 

veszélyhelyzetekkel kapcsolatos előrejelzési és riasztási rendszer kezdje meg működését. 

e/ A települési belvíz- és csapadékvíz-elvezetés megoldása, illetve halaszthatatlanná az 

évtizedek óta elmaradt rekonstrukciós és fejlesztési munkák hiányosságainak felszámolása 

elsősorban a fokozottan veszélyeztetett településeken szükséges, ahol tervszerű 

beavatkozással csökkenthető a bel- és csapadékvizekből eredő kárveszélyes helyzetek 

kialakulása. Az elmúlt évek helyi vízkár előfordulási eseteiből következtetve kiemelkedő az 

Északi-középhegység – elsősorban a Mátra, a Cserehát, a Zempléni-hegység, és a Hernád-

völgye – településeinek veszélyeztetettsége. Mindezek mellett távlatokban a meteorológiai 

adatok figyelembevételével a síkvidéki területeken is fel kell mérni a zápor-tározási 

lehetőségeket. 

A települések csapadékvíz-elvezetésének biztosítása önkormányzati feladat. A 

belterületi vízrendezés fejlesztését, a települést veszélyeztető vizek visszatartásához szükséges 

tározók építését a helyi önkormányzatok önerőből megvalósítani nem tudják. A helyi 

önkormányzatok részére nyújtható pályázati források bővítése, az összegek emelése 

szükséges. Jelenleg csak a címzett támogatások és a céljellegű decentralizált támogatások 

között biztosítható forrás ezekhez a beruházásokhoz. A pályázati rendszer feltételeinek 

kidolgozása során a helyi vízkárral veszélyeztetett településeknek prioritást kell élvezni. A 

rangsorolás szakmai indoklását felmérésekkel kell megalapozni. A belterületi vízrendezésre 

évenként benyújtott pályázatok száma tízszerese, a tervezett beruházások összege 



ötvenszerese a támogatási lehetőségeknek. A fejlesztési feladatok – azok nagyságrendje miatt 

– csak egy hosszú-távú program keretében valósíthatók meg.  

f/ A csapadék előrejelzés fejlesztése és a riasztási rendszer kiépítése az eredményes 

vízkárelhárítás egyik meghatározó, önállóan megvalósítható, már rövidtávon is jelentős 

eredményt hozó eleme, ezért erre nagy hangsúlyt kell fektetni. 

g/ Magyarországot az árvizek és belvizek mellett az aszály is gyakran fenyegeti. Az 

aszály fogalmi meghatározása körül az árvízhez és belvízhez képest nagyobb a 

bizonytalanság. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) ajánlásait is figyelembe vevő, újabb 

keletű megfogalmazás szerint „az aszály az általános (szokásos) mértéket jelentősen és 

tartósan meghaladó vízhiány”. Magyarországon mindig is voltak súlyos aszályok. Ezek 

gyakran tragikus következményekkel jártak. A XXI. század első éveiben is aszályos évek 

következtek. Ezek közül a 2003. év különleges figyelmet érdemel. A csapadékhiány káros 

következményeit növelte, hogy a hőmérséklet 2003. nyarán volt a legmagasabb. Ebben az 

évben a nyári hőségnapok száma, tehát amikor a napi maximum meghaladta a 30 °C-t, 

országos átlagban 45 volt, ami rekordnak számít. Az aszály okozta károkat a 

mezőgazdaságban 50–55 milliárd Ft-ra becsülték 2003-ban. 

Az elmúlt évtizedben az aszály következtében a mezőgazdaságban keletkezett jelentős 

károk és az aszály valószínűségének az éghajlati változások következtében feltételezett 

növekedése indokolttá és sürgetővé tette az „Aszálystratégia” kidolgozását. 

Az aszálystratégia célja, hogy a társadalom felelős, döntéshozó tagjai és szervezetei 

számára rendszerbe foglalja az aszály elleni küzdelemhez szükséges módszereket, lépéseket 

és mindazokat a forrásokat, melyeket használni lehet az aszály megelőzésére, illetve a 

kialakulás valószínűségének csökkentésére, (a rendelkezésre álló vízkészletek megőrzésére), 

továbbá annak bekövetkezése esetén az okozott károk mérséklésére és tűrésére. A stratégia 

alapot jelent a rövid távú akcióprogramok kialakításához. Az aszálystratégia alapelvei: a 

megelőzés, az integrálás és az élőhelyekre épülő vízgazdálkodás. 

A vízgazdálkodás területén a nemzetközi trendeket figyelembe véve kell felkészülni az 

egyre nagyobb gyakorisággal és váltakozó jelleggel előforduló vízbőségre, illetve vízhiányra. 

A vízkészlet-gazdálkodásban és a vízkormányzásban ezért nagyobb figyelmet érdemelnek a 

víztározási lehetőségek és ezek hasznosítása (csapadékvíz helyben tartása, folyók vizének 

visszatartása, kis- és közepes víztározók építése, térségi vízátvezetések megteremtése), 

valamint a különböző ágazati stratégiák összehangolása. 

h/ Kiemelt feladat az öntözés, amely többcélú (termésbiztonság, fagyvédelem, aszály 

megelőzés stb.). 



6. Az éghajlatváltozás árvizek előfordulására, illetve kialakulására gyakorolt hatása 

mai ismereteink szerint nehezen ítélhető meg. Különösen bizonytalan ez kisebb vízfolyásaink 

árvédelmi stratégiájának alakításában, hisz a kisebb vízfolyások jelentősebb árvizeit azok a 

viszonylag kis területi kiterjedésű nagy csapadékok váltják ki, amelyek alakulásáról az 

éghajlatváltozás forgatókönyvei lényegében nem adnak tájékoztatást. Nagyobb folyóinkon, 

ahol a mértékadó árvizeket többnyire az esőzéssel együtt járó hóolvadás váltja ki, módosulhat 

a mértékadó árvízi helyzet: elsősorban a mértékadó tetőző vízhozam növekedhet meg, illetve 

a jelenleginél korábban, illetve gyakorlatban jelentkezhetnek az árvizek. 

A belvízvédekezés vízgazdálkodási feladatainak távlati stratégiáját az éghajlatváltozás 

alapvetően nem befolyásolja; továbbra is fel kell készülni tél végén, tavasz elején szélsőséges 

belvizek kialakulására. A belvízvédekezést sokkal inkább befolyásolja a területhasználat 

alakulása, ezért a belvízvédekezés és a területhasználat fejlesztését egymással szoros 

összhangban célszerű végezni. 

Nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy a nagyvízi hidrológiai események 

alakulásában az éghajlatváltozás valamilyen mértékben közrejátszik. Ezért a védelem szintjét 

mindenképpen növelni indokolt. Időben nem prognosztizálható, hogy mikor, de bizonyosra 

vehető, hogy újabb és újabb kiugró paraméterű árhullámok várhatók. A vízkárok elleni 

védelem műszaki és szervezési-igazgatási eszközökkel, illetve azok kombinációjával 

hatékonyan megoldható. Az 1998-2002 közötti öt év árvízvédelmi, belvízvédelmi, 

vízminőségi kárelhárítási és helyi vízkárelhárítási feladatai rendkívüliek voltak és 

önmagukban is indokolják, hogy a vízügyi szervek védekezési képessége elemzésre és 

felülvizsgálásra kerüljön. 

Egyéb körülmények is indokolják a vízügyi szolgálat védelmi képességének 

áttekintését. 2002 nyarán lényegesen megváltozott a vízügyi szervezet kormányzati irányítása. 

12 év után a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium életre hívásával a vízügy ismét egy 

minisztériumba került a környezet- és természetvédelemmel. 2003 végétől jelentős szervezeti 

változás következett be: a hatósági tevékenység leválasztásával, a vízügyi felügyeletek 

megszervezésével csökkent a módosított elnevezésű és feladatkörű környezetvédelmi és 

vízügyi igazgatóságok eszközrendszere. Lényegesen csökkent továbbá a KÖVÍZIG-ek 

létszáma is. 

Az árvízvédekezés gyakorlati lebonyolításának szervezeti és működési szabályait 

alapvetően a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. 

rendelet definiálja. A védekezés irányítási feladata e rendelet szerint: a rendkívüli 

árvízvédekezési, illetve belvízvédekezési készültség beálltáig a vízügyért felelős miniszter; a 



rendkívüli árvízvédekezési, illetve belvízvédekezési készültség tartama alatt a kormánybiztos; 

különösen nagy veszély esetén a kormánybizottság hatáskörébe tartozik. E két utóbbi esetben 

a vízügyért felelős miniszter, mint a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) illetékes 

helyettese látja el a feladatait. 

A védekezés irányítását az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT), valamint a 

területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok (KÖVÍZIG-ek) és Budapest 

főváros védelmi törzsei látják el. Védekezési készültség idején a védekezés műszaki 

feladatainak az irányítását, mint védelemvezető: a KÖVÍZIG-nél az igazgató; Budapest 

önállóan védekező városban pedig a fővárosi főpolgármester látja el. Az OMIT – a gyors 

segítségnyújtás érdekében – védekezési készültséget rendelhet el a nem védekező KÖVÍZIG-

eknél is. 

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság 

(OKTVF) megszüntetése után – a 2006. januártól létrehozott – Vízügyi Központ és 

Közgyűjtemények (VKK) központi ügyelete állandó ügyeleti szolgálatot tart mind az árvíz- és 

belvízkárok, mind a vízminőségi károk elhárítását, illetőleg a vízgazdálkodás egyéb területeit 

érintő témakörökben. Védekezési készültség elrendelésekor, vagy más, sürgős intézkedést 

igénylő esetben a segédletekben foglaltaknak megfelelően riasztja, illetve tájékoztatja az 

intézkedésre jogosultat. 

Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) törzsvezetőből és helyetteseiből, 

műszaki ügyeletből, az annak alárendelt műszaki és ellátó szakcsoportokból, a VKK 

Ügyeletből, és tájékoztató szolgálatból áll. Felügyeli az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi 

Központi Szervezet Kht.-t (ÁBKSZ), a 12 KÖVÍZIG és Budapest főváros védelmi 

szervezetének működését. Az OMIT vezetője a KVVM Vízkárelhárítási Főosztályának 

vezetője, helyettesei a Főosztály szakirányú vezetői, valamint a VKK vízügyi igazgatója. A 

védekezés irányítását a törzsvezető a műszaki és az ellátó szakcsoportok, valamint az ÁBKSZ 

Kht. segítségével a műszaki ügyelet útján látja el. 

A helyi védelemvezetés műszaki irányítása az országban levő 12 KÖVÍZIG feladat és 

hatásköre. Egyszemélyi felelős védelemvezető a vízügyi igazgató, akit a munkájában a helyi 

Törzs segít. A Törzs mellett számos szakcsoport (hidrológiai, anyag és szállítás, lokalizációs 

stb.) egységes szervezeti rendben működik. 

A vizek kártételei elleni védekezés és a vízminőségi kárelhárítás hatékonyságának 

fokozása érdekében a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok különleges védekezési 

feladatainak ellátására speciális egységeket kell működtetni (7/1979. (V. É. 12.) OVH utasítás 



a vízügyi igazgatóságok Műszaki Biztonsági Szolgálatáról, amely nem tévesztendő össze az 

ÁBKSZ Kht.-val). 

A vízminőségi kárelhárítás jogszabályi alapját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény jelenti. A törvény a vizek kártételei elleni védekezésről szóló fejezetben 

tárgyalja ezt a kérdést. E szerint: ha a vizek előre nem látható események miatt rendkívüli 

mértékben elszennyeződnek (vagy elszennyeződhetnek), akkor a keletkező károk megelőzése, 

elhárítása, illetve mérséklése – azaz a vízminőségi kárelhárítás – minden érintett 

kötelezettsége, szemben az árvíz- és belvíz, illetve a helyi vízkárelhárítással, ahol a megelőzés 

és a védekezés az arra rendelt létesítményen elsődlegesen a létesítmény kezelőjének a 

feladata. Ehhez igazodóan sajátos a feladat- és felelősségi körök megosztása is, amit a 

vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról szóló 132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet 

állapít meg. A megváltozott szervezeti rend indokolttá tette e jogszabály korszerűsítését is. A 

jogszabály módosítása folyamatban van. 

A kárelhárítás országos irányítását a környezetvédelmi szervek tekintetében a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM), a vízügyi szervek tekintetében a KvVM 

minisztere a VKK vezetője útján látja el. 

A környezet- és vízügyi szervezet korszerűsítése tervezett szerint folyik, a Kormány 

azon célkitűzéseinek figyelembevételével, melyek az olcsóbb, hatékonyabban működő, az 

állampolgárok elvárásainak megfelelő, szolgáltató állam, az ügyfélbarát közigazgatás 

kialakításának irányába mutatnak. A cél eléréséhez vezető feladatokat csak ütemezetten lehet 

végrehajtani úgy, hogy az állami feladatok magas szakmai színvonalú végrehajtása ne 

sérüljön. A jelenlegi szervezeti változások végrehajtása a fentiekben rögzített céloknak 

megfelelően történik. 

Az OKTVF megszüntetése nem jelent közvetlen árvízvédelmi kockázatot: a vízügyi 

szervezet feladata a védekezés irányítása, amelynek eleget tud tenni, ugyanakkor a tényleges 

védekezés, mint korábban is, csak a társszervezetek, önkormányzatok és közerő bevonásával 

lehetséges. A vízkárelhárításban meghatározó szerepet betöltő Országos Műszaki Irányító 

Törzs természetesen a jövőben is megmarad, de olyan szervezeti formában, amely a 

minisztérium eddiginél közvetlenebb irányításán alapul. Ez vonatkozik az elmúlt években 

végrehajtott fejlesztésekben az egyre korszerűbb informatikai háttérre is, amely napjainkra 

olyan szintet ért el, hogy azt a védekezés nélkülözhetetlen elemévé teszi. 

Az elmúlt években a vízügyi területi szervezeteknél jelentős létszámcsökkenés történt 

– részben hatósági feladatok „zöldhatósághoz” kerülésével – ezt azonban ellensúlyozzák a 

végrehajtott árvízi fejlesztések mellett a védelmi eszközök és különösen az informatikai, 



hírközlési fejlesztések, technológiák, valamint az együttműködő kivitelező szervezetek, 

amelyek jelentős bázisai napjaink árvízvédekezésének.  

A 2005. évi vízkárok közül a KvVM feladatkörébe tartozó ár- és belvíz-védekezési 

feladatokat a vízügyi szervezet magas szinten látta el. A közelmúlt évek súlyos árvízi 

helyzeteiben a magyar vízügyi szakemberek kiválóan helytálltak, még a határon túli 

területeken is képesek voltak – magas szakmai színvonalon – hozzáértésükkel és munkájukkal 

segíteni. 

 

Kolossváry Gábor szerkesztett összeállítása a belvízről, belvízvédelemről és a 

belvízgazdálkodásról 

 

Magyarország síkvidéki területeit morfológiai szempontból rendkívül kis 

magasságkülönbségek, medence jellegű elhelyezkedés, a ritka természetes vízhálózat és a 

nagy kiterjedésben rossz vízgazdálkodású talajok jellemzik. Az ország síkvidéki 

vízgyűjtőterülete 43 705 km
2
 (ez összesen a teljes vízgyűjtő 32%-a), 12 796 km

2
 mérsékelten, 

16 881 km
2
 pedig alig veszélyeztetett. 

A síkvidék belvíz-veszélyeztetettségének okai: 

a/ Környezeti adottságok: 

- Az egyenlőtlen területi eloszlásban jelentkező szélsőséges csapadék maximumok. 

- A kis felszínesés. 

- A kötött fizikai féleségű, gyenge vízvezető képességű talajok. 

- A medence jelleg. 

- Korlátozott gravitációs bevezetési lehetőségek a mértékadó vízszállítási időszakokban a 

befogadók magas vízszintjei következtében.  

b/ Antropogén tényezők: 

- A birtokviszonyok megváltozását nem követte a vízelvezető rendszer átalakítása. 

- Nem az adottságoknak megfelelő területhasználati módok. 

- Helytelen talajművelés (mélylazítás elmaradása). 

- A vízelvezető rendszerek elemeinek folyamatos karbantartásának elmaradása. 

- A szükségesnél kevesebb erdő. 

A belvízvédekezést a nagy mennyiségű csapadékon kívül az árvíz jelenléte is 

szükségessé teheti, mivel a gravitációs kivezetési lehetőség megszűnése miatt a 

szivattyútelepeket üzemeltetni kell (üzemeltetési kényszer). Bekövetkezhet, sőt 1999-2000-



ben már is előállt a vízkár-elhárítási védekezések szempontjából az a mértékadó helyzet, hogy 

a belvizek és az árvizek egy időben lépnek fel, mely során egyrészt megnő a belvizek 

mennyisége, másrészt nehezebbé válik a belvízvédekezés. 

A belvízzel leginkább veszélyeztetett térségek a következők: 

- Felső-Tisza környéki tájak, 

- Hortobágy melléke, 

- Jászság, 

- Dél-borsodi síkvidék, 

- Nagykunság, 

- Berettyó-Körös vidék, 

- Alsó-Tisza vidéke, 

- Duna menti síkság. 

Az elöntések gyakorisága és kiterjedése 

Folyóink vízgyűjtő területének földrajzi elhelyezkedése és a Kárpát medence éghajlati 

viszonyai miatt az év bármely szakában fordulhatnak elő árvizek, és nagy a belvizek 

előfordulásának gyakorisága is, mely szerint 

- 2,5 évente 100 ezer hektár, 

- 5 évente 180 ezer hektár, 

- 20 évente 350 ezer hektár 

elöntése várható. 

A 70-es belvízelöntési adatsor alapján 300 ezer hektárt megközelítő, vagy afeletti 

belvízi elöntés volt még 1966-ban, 1970-ben és 2000-ben. A belvizek gyakoriságára jellemző, 

hogy az utóbbi 57 évből mindössze 3 olyan év volt (1973, 1976 és 1990), amikor nem került 

sor belvízvédekezésre. 

Az elmúlt 10-15 év kutatásai alapján hazánk térségében az üvegházhatás erősödésével, 

a következő évtizedekben a feltételezett globális éghajlatváltozás miatt az átlagnál nagyobb 

hőmérséklet-emelkedés várható, melyet a tenyészidőszak vízellátottságának romlása 

(gyakoribb aszályok jelentkezése) kísérhet. Az előrejelzések (becslések) szerint azonban az 

éves csapadékmennyiség kismértékben növekedhet is, a téli-tavaszi szélsőséges eloszlású és 

növekvő mennyiségű csapadékok hatására az ár- és belvizek előfordulási valószínűsége is 

megnő. 

A klímaváltozás miatt bekövetkezhető szélsőséges helyzetek mérséklésére 

folyamatosan készülni kell. A belvízelvezető rendszereket (beleértve a kizárólagos 



forgalomképes és jegyzett tőkében szereplő állami és nem állami önkormányzati kezelésű és a 

jelenleg gazdátlan és ősállapotban lévő üzemi és üzemközi csatornákat) folyamatosan és a 

fontosság sorrendjében középtávú tervidőszakokat megcélozva (a szélsőségek mérséklésre) 

alkalmas műszaki állapotba kell hozni. 

A belvízvédelem infrastrukturális háttere 

Magyarország síkvidéki területét 85 belvízrendszer fedi le, melyek térbeli lehatárolása a 

közigazgatási határoktól eltérő, és amelyek nagy térségekben egységes kezelést (fejlesztést, 

fenntartást, üzemeltetést, szabályozást) igényelnek.  

Egy-egy belvízrendszer sem természeti adottságaiban, sem társadalmi, gazdasági 

viszonyaiban, sem ökológiai viszonyaiban-követelményeiben nem tekinthető homogénnek. 

Ezért a belvízrendszereket alrendszerekre, öblözetekre, rész-öblözetekre célszerű bontani. A 

rész-öblözet lehet az a szint, ahol vízgazdálkodással szembeni területi igényrendszer már 

konkrétan megfogalmazható, és a térben differenciált, időben dinamikusan változtatható, 

szabályozható nagytérségi vízgazdálkodási rendszerhez illeszthető.  

A belvízvédelmi rendszer (a csatornák, szivattyútelepek, vízkormányzás, igazgatás 

stb.), mely földrajzi adottságaink miatt világszerte egyedülállóan nagy kiterjedésű, az 

árvízvédelmi és öntözőrendszerekkel együttesen a nagytérségi vízháztartás-szabályozás 

eszköze.  

A vízelvezetés fajlagos kiépítettsége 10-78 l/s km
2
 között változik, a területileg átlagos 

27,2 l/s km
2
. Ez a kapacitás átlagosan 10 évenként előforduló belvizek 15 nap alatti 

levezetésére ad lehetőséget. A főművi kapacitás bővítése nem időszerű. 

Az 1990-es évekre az ország mintegy 44,5 ezer km
2
 kiterjedésű síkvidéki vízgyűjtőjén 

46,7 ezer km hosszú csatornahálózat alakult ki. Ebből jelenleg 8,5 ezer km-t a 

környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, 3,1 ezer km-t a földművelésügyi hivatalok, 20,3 

ezer km-t a vízgazdálkodási társulatok kezelnek – a 2,1 ezer km önkormányzati, és körülbelül 

12,7 ezer km (mezőgazdasági/magán) üzemi csatorna képezi a belvízelvezető hálózat 

alapelemeit. 

A belvízgazdálkodás érvényesítése 

Az aszálykárok csökkentésének egyik lehetséges eszköze a vízkészletek biztosítása, ezért 

ahol csak lehet, szorgalmazni kell a vízvisszatartási (arra előzetesen kijelölt területen és a 

mederben), belvíztározást, amely a vízkészletekkel való takarékos gazdálkodáson kívül, 

fontos szerepet játszhat az öntözési és halastavi célú vízkészletek megőrzésében, az új vizes 

élőhelyek kialakításában, továbbá az ökológiai célú vízkészletek biztosításában mutatkozik 

meg. E tevékenységnek a jelenleginél magasabb szinten való művelése a síkvidéki 



vízrendezési létesítmények rekonstrukcióján túl további fejlesztést igényel, mivel új 

létesítmények és belvíztározók építését igényli. 

Jelenleg a mintegy 8500 km kizárólagos állami tulajdonú belvízcsatornából 3065 km 

kettősműködésűként funkcionál. Ezek a csatornák a téli-tavaszi belvizek levonulását követően 

az öntözővíz szállításában vesznek részt. Kiemelten fontos szerepük lehet az aszályos 

időszakban az ökológiai vízigények kielégítésében. Jobb kihasználtságuk mellett ez a 

működés a csatornák fenntartottsági viszonyaira is kedvező. A belvízcsatornák 

kettősműködésűvé tétele a belvízgazdálkodás egyik fontos eleme lehet.  

A működés feltételei: 

 Belvízcsatornák. A csatornák hosszú távon legyenek alkalmasak a belvíz 

levezetésére. A tározásra kiválasztott szakaszok műszaki alkalmassága jelentse azt, hogy a 

vízi létesítmény töltései, a szakaszoló és oldal műtárgyai alkalmasak folyamatos (tározói) 

működésre. A bögéző műtárgyaknál a vízállás észlelés és távadás legyen megoldva. 

 Kettősműködésű csatornák. Az öntözővíz szállításra igénybevett belvízcsatornák 

egyaránt legyenek alkalmasak mindkét funkció (belvíz elvezetés és öntözővíz szállítás) 

ellátására. Az öntözővizet is szállító belvízcsatornák vízminősége feleljen meg az eredetileg 

öntözési célra épült vízszétosztó létesítményeken biztosított paramétereknek. Ezek szennyvíz 

vagy „tisztított szennyvíz” elvezetési célt nem szolgálhatnak. 

 Öntözőcsatornák. Az öntözőcsatornák és az öntözővizet szállító belvízcsatornák a 

minőségi és megbízható mezőgazdasági termelési rendszer egyik legfontosabb részei, 

vízminőségük megóvásáról szigorú intézkedésekkel gondoskodni szükséges. Jelenleg is van 

olyan része a vízszétosztó rendszernek, amelyek egyes városok falvak tartalék ivóvíz bázisát 

képezik. Ez a rendszer alkalmas és üzemképes kell, hogy maradjon a kedvezőtlen irányú 

klímaváltozás ma még nem teljes mértékben számba vehető negatív hatásainak mérséklésére 

is. 

 

Rakonczai János és Kovács Ferenc a szárazodás okairól és következményeiről a Duna-

Tisza közén 

Megállapították, hogy az 1980-as évek második felétől a jelentős csapadékhiány és 

egyes antropogén tényezők hatására egy szárazodási folyamat indult el az Alföldön, amely 

következményeiben leginkább a Duna-Tisza közén mutatható ki, de más dél-alföldi 

területeken is érzékelhető. 



Feltárták, hogy a szárazodási folyamat keretében megfigyelt talajvízszint-csökkenés a 

Duna-Tisza közén legalább mintegy 5 milliárd m
3
 vízhiányt okozott. ez az 1990-es évek 

néhány csapadékos esztendejének hatására némileg csökkent ugyan (kb. 3,5 milliárd m
3
-re), 

azonban ez csak a terület egyes részein eredményezett valamelyest javulást. A területen 

tapasztalt talajvízszint-csökkenés főként a domborzatilag magasabb helyzetben levő 

területeket sújtja. Ezeken a területeken a csapadékos időszak sem hozott érdemi javulást. Ez 

az oka annak, hogy kb. 1500 km
2
-en a normalizálódás alig remélhető. 

A vízzel borított területek felszíne a mindenkori csapadékviszonyok függvényében 

ingadozik, azonban a nyílt vízfelszínek folyamatosan zsugorodnak, csapadékos évek során is 

kimutatható, hogy a növényzet birtokba veszi az egykori vízfelszíneket. A csökkenés 

differenciált ugyan, de gyakorlatilag mindenütt jelentős mértékű. Az egykori vizes területek 

nagy része a csapadék hatására még a nemzeti parki részeken is csak részben képes újraéledni, 

többnyire időszakos mocsárként. A tucatnyi természetes nyílt víztérből mára nagyon kevés 

maradt. 

A legegyszerűbb természetes okokból bekövetkező változás a klimatikus hatásokon 

keresztül érvényesül. Például egy néhány hetes/hónapos csapadékhiány a vegetációs 

időszakban aszályt, s ezen keresztül jelentős biomassza csökkenést, termés kiesést okozhat. 

Ha a csapadékhiány több évesre nyúlik, akkor az a talajvíz „normálistól eltérő” változását 

eredményezi, ami pedig a természetes növényzet átalakulását is előidézi. Ha a csapadékhiány 

egy területen még tartósabban jelentkezik (pl. évtizedes) akkor megkezdődik a talaj 

átalakulása is.  

Leglátványosabb környezeti változások akkor figyelhetők meg, ha az átalakulás 

léptéke akkora, hogy az már a talajátalakulással, vagy ökológiai változásokkal is együtt jár. 

Az ilyen mértékű változások azonban már jelentősen hatnak a gazdasági folyamatokra, és 

akár olyan környezetpolitikai következményeket hozhatnak, amelyek a vízforgalom változását 

eredményezhetik. 

A táj vízfelhasználása sajátosnak mondható: bár keleti felén folyik a Tisza, nyugati 

határán pedig a Duna, mégis a lakosság döntő részének ivóvízellátása a rétegvizekből 

történik. A terület döntő része mezőgazdasági terület, de a csapadékon kívül alig van 

lehetőség öntözésre a felszíni vízkészletekből, azaz a mezőgazdaság is csak elenyésző 

mértékben használja a nyilvánvalóan megújuló vízkészleteket. Mindezek következtében a 

felszín alatti talajvízkészletek szolgáltatják a táj mezőgazdasági vízfelhasználásának döntő 

részét is.  



Az már korábban is nyilvánvaló volt, hogy az 1980-as évek második felétől egy igen 

összetett változás érte az Alföld talajvízkészletét. A kedvezőtlen antropogén beavatkozások 

sorozata mellett tartós csapadékhiány jelentkezett a területen s mindezek eredményeként 

jelentős talajvízszint csökkenés következett be. A nagy mértékű csökkenés a 

mezőgazdaságban gazdálkodási nehézségeket okozott és alapvető változásokat hozott néhány 

terület élővilágában. 

Az alföldi táj vízforgalmában bekövetkezett változások már olyan mértékűek, hogy a 

talajok és a vegetáció jelentős átalakulása tájváltozásokhoz vezet. Ennek területi kiterjedése 

még nem túl jelentős, de jól mutatja a folyamat esetleges veszélyeit. Ez a változás lényeges 

tájkép jelentőségű átalakulásokkal jár, ezért szerepe komoly kihívást jelenthet például a 

tájértékek minősítésekor. 

A szárazodással valamilyen mértékben kapcsolatba hozhatóak az egyes területeken 

visszatérő problémaként jelentkező épületkárosodások. A folyamat hátterének tisztázása a 

tudomány számára is fontos kihívást jelent. 

 

A Homokhátság a Duna-Tisza-közben terül el és mintegy 10 ezer km
2
-t foglal el, s 

területén 800 ezer ember található. Az utóbbi évtizedekben a talajvízszint erősen lecsökkent 

és a sivatagosodás tendenciái alakultak ki. A térség problémáiról 2004-ben rendezett közös 

konferenciát a Földhasználati és Vízgazdálkodási Stratégiai Nemzeti Bizottság és a Bács-

Kiskun megyei Önkormányzat. 

Glatz Ferenc a Nemzeti Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a regionális problémák 

közül a Homokhátság problémaköre a legfontosabb. Ennek megfelelően kell kezelni a 

kormányzat részéről. A megoldás kulcskérdése a gazdálkodási struktúraváltás. 

A vita során többen hangsúlyozták, hogy a valószínűsíthető klímaváltozás 

korszakában, ami a térségre vetítve a melegedést és szárazodást jelenti, az alkalmazkodási 

készséget kell fejleszteni. A 2007-2013 időszakban az Európai Uniótól több mint 10 ezer 

milliárd forint külső támogatás remélhető. Ezért arra van szükség, hogy a kormány, a 

tudományos élet és szakma gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező képviselői olyan agrár-

vidékfejlesztési programokat fejlesszenek ki, amely lehetővé teszi, hogy az ország eltérő 

ökológiai adottságú terültein olyan programokat valósítsanak meg, ami a helyi adottságokhoz 

való alkalmazkodást segíti elő. Aláhúzták azt is, hogy a Duna-Tisza közén az érdemleges 

vízpótlás több százmilliárd forintba kerülne, de ilyen mértékű fejlesztésre nincsen lehetőség. 

Egyértelműen hangsúlyozták a résztvevők, hogy a helyi adottságok racionális használatára, a 



helyi tudásra és a szomszédos megyékkel való összehangolt, magas színvonalú 

területfejlesztési tervre van szükség. Ezen belül a vízgazdálkodási stratégia kulcsszerepet kap. 

 

Vermes László a Nemzeti Aszály Stratégiáról 

Az aszály olyan véletlenszerűen kialakuló, de ismétlődően bekövetkező, hatását 

időszakosan érvényesítő természeti jelenség, amely az érintett területen az élővilág – és 

ezáltal a társadalom – számára nagy mértékű és tartós vízhiányt okoz, és ezen keresztül 

jelentős károk keletkeznek az életfeltételek és az életminőség fenntartásában. Mindamellett, 

hogy az aszály káros hatásai elsősorban a helyhez kötött növényvilágot, ennél fogva a 

gazdasági ágazatok közül a mező- és erdőgazdaságot sújtják, a nemzetközi aszálykutatás ma 

már egyöntetűen megegyezik abban, hogy az aszály minden élőlényre kedvezőtlen hatással 

van, és az aszályok jelentős gazdasági, szociális és környezeti károkat okoznak. 

A magyar történelemben mindig előfordultak súlyos aszályok, ezek gyakran tragikus 

következményekkel jártak: éhínséget okoztak, az éhhalál fenyegetett sok embert, az állatok 

tömegesen hullottak el, és nem ritkán járványok alakultak ki az aszályos időszakokban. A 20. 

század nyolcvanas éveinek első fele erősen aszályosnak mutatkozott, az aszálykár különösen 

1983-ban, de az Alföld egyes részein 1984-ben is tetemes volt. Ezeken a területeken a 

terméskiesés 20%-ot meghaladó értéket mutatott. 

Az aszály következtében 1990-ben 40%-kal kevesebb kukorica, 30%-kal kevesebb 

napraforgó és 25%-kal kevesebb cukorrépa termett. A gyepek és az évelő pillangósok 

csaknem teljesen kiégtek, a zöldség- és gyümölcsfélék, valamint a szőlők hozamai jelentősen 

csökkentek, minőségük romlott. Az erdőgazdaságok két-három éves telepítéseinek egy része 

teljesen elpusztult. Az 1990. évi összes mezőgazdasági és erdőgazdasági aszálykárt a 

szakértők mintegy 50 milliárd forintra becsülték. Az aszályos periódus 1992-ben és 1993-ban 

is folytatódott.  

A 21. század első éveiben is aszályos évek következtek. Ezek közül a 2003. év 

különleges figyelmet érdemel. Ekkor az ország délnyugati és északi részén, valamint 

Debrecen térségében mérsékelt aszály volt, a Dunántúl nyugati felén és Északkelet-

Magyarországon általában közepes erősségű, míg a Dunántúl keleti felén (beleértve a Balaton 

térségét is) és az Alföld nagy részén erős aszály, illetőleg az Alföld közepén rendkívül erős 

aszály uralkodott. A csapadékhiány káros következményeit növelte, hogy a hőmérséklet 2003 

nyarán volt a legmagasabb. Ebben az évben a nyári hőségnapok száma, tehát amikor a napi 

maximum meghaladta a 30 °C-ot, országos átlagban 45 volt, szemben a korábbi rekorddal, az 

1946-ban megállapított 38 hőségnappal. A terméseredményekben 30%-ot meghaladó kiesések 



keletkeztek, csak a mezőgazdaságban előforduló közvetlen károkat 50-55 milliárd forintra 

becsülték 2003-ban, de az egész nemzetgazdaságban ennél jóval nagyobb mértékű 

kiesésekkel kellett számolni. 

Hazánkban az aszály hatásaival, valamint az előforduló aszályok értékelésével és 

területi előfordulásával a kutatás régóta foglalkozik, elsősorban a mezőgazdaság, a 

meteorológia és a hidrológia területén. A Pálfai-féle Aszályossági Index (PAI) segítségével 

előrejelzési rendszer kidolgozására is sor került, és a PAI-értékek alapján megszerkesztették 

az ország aszályossági zónáinak térképét. 

Az aszályossági index országos átlagai alapján jól jellemezhető egy-egy 

mezőgazdasági év időjárása. Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált 75 évben 40 év volt 

aszálymentes, az aszályos évek közül 18 volt mérsékelten aszályos, 6 volt közepesen, 4 

súlyosan aszályos, 7 évben pedig rendkívül súlyos aszály fordult elő. 

A Nemzeti Aszály Stratégia célja az aszály kérdéseivel való tudatos, folyamatos és 

összehangolt foglalkozás, az aszály megelőzéséhez, illetve annak bekövetkeztekor az okozott 

károk mérsékléséhez vagy tűréséhez szükséges tevékenységek, igények és célkitűzések 

összefoglalása, valamint a megvalósításukhoz szükséges erőforrások meghatározása a 

hatáskörrel rendelkező döntéshozók, a végrehajtásban résztvevők és a társadalom széles 

rétegei számára. 

Az aszály komplex jelenség, és hatásai is az élet minden területét, az élőlényeket és a 

társadalmi tevékenységeket sokrétűen – bár nem egyforma mértékben – érintik, ezért az ellene 

való védekezésnek is összetettnek és sokrétűnek kell lennie. Az aszály elleni küzdelem nem 

lehet csupán egyetlen nemzetgazdasági ágazat feladata, hanem abban részt kell vennie az 

érintettek teljes körének, ezért a Stratégia kimunkálása is, de az abban megfogalmazott 

célkitűzések végrehajtása is közös feladat. Ennek az interdiszciplináris és ágazatközi jellegnek 

a következménye az, hogy a Stratégia több tekintetben eltér az egyszerűbb szakmai célok 

valóra váltását segítő, hosszabb távra előretekintő stratégiáktól, és az eredményesség 

érdekében az érintett ágazatok közötti integráció kialakítását is szolgálnia kell.  

A Stratégia szakmaközi jellegéből és az időjáráshoz való szoros kapcsolatából adódik 

az a sajátossága is, hogy szervesen csatlakozik más nemzeti stratégiákhoz, megállapításai 

szerepelnek több olyan távlati programban, fejlesztési célkitűzésben, kutatási programban, 

mint amilyen a Nemzeti Fejlesztési Terv, a Nemzeti Környezetvédelmi Program és annak 

egyes tematikus akcióprogramjai, különösen a VAHAVA program alapján javasolt Nemzeti 

Éghajlat-változási Stratégia, a különböző agrárstratégiák, beleértve az erdészeti és a halászati 

stratégiákat is, vízgazdálkodás fejlesztési programok, valamint más ágazatok egyes stratégiai 



anyagai. A Stratégia mindazonáltal összefoglalóan tartalmazza mindazokat a legfontosabb 

stratégiai elemeket, amelyek az aszállyal összefüggésben jelentkeznek, éppen a hatékonyabb 

közös fellépés előmozdítása érdekében. 

A Stratégia kidolgozásának szükségességét a következők indokolják: 

Az aszály előfordulásának valószínűsége Magyarország egyes területein növekvő 

tendenciát mutat. Az elmúlt években a mérsékelt aszály előfordulásának valószínűsége – 

feltehetően az egyre markánsabban jelentkező klimatikus változások jeleként és 

következményeként – minden évszakban jelentősen nőtt, és emellett a tavaszi és a téli 

időszakban a rendkívüli aszályok előfordulásának valószínűsége is nagyobb lett. Utóbbi – 

helyenként eltérő mértékben – főként az alföldi térségekben nagy. Aszály előfordulására 

átlagosan minden második évben számítani kell Magyarország valamelyik részén, a súlyos 

aszályok átlagos visszatérési ideje az Alföldön 10 év körül van. 

A sivatagosodás és az aszály elleni küzdelemről szóló ENSZ Egyezmény (UNCCD) 

meghatározása szerint Magyarország egész területe aszály által érintettnek tekintendő. 

Az aszály az egész élővilágot sújtja, legközvetlenebbül és legnagyobb mértékben a 

mezőgazdaságot, azon belül is a növénytermelést érinti, de hatással van a társadalomban 

végbemenő szociális-gazdasági folyamatokra is. 

Hazánkban az aszály az árvizekhez és a belvizekhez hasonló nagyságú területeket 

érint, és az aszály által okozott károk meghaladják az árvizek, illetve a belvizek által okozott 

károk nagyságát. 

A Stratégiára szükség van az érintett ágazatok által megfogalmazott intézkedési 

igények, szolgáltatások és prioritások kidolgozása, valamint a végrehajtás szabályozása 

érdekében. 

Az aszállyal kapcsolatos teendők meghatározásában és végrehajtásában a következő 

alapelveket indokolt követni: 

 A megelőzés elve. Az aszállyal kapcsolatos korábbi tevékenységek elsősorban az aszály 

megjelenésének és kialakulásának, valamint kiterjedésének meghatározására, továbbá az 

aszály által okozott károk megállapítására és számszerűsítésére irányultak. Ehelyett az aszály 

megelőzésére, kivédésére és káros hatásainak csökkentésére kell törekedni. Arra kell keresni a 

választ, hogy miként lehet előre jelezni az aszályt, hogyan lehet felkészülni a megjelenésére, 

mit lehet tenni a bekövetkező aszály kártételeinek minimalizálására, hogyan lehet 

kompenzálni az általa okozott termés- és egyéb kieséseket. 

 Az integrálás elve. Korábban az aszályt szinte kizárólag a mezőgazdaság és a 

növénytermelés szempontjából vizsgálták, holott az aszály hatásai szélesebb körűek, hiszen az 



egész élővilág és az egész társadalom megszenvedi az aszály káros következményeit. A 

költséghatékony megoldások érdekében integrálni és koordinálni kell az aszály által érintett 

gazdasági és jóléti szektoroknak az aszálykárok elhárítása és csökkentése érdekében végzett 

tevékenységét. 

 Az élőhelyekre épülő vízgazdálkodás elve. Az ENSZ EGB-nek az európai országok 

kormányai számára kidolgozott és elfogadott ajánlása az 1990-es évek elején javasolta, hogy 

csak olyan tevékenységeket végezzenek, amelyek lehetővé teszik, hogy a vizes élőhelyek a 

vízgyűjtők teljes területén jó állapotban legyenek. Az Európai Unió Víz Keretirányelve – 

amelynek végrehajtása 2002. december 22. óta Magyarország számára is kötelező – előírja 

azt, hogy 2015-ig jó állapotba kell hozni minden európai felszíni és felszín alatti vizet. 

 Az időhorizont tekintetében a Stratégia a 2015-ig tartó időszakot tekinti mérvadónak, 

vagyis első lépésként – 30 éves kitekintés alapján – tíz éves időszakra kívánja meghatározni 

az aszály elleni küzdelem fő célkitűzéseit és feladatköreit. 

A Stratégia tartalmilag országos, valamint ágazati szinten határozza meg a 

legfontosabb célkitűzéseket és feladatokat, amelyek között prioritási sorrendet is megállapít. 

Az országos célkitűzések a következők: 

1. A végrehajtáshoz rövidebb időtávra szóló országos cselekvési programot kell 

kidolgozni. 

2. A nemzetgazdasági tervezésben érvényesíteni szükséges a folyamatos, ún. gördülő 

tervezés módszerét, alkalmazva a lehetséges (valószínű) változatokat figyelembe vevő 

következmények kimunkálását. 

3. Megoldandó, hogy rendelkezésre álljanak az aszály bekövetkezésének 

előrejelzéséhez szükséges meteorológiai és hidrológiai adatok. 

4. Az aszály rendszeres megfigyelését (monitoring) több paraméter egyidejű 

vizsgálatával, a megerősített jelenlegi észlelőhálózatra alapozva lehet végezni. 

5. Különös figyelmet érdemel az EU Víz Keret irányelv előírásainak betartása. 

6. A bekövetkező aszály erősségét, továbbá az agráriumban előforduló károkat és 

gazdasági veszteségeket értékelni szükséges. 

7. A bekövetkezett aszály kezelésében az ún. „kríziskezelésről” indokolt áttérni a 

kockázatkezelésre. 

8. A megvalósítás humán- és pénzügyi erőforrásokat tételez fel. 

9. A sajtó és a lakosság kellő és szakszerű tájékoztatása sürgető, beleértve az aszállyal 

kapcsolatos oktatás és szaktanácsadás fejlesztését. 



10. Fontos a helyi önkormányzatok segítése a rájuk eső feladatok meghatározásában és 

végrehajtásában. 

A Stratégia 17 pontban foglalja össze az ágazati célkitűzéseket és teendőket, amelyek 

minden érintett szaktárca számára meghatározzák az aszállyal kapcsolatos kiemelt fontosságú 

stratégiai feladatokat. 

 

Somlyódy László gondolatai a hazai vízgazdálkodásról és az EU Víz-

keretirányelveiről 

A hazai vízgazdálkodás sajátosságai és stratégiai pillérei. A vízgazdálkodás 

szempontjából Magyarország közismerten a „legek” országa (Somlyódy, 2002): a Föld egyik 

legzártabb medencéje legmélyén helyezkedik el. Az Alföldön a lefolyástalan, vagy elöntésnek 

kitett területek aránya nagy. Vízjárását a szélsőségek jellemzik: az árvíz, belvíz és aszály 

egyaránt kulcskérdés (12. ábra). A fajlagos felszíni vízkészlet az egyik legnagyobb 

Európában, de túlnyomóan külföldi eredetű. Az országon belüli lefolyás hozzájárulása ehhez 

messze a legkisebb a kontinensen. A vízkészlet-gazdálkodás néhány térségben igen nehéz, 

amelyhez hozzájárul a kis vízfolyás sűrűség. Az ország vízgazdálkodása alapvetően 

nemzetközi tényezőktől függ. A hidrológiai viszonyok a területváltozásra és a potenciális 

éghajlatváltozásra feltehetően érzékenyen reagálnak.  

 



 
12. ábra: Árvízzel, belvízzel és aszállyal veszélyeztetett területek Magyarországon 

 

Az ország területe szinte kizárólag osztott, több országhoz tartozó vízgyűjtőkből áll. A 

lefolyási viszonyok döntően a környező országok területhasználati viszonyainak a függvénye. 

Kitettségünk és a kockázat nagy. Az ivóvízellátás döntően a felszín alatti vizekre épül. A 

közműolló  az elmúlt tizenöt év fejlesztései ellenére  még mindig igen magas. Az országot 

a települések környezetében elszennyeződött felső vízadó réteg, a sérülékeny partiszűrésű 

vízbázisok, a védett rétegvizek és a talajvízforgalom tisztázatlansága jellemzi. Felszíni 

vizeink közül a kis hígító képességűek minősége rossz. Sekély tavaink az eutrofizálódás 

különböző mértékű jeleit mutatják. A rendszerváltást megelőző évtizedek több, nem-

fenntartható fejlesztése, a meglévő infrastruktúra gyakori elhanyagolása gazdasági okok miatt 

és a befejezetlen fejlesztések  beleértve a Duna és a Tisza szabályozását is  sok és nem 

könnyű koncepcionális, rehabilitációs és rekonstrukciós feladatot ad. A vízgazdálkodás 

fejlesztési költsége nagy, a következő évtizedre mintegy kétezer milliárd forintra becsülhető: 

a cselekvések ütemezése és a megfelelő finanszírozási formák megtalálása kulcskérdés. 

A jövő vízgazdálkodásának a meglévő adottságokkal és a hagyományokkal, továbbá a 

tág értelemben vett átalakulásból származó bizonytalan trendekkel szükséges számolnia. 

Hasonlóan számolnia indokolt a változó szemlélettel, amely a követéssel, a védekezéssel és a 

rövid távú gondolkozással szemben a megelőzésre, a hosszú távon fenntartható megoldásra, a 

környezettel, a természetvédelemmel, a területfejlesztéssel stb. való integrálásra fekteti a 
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hangsúlyt. Gyakran felveti új koncepciókon alapuló megoldások bevezetését, amelyek 

kombinálása a meglévő vízi infrastruktúrával nem egyszerű feladat. Alapvető a jövő integrált 

vízgazdálkodásának kimunkálása és az új kihívások figyelembe vétele. Ide tartozik az EU-

tagságból adódó követelmények teljesítése és az éghajlatváltozás következményeinek 

kezelése is. 

EU csatlakozás és a Víz Keretirányelv. Az EU csatlakozás folyamata felgyorsította a 

vízgazdálkodás feladatainak végrehajtását azzal, hogy számos olyan ésszerű intézkedést írt elő, 

amelyet egyébként is meg kellett volna tenni, de valószínűleg e nélkül ez lassabban történt volna. 

Új tervezési módszerek, monitorozási alapelvek és határértékek jelentek meg.  

Az integrációs folyamat fontos eleme a magyar vízzel kapcsolatos jogrendszer 

harmonizációja az EU joganyaggal. Ez mintegy 20 új, EU konform jogszabály megalkotását, 

illetve módosítását jelentette, amelyek végrehajtása komoly gazdasági következményekkel is 

jár. A rendeletek egy része új szabványokat (határértékeket) vezetett be az ivóvízzel, a 

fürdéssel és a halászattal kapcsolatban, míg más rendeletek és kormányprogramok célja a 

vízszennyezést okozó tevékenységek ellenőrzése és korlátozása, mint például veszélyes 

anyagok kibocsátása, települési szennyvíz- és iszapelhelyezés, peszticidek használata, 

mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezés. 

Az Európai Unió Víz Keretirányelve (EU VKI), az Unió új vízpolitikája (amely a 

fenntartható vízgazdálkodás hosszú távú megvalósítási programjának tekinthető) 2000 

decemberében lépett életbe. Mint keretirányelv több korábbi irányelvet fog össze, ezeket 

részben fokozatosan felváltja. Fő célkitűzése a vizek jó állapotának elérése 2015-ig. Az 

alapvető feladatok tükrözik a már korábban említett változó szemléletet: hangsúlyt fektet a 

megelőzésre, az elővigyázatosságra, az ökológiai szempontokra, a szennyező fizet és a 

vízhasználók által megtérítendő költségek elvének alkalmazására, és a közvélemény széles 

körű bevonására a döntésekbe.  

Az EU VKI magyarországi bevezetése, a szükséges intézkedéseknek ún. vízgyűjtő-

gazdálkodási tervekben való összefoglalása, majd a terv végrehajtása a hazai vízgazdálkodás 

egyik fő feladata a következő évtizedekben. A jelenlegi elképzelések szerint ilyen tervek a 

Duna, a Tisza és a Dráva hazai vízgyűjtőire, illetve külön leválasztva, a Balaton vízgyűjtőjére 

készülnek. Ez a feladat az európai integráció részeként jól felfogott érdekeinket szolgáló 

„kényszer”, ugyanakkor a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítésén keresztül érdemi alapot is 

nyújt a vízgazdálkodási feladatok újszerű tervezéséhez és megvalósításához, amelyek célja a 

vizek jó (ökológiai) állapotának elérése és a korábban érvénybe lépett irányelvek előírásainak 

teljesítése. 



Az éghajlatban várható, de bizonytalanul előre jelezhető változások még nehezebbé 

teszik új, hosszú távra szóló stratégiák és tervek kidolgozását. A legfrissebb vizsgálatok 

szerint Magyarország klímája valószínűleg mediterrán irányba tolódik el, magasabb 

átlaghőmérséklettel, kevesebb nyári csapadékkal, ennek nyomán kisebb felszíni lefolyással és 

felszín alatti vizeket tápláló beszivárgással, és növekvő szélsőségekkel.  

Az egyik fontos következmény tehát, hogy kevesebb víz áll majd rendelkezésre az 

igények kielégítésére, különösen öntözésre. A tél végi, tavaszi árvizek hamarabb, és az 

intenzívebb olvadás miatt növekvő csúcsokkal érkezhetnek. A tavak vízforgalma átalakul, és 

várhatóan csökken a felületük, növekszik a tartózkodási idő és a sótartalmuk. Az oxigén- és a 

tápanyag-háztartás ugyancsak kedvezőtlenül változhat. A szárazföldi ökoszisztémákon belül 

növekedhet a szárazságtűrő fajok aránya. Stratégiai szempontból az éghajlatváltozás hatásai 

olyan „külső”, kedvezőtlen elemek, amelyek a meglévő problémákra szuperponálódnak, 

különösen a Tisza völgyében, ahol már eddig is gyakran jelentkeztek vízhiányos időszakok. 

Ezért a jövőben több figyelmet szükséges fordítani a várható hatások elemzésére és célszerű 

rugalmas, különböző változatokat tartalmazó terveket készíteni.  

Az EU VKI és az éghajlatváltozás. Joggal merül fel a kérdés, van-e kapcsolat az 

éghajlatváltozás hatásaira való felkészülés és az EU VKI végrehajtása között. A válasz 

óvatosan igenlő, hiszen a VKI közvetlenül ugyan nem ad útmutatást, de lehetőséget biztosít: a 

2015-ig megvalósítandó vízgazdálkodási tervek révén egységes keretet ad, amibe beépíthetjük 

az éghajlatváltozásra történő felkészülés elemeit. A folyamat távolról sem egyszerű, mivel 

együttesen túl sok, eltérő jellegű tényezőt indokolt egyszerre figyelembe venni.  

Ezek abból a tényből származnak, hogy a változatlanságot és a változást együttesen 

szükséges kezelni. A vázolt sokrétű probléma még mind előttünk áll, és a pillérek (átmenet, 

szemlélet, EU csatlakozás stb.) okozta változás jegyében kell megoldani őket. Különösen 

fontos hangsúlyozni, hogy az EU VKI sok új fogalmat vezetett be, amelyek alkalmazása a 

tudományos alátámasztást (például az ökológiai jó állapot jellemzése) és megfelelő 

tapasztalatok megszerzését igényli. 

Említettük, hogy az éghajlatváltozás addicionális hatás, ami kölcsönhatásban áll a 

többi pillérrel és erősítheti a szélsőségeket. Hatásairól egyelőre biztosan azt tudjuk, hogy azok 

bizonytalanok, amikhez valószínűségeket aligha tudunk rendelni. Gyakran kell beérni olyan 

kijelentésekkel, mint „nem kizárt”, „komoly lehetőség” vagy „jogos aggodalom”.  



Az éghajlatváltozás bizonyos problémákat a jelenleginél sokkal hangsúlyosabbá tehet 

(lásd korábban is). Példaként az árvizek
7
, a talaj nedvességtartalmára gyakorolt hatás

8
 (ez nem 

is képezi az EU VKI tárgyát) és a mezőgazdaság alakulása, a kis vizek és a felszíni készletek 

időszakos csökkenése (Simonffy, 2003), ami elsősorban az ipari vízkivételeknél okozhat 

gondot, a felszíni és felszín alatti vizek kölcsönhatása (például a karsztvíz utánpótlódása), a 

nem-pontszerű terhelések és ezek hatására a vízminőség módosulása említhető. 

Bármilyen problémáról és kölcsönhatásról is legyen szó, tervezni és dönteni az EU 

VKI jogszabályi keretei között szükséges. Ez minden bizonnyal számos dilemmát vet fel. 

Ennek oka az, hogy míg a VKI alapvetően statikus szemléletű, az éghajlat okozta hatások 

dinamikusak, bizonytalanok, meglepőek és statisztikailag alig kezelhetők. Így kérdés, hogy az 

integrálást a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek keretei között milyen mértékben sikerül majd 

megvalósítani. 

A bizonytalanságok kezelése és csökkentése átfogó kutatásokat igényel, elsősorban az 

ökológia és az éghajlatváltozás kapcsolatában. A gyakorlati feladatok megoldása ugyanakkor 

aligha várhat a tudományos vizsgálatok kikristályosodott eredményeire (ha a kérdéses 

területen ez egyáltalán elvárható). Ezért elkerülhetetlenek a stratégiai célokat szolgáló 

módszeres bizonytalansági és érzékenységi elemzések. Ezekhez alapvető a jó indikátorok 

kiválasztása, amelyek kis változásokra nagy érzékenységgel válaszolnak. Ilyen például folyók 

esetében a legnagyobb vízszintek és vízhozamok változása, vagy az árvízi kitettség, tavak 

esetében pedig a természetes vízkészlet (csapadék + hozzáfolyás – párolgás) változása, 

amelyet a Balaton vízpótlásának vizsgálatánál használtunk eredményesen (Somlyódy, 2003; 

Somlyódy – Honti, 2005). 

A döntésekhez integrált elemzések és okos döntéstámogató rendszerek szükségesek 

(ilyen például a Tisza új árvízszabályozási stratégiájának kidolgozására alkalmazott ARES 1.0 

rendszer, amely többek között a hidrológia és hidrodinamika egy- és kétdimenziós fizikai 

egyenleteire, digitális topográfiai modellre, távérzékelésre, térinformatikára és gazdasági 

elemzésekre épít, BME VKKT, 2003). Segítségükkel lehetséges az esetleges hibás döntések 

kockázatának mérlegelése. Robosztus, rugalmas és adaptív megoldásokat keresünk az EU 

VKI szellemének megfelelően is, amelyek elkerülik vagy kiküszöbölik az irreverzíbilis 

hatásokat. Ez a sikeres tervezés egyik záloga. A másik szemléleti kérdés. Szokrátész szerint a 

tudatlanság a bölcsesség forrása. Megfordítva: bölcsesség tudni, hogy mit nem tudunk. 
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 A Tiszán és mellékfolyóin a legnagyobb árvízszintek fokozatos emelkedését figyelik meg. A területhasználat  

változásai és a hullámtér feliszapolódása mellett az éghajlatváltozás az egyik valószínű kiváltó ok. Ez egyúttal 

a védekezés és megelőzés alapjául szolgáló operatív előrejelzést is bizonytalanabbá teszi. 



Különösen érvényes megállapítás, amikor az éghajlatváltozás és a vízgazdálkodás 

kapcsolatáról gondolkozunk. 

 

Kritikus terület az energia 

 

(1) A gazdaságban, a társadalomban és a természeti környezetben, a klímaváltozással 

összefüggésben, az energia problémakör megoldásától remélhetők jelentős változások. Az 

elkövetkező 20-30 évben, a világ számos térségében – az energiatakarékosság technológiai 

lehetőségei és a továbbfejlesztett energiagazdálkodás révén – az energiahatékonyság 10-30%-

os javítása érhető el minimális költséggel. Az ipari ágazatban 20-25%, a közlekedésben 20-

40%, a lakossági és kereskedelmi szektorban hozzávetőleg 25% energiahatékonysági 

javulással számolnak. 

 

(2) Az energiaágazat határozó szerepet tölt be hazánk társadalmi életében. Szinte 

minden tevékenységre hat, így a klímapolitikára is. 

A következő 20-30 évben nagy változások várhatók az élet minden területén, és ezek 

alapvetően befolyásolhatják az energetika feltételrendszerének alakulását. Bizonyosra vehetők 

a következők: 

- az energia költségei és árai jelentősen emelkednek a jövőben; 

- az energia ellátás mai kockázatai hosszú távon fennmaradnak; 

- a környezetvédelmi követelmények szigorodnak; 

- Magyarország energiapolitikája fokozódó mértékben igazodik az EU követelményeihez. 

A magyarországi energiapolitikában a következő alapvető körülmények kielégítése 

alapvető jelentőségű 

- az energiaellátás biztonságának szavatolása; 

- a fenntartható fejlődés feltételeinek teljesítése, benne a környezet- és klímavédelem 

biztosítása; 

- a gazdaságosság, a gazdasági versenyképesség megteremtése és fenntartása; 

- a szociális felelősség érvényesítése a nehéz helyzetben lévő állampolgároknál, azaz az 

energiához való szabad hozzáférés biztosítása mindenki számára. 

Ezek a követelmények sok tekintetben ellentmondanak egymásnak, ezért valószínűleg 

nem lehetséges a maradéktalan és együttes kielégítésük. Emiatt a magyarországi 

energiapolitika legfontosabb stratégiai célja az, hogy a hosszú távú szempontokat is 
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mérlegelve optimalizálja az ellátásbiztonság, a gazdaságosság, a gazdasági versenyképesség, 

a környezet- és klímavédelem, valamint a szociális felelősség közötti ellentmondások 

feloldását, azaz a lehető legjobban összeegyeztesse a követelmények kielégítését. 

 

(3) Az energiagazdálkodás és a légkörvédelem közötti összefüggések rendkívül 

szorosak. Elsősorban a légkörbe jutó üvegházhatású gázok – és ezen belül főleg a szén-dioxid 

– mennyisége játszik meghatározó szerepet. 

A Vital Signs (2005) adatai szerint a következő összefüggések voltak a légkörbe jutó 

szén mennyisége, a légkör szén-dioxid tartalma és a Föld felszínének átlaghőmérséklete 

között: 

Év Szén kibocsátás 

millió tonna 

Szén-dioxid 

ppm 

Átlaghőmérséklet 

°C 

1950 1612 nincs adat 13,87 

1960 2535 316,9 14,01 

1970 3997 325,7 14,02 

1980 5177 338,7 14,16 

1990 5969 354,2 14,30 

2000 6385 369,5 14,31 

2004 7210 377,4 14,48 

 

Vagyis kereken 50 év alatt plusz 34%-kal nőtt a szénkibocsátás, plusz 19%-kal több a 

szén-dioxid a légkörben és 0,6 Celsius-fokkal emelkedett a Föld felszínének hőmérséklete! 

A globális és a kontinentális energiaprognózisok egyöntetűen azt mutatják, hogy a 

gazdasági növekedés folytatódik, az energiafelhasználás pedig – az energiahatékonyság 

növelését elősegítő programok ellenére – szintén tovább emelkedik. Ennek megfelelően 

feltételezhető a légkörbe kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének további jelentős 

emelkedése. 

 

(4) Az energiagazdálkodásban a következő megoldások, illetve intézkedések 

járulhatnak hozzá a légkörvédelemhez és ily módon a klímaváltozás kockázatának 

csökkentéséhez 

- az energiatakarékosság fokozása; 

- az energiahatékonyság javítása; 

- az alternatív energiaforrások (szél – napfény – geotermikus – vízenergia felhasználása, 

biomassza hasznosítása stb.) nagyobb arányú felhasználása. 



Ezek hatására csökken a fosszilis energiahordozókból való szén-dioxid kibocsátása. A 

biomassza elégetésekor is felszabadul CO2 gáz, de mivel ez nem fosszilis, hanem jelenkorban 

képződött forrásból származik, nem számít többletnek.  

Az energiatakarékosság legegyszerűbb formája a lakossági takarékoskodás. Az 

Európai Unió 2006. júniusában indított kampányának kulcsszavai voltak a „kapcsold ki”, 

„csavard le” ajánlások. Az energiahordozók árainak növekedése arra ösztönzi a lakosságot, 

hogy körültekintően használja a villamos áram- és a földgáz alapú berendezéseket, ily módon 

járuljon hozzá a klímavédelemhez és ami egyúttal kisebb villany- és gázszámlával jár együtt.  

Jelentősek a közvetett takarékossági lehetőségek is, pl. a tömegközlekedés, a települési 

közvilágítás optimalizálása stb. Az energiatakarékosság határait a társadalmi igények, a 

berögződött szokások, az általános komfort követelmények határozzák meg. Egyes 

vélemények szerint mintegy 20%-os a tartalék ezen a területen. 

Az energiahatékonyság fokozott módon került előtérbe az elmúlt időszakban. Ebben a 

becslések szerint kb. 25-30% érhető el a technológiai folyamatok korszerűsítésével, illetve a 

vezetékes hálózatok megfelelő karbantartásával. A vállalat, mint fogyasztókat a 

versenyképesség is ösztönzi. A CO2 kvóta-kereskedelem szintén szigorította a feltételeket. Az 

energiahatékonyság javítása azonban költségigényes folyamat. Ezért a vállalatok helyzete 

meglehetősen nehéz a végrehajtásban. Ezért esetenként szükségesek bizonyos ösztönzők az 

állam részéről.  

Ígéretesnek látszik az intézményi fejlesztés is, amelynek lehetséges módjai: 

energiahatékonysági központok létrehozása; a lakosság energetikai és környezeti 

tudatosságának fejlesztése az oktatás minden szintjén; energiagazdálkodási tanácsadó cégek 

működtetése; együttműködés nemzetközi fejlesztési bankokkal.  

A témakörben felvázolható főbb kormányzati feladatok> az energiakompenzációk 

áttekinthetőbbé tétele és a környezeti szempontból káros támogatások fokozatos visszavonása; 

energiahatékonysági befektetések ösztönzése; környezeti szempontokat is magában foglaló 

adórendszer kialakítása; középületekre vonatkozó kísérleti és kereskedelmi projektek 

támogatása. Az állam törekedjen arra, hogy az energia ár- és tarifarendszer hűen tükrözze az 

energiaszolgáltatás összes (társadalmi) költségeit, beleértve az externális költségeket is. Az 

intézkedések azonban mérlegeljék; egyrészt az elhamarkodott intézkedések gazdasági 

kockázatait; másrészt a késlekedés kedvezőtlen hatásait. Mindent egybevetve megállapítható, 

hogy az éghajlatváltozás káros társadalmi, gazdasági hatásainak megelőzésében és 

csökkentésében az energiatakarékosság és az energiahatékonyság javítása meghatározó mind 

a termelésben, mind a felhasználásban.  



Az energiaszektor tevékenységével kapcsolatban, különösen a vezetékes energiaellátás 

különféle módjai esetében kiemelt jelentőségűek a fogyasztóvédelmi szervezetek, így a 

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség. 

Fontos, hogy a döntés előkészítési folyamatban fokozódó szerepet kapjanak a szakmai 

közösségek, illetve a civil szervezetek. Ezek a szervezetek növekvő aktivitással vesznek részt 

a szektor egyes részterületeit érintő szabályok előkészítésében, azok véleményezésében, 

illetve az egyes jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. A civil szervezetek növekvő 

szerepét jelzi, hogy az állampolgárok által a környezetvédelmi érdekeik képviseletére 

létrehozott egyesületeket keresetindítási jog illeti meg azokban az államigazgatási 

eljárásokban, melyekben a jogszabály a környezetvédelmi hatóság szakhatósági 

állásfoglalásának beszerzését írja elő. 

Az alternatív energiaforrások közé számítják a geotermikus energiát, a szélenergiák, a 

vízierőművek energiáját, a napenergiát és a biomasszát, illetve az ebből előállított 

bioüzemanyagokat.  

A megújuló energiahordozók részarányának növelése egyszerre csökkenti 

Magyarország importfüggőségét – mivel hazai energiaforrást jelent – és a fenntartható 

fejlődés feltételeinek érvényesítését, benne a környezetvédelmi célok teljesíthetőségét. Eme 

energiapolitikai célok mellett jelentősek a szinergikus hatások, mivel hozzájárulnak az 

élelmiszer és takarmány célú termelésből kivont földterületek hasznosításához, segítik a 

vidékfejlesztést és támogatják a vidéki foglalkoztatáspolitikát. 

A hazai energetikai szakemberek véleménye szerint támogatás nélkül a megújuló 

energiák ma még általában nem gazdaságosak, ezért az említett pozitív hatások ellenére a 

megújuló energiák alkalmazásával nem célszerű túllépni a gazdaságilag még tolerálható, és a 

rendszerszabályozás által még kezelhető szintet. A gazdaságilag tolerálható szint emelkedik, 

ha minden energiafajta esetében a belső (internális) költségek mellett számításba veszik a 

külső (externális) költségeket is. A rendszerirányítás általi kezelhetőség elsősorban a 

szélenergia alkalmazásánál merül fel.  

A megújuló energiaforrásokon belül Magyarországon a biomassza, a bioüzemanyag és 

kisebb mértékben a szélenergia, valamint lokálisan decentralizáltan a földhő (geotermikus 

energia hőszivattyú) és a napkollektoros hőtermelés hatása jön számításba. A vízenergia 

számottevő arányt nem jelent. A fotóvillamos (napelem) energiatermelés rövid és középtávon 

általában még támogatásokkal sem tehető gazdaságossá, bizonyos jelentősége csak lokális 

autonóm rendszerek esetében merülhet fel. Az energetikai szakemberek prognózisa szerint a 



magyarországi megújuló energiafelhasználás reálisnak tekinthető részaránya 2025-ig mintegy 

9%-ot, 2030-ig kb. 10%-ot érhet el. 

A hazai zöld szervezetek véleménye szerint ennél nagyobb arány 82020-ig 

minimálisan 1015%) is megvalósítható, feltéve, ha az állami energiapolitika ennek érdekében 

kedvező intézkedéseket hoz meg. 

 

A klímaváltozást elsősorban az energiatermelésben keletkező üvegházhatású gázok 

okozzák. A Brundtland Bizottság és Meadows kutatócsoportja kulcsszerepet játszott abban, 

hogy 1992-ben elfogadták az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményét. Csak 2005-ben 

lépett hatályba a Kiotói Jegyzőkönyv, amelyben annak aláírói vállalták, hogy a gázok 

kibocsátását 5,2%-kal csökkentik 2010-re. A jegyzőkönyv aláírását azonban elutasította a 

világ leghatalmasabb környezetszennyező állama, az Egyesült Államok. George Bush elnök 

kijelentette: Amerika a gázok csökkentése helyett az éghajlattal kapcsolatos kutatásokat 

gyorsítja fel. 

Dennis Meadows szerint a Kiotói Jegyzőkönyv elfogadása akkor is túl kevés és túl 

késői lett volna, ha minden állam betartaná azt. „Ha az egész Földön már ma abbahagynák a 

szén-dioxid-termelést, az éghajlat akkor is tovább változna vagy száz éven át, és egyszerűen 

fogalmunk sincs, hogy ez a folyamat hová vezet”. 

Elképzelhető-e hogy a roppant gépkocsiforgalom ne szennyezze, hanem ellenkezőleg 

– tisztítsa a környezetet? Erre a kérdésre igennel felel Oláh György Nobel-díjas magyar-

amerikai kutató, akinek találmánya a metanolalapú energiatermelés. A kémikus professzor 

kutatócsoportja olyan üzemanyagcellán dolgozik, amely a levegőből kivont szén-dioxidot 

használja energiaforrásként. Már léteznek működő megoldások. 

 

Magyarországon évente 2000 órán keresztül süt a nap, ami négyszázszor több energiát 

jelent, mint amennyit egyéb forrásokból évente felhasználnak. Az év 200-210 napsütéses 

napján, függetlenül az évszaktól, a napkollektorok akár 50 Celsius-fokos melegvizet is 

képesek előállítani. További száz napon, amikor csak a felhőkön keresztül szűrődik be a fény, 

a napkollektorok 30-35 fokos vizet tudnak előmelegíteni. Ilyen módon egy háztartás 

melegvíz-igényének 65-70 százaléka állítható elő! 

Magyarországon az emberek általában bizonytalannak, drágának és nehezen 

megtérülőnek tartják a napenergia használatát. A 2005. évi árarányok mellett egy fűtési 

rendszer cseréje másfél évtizednél is hosszabb idő alatt térül meg. Egy kisebb ház melegvíz-



ellátását a napkollektorokkal, csővezetékekkel együtt 600 ezer forintból lehet megoldani. Aki 

viszont a házának nem csak a melegvíz-ellátását, hanem a fűtését is napenergiával akarja 

megoldani, az 1,5-4 millió forint közötti összeggel számolhat. Csak önmagában egy kerti 

zuhany, 20 literes tartállyal 80-100 ezer forint között kapható. 

Magyarországon 2004-ben a 911,2 gigawattóra „zöld” áramtermelésből a 

napelemekkel előállított hányad 0,1% volt csupán! 

Ha az elhatározott fejlesztéseket végrehajtják, akkor 2010-re Franciaország lehet 

Európa vezető bioüzemanyag-termelője, megelőzve a most első helyezett Németországot.  

Az EU az 5,57 százalékos felhasználási célt a 25-ök egészére 2010-re szeretné elérni, 

a 10 százalékot 2015-re. Franciaország terve azért nagyon ambiciózus, mert jelenleg nagyon 

csekély a bio aránya a felhasználásban, mivel az ország évi 100-200 ezer tonna etanolt állít 

elő, elsősorban cukorrépából, és 500 ezer tonna biodízelt repcéből. A bioetanol-termelés 

azonban gabonákból is lehetséges, és Franciaországban a többlettermelés gondjaival terhelt 

kukoricatermelők ettől remélnek fellendülést. Francia sajtójelentések szerint még az idén 

közzéteszik a felhívást, mely 2008-ra 1,8 millió tonnányi bioüzemanyag előállítására teremt 

pályázási lehetőséget. A bioetanol piaci elhelyezési lehetőségének kilátásai bizonytalanok, 

mivel a dízel egyre nagyobb teret nyer az európai üzemanyag-felhasználásban a benzin 

rovására. 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2005 szeptemberében a megyei területfejlesztési 

tanács zöldenergia program megvalósítására közhasznú társaságot alapított, a régió tizenegy 

kistérségének bevonásával. A tervek szerint először a megye közintézményeiben helyeznek 

üzembe fahulladékból és energiafűből készült granulátummal fűtött kazánokat. 

A tizenegy kistérségben egy-egy fűtőanyagot előállító üzemet létesítenek amerikai 

befektető közreműködésével, ahová az erdőkből és az energiafüvet előállító területekről 

szállítják majd az alapanyagot.  

Energiafüvet mintegy 60 ezer hektáron vetnek majd, s a fűtési alapanyag-termeléssel a 

gazdálkodók évi 5 milliárd forint bevételhez jutnak, a földalapú támogatáson kívül. 

Az első ütemben a közintézmények évi gázfogyasztásának 20 százalékát, 60 millió 

köbméter gázt váltanának ki a fűtőanyaggal, ami egymilliárd forint megtakarítást jelentene. 

A négyéves időtartamra tervezett programot az amerikai befektető mellett hazai és 

európai uniós források bevonásával szándékoznak megvalósítani Szabolcsban. 

 



(5) A mező-erdőgazdaság és a vidék hozzájárulhat Magyarország energia-

függőségének enyhítéséhez, s ezzel párhuzamosan a káros emissziók csökkentéséhez. 

(Ismeretes, hogy a háztartások villamos energia felhasználása a vállalkozásokat messze 

meghaladóan növekedik. Nem jellemző az „energiatudatos” magatartás, az ésszerűnek 

többszörösét fogyasztják a háztartások.) 

Az ország energiaigénye évi 1060 petajoule, ennek mintegy 3%-a származik megújuló 

forrásból, zömében fából, illetve geotermikus forrásból. A gazdaságos lehetőségek 

faaprítékból 56 PJ, geotermikus forrásokból mintegy 50 PJ, szélből 7,2, vízből 5, napból 4 PJ, 

vagyis összesen 120-130 PJ. A biomasszából – beleértve a biogázt is – 800 PJ állítható elő. 

További forrás lehet a bioetanol, a biodízel (ez utóbbi önköltsége Galgahévizen 70 Ft/liter) és 

a hőszivattyú. 

Magyarország nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiai Terve (2007-2013) 2006. 

július 25-i változata szerint a biomassza típusok prognosztizált mennyisége 2015-re a 

következő adatokat tartalmazza (ezer tonna/év). 

Erdészeti termékek    1289 

Vágástéri nyesedék      490 

Ipari fahulladék      207 

Fás szárú energiaültetvények   1620 

Lágy szárú energiaültetvények  2595 

Mezőgazdasági élelmiszeripari  

hulladék, melléktermék   1556 

 Összesen    7757 

A megújuló energiaforrások termelése és felhasználása jelentősen hozzájárulhat a 

mezőgazdaság szerkezetének átalakításához. A megújuló energiaforrásra alapozott rendszerek 

elterjedése növelheti a szektor technológiai színvonalát, és magasabb hozzáadott értékű 

mezőgazdasági eredetű termékek előállítását teszi lehetővé. Különösen jók az adottságok a 

bioetanol, biodízel előállításához szükséges alapanyagok termelésében és felhasználásában. A 

gabona versenyképes termelésének lehetősége hosszabb távon biztosítja a gazdaságos és 

biztos nyersanyag ellátását. A bioetanol és a biodízel előállításához szükséges feldolgozói 

kapacitás kiépítése folyamatban van, és jelentős érdeklődés mutatkozik a külföldi befektetők 

részéről. Mintegy 800 ezer tonna bioetanol előállítását célozta meg a Nemzeti Agrár-

vidékfejlesztési Stratégia 2013-ig, ami évi 2,4 millió tonna gabona feldolgozását jelenti. 

A következő időszakban a fejlesztési támogatások szempontjából előnyt élveznek – 

többek között – az alternatív energiatermeléshez kapcsolódó növénytermelés és az ehhez 



kapcsolódó feldolgozó-kapacitás bővítése, az energiaültetvények létesítése, mezőgazdasági 

melléktermék felhasználása energiatermelésre (biogáz, mezőgazdasági melléktermékek), 

illetve hőenergia előállítása erdészeti fahulladékkal. Mindezek az intézkedések hozzájárulnak 

a káros emisszió, az üvegházhatás, valamint a globális felmelegedés ütemének 

csökkentéséhez. 

A biogáz esetében mindenképpen szükséges figyelembe venni azt, hogy egységnyi 

metán hússzor nagyobb üvegházhatást okoz, mint az egységnyi szén-dioxid. Vagyis amikor a 

szennyvízből, trágyából biogáz telepen nyert metánt elégetik, akkor egyrészt hasznos, helyi 

hőenergiát nyernek, másrészt a metánt szén-dioxiddá alakítják át, aminek kisebb az üvegház 

hatása, mint a metáné. 

Biomassza fűtő- és erőművek működnek Magyarország több településén (Szigetvár, 

Mátészalka, Körmend, Szombathely, Sárospatak, Tata, Szentendre, Balassagyarmat, Papkeszi, 

Pécs, Kazincbarcika és Ajka). Ezek kapacitása 2 MW és 50 MW között helyezkedik el. 

Ismeretes a termálvízre alapozott hőkicseréléses energianyerés is, amivel kisebb 

települések háztartásainak, vagy mezőgazdasági, kertészeti üzemek áramellátása oldható meg. 

A bioenergia nyerés egyik helyi lehetősége a biogáz, amikor szennyvízből, trágyából 

hő- és villamos energiát nyernek a szerves anyagok rothasztásával. A keletkező metán biogáz 

toronyba gyűlik, ami majd gázmotor-generátor segítségével elektromos árammá alakítható. 

Így kisebb települések, településrészek, tanyacsoportok, mezőgazdasági üzemek hő- és 

áramellátása oldható meg. Érdemes megemlíteni, hogy nemzetközi és hazai tapasztalatok már 

régen rendelkezésre állnak, sőt a 80-as években egyszerű fóliával borított ágyásokban is 

állítottak elő biogázt pecsenyecsirke telepek hőellátására. (A biogáztelepek elterjedését 

Magyarországon a magas beruházási költségek és a felfűtés energiaigénye akadályozta.) 

A vidéki háztartásokban a fa, szalma, szár, nyesedékek stb. tüzelésével, a trágya (híg- 

és szilárd) és más szerves hulladékok gázosításával jelentős fosszilis energia takarítható meg, 

amihez megfelelő és viszonylag elérhető áron beszerezhető berendezések szükségesek.  

Vidéki házak autonóm fűtési rendszereinek kialakítása – 2-3 millió forint áldozattal – 

szintén stratégiai feladat. (Egy-egy rendszer napelemekből, szélkerékből, akkumulátor 

szekrényből állhat. A rendszer kombinálható biomassza égetésére és gázosítására alkalmas 

berendezéssel.) 

A vidéki lakások födémszigetelésével, nyílászárók javításával, a falak szigetelésével, a 

házak, nyílászárók tájolásával szintén jelentős energia takarítható meg, ami csökkenti a 

háztartási kiadásokat és a káros kibocsátásokat. 

 



A Károly Róbert Főiskolán (Gyöngyös) számításokat készítettek, melyből kiderül, 

hogy Heves megyében 6 366 763 GJ energia állítható elő helyi biomasszából. Ennek 68%-át 

energiaerdő, 27%-át szántóföldi növények szerves anyagai szolgáltatnák. A gyors 

megvalósítást segítené, ha a fosszilis energiaforrások felhasználásával okozott környezeti 

károk becsült értékével indulásként megtámogatnák a biomassza felhasználást. 

 

A vidék, a mező-erdőgazdaság alternatív erőforrásainak feltárására és használatának 

mozgósítására indokolt helyi programokat kidolgozni és támogatást mellérendelni. (A mező-

erdőgazdasági üzemek, a vidéki települések, háztartások a megújuló alternatív energia-

előállítással és felhasználással fokozottan hozzájárulhatnak a CO2 kibocsátás csökkenéséhez, 

így joggal felvethető, hogy vajon hogyan veszik számításba ezeket a CO2-kereskedelemben?) 

 

Az elsődleges energiahordozók piaci aránya Magyarországon az alábbi: 

Földgáz      45,2% 

Kőolaj      23,6 % 

Szén      12,9 % 

Atomenergia     12,1% 

Megújuló energiák      3,5 % 

Egyéb        2,7 % 

    100,0% 

Az 1 kW kapacitás létrehozásának költsége Magyarországon pedig az alábbi Marnitz 

István közlése szerint: 

Napkollektor   1,2 M Ft/1 kW 

Biomassza   0,8 M Ft/1 kW 

Szél    0,3 M Ft/1 kW 

Hő-, áramtermelés 

gáztüzeléssel   1,15 M Ft/1 kW 

(6) A megújuló energiák iránt a szerény arányok és viszonylag kedvezőtlen beruházási 

költségek ellenére nagy az érdeklődés és a beruházási kedv, mindenekelőtt az üzleti 

lehetőségek, az energiafüggőség csökkentése és a mezőgazdasági termékfeleslegek levezetése 

érdekében, melynek kedvező légkör- és környezetvédelmi előnyei nem szorulnak bővebb 

taglalásra. Ebben szerepe van természetesen a nemzetközi törekvéseknek is. Hazánkban a 

bioetanol, biodízel felhasználás viszonylag gyors és jelentős előrelépéssel kecsegtet.  

 

A bioetanolt kukoricából, búzából, cukorrépából állítják elő. Svédországban 

fűrészporból is megéri etanolt előállítani, s a stockholmi 450 autóbusz mind etanol hajtású.  



Magyarországon 5 millió tonna alapanyaggal lehet számolni. Egy tonna kukoricából 

300 liter etanol nyerhető, ami 6-8 t/ha termésátlag mellett 1800-2400 l/ha etanolt jelent. 

Fokozza az érdeklődést, hogy már Magyarországon is megjelent a bioetanollal hajtott busz, a 

korszerű gépkocsik minden gond nélkül működhet 5% etanollal kevert üzemanyaggal, s 

gyorsan terjed az E85 etanol és 15% benzin), valamint biobutanol. 

A biodízelt nyugat-európai országokban elsősorban – a klimatikus adottságoknak 

megfelelően repcéből állítják elő. Hazánkban a repce alacsony hozama és a maximálisan 300 

ezer ha vetésterülete mellett a napraforgó fontos forrást jelent 550-600 ezer ha 

vetésterületével. Ehhez azonban az EU-ban a napraforgó biodízelt is szabványosítani 

szükséges. 

A biodízel használatával 80%-kal csökken a CO2, kevesebb CO, szénhidrogén, kén-

dioxid, korom, lebegő részek kerülnek a légkörbe. (A nitrogénoxid tartalma, ami nagyobb, 

közömbösíthető.) További előny, hogy vízben oldódik, biológiailag lebontható, a korom 14 

nap alatt telik le, míg a fosszilis eredetű gázolajnál ez 36 hónap.  

A napelemek 2005-ben a világ energiatermelésének 1%-át állították elő, ami egy 

atomerőmű termelésének felel meg. Ebben is áttörés várható, mert a japán Sharp cég új 

elektromotorral napraforgatott és a cellák fölé helyezett lencsékkel megkétszerezte a 

napelemek hatásfokát. 

A naperőművek termelése folyamatosan emelkedik, amelyben egy magyar szabadalom 

– kénvegyület használata hőgyűjtő közegként – 50-100 százalékkal növelheti a naperőmű 

hatékonyságát. A legtöbb naperőmű az USA-ban, az EU-ban pedig Spanyolországban 

működik. 

Spanyolország a megújítható energia felhasználásba az USA, Németország és Japán 

után a negyedik, de szél-energiában a harmadik. Terveik szerint a „mini” vízierőművek 

kapacitását 1749 megawattról hat év alatt 2199-re, a biomassza erőművekét 344-ről 2039 

megawattra, „szél-erőművek” kapacitását pedig 10 000-ról 20 155 megawattra kívánják 

fokozni. 

Jelentések, szakcikkek az ökológiai veszélyekre is felhívja a figyelmet, de ennek 

ellenére a szél-áramtermelés több mint megkétszereződése várható 2005 és 2010 között.  

A beépített kapacitások 2005-ben az alábbiak szerint oszlott meg: 

Európa      69,4% 

Észak és Dél-Amerika   17,0% 
Ázsia      11,9% 

Ausztrália és a Csendes óceáni térség   1,3% 

Afrika        0,4% 



 

Megújuló világtérkép. The Renewable Planet (a megújuló bolygó) néven interaktív 

világtérképet készítettek a Föld legjelentősebb megújuló energiaprojektjeiről. A 

www.therenewableplanet.com címen elérhető oldalon a földrajzi elhelyezkedés, a méret és a 

felhasznált energiaforrás alapján is kereshetünk a megvalósult zöldenergia-beruházások 

között. Az összeállítás folyamatosan bővül, a térkép magyar része azonban még üres. 

Londonból közölt R Hahn Veronika, hogy a britek az atomra szavaznak! 

Az új brit energiapolitika stratégia a megújuló energiaforrásokat is támogatja, de 

irreálisnak tartja az elképzelést, hogy mind a 16 millió otthon tetején mini-szélturbinát 

helyezzenek el. 

Tony Blair brit kormányfő a múlt év novemberében jelentette be, hogy Nagy-

Britanniában a kereskedelmi és ipari minisztérium égisze alatt új energiapolitika készül el. A 

korábbi, csupán kétéves koncepció felülvizsgálatát ugyanis jó pár tényező is indokolta a 

szakemberek szerint. 

A legfőbb ok a leselkedő energiahiány. Az északi-tengeri gáztartalékok fokozódó 

kimerülésével Nagy-Britannia önfenntartóból egyre inkább energiaimportőrré válik. Az 

elsőrendű cél, hogy továbbra is felgyulladhassanak a fények és melegek legyenek az 

otthonok. Egyidejűleg a kormány már 2020-ra érezhető eredményt szeretne elérni a szén-

dioxid kibocsátás enyhítése terén, 2050-re pedig 60 százalékos csökkentést jelez előre. 

Az új prioritás nem okozott meglepetést, mert Tony Blair már májusban kijelentette, a 

nukleáris energia „dérrel-dúrral visszaküzdötte magát a napirendre”. A felülvizsgálat 

eredménye szerint gazdaságilag racionális, segít a globális felmelegedés megállításában, 

biztonságos, így az energiaterelés középpontjába kell állítani. 

 

(7) A CO2 kibocsátás várható további radikális korlátozása miatt újraértékelést igényel 

a hazai nukleáris energiapolitika. A VAHAVA jelentés ebben a kérdésben nem kíván állást 

foglalni, de felhívja a figyelmet, hogy sokáig már nem lehet elodázni az egyértelmű döntést 

ebben a kérdésben. Az atomerőmű nem bocsát ki szén-dioxidot a légkörbe, de másfajta 

műszaki kockázatokat rejt magában. Ezek mérlegelése és a társadalmi elfogadhatóság 

figyelembe vétele szükséges a közeljövőben. 

 

(8) Az energetikában mindig figyelembe vették az időjárási tényezők hatását, 

különösen a villamos energiatermelésben és a fogyasztókhoz való továbbításban. A 

szélsőséges időjárás hatása elsősorban a nyári meleg időszakokban érezhető, mert a 



légkondicionáló berendezések rohamos gyarapodásával szezonális csúcsigények léptek fel. 

Ezek kielégítése eddig nem okozott gondot. Korlátozásokat csak néhány esetben kellett 

foganatosítani. A légkondicionáló berendezések túlzott használata ugyanakkor tovább növeli 

a hosszú távú gondokat a megnövekedett energiafelhasználásban. Problémaként jelentkezett, 

hogy az erőművek éves karbantartási menetrendjének módosítása vált szükségessé, mert a 

nagyobb fogyasztás miatt el kellett térni a korábbi ütemezéstől. 

A villamos távvezetékekben előforduló üzemzavarok a kedvezőtlen meteorológiai 

események (hó, jég, zúzmara, ónos eső, szélvihar) hatására fokozódhatnak, melyeket 

megelőzni gyakorlatilag nem lehet. Ezért a gyors és szakszerű üzemzavar és kárelhárítás az 

esetlen lehetőség az ellátási zavarok enyhítéséhez és megszüntetéséhez.  

Sürgető az energetikai vészhelyzetek kezelésére való felkészülés, amely ugyan sok 

tényező eredményeként jöhetnek létre, de ezek között az időjárási anomáliák minden 

bizonnyal növekvő szerepet kapnak a jövőben. 

 

A klímaváltozás és a közlekedés 

 

(1) A közlekedés kibocsátásai a világ teljes CO2 kibocsátásának 22%-át teszik ki, és 

sajnos ez az arány az ipari kibocsátásokat többszörösen meghaladva növekszik minden évben. 

Vagyis a légkörvédelemben a közlekedés az egyik olyan terület, ahol nagyok a potenciális 

lehetőségek az üvegházhatású gázok csökkentésére, a légkör és a lakosság védelmére. EU 

direktíva előirányzata alapján a Nemzeti Fejlesztési Terv a vasúti áruszállítás 35%-os 

részarányát irányozza elő, de ennek feltételei rendkívül hiányosak, a vasúthálózat nem 

megfelelő kiépítettsége és a közlekedést, az áruszállítást ma meghatározó ellentmondásos 

érdekviszonyok miatt. (Ausztriában a klímaváltozás hatásainak ellensúlyozásában döntő 

szerepet szánnak a közlekedésnek, elsősorban Bécsben.) 

A közlekedés, az áruszállítás, fuvarozás, tömegközlekedés feszültségei és kritikus 

állapota közismert, amit tovább súlyosbít az időjárás és a klímaváltozás. Ezt példázza a 2004. 

évi június 9-i vihar eseményei, amiről konferenciát is rendezett a VAHAVA projekt három 

hónappal az eseményt követően. 

 

A Budapesti Közlekedési Rt. saját műszaki zavarelhárító egységeit vette igénybe 

minden helyszínen. Kiemelt szerep hárult a felsővezeték-karbantartó és hibaelhárító 

részlegekre, amelyek a hajnali órákig dolgoztak a forgalom június 10-i reggeli zavartalan 

beindítása érdekében. Összesen 11 villamosvonalon, a Fogaskerekűn, 2 HÉV-vonalon, 4 



trolibusz- és 4 autóbuszvonalon adódtak műszaki problémák, mint felsővezetékek 

leszakadása, meghibásodása, kidőlt fák úttestre, illetve sínekre kerülése stb. 

A MÁV-nál június 9-én délután szintén jelentős műszaki problémák jelentkeztek a 

felsővezeték megrongálódása, illetve a vasúti sínekre kidőlt fák következtében. Budapest 

térségében ezen az estén 105 vonat 6320 perc késéssel közlekedett. Mindez több százezer 

ember mozgását korlátozta, és ezért az esemény nagy társadalmi visszhanggal járt. A normális 

vasúti forgalmat 5 óra alatt állították helyre. 

 

(2) A közutak állapota nem megfelelő. A nagy meleg szerepet játszik az útburkolatok 

nyomvályúsodásában. A nagy mennyiségű csapadék következtében műtárgyak, földművek, 

burkolatok károsodnak. Az intenzív havazás, a fagy nehezíti a téli közlekedést és fokozza az 

üzemeltetési beavatkozások volumenét (hóeltakarítás, síkosság megszüntetése, téli 

burkolatkárok javítása, hófúvás elleni védekezés).  

A nagy hideg a talajfagy kialakulására vezet. Sokak számára úgy tűnik, hogy a fagy 

hatása a Kárpát-medence belsejében nem számottevő. Pedig hatalmas az a kár, amely a 

nemzetgazdaságot évente sújtja. Megemlíthető az 1929-32-es télvégi katasztrofális felfagyási 

kár, vagy az 1978-as súlyos fagykár. 

 

Az utak, a vasutak alapjainak fagyemelése, akárcsak a mezőgazdaságban a talajfagy 

okozta gyökérszakadás jelentős károkat okoz. Az úttest, illetve a sínalapok megemelkedését 

az idézi elő, hogy a fagyott talaj térfogata megnő, aminek következtében megemelkedik a 

talaj, az útburkolatokon jéggel tömött fagydombok, kidudorodások alakulnak ki, olvadáskor 

pedig ezek megsüllyednek. 

Szükségessé válik a szélsőséges időjárási eseményekre való felkészülés érdekében, a 

nagyobb hőmérsékleti ingadozásokat elviselő útburkolati technológiák adaptálása, illetve a 

helyi adottságoknak megfelelő továbbfejlesztése.  

A burkolati hibák – elsősorban a kátyúk és nyomvályúk – miatt az egyre 

balesetveszélyesebbé vált utak hossza 2001-ben kereken 1000 km volt, amely 2004-re 

meghaladta a 2000 km-t.  

A nyomvályúk kialakulását sok tényező okozza, de ezek között az időjárási okok is 

szerepet játszanak, elsősorban a nem megfelelő technológiai eljárások következtében. (A 

helyzet és a várhatóan szaporodó kihívások miatt került sor az Allianz Biztosító Rt. és a 

VAHAVA közös „kátyú konferencia” rendezésére 2006 februárjában.)  



Az időjárás változásai, az extremitások növelik a közúti balesetek számát és 

súlyosságát, ezért a lakosság figyelmének felkeltése mellett jobb közlekedési eszközök, jobb 

minőségű utak és morálisan jobb minőségű közlekedők szükségesek.  

 

(3) A klímaváltozás (globális felmelegedés, szélsőséges időjárás) útburkolatokra 

gyakorolt közvetlen hatása abból a tényből következik, hogy azok egész élettartamuk alatt 

„szabadban vannak”, az időjárási hatásoknak teljes mértékben kitéve. 

Az egyik fő problémaként a szélsőséges időjárási hatások következtében jelentkező 

nagy mennyiségű víz (csapadékvíz, árvíz, belvíz, talajvíz) említhető, amely a földmű 

teherbírás vesztéséhez és ezzel a pályaszerkezet gyors tönkremeneteléhez vezet. 

A globális felmelegedés egyik következménye a különleges nyári meleg, amelyben a 

termoplasztikus kötőanyagú aszfaltburkolatok deformálódhatnak. A hullámosodás és a 

keréknyomvályú-képződés nem csupán utazáskényelmi hátrányokkal jár, hanem komoly 

balesetveszélyt is teremt, főleg nagy forgalmú utakon (pl. autópályákon). Amellett, hogy a 

megoldás érdekében világszerte törekszenek a nagy modulusú aszfaltok alkalmazására, a 

betonburkolatok építése hatékonyabb eljárás. 

A szélsőséges időjárás egyik megnyilvánulása a havas, zord téli idő, amely az útpályát 

csúszóssá, balesetveszélyessé teszi, míg a feltorlódott hó a közlekedés fizikai akadályává 

válik. Hatékony hóeltakarító gépek, hóvédművek és a burkolatba épített (akár napenergiát 

hasznosító) berendezésekkel történő hó- és jégolvasztás lehet a célszerű megoldás. 

A télvégi, tavasz eleji olvadási kár a közúti földmű elnedvesedéséből és ennek 

következtében a gyenge pályaszerkezet megrepedéséből és/vagy kátyúsodásából származik. 

Jó vízelvezetés és vastag pályaszerkezetek építése segíthet ezen a problémán. 

Az időjárási hatásokra nedvessé váló burkolatfelület akkor jelent komoly 

balesetveszélyt, ha annak nem megfelelő a csúszásellenállása. Fontos feladat ezért nagy 

mikroérdességű útpályák, illetve mikroérdes kőanyagokat hasznosító kopórétegek készítése. 

A hazai útügyi szakembereknek nemcsak tudatában kell lenniük a klímaváltozás 

útburkolatra gyakorolt hatásaival, hanem körültekintő módon a felmerülő problémák 

megoldására is fel kell készülniük! 

 

(4) A vasútvonalon az özönvízszerű esők kimosódásokat okoznak, a nagy hőség a 

síneket deformálja, a szélviharok, a jegesedés vezetékeket szaggatnak, hófúvások és a kidőlt 

fák akadályozzák a vasúti közlekedést. Az üzemzavarok elhárításához szükséges időtartam 



nagymértékben függ a hírközléstől, a riasztástól, a rendelkezésre álló technikától és a 

szakemberek számától. Ezek hiánya növeli a vasúti közlekedés kockázatát.  

A légiforgalomban a szélsőséges időjárási helyzetek gyakoriságának növekedése 

torlódásokat, járat kieséseket okozhat, s mérsékelheti a le- és felszállás biztonságát. 

A hajózásban a folyók vízjárásának szélsőségesebbé válása akadályozhatja a forgalmat 

és a vízibalesetek növekedését idézheti elő. A hajózás, a vízi szállítás alacsony emissziójú 

közlekedési ágazat. Évi teljesítménye messze elmarad az 1920-as évtized szállításától, ami 

jelenleg évente mintegy 4 millió tonnát tesz ki, de ennek irányzata is csökkenő. 

Magyarországon a 2600 km hajózható út nincsen kihasználva, holott ez tömegáruk, 

építőanyagok, terjedelmes iparcikkek környezetkímélő szállítási lehetősége. A budapesti 

közlekedésben és az idegenforgalomban nem élnek kellően ezzel a lehetőséggel, melynek 

fejlesztését a látványosság, a kellemes utazás élménye mellett a légkörvédelem is indokol. 

(Prágában a kedvezőtlenebb körülmények ellenére nappal, este nyüzsögnek a helyók, 

vacsorával, programmal vagy a nélkül.) 

 

(5) Budapesten kritikus a közlekedés, amely kimutathatóan rövidíti a városlakók 

élettartamát, rontja a hangulatot, az idegenforgalmat, a városi zöldfelületeket (CO2, NO2 és 

egyéb káros kibocsátások, por, zaj, füstköd stb.). A több évtizedes mulasztás halmozottan 

jelentkezik, ezért rendkívül sürgető az elkerülő utak, autópályák stb. építése, a villamos, 

trolibusz, metró bővítése, gáz- vagy biodízel üzemű autóbuszok üzemeltetése. 

 

Budapesten, 2005-ben 163 olyan nap volt, amikor a légszennyező részecskék 

koncentrációja meghaladta a határértéket. Ezen Budapesten is – a körgyűrű és más fejlesztő 

intézkedések mellett – teljesítményarányos útdíj bevezetése segítene. Stockholm 

belvárosában, az útdíj hatására 25%-kal csökkent a gépkocsiforgalom. 

Hasonló pozitív hatás remélhető egy komplex elektronikus rendszer bevezetésétől is. 

Török Ádám jelzi, hogy a motorizáció és a forgalom növekvő környezetterhelést 

eredményez, melynek jelei lokálisan és globálisan is tapasztalhatók. A közúti közlekedés által 

okozott környezetkárosítás csökkentésére irányuló társadalmi igény eszközeiként 

felhasználható a közúti forgalom költségalapú menedzselésének eszközparkja. A külső 

költségek meghatározása és monetarizálása vezethet a közlekedés teljes és tiszta hasznának 

megítéléséhez. 

Tánczos Lászlóné és Bokor Zoltán közli, hogy hazánk EU csatlakozásával a magyar 

közlekedési rendszer az integrálódó európai hálózat szerves részévé válik. A Közös 



Közlekedéspolitika egyik célkitűzése a társadalmi költségbázisú árképzés fokozatos 

kidolgozása és alkalmazása, Európa szerte egységes elvi és technológiai alapokon. Nem elég 

ugyanakkor csak az elfogadott és széles körű konszenzuson alapuló árképzési elvek átvétele, 

hanem törekedni szükséges a hazai sajátosságokat figyelembe vevő, de egyúttal a nemzetközi 

elvárásokhoz igazodó, s az egyes közlekedési alágazatok között is kompatibilis 

díjmeghatározó, beszedő és elszámoló rendszerek kialakítására, majd fokozatos működésbe 

helyezésére. 

Az új, elvi alapokon működő közlekedési használati díjrendszerek bevezetése 

technológiai, szabályozási/intézményi és elfogadottsággal kapcsolatos korlátok lebontását és 

meghatározott feltételek teljesítését igényli. Legfontosabb az új elvek társadalmi 

elfogadtatása, ami közvetetten elősegíti az adekvát szabályozási/intézményi keretrendszert 

létrehozó politikai akarat létrejöttét is. Amennyiben az elkötelezettség és az említett 

keretfeltételek rendelkezésre állnak, akkor már könnyebb a döntéshozóknak további 

erőforrásokat allokálni a vonatkozó – kísérletileg már létező – számítási eljárások és 

technológiák teljes körű kifejlesztésére. 

Malajzia fővárosában, Kuala Lumpurban a belváros alatti 12,5 km-es hosszúságú, 

kétszintes közúti alagutat trópusi esőzéskor a forgalomtól elzárják, hogy azon a hatalmas 

csapadékmennyiség átvezethető legyen egy közeli befogadóba, elkerülve a belváros korábban 

gyakori elöntését. 

Hollandiában, a delft-i DDDDWW intézetben előre gyártott, 4 cm-es vastagságú 

aszfaltszőnyeg technológiáját dolgozták ki, amelyet 2,5 m-es szélességű és 50 m-es 

hosszúságú elemekben, feltekercselve szállítanak a beépítés helyére, ahol elektromágneses 

eljárással rögzítik az alapréteghez; ezzel nemcsak egyenletes minőségű, gyorsan készíthető 

kopóréteghez jutnak, hanem – akár időjárási hatások következtében – a szükségessé váló 

„bontás” és máshol beépítés rövid idő alatt és hatékonyan végrehajtható. 

Több nyugat-európai országban „lebegő utakat” készítenek, amelyek akár időleges 

vízfolyások, akár elöntött területek gazdaságos átívelésére alkalmasak. 

 

Tánczos Lászlóné összeállítása a fenntartható közlekedés és az éghajlatváltozás 

összefüggéseiről 
 

A fenntarthatóság = környezet, gazdaság, társadalom.  

A környezetre jellemző a torlódás, a baleset, a környezetszennyezés.  

Cél a közlekedési externáliák internalizálása. 

 

 



A gazdasági, társadalmi trendek az alábbiak szerint jellemezhetők: 

gazdaság

élénkülése
mobilitás

növekedése

szállítási igény

nőtérbeli, időbeli,

differenciálódás

egységes stratégia

szerinti kínálat

igények 

befolyásolásaintegrált

szolgáltatások

szuburb.,demogr., 

motorizáció

 
13. ábra: Gazdasági, társadalmi trendek 

Közlekedési rendszerek fejlesztésének hatékony működtetésének kritériumai 

 terület- és közlekedéstervezés összehangolása; 

 közösségi közlekedés prioritása, koordinált parkolás, buszsávok, elválasztott 

villamos pálya, forgalomcsillapítás, gyalogos zóna, kerékpárutak, átszálló/csatlakozó pontok; 

 utas tájékoztatás, ütemes menetrend, tarifarendszer; 

 integrált szolgáltatások – szerződéssel; 

 megrendelő/teljesítő viszony, kockázatmegosztás. 
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14. ábra: EU-konform nemzeti és városi közlekedéspolitika 
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15. ábra: Fenntartható városi közlekedési stratégia 

 

Kooperatív közlekedési és területi tervezés: 

 részletes forgalmi adatfelmérés a tervezés megalapozására; 

 az érdekelteket bevonó forgalmi áramlat-szervezési problémafeltárás és 

megoldáskeresés. 



Szabályozási keretek: 

- hatás – visszahatás 

- valós működési költségek azonosítása 

- korszerű technológiai és szervezési megoldások adaptálása 

- szolgáltatásfejlesztési stratégia megalapozása 

 

Közlekedési szövetségek: 

- a folyamatok összehangolását célzó kooperatív megállapodáson alapulva; 

- jól működő, mert minden érintett érdekeit szolgálja; 

- melyben a prioritást élvező közforgalmú közlekedési szolgáltatásokat a városgazda 

és az igénybevevők közösen alakítják ki. 

 

 
16. ábra: Közös tarifarendszer 

 

A levegőben megjelenő káros anyagok általában 3 forrásból származnak: 

- ipari; kommunális; közlekedési. 

Cél: a közúti közlekedés által okozott emisszió mérséklése. 

Terápia: 

 Stratégiák az üvegházhatású gázkibocsátás mérséklésére 

> Járműigény és -használat menedzselése: életmód, szokások befolyásolásával. 

> Műszaki fejlesztést ösztönző stratégiák: 

- tüzelőanyag – alternatív energiaforrások. 

- Járműméret – tömeg, fajlagos energiafogyasztás, új elvű járműmeghajtás. 

- IT használat. 

 Policy lehetőségek: 

> Jármű hatékonyság növelése. 

> Áttérés kisebb károsítású hajtóanyagra. 

> Mobilitási igények terelése környezetbarát módok felé. 

> Utazási távolság csökkentése. 

> Járműkihasználás növelése. 

 

 

 



 
17. ábra: Informatikai eszközök a közforgalmú közlekedési szolgáltatások optimalizálására 

 

A fejlesztések gazdasági hatásai: 

 Csökken a közlekedés okozta környezetterhelés, az externális költségmegtakarítást 

és életminőség-javulást eredményez. 

 A közszolgáltatási kínálat javulása növeli a nemzetgazdasági teljesítményt. 

 Az utas- és áruáramlatok integrált lebonyolításával hosszú távon dinamikus 

társadalmi egyensúlyállapot hozható létre, amelyben az érintett szereplők együttes 

hasznossága maximalizálható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kvantitatív megállapítások: => INNOFINANCE 
 

 
18. ábra:A fejlesztések nemzetgazdasági hatásai 

 

Feltételek! 

 

A megvalósítás eszközei: 

> Jármű hatékonyság növelése. 

> Piaci alapú szabályozó eszközök: adók, támogatások. 

> Közvetlen beruházás 

Nemzetközi keret az ökológiai piacgazdasághoz: 

> Környezetbarát technológia, ezt támogató gazdaságpolitika. 



> Infrastruktúrák technológiai fejlesztése. 

> Adó- és díjrendszerek átalakítása. 

> Technológiafejlesztőknek kibocsátás-kereskedelem. 

 

Összefoglalás: 

 Monitoring rendszerek üzembeállítása. 

 Tömegközlekedés fejlesztése. 

 Integrált közlekedési rendszerek elterjesztése – telematika. 

 Mobilitás menedzsment. 

 Szabályozás – árképzés. 

 Stratégia – csomagok alkalmazása. 

 

Javasolt kutatások 

 a hazai energiaszektort átfogó innovációs mitigációs módszertan kialakítása; 

 az innovációval elérhető emisszió-csökkentések gazdaságilag és társadalmilag 

lehetséges pályáinak elemzése; 

kibocsátás csökkentést célzó gazdasági és szakpolitikai intézkedések innovációs 

szempontjainak kijelölése; 

 a gazdasági megvalósíthatóság vizsgálata. 

 

Gáspár László az útburkolatról és a klímaváltozásról 

Az elmúlt időszakban tapasztalt világméretű klímaváltozás, egyebek mellett, az 

útburkolatokra is jelentős hatást gyakorolt. A komplex jelenségnek elsősorban a következő 

elemei befolyásolják a közutak burkolatával összefüggő tervezési, építési, fenntartási és/vagy 

üzemeltetési tevékenységet 

- globális felmelegedés; 

- (esetenkénti) szélsőséges hideg; 

- özönvízszerű esőzés (túlzott mértékű csapadék). 

 

a/ Az 1990-es évek eleje óta világszerte két útburkolattípus terjedt el: az aszfalt- és a 

betonburkolat. Bár szerepük azonos, számos jellemzőjük eltérő. Az aszfaltburkolatok 

kötőanyaga, a bitumen termoplasztikus anyag, magasabb hőmérsékleten válik annyira 

folyóssá (kis viszkozitásúvá), hogy a kötőanyag, az ásványi anyagszemcséket vékony filmmel 

bevonva, össze tudja azokat kötni. A bitumen lehűlése után az elterített aszfaltréteg az 

igénybevételeknek megfelelőképpen ellenálló anyagot képez. Nagy nyári melegben, amikor a 

fekete színű aszfalt akár 50-60 °C-ra is felmelegedhet, a bitumen újra fellágyulhat, és ennek 

következtében a réteg deformációja következhet be.  

A betonburkolat kötőanyaga a hidraulikus kötésű cement. A beton keverése, szállítása 

és az építéshelyen történő elterítése az anyag nedves állapotában történik. Az elterített 

rétegből elpárolgó vízzel együtt bekövetkezik a beton gyorsan induló, de utána elhúzódó 

szilárdulása. Szilárdságát a későbbiek során a levegő hőmérsékletének változása vagy a 

lehulló csapadék érdemben nem változtatja meg. Elmondható tehát, hogy az elsődleges 

klimatikus viszonyoktól az aszfaltnál sokkal kevésbé függ.  

Az úttervezők döntés elé kerülnek, hogy adott kiindulási feltételek mellett aszfalt- 

vagy betonburkolatot részesítsenek-e előnyben. Nyilvánvalóan nagyon sok szempontot kell 

figyelembe venniük, de azok között a környezeti tényezők, benne az éghajlati szempontok 

egyáltalán nem elhanyagolhatóak. 



Magyarországon 1976-ban szakminisztériumi döntés született arról, hogy 

autópályáinkat aszfaltburkolattal készítjük. (Az addig épített M7-es autópálya beton-

burkolattal épült.) Ennek következtében a kisebb forgalmú utak betonburkolattal történő 

készítése is abbamaradt, mindenhol valamilyen típusú aszfaltburkolat készítésére került sor. 

Nyilvánvalóvá vált 2000 körül aztán, hogy a különösen nagy tengelyterhelésű 

gépjárműforgalom tartós elviselésére a leginkább deformációnak ellenálló aszfaltburkolat-

típusok sem alkalmasak. Az M0-s autóútnak az M1-es autópálya és az M5-ös autópálya 

közötti szakaszán kétévenként kellett a kopóréteget felújítani, mert azon ismételten 

balesetveszélyes mélységű keréknyomvályúk keletkeztek. (A nyári melegben nem volt képes 

deformáció nélkül levezetni a viszonylag lassan haladó, gyakori fékezésre kényszerített nehéz 

tehergépkocsik és kamionok forgalmát.) Mivel nemcsak a felújítás tetemes költsége, hanem 

az állapotjavító beavatkozással együtt járó kényszerű forgalomzavarás is komoly 

sajtóvisszhangot kapott, a szakminisztérium döntött abban a tekintetben, hogy a legnagyobb 

forgalmú újabb autópálya-szakaszokon (így az M0-s körgyűrű autópályaként történő 

továbbépítésekor is) betonburkolat mellett teszi le a voksát. Több kísérleti szakasz után 

(Gáspár, 2005) 2005-ben, az M0-s autópályának az M5-ös autópálya és a 4-es út közötti 

szakasza már hézagolt betonburkolattal készült, sőt annak folytatását, az M3-as autópálya 

irányában is merev pályaszerkezettel építik. Ebben a döntésben pedig a hazai klimatikus 

viszonyoknak egyértelmű szerepük van. 

Az utak burkolatát (illetve egész pályaszerkezetét) elsősorban arra méretezik, hogy a 

tervezett élettartam alatt várható forgalmi terhelésnek tönkremenetel nélkül ellen tudjon állni. 

Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a környezeti terhelésnek az útburkolatok teljesítményére 

(performance) gyakorolt befolyása sem elhanyagolható. Ezek mindegyike közvetlen vagy 

közvetett módon az időjárási hatásokkal függ össze. A szélsőségesen magas és alacsony 

hőmérséklet, a napsugárzás, a csapadék bármilyen formája, a fagyás-felengedési ciklusok, a 

szél, a köd egyaránt hozzájárul(hat) az útburkolatok leromlásának meggyorsulásához. 

Drasztikus burkolat-tönkremenetelhez vezet, ha a földmű, sőt akár a pályaszerkezet tartósan 

víz alá kerül.  

A környezeti viszonyoknak a burkolat állapotváltozására gyakorolt jelentős hatását jól 

érzékeltetik azok a példák, amikor a közúthálózat egyes, forgalmától még új korukban 

felhagyott szakaszai (ívkorrekció elkészültével a járműveket attól nem messze húzódó 

szakaszra terelték át) 5-10 év után tönkrementek anélkül, hogy forgalmi terhelés ebben 

közreműködött volna. A leromlást a „természetes” éghajlati tényezők okozták.  

Az aszfaltrétegek egyik jellegzetes leromlási lánca, amikor a burkolatfelületről a 

zúzalékszemek kezdenek kiperegni, majd nagyobb felületen hámlás tapasztalható, eközben 

hajszálrepedések jelentkeznek az útpályán. A későbbiek során – mechanikai és időjárási 

hatásokra – a repedések egyre hosszabbak és szélesebbek lesznek, lokális kátyúk alakulnak ki. 

Ez a folyamat aztán oda vezet, hogy a sűrűn összerepedezett, megsüllyedt és/vagy erősen 

kátyús burkolatfelületen nemcsak kényelmetlen, hanem fokozatosan egyre inkább 

balesetveszélyessé válik a közlekedés. Ilyenkor feltétlenül szükség van valamilyen típusú 

beavatkozásra. Ez a romlási lánc jellegzetesen olyankor alakul ki, amikor az aszfaltrétegben a 

szükségesnél kevesebb a bitumen, így a kötőanyag nem tudja eléggé hatásosan és tartósan 

összeragasztani az ásványi anyag szemcséit, hogy azok folytonos aszfaltréteget alkossanak. 

Az aszfaltburkolatok másik jellegzetes tönkremeneteli lánca rendszerint azzal kezdődik, hogy 

a burkolat felületén egyre több helyen jelennek meg bitumenes habarcsfoltok. Ezt az 

„izzadás”-nak is nevezett jelenséget az okozza, hogy a keverékben levő többletbitument – a 

hozzájuk kötött finom szemcsékkel együtt – a forgalom szivattyúzó hatása a felszínre 

kinyomja. Már ezek a bitumenes foltok is balesetveszélyt okoznak, különösen nedves 

felületen. A burkolat romlásának következő szakasza, amikor az útpálya – nyári melegben – 

kezd deformálódni, részben hosszirányú hullámok jelentkeznek, részben pedig – és ez a 



gyakoribb a hazai utakon – keréknyomvályúk alakulnak ki. Ez utóbbiak mélysége aztán 

fokozatosan olyan méreteket ölt, amely – különösen nagyobb eső után – az úton való 

közlekedést balesetveszélyessé teszi; így a valamilyen technológiával történő felújítás 

elengedhetetlenné válik. 

Látható tehát, hogy az aszfaltburkolatok mindkét jellegzetes leromlás-fajtája az 

időjárási jelenségekkel közvetlenül kapcsolatban van. A repedezés-kátyúsodás a téli-tavaszi 

időszakban kezdődik, illetve erősödik fel, a hó, a fagy és a jég hatására. A burkolat 

deformációjára pedig a nyári melegben, intenzív napsütés hatására kerül sor. Ilyenkor 

érvényesül a nagy tengelyterhelésű burkolatok gyúró hatása.  

A keményebb útépítési bitumentípusok viszonylag magas hőmérsékleten lágyulnak 

csupán fel, ezzel azonban együtt jár, hogy a léghőmérséklet süllyedésével az anyag hamar túl 

merevvé, törékennyé válik. Ennek pedig azon aszfaltrétegek téli repedezése a következménye, 

amelynek kötőanyaga ilyen jellemzőkkel rendelkezik. A másik véglet a nagyon lágy 

bitumentípus választása, amely – értelemszerűen – jól bírja az alacsony hőmérsékletet, míg a 

nyári melegben hamar lággyá válik. Adott esetben az aszfaltburkolatban felhasználandó 

bitumenfajtát annak alapján kell kiválasztani, hogy a burkolat élettartama alatt várhatólag 

mennyi ideig – és mekkora forgalmi igénybevétellel párosulva – milyen hőmérsékleti 

hatásoknak lesz kitéve. A globális felmelegedés az aszfaltburkolatok optimális összetételére 

gyakorolt egyik hatása – tendenciózusan – az lehet, hogy a tervezők inkább a keményebb 

bitumenfajták alkalmazása irányába mozdulnak el. 

 

b/ Az utak kezelőinek minden évszakban (a legkülönbözőbb időjárási viszonyok között) 

gondoskodniuk kell a biztonságos útviszonyokról, ezért az úthasználók nem találkozhatnak 

balesetveszélyesen síkos útszakaszokkal, vagy azzal a fizikai akadállyal, amit a közúti jármű 

vastag hórétegben haladása jelent.  

Az útpálya síkosság-mentesítésének legelterjedtebb formái: olvasztósózás és szemcsés 

anyagok pályára történő kiszórása. 

Ezek a síkosság-mentesítő eljárások 5-7 cm-esnél vastagabb hóréteg felolvasztására 

már nem bizonyulnak megfelelőnek, ilyenkor a hótömeg hókotró- vagy hómarógépekkel 

történő – mechanikai alapú – eltávolítása is elengedhetetlen. Csupán mechanikai 

módszerekkel csak a hóesés után közvetlenül letapadt hóréteg vagy eljegesedett csapadék 

távolítható el, amikor még a jégréteg nem összefüggő, így a mechanikus jégfelszakítók vagy 

hóekék hatásosan alkalmazhatók. Az eljárás a síkosság ellen önmagában azonban nem nyújt 

védelmet.  

Az utak sózásából a következő típusú környezetszennyeződés származhat (Dávid, 

1981) 

• az út menti növények károsodása (a sóoldat tekinthető veszélyforrásnak); 

• a talaj károsodása (a pH-érték megváltoztatása révén megakadályozzák egyes 

növényfajták termelését); 

• a felszíni vizek károsodása (főleg ivóvízbázisok közelében); 

járművek alvázának károsodása (korróziója); 

• a betonburkolat korróziója; 

• vasbeton műtárgyak acélbetéteinek korróziója. 

Az útkezelők számára az igazi problémát az jelenti, amikor az útra keresztirányban 

fújó, orkánerejű szélvihar, az út menti hótömeg egy részét is magával ragadva, a bevágásban 

levő útszakaszt akár több méteres hóréteggel is beteríti. Ezt a problémát enyhítik, ha a 

hófúvásra érzékeny útszakaszok mentén, azokkal párhuzamosan, az útkoronán kívül, az 

uralkodó széljárás figyelembevételével, 1,0-1,5 m-es magasságú hófogórácsokat helyeznek el 

már a tél beállta előtt. Végleges megoldást jelent, ha az említett sávba sövényt telepítenek.  



Érdekességként megemlíthető, hogy egyes európai nagyvárosok különlegesen nehéz 

forgalmú felüljáróinak burkolatába olyan elektromos vezetékeket vezetnek be, amelyek a 

pálya jegesedésének elkerülésére elektromos energiával végzik a burkolat felmelegítését.  

A hazánkban is hosszabb távon tapasztalható globális felmelegedés egyik 

következménye lehet, hogy tendenciájában a téli útfenntartási igények csökkenésével lehet 

számolni, bár a szélsőséges időjárás gyakoribbá válása esetenként ellenkező hatást is 

kiválthat. 

 

c/ Az özönvízszerű esőzés önmagában is balesetveszélyt okozó jelenség, de közvetve – 

a burkolatfelület egyes hibáival kombinálódva – is csökkenti a forgalombiztonságot. 

A forgalombiztonságnak az útburkolat jellemzőivel összefüggő komponense fontos, 

bár a közúti balesetek kialakulásában az emberi és a járművekkel kapcsolatos tényezők a 

burkolatállapoténál jóval nagyobb szerepet játszanak (Gáspár, 2000). 

Az útpálya következő hibái befolyásolhatják közúti baleset bekövetkezését 

• az útpálya elégtelen csúszásellenállása; 

• a mély keréknyomvályú; 

• erősen kátyús vagy lokális süllyedésekkel rendelkező pálya. 

 

Ezek közül a harmadik esetben, gyakorlatilag az időjárástól függetlenül, mindig 

fennáll a balesetveszély, akár belehajt a jármű vezetője a kátyúba, akár pedig későn véve azt 

(azokat) észre, hirtelen kormányforgatással igyekszik azokat kikerülni, és ennek során 

ütközhet másik járművel, vagy sodródhat le az útpályáról. 

A második esetről szólva, a mély keréknyomvályúk időjárástól függetlenül 

veszélyesek, mivel az azokon haladó jármű vezetője előzés alkalmával kénytelen 

„túlkormányozni”, hogy a vályúból kijusson, amelynek során a gyakorlatlan vezetők ún. 

pályaelhagyásos balesetet szenvedhetnek. A keréknyomvályús pálya igazi veszélye, ha 

jelentős esőben, vagy közvetlen utána a csapadékvíz a keréknyomvályúban – akár több cm-es 

mélységben – felgyülemlik. Ilyenkor a keréknyomvályúban nagy sebességgel haladó 

gépjármű kereke a vízréteg felületére „felúszik”, és ekkor – mivel a gumiabroncs és a víz 

közötti súrlódási tényező gyakorlatilag nullának tekinthető – gépjárműfékezéskor vagy 

irányváltáskor teljes mértékig kormányozhatatlanná válik, megpördül, akár többször is a 

tengelye körül, komoly balesetveszélyt okozva.  

A csúszásellenállás a pályának azt a képességét jelenti, hogy a gépjármű adott mértékű 

fékezőereje mellett a kopóréteg felülete milyen mértékben járul hozzá a balesetbiztonság 

szempontjából döntő jelentőségű rövid fékút kialakulásához. A réteg csúszásellenállását 

meghatározza 

• a mikroérdesség, amely a réteg ásványi anyagát képező zúzottkő- és 

zúzalékszemcsék felületének szemmel nem látható, legfeljebb tapintással ellenőrizhető 

„dörzspapír-szerű” érdességét vagy annak hiányát jellemzi; 

• a makroérdesség pedig az útpályán megjelenő, különböző nagyságú ásványi 

anyagszemcsék nagyságát, hegyes vagy legömbölyödött voltát jellemzi; értéke akkor kicsi, ha 

a burkolatfelület-közeli ásványi anyagszemcsék aprók, legömbölyödöttek és/vagy bitumenes 

habarcsba süllyedtek, ez a minőségjellemző szemmel is megítélhető. 

Az aszfaltkeverékben levő adalékanyag-keverékben levő zúzottkő-frakciók 

szemnagyságától és a keverék szabadhézag-tartalmától függ az aszfaltréteg makroérdessége 

vagy durva érdessége.  

Esős időben vagy közvetlenül eső után azonban a kis mikro- és makroérdességű 

burkolatfelületen veszélyessé válik a közlekedés. Különösen nagy a balesetveszély olyankor, 

ha az útpálya érdességi jellemzői foltonként változnak, mert ilyenkor a nedves időben történő 

vészfékezéskor a jármű egyik tengelyének kerekei különböző mértékben csúsznak meg, ami 



pedig a jármű oldalirányú sodródásához vagy akár elfordulásához vezet. Ezek pedig igen 

súlyos közúti balesetek okozói lehetnek. 

Néhány nálunk is hasznosítható külföldi példa: 

• Malajzia fővárosában, Kuala Lumpurban a belváros alatti, 2,5 km-es hosszúságú 

kétszintes közúti alagutat trópusi esőzéskor a forgalomtól elzárják, hogy azon a hatalmas 

csapadékmennyiség átvezethető legyen egy közeli befogadóba, elkerülve a belváros korábban 

gyakori elöntését. 

• Hollandiában, a delft-i DWW intézetben előre gyártott, 4 cm-es vastagságú 

aszfaltszőnyeg technológiáját dolgozták ki, amelyet 2,5 m-es szélességű és 50 m-es 

hosszúságú elemekben, feltekercselve szállítanak a beépítés helyére, ahol elektromágneses 

eljárással rögzítik az alapréteghez; ezzel nem csak egyenletes minőségű, gyorsan készíthető 

kopóréteghez jutnak, hanem a – akár időjárási hatások következtében – szükségessé váló 

„bontás” és máshol beépítés rövid idő alatt és hatékonyan végrehajtható. 

• Több nyugat-európai országban „lebegő utakat” készítenek, amelyek akár időleges 

vízfolyások, akár elöntött területek gazdaságos átívelésére alkalmasak. 

 

Végezetül, a panelbeszélgetés során elmondott hozzászólás üzenete abban foglalható 

össze, hogy a hazai útügyi szakembereknek nemcsak tudatában kell lenniük a klímaváltozás 

útburkolatra gyakorolt hatásainak, hanem körültekintő módon a felmerülő problémák 

megoldására fel is kell készülniük. 

 

A települések és az épületszektor 

 

(1) A településeken élő lakosság az energia 40%-át fogyasztja, és innen kerül ki a 

világ CO2 kibocsátásának 31%-a (ebből a lakóépületeké 21%), ami jelzi a témakör súlyát és a 

megtakarítás fontosságát. Ebben előrelépés az Európai Unió direktívája, ami 2006 elején 

hatályba lépett, és az épületek energetikai teljesítményét szabályozva előírja a lakóépületekre 

és az azokban lévő lakásokra az energiatanúsítványt. A cél: ne az utcát fűtsék, mert a 

többletenergia felhasználása miatt megnövekszik a szén-dioxid kibocsátás. (A hazai törvény 

előkészítését az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal szervezi.)  

 

(2) A települési energiatakarékossági program jelentős eleme a panel-felújítási 

program. A közelmúltban 795 ezer lakótelepi lakásban 2,1 milliónyian élnek. A panellakások 

60 százalékát érintheti a lakás-felújítási program, amelyben az állam, az önkormányzat és a 

lakók egyforma arányban járulnak hozzá a beruházáshoz. A kalkulációk szerint átlagosan 1,2 

millió forintba kerülhet egy lakótelepi lakás felújítása, a fűtés korszerűsítésével és a 

nyílászárók cseréjével együtt. Mindezek az intézkedések egyúttal a légkörvédelmet is 

szolgálják. A megvalósítás sebessége attól függ, hogy a szükséges fedezetek rendelkezésre 

állnak-e az önkormányzatok, a lakosság körében.  

 



(3) A Föld népességének mintegy fele már városokban élt az ezredfordulón. Az arány 

azóta is növekszik. Az amerikai és az európai lakosság 75%-a városlakó, Magyarországon 

65%. A városi települések jelenlegi szerkezetét nagyon nehezen lehet megváltoztatni. 

Természetesen az építészek mindig törődtek azzal, hogy az adott térség jellemző időjárási 

viszonyaival összhangban alakuljanak a létesítmények és térbeni elhelyezésük. A 

klímaváltozás hatásaira gondolva most formálódnak azok az épülettechnológiai eljárások, 

amelyek megfelelnek a várható új kihívásoknak, pl. árnyékolás, nagyobb természetes 

szellőzési lehetőségek, fokozottabb hőszigetelés stb.  

Szükséges egyes építési szabványok felülvizsgálata az időjárási anomáliák 

növekedése, illetve a felmelegedési folyamat kibontakozása miatt. Télen a síkos járdák sok 

baleset forrásai, ezért indokolt, hogy a közterület-fenntartók az eddigieknél is fokozottabb 

figyelmet fordítsanak a lépcsők, emelkedők, tömegközlekedési megállóhelyek gyors 

tisztítására. Nagyobb önkormányzati szigor szükséges a lakóépületek előtti járdák téli rendben 

tartásának megkövetelésére. A városokban és falvakban, belterületi vízgazdálkodási feladat 

keretében fejleszteni kell a csatornahálózatot, gondolva az özönvízszerű esőzésekre, a sáros 

csapadék elvezetésére. Növelni szükséges a szennyvíztisztítást (elsősorban a felszín alatti 

ivóvízbázisok területén). Nagyobb ipari infrastruktúrával rendelkező településeken meg 

oldásra vár a vizek újrahasznosítása.  

 

(4) Az előzőekben érintetteken túlmenően a megelőzés, de főleg a kárelhárítás, 

kárcsökkentés és helyreállítás a városi és vidéki településeken műszaki feltételek, 

felszereltség, informatikai és logisztikai rendszer megteremtését igényli, ezért ezek részletes 

és összesített, a többcélú hasznosítás lehetőségével is számoló tervezése stratégiai feladat. 

Különös jelentőségű a kritikus infrastruktúra védelmének, anyagi-műszaki 

feltételeinek, valamint a mező-erdőgazdaságot is veszélyeztető ipari katasztrófák elhárítási, 

lokalizálási lehetőségeinek a megteremtése. 

A különféle élelmiszer, víz, gyógyszer, kötszer, egyéb anyagtartalékok biztonságosan 

tárolt készletei is szerves tartozékai az alkalmazkodás az elviselés és regenerálódás 

feltételrendszerének.  

 

(5) Az épületszektor az éghajlatváltozás aktív előidézője és egyben passzív 

elszenvedője is. Az a tény – mint említettük –, hogy az EU energiafogyasztásának 40%-a az 



épületszektorra jut, önmagáért beszél. A helyzet azonban súlyosabb annál, mint amit ez a 

részesedés tükröz, ami a szektor következő sajátszerűségeiből fakad: 

 Az épületek fizikai élettartama sok évtizedet, akár egy évszázadot is elér. Minden ma 

meghozott vagy elmulasztott döntés ilyen távlatra érezteti hatását, ahogyan az előző évek-

évtizedek döntéseinek következményeivel ma néznünk szembe. 

 A hosszú fizikai élettartamból következik az, hogy a meglévő épületállomány cseréje 

évszázadnyi időt igényel, ezért szükséges fokozott figyelmet fordítani a meglévő épületek 

üzemeltetésére, valamint felújítására is. 

 A fogyasztók nagy száma mellett (négymillió háztartás, néhány százezer köz-, ipari és 

mezőgazdasági épület), az energiafelhasználás és az ezzel járó környezetszennyezés nagy 

része „in situ”, a lakóhelyen történik.  

 A szezonális és a véletlenszerű hatások a csúcsigény, a készletezés, tartalékképzés 

területén jelentenek többletterhet, illetve igényelnek kockázatelemzést. Ami a hatásokat illeti, 

egyelőre nem az éves vagy szezonális átlaghőmérséklet az, ami gondot okoz, hanem azok az 

időbeli és lokális szélsőségek, valamint azok az áttételes hatások, amelyek valószínűen az 

éghajlatváltozás velejárói. 

 Gyakoribbakká váltak a nyári hőségszakaszok, amelyek a légkondicionálás 

elterjedésével az országos elektromos hálózat csúcsterheléséhez vezetnek, de hiányuk növelné 

a halálos áldozatok számát.  

 Erősödik a városi hősziget jelensége, ami a mezoklíma tekintetében az éghajlatváltozás 

hatásainak fokozott lokális érvényesülésével jár. 

 Szélsőséges csapadékhozamok, szelek a tartószerkezetek állékonyságát veszélyeztetik. 

 A talaj nedvességtartalmának szélsőséges változásai a szerkezetek állagát és 

állékonyságát veszélyeztetik. 

 

(6) Az épületek energiaigényének döntő részét ma az üzemeltetés teszi ki, ami több 

okra vezethető vissza: 

 Magának az épületnek nagy az energiaigénye, ami a határoló és nyílászáró szerkezetek 

nem kielégítő hőszigetelésének és légzárásának, illetve a nyári hővédelem elhanyagolásának 

tudható be. 

 A nagy energiaigényt rossz hatásfokú, magas primer energiatartalmú 

energiahordozókkal üzemelő épületgépészeti rendszerek elégítik ki. 

 



 A fogyasztói magatartás nem kellően „energiatudatos”, egyrészt a hőérzeti igények 

olykor eltúlzottak, másrészt az energiatakarékosságban való érdekeltség hiányzik. 

Ami a meglévő épületek energiaigényét illeti, nem szabad megfeledkezni arról, hogy 

negyven évvel ezelőtt vagy még korábban sem az energiaárak emelkedésére, sem az 

éghajlatváltozásra nem voltak olyan jelzések, amelyek lényegesen jobb hőszigetelést 

indokoltak volna. Természetesen nem adható felmentés azokra az esetekre, amikor a magas 

energiaigény egyik oka a kivitelezés rossz minősége, s ezért az épületek az építéskori 

szerényebb követelményeknek sem feleltek meg. 

 

A fűtésre és melegvíz-ellátásra használt energiahordozók közül az elmúlt évtizedekben 

a földgáz jutott kiemelkedő szerephez, ami a korábbi politikai és gazdasági helyzetben érthető 

volt, ma azonban már az ellátás biztonságának kérdése is egyre gyakrabban merül fel. Jelentős 

hányadot képviselnek a távhő ellátású lakások is. Az építés idején az élőmunkával való 

takarékoskodás élvezett prioritást. A fűtési rendszerek szabályozhatósága korlátozott, egyes 

esetekben eleve kizárt volt, az átalánydíjas elszámolás miatt a távhőre csatlakozó fogyasztók 

nem voltak érdekeltek a fogyasztásban. 

Korábban kevés figyelem jutott az épületek létesítésének és bontásának 

energiaigényére, noha az előbbi egyre nagyobb hányadát teszi ki a teljes életciklusra 

vonatkozó energiamérlegnek. Ennek egyes tételei közvetlen összefüggésben vannak az 

üzemeltetés energiaigényével – belátható, hogy például a hőszigetelő anyagokkal beépített 

többletenergia a fűtési költségek csökkenésével járhat. 

 

(7) Az energiafogyasztás és ezzel a környezetszennyezés csökkentésének számos elvi és 

gyakorlati lehetősége ismert. Az első és legfontosabb az, hogy maga az igény legyen kicsi. Ez 

részben építészeti, részben szerkezeti kérdés (forma, felület/térfogat viszony, üvegezési arány, 

tájolás, benapozás, árnyékolás, illetve hőszigetelés, légzárás, mobil árnyékolók). Ne feledjük, 

hogy az épület önmaga energiagyűjtő is: a transzparens szerkezeteken bejutó sugárzási 

nyereség – a helyiségben kialakuló üvegházhatás miatt – a fűtési hőigénynek még egy mai, 

„átlagosan” rossz épületben is 10-15%-át fedezi. Megfelelő tervezés esetén ez az arány még a 

hagyományos szerkezetű épületekben is 30-40%-ra növelhető, amit egyebek között a 

szolárépítészet hazai úttörőinek alkotásai is bizonyították. 

Az energiaigényt tehát az építészeti koncepció is nagymértékben befolyásolja – az 

energiatudatos tervezés oktatása, népszerűsítése, segédletekkel, szoftverekkel való 

támogatása, demonstrációs épületekkel való hitelesítése kiemelkedő fontosságú.  



A beépített energia kérdése gyakorta az üzemeltetési energiával kapcsolatban és egy 

komplex optimálás igényével merül fel. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy (különösen a 

nagyobb, cellás épületek esetében) számos épületszerkezetnek nincs közvetlen köze az 

energiafogyasztáshoz, de beépített energiatartalmuk igen jelentős lehet, ezért az anyagok 

helyes megválasztása is energetikai jelentőségű. 

A helyes anyagválasztás környezetvédelmi szempontból is fontos. Regionális, sőt 

globális léptékű következményei lehetnek a faanyagok – különösen a trópusi fafajok – 

mértéktelen felhasználásának, ha azt egyidejűleg nem követi rekultiváció. Ennek ellentéte az 

újrahasznosított anyagok alkalmazása az épületekben, aminek jó példája a hulladékpapír-

alapú hőszigetelés. 

A „hagyományos” hőszigetelő anyagok és a „passzív” védelem (a hőveszteségek 

csökkentése) mellett egyre nagyobb teret nyer a határolószerkezetek „aktivizálása”, azaz 

olyan megoldások alkalmazása, amikor a határolószerkezet egyszersmind energiagyűjtésre, 

energiaátalakításra is alkalmas. Ennek „legtisztábban épületszerkezeti” megoldása a 

transzparens hőszigetelések alkalmazása, az adszorbeáló falfelület sugárzást átbocsátó 

hőszigeteléssel való burkolása. 

Szerelt homlokzatburkolatként, pikkelyfedésként, árnyékoló lamellaként és még 

számos más változatban alkalmazhatók a fotovoltaikus cellák, amelyek elektromos áramot 

termelnek és szigetüzemben, valamint országos hálózathoz csatlakoztatva egyaránt 

alkalmazhatók. A potenciál érzékeltetésére: ha a közel három millió, családi, iker és 

sorházakban lévő lakás mindegyikére csak 50 m
2
 PV mezőt helyeznénk el, ezek éves 

elektromos energiatermelése öt-hat nagy erőművi blokk éves termelésével lenne egyenlő. 

Fontos szempont az, hogy ezek a PV mezők ne az épületre ráaggatott, additív 

„karácsonyfadíszek” legyenek, hanem az épületek szerkezeti és funkcionális szempontból 

integrált elemei – amelynek jó példája a „fotovoltaikus cserép”. Ugyanez érvényes az aktív 

szoláris rendszerek kollektormezőire is, amelyek egyaránt táplálhatnak fűtési, melegvíz-

ellátási és hűtési rendszereket. 

Az épületek, a fotovoltaikus és az aktív szoláris rendszerek által hasznosított megújuló 

energia lényegesen csökkenti az amúgy is kis energiaigényű épületekben felhasználandó 

egyéb energiahordozók iránti igényt. A megújuló-megújítható források köre tovább bővíthető 

a biomassza akár helyi, akár nagyobb léptékű (távhőellátásban történő) felhasználásával. De a 



fosszilis energiahordozók hatékonyabb felhasználására is korszerű készülékek, rendszerek 

állnak rendelkezésre (kondenzációs kazán, hőszivattyú, intelligens szabályozók). 

A jobb hatásfokú – és energia szempontjából is jobb – ellátás feltétele a kapcsolt 

energiatermelés, amelynek nemcsak erőművi léptékű, hanem az épületekben elhelyezett 

gázmotorok révén kisebb kapacitású megoldásaira is találhatunk már jó példákat. 

Magyarországon különösen előnyös a helyzet a geotermális energiában, de ennek 

területén – e lehetőség megfelelő kihasználása még várat magára. 

Az épületek energiaigényével kapcsolatban korábban elsősorban az épület 

hőszigetelése és a fűtési energiaigénye merült fel. Nem kevésbé jelentős azonban a gépi hűtés 

kérdése. Különösen a jó hőszigetelésű épületekben és városias környezetben (a városi 

hősziget jelenségének erősödése miatt) egyre nagyobb a nyári túlmelegedés kockázata (amit 

esetenként csak a divatot követő túlzott üvegezési arány még tovább fokoz). Igen lényeges a 

nyári hővédelem megoldása építészeti-épületszerkezeti eszközökkel gépi hűtés helyett. 

 

(8) Az energetikára és a környezetvédelemre vonatkozó uniós direktívák és hatályos 

szerződések mellett, kifejezetten az épületszektor energetikai kérdéseit illetően, 2002. 

december 16-án jelent meg az az irányelv, amely 2006. január 4.-i határidővel valamennyi 

tagország számára új szabályozást és új eljárások bevezetését ír elő. Az irányelv szerint erre a 

határidőre új épületenergetikai követelményrendszert kell bevezetni, amelynek számszerű 

értékeit ugyan a tagországok maguk határozhatják meg (figyelembe véve az éghajlati 

adottságokat és az építési technológiákat), de a követelmények néhány sajátszerűsége minden 

tagország számára kötelező, nevezetesen: 

- a követelmények az épület valamennyi rendszerére (fűtés, hűtés, melegvízellátás, 

világítás) együttesen vonatkoznak, 

- a határértékeket alapterületre vetített fajlagos éves primer energiaigény formájában kell 

megfogalmazni.  

Mindkét megkötés gyökeres újdonságot jelent valamennyi tagország épületenergetikai 

szabályozásában. Újdonság az is, hogy a követelményeket nemcsak az új épületekre kell 

alkalmazni, hanem a meglévő épületek lényeges felújítása esetén is, amennyiben az épület 

hasznos alapterülete az 1000 m
2
-t meghaladja. 

 

 



A direktíva további új elemei: 

Az új épületek használatbavételi eljárásakor, valamint a meglévő épületek (vagy a 

funkció és a tulajdoni viszonyok alapján körülhatárolható épületrészek) adás-vétele esetén az 

objektumról energetikai minőségtanúsítványt kell kiállítani. Ennek közvetlen célja kizárólag 

az új tulajdonos tájékoztatása, egy esetleges „rossz bizonyítvány” nem jár szankciókkal és 

kötelezettségekkel, de nem titkolt az a várakozás, hogy hosszabb távon az energetikai 

minőség az épületek forgalmi értékét is befolyásolni fogja. A tanúsítvány szerves részét 

képezik az energiatakarékosságot célzó üzemeltetési, felújítási javaslatok, de ezek csak 

tanácsok, megvalósításukra nincs kötelezettség. Fontos szerepe lehet azonban a 

tanúsítványnak és a felújítási javaslatokkal elérhető energetikai minőségnek akkor, ha egyes 

támogatásokat, kedvezményeket ennek alapján ítélnek oda. A tanúsítvány tíz évig érvényes. 

A szabályozás és a karbantartás a takarékos üzemeltetés feltétele. Ennek fontosságát és 

a garanciákra való törekvést jelzi az, hogy az irányelv bizonyos – nem túl magas – 

teljesítményhatárok felett e kazánok és a légkondicionáló berendezések 2-4 évenkénti 

rendszeres ellenőrzését, valamint a tizenöt éves fűtési rendszerek egyszeri teljes átvizsgálását 

is megköveteli. 

Az energiatudatos fogyasztói magatartás erősítése végett a direktíva előírja, hogy a 

tanúsítványt a nagyobb középületekben a közönség számára jól látható helyen közszemlére 

kell tenni. 

A direktíva célja nyilvánvaló és lényegét tekintve helyeselhető. Szövege nem minden 

tekintetben egyértelmű. Az előírások bevezetésére vonatkozó várakozás azonban túl 

derűlátónak bizonyult. Formálisan három, gyakorlatilag egy tagország tett eleget az eredeti 

határidőre az elvárásoknak. (Az egy Dániában az energetikai minőségtanúsítás rendszere már 

korábban is előírás volt, most csak a hatálya alá eső épületek körét kellett bővíteni.) 

Valamennyi többi tagország haladékot kért: ennek oka a jogszabályszerkesztés nehézsége. 

Magyarországon a követelményrendszer, a számítási módszerek és az energetikai 

minőségtanúsítás szabályai határidőre elkészültek, és különböző fórumokon nyilvánosságra 

kerültek, a hatálybalépés időpontjáról intézkedő jogszabály azonban még nem készült el.  

 

(9) A felmelegedő épületek nehezítik az élhetőséget, az emberek, állatok pihenését, 

károsodnak a tárolt termények, termékek, élelmiszerek, más anyagok, a meleg épület 

kisugárzó hatása mérsékli az éjszakai lehűlést stb. Ezért mind a lakó, mind az istálló és egyéb 

épületekben megnő a tájolás, árnyékolás, az önszellőztető megoldások, a hagyományos 



szigetelőanyagok ismételt felkarolásának jelentősége. A klímaberendezések ugyanis sem a 

lakóépületeknél, sem az istállóknál nem jelentenek tartós megoldást a berendezések hatalmas 

energiaigénye és a kifújt forró levegő miatt.  

 

(10) A lakó és gazdasági épületekben, a tartószerkezetekben magasabb szilárdságú 

anyagok felhasználása szükséges, az épülethatároló szerkezetekben pedig megnő a 

hőszigetelés szerepe. Ajánlatos számolni a talajok, elsősorban az agyagtartalmú talajok 

csapadékkiszáradás következtében előálló mozgásának rongáló hatásával, valamint az eseti 

viharokkal, a szélnyomással, a szél szívó hatásával és az örvény-leválással. Általános 

szabályként szükséges mérlegelni a klímaváltozás anyagfáradásra gyakorolt hatását, valamint 

azt, hogy az épületek hamarabb tönkremehetnek. 

 

A vidéki települések, háztartások, mező-erdőgazdasági üzemek épületeinél, épület-

beruházásainál a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást célszerű összekapcsolni az 

épületek minősítését előíró EU irányelvek érvényesítésével. 

A vidéki épületek, építkezések alkalmazkodási felkészülésében hasznosítani szükséges 

az üvegházhatású gázok csökkentésére irányuló UNDP programot, amit a lakossági és 

önkormányzati épületek, valamint fogyasztók energiatakarékosságának fokozása révén 

kívánnak elérni.  

A városi, vagy városias településekben a felmelegedéssel, szárazodással nő a por-

terhelés. Ebben szerepet játszanak a porló műanyagok, például a műanyag cipőtalpak 

kopásából származó mikroméretű porszemcsék, illetve „lebegő porként” károsítanak. 

 

Zöld András az épületszektorról és az épületekről 

 

Az éghajlatváltozás tekintetében az épületek szerepe kettős: „aktív” és „passzív”. 

Aktív elsősorban abban az értelemben, hogy az épületek létesítésére és üzemeltetésére 

fordított energia és az ezzel együtt járó környezetszennyezés jelentős szerepet játszik a 

potenciális éghajlatváltozás előidézésében. Áttételesen, de globális léptékben aktív szerepet 

játszik abban az esetben, ha az építőipar trópusi fafajokat használ fel. De kisebb léptékben 

aktív a szerepe a mezo- és mikroklíma alakulását, a városi hősziget képződését illetően is – ez 

utóbbi esetben nemcsak az energiafogyasztás miatt, hanem a topográfia, a burkolatok, a 

csapadékvíz elvezetés és a légáramlásokat módosító hatások okán is, amit még a koncentrált 

közlekedésből származó környezetszennyezés is fokoz. 

Passzív az épületek szerepe abban az értelemben, hogy a részben általuk (is) kiváltott 

hatásokat „elszenvedik”: több szempontból nagyobb igénybevételeknek vannak kitéve. 



Fennáll a veszélye egy ördögi kör, egy öngerjesztő folyamat kialakulásának: ha a válasz még 

több energia- és anyagfelhasználással jár, akkor az épületek okozta környezetszennyezés 

fokozódik, annak következményeire a válasz még erősebb lesz. Például ha a felmelegedés és a 

szélsőséges hőségperiódusok miatt fokozottabban vesznek igénybe hagyományos mesterséges 

hűtést, akkor ennek elektromos energiafogyasztása egyrészről, a kondenzátorokból kivont hő 

másrészről azzal jár, hogy a felmelegedés és a városi hősziget jelensége fokozódik. De 

hasonló folyamat alakulhat ki akkor is, ha a szélsőséges hatások miatt a tartószerkezeteket 

nagyobb igénybevételre kell tervezni, azokhoz több anyagot, utóbbiak gyártásához több 

energiát kell felhasználni. 

Nyilvánvaló, hogy a kedvezőtlen folyamatok lassítása, megállítása az „épületszektor” 

minden területén problémaérzékenységet és adekvát válaszokat követel. Az építőiparban 

elsődleges cél az építőanyagok gyártásához felhasznált, az épületekbe „beépített” energia 

mérséklése, a helyi építőanyagok használata. Ennek egyik útja a hagyományos építőanyagok 

(mint például a vályog) újbóli „felfedezése”. A helyben található anyagok felhasználásával a 

nagytömegű és térfogatú áruk szállítási energiaigénye mérsékelhető. A trópusi fafajok 

használatának mellőzése nem igényel indoklást, de más szempontból megfontolandó a 

kőolajalapú műanyagok felhasználása is. Az épületek bontásából származó anyagok 

újrafelhasználása ugyancsak célszerű irányzat, csakhogy ennek is és a helyi anyagok 

felhasználásának is vannak formális akadályai – az egyébként méltánylandó és megalapozott 

minőségbiztosítási szabályok ma (már és még?) gyakorlatilag szinte ellehetetlenítik ezeket az 

egyébként ésszerű megoldásokat. 

Ami az építészetet és az építéstudományt illeti, a skála rendkívül széles: a 

településtervezéstől a legapróbb szerkezeti részletekig terjed. 

Nyilvánvalóan a településsel sokrétűen összefüggő kérdések közé tartozik a városi 

közlekedés, a zöldterületek nagysága, helye és minősége, a széljárás, az utcák vonalvezetése, 

a beépítés sűrűsége, az épületek magassága. Számos egyéb szemponttól eltekintve itt és most 

elegendő csak a növényzet evaporatív hűtőhatására, a beépítéssel módosított topográfia és a 

légmozgás összefüggéseire utalni. Lehet, hogy ezek hatása nem tűnik különösebben 

jelentősnek, de az ilyen tényezőkön múlik az, hogy a hősziget jelensége következtében a 

hőmérséklet három-négy Celsius-fokkal is meghaladja a beépítetlen területen mért értéket, 

átlépve egy olyan, még tolerálható küszöböt, ami az épületek gépi hűtése iránti igényt már 

érthetővé teszi és a korábban említett ördögi kör kialakulásához vezet. De vannak 

„rejtettebb”, bár könnyen felfedezhető összefüggések is: például ha a magas közlekedési 

zajszint miatt az ablakokat zárva kell tartani, akkor az épületeket mesterséges szellőztetéssel 



kell ellátni, ha a téli benapozási igényeket nem elégítik ki, akkor az befolyásolja a fűtési és a 

világítási energiafogyasztást. 

Az épületek tömegalakítása, felület/térfogat aránya, tájolása már a tervezés kezdeti, 

koncepcionális szakaszában eldől. Ezek jelentősége igen nagy: például amíg egységnyi északi 

tájolású (vagy árnyékban lévő) függőleges felületre a fűtési idény során kereken 100 kWh/m
2
 

napsugárzási energia jut, addig ugyanez az érték zavartalan benapozású, déli tájolású felületen 

400 kWh/m
2
. Ennek az energiának jelentős hányada a transzparens szerkezeteken át az 

épületbe jut, és ott az üvegházhatás révén hasznosulva fedezi a fűtési hőveszteség egy részét. 

Ez a rész a jelenlegi átlagos minőségű épületek esetében az összes fűtési hőigény mintegy 10-

12%-a, tudatos tervezés esetén ez a részesedés megkétszerezhető, de ennél kedvezőbb arány 

is elérhető. (Megjegyzendő, hogy a megújuló energia hasznosításáról közreadott statisztikai 

adatokban az épületek által hasznosított „passzív szoláris” nyereség nem szerepel.) 

Az épület és a környezet közötti veszteségáramok csökkentésének hagyományos 

eszközei ismertek. A 14-20 cm vastag hőszigetelő rétegvastagság a közeli jövőben jellemző 

gyakorlattá fog válni. Nem közömbös a hőszigetelés anyaga sem: környezetbarát 

megoldásként a cellulóz alapú, újrahasznosításból származó anyagok említendők. 

Az épületek külső határoló felületeire jelentős mennyiségű napsugárzási energia jut: 

ennek hasznosítása mind hagyományos, mind a csúcstechnikának megfelelő módszerekkel 

lehetséges. 

 
19. ábra: Transzparens hőszigetelés 

 

Az új anyagok és szerkezetek tehát nemcsak a veszteségáramok csökkentését teszik 

lehetővé, hanem azt is, hogy az épületek „energiatermelő”, energia átalakító szerepet 

játszanak.  

A transzparens hőszigetelés (19. ábra) a napsugárzás jelentős hányadát (50-70%) 

átengedi, és az a teherhordó réteg felületén nyelődik el. Miután ezt a felületet a külső 



levegőtől hőszigetelő réteg választja el, az elnyelt hő nagyobb hányada a kisebb ellenállású 

rétegen át a helyiségbe jut, ugyanakkor ennek a rétegnek a hőtároló kapacitása a 

nyereségáramok időbeli ingadozásának hatását is „kisimítja”. 

Az épületeken sokféle módon helyezhetők el az „aktív” szoláris rendszerek 

energiagyűjtő elemei, a különböző típusú napkollektorok (20-21. ábra), amelyek nemcsak a 

használati melegvízellátás vagy a fűtés célját szolgáló rendszerek hőigényének jelentős 

hányadát fedezhetik, hanem abszorpciós elven működő hűtési rendszerek energiaigényét is 

kielégíthetik. 

Közvetlen elektromos energia nyerhető a fotovoltaikus cellákból, amelyek színük és 

textúrájuk változatossága okán építészeti szempontból is érdekes és hatásos megoldások 

választékát kínálják. 

       
20., 21. ábra: Napkollektorok elhelyezése 

 

Az energiagyűjtő, energia átalakító elemek jó esetben nem az épületre utólag 

ráaggatott dolgok, hanem az épület határolásával szerkezetileg és funkcionálisan integrált 

rendszerelemek (22-24. ábrák). 

 

 

 



 

 

 

 
22., 23., 24. ábra: Energiagyűjtő, energia átalakító elemek 

 

 

A csúcstechnika ma már lehetővé teszi azt, hogy az épületek egyes időszakokban fölös 

„saját termelésű” energiájukból az országos hálózatnak adjanak el, de a szezonális léptékű 

energiatárolás megoldásával akár önellátóak, autonómok is legyenek, azaz minden hálózattól 

függetlenül, tüzelőanyag fogyasztás nélkül egész évi energiaigényüket az épület határoló 

felületein az év folyamán összegyűjtött sugárzási energiából fedezzék. Ilyen autonóm házak 

demonstrációs és kutatási céllal már épültek, évek óta üzemelnek, és noha még nem az 

azonnal széles körben bevezethető megoldásokat képviselik, a tapasztalatok a némileg 

szerényebb, kis energiaigényű épületekben alkalmazható rendszerek fejlesztésében igen 

fontosak. Az autonómia a szezonális energiatárolás épületek ellátására még nem alkalmazott 

új megoldásán alapul: a fotovoltaikus cellákkal termelt villamos energiával vizet bontanak, az 

így nyert hidrogént és oxigént tartályokban tárolják és a kis sugárzási energiahozamú 

időszakokban ezt használják fel. Ezen felül „természetesen” az épületen megtaláljuk a 

napkollektorokat, a transzparens hőszigetelést, az északi oldalon a hulladék papír 

újrahasznosításából származó hőszigetelést, a három- és négyrétegű, nemesgáz töltésű 

üvegezést (25. ábra).  

 



 
25. ábra: Autonómia az épületek energiaellátásában 

 

Többféle fejlődési irány figyelhető meg az épületgépészeti rendszerek területén is. Az 

egyik a hőszivattyúk, az épületen belüli kapcsolt energiatermelés, a másik a biomassza alapú 

tüzelőanyagok hasznosítása, természetesen mindkét esetben intelligens szabályozással és a 

környezetszennyezés mérséklésének céljából. Magyarország sajátos helyzetben van a 

geotermális energia tekintetében: a meglévő potenciál jobb kihasználása jelentős emisszió-

csökkentést tenne lehetővé. 

Megemlítendő, hogy az energiamérleg vizsgálatán túl egyre inkább előtérbe kerül az 

exergia szemléletű megközelítés: e tekintetben az épületszektor kitüntetett szerepben van, 

hiszen az esetek többségében az épületek ellátására alacsony hőmérsékletszinten üzemelő 

rendszerek alkalmazhatók. 

Az épületek „üzemeltetésének”, rendeltetésszerű használatának energiaigénye teszi ki 

az „épületszektor” energiafogyasztásának túlnyomó részét. Az épületszektor 

energiafogyasztása pedig az Európai Unió összes fogyasztásának mintegy 40%-át teszi ki. Ez 

a fogyasztás azonban még súlyosabban esik latba, mint ahogyan a számok első látásra 

mutatják.  

Az épületek fizikai élettartama hosszú, egy évszázad nagyságrendű. Amíg egy 

gépkocsiállományt tíz-tizenöt év alatt le lehet cserélni, addig az épületállomány cseréjéhez – a 

közelmúlt adatai szerint – több mint száz évre van szükség. Ebből következik, hogy minden 

ma meghozott – és meg nem hozott – döntés következményeivel további nemzedékeknek kell 

szembenézniük. Ugyancsak ebből következik az is, hogy nemcsak az újonnan létesítendő 

épületekre, de a meglévő épületállomány felújítására is fokozott figyelmet kell fordítani.  

További problémát jelent a fogyasztók nagy száma. Magyarországon kereken 

négymillió háztartással számolhatunk. Ilyen nagyszámú, szétszórtan elhelyezkedő 



kisfogyasztó esetében nincs lehetőség néhány koncentrált intézkedéssel mérsékelni a 

környezetszennyezést (ami elvileg könnyebben megtehető például, ha egy tucat erőmű 

kéményeit kell elektrofilterekkel ellátni). Az erőmű jó esetben telepíthető a városon kívülre, 

az uralkodó szélirányt is figyelembe véve, a lakóépületek esetében a levegőszennyezés 

többnyire „in situ” történik. 

A szélsőséges időjárási jelenségek elszaporodása csak fokozza azokat a problémákat, 

amelyek eddig is fennálltak: az idényjelleg és a véletlenszerű változások miatt nagy 

csúcsterhelésekkel, jelentős tartalékképzéssel és tárolási nehézségekkel kell számolni. 

A fenntartható fejlődés érdekében fontos lépésre került sor 2002-ben, amikor az 

Európai Parlament és Tanács közreadta a 91/2002 Energy Performance of Buildings 

irányelvet. 

Korábban az épületszektort érintő energiapolitikai döntések a tagországok nemzeti 

politikájának részét képezték, a döntések nem összhangban, hanem egymástól függetlenül, de 

egymásra hatva születtek. Az egységesség hiánya megnehezítette az EU tárgyalási súlyát 

nemzetközi energiaügyekben, ami súlyos gondot jelent, hiszen az EU saját erőből energia 

szükségleteinek csak a felét tudja biztosítani, így ő a világ legnagyobb energiaimportőre. 

Ha az energiafogyasztás szerkezete változatlan maradna, akkor tovább nőne az EU 

energiaimport-függősége; 2020-ig a kőolajimport 90%-kal, a földgázimport pedig 70%-kal is 

növekedhet. Közben 2020-ig a világ energiafelhasználása várhatóan 52%-kal, azon belül a 

kőolaj felhasználás 25%-kal, a földgáz felhasználás 84%-kal nő. Hazánk szénhidrogén bázisú 

energiafelhasználásából a közlekedés részaránya várhatóan közel 30%-kal nő, amit az 

épületek energiafelhasználási arányának 20% körüli csökkentésével lehetne ellensúlyozni. 

Ezzel együtt ugyanilyen arányban növekedhet a CO2 kibocsátás is, ami lehetetlenné 

tenné az ENSZ Éghajlat változási Keretegyezmény Kiotói Jegyzőkönyv értelmében tett EU 

vállalást, hogy 2008-2012 között 8%-kal, az 1990-es szint alá csökkenti az üvegházhatást 

okozó gázok kibocsátását. Az EU-nak lépnie kellett, hogy 

• a fenntartható fejlődéssel összhangban álló energiapolitikát folytasson; 

• növelje az energiaellátás biztonságát a külső energiafüggőség csökkentésével; 

• növelje a közösség versenyképességét az energiapiac együttműködésével. 

 

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés előírja a természeti erőforrások 

körültekintő hasznosítását, és a környezetvédelmi követelményeket beilleszti a közösségi 

politikába. Mivel a közösség szűkében van a saját energiaforrásoknak, a felhasználói oldalon 

szükséges elérni a megtakarítást, főképpen energiahatékonysággal és a megújuló 



energiaforrások széles körű alkalmazásával. Ezért született meg 2002. december 16-án és 

lépett hatályba 2003. január 4-én a 2002/91/EK irányelv, amely az épületek belső klimatikus 

viszonyait szándékozik javítani, költséghatékonyabbá tenni, kevesebb energia 

felhasználásával.  

Az irányelv szerint a tagországoknak hatályba kellett léptetniük azokat a 

jogszabályokat és megtenniük azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az 

irányelvnek legkésőbb 2006. január 4-ig megfeleljenek. Az irányelvben foglaltak végrehajtása 

a tagországok számára kötelező, a szabályozás módját nemzeti keretekben lehet 

meghatározni. 

A 2002/91/EK irányelv döntéseinek helyességét igazolja az a tény, hogy 2006. 

március 8-án az EU bizottságának elnöke és az energiaügyi biztos egy zöld könyvet mutattak 

be Brüsszelben, amely szerint „megérett az idő egy új európai energiapolitikára”, amelynek fő 

célja „a fenntartható fejlődés, a versenyképesség és az ellátásbiztonság”. Ezek megegyeznek 

az irányelv megalkotásának előzőekben ismertetett céljaival. 

Az irányelv követelményei 

• az épületek integrált energiahatékonyságára vonatkozó számítási módszer 

bevezetése; 

• az új épületek energiafelhasználására vonatkozó minimumkövetelmények 

alkalmazása; 

• a nagyobb felújítás előtt álló nagy épületek energiafelhasználására vonatkozó 

minimumkövetelmények alkalmazása; 

• az épületek energiahatékonyságának tanúsítása; 

• az épületekben található hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek 

rendszeres ellenőrzése és a 15 évesnél régebbi hőtermelő berendezéssel működő 

fűtőberendezések felülvizsgálata. 

Az irányelvben előírt tanúsítási kötelezettség alapján az építtetők, vásárlók információt 

kapnak az épület és az épületgépészeti rendszerek energetikai minőségéről, a szokványos 

használói magatartás esetén várható energiafogyasztásról, valamint tanácsokat arra nézve, 

hogy az energiatakarékosság érdekében milyen költséghatékony üzemeltetési, felújítási 

intézkedések célszerűek. A tanácsadás a tanúsítvány előírt tartozéka, de az abban foglaltaknak 

nincsen kötelező hatálya. 

Az irányelv szerint mindezek csak az épületek üzemeltetési energiafogyasztására 

vonatkoznak, de az irányelvtől függetlenül számos olyan kezdeményezésről lehet beszámolni, 

amelyek célja az épületek egy átfogóbb ökológiai szemléletű értékelése: ezek magukba 



foglalják a létesítés energiaigényét, az újrafelhasználás vagy újrahasznosítás lehetőségét, a 

trópusi fafajok, bizonyos műanyagok használatának mellőzését, a víztakarékosságot, a 

szennyvízkezelést, a csapadékvíz hasznosítását is. Az elvárás az, hogy előbb-utóbb az 

energetikai minőségi osztályba sorolás, az ökológiai labelling az épületek piaci értékét is 

befolyásolni fogja. 

Az EU energiapolitikai célkitűzései is jelzik, hogy az elkövetkező évtized egyik 

legfontosabb eszköze az energiahatékonyság növelése. 

Az irányelv kiemeli az energiatudatos szemlélet kialakításának és az ezzel kapcsolatos 

felvilágosításnak a szükségességét. E célból a nagyobb középületek tulajdonosainak, 

üzemeltetőinek az emberek által használt tér jól látható helyén láthatóvá kell tenniük az épület 

energetikai minőségét bemutató tanúsítványt.  

A fenntarthatóság érdekében a megújuló energiaforrásoknak egyre nagyobb részt kell 

elfoglalniuk az energiaellátásban. Az irányelv nagyobb épületek tervezésénél előírja az 

alternatív energiaellátó rendszerek alkalmazásának kötelező vizsgálatát. 

Az irányelv bevezetése nem várt nehézségekbe ütközött a tagországok majd 

mindegyikében. A 2006. január 4.-i határidőre mindössze három tagország jelentette az 

Uniónak, hogy a feladatot végrehajtották, de ebből a háromból valójában csak egyben történt 

meg a tényleges bevezetés (azért, mert ott az irányelvtől függetlenül az épületek energetikai 

minőségének tanúsítása már gyakorlat volt). A másik két jelentés alapja csak annyi, hogy a 

jogszabály életbelépett, de a technikai részletek kidolgozása még nem történt meg. Az a hét 

további tagország, amely részleges teljesítést jelentett, valójában a jogszabály előkészítésben 

ért el haladást, a technikai részletek kidolgozása azonban szintén várat magára. 

Magyarország helyzete e területen meglehetősen sajátos. Az érdemi előkészítő munka 

2004 végén kezdődött, és a technikai részletek (követelményértékek, számítási algoritmusok, 

előírt tervezési adatok, tanúsítási protokoll) határidőre túljutottak a szakmai egyeztetéseken, 

nyílt vitákon és többféle fórumon is közzétételre kerültek – csak éppen a miniszteri rendelet 

formájában történő kihirdetésükre, hatályba léptetésükre nem került sor. 

Az uniós irányelv kiemeli a meglévő épületek energiatudatos felújítását. Az ebben 

rejlő lehetőségek igazolására az Unió több demonstrációs projektet is támogatott. Ezek közül 

az egyik, ha nem a legjelentősebb, az 5. Keretprogram támogatásával Dunaújvárosban 

valósult meg.  



 
26. ábra: Panelépület eredeti állapotban 

 

A SOLANOVA fantázianevű program tárgya egy panelépület energiatudatos felújítása 

volt. Az épülettípus ismerős, Magyarországon mintegy 700 000 lakás található ilyen és ehhez 

hasonló épületekben (26. ábra), de ha más országokat is figyelembe veszünk, akkor az ilyen 

épületekben lévő lakások száma több millió. 

Eredeti állapotában az épületet a hőhidak miatti gyenge átlagos hőszigetelés, rossz 

légzárású ablakok, szabályozhatatlan egycsöves fűtés és mindezek következtében 250 

kWh/m
2
-t meghaladó energiafogyasztás jellemezte. Az energiamérleg feltárása, a 

veszteségelemzés céljából az épület eredeti állapotában egyéves monitoring folyt, amelynek 

adatai a felújítás tervezése és az eredmények kiértékelése során kerültek felhasználásra. 

                  
27.,  28. ábra: Felújított panelépületek 

 

A felújított épület (27-28. ábra) már megjelenésével is eltér környezetétől, és 

kellemesen oldja a lakótelepekre jellemző monotóniát. Ennél is fontosabb azonban, hogy 

sikerült a meglehetősen ambiciózus cél elérése: az épület energiafogyasztásának 80%-kal való 

csökkentése: a jelenlegi, a felújítást követő egyéves monitoring adatai bizonyítják, hogy a 

felújított épület energetikai szempontból megfelel a német „Passivhaus” minősítésnek. 



Az energiamegtakarítás több korszerűsítés eredménye. A külső falak és a tető 16, 

illetve 25 cm vastagságú utólagos hőszigetelő réteget kapott, az eredeti ablakokat korszerű 

két, illetve háromrétegű, nemesgáz töltetű és kis emissziós felületbevonatolású, jó légzárású 

ablakokra cserélték, új fűtési rendszer készült, minden egyes lakás beépített hővisszanyerővel 

ellátott szellőztető berendezést kapott, a melegvízellátás energiaigényének egy részét az 

előtetőként kialakított kollektormező fedezi. Az ugyan a költségek miatt nem várható, hogy 

ezek után minden panelépület olyan szintű felújításra kerüljön, hogy energiafogyasztásuk az 

eredeti érték ötödére csökkenjen, de a demonstrációs projekt a lehetőségeket bizonyította, és a 

monitoring során rögzített több millió adat elemzése lehetőséget ad a szerényebb 

eredményeket ígérő, de jóval olcsóbb felújítási stratégiák kidolgozására. 

Az épületek rendkívül bonyolult energetikai rendszereket képeznek. Lehet, hogy első 

látásra egy családi ház vagy egy lakás néhányszor tíz kW beépített teljesítményű vagy 

csatlakozási értékű fogyasztói jelentéktelennek tűnnek, csakhogy ezeket a kicsi számokat 

négymillióval kell megszorozni (nem számítva a köz- és ipari épületeket), és akkor máris 

néhány erőmű nagyságrendjében vagyunk. 

E bonyolult rendszerek tervezése, kivitelezése, üzemeltetése olyan szakembereket 

kíván, akik egyaránt járatosak az építés (épületszerkezetek, épületfizika, építőanyagok) és az 

épületgépészeti rendszerek (áramlástan, hőtan, elektrotechnika) kérdéseiben. Sajnálatos 

módon ilyen képzés nincsen. A „bolognai folyamat” jó lehetőség lett volna ilyen képzés 

akkreditálására, de egyrészt a műszaki szakok számának drasztikus csökkentése (és a lobbi-

csatározások eredményeként fennmaradó szakok meghatározása), másrészt az intézményeken 

belül a hallgatói létszámért folytatott belharcok következtében erre nem került sor. Pedig akár 

energiafogyasztásban, akár CO2 kibocsátásban fogalmazzuk meg azt a célt, amitől a 

klímaváltozás folyamatának lassítását, megállítását reméljük, nem nélkülözhetjük azokat a jól 

képzett szakembereket, akik azt is tudják, hogy ennek érdekében mit és hogyan kell tenni. 

 

 

Petró Bálint szerkesztett összeállítása az építészeti és építési feladatokról 

Az MTA Építészettudományi Bizottsága 1992-ben „Az építés és környezet 

harmóniája” címmel már 14 évvel ezelőtt e témakört is érintve már tartott egy konferenciát 

az Akadémián, amelynek anyaga nyomtatásban is megjelent.  

Az építészet, ezen belül az épületszerkezettan olyan szakma, illetve tudományterület, 

amely szinte minden épülettel kapcsolatos feladatot képes megoldani, csak „fej és pénz 



kérdése az egész”: a fej, a jó szakember, aki kitalálja a pénz a megbízó, aki megfizeti a 

megépítendő objektumot. 

Az épületek tervezése, objektív méretezése hatás- és funkciófüggő. Ennek feltétele, 

hogy a külső környezeti hatásokat, de különös hangsúllyal a várható, változó hatásokat (hő-, 

csapadék-, szél-, zajintenzitás, talajviszonyok, stb.), valamint a belső funkció okozta hatásokat 

(pl. belső térklíma-igény, terhelés, kényelemérzet, stb.) egzakt módon kell meghatározni ezért, 

hogy a tervezés során közel optimális épületmegoldás jöjjön létre. 

Ha az előbbi tézis igaz, márpedig igaz, úgy a klímaváltozás okozta, a megszokottól 

eltérő új követelményértékekkel számított épületek, épületszerkezetek létesítésének, 

konstruálásának technikai akadálya nincsen (lásd pl. űrhajók tervezése), csupán a tervezést 

megalapozó új paraméterek egzakt kimunkálása szükséges. 

Az éghajlatváltozások hatásai tekintetében az épületek szerepe kettős: aktív és passzív. 

Aktív, mert: 

- Az épületek létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges energia (amely az ország 

energiafelhasználásának több mint 40%-a) környezetszennyező, és e hatás jelentősen 

fokozódik, ha minden marad a régiben. 

- Az építés és az épülethasználat (fákat, erdőket, esetenként trópusi erdőket irt ki), 

amelyek időjárás- és légállapot-befolyásolók. 

- A városi „hőszigetek” képződése, a topográfia módosulása, ennek kedvezőtlen 

hatásai (légáramlás, csapadékvíz, közlekedés, hőmérséklet, szennyeződés, stb.) együttesen és 

külön-külön is kedvezőtlen hatásokat fejt ki az éghajlatváltozásban. 

Passzív, mert: 

- Az épületeknek fokozottabb mértékben kell elszenvedni – részben általunk is 

előidézett – hatások következményeit. Öngerjesztő folyamat, egy ördögi kör. 

- A szélsőséges hatások (meleg, hideg, időszakosan nagy intenzitású csapadék, 

szélhatások) tartalékkal rendelkező, a korábbi tervezési elvektől eltérő csúcsra méretezett 

épületek létesítését igényli, amelyet a városi „hőszigetek” hatása is tovább indikál. – E 

fokozott igényű építési tevékenység viszont több építőanyag-gyártást és nagyobb teherbírású 

tartószerkezetek kialakítását teszi szükségessé. 

- Fokozott mértékű fűtés-hűtés igénye értelemszerűen több energiát igényel, így az 

épületek mindinkább energiafogyasztó gépekké válnak. 

- A növekvő közlekedés (zaj, porképződés) akadályozza a természetes szellőzést, ezért 

fokozott mértékben a klímaberendezések alkalmazását teszi szükségessé, amelynek jelentős 

az energia- és költségkihatása. 



Felmerül a kérdés: mi tehát a várható megoldás?: Alapvetően a klímaváltozás hatásait 

vizsgálva az építészeti , építési tevékenységben gondolkodásváltás szükséges mind a tervezés, 

mind az oktatás folyamatában. Ez a legnehezebb feladat, mert egyrészt az épületállomány 

nem cserélhető oly mértékben, mint a gépkocsipark (az utóbbi 10-15 év, az előbbi 50-100 év) 

tehát jogos az igény, hogy változzon a tervezési és építési szemlélet a folyamatosan 

megváltozó körülmények miatt. Másrészt pontosítani kell a kutatók által prognosztizált 

éghajlatváltozás ható paramétereit, a hatásokat azért, hogy legyen mire alapozni a tudatos 

tervezést. Ez utóbbi nem az építészmérnök feladata, ő csupán a probléma megoldására 

hivatott személyiség. 

Elsődleges feladat az építészetben az építés és az épület energiaigényének csökkentése, 

mint elsődleges környezetszennyező tényező. Ennek megoldási lehetőségei: 

- A jelenlegi 8-10 cm-es vastagságú hőszigetelő réteg helyett a 20-25 cm-es vastagság 

váljék jellemző gyakorlati értékké. 

- Az épület tömege, formája kedvező kialakítással lehetővé teszi a fűtési költségek 10-

12%-os csökkentését, de tudatos tervezéssel ez akár megduplázható. 

- Az épület megfelelő szerkezeti kialakítása (szellőzött, árnyékolt szerkezetek 

alkalmazása) lehetővé teszi a nyári napsugárzás okozta hőterhelés mintegy 30%-os 

csökkentését (nyaraló 26 C maximális nyári hőmérséklettel). 

- A települések tudatos tervezése, a zöld területek nagysága, a széljárás, az utcák 

vonalvezetése, a beépítettség sűrűsége, az épületek magassága, a közlekedés szabályozása. 

A felsoroltak mindegyike már a közeljövőben alkalmazható a tudatos tervezésben. 

A kedvezőtlen folyamatokat lassítja az „épületszektorban”: 

- A helyi építőanyagok fokozott mértékű felhasználása, az épületbe beépített energia 

(gyártás, szállítás) mérséklése. 

- A bontásból származó anyagok újrafelfedezése. 

- Az intenzív, extrém csapadékhatások megfelelő mértékű figyelembevétele, amely 

mind az épületek vízelvezetési rendszerében, mind a talajvízszint változásában, mind pedig az 

épületek elhelyezésében (ártér) jelentős károsodást okozhat. 

- A már meglévő, több évtizede megépült épületek (mintegy 3 millió lakás, az összes 

lakásállomány 75%-a, és nem elsősorban a paneles lakóépületek) napjaink 

épületállományának leggyengébb pontjai, amelyek környezetbarát, energiatudatos felújítása 

teljes feledésbe merült, pedig e területen történő mielőbbi beavatkozás szükségszerű 

követelmény. Az épületállomány több évtizedes fennmaradása miatt a ma meghozott és meg 



nem hozott döntések helyes vagy helytelen voltával a jövő nemzedékeinek kell szembenézni, 

ezért mind az újonnan épülő, mind pedig a meglévő épületállomány felújítására a változó 

klímaviszonyok várható hatásait figyelembe véve fokozott gondot kell fordítani. 

 

A klímaváltozás és a turizmus 

 

(1) A turizmusnak, az idegenforgalomnak szerte a nagyvilágban három, a turizmust 

alapjaiban érintő, kihívással szükséges szembenézni: a fenntarthatóság érvényesítésével, a 

tágan értelmezett biztonsággal – a terrorcselekvények miatt a biztosságra, továbbá hogy a 

turista azt kapja, amire szerződött stb. – és a klímaváltozás tartós, illetve váratlan, eseti 

jelenségeinek hatásaira. A három „kihívás” természetesen összefügg, de szemmel láthatóan 

késik a felismerés, holott például a látogatott helyek pusztulása, a terrorcselekmények, vagy 

az időjárás és a különféle természeti csapások fokozottabban sújtották az utóbbi években a 

turizmust, s ez utóbbiak eleve felhívták a figyelmet a klímaváltozás várható hatásaira.  

A turizmus hazánk gazdaságpolitikájának egyik remélt kitörési pontja, várva, hogy az 

idegenforgalom jelentősebb mértékben hozzájárul az ország fejlődéséhez, a foglalkoztatáshoz, 

a bevételek-kiadások egyenlegének javításához. A várakozás megvalósulását pozitív-negatív 

irányban, közvetve és közvetlenül befolyásolja a klímaváltozás, melynek fényében 

megoldásként a fenntartható turizmus, a turizmust kísérő potenciális környezetszennyezés és 

–terhelés, a természeti környezet, a természeti értékek megőrzése, regenerálása minden 

eddigieknél jobban előtérbe kerül. A terrorizmus ugyan szerencsésen elkerülte eddig 

hazánkat, de a belpolitikai eseményeket kísérő vandalizmus is komoly károkat okozott. 

 

(2) A klímaváltozás világszerte, és főleg az északi féltekén, elsősorban a tengerparti 

és a hegyvidéki turizmust érinti. A felmelegedés hatására módosulhat Európában az üdülési 

szezon és változhatnak a turisztikai áramlások: a mediterrán tengerparton a nyári meleg sok 

turista számára már kellemetlenné válik, ezért inkább északabbi desztinációt választ. A 

hegyekben feljebb vonul a hóhatár, rövidebb lesz a tél és csökken a téli sportok iránti kereslet. 

Ezek a várható hatások közvetve Magyarország forgalmát kedvezően érinthetik, ha erre 

megfelelő marketinggel és időben felkészül az idegenforgalom.  

A valószínűsíthető felmelegedés és az azzal összefüggő szárazodás bizonyos 

előnyökkel is kecsegtet. Például kevesebb borús, szeles, lehűléssel és csapadékkal terhelt nap 

keseríti meg a turisták pihenését a Balatonnál és másutt. Kitolódik az üdülési szezon. Az őszi, 

tavaszi, vagy enyhébb téli hónapok növelhetik a vendégváró helyek forgalmát. A Balatonon 



hosszabbodik a napjainkra 4-5 hétre zsugorodott főszezon, ugyanakkor a hőmérséklet 

növekedése gyorsítja az algásodást, a szárazság ismét vízszintcsökkenést okozhat. Ezek egy 

részének ellensúlyozására alternatív turizmusformák fejlesztése szükséges. Például a 

Balatonnál, a vízparttól távolabbi térségekben, a már régebb óta szorgalmazott, a vizet 

kevésbé terhelő, illetve kevésbé szezonális jellegű kínálat létrehozása. Természetesen 

nemcsak a Balatonnál, hanem az országban mindenütt ajánlatos a gyógy- és termálvizekre, a 

kulturális örökségekre, a falusi turizmusra, a védett természeti különlegességekre, illetve ezek 

kombinációjára alapozott turisztikai termékeket kínálni és fenntartható módon működtetni. 

 

A globális felmelegedés – bármennyire is hihetetlennek tűnik a túl hűvös nyári 

napokban – feltartóztathatatlan. Az innsbrucki egyetem geológiai tanszékének munkatársai 

arra figyelmeztetik az érintetteket, hogy a kutatási eredmények figyelembevételével sürgősen 

vizsgálják felül a hegyi túrák útvonalait. El kell – és talán lehet is – kerülni azokat az utakat, 

amelyek mentén a hegyek talajösszetételének vizsgálata és az előrejelzések alapján közeli 

jövőben nem zárható ki a sziklaomlás.  

A jelenség egyébként elválaszthatatlan a gleccserek olvadásától: az eltűnő jég alól laza 

kőzet kerül a felszínre, amelyet addig a jég fogságban tartott. Ugyanez vonatkozik az eddig 

fagyott felső talajréteg olvadására is – ennek a frissen előbukkanó, a korábbinál sokkal lazább 

kőtömegnek a mozgása kiszámíthatatlanná válik. A gleccserek olvadása nem új jelenség: már 

százötven éve megindult a folyamat, ám 1990 óta felgyorsult, s az utóbbi években meghaladja 

a szakértői számításokat.  

Ausztria a szakértői figyelmeztetéseket megfogadva már 2006 őszén nekilát a hegyi 

utak áthelyezésének. Különösen ügyelnek a szikla és a gleccser között átvezető utakra és 

azokra a részekre, ahol nagy a hegyről az útra zúduló kőomlás veszélye. 

 

(3) A jövőbeni turizmuson sokat lendíthet hazánk éghajlati előnyeinek tudatosabb 

hangsúlyozása, és azok tényekkel számadatokkal való alátámasztása, reklámozása. Ilyen 

előny például a mediterrán üdülőterületekhez képest a mérsékeltebb UV sugárzás, a 

természeti környezet jó állapota, a kitűnő termál- és gyógyvizekre alapozott gyógy- és 

wellness-turizmus, a köz- és környezetbiztonság, a színvonalas és minőségi élelmiszer-ellátás, 

valamint a vendéglátó- és a szálláshelyek széles kínálata stb. Az időjárási kockázatoktól 

viszonylag mentes gyógy- és wellness-turizmus növekvő jelentőségű, ezért ezek és 

környezetük védelme, a szolgáltatások színvonalának emelése, vonzó sokoldalúsága – 



gondolva természetesen a fizetőképes kereslet árnyaltabb megközelítésére is – döntő 

jelentőségű. 

Ezzel egy időben célszerű készülni a klímaváltozás negatív hatásainak 

ellensúlyozására is (száradó vegetáció, tavak, vízfolyások vízszintcsökkenése, kiszáradása, a 

porosodás, legyek, szúnyogok inváziója stb.), melyek egyrészt különféle ráfordításokkal járó 

beavatkozásokat igényelnek, másrészt mielőbb szükséges meghirdetni az idegenforgalommal 

foglalkozók körében a fenntartható turizmus gyakorlatát, melyben a klímaváltozás hatásaival 

számoló kínálat mérlegeli a környezetterhelés csökkentését és a regenerálódás esélyeit. Az 

eddigieknél sokkal nagyobb figyelmet szükséges fordítani arra, hogy a közlekedéssel, a 

hulladékkal, szemeteléssel, természeti különlegességek rongálásával, gyűjtésével stb. minél 

kevesebb kárt okozzanak. Ezek megelőzése időigényes, s is költségekkel, valamint technikai 

feltételek létrehozásával jár, ami szintén a felkészülés szerves része. 

 

(4) A közelmúlt tapasztalatai ráirányítják a figyelmet a főváros és néhány nagyobb 

város növekvő idegenforgalmára. Ennek fényében a városok jelenleg is gyenge pontjai még 

kritikusabban merülhetnek fel a jövőben. Ezért mielőbb célszerű foglalkozni például az utcai 

kutak, ivó-felfrissülő helyek, parkok, terek, fasorok, zöld- és virágfelületek hiányára, az 

illemhelyek, mosdók ritkaságára, és a kifogásolható higiéniai körülményekre. A gyéren 

elhelyezett hulladékgyűjtők, a dédelgetett négylábúak maradékai, a bűzlő mellékutcák, a 

becsukott ablakokkal közlekedő villamosok, autóbuszok, az árnyékolás, szellőztetés, a 

természetes légmozgás hiányosságai, a pihenőhelyek, zöld vendéglők, nyári szórakozóhelyek 

kis száma, a strandok, fürdőhelyek tisztasága – miközben a „fürdővárosok” jelentősége nő – 

sem kifogástalan. A könnyű italok, ételek csekély kínálata stb. mind-mind megoldandó 

kihívásként jelentkeznek, melyek felszámolására cselekvési programot szükséges kidolgozni, 

melyben a turizmus humán infrastruktúrájának nevelésére, oktatására, műveltségére különös 

hangsúlyt indokolt helyezni. A biztonsághoz, a jó közérzethez hozzátartozik a nyelveket 

beszélő szezonális kisegítő idegenforgalmi rendőrség, továbbá az elérhető orvosi ügyelet – 

különösen frekventált helyeken. 

 

(5) A falusi, vidéki turizmus, összekapcsolva a nyugodt táj varázsával és más 

különlegességekkel, az idegenforgalom egyik vonzereje lehet a jövőben. Ebben jól 

kamatoztatható az is, hogy a vidéki környezet– a várossal szemben – például elviselhetőbbé 

teszi a hőségnapokat elviselését stb.  



A kempingekben, folyóparti és tavi üdülőhelyeken a városokhoz hasonló problémák 

megelőzésére szükséges felkészülni. Fontos a szúnyog-, légy- és kullancsirtás, a portalanítás, 

a pollenfelhők megszüntetése, a zajvédelem és természetesen a lakóterek stb. hűtése, 

természetes és mesterséges úton. 

Az extrém időjárási jelenségek a turizmusban is kockázati tényezőként jelennek meg. 

Például a Balatonon megnő a vízirendészeti szakszolgálat fontossága. A ’80-as években a 

balatoni viharok miatti halálesetek száma évente elérte az 50 főt. 2004-ben ez már kevesebb 

mint 10 áldozatot jelentett. A kimentettek száma az utóbbi években elérte a 200-300 főt! 

Nagyon jó lenne, ha ezt az arányt sikerülne tartani, amit 6 rendőrőrs, 18 hajóval, 60 főnyi 

személyzettel kísérel meg biztosítani. 

A strandokon sokhelyütt hiányoznak a súlyos esetekre – eszméletvesztésre – való 

felkészülés feltételei. 

 

Dávid és Baros közli, hogy a turisták, az utazni vágyók – csakúgy, mint általában 

mindenki – egyre több és pontosabb, az időjárásra vonatkozó információhoz szeretnének 

hozzájutni. Ezáltal, egyéni igényeiknek, adottságaiknak (pl. egészségi állapotuknak) és az úti 

célnak megfelelően választhatják ki az utazás számukra legmegfelelőbb időpontját és helyét. 

Az éghajlati és bioklimatikus viszonyok pontos ismerete, közérthető módon történő 

kommunikációja hozzájárulhat az egyes desztinációk természeti adottságainak 

népszerűsítéséhez, és az utazásszervezők számára is segítséget jelenthet (Zaninovič, 2004). 

A különböző mutatók a várostervezés számára is fontos gyakorlati információval 

szolgálhatnak: ismeretükben az érintett környezet komfortosabbá tehető, így javulhat az adott 

településről kialakult image. Ily módon az egyes éghajlati paraméterek akár fontos 

idegenforgalmi marketingszerephez is juthatnak. 

Ugyancsak Dávid és Baros közli, hogy a globális felmelegedés Kárpát-medencében 

jelentkező esetleges hatását Károssy és Puskás (2004) a Kárpát-medence területére 

értelmezett, 123 évre visszatekintő napi sorozatú Péczely-féle makroszinoptikus katalógus 

(Péczely, 1983) helyzetleírásai és előfordulási gyakoriságai alapján kísérelte meg kimutatni. 

Ehhez a 13 különböző makroszinoptikus helyzetet a vendégforgalom számára kedvező, 

optimális feltételeket biztosító anticiklonális és kedvezőtlen ciklonális időjárási 

helyzetcsoportokba sorolták, majd ezeket a csoportokat alapstatisztikai próbáknak vetették 

alá.  

Az eredmények alapján elmondható, hogy a nyári hónapokban, a vendégforgalom 

számára kedvező anticiklonális napok előfordulási gyakoriságában a globális felmelegedés 



hatásai a Kárpát-medencében nem jelentkeznek, vagy egyelőre még nem mutathatók ki. A 

kedvező, optimális makroszinoptikus időjárási feltételek tehát hazánkban mind éves, mind 

pedig havi viszonylatban biztosítják a vendégforgalom számára szükséges kedvező időjárási 

feltételeket.  

Magyarországot az ismeretes forgatókönyvek egyike sem sorolja a különösen 

veszélyeztetett területek közé, sőt egyes források az idegenforgalom néhány százalékos 

élénkülésével számolnak. Ehhez nagyban hozzájárulhatnak gyógyhelyek, valamint tavak 

(különösen a Balaton) kellemes klímája.  

 

Klímaváltozás, társadalom és gazdaság 

 

(1) A Magyarországon várható klíma- és időjárás-változással járó felmelegedés, 

szárazodás, az extrém időjárási jelenségek gyakoriságának, valamint a valószínűsíthető károk 

nagyságának növekedése váratlanul és sokoldalúan hathat a társadalomra, gazdaságra, a 

természeti környezetre. Ezeket pontosabban nehéz és felesleges prognosztizálni, de azt, hogy 

milyen jelenségek várhatók felfokozott mértékben, azt jól érzékeltetik a közelmúlt időjárási 

jelenségei. Emlékeztetőül néhány: 

 A nyarak melegedtek, a hőségnapok és a meleg éjszakák száma növekedett, ezek 

sokoldalú következményei ismertek. 

 Csökkent a talajba szivárgó téli csapadék, mérséklődött a tavaszi csapadék is, s a 

kevesebb csapadék intenzíven érkezik, gyakorta kis térre koncentrálódva. Következményei 

aszály, sárlavinák, helyi elöntések, árvizek. 

 Az árvízi védekezés költségei 1998-2002 között 32,2 Mrd Ft-ot, a helyreállítás 

költségei pedig 15,9 Mrd Ft-ot tettek ki.  

 A belvizek védekezési és fenntartási költségei 1999-2003 között elérték a 17,4 Mrd 

Ft-ot. 

 Az önkormányzatoknál az árvizek és belvizek központi támogatása 1998-2002 

között elérte az 58,6 Mrd Ft-ot. 

 A 2005. júliusi–augusztusi heves zivatarok hatására a hegy-dombvidéki kis 

vízfolyásokon elöntések jöttek létre, amiben a művek elhanyagolt állapota és más 

körülmények is közrejátszottak. 

 A 2000. évi belvíznél az elöntés nagysága és tartóssága is rendkívüli volt. 



 2003 nyarán a hőségnapok száma – amikor a napi maximum meghaladja a 30 C-ot 

– 45 volt, szemben az 1946. évi rekorddal, a 38 hőségnappal.  

 Az aszály több éven át tetemes termésveszteséget okozott. 

 2004. május–júniusban felhőszakadások okoztak tetemes károkat. 

 2005 áprilisában, Mátrakeresztesen a patakok kiléptek medrükből a nagy esőzések 

hatására. 

 2005 májusában, Mádon 200 házat öntött el a víz és a sár. 

 Zalában, 2005 júniusában diónyi jég hullott heves széllel, mintegy 10 percen át. 

 2005 júliusában az egész országban gondot okoztak az esőzések. 

A 2006. augusztus 20.-i vihar áldozatokkal járó pánikot, fejetlenséget okozva 

számtalan fogyatékosságra irányította a figyelmet a jövőbeni társadalmi 

tömegmegmozdulások biztonsága érdekében. 

 

Iszonyú égszakadás tört Budapestre vasárnap – 2006. augusztus 20.-án – az ünnepi 

tűzijáték idején, amire mintegy másfél millióan voltak kíváncsiak. A vihar nem kímélt senkit 

és semmit, rémület és pánik lett úrrá az embereken, az orvosok sohasem látott 

katasztrófahelyzetet emlegettek, hétfőre pedig maradt a szomorú összegezés: négyen 

meghaltak, egy embert még keresnek, a sérültek száma pedig meghaladja a félezret. A 

felhőszakadás anyagi kára is jelentős, hiszen több ház tetőzete renoválásra szorul, 

életveszélyessé vált a Március 15.. téren álló katolikus templom, megsérült a várbeli Sándor-

palota, rengeteg a kidőlt fa, utakat lepett el a víz és a törmelék, sok az elázott pince, az 

összetört hajó, néhol az áramszolgáltatás is szünetelt. A helyreállítás napokat vesz még 

igénybe. Sokan és sokféleképpen kommentálták, hogy mi történt, s hogy mindezt meg lehetett 

volna-e előzni. 

„Nem lehet viccelődni; emberek haltak meg a legnagyobb, legbékésebb, legnépibb 

állami ünnepen. Köztük gyermek is. És bár ez is elviselhetetlenül sok, a beszámolókat hallva, 

látva, csodának tűnik, hogy az áldozatok száma nem lett nagyságrendekkel nagyobb.” 

„Egy normálisan működő országban egy állami ünnepnek nemcsak szervezői, hanem 

felelősei is vannak. És ezek a felelősök nem tűnnek el a kritikus órákban, nem húzzák a 

vállukba a nyakukat, és nem álcázzák utasításra váró lebonyolítóknak magukat.” 

 

Ritka kivétel, amikor a klímaváltozás nem károkozással, hanem előnnyel jár. 2006. 

júniusában a napok óta tartó kánikula a madárinfluenza terjedésének megelőzését szolgáló 



terepen végzett munkákat megnehezíti ugyan, de a járvány megfékezésében segíthet. A 

madárinfluenza vírusa nem jól tűri a hőséget és a száraz meleget. Így bár az állatok rakodása, 

a szűrővizsgálatok elvégzése a kánikulában sokkal nehézkesebb, a járvány megfékezése 

szempontjából ez sokkal kedvezőbb, mint ha esős, nedves időjárás volna. 

 

(2) A klímaváltozás, illetve annak mértékét befolyásoló emberi tevékenységek 

sokrétűen kapcsolódnak a gazdasággal és a társadalommal. Az emberiség által kibocsátott 

üvegházhatású gázok globális éghajlat-módosító hatásának ökológiai következményei máris 

kimutathatók. A klímaváltozás sokrétűen befolyásolja az emberiség jövőjét: egyes gazdasági 

és társadalmi hatások közvetlenül, mások különböző környezeti rendszerek elemeinek és 

folyamatainak megváltozása révén közvetetten jelentkeznek. A hatások főként az alábbi 

területeken várhatóak: emberi életmód és egészség, mezőgazdaság, hidrológia-vízellátás, 

települések, egyes gazdasági ágazatok és természetes ökológiai rendszerek. A várható 

hatások nagysága, komplex jellege és társadalmi-gazdasági konfliktusai a földrajzi pozíció, a 

gazdasági fejlettség, a műszaki felkészültség és a társadalmi adottságok függvényében 

rendkívül eltérőek lehetnek. 

 

(3) Magyarországon az ismert területi egyenlőtlenségek, például a nyugat–keleti lejtő, 

a városias térségek magasabb fejlettsége, a város-falu ellentmondásai, valamint a nagy 

társadalmi különbségek – a szegények és jómódúak – a klímaváltozás hatásaira tovább 

mélyülhetnek, mert az egyes régiók, kistérségek, települési típusok, társadalmi rétegek nem 

egyformán érzékenyek és sérülékenyek a várható időjárási eseményekre, ezeket eltérően 

képesek elviselni. A kedvezőtlen vagy többszörösen hátrányos térségek, illetve a különböző 

társadalmi státuscsoportok a szegények, idősek reagálási, védekezési lehetőségei nem 

azonosak. Így klímaváltozás hatásaira nőhet a területek gazdasági differenciáltsága, s 

fokozódhatnak a társadalmi, életmódbeli különbségek, a társadalmi egyenlőtlenségek. A 

hideg és a hőség a szegényeket, a betegeket, a négy év alatti gyerekeket és az időseket sújtja 

elsősorban, de komoly károkat okoz az infrastruktúrában, befolyásolja a teljesítményeket és a 

költségeket. 

 

(4) Társadalmi érdek az alkalmazkodásra való felkészülés, melyben legfontosabb a 

társadalom megismertetése a klímaváltozás várható jelenségeivel, hatásaival, az időjárási 

extremitások tényével, valamint azzal, hogy a tétlen várakozás helyett, a meglepetések, a 

váratlanság pánikkeltő hatásának megelőzésére fel lehet és fel kell készülni! A VAHAVA 



projekt egyik érdeme és eredménye, hogy konferenciáival, publikációival, hírleveleivel, sajtó, 

televízió és rádió közleményeivel ráirányította erre a döntéshozók, a szakemberek és a széles 

közvélemény figyelmét, mert rendkívül fontos, hogy a társadalom, a döntéshozók elérjék azt 

az ingerküszöböt, amikor hajlandók odafigyelni a klímaváltozás jeleire, s megértik, hogy 

változni, változtatni és áldozatot hozni kénytelenek a potenciálisan lehetséges nagy 

veszteségek megelőzése érdekében, s hajlandók cselekedni is. Mindez azt is jelzi, hogy 

folyamatosan szükség van intenzív klímapolitikai kommunikációs tevékenység folytatására. 

 

(5) A társadalom felkészítése azért is fontos, mert ez segíti a hazai klímapolitika 

kibontakozását, a VAHAVA projekt sugallta légkörvédelmi és alkalmazkodási stratégiai 

lépések „eladhatóságát”. A felkészülésben elsőrendű és sürgető feladat, hogy a lakosság 

minden egyes tagja tudja, adott esetben mit, mivel, hogyan cselekedjen, védekezzen, 

alkalmazkodjon az egészsége védelmében, illetve a lehetséges anyagi károk megelőzésében, 

mérséklésében. Lakóházakban, kisebb-nagyobb településeken erre programokat indokolt 

kidolgozni, melyeket tréningeken szükséges gyakorolni. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a helyi öntevékenységet, önszervezést, önsegélyt semmi 

sem pótolhatja! 

A felvilágosító, felkészítő munkában növekvő szerepet játszhatnak a különféle alkalmi 

tömörülések, civil szervezetek, szakmai vagy lakóhelyi közösségek.  

A társadalom, a helyi lakosok felkészítése a különféle általános és helyi válaszokra, 

valamint aktív részvételük lehetőségeinek kidolgozása rendkívül fontos, mert a témakörben 

végzett felméréseink szerint az emberek saját helyzetük és szűkebb környezetük védelmét 

igen gyakran „felülről” és „kívülről” várják, nem látják ebben saját szerepük, valamint 

felkészülésük jelentőségét. 

 

(6) A klímaváltozás hatásainak ellensúlyozására mielőbb célszerű áttekinteni, 

értékelni, valamint szükség szerint átalakítani a hatósági előírásokat, a műszaki és más 

szabványokat, szabályokat, valamint az adó- és támogatási rendszert. Magyarország 

lakosságának 65%-a városokban él, s itt használják fel az összes energia 75%-át, ezért a 

közlekedés károsanyag kibocsátása, a lakóépületek szigetelése, energiafelhasználása, a 

fogyasztási szokások energiatakarékosság jegyében történő mindennemű javítása egyúttal a 

légkörvédelem és alkalmazkodás fontos eszköze is. Hasonló jelentőségű a szürkevizek 

továbbhasznosítása, hiszen szemmel látható az édesvízkészletek rohamos fogyása, 

szennyeződése és költségnövekedése. Megnő a nyilvános vízfolyások, ivókutak szerepe is. A 



város- és településtervezésben a klímaváltozás hatásainak fokozottabb figyelembe vétele, a 

természetes légmozgás elősegítése is megoldandó feladat. 

 

(7) A klímapolitika, a légkörvédelem és az alkalmazkodás csak akkor járhat kellő 

eredménnyel, ha megvalósítására a társadalom valamennyi szintjén felkészülnek. A 

klímapolitika szereplői, döntéshozói és végrehajtói között mindenekelőtt az alábbiakat 

célszerű számításba venni 

- politikai szervezeteket; 

- tudományos köröket; 

- állami köz- és szakigazgatási intézményeket; 

- egyéni, közösségi, lakossági, civil társadalmi szereplőket; 

- települési önkormányzatokat; 

- vállalkozásokat. 

A tudomány feladata a felmérés, elemzés, értékelés és a figyelemfelhívás. 

A politikáé a felismerés, a kezdeményezés, a befolyásolás, a szemléletformálás, illetve 

az ezekkel kapcsolatos döntések felelőssége. A politika előmozdíthatja, felgyorsíthatja a 

tudomány anyagi-szellemi erővé válását.  

 

Az US National Academy of Sciences (2002) megállapította, hogy a tudományos 

tények tudomásulvétele lassan megy végbe. A szemlélet társadalmi beívódása elmarad a 

tudományos felismerések mögött, rögzítette a National Academy of Sciences Committe on 

Abrupt Climate Change, 2002. 

 

A különféle lehetséges károk megelőzésében, csökkentésében naiv dolog mindent a 

politikától várni, amire napjainkban is hajlanak az állampolgárok, valamint a vállalkozások.  

Az állami szakmai szervezetektől joggal várják el a mértékadó és gyors tájékoztatást, 

adatközlést, szükség esetén a tudományos magyarázatot, az igazgatási jogkör gyakorlóitól 

pedig a hatékony kármegelőzés, illetve kárpótlás elősegítését. 

Célszerű tudatosítani, hogy „társadalmi tanulás” nélkül nem érhető el a társadalmi 

szintű felkészülés, a politikai folyamatok, a döntések befolyásolása. 

Az egyének, az önkormányzatok szerepe az egyéni, illetve helyi felkészülésben, az ügy 

társadalmi támogatásában és a helyi öntevékenység, önszerveződés előmozdításában 

bontakozik ki. 



A vállalkozások szférájában pedig a nagy piaci szereplők, tőketulajdonosok 

megnyerése és gyakorlati lépései sokat lendíthet a felkészülésben, a klímaváltozás komolyan 

vételében. 

Célszerű annak is hangot adni, hogy a légkörvédelemmel és az alkalmazkodással 

kapcsolatos intézkedések globális érdekeket szolgálnak, ezért az anyagi és más áldozatok az 

egész társadalmat terhelik. 

 

(8) A magyarországi régiók, kistérségek, a 7 természeti nagytáj és a 35 agroökológiai 

középtáj (körzet), valamint a különböző termőhelyek a klíma- és időjárás-változás 

valószínűsíthető hatásaira – adottságaik alapján – nem egyformán érzékenyek, sérülékenyek, 

elviselő és regeneráló képesek. Ez nemcsak a mező-erdőgazdaság és az ezekre épülő 

tevékenységek gazdasági esélyeit, lehetőségeit érinti – esetenként igen érzékenyen –, hanem a 

tájban lévő más gazdasági tevékenységeket, és így természetesen az ott élő népességet is. 

Általánosságban a szárazodásban egy nyugat-keleti irányzat, a hőmérséklet-emelkedésben 

pedig egy észak-déli tendencia valószínűsíthető, vagyis a nyugati tájakon nagyobb a várható 

csapadék csökkenés, az északi tájakon pedig a hőmérséklet emelkedés. A mezőgazdaságban, 

az alkalmatlan és gyenge adottságú termőhelyeken (lejtős, degradált, szikes, savanyú és 

meszes homok felszínek stb.) a szántóföldi növénytermelés helyzetének rosszabbodása 

várható, eltérően a közepes és jó adottságú területektől, ahol a kedvezőbb talaj és más 

adottságok a rugalmasabb alkalmazkodásnak nagyobb mozgási, alkalmazkodási lehetőséget 

nyújtanak.  

 

(9) A települések sem egyformán érzékenyek, sérülékenyek és elviselő képesek a 

klímahatásokra. A társadalom érdekének megfelelően, a külterületek csökkenésének lassítása 

érdekében elkerülhetetlen a területhasználat erőteljesebb kontrollja és szabályozása, a 

településnövekedés felváltása fenntartható településfejlődéssel. A városokban a terület-, a 

település- és a közlekedés-fejlesztés integrációja mellett, a kisvárosias lakóterületekre 

jellemző átlagos beépítési intenzitás ajánlható, mert ezzel csökkenthető a munkahelyek és a 

lakóhelyek közötti távolság, javítható a műszaki és humán infrastruktúra, a városi 

közszolgáltatások létesítésének és működtetésének hatékonysága, általános értelemben az 

urbanizációs gazdaság, ami előmozdítja a fenntartható fejlődés megvalósítását. 

Az alkalmazkodást erősítik továbbá: 

- A telkek beépítésénél alsó korlát megadása. 

- A fenntartható településszerkezet (terület-felhasználás, település-sűrűség)  



normatíváinak kidolgozása. 

- A terület-átsorolás és -felhasználás módszertani, pénzügyi és jogi szabályozásának 

megújítása. 

- A hatékony és kellő kompetenciával rendelkező intézmények létrehozása. 

 

(10) A társadalmi és gazdasági szereplők felkészítésében sokat segíthet 

- a klímaváltozás témaköréből tanulmányokat közlő „AGRO-21” periodika és a 

VAHAVA hírlevél tanulságai alapján egy szakfolyóirat létrehozása és terjesztése; 

- a mindenki számára hozzáférhető információbázis, amin belül nő a meteorológiai 

információk, különösen az előrejelzések szerepe, ami a jelenlegi feladatok és források 

bővítését igényli; 

- a politikai, társadalmi, szakmai, területi stb. döntéshozók részére „élő tájékoztatást” 

és kapcsolatot jelentő tudományos-szakmai konferenciák, találkozások szervezése – utalva a 

„VAHAVA” kedvező ilyen irányú tapasztalataira; 

- offenzív kommunikációs stratégia folyamatos működtetése, mellyel az is elérhető, 

hogy a társadalom a döntéshozókra „alulról” gyakoroljon nyomást. 

 

Lenkovics Barnabás a klímaváltozásról és a jövő generációk jogairól 

 

A klímaváltozás hatásait már napjainkban is érzékeljük. Az pedig teljesen nyilvánvaló, 

hogy még inkább érezni fogják ezt a gyerekeink, unokáink, sőt az unokáink unokái. Ezért 

tehát a jelen generáció döntéshozóinak valóban rendkívül nagy a felelőssége abban, hogy 

megkíméljék a súlyosabb következményektől a jövő nemzedékeket.  

Illusztrálni szeretném, hogy ez a felelősség hogyan jelenik meg a most hatályos 

jogrendszerben. Az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, 

amely kimondja: „a természeti örökség és a környezeti értékek megőrzése és védelme, 

minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, életminősége 

szempontjából. E nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti 

harmónia. Elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és 

számos faj fennmaradását.”  

Ugyanezt a szép elvet hangsúlyozza az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, 

saját céljaként kitűzve, hogy „a védett természeti értékeket és a védett természeti területeket a 

jelen és a jövő nemzedék számára megőrizze, azokat szükség szerint helyreállítsa, 

fenntartásukat, fejlődésüket biztosítsa.”  



Tovább árnyalja a képet az 1995. évi LXXXI. törvény a Biológiai Sokféleség 

Egyezmény kihirdetéséről, amikor a „fenntartható használat” fogalmát meghatározza: „a 

biológiai sokféleség komponenseinek olyan módon és ütemben történő használatát jelenti, 

mely nem vezet a biológiai sokféleség hosszú távú csökkenéséhez, ezzel fenntartva a benne 

lévő lehetőséget a jelen és jövő generációk igényeinek és törekvéseinek kielégítésére.”  

A 2001. évi LXXVI. törvény a kiégett radioaktív fűtőelemek kezelésével kapcsolatban 

alapvető célként tűzi ki az egyének, a társadalom és a környezet védelmét „oly módon, hogy a 

jelen generáció igényei és elvárásai teljesüljenek a jövő generációk lehetőségeinek 

korlátozása nélkül úgy, hogy ők is kielégíthessék igényeiket és megvalósíthassák 

törekvéseiket.” 

A 2006. évi CVII. törvény a sivatagosodás elleni küzdelemről szóló ENSZ 

Egyezményt hirdeti ki, melyben a tagállamok elszánták magukat arra, hogy „megfelelő 

intézkedéseket tesznek a sivatagosodás leküzdésére és az aszályok hatásainak enyhítésére a 

mai és a jövő generáció érdekében.” Az Egyezmény még Afrikát hangsúlyozza, de 

valószínűleg ezt ki fogják terjeszteni további térségekre, mi pedig máris kiterjeszthetjük a 

Homokhátságra, a Hortobágyra és más aszály sújtotta területekre.  

A 2000. évi XLIII. törvényt a hulladék-gazdálkodásról az Országgyűlés szintén nem 

csak aktuálisan a környezet védelme, hanem „a fenntartható fejlődés, a jövő generációk 

létfeltételeinek, lehetőségeinek biztosítása” céljából alkotta meg. Ugyanez a cél megjelenik 

kormányrendeleti szinten is az 1117/2001. (X.19.) sz. Kormányhatározattal kihirdetett 

Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó 

koncepcióban, a lakosság részvételéről szólva: „Állampolgárként az egyénnek joga van az 

egészséges környezethez, felelős annak a jövő generációk számára való megőrzéséért.” 

Több törvény nem a címében, nem a szövegében, hanem az indokolásában 

hangsúlyozza a jövő generációk jogait, érdekeit. Így pl. a 2001. évi LXIV. törvény a kulturális 

örökség védelméről, saját céljához, tárgyköréhez igazodva hangsúlyozza, hogy a fenntartható 

használat elvét követve „elsődlegesen a lelőhelyek jövő generációk számára történő 

megőrzését írja elő”. 

Az 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról szólva ugyancsak azt hangsúlyozza: 

„a vízkészletek megőrzése a jövő generációi számára alapvető erkölcsi kötelesség”.  

A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről szóló 160/2001. (IX.12.) sz. 

Kormányrendelet külön a jövő nemzedéke és az ifjúsági alapkutatások részévé teszi a jövő 

generációk érdekeinek védelmét.  



Utolsóként említem érdekességként miniszteri rendeleti szinten [16/2001. (V.25.) OM 

r.] az ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzési szakképesítés 

követelményeiről szóló oktatási miniszteri rendelet 5. pont d) alpontját, amely tantárgyként a 

természetkép és ökológia tantárgycsoportban „az ember helye és szerepe a kozmoszban: az 

ember felelőssége a jövő nemzedéke iránt; a természet- és környezetvédelem, mint érték és 

magatartás” c. ismeretanyag oktatását teszi kötelezővé. E terület a képzési idő mintegy 5-

10%-át alkotja.  

Még számos példát említhettem volna. A kiragadott példákat összegezve azt 

mondhatom, hogy nagyon sok tehát a szép szándéknyilatkozat, a deklaráció, de kevés még az 

eredmény. Nagyon remélem, hogy a VAHAVA Projekt, annak összefoglaló anyaga és aztán a 

teljes anyaga a Kormány, a társadalom nyilvánossága elé kerülve nagy lendületet ad ennek a 

gondolkodásnak és főleg szemléletváltásnak, ami felgyorsítja nemcsak a deklarációkat, a 

szándéknyilatkozatokat, hanem a valóságos cselekvést is.  

Van azonban egy alapvető probléma, amivel mindannyiunknak szembe szükséges 

nézni. A gazdasági teljesítmény növelése mindig pillanatnyi profitérdekek szerint történik. A 

döntéshozókat rövid távú, haszonelvű, gyakran személyes (hatalmi, vagyoni, presztízs stb.) 

motívumok vezérlik. A versenyképesség megteremtése, megőrzése, sőt fokozása különösen 

sokszor elhangzik, de mit is értünk ez alatt valójában? Az ipari termelés, a kereskedelem, a 

termelési és fogyasztási szolgáltatások növelését, a fogyasztás bővítését, ezekhez még több 

munkahely teremtését, még több jövedelem szerzése céljából, hogy akkor még többet tudjunk 

fogyasztani, amihez még többet kelljen termelni stb., stb. Most ez az egész folyamat, mint egy 

„circulus vitiosus”, az úgynevezett „fenntarthatatlan fejlődés” növelését, ösztönzését jelenti, 

holott az én álláspontom az, hogy az előbbi deklarációk szellemében most már ideje volna 

azon gondolkodnunk, hogy a „fenntartható fejlődés” új útjait, irányait, módozatait kutatva, 

azon a területen és abba az irányba keressük a versenyképességet. A fenntartható fejlődés új 

kihívásainak való megfelelésben legyünk igazán elsők Magyarországon, az Európai Unióban, 

vagy akár világviszonylatban is.  

Nyilvánvaló, hogy az Alkotmány garantálja a gazdasági szabadságjogokat, a 

magántulajdon, az egyéni és társas vállalkozás szabadságát és biztonságát. De részben már 

ezek korlátaiként garantálja a szociális biztonsághoz való jogot is, és azon belül a munkához 

való jogot is. De harmadik generációs emberi jogként ugyanúgy garantálja az egészséghez és 

az egészséges környezethez való jogokat is. Az is nyilvánvaló, hogy mindezek a jogok – 

ahogyan általában az alapvető szabadságok és az emberi jogok – egymás rovására, egyiket-

másikat megsemmisítve vagy aránytalanul korlátozva, illetve veszélyeztetve nem, hanem 



csakis együttesen, egymást egyensúlyozva gyakorolhatók és érvényesíthetők. Vagyis 

gazdasági fejlődés nélkül – amint ezt nagyon jól tudjuk – nincsen szociális biztonság. A 

szociális biztonságot a megélhetés, a mindennapi megélhetés biztonsága jelenti, aminek a 

hiánya a környezeti javak felélésének a legsúlyosabb veszélyét jelenti. Holott sem a gazdaság 

eddigi fejlesztési irányai, sem a szociális biztonság növelése nem jelenthetik a természeti-

környezeti javak további romlását, károsítását, felélését (elfogyasztását). Mind a 

jogalkotóknak és a jogalkalmazóknak, mind a gazdasági, politikai és jogi döntéshozóknak, 

köztük az ombudsmannak is, folyamatos kötelessége az, hogy keressék az egyensúlyokat ezen 

alapvető szabadságok és alapvető jogok között, az egyensúlyokat és azokon belül a súlypont 

áthelyezéseket, hogy az új kihívásoknak és követelményeknek megfelelő megoldásokat 

megtalálják. A helyes egyensúlyok, megoldások megtalálásához és alkalmazásához nem elég 

a társadalmi-politikai-gazdasági rendszerváltás és nem elég az uniós csatlakozás sem. Az új 

kihívásoknak való megfeleléshez – és ilyen új, talán a legsúlyosabb kihívás a globális 

klímaváltozás – „értékrendszer-változásra”, gondolkodásunk, értékszemléletünk átalakítására 

van szükség. Ha az emberek, az emberi törvények figyelmen kívül hagyják a természeti 

törvényeket, összeomolhat a gazdaság, maga alá temetve a szociális biztonságot és elpusztítva 

a természetet, az élővilág és az emberi élet természeti alapjait. 

Választanunk kell tehát a fenntarthatatlan fejlődés magunk teremtette kényszerei és az 

ősidőktől fogva adott természeti kényszerek között. A változásokat, hatásokat a 

társadalomban, a gazdaságban, a környezetünkben és a természetben is mi magunk idéztük 

elő, a válaszokat is nekünk kell megtalálnunk. A versenyképesség erőltetése és fokozása a 

fenntarthatatlannak bizonyult fejlődés kényszerpályáján olyan, mint ha végtelenítenénk egy 

futóversenyt egy véges zsákutcában. 

 

Schmuck Erzsébet a klímaváltozásról 

 

Az éghajlatváltozásért felelős üvegházhatású gázok egyre növekvő világméretű 

kibocsátásához Magyarország is hozzájárul. A klímaváltozás tényét ma már nem lehet 

megkérdőjelezni. Egyre gyakrabban szembesülünk hatásaival, a szélsőséges időjárás okozta 

áradásokkal, pusztító szélviharokkal és ennek ellenkezőjével is, az aszály okozta károkkal, az 

elsivatagosodással, és mindezekkel összefüggésben emberi életek veszélyeztetésével, 

lakóhelyek pusztulásával. A klímaváltozás ténye ellenére mégis megállapítható, hogy 

hiányzik a klímatudatosság, mind az emberek, mind a döntéshozók körében. Fel kell tennünk 



a kérdést, hogy ennek mi az oka? Véleményem szerint a klímatudatosság hiánya több 

tényezővel függ össze, amelyek közül háromra szeretném felhívni a figyelmet.  

Elsőként az alacsony környezeti tudatosságot említem. Sajnos a környezeti tudatosság 

messze elmarad a kívánatostól, attól, amilyet a problémakör nagysága igényelne. Bár 

különböző felmérések szerint a megkérdezettek fontosnak tartják a környezet védelmét, de 

amikor tenni kell, kicsi a hajlandóság. Az iskolai oktatás nem készíti fel a tanulókat a 

megelőző környezetvédelemre, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kihívásokra. 

Másodikként az ismeretek alacsony szintjét emelem ki. A társadalom nagyobb része 

nincs tudatában a klímaváltozás lehetséges következményeivel, azon várható hatásokkal, 

amelyek életfeltételeiket jelentősen befolyásolhatják. És azok közül is sokan, akik tudatában 

vannak a klímaváltozás tényének, nem igazán tudják, hogy ők maguk mit tehetnek, hogy az 

üvegházhatású gázok kibocsátása csökkenjen.  

Végezetül a klímatudatosság hiánya összefügg azzal is, hogy szakemberek sokáig 

megkérdőjelezték a klímaváltozás tényét, és lekicsinyelték az emberi tevékenységek hatásait a 

klímaváltozással összefüggésben. 

Amikor klímatudatosságról beszélünk, fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy milyen a 

klímatudatos ember? Azt gondolom, hogy a klímatudatos ember természetesen megfelelő 

ismeretekkel rendelkezik a klímaváltozás főbb kérdéseiről, a kiváltó okokról és várható 

hatásokról, ugyanakkor tudja, hogy ő maga milyen módon tud az üvegházhatású gázok 

csökkentéséhez hozzájárulni mindennapi életében. Egy példát szeretnék említeni. Az ipar, a 

mezőgazdaság, a közlekedés mellett a háztartások mára a legjelentősebb üvegházgáz-

kibocsátók közvetetten és közvetlenül. A fűtés, világítás, melegvíz, háztartási munkák 

nagyrészt fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó energia felhasználásával járnak. A 

Kárpát-medence éghajlati viszonyai mellett megfelelő hőszigeteléssel hatékonyan 

csökkenthető a télen fűtésre, nyáron hűtésre fordított energiafogyasztás, ami a 

pénzmegtakarítás mellett azt a környezeti előnyt is magában hordozza, hogy csökken a 

klímaváltozásért felelős széndioxid-kibocsátás. Vajon elegendő figyelmet és támogatást kap-e 

a hőszigetelés? 

Mit tehetünk, hogy a társadalom klímatudatossá váljon, amely magában foglalja 

mindazokat az ismereteket és tenni akarást, hogy csökkenjen az üvegházhatású gázok 

kibocsátása, illetve a társadalom, az emberek alkalmazkodni tudjanak a klímaváltozás 

lehetséges hatásaihoz? 

Mindenekelőtt az iskolai tananyagba, az iskolai oktatásba mihamarabb épüljenek be a 

klímaváltozással, a klímavédelemmel kapcsolatos ismeretek a különböző képzési szinteknek, 



képzési típusoknak megfelelően. A tananyag a megelőzéshez szükséges ismereteken, 

magatartáson túl közvetítse a klímaváltozás következményeire való felkészülést is. 

Az iskolai oktatás mellett a média jelentősége óriási a klímatudatosság kialakításában. 

Nagyon fontos, hogy a média hírt ad a különböző, klímaváltozással kapcsolatos 

eseményekről, a szélsőséges időjárás okozta következményekről, de ez önmagában nem 

elegendő. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében sok olyan műsor 

szükséges, amely bemutatja az embereknek, hogy ők maguk mit tehetnek mindennapi 

életükben az emisszió-csökkentés érdekében, a média segítse elő a jó példák terjesztését.  

Végül a környezetvédő mozgalmak szerepéről szeretnék még szólni. Az elmúlt 

években, különösen a nagy nemzetközi környezetvédő szervezetek aktívan követték a 

klímavédelemmel kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokat, eseményeket és törekedtek azokat 

befolyásolni. A hagyományos lobbi tevékenység mellett számos nemzetközi akciót is 

szerveztek, amelyek a döntéshozók mellett a közvélemény figyelmét is felhívták a 

klímaváltozás tényére és a klímavédelem fontosságára. Befejezésül néhány képet szeretnék 

mutatni különböző nemzetközi és hazai akciókról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A KLÍMAPOLITIKA – A LÉGKÖRVÉDELEM ÉS AZ ALKALMAZKODÁS – 

ESZKÖZRENDSZERE 

 



A klímapolitikában a felkészülés, a légkörvédelem, az alkalmazkodás kulcsszereplője 

a tudatosan, felelősen élő és cselekvő állampolgár. A klímaváltozásra való felkészülés és 

alkalmazkodás csak akkor járhat eredménnyel, ha a társadalom minden egyes szereplője, tagja 

tudja, hogy miről is van szó, s adott esetben személy szerint neki mit, mivel, kivel 

együttműködve stb. kell cselekedni. A skála természetesen rendkívül széles – mint említettük 

– hiszen amíg a politikusok, a törvényhozók elsősorban a felkészülés szükségességének 

felismerésével, az intézkedések kezdeményezésével, szabályok, törvények módosításával, 

alkotásával, a szükséges anyagi-műszaki és más feltételek megteremtésével, addig a civil 

szervezetek az öntevékenység, önkéntesség szervezésével járulhatnak hozzá az ügyhöz. 

Megint mások a vállalkozók lehetőségei, akik a kibocsátások mérséklésében és a vállalkozás 

alkalmazkodásának kidolgozásában ezeket szolgáló beruházásokban, míg a települési 

önkormányzatok pedig például a település felkészítésében jeleskedhetnek. 

Természetesen ez esetben is mindent megelőz a tisztánlátás, a klímaváltozás súlyának, 

veszélyeinek megértése, valamint olyan stratégia, amely alapján az egész ország lakossága és 

a megfelelő erőforrások a cél szolgálatába állíthatók. 

A továbbiakban több olyan eszköz, feltétel, szervezet, kerül említésre, melyek 

ismertek, működőek, de maguk is alkalmazkodni kényszerülnek a klímaváltozáshoz. 

 

1. A katasztrófavédelem 

 

(1) A katasztrófavédelem a megelőzés, védekezés, rehabilitáció rendszerével az élet- 

és munkakörülmények biztonságát szolgálja. A biztonság komplex társadalmi ügy, amely nem 

eseti megoldásokra, hanem folyamatos kihívásokra keresi a válaszokat, melyekben egyre 

nagyobb szerepet játszik a klímaváltozás. A katasztrófavédelem alapvető emberi, nemzeti, sőt 

nemzetközi érdek! 

A klímaváltozás hatásai sokrétűek, váratlanok, növekvő károkkal együtt járóak, s így a 

veszteségek megelőzésére, csökkentésére, helyreállítására irányuló döntések is rendkívül 

szerteágazóak. A hatékony, gazdaságos végrehajtás érdekében stratégiai menedzsment 

szükséges, ami lényegében olyan cselekvési vezérfonal, amely nem mellőzi a korábbi 

tapasztalatokat, de az új kihívásokra összpontosítva innovatív válaszokkal készül fel. Ennek 

érdekében további tudományos kutatások, a hazai és nemzetközi együttműködések erősítése, 

a katasztrófavédelem általános biztonságpolitikába történő integrálása szükséges. 

 



(2) A változó feladatok, az új kihívások indokolják, hogy a stratégiában megfelelő 

hangsúlyt kapjanak a katasztrófavédelmi fejlesztések. A hagyományos feladatok színvonalas 

ellátásán túl az új típusú veszélyhelyzetek műszaki és szervezeti fejlesztéseket igényelnek. 

Ennek egyik fontos eleme a mentő-tűzvédelmi lefedettség európai szintű megteremtése, 

amelynek első lépéseként a legalább 20 perces kárhelyre történő kiérkezés a cél. Ezzel 

nagymértékben javítható a kistelepülések, erdő- és mezőgazdasági területek védelme, a 

klímaváltozás hatásainak az elviselhetősége, a lakosság biztonságérzetének erősítése. 

 

 

(3) Kedvező, hogy a Kormány megbízása alapján elkészült Nemzeti 

Katasztrófavédelmi Stratégia kiterjed az összes katasztrófatípus következményeinek 

kezelésére (beleértve az ipari katasztrófákat is), de ezen belül a természeti okok miatt 

bekövetkezett események kiemelkedő szerepet kaptak. A stratégia számol azzal, hogy a 

szélsőséges meteorológiai jelenségek gyakoribbá válnak.  

A Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia megvalósítása nem nélkülözheti a társadalom 

támogatását. Különösen fontos 

- a tájékoztatás szélesebb körűvé tétele és érthetőségének javítása; 

- a katasztrófavédelem lakosságvédelmi feladataira való felkészítés; 

- a 13 kritikus infrastruktúra védelme (vagyis az olyan létesítmények és szolgáltatások 

megőrzése, melyek megsemmisülése gyengíti a nemzetbiztonságot, a nemzetgazdaságot, a 

közegészségügyet); 

- az ipari katasztrófák megelőzése. 

 

(4) A honvédelmi szervezetek jelentős mértékben hozzájárulhatnak a természeti 

katasztrófák következményeinek felszámolásához, annak ellenére, hogy 3000 db technikai 

eszköz került kivonásra, az üzemanyag felhasználás 6000 tonnával, az egyéb energia 

felhasználás 20%-kal csökkent. Ezek egyúttal környezetterhelést mérséklő hatásúak.) A 

honvédség ilyen irányú tevékenységét az országos katasztrófavédelem kereteiben végzi, és 

képesek nagy teljesítményű földi és légi technikai eszközeik, speciális eljárásaik 

alkalmazásával hozzájárulni a lakosság, az anyagi javak mentéséhez, megóvásához. 

A honvédségi katasztrófavédelmi rendszer irányító szervei, valamint kijelölt 

munkacsoportjai – a váratlanul bekövetkező katasztrófák kezelésének azonnali megkezdése 

érdekében – állandó szolgálatot látnak el, az állomány felkészítése, kiképzése folyamatos. A 

rendszer azonnal bevethető erőit közel 30 munkacsoport alkotja, a vezetés tevékenységét 

automata mérő-, adatgyűjtő, előrejelző rendszer támogatja. 

 



Bukovics István – Kozári László a katasztrófavédelemről a globális klímaváltozás 

tükrében 

 

A közelmúlt eseményei ráirányították a figyelmet az extrém időjárással összefüggő 

problémakörre. Az időjárás, az éghajlat, a klíma és az ezzel összefüggő katasztrófavédelmi 

kérdések egyrészt aktuálissá váltak, másrészt kutatási témaként szerepelnek. Ez évben 

befejezéséhez közeledik a „Globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok, VAHAVA” 

című KvVM-MTA közös projekt. A hároméves kutatási program zárásaként megrendezésre 

kerülő konferencián nagy hangsúlyt kaptak a katasztrófavédelem kérdései is. 

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 

rendelkezéseinek megfelelően, 1999. december 31-ével megszűntek a BM Tűzoltóság 

Országos Parancsnoksága, a BM Polgári Védelmi Országos Parancsnoksága, valamint az 

állami tűzoltóság megyei parancsnokságai és a polgári védelem megyei parancsnokságai. 

2000. január 1-jével jogutód szervezetként megalakult a Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF), valamint annak területi szervei, a megyei 

katasztrófavédelmi igazgatóságok, melyek ellátják a hivatásos állami tűzoltóság és a polgári 

védelmi szervek jogszabályban meghatározott feladatait is.  

Állami Tűzoltóság Polgári Védelem

Hivatásos 
Katasztrófavédelmi 

Szervezet

 
29. ábra: A katasztrófavédelem szerveződése 

 

A megyei igazgatóságok alárendeltségében, helyi szervként polgári védelmi 

kirendeltségek működnek. Budapest főváros polgári védelmi szervezete (Fővárosi Polgári 

Védelmi Igazgatóság) közvetlenül a BM OKF alárendeltségében működik, helyi szervei a 

kerületi kirendeltségek. A megyei igazgatóságok ellátják a hivatásos önkormányzati 

tűzoltóságok, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok közvetlen szakmai felügyeletét.  

A katasztrófavédelem egységes szakmai irányítását országos szinten a BM OKF, 

területi szinten a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, Budapest területén a Fővárosi 

Polgári Védelmi Igazgatóság végzi.  

A BM OKF önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, mely 

Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) értelmében a feladatkörében ellátja a Tű. tv., a 

Pvt., a Kat. előírásait, valamint a más jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi 

eszközeiben részére meghatározott feladatokat.  
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30. ábra: Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezete és irányítása 

 

 

„A globális klímaváltozás hatásai és az arra adandó válaszok” című, VAHAVA 

kutatási projekt vezetőjének, Láng István akadémikusnak felkérésére a természeti és 

civilizációs katasztrófák elleni védelem problémaköre, illetve kutató szakemberei is 

bevonásra kerültek a kutatómunkába. Ennek keretében a BM OKF Tudományos Tanácsa 

koordinálásával lehetőséget kaptunk több mint 10 hazai és 2 nemzetközi konferencián 

képviselni szakterületünket. Kiemelkedik ezek közül 2004-ben, a VAHAVA Tudományos 

Tanácsa által Gyulán megrendezésre kerülő konferencia, amelynek a globális klímaváltozás 

katasztrófavédelmi kérdései volt a témája, több mint száz résztvevővel és huszonhárom 

színvonalas előadással. Az elmúlt több mint két évben közel 50 publikáció és tudósítás jelent 

meg, valamint rendszeresen megszervezésre került rádió- és televízióadásban a 

katasztrófavédelem összefüggéseinek ismertetése. Három nagyobb terjedelmű tanulmány 

jelent meg az „AGRO-21” Füzetekben, és a VAHAVA Hírlevél eddigi négy számából 

kettőben szerepeltek a katasztrófavédelem kérdései. Összességében elmondható, hogy nagy 

aktivitással és jó színvonalon kapcsolódtunk a projekt munkájához. 

A globális klímaváltozás olyan problémakör, amelyhez hasonlóval az emberiség még 

nem találkozott. A közvélemény sok, esetenként szélsőséges információt kap, és az a 

közvélekedés, hogy az ezen a területen végzett kutatások megfelelően támogatottak és 

sikeresek.  

Ezzel szemben a klímaproblematika összességét figyelembe véve azt lehet mondani, 

hogy a kutatási törekvések, amelyek a föld működésének jobb megértésére irányulnak, eddig 

nevetségesen komolytalanok. Éppen ideje, hogy rájöjjenek, sokkal komolyabb erőfeszítésekre 

van szükség, és mindenekelőtt hosszú távú gondolkodásra. Súlyos szavak ezek Czelnai Rudolf 



akadémikustól, aki hosszú évekig a Meteorológiai Világszervezet tudományos program 

főigazgatója volt, és ma a klímaváltozás egyik legismertebb szaktekintélye. 

Tehát amikor azt mondjuk, hogy az úgynevezett hagyományos tűzvédelmi, polgári 

védelmi és katasztrófavédelmi feladatok mellett a már nem túl távoli jövőben nagyon komoly 

kihívásokkal kell szembenéznünk, egyáltalán nem túlzunk. Ezek közül kétségkívül 

kiemelkedik a klímaváltozás biztonsági, katasztrófavédelmi kérdése, amely még a távolinak 

tűnő további új, vagy újszerű problémákra is kihat, mint például a kritikus infrastruktúra 

védelme, a terrorizmus és a migráció, vagy a veszélyes anyagok kockázatai. 

További fontos megállapítás, hogy a klímaváltozás okai, folyamatai és problémaköre 

nincsen még tudományosan feldolgozva, kemény tényekre és módszerekre van még szükség. 

A globális felmelegedés és a szárazság mellett az egyik legaggasztóbb probléma a lokális 

extrém események gyakoriságának és súlyosságának növekedése. 

A harmadik fontos megállapítás, hogy – nem vitatva és a prioritását biztosítva a 

megelőzési kérdésköröknek, az okok vizsgálatának és kezelésének – az eddigieknél nagyobb 

figyelmet és energiát kell fordítani a klímaváltozás káros hatásaival szembeni védekezési, 

alkalmazkodási és tűrőképességi stratégiák kidolgozására és működtetésére. 

Globális, nemzetközi szinten, amelyet a kiotói folyamat jellemez markánsan, és amely 

a felkészültségi elven nyugszik, jól látszik, hogy nem elégséges a káros kibocsátások és 

hatások csökkentésével foglalkozni. Nemzetközi és nemzeti szinten is erősíteni kell a 

kárenyhítő, alkalmazkodási és veszélyhelyzet-kezelő kutatásokat, módszerek kidolgozását. 

„Hiszen látva a világ működését, az éghajlatot az ember elkerülhetetlenül meg fogja 

változtatni, csak lassíthatjuk, esetleg mérsékelhetjük a folyamatot, és ezzel időt nyerhetünk.” 

(Zágoni Miklós). 

Mindezekből következik, hogy fokozni szükséges az elviselhetőség, alkalmazkodás és 

védekezés lehetőségeit, amelyben a katasztrófavédelemnek és módszereinek komoly szerepe 

van, és a fentiekből látszik, hogy lesz a jövőben is. 

Elég csak néhány példát említeni a 2005. évi kiemelkedő eseményekből: 

- Március 27. – Felhőszakadás Győrben, pincék, liftaknák és garázsok kerültek víz alá. 

- Április 18. – Felhőszakadás a Mátrában. A legnagyobb károk Mátrakeresztesen alakultak 

ki. A Kövicses patak utakat, hidat, több ingatlant, többek között 25 lakóházat rongált meg. 

Ezen kívül önkormányzati és egyéb ingatlanok is megsérültek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
31. ábra: 2005. április 19-21-i vízkáresemények: Mátrakeresztes 

- Április 26. – Nógrád megyében, a szlovákiai esőzés következtében kilépett medréből az 

Ipoly, 9 lakóházat közvetlenül veszélyeztetett, 20 személyt kellett átmenetileg biztonságba 

helyezni. 

- Május 4. – Borsod-Abaúj-Zemplén megyei esőzés sújtott 6 települést, és súlyos károkat 

okozott a Mád patak áradása. Ideiglenesen 26 lakos kényszerült elhagyni otthonát. 

- Május 24. – Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Encs térségében az esőzés 

következtében kiöntött a Vasonca és a Fancsali patak, ami 5 településen okozott károkat. 

- Május 18. – Hajdú-Bihar megyét erős széllel kísért heves esőzés érte. 4 településen 

órákra, 14 településen részlegesen áramkimaradás történt. 9 településen ivóvíz-ellátási 

gondokat kellett megoldani. Ezen kívül védett erdők is károsodtak. 

- Május 18. – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 27 településen 573 lakóház, 37 

önkormányzati és 39 egyéb ingatlan, illetve 850 méter út sérült meg a szélvihar 

következtében. 

- Június 28. – Zala megyében viharos széllel és jégesővel járó zivatar pusztított. 9 

településen 115 lakóingatlan és 10 önkormányzati épület szenvedett károsodást. 

- Július 9. – A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Edelény, Boldva és Ziliz térségében 

keletkezett kár a heves esőzés következtében. Edelényben 20, Boldván 114 épület, Zilicen 

pedig a templom és az óvoda került veszélybe, illetve károsodott. Ugyanezen a napon 

Csömörön mintegy 100 ingatlant veszélyeztetett az esővíz. 

 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéseinek megfelelően a Kárpát-medence 

fölött hullámzó frontrendszer hatására 2005. augusztus 15-től országszerte felhőszakadások, 

intenzív esőzések alakultak ki. A lehulló csapadék mennyisége helyenként elérte az 50-100 

mm-t, az alacsonyabban fekvő településrészeket és utakat elöntötte az esővíz. 

Mindösszesen 13 megyében (Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-

Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, 



valamint Zala) növekedett jelentősen a katasztrófavédelmi, tűzoltói beavatkozások száma, 

ezek közül is Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, 

Vas, Veszprém, valamint Zala megyékben történtek a lakosság védelmét igénylő jelentősebb 

események.  

A 2005. augusztusi rendkívüli esőzések olyan nagyságrendű védekezési, 

kárfelszámolási, illetve normalizálási feladatokat tettek szükségessé, amelyek széles körű 

együttműködést követeltek meg a katasztrófa-elhárításban résztvevő szervektől, 

szervezetektől. 

Az önkormányzatok, a hivatásos önkormányzati, valamint önkéntes tűzoltóságok 

mellett jelentős segítséget nyújtottak a társszervek: a rendőrség, a polgárőrség, a vízügyi 

igazgatóságok, az ÁNTSZ szervei, a Közútkezelő Kht., a kommunális szolgáltatók, valamint 

a polgármesteri hivatalok alkalmazottai is. 

Példás együttműködés folyt a vízügyi és a katasztrófavédelmi szakemberek között.  

Mindezekből jól látszik, hogy a szakterület mindhárom feladatrendszerét – megelőzés, 

védekezés, rehabilitáció – elemezni szükséges, át kell tekinteni, és már rövid-, illetve 

középtávon is erősítő intézkedéseket szükséges tenni. Néhány példa ezen intézkedések közül:  

- A lakosság megóvása érdekében a Balatoni és Velencei tavi Viharjelző Rendszer 

fejlesztése és működtetése. 

- A Kormány 2006. január 8-ai döntése, mely szerint évek óta először támogatást nyújt a 

belvízveszély mérséklését szolgáló, összehangolt, preventív munkálatokra. 

- Az Országos Katasztrófavédelmi Szabályzat kidolgozásának felgyorsítása, mely 

jogszabály többek között rendezni kívánja a természeti, geológiai eredetű katasztrófákhoz 

kapcsolódó létesítési, illetve használati szabályokat. 

- 26 árvízvédelmi komplex csoport 1300 fővel történő felállítása a Tisza mentén, a polgári 

védelmi kötelezettség alapján. 

- Civil és önkéntes mentőszervezetek bevonása feltételeinek biztosítása. 

- Katasztrófavédelmi alap létrehozásának kezdeményezése. 

 

A VAHAVA projekt eredményei három, ún. kosárban kerülnek összeállításra: 

- Egy nagyrendszer-szintézis keretében az eddig felhalmozott adatok és ismeretek 

integrációja. 

- Javaslatok, ajánlások, intézkedési elgondolások, kutatási témák az elkövetkezendő 

rövid, közép és hosszú távokra; helyi, regionális és országos szintekre vonatkoztatva. 

- Továbbá egy Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia és/vagy Klímapolitika 

tudományos alapjainak kidolgozása. 



 
32. ábra: A katasztrófavédelmi kutatások 

 

A katasztrófavédelem mindhárom kosárban el kívánja helyezni szakterületi kérdéseit 

és javaslatait. Összegyűjtésre és elemzésre kerülnek a szélsőséges időjárás okozta események, 

azok legfontosabb tapasztalatai, kezelésük taktikai módszerei, továbbá közvetlen és közvetett 

kárai, következményei. Továbbá egyrészt, megfogalmazásra kerültek, illetve kerülnek 

javaslatok és előterjesztések, pl. az önkormányzati védelmi feladat- és hatáskörök 

pontosítására, szivattyúk és egyéb műszaki eszközök korszerűsítésére, fejlesztésére, lakosság-

tájékoztatási és felkészülési tervek, módszerek fejlesztésére. Másrészt, az előkészületben lévő 

Nemzeti Fejlesztéspolitikai Koncepcióba és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 

programjaiba javaslatokat fogalmaztunk meg, hogy a klímaváltozással összefüggő biztonsági 

témakörök is kerüljenek felvételre. Harmadrészt, meghirdetésre kerültek a klímaváltozással 

kapcsolatos kutatási témák, amelyek közül pl. az új kockázatelemzési, kockázatkezelési 

modellek témakörében már vannak eredményeink. 

A harmadik kosárral összefüggésben a globális klímaváltozás problematikája szerepel 

a Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia, valamint a Biztonság Stratégia dokumentumaiban, 

illetve a tervezett Klímastratégia visszautal, támaszkodik a szakmai stratégiákra. Ezzel 

harmonizálni kívánjuk a stratégiai kérdéseket. 
 



Klímastratégia

Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia

Középtávon

• igazgatási szolgáltatások korszerűsítését 

elkészítő szabályozási, szervezési 

feladatai

• nemzetközi feladatok, kötelezettségek, 

folyamatok EU, ENSZ, NATO és NAÜ 

(jogharmonizáció, felkészítés stb.)

• tüó. diszlokáció korszerűsítésének 

megkezdése, a mentő tűzvédelmi 

lefedettség javítását 

• a települési és kistérségi  komplex 

önvédelmi szervezetek ösztönzése

• tűzvédelemi és polgári védelemi reform  

folytatása

• informatikai rendszer fejlesztése (KOIR) 

és  (KÜIR) 

• ágazati monitoring rendszerek 

összehangolását, egységesítését

Hosszú távon

• lakossági riasztó és tájékoztatási 

rendszer korszerűsítése

• a kockázatelemzési tervezési 

módszerek fejlesztése 

• mentő tűzvédelem kötelező 

önkormányzati feladattá tétele

• polgári védelmi kötelezettség alapján 

létrehozott szervezetek reformja

• mentő tűzvédelmi szerkezet fejlesztése, 

a vonulási időtartam csökkentése

• helyreállítás és újjáépítés szabályozása

(új módszerek, feladat-, és hatáskör,    

felelősség, eljárási rend stb.)

 
33. ábra: A klímastratégia és a katasztrófavédelmi stratégia összefüggése 

 

2. A biztosítások lehetősége, szerepe a változó kockázatok kezelésében 

 

(1) A klímaváltozás, illetve a komoly kárkihatású időjárási események mértékének és 

gyakoriságának növekedése több szempontból indokolja az ezekkel összefüggő biztosítási 

lehetőségek, koncepciók minden résztvevő érdekeit szolgáló átfogó elemzését, reális 

társadalmi szintű új megoldások feltárását. 

Az eddigi, természeti-elemi kockázatokra vonatkozó biztosítási rendszerek és elvek 

felülvizsgálandók, figyelembe véve: 

- Az egyes gazdasági és társadalmi szereplők eltérő kockázatait, adottságait és 

fizetőképességét. 

- A különböző kockázatkezelési megoldások komplex alkalmazásának lehetőségét és 

szükségességét. 

- A változó társadalom és gazdaság lehetőségeit, jogos elvárásait. 

A hazai mezőgazdaság – ismert okokból – különösen érintett a természeti és elemi 

károk kockázatai által mind a termelési tényezők, mind a financiális körülmények miatt. 



 

(2) A Magyarországon előforduló természeti és elemi károk megoszlása a 

mezőgazdaságban a következő képet mutatta az utolsó 35 évet tekintve: aszálykár 42,4%, 

jégkár 20,5%, vízkár 18,4%, fagykár 16%, egyéb elemi kár 2,7%.  

Mezőgazdasági és agrár biztosításokkal hazánkban jelenleg négy biztosítótársaság 

foglalkozik: Argosz, Generali-Providencia, Allianz Hungária, OTP-Garancia. 2003-ban 

például 19,393 Mrd Ft volt a befizetett biztosítási díjvolumen, míg a kifizetett kártérítés 

14,775 Mrd Ft; a kifizetett kártérítések nagyságrendjéből láthatóan, hogy a biztosító 

társaságok a mezőgazdasági és agrár-szférát várhatóan sújtó természeti és elemi károkra nem 

tudnak érdemi tartalékot képezni, amellyel hosszú távon nyújthatnának védelmet. 

Az aszály előfordulásának hazai gyakorisága „kilépett” a véletlen, váratlan 

fogalomkörből, valamint egy-egy aszály-esemény kár-kihatásának mértéke is jelentősen 

megnőtt. Ezek miatt mára gyakorlatilag nem biztosítható kockázattá vált hazánkban. A 

kárenyhítés – ha egyáltalán erre sor kerül – az állami költségvetés terhére történik.  

A jégkárok elleni védekezésben figyelemre méltó eredményeket ért el a NEFELA Dél-

Magyarországi Jégeső-elhárítási Egyesülés, amely Somogy, Baranya és Tolna megye 

területén 104 talajgenerátort üzemeltet. (Az Egyesülés adatai szerint a jégeső-elhárítás 

működésével, 1 Ft ráfordítással 16,5 Ft termelési érték menthető meg. A rendszer működését 

az érdekelt mezőgazdasági tulajdonosok és biztosítótársaságok fedezik, de az FVM is nyújtott 

30 M Ft állami támogatást.) 

 

(3) A klímaváltozással, az extrém időjárási eseményekkel kapcsolatos biztosítási 

kultúra és gyakorlat fejlesztésében – komplex kockázatkezelési rendszerek részeként – az 

érintettek alábbi körének közre- és együttműködése szükséges: 

- Piaci alapon működő biztosítótársaságok. 

- Önkéntes biztosító szervezetek. 

- Újonnan szerveződő biztosítási érdekképviseletek. 

- Kormányzati intézetek, pénzügyi alapok és katasztrófa-kezelő szervezetek. 

Az új kihívásokhoz igazodóan a biztosítási kultúrában, a meglevők mellett, növekvő 

szerepet tölthetnek be a különféle önszervező és/vagy önkéntes szervezeti lehetőségek 

(egyéni, társasági, helyi, területi stb.). 

A veszélyközösségek minél több érintett bevonásával történő megszervezése 

lehetőséget nyújthat minden résztvevőnek a valós kockázatokra vonatkozó biztosítási 



szolgáltatások igénybevételére, elérhető biztosítási díjak mellett (pl. komplex klíma-kockázati 

biztosítások bevezetése). 

 

(4) A formálódó rendszerben változatlanul fontos szerepet játszanak az állami 

források. A kormányzati források, az ún. „vis maior keret” 2006-ban kereken 11 Mrd Ft volt 

a Belügyminisztérium kezelésében. Megfontolandó a különféle támogatások, segélyek, 

kormányzati források összevont, célra orientált felhasználása.  

 

(5) A komplex kockázatkezelésben, a biztosítások mellett nagyobb hangsúlyt 

szükséges, hogy kapjon  

- az öngondoskodás; 

- a preventív szemlélet terjesztése és fejlesztése; 

- a kármegelőzés fokozása. 

Vizsgálandók a gépjármű biztosításokban bevált bonusz/malusz rendszerhez hasonló 

ösztönző rendszerek bevezetésének hatásai: a biztosítási hajlandóság javítása, a biztosítottság 

mértékének növekedése. 

Az elemi károk adatainak grafikus rendszerben, térképeken való összegzésével 

kialakíthatók olyan adatbázisok, melyek használata javíthatja a kármegelőzés, a kárenyhítés, a 

kárcsökkentés hatásfokát. Ezek minden érintett adataiból készülnének, és értelemszerűen 

„mindenki” használhatná. Ezáltal elősegíthető a kármegelőzési, kárcsökkentési intézkedések 

terjedése, eredményességük javítása. 

Célszerűen adókedvezményekkel állami támogatásokkal olyan hosszú távú pénzügyi 

intézmények/konstrukciók létrehozása, amelyekkel a havária kockázatok kezelhetőbbé 

válnak.  

Mindezek azonban a piaci alapon működő biztosítók tapasztalatainak felhasználása 

nélkül nehezen realizálhatók. Az öngondoskodó, öntevékeny, kockázatérzékeny megelőző 

szemlélet ugyanis automatikusan ölbe hulló „kárpótlással” nem alakítható ki. Nem hagyható 

figyelmen kívül továbbá az sem, hogy a különféle nem piaci alapú biztosítási források hamar 

kimerülnek, míg a (biztosítási) károk viszont szinte folyamatosan „újratermelődnek”. 

 

(6) A biztosításokban változást jelez a Kormány 1048/2005 (V.19.) határozatának 3. 

pontja, amely a Nemzeti Katasztrófavédelmi Alap létrehozási feltételeinek megvizsgálásáról 

döntött. Az alap egyesítené az állam és az érintett tulajdonosok pénzügyi eszközeit. 

 



(7) A mezőgazdaságot érinti az a kezdeményezés, amely az Agrár- és Vidékfejlesztés 

Nemzeti Stratégiája kidolgozásában (2004) – részben a VAHAVA projekt képviselői részéről 

– merült fel, hogy törvényi- és pénzügyi garanciarendszert hozzanak létre az agrártörvényben 

nem biztosítható elemi károk enyhítésére. A javaslat bekerült az agrárágazat fejlesztéséről 

szóló 1997. évi CXIV. törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 2005. évi XXVIII. 

törvénybe, amely a Kormány feladatává teszi a mezőgazdasági termelést sújtó, katasztrófa 

jellegű elemi károk kezelését szolgáló új típusú kárenyhítési rendszer bevezetését, beleértve 

az e célra felhasználható források szabályozását is. 

A végrehajtás érdekében, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban 

megtörtént a nemzeti agrár kárenyhítési rendszer törvényi előkészítése, melynek tervezetét a 

Kormány elfogadta. Az Európai Unió egyetértése esetén a törvénytervezet előreláthatólag 

2006 tavaszán kerül az Országgyűlés elé, és várhatóan a nyár elején hatályba is lép. 

A törvény előkészítésének legfontosabb alapelvei: 

- A kármegelőzés és kárenyhítés a termelők, valamint az állam kölcsönös kockázat- és 

tehervállalásán alapul, ami mind a termelők, mind az állam számára kiszámítható és 

tervezhető. 

- A mezőgazdaságot sújtó jelentős, katasztrófa jellegű károk enyhítésére (aszály, 

belvíz, árvíz és fagykár) termelői érdekközösség alakul, amely az öngondoskodói felelősség 

mellett egyben megteremti az állam hatékonyabb segítésének alapját is. 

- Létrejön a mezőgazdasági termelők befizetéseiből és az állam ezzel azonos összegű 

költségvetési támogatásából egy alapszerűen kezelhető pénzügyi forrás, amely a befizető 

mezőgazdasági termelők körében az elemi csapás okozta károk megtérítésére szolgál. (A 

2006. évi költségvetésben, induló támogatásként 1,4 Mrd Ft biztosítás szerepel.) 

- A rendszer működtetésének intézményi feltételeit az államigazgatási kereteken belül 

szükséges létrehozni. 

A részvétel önkéntes, de a kimaradó állami kárenyhítésben nem részesülhet.  



 

3. Új igények a kutatásban és a képzésben 

 

(1) Az „AGRO-21” Füzetekben publikált cikkek, és a VAHAVA projekt valamennyi 

kiadványai, valamint rendezvényei a szakértői tanulmányok nagyszámú javaslatot 

tartalmaznak új kutatási és fejlesztési feladatokra, melyek a felkészülést, a légkörvédelmet, az 

alkalmazkodást célozzák. Némi leegyszerűsítéssel az mondható, hogy szinte valamennyi 

területen – a természetvédelemtől az építészettől a társadalommal bezárólag – új kutatási 

feladatok megoldása várat magára, vagy a folyamatban lévők módosítása szükséges a 

valószínűsíthető klímaváltozásnak megfelelően. Néhány általános és elvi jelentőségű javaslat:  

- A kutatást és innovációt finanszírozó szervezetek és intézmények a jövőben az egyik 

sürgető, az ország természeti környezetét, társadalmát, gazdaságát érintő prioritásnak 

tekintsék a klímaváltozás vizsgálatával kapcsolatos témákat.  

- A kutatásban és az innovációs folyamatokban dolgozó szakértők mérlegeljék az új 

kutatási és fejlesztési feladatok sorrendjét, támogatását. 

- Induljon helyzetfeltáró, komplex munka a mediterrán országok klímaváltozáshoz 

való alkalmazkodási tevékenységeinek, és különösen az Anatóliai-medence körülményeinek 

tanulmányozására. 

- Megfontolandó mediterrán, illetve alkalmazott agroklimatológia kutatóintézet 

létrehozása, amely országos problémák mellett elsősorban a Dél-Magyarország sajátos, főleg 

mező-erdőgazdasági, települési, egészségügyi problémáival foglalkozna.  

- A klímaváltozásra való felkészülés kutatási és innovációs feladataival, illetve a 

klímaváltozás, mint természeti és antropogén folyamat mélyreható tanulmányozásával számos 

kutató- és fejlesztőhely foglalkozik. A jobb koordináció érdekében célszerű létrehozni ezek 

országos hálózatát. Ez megkönnyítené a nemzetközi kutatócentrumokkal való hatékony 

együttműködést is. 

- Az építész és építészmérnök képzésben szükséges erősíteni az épületenergetikai 

ismeretek és készségek szerepét. 

 

(2) Újszerű feladatok, lehetőségek, megoldások az oktatásban és ismeretterjesztésben:  

- Az általános iskolai-, közép- és felsőszintű oktatásban az egyes szaktárgyaknál, ahol 

ez egyébként indokolt, fordítsanak nagyobb figyelmet az időjárásra, a klímaváltozásra. 



- A falugazdászok, természetvédelmi őrök, erdőfelügyelők, vízügyi és környezet-

védelmi szakemberek stb. továbbképzésénél az időjárás és az éghajlat kérdései kapjanak 

hangsúlyt, különös tekintettel a megelőzés lehetőségeire.  

- Hasonlóan sürgető az egészségügyi és szociális ügyekkel foglalkozó munkatársak 

klímaváltozással kapcsolatos továbbképzésének megoldása.  

- A karitatív szervezetek aktivistáit is szükséges felkészíteni az időjárás- és az 

éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tennivalókra.  

- Támogasson az állam olyan TV-műsorokat, amelyek rendszeres időközönként 

beszámolnak és értékelést nyújtanak a közelmúlt időjárási eseményeiről. 

- A termelés, a fogyasztás, a fenntarthatóság és a klímaváltozás közötti összefüggések 

további feltárása szintén kutatási prioritásnak tekintendő. 

 

(3) Az ismeretterjesztés és az öntevékenység nélkülözhetetlen az alkalmazkodási 

stratégia megvalósításában! A városi-vidéki lakosság, a háztartások, gazdálkodók stb. 

felkészítésében a korszerű kommunikációra támaszkodó ismeretterjesztés játszhat 

meghatározó szerepet, mely kidolgozott forgatókönyvek alapján, a várhatóan lehetséges 

helyzetekkel, körülményekkel és megoldási lehetőségeikkel ismerteti meg a lakosságot. 

Az is nyilvánvaló, hogy a vergődő hazai szaktanácsadás a jelenlegi helyzetben 

láthatóan nem segíthet a klímaváltozásra való felkészülésben, ezért az alkalmazkodási 

stratégia megvalósítása érdekében, a klímaváltozásra való felkészülést szaktanácsadó 

szakemberek képzésével és alkalmazásával célszerű indítani, amit központilag szükséges 

szorgalmazni, támaszkodva a tanintézetekre, kutatóhelyekre. 

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás akkor járhat viszonylag gyors eredménnyel, 

ha az egyes települések, üzemek öntevékenyen saját környezetükre leképezik az általános 

stratégia helyi értelmezését, megoldásait és feltételeit. Vagyis a települések, a közösségek 

öntevékenységét a stratégia szerves részeként célszerű előirányozni, kezdeményezni és 

támogatni nem nélkülözhetők, olyan lokális programok a klímaváltozásra való felkészülésben, 

amelyeket helyileg sajátjuknak érzik. 

 

(4) A meteorológiai információk, elemzések, kutatások meghatározó jelentőségűek az 

éghajlatváltozással, a szélsőséges időjárási jelenségekkel kapcsolatos hatásvizsgálatokban, a 

felkészüléssel összefüggő elemzésekben. E témakörökben, illetve a vonatkozó állami 

feladatok ellátásában kiemelkedő szerepe van az Országos Meteorológiai Szolgálatnak 

(OMSZ). 



Az OMSZ legszélesebb körben ismert tevékenysége az időjárás-előrejelzések és 

különféle prognózisok (repülési, balatoni, katasztrófavédelmi stb.) készítése. A hazai 

megfigyelést és az adatgyűjtési és -rendszerező infrastruktúrát kiterjedt nemzetközi 

kapcsolatrendszer is segíti. Az OMSZ adatbázisa képezi az egyik alapját a legkülönfélébb 

éghajlati adatszolgáltatásoknak, illetve a tervezett éghajlati kutatásoknak.  

A meteorológiai információkezelésben, elemzésekben, előrejelzésekben, kutatásokban 

– a VAHAVA projekt keretében tárgyalt feladatok hatékony ellátása érdekében – további 

szakmai, tudományos, innovációs megalapozást igényelnek – az OMSZ és az egyetemi 

kutatóhelyek együttműködésében – az alábbiak: 

- Részvétel a regionális klíma-modellezési munkákban, együttműködve a nemzetközi 

intézményekkel és programokkal. 

- Az adatgyűjtés, adatátvétel és adattárolás állandóan fejlődő és korszerű 

módszereinek hazai adaptálása. 

- A rövid- és középtávú időjárási előrejelzések időelőnyeinek és megbízhatóságának 

további fokozása. 

- Veszélyjelző, riasztórendszerek kiépítése és működtetése. 

- Kommunikációs stratégiák és cselekvési programok kidolgozása az időjárás- és 

éghajlatváltozás hazai sajátosságainak megismertetésére, a válaszadás lehetőségeinek 

bemutatására és közreadására. 

- Szükségesnek látszik kialakítani az adatbázisokhoz való méltányos hozzáférés 

lehetőségeit a tudományos kutatás és a közszolgálati szféra számára. 

 

(5) Az érzékenységből, sérülékenységből, elviselő képességből eredő kockázatelemzés 

a klímapolitika és az alkalmazkodási stratégia fontos eleme. Cél a sérülékeny területek, 

objektumok, technológiai folyamatok, illetve helyzetüknél fogva sérülékenyebb társadalmi 

csoportok feltárása, lehatárolása. Ehhez olyan indikátorok, mutatók szükségesek, melyek 

összefüggésbe hozhatók a klímaváltozással, és egyúttal jellemzik az érzékenységet, a 

sérülékenységet elviselő- és helyreállító képességet az alkalmazkodás és a kockázat 

nézőpontjából. 

Mindezek fontos kutatási és innovációs feladatokat is jelentenek. Több területen 

folynak már ilyen vizsgálatok és elemzések. Elsőnek említhetjük az árvíz- és belvízvédelmet. 

A vízügyi szervezetek és szakértők felkészültek az ilyen feladatok végzésére. A további 

feladatok elsősorban a kapcsolódó területek társadalmi és gazdasági vonatkozásait érinthetik 

(települések, mezőgazdaság, természetvédelem, kritikus infrastruktúra, közlekedés stb.). Az 



innováció nagyobb és összefüggő rendszerekre való kiterjesztése – pl. a vidékfejlesztés 

tudatos felkarolása – ez esetben is indokolt lehet.  

Az aszályra hajlamos területek körülhatárolásáról sok adat áll rendelkezésre. Ezek 

esetében is lehetséges még a sérülékenységi hajlam megismerésének további finomítása, 

elsősorban a földhasználati módok változtatásával, a talajnedvességet jobban megőrző 

agrotechnikai eljárásokkal, illetve szárazságtűrő fajták alkalmazásával. Fontos feladat a jó 

termőképességű területeken a termésbiztonság megőrzése, valamint a klímaváltozás területi 

megjelenésének vizsgálata. 

Az özönvízszerű zivatarok váratlanul jelentkeznek. Előre jelezhetőségük mindössze 1-2 

óra. Káros hatásukat növeli a térség domborzati tagoltsága, a környék növényzettel való 

borítottsága, a vízelvezető rendszerek állapota és áteresztőképessége, a települések szerkezete, 

elhelyezkedése. Megítélésünk szerint ezen a területen, vagyis az özönvízszerű zivatarok helyi 

árvizek egyéb romboló hatásainak mérséklésében nagy szerepet játszhat azoknak a 

települések határrészek számbavétele és a megelőző intézkedések megtétele, ahol legnagyobb 

az érzékenységből fakadó sérülékenység valószínűsége.  

A közlekedés, a szabad ég alatt lévő ipari objektumok, illetve a humán környezet-

egészségügy, valamint az ún. kritikus infrastruktúra területén indokolt elsősorban 

szorgalmazni az érzékenységi sérülékenységi vizsgálatokat és az ezzel összefüggő 

kockázatelemzést.  

A VAHAVA projekt interdiszciplináris megközelítése fényt derített az időjárás és az 

éghajlat olyan indikátorainak a fontosságára, amelyeket eddig a nemzeti meteorológiai adattár 

nem tartalmazott, illetve amelyek vizsgálata nem kapott kellő figyelmet. Az időjárási és 

éghajlati szélsőségekkel kapcsolatos hatásvizsgálatok előtérbe állítják a „win-win” stratégia 

előnyeit, hiszen ez a tudás már az érzékelhető klímaváltozás előtt, sőt annak esetleges 

elmaradása esetén is hasznosul. 

 

4. Pénzügyi, jogszabályi és intézményi feltételek 

 

Minden olyan EU-s, vagy hazai pályázatba, programba, meghirdetett támogatásba 

célszerű beépíteni a légkörvédelmet és alkalmazkodást szolgáló megoldásokat, amelyek erre 

lehetőséget nyújtanak. Gyakorlatilag nem található olyan program, támogatás, ahová nem 

illeszthető a klímaváltozásra való felkészülés, alkalmazkodás valamilyen részlete. Célszerű 

megjelölni és meghirdetni, hogy mely megoldásokra, feladatokra indokolt összpontosítani a 

figyelmet. Fontos előnyben részesíteni – mint már említettük – a különösen érzékeny 



területeket, amely jelenthet konkrét tájat, térséget, települést, településtípusokat, kritikus 

infrastruktúrát stb. Ezen belül megkülönböztetett figyelmet érdemelnek a belvízzel, árvízzel, 

aszállyal rendszeresen sújtott területek, vagy a természeti értékeket őrző tájak, továbbá az 

ivóvízbázisok. 

Alapvető és általános lehet annak elfogadása, hogy bármilyen fejlesztés pénzügyi 

feltételrendszerébe értelemszerűen, a fejlesztés szerves részeként szerepeljen a globális 

klímaváltozásra való felkészülés. 

Sürgős kezdeményező lépések szükségesek annak érdekében, hogy Brüsszel milyen 

támogatásokat irányoz elő, illetve miket fogad el a tagország ilyen célú megoldásaiként. 

A települési önkormányzatok címzett támogatásai, céltámogatásai, területfejlesztési 

költségvetési támogatásai differenciáltan, a település földrajzi stb. helyzetét figyelembe véve 

tartalmazzák a légkörvédelemre és az alkalmazkodásra való felkészülés pénzügyi feltételeit. 

Célszerű számolni azzal, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi (KÖVI) előirányzatok 

is lehetőséget nyújtanak a klímaváltozásra való felkészülés pénzügyi alapozásához.  

A biztosítási rendszer – előzőekben érintett – átalakítása is hozzájárul a pénzügyi 

feltételek javításához. 

A kormányzati, ún. „vis maior” kereteket úgy célszerű felhasználni, hogy az megelőző 

jelleggel szolgálja a légkörvédelmet, illetve a hatásosabb alkalmazkodást. 

A Nemzeti Katasztrófavédelmi Alap is többcélú lehetne, egyrészt a károk 

megelőzését, másrészt a károk elhárítását és helyreállítását szolgálva. 

Érdemleges előrelépés várható attól is, ha a különféle terület-, település-, közúti 

közlekedés-, energia- stb. fejlesztési tervekben megjelenik a klímapolitika vonatkozó része. 

Kívánatos, hogy a települések önkormányzatai és a nagyobb vállalkozások vezetése 

saját arculatára alakítsa ki a klímapolitikáját, amely világos célokat, feladatokat, feltételeket 

és a lehetséges folyamatok irányítását, szervezését tartalmazza.  

Mielőbb indokolt rátérni arra, hogy a különféle hatásvizsgálatok természetes részévé 

váljon a változó klíma hatásaira való felkészülés. 

Az előzőekben felsoroltak jogszabályi hátterének megteremtése is alapvető feltétel, sőt 

a jogsértések szankcionálása is elkerülhetetlen.  

A klímaváltozás nyomon kísérése, indikátorok, mutatószámok rendszerének 

kidolgozása is megoldandó feladat, aminek szervezeti, intézményi háttere is meghatározásra 

vár. 



 

5. A Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia szükségessége 

 

A VAHAVA projekt fontos eredménye annak felismerése, hogy a globális 

klímaváltozásra való felkészülés és az időjárási jelenségekre adható hatékonyabb válaszok 

érdekében elengedhetetlen a hazai klímapolitika körvonalazása, ennek érdekében pedig egy 

nemzeti klímaváltozási stratégia körvonalazása, amit az Országgyűlés határozatával erősítene 

meg.  

A klímapolitika a globális klímaváltozással kapcsolatosan új fogalomként kerül a 

köztudatba. A klímapolitika nem más mint alapelvek, célok, felkészülési irányok, 

megoldások, eszközök és feltételek rendszere, melyek egyrészt a légkörbe jutó káros gázok 

csökkentésére, másrészt a valószínűsíthető hatásokhoz való alkalmazkodásra irányulnak. 

A stratégia koncepciójának lényege a VAHAVA projekt megállapításaira 

támaszkodva az alábbi: 

 A közelmúltbeli magyarországi időjárási események váratlanul, meglepetésszerűen 

és sokban felkészületlenül érte a lakosságot, az intézményi és eszközrendszert, s így tetemes – 

esetenként pótolhatatlan – károkat, helyreállítási költségeket okoztak, tehát eleve 

elkerülhetetlen az időjárási hatásokkal való foglalkozás a természeti, társadalmi, gazdasági 

szférára vonatkozóan makro, mezo- és mikroszinten foglalkozni. 

 Az emberiség történetét végigkísérte a klíma változása, tehát minden bizonnyal a 

jövőben is változni fog.  

 A klímaváltozás hazánkban felmelegedéssel, szárazodással, az extrém időjárási 

jelenségek gyakoriságának és intenzitásának erősödését valószínűsítik. Ezek időben, térben, 

társadalomban differenciáltan jelennek meg és az érzékenység, sérülékenység, elviselő- és 

helyreállító képesség függvényében eltérő hatást gyakorolhatnak, illetve eltérő károkat 

okozhatnak.  

 A légkörvédelem és az alkalmazkodás ugyan összefüggően és kölcsönhatásban 

érvényesülnek, de míg a légkörvédelem hosszú távon a CO2 és más káros gázok 

légkörbejutásának csökkentésére irányul, addig az alkalmazkodás rövidebb távú cselekvési 

programokkal a lakosság, az intézményi rendszer felkészítését, a várható hatások 

megelőzését, a károk csökkentését, a helyreállítást szolgálják az emberek, szervezetek 

felkészítése, a feltételek, eszközök számbavétele révén. 

 



A klímapolitika megvalósítását szolgáló stratégia célrendszere: 

 A légkörvédelemben figyelemmel a Kiotói Jegyzőkönyvre, az EU törekvésekre, 

intézkedésekre, továbbá arra, hogy Magyarországon az egy főre jutó CO2 kibocsátása közel 

másfélszerese a világátlagnak, az éghajlatváltozás kockázatának mérséklése egyrészt az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, másrészt az üvegházgázok légköri 

koncentrációinak stabilizálásával érhető el. 

 A globális átlaghőmérséklet-emelkedés lassításával előmozdítható az ökológiai 

rendszerek természetes alkalmazkodása, az emberi egészség védelme, az ivóvíz és az 

élelmiszertermelés megóvása, a gazdaság működtetése. 

 Az alkalmazkodóképesség kibontakoztatása 

- a klímaváltozással kapcsolatos általános ismeretek terjesztése; 

- a lakosság, szervezetek, intézmények felkészítése a klímaváltozásra; 

- a megelőzés, kárcsökkentés, helyreállítás megoldásainak emberi, anyagi, műszaki 

és egyéb feltételeinek számbavétele és ezek előteremtése. 

A vázoltakból látható, hogy a Stratégia célrendszere mindenekelőtt arra irányul, hogy 

a társadalom valamennyi szereplője felkészüljön a klímaváltozás várható hatásaira, a 

felmelegedésre, szárazodásra, az extrém meteorológiai jelenségek gyakoriságának 

növekedésére, a fokozódó károk mérséklésére, megelőzésére, a védekezésre, a károk 

elhárítására és a helyreállításra. Ennek érdekében a Stratégia szorgalmazza, hogy a társadalom 

minden egyes tagja legyen tisztában a valószínűsíthető változások hatásaival, s azzal, hogy 

váratlan eseményekkor az egyes személyek, szervezetek, intézmények adott helyen, időben 

mit, hogyan és mivel cselekedjenek, illetve hosszabb távon ismerje a felkészülés, megelőzés 

megoldásait. 

A Stratégia a VAHAVA projekt, illetőleg más projektek keretében közreműködő 

szakemberek által kidolgozott megoldásokra támaszkodik, melyek jelentős részben ismertek, 

az egyébként is szükséges fejlesztésekhez kapcsolódnak és a stratégiában egységes 

rendszerben jelennek meg.  

A Stratégia céljai és megoldásai számolnak a légkörvédelem és az alkalmazkodás 

egymást erősítő hatásaival is. 

 



 

4. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, 

JAVASLATOK 

A felismerés fontossága 

 

A VAHAVA projektben végzett feltáró, elemző munka, az eszmecserék, a javaslatok, 

ötletek tenni és intézkedni valók sokaságának megfogalmazására nyújtottak alkalmat, de a 

legfontosabb következtetések – melyekben integráltan jelenhetnek meg a részletek – az alábbi 

megállapításokban, következtetésekben összegezhetők: 

A felismerés szükségessége. A Föld és benne Magyarország olyan folyamatok 

közepette éli hétköznapjait, melynek veszélyei, kockázatai beláthatatlanok, ezért változtatások 

szükségesek a természeti környezet a társadalmi lét, a gazdasági élet érdekében és minden 

részletében a potenciális katasztrófa elkerülése, illetve hatásainak csökkentése érdekében.  

A tisztánlátás igénye. Felismerve a globális klímaváltozás sokoldalú hatásait, olyan 

program szükséges, amely nemzeti szinten, a társadalom–gazdaság–természeti környezet 

valamennyi szintjén, összefüggésében és kölcsönhatásában – mind a légkörvédelem, mind az 

alkalmazkodás vonatkozásában – felkészülésre, megelőzésre mozgósít, arra, hogy mindenki 

értse, tudja, hogy mi a szerepe, lehetősége a klímaváltozás hatásainak mérséklésében, a 

bekövetkező extrém időjárási jelenségek kártételének csökkentésében.  

A károk mérséklése, az előnyök kovácsolása. A klímaváltozás várható hatásai ugyan 

szinte kivétel nélkül hátrányokat, károkat okoznak, új feszültségeket támasztanak, de a 

felkészüléssel, alkalmazkodással ezek nemcsak csökkenthetők – ami ugyan már önmagában is 

előny –, hanem az időbeni felismerésre, a tisztánlátásra épülő nemzeti stratégiával olyan 

folyamatok indíthatók az energia-előállításban, településfejlesztésben, közlekedésben, 

élelmiszer-termelésben, vízgazdálkodásban stb., melyek újszerű megoldásaival, 

befektetéseivel segítik a természeti környezet és az ott élők megmaradását, serkentik a 

gazdaságot, a környezetvédelmet, korszerűsíthetik a társadalmat, s végeredményben a várható 

hátrányok egy részéből előnyt kovácsolva. 



 

Fontosabb megállapítások, következtetések, javaslatok 

 

A klímapolitika jövőbeni intézkedései, döntései a magyarországi a légkörvédelemre és 

az alkalmazkodásra irányulnak, a fenntarthatósági törekvésekkel, a nemzeti fejlesztési 

programokkal és nemzetközi kötelezettségekkel összhangban. 

 

1. A klímaváltozásra való magyarországi felkészülésben mindent megelőző az, hogy 

az Országgyűlés 2006-ban fogadjon el határozatot a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiáról, 

amely az elővigyázatosság, a megelőzés, a holisztikus szemlélet és az integrált védekezés 

elveire alapozva, egységes rendszerben kezeli az éghajlatváltozást előidéző légköri kibocsátás 

csökkentés és az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás módszereit, figyelemmel 

arra, hogy ezek beépüljenek a különféle nemzeti fejlesztési tervekbe és fejlesztési 

koncepciókba. A határozat rögzítené a Kormány és valamennyi résztvevő szerepét, alapvető 

feladatait és a felkészülés, védekezés ismereti–anyagi–műszaki feltételeit, valamint 

rendelkezne a felkészülési folyamat ellenőrzéséről, az események védekezésének 

irányításáról, a szükséges erők mozgósításáról és a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséről.  

 

2. A klímaváltozásra való ésszerű felkészülés érdekében – 15-20 éves időhorizontra 

szóló – hosszabb távú feladatokat úgy célszerű előirányozni, hogy azok a rövidtávon sürgető, 

egyébként is szükséges fejlesztéseket, megoldásokat is szolgálják megfelelő prioritások 

mellett. A stratégiai jellegű környezeti hatásvizsgálatoknál célszerű előtérbe állítani a 

klímaváltozásra való felkészülés követelményeit 

 

3. A stratégiában, a klímaváltozásra való felkészülésben, háromféle megállapodást 

(konszenzust) szükséges elérni: 

- Politikai konszenzust, a különböző parlamenti erők együttműködését a kormányzati 

ciklusokon átívelő feladatok felismerésében, kezdeményezésében és végrehajtásában. 

- Szakmai konszenzust, vagyis a szakemberek közötti egyetértést a legszükségesebb 

teendőket illetően, ami különösen a nagyvállalkozások menedzsmentjében rendkívül jelentős, 

országos kisugárzású lehet. 

- Társadalmi konszenzust, vagyis annak felismerését, hogy országosan és helyileg, a 

lakosság közös ügye az időben való felkészülés. 



A politikai, szakmai és társadalmi konszenzus létrejöttét nagyban előmozdíthatja a 

környezetben lejátszódó törvényszerűségek alaposabb feltárása és megismertetése, az oktatás-

nevelés, a célra orientált szaktanácsadás, valamint az elővigyázatosság és a felelősség 

hangsúlyozása a jelen, valamint a jövő generációk jogaiért, életfeltételeiért, érdekeiért. 

 

4. Minden, ami a felkészülés, megelőzés jegyében zajlik az állampolgárokért, az 

emberekért és az emberek részvételével történik! Ez valójában a Stratégia vezérfonala! A 

klímaváltozás és időjárás hatásai ugyan az egész társadalmat érintik különféle egészségügyi 

kockázatok formájában, de ezen belül a társadalom egyes rétegeinek, az egyes embereknek 

eltérő a sérülékenysége (szegények, lakás nélküliek, idősek, betegek, állapotosok stb.), ezért a 

Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia keretében szociális és egészségügyi jellegű 

intézkedéseket, figyelemmel ezek kölcsönhatásaira.  

 

5. Az egészségügyben legfontosabb a „Klíma-egészségügyi Prevenciós Stratégia” 

véglegesítése, majd a klímapolitika részekénti elfogadtatása és a megvalósítás 

megszervezésének elkezdése. 

 

6. Az egészségügyben továbbra is változatlanul fontos a hőhullámok, az allergén 

pollentermő növények, a kullancsok által terjesztett betegségek, az UVB sugárzás okozta 

betegségek, valamint a téli kihűlések, fagyhalálok figyelemmel kísérése, a megelőzésükre 

való felkészülés és gyógyításuk megszervezése. 

 

7. A szükséges szociális intézkedések differenciáltak, mert egy részük az általános 

szociálpolitikával, más részük például a lakosság kitelepítése a katasztrófavédelem keretében, 

az újszerű biztosítási rendszerben oldható meg, s csak bizonyos speciális helyzetek kívánnak 

orvoslást, mint például a fagykárok megelőzése téli melegedőhelyek bővítésével. A 

klímaváltozás hatásaira bővülő szociális problémákról tehát a differenciált lehetőségeknek 

megfelelően célszerű intézkedni.  

A hosszú távon ható programok, tervek, koncepciók kidolgozása, továbbá a 

jelentősebb infrastrukturális fejlesztések (pl. erőmű létesítés, közlekedésfejlesztési 

beruházások) tervezésekor – a stratégiai környezeti vizsgálat keretei között – éghajlat-

változási hatáselemzést kell készíteni.  

A Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia keretében módszertant szükséges kidolgozni a 

fejlesztési törekvések „éghajlatvédelmi gyorstesztjének” kialakítására, amely már a tervezés 



korai fázisában lehetőséget teremt az alternatív megvalósítási elképzelések éghajlati 

szempontú értékelésére. 

 

8. A Kormány megbízása alapján elkészült a Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia, 

amelyben számításba vesznek minden katasztrófatípust, s számolnak a szélsőséges 

meteorológiai jelenségek gyakoribbá válásával, de hogy ennek következményeivel a Stratégia 

megfelelhessen és összhangban álljon a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiával intézkedések 

szükségesek az előrejelző mechanizmusok bővítéséről és a logisztika fejlesztéséről annak 

érdekében, hogy a védekezés eszközei időben és adott helyen rendelkezésre álljanak.  

 

9. A Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia részeként, a Nemzeti Katasztrófavédelmi 

Alapról szóló törvény megalkotása érdekében intézkedések szükségesek 

- Az éghajlat-változási stratégiával való összehangolásról; 

- a tájékoztatás szélesebb körűvé tételéről és érthetőségének javításáról; 

- a lakosságvédelmi feladatokra való felkészülésről; 

- a 13 kritikus infrastruktúra védelméről (vagyis az olyan létesítmények és 

szolgáltatások megőrzése, melyek megsemmisülése gyengíti a nemzetbiztonságot, a 

nemzetgazdaságot, a közegészségügyet). 

 

10. A Nemzeti Agrárbiztosítási Alap törvényerőre emelése és működtetése rendkívül 

fontos az éghajlat-változási hatásoknak rendkívüli módon kitett, az európai és nemzetközi 

élesedő versenyhelyzetben tevékenykedő agrárpiaci szereplők életében. 

 

11. A magyarországi klímapolitika kibontakoztatása és hatékony működtetése 

érdekében mielőbb szükséges áttekinteni és rendezni a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia, 

a Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia, a Nemzeti Katasztrófavédelmi Alap, valamint a 

Nemzeti Agrárbiztosítási Alap céljainak, feladatainak, működési feltételeinek egymás közötti 

megosztását és ezek illeszkedését a magyarországi biztosítási rendszerbe, valamint 

kapcsolódásukat a nemzetközi rendszerekhez, továbbá a különféle kötelezettségekhez. 

 

12. A felkészülés, megelőzés, kárcsökkentés és helyreállítás végül is az embereken 

múlik, azon, hogy adott helyen, időben mindenki tudja, hogy mit, mivel, hogyan kell 

cselekedni. Ezért míg a felvilágosítás általában szól a társadalom tagjaihoz, addig a helyi 

felkészülésben a szereposztások konkretizálása és begyakorlása az elsődleges. 



 

13. A felkészülésben, az alkalmazkodásban semmivel sem helyettesíthető, és ezért 

nem mellőzhető a helyi öntevékenység, önszervezés, önsegély. Ennek érdekében szükséges 

mintaprogramokat kidolgoztatni, melyek címzettjei kisebb-nagyobb települések és civil 

szervezetek. 

 

14. A klímaváltozás hatásaira tovább fokozódhat az egyes területek, a gazdasági ágak 

és a társadalmi rétegek meglévő differenciáltsága. Ezért szükséges gyorsított ütemben 

foglalkozni a társadalom tájékoztatásával, a döntéshozók intézkedésre késztetésével, a 

települések, intézmények, szervezetek, az egyes állampolgárok felkészülésével az egészség 

védelmében, az anyagi vagy természeti károk megelőzésében, mérséklésében. Erre 

programokat célszerű kidolgozni és tréningeket tartani.  

 

15. Magyarország területi adottságai és állapota igen differenciált. Következésképpen 

a magyarországi régiók, kistérségek, vagy a természetes nagy- és középtájak, valamint a 

termőhelyek klímaváltozásra való érzékenysége, sérülékenysége, így kockázata is eltérő, amit 

az alkalmazkodási megoldásokban indokolt mérlegelni. A régiókra, kistérségekre vagy 

természetes tájakra, településekre olyan felkészülési programokat célszerű kidolgozni, 

melyek tükrözik az érintett terület sajátosságait. Ezek kidolgozása mintaforgatókönyvekkel 

előmozdítható. 

 

16. A települések sem egyformán érzékenyek és sérülékenyek a klímaváltozásra, az 

extrém időjárási hatásokra. Ezért mielőbb célszerű ebből a szempontból is áttekinteni a 

helyzetet, s felkészülési alkalmazkodási megoldásokat kidolgozni. 

 

17. A klímaváltozás a nemzetgazdaság egyes ágait különféleképpen érintheti. Ezért a 

legfontosabb területeken ágazati programokat ajánlatos készíteni, legalább: az egészségügyre, 

az energiaszektorra, az élelmiszer- és vízellátásra, a természetvédelemre és a természeti 

erőforrásokra, az árvízre, belvízre, aszályra, az élelmiszer és víz ellátásra, a mező-

erdőgazdaságra, vízgazdálkodásra közlekedésre, biztosításokra, katasztrófavédelemre és a 

kutatásokra-oktatásra. 

 

18. Kritikus helyzetekben az élelem és az ivóvíz mindig meghatározó az 

elviselhetőségben, a lakossági veszteségek mérséklésében. Ebben kulcskérdés a természeti 



erőforrások, a termelő alapok védelme, amely a lakosság biztonságos élelmiszer- és 

vízellátását szolgálja. A termelőkapacitások megőrzése hosszú távú előnye lehet hazánknak, a 

várhatóan növekvő nemzetközi élelmiszer- és vízellátási nehézségek miatt. Ebben döntő elem 

az egy főre jutó viszonylag, jó minőségű termőföld mennyiségének megőrzése. 

 

19. A klímaváltozás hatásai nem kerülik el az ország egyedülálló természeti tájait, 

pótolhatatlan természeti értékeit, a biodiverzitást sem, ezért célszerű erre is felkészülési, 

megelőzési, cselekvési programot kidolgozni. Ezen belül megkülönböztetett figyelmet 

érdemel az EU ökológiai hálózatát képező Natura 2000 területekre vonatkozó EU irányelvek 

érvényesítése, valamint különlegesen érzékeny területek, melyek csak 30%-ban esnek egybe a 

Natura területekkel. 

Természetvédelmi megfontolásokból is fontos a fenntartható mezőgazdasági termelés 

széles körű elterjesztése, ami az élővilág megmaradásának is kedvez. 

Sürgető az EU Víz Keretirányelv előírásainak mielőbbi megvalósítása, figyelemmel az 

ökológiai szempontokra. 

A védett és nem védett természeti értékek, természeti erőforrások folyamatos 

megfigyelésére és értékelésére olyan érzékenységi indikátorokat, mutatókat, szükséges 

kidolgozni, melyek ismeretében megszervezhető a felkészülés és az időjárási események 

nyomon követése. Ebbe a munkába célszerű bevonni az egyetemi és főiskolai oktatókat, 

tudományos kutatókat, a növény- és talajvédelmi állomások munkatársait, a falugazdászokat, 

a területi természetvédelmi, környezetvédelmi és vízügyi szakhatóságok alkalmazottait és más 

szakembereket, valamint civil szervezeteket, önkéntes érdeklődőket. 

 

20. A szántóföldi növénytermelésben a csapadék termőtalajba történő befogadására, 

tárolására és takarékos hasznosítására való berendezkedés az elsődleges feladat, melynek 

ismereti, eszköz, technológiai vonatkozásait mielőbb széles körben célszerű terjeszteni és 

alkalmazni. A tápanyagellátás újabb igényeinek elterjesztése, a géppark összetételének, 

minőségének, mennyiségének átalakítása ezekhez kapcsolódó feladat. A megoldásban 

növekvő szerepű újabb szárazságtűrő, rugalmas alkalmazkodóképességű fajták nemesítése. 

Az erre irányuló pályázatos támogatás sokat lendíthet az ügyön, melynek eredménye 

nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat, akárcsak a magyarországi vetőmagtermelés. 

 

21. A nehéz helyzetben levő állattartást tovább sújtja a tartási körülmények 

megváltoztatásának (árnyékolás, szellőztetés stb.) költségnövelő hatása, ami a tenyésztési 



paraméterek javításával, takarékossággal ellensúlyozható. Az esélyesebb gabonára alapozott 

állattartásra, valamint a tömegtakarmányokat fogyasztó állatállományra mintamegoldásokat 

szükséges kidolgozni. 

 

22. A zöldfelületek sokoldalú hatásuk (CO2 elnyelés, raktározás, oxigén kibocsátás, 

esztétikai stb. hatás) miatt megkülönböztetett figyelmet érdemelnek, bel- és külterületeken, 

minden formájukban (fasorok, terek, ligetek, facsoportok, útszegélyek, fás legelők, rétek, 

vízfolyások, szántóföldi fatermelés, legelők erdősítése, arborétumok, tetőkertek, házkörüli 

kertek stb.). A zöldfelületek növelése érdekében a figyelem felkeltése, s növelésük 

szorgalmazása mellett felvilágosító anyagokat, tanácsokat szükséges adni, rámutatva a városi 

klíma, tetők, teraszok stb. körülményeit elviselő fákra, cserjékre, más növényekre, valamint 

azok beszerezhetőségére. A mezőgazdasági terület is zöldfelület, vetéstől betakarításig. Itt a 

cél, hogy a lekötött szénmennyiségből a felhasználást követően minél kevesebb kerüljön 

vissza a légkörbe. 

 

23. Az erdők területének megóvása és növelése közvetlen és közvetett légkörvédő és 

alkalmazkodást erősítő szerepük miatt többirányú erőfeszítés szükséges. Fő kérdés a meglevő 

erdők megóvása, azok fenntartható, többcélú, tartamos hasznosítása, az erdei mikroklíma 

védelme, s a vízmegőrzés, minden lehetséges vízpótlás felkarolása és a fatermékek széles 

körű elterjesztése.  

A dendromassza növekvő energia célú hasznosítása, az erdők dézsmálása előtérbe 

állítja az erdőfelújítást, amit minden lehetséges úton szükséges támogatni.  

Az erdőtelepítésben növekvő igényt jelenthet a mezőgazdálkodásról az 

erdőgazdálkodásra áttérők köre. 

Mind az erdőfelújításban, mind a telepítésben kulcskérdés a klímaváltozáshoz igazodó 

fajták, illetve csemeték előállítása.  

Az eddigieknél jóval nagyobb figyelmet, szervezettséget, támogatást érdemelnek a 

magánerdő gazdálkodók, a meglevő tulajdonuk, az erdőtelepítési lehetőségeik kihasználása és 

potenciálisan bővülő körük miatt. Ezért a társas és egyéni erdőgazdálkodás fejlesztésére 

önálló – az állami erdészetek támogatását feltételező – nemzeti programot célszerű 

kidolgozni. 

A vadgazdálkodás feszültségeit feloldó program elfogadtatása sürgető a túltartott 

vadállomány, az okozott károk, az erdőtelepítési költségek, az idegenforgalom, a vad és 



vadászati bevételek növelésének szükségessége, vadaskertek–vadasparkok létesítése, újabb 

irányzatok felkarolása stb. miatt.  

A Nemzeti Erdőstratégia klímaváltozással kapcsolatos kiegészítése sürgető feladat. 

 

24. Magyarországon a klímaváltozás hatásaira fokozódik az árvíz, belvíz, aszály 

veszélye. Az okozott károk növekedése várható, ezért az árvízre, belvízre, aszályra és a 

vízgazdálkodás feladataira ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait mérlegelve, egy időben 

szükséges felkészülni és intézkedni, előtérbe állítva, valamint támogatva a többhatású 

megoldásokat (altalajlazítás, gyökérzóna állapotát javító középmély-lazítás, a lazítás 

hatástartamát megnyújtó kultivátoros művelés, megfelelő teljesítményű erőgépek, illetve 

járószerkezet beszerzése, többcélú víztározók létesítése stb.).  

Fontos, hogy a megelőzés és védekezés szereplői rendelkezzenek megfelelő tervekkel, 

ezek megvalósításának anyagi-műszaki feltételeivel és a védekezés, valamint a védművek, 

eszközök, anyagok beruházási, beszerzési, fenntartási, pénzügyi forrásaival, mindezeket 

ésszerűen méretezve az elviselhető károk függvényében.  

 

25. A gazdaságot és az egész társadalmat rendkívül érzékenyen érinti, ha a kritikus 

infrastruktúrák sérülnek, például, ha az időjárás hatásaira hírközlési, közlekedési, 

energiaellátási nehézségek lépnek fel. Ennek megelőzésére, illetve a helyreállítás érdekében 

többirányú lépések szükségesek, melyek a zavarelhárítás korszerűsítésétől a helyi tartalékok 

képzésén, az alternatív megoldások bővítésén át a takarékosságig terjednek.  

 

26. A légkörvédelemben és az alkalmazkodásban társadalmi, gazdasági, természeti 

környezeti összefüggései tekintetében kulcsfontosságú az energia problémakör: az energia- 

termelés és felhasználás hatékonyságának javítása, a takarékosság, alternatív energiaforrások 

bővítése az intézményi háttér és tartalékok létrehozása, valamint a sürgető kormányzati 

döntések meghozatala. 

 

27. A mező-erdőgazdaság, a kisebb-nagyobb települések, háztartások, üzemek az 

alternatív energiaforrások hasznosításával hozzájárulhatnak az adott hely 

energiafüggőségének, költségeinek csökkentéséhez, a légkörvédelem és az alkalmazkodás egy 

időbeni erősítésével. A hazai példák meggyőzőek (biodízel, etanol, fatüzelés, gázosítás, 

biogáz, termálhő, hőszivattyú, szélerőművek, szélkerék vízemelésre, szellőztetésre stb.), ezért 



indokolt helyi programok kidolgozását kezdeményezni, s ezek megvalósítását támogatásokkal 

gyorsítani. 

 

28. A klímaváltozásra való felkészülés, valamint a károk megelőzése, felszámolása 

pénzügyi erőforrásokat igényel. Ezek egy részét az állami költségvetésben szükséges 

előirányozni, más részük azonban a vállalkozásokat és a lakosságot terheli. A kívánatos 

fedezet csak több év alatt hozható létre, illetve teremthető elő a szolidaritásnak és 

méltányosságnak megfelelően. 

 

29. A megelőzés, a kárelhárítás, kárcsökkentés és helyreállítás ágazatonként, városi és 

vidéki térségenként, településenként műszaki feltételeket, felszereltséget, informatikai és 

logisztikai rendszert is igényel, ezért ezek összetételének, kapacitásának mintakénti 

kidolgozása, majd országos összesítése a stratégia, illetve az intézkedések fontos része. 

 

30. A klímaváltozás és az időjárási hatások okozta károk súlyának csökkentése 

élelmiszer, ivóvíz, gyógyszer és a sérült infrastruktúra helyreállítását szolgáló tartalékok 

képzését, ezek tárolását és megújítását igényli. Ezért erre programot szükséges kidolgozni, 

amely a tartalékok elhelyezéséről, a felhasználás rendjéről stb. gondoskodik. 

 

31. A városi lakosság különösen nehezen viselte a közelmúlt hőségnapjait. Az 

alkalmazkodás érdekében az épületekben, az építkezésben is változások szükségesek. A 

felmelegedő épületek nehezítik az élhetőséget, az emberek, állatok pihenését, károsodnak a 

tárolt termények, termékek, élelmiszerek, egyéb anyagok, a meleg épület kisugárzó hatása 

mérsékli az éjszakai lehűlést stb. Ezért mind a lakó, mind az istálló és egyéb épületekben 

megnő a tájolás, az árnyékolás, az önszellőztető megoldások, a párolgási hőleadást segítő 

zöldfelületek, a fehér felületek alkalmazásának, felhasználásának, továbbá a hagyományos 

szigetelőanyagok ismételt felkarolásának jelentősége. (A klímaberendezések ugyanis sem a 

lakóépületeknél, sem az istállóknál nem jelentenek tartós megoldást a berendezések hatalmas 

energiaigénye és a kifújt forró levegő miatt.) 

 

32. A lakó- és gazdasági épületekben, a tartószerkezetekben magasabb szilárdságú 

anyagok felhasználása szükséges, az épülethatároló szerkezetekben pedig megnő a 

hőszigetelés szerepe. Számolni kell a talajok – elsősorban az agyagtartalmú talajok – 

csapadékkiszáradás következtében előálló mozgásának rongáló hatásával. Továbbá az eseti 



viharokkal, a szélnyomással, a szél szívó hatásával és az örvény-leválással. Általános 

szabályként szükséges mérlegelni a klímaváltozás anyagfáradásra gyakorolt hatását, valamint 

azt, hogy az épületek hamarabb tönkremehetnek. Célszerű fokozott figyelemmel követni az 

EC Energy Performance of Building Directive szerinti intézkedések bevezetését és a korrekt 

lebonyolítást. 

 

33. A klímaváltozás valószínűsíthető hatásainak ellensúlyozására mielőbb célszerű 

áttekinteni, kritikailag értékelni, és szükség szerint módosítani a jogszabályi hátteret, a 

különféle hatósági előírásokat, szabványokat, szabályokat, megszokásokat, valamint az 

érdekeltség erősítésének lehetséges eszközeit. 

A klímaváltozásra való felkészülésben és a különféle bekövetkező események 

levezénylésében növekvő az állami szerepvállalás. Ennek érdekében célszerű áttekinteni a 

közintézmények feladat- és jogkörét, szükség szerint módosítva, kibővítve azokat, 

figyelemmel a társadalom tájékoztatására és az átláthatóságra. 

 

34. A településeken az önkormányzati és a lakossági felkészülést szolgáló 

forgatókönyvek kidolgozása, ismertetése, begyakorlása az elsődleges teendő. Általános 

keretfeltétel a fenntartható település megvalósítására való törekvés, ezért sürgető ennek adott 

településre való értelmezése, céljainak, feladatainak meghatározása, a lakossággal való 

megbeszélése és közös elhatározások meghozatala. 

 

35. A turizmusban érintett helyekre (gyógy-wellness helyek, természetes vizek, 

természeti különlegességek, kedvelt városok, védett természeti és más értékek stb.) célszerű 

számba venni a klímaváltozás valószínűsíthető negatív-pozitív hatásait, ezek konzekvenciáit, 

a turizmus erőforrásainak regenerálása és környezetterhelésének mérséklése, vagyis a 

fenntarthatóság érvényesítése érdekében. 

 

36. A biztosítási rendszerben a több lábon állás mielőbbi elérése a cél, melyben a piaci 

és nem piaci alapú, helyi, szakmaközi, ágazati, kormányzati biztosítási, kárenyhítő 

intézmények együttese ellensúlyozhatja a klímaváltozás hatásaira bekövetkező különféle 

káreseményeket. Sürgető a potenciális intézmények számbavétele és az összehangolt 

működtetés megkezdése. 

A biztosítási rendszerben bármilyen változást kezdeményeznek a jövőben a 

szolidaritás, méltányosság, biztonság jegyében, mindig világosan szükséges megjelölni az 



alanyi kört, hogy kikről van szó, a tárgyi kört, hogy milyen káreseményekre terjed ki a 

biztosítás, továbbá a kezelő szervet (állami, profitérdekeltségű, nonprofit jellegű, 

közalapítványi), mert ezek együttesen határozzák meg a biztosítási rendszer eredményes és 

célnak megfelelő működését. 

 

37. Fokozódik a meteorológiai információk, előrejelzések, elemzések, modellezési 

kutatások jelentősége általában, illetve a VAHAVA projektben tárgyalt feladatok ellátása 

érdekében, ezért olyan intézkedések szükségesek, amelyek előmozdítják az OMSZ, egyetemi 

tanszékek és más intézmények szakmai, tudományos, innovatív irányú fejlődését. 

 

38. A KSH Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében indokolt 

intézkedni statisztikai adatok gyűjtéséről, az időjárás hatásairól, a keletkezett károkról, a 

megelőzés és helyreállítás költségeiről. Ennek érdekében mielőbb szükséges az adatigény, a 

fogalmak, az adatszolgáltatói kör meghatározása és a szükséges források megállapítása. 

 

39. A képzésben – oktatásban, nevelésben – a klímaváltozás várható sokoldalú 

hatásairól való ismeretek, tájékozottság megszerzése az elsődleges, míg a nevelésben a 

fenntarthatóságnak mint életmódnak az elsajátítása a legfontosabb hosszú távú társadalmi 

érdek. A képzés jelenlegi rendje – a bölcsőtől a posztgraduális képzésig – ebből a nézőpontból 

újraértékelésre szorul, s az ilyen irányú kezdeményezések, intézkedések sürgetőek, mert ezek 

viszonylag kis áldozatokkal elérhető, hosszú távon hatásos megoldásokkal kecsegtetnek. 

A kutatásokban a légkörvédelmet és az alkalmazkodást támogató innovatív 

kezdeményezések, tevékenységek, pályázatok prioritást érdemelnek, sőt az ilyen jellegű 

kezdeményezés is biztatásra érdemes.  

 

40. A fenntarthatóság a termelésben, fogyasztásban, településeken, 

idegenforgalomban stb. eleve a légkörvédelmet és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást 

szolgálja a természeti erőforrások kímélő felhasználásával, azok regenerálódását és terhelését 

szem előtt tartó tevékenységeivel, ezért a fenntarthatóság kormányzati programját célszerű 

ebből a nézőpontból áttekinteni és a klímaváltozással való összefüggéseiben megerősíteni. 

 

 



1. függelék 

 

Forrásmunkák jegyzéke 

 

A NEFELA Dél-Magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés ismertetője. Kézirat. 2004. 9 o. 

Állami Számvevőszék: Jelentés a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés 

ellenőrzéséről. 2005. május, 96 o. 

Ángyán J. – Menyhért Z. (1997): Alkalmazkodó növénytermesztés, ésszerű 

környezetgazdálkodás. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 414 o. 

Aradi Cs. (2006): A globális klímaváltozás várható következményeinek értékelése természeti 

rendszereink szempontjából – természetvédelmi tennivalók. „AGRO-21” Füzetek, 48. sz.  

Aszálystratégia (2003): Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Szakértői 

tanulmány. Budapest, 11 o. 

Az Országgyűlés határozata a 2003-2008 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi 

Programról. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kiadványa, 2004. 

Balázs S. és munkatársai (2004): A globális klímaváltozással összefüggő hazai kutatások és 

az arra adandó válaszok a zöldségtermesztésben. Szakértői tanulmány kézirat. 

Bartholy J. – Pongrácz R. (2005): Néhány extrém éghajlati paraméter globális és a Kárpát-

medencére számított tendenciája a XX. században. „AGRO-21” Füzetek, 40. sz. 70-93. o. 

Bartholy J. – Mika J. – Pongrácz R. – Schlanger V. (2005): A globális felmelegedés éghajlati 

sajátosságai a Kárpát-medencében. In: Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon. 

Alinea Kiadó – Védegylet, Budapest, 105-140. o. 

Bernáth J. – Z.-né Németh É. (2004): A globális klímaváltozás hatása a gyógy- és 

aromanövények produkciójára, javaslatok a további intézkedésekre. Szakértői tanulmány 

kézirat. 

Botos E. – Hajdu E. (2004): A globális klímaváltozás hatása a szőlő- és borszektorra. 

Szakértői tanulmány kézirat.  

Bujdosó L. – Páldy A. (2006): Az ÁNTSZ feladatai a klímaváltozás egészségi hatásainak 

megelőzése érdekében. „AGRO-21” Füzetek, 48 sz. 60-67. o. 

Bukovics I. (2004): A klímaváltozás lehetséges hatásai és a lakosságot érintő 

katasztrófavédelem. „AGRO-21” Füzetek, 36. sz. 3-30. o. 

Bukovics I. (2006): A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok a 

katasztrófavédelemben. Kézirat. Budapest, 10 o. 

Bukovics I. – Kozári L. (2006): A katasztrófavédelem kérdései a globális klímaváltozás 

tükrében. „AGRO-21” Füzetek, 48. sz. 53-59. o. 



Csete L. (2005): A nyugat-dunántúli agrárgazdaság klímaváltozáshoz való alkalmazkodási 

stratégiájának áttekintése. „AGRO-21” Füzetek, 43. sz. 114-142. o. 

Csete L. (2005): Az éghajlatváltozás és a magyar mezőgazdaság. In: Éghajlatváltozás a 

világban és Magyarországon. Alinea Kiadó – Védegylet, Budapest, 141-158. o. 

Csete L. – Nyéki J. (2006): Klímaváltozás és a magyarországi kertgazdaság. „AGRO-21” 

Kutatási Programiroda, Budapest, 260 o. 

Debreczeni B.-né (2006): Az időjárás éves változásainak hatása a trágyázási tartam kísérletek 

eredményeire. Kézirat, Budapest, 10 o. 

Dezsényi Z. (2005): Az elemi károk biztosítási vonzatai Magyarországon. (Tényfeltáró 

áttekintés – hazai helyzetkép.) Szakértői tanulmány kézirat. 

Dudits D. (szerk.) (2005): Szárazságtűrésre való nemesítés további lehetőségei a búzánál. 

Szakértői tanulmány kézirat. 

Faragó S. (2005): A klímaváltozás valószínűsíthető hatásai a hazai vadgazdálkodásra. 

„AGRO-21” Füzetek, 43. sz. 87-104. o. 

Faragó T. – Kerényi A. (2003): Nemzetközi együttműködés az éghajlatváltozás veszélyének, 

az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére. KvVM és Debreceni Egyetem 

kiadása, Budapest – Debrecen. 

Faragó T. – Takács-Sántha A. – Feiler J. (2005): Az éghajlatváltozás kockázatának 

mérséklése. In: Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon. Alinea Kiadó – Védegylet, 

Budapest, 159-172. o. 

Fekete G. (2006): Adventív növények terjedése hazánkban, a klímaváltozás szaporodó jelei. 

Kézirat, Budapest, 2 p. 

Földházi Gy. (2004): Az időjárás okozta rendkívüli események a MÁV Rt-nél. „AGRO-21” 

Füzetek, 35. sz. 36-39. o. 

Führer E. – Mátyás Cs. (2005): A klímaváltozás hatása a hazai erdők szénmegkötő 

képességére és stabilitására. Magyar Tudomány, 7. sz. 837-841. o. 

Führer E. – Mátyás Cs. (2006): A klímaváltozás hatása a hazai erdőtakaróra. „AGRO-21” 

Füzetek, 48. sz. 34-38. o. 

Gáborjányi R. és munkatársai (2004): A globális éghajlatváltozás várható hatásai a 

növényvédelemben. Szakértői tanulmány kézirat. 

Gáspár L. (2006): Az útburkolatok és a klímaváltozás. „AGRO-21” Füzetek, 48. sz. 48-52. o. 

Gerse K. (2004): Éghajlatváltozás és villamos energia-igények. „AGRO-21” Füzetek, 35. sz. 

45-58. o. 



Hoffman I. (2003): A globális klímaváltozás és a katasztrófavédelem. „AGRO-21” Füzetek, 

32. sz. 85-91. o. 

Horn P. (2005): Egyes állattenyésztési ágazatok lehetséges alkalmazkodási lehetőségei a 

klímaváltozás függvényében. „AGRO-21” Füzetek, 42. sz. 3-9. o. 

Jászay I. (2004): Energetika: ok és okozat. Természet Világa. 135. II. különszám. 74-78. o. 

Jolánkai M. (2004): A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre és 

javaslatok a további intézkedésekre. A Dunai Alföld. Szakértői tanulmány kézirat. 

Jóri J. I. és munkatársai (2005): A klímaváltozás befolyása a mezőgazdasági és 

erdőgazdálkodási technológiák gépesítési feladataira. Szakértői tanulmány kézirat. 

Késmárki I. és munkatársai (2004): A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi 

növénytermesztésre és javaslatok a további intézkedésekre. Dunántúl északi része. 

Szakértői tanulmány kézirat. 

Kismányoky T. (2004): A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre és 

javaslatok a további intézkedésekre. Dunántúl középső és déli része. Szakértői tanulmány 

kézirat. 

Kolossváry G. (2006): Belvíz, belvízvédelem és belvízgazdálkodás. Kézirat. Budapest, 8 o. 

Kovács A. – Mika J. – Szűcs E. (2005): Az időjárás lehetséges hatásai a szarvasmarhák hús- 

és tejtermelésére. „AGRO-21” Füzetek, 42. sz. 10-18. o. 

Kovács Z. (2004): A globális klímaváltozás hatása a magyarországi dísznövénytermesztésre 

és felhasználásra. Szakértői tanulmány kézirat.  

Kovácsné Láng E. – Kröel-Dulay Gy. – Rédei T. (2005): A klímaváltozás hatása a 

természetközeli erdőssztyepp ökoszisztémákra. Magyar Tudomány, 7. sz. 812-817. o. 

Környezetstatisztikai Évkönyv 2003 (2005): Központi Statisztikai Hivatal kiadványa. 

Budapest, 211. o. 

Kőrösiné Molnár S. és munkatársai (2005): A madarak hőtűrő képességének javítása és a 

hőstressz csökkentésének lehetőségei a baromfitartásban. Szakértői tanulmány kézirat.  

Láng I. (2004): A klímaváltozás és a környezetvédelem kapcsolata. Természet Világa. II. 

különszám 3-4. 

Lenkovics B. (2005): A katasztrófavédelem alkotmányjogi alapja. „AGRO-21” Füzetek 38. 

sz. 3-7. o. 

Lenkovics B. (2006): A klímaváltozás és a jövő generációk jogai. „AGRO-21” Füzetek, 48. 

sz. 68-70. o. 

Magyarország környezetterhelési mutatói, 2005. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 

2006., 111 o. 



Magyarországi Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiai Terve (2007-2013) Kézirat. 

Budapest, 2006. július 25., 94 o. 

Mátyás Cs. – Führer E. (szerk.) (2004): A klímabizonytalanság hatása az erdőtakaróra és az 

erdőgazdálkodásra. Szakértői tanulmány kézirat. 

Mika J. (2005): Globális éghajlatváltozás – két IPCC jelentés között. In: Éghajlatváltozás a 

világban és Magyarországon. Alinea Kiadó – Védegylet, Budapest, 83-104. o. 

Móroczné Cecei K. – Mórocz A. (2004): Klímaváltozás és a kritikus infrastruktúra. „AGRO-

21” Füzetek, 36. sz. 31-63. o. 

Nováky B. (2005): Az éghajlatváltozás hatása a felszíni és a felszín alatti vizekre. Szakértői 

tanulmány kézirat. 

Páldy A. – Erdei E. – Bobvos J. – Ferenczi E. – Nádor G. – Szabó I. (2003): A klímaváltozás 

egészségi hatásai. „AGRO-21” Füzetek, 32. sz. 62-76. o. 

Pálfai I. (2005): Belvizek és aszályok Magyarországon. Hidrológiai tanulmányok. 

Közlekedési Dokumentációs Kft., Budapest, 492 o. 

Pepó P. (2004): A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre és 

javaslatok a további intézkedésekre. Tiszántúl. Szakértői tanulmány kézirat.  

Rakonczai J. – Kovács F. (2004): A szárazodási folyamat területi és időbeli változásainak 

vizsgálata az Alföldön. Kézirat. Szakértői tanulmány kézirat. 

Schmuck E. (2006): Klímatudatosság. „AGRO-21” Füzetek, 48. sz. 71-72. o. 

Soltész M. – Nyéki J. – Szabó Z. (2004): A gyümölcstermesztés első reagálásai a globális 

klímaváltozásra és várható hatásaira. Szakértői tanulmány kézirat. 

Somlyódy L. (2006): A hazai vízgazdálkodás, az EU Víz Keretirányelv és az éghajlatváltozás 

kapcsolata néhány gondolat. „AGRO-21” Füzetek, 48. sz. 26-29. o. 

Stefanovits P. (1975): Talajtan. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 351 o. 

Szabó F. – Anda A. – Irány K. – Kovács A. (2003): A globális felmelegedés várható 

következményei a legeltetésre alapozott szarvasmarhatartásban. „AGRO-21” Füzetek, 31. 

sz. 29-55. o. 

Szabó L. és munkatársai (2004): A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi 

növénytermesztésre és javaslatok a további intézkedésekre. Észak-Magyarország. 

Szakértői tanulmány kézirat. 

Szalay I. (2004): A szélsőséges időjárási események hatása a baromfitenyésztésre. Szakértői 

tanulmány kézirat. 

Szirmai V. (2004): A globális klímaváltozás társadalmi összefüggései. Szakértői tanulmány 

kézirat. 



Szirmay T. (2004): Vihar, zivatar, jégeső: 2004. június 9. (szerda). „AGRO-21” Füzetek, 35. 

sz. 33-35. o. 

Szlávik J. (2005): A klímaváltozás közgazdasági összefüggései. Szakértői tanulmány kézirat. 

Szlávik L. (2005): Szélsőséges hidrológiai helyzetek és az árvízi-belvízi biztonság. Magyar 

Tudomány. 6. sz. 

Takács-Sántha A. (szerk.) (2005): Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon. Alinea 

Kiadó – Védegylet, Budapest, 172 o. 

Tóth Albert (2005): Drasztikus agroökológiai változások a belvíz hatására a Nagykunságban. 

Kézirat. Mezőtúr 8. o. 

Tuba Z. (2006): A légkör CO2 koncentráció-növekedés közvetlen – klímaváltozást kiváltó 

következményeitől független ökológiai, mezőgazdasági, természetvédelmi hatásai. Kézirat. 

Budapest, 10 o. 

V. B. Elsivatagosodó Alföld. Magyar Mezőgazdaság, 2004. december 8., 20-27. o. 

Vass Gy. (2004): A klímaváltozás és az ipari balesetek kialakulásának kockázata. „AGRO-

21” Füzetek, 36. sz. 64-88. o. 

Várallyay Gy. (2004): Prognosztizált klímaváltozások hatása a talajok vízraktározására. 

Szakértői tanulmány kézirat. 

Várallyay Gy. (2004): Talaj az agroökoszisztémák alapeleme. „AGRO-21” Füzetek, 37. sz., 

33-49. o. 

Vermes L. (2006): A Nemzeti Aszály Stratégia. „AGRO-21” Füzetek, 48. sz. 30-33. o. 

Vital Signs 2005. W. W. Norton and Company New York, London, 2005. 139. o. 

Zöld A. (2006): Épületszektor, épületek. „AGRO-21” Füzetek, 48. sz. 39-47. o. 

 



2. függelék 
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Anda Angéla: A globális felmelegedés hatása a gazdasági növényekre. 
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Barina Zoltán: Magyarország flórájának és vegetációjának változásai a globális klímaváltozás 
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Bartholy Judit – Pongrácz Rita: A napi csapadék extrém indexeinek globális és a Kárpát-

medencére számított tendenciái a XX. Században. 

Bartholy Judit – Pongrácz Rita: A napi hőmérsékletek extrém indexeinek globális és a 

Kárpát-medencére számított tendenciája a XX. És XXI. Században. 

Bernáth J. – Z.-né Németh É.: A globális klímaváltozás hatása a gyógy- és aromanövények 

produkciójára, javaslatok a további intézkedésekre. 

Birkás Márta – Gyuricza Csaba: Az aszály és belvízkár veszélyeztette területek 

talajhasználati problémái. 

Bódis László – Sziebert Dénes: Az időjárási tényezők hatása egyes szántóföldi növények 
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Borhidi Attila: Magyarország éghajlati mutatóinak ökológiai értékelése a klímaváltozás 

tükrében. 

Botos Ernő – Hajdu Edit: A globális klímaváltozás hatása a szőlő- és borszektorra. 

Bukovics István: A klímaváltozás lehetséges hatásainak lakosság-(katasztrófa)-védelmi 

összefüggései. 

Debreceni Béláné: Az időjárás éves változásainak hatása a trágyázási tartam kísérletek 

eredményeire. 

Dezsényi Zoltán: A mezőgazdaságot érintő elemi károk tényezői, hatásai és a védekezés 

lehetőségei. 

Dezsényi Zoltán: Az elemi károk biztosítási vonzatai Magyarországon /tényfeltáró áttekintés 

– hazai helyzetkép. 

Domonkos Péter: Éghajlati idősorok homogenizálása. 

Dudits Dénes (szerk.): Szárazságtűrésre való nemesítés további lehetőségei a búzánál. 

Faragó Sándor: A klímaváltozás valószínűsíthető hatásai a hazai vadgazdálkodásra. 

Fekete Gábor – Tuba Zoltán: Természetes életközösségek, populációk tűrőképessége, illetve 
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Gáborjányi Richárd és munkatársai: A globális éghajlatváltozás várható hatásai a 
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Gyurácz József: Madárvonulás és a klímaváltozás kapcsolata. 



Harnos Zsolt: A klímaváltozás és annak a növénytermesztésre gyakorolt hatása. 

Jolánkai Márton: A Dunai Alföld. 
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változásai a megváltozott klíma hatására. 

Késmárki István és munkatársai: Dunántúl északi része. 

Kismányoky Tamás: Dunántúl középső és déli része. 

Kovács Zoltán: A globális klímaváltozás hatása a magyarországi dísznövénytermesztésre és 

felhasználásra. 

Kőrösiné dr. Molnár Andrea és munkatársai: A madarak hőtűrő képességének javítása és a 

hőstressz csökkentésének lehetőségei a baromfitartásban. 

Magyari Enikő: Klíma- és vegetációváltozás a Kárpát-medencében az elmúlt 11 500 évben. 

Mátyás Csaba – Führer Ernő /szerk./: A klímabizonytalanság hatása az erdőtakaróra és az 

erdőgazdálkodásra. 

Molnár Sándor: Az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának vizsgálata ENPEP modell 

segítésével. 

Móroczné Cecei Katalin: Klímaváltozás és a kritikus infrastruktúra kapcsolata. 

Neményi Miklós: A valószínűsíthető klímaváltozás agrárműszaki vonatkozásai. 

Nováky Béla: Az éghajlatváltozás hatása a felszíni és felszín alatti vizekre. 

Pálvölgyi Tamás: Stratégiai környezeti vizsgálatok klíma elemei. 

Pepó Péter: A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre és javaslatok a 
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Schubert András: A „klímaváltozás – hatás – válaszadás” téma szakirodalmának elemzése. 

Soltész Miklós – Nyéki József – Szabó Zoltán: A gyümölcstermesztés első reagálásai a 

globális klímaváltozásra és várható hatásaira. 

Solymosi Péter: A klímaváltozás szerepének vizsgálata az új adventív növényfajok 

betelepedésében és egyes termofil gyomfajok széles körű magyarországi 

térhódításában. 

Szabó József: A tömegmozgások lehetséges változásai és hatásai klímaváltozás esetén. 

Szabó Lajos és munkatársai: Észak-Magyarország. 

Szalay István: A szélsőséges időjárási események hatása a baromfitenyésztésre. 

Szirmai Viktória: A globális klímaváltozás társadalmi összefüggései. 

Szlávik János: A klímaváltozás gazdasági összefüggései. 



Várallyay György: Prognosztizált klímaváltozások hatása a talajok vízháztartására. 

Varga-Haszonits Zoltán: Az éghajlatváltozás hatása a növénytermelésre. 

Varga Zoltán: A globális klímaváltozás életföldrajzi hatásai és a természetvédelem. 

Vass Gyula: A klímaváltozás lehetséges befolyása az ipari balesetek kockázatára. 

Veisz Ottó – Bencze Szilvia: Gabonafélék abiotikus stressztűrése és a globális klímaváltozás. 

Veisz Ottó: Kalászosok stressztűrő képességének vizsgálata. 

 



3. függelék 

 

Az „AGRO-21” Füzetekben a klímaváltozás témakörében megjelent tanulmányok 
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Magyarországon. 48. sz. 
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medencére számított tendenciája a XX. században. 40. sz. 

Bartholy Judit – Pongrácz Rita – Matyasovszky István – Schlanger Vera: A XX. Században 

bekövetkezett és a XXI. századra várható éghajlati tendenciák Magyarország területére. 33. 

sz. 

Czelnai Rudolf: Klímaváltozás: IPCC konszenzus – hazai feladatok. 32. sz. 

Czelnai Rudolf: Mi változik, ha változik a klíma? 40. sz. 

Demény Attila: A globális szénciklus a stabilizotóp-összetételek tükrében. 38. sz. 

Domonkos Péter: Éghajlati előrejelzés a 2005-2025 időszakra. 33. sz. 

Fekete Imre: Újszerű megközelítés a hosszú távú előrejelzésben. 33. sz. 

Geresdi István: A légköri aeroszolok közvetett éghajlati hatásai. 47. sz. 

Haszpra László – Barcza Zoltán: A magyarországi légköri szén-dioxid mérések szerepe az 

éghajlati modellek megalapozásában. 38. sz. 

Horváth Ákos: Viharok dinamikája és előre jelezhetősége a 2004. június 9-i időjárás tükrében. 

35. sz. 

Kerényi Attila – Csorba Péter: Módszertani alapvetés a hazai tájak klíma érzékenységének 

meghatározására a feltételezett klímaváltozásra tekintettel. 33. sz. 

Lakatos László – Sümeghy Zoltán – Szabó Zoltán – Soltész Miklós – Nyéki József: Extrém 

időjárási események előfordulása és gyakoriságának változása a vegetációs időszakban. 45. 

sz. 

Lakatos László – Szabó Zoltán – Soltész Miklós – Nagy János – Ertsey Imre – Racskó József – 

Nyéki József: A csapadék mennyiségének, típusának és eloszlásának változása a vegetációs 

és nyugalmi időszakban. 45. sz. 

Láng István: Bevezető gondolatok „A globális klímaváltozással összefüggő hazai hatások és 

az arra adandó válaszok” című MTA-KvVM közös kutatási projekthez. 31. sz. 

Láng István: Klímaváltozás és várható hatásai. 41. sz. 

Láng István: Éghajlat és időjárás: változás – hatás – válaszadás. 43. sz. 

Láng István: A klímaváltozásra való felkészülés hazai feladatai. 48. sz. 



Láng István – Harnos Zsolt – Jolánkai Márton: Alkalmazkodási stratégiák klímaváltozás 

esetére: nemzetközi tapasztalatok – hazai lehetőségek. 35. sz. 

Mika János: Regionális éghajlati forgatókönyvek: tények és kétségek. 32. sz. 

Mika János: Globális klímaváltozás, magyarországi sajátosságok. 41. sz. 

Nagy Árpád Zoltán: Az üvegházhatású gázok emissziója az Egyesült Államokban 2002-ben. 

38. sz. 

Pálvölgyi Tamás: A stratégiai környezeti vizsgálatok klíma elemei. 47. sz. 

Varga-Haszonits Zoltán – Varga Zoltán – Lantos Zsuzsanna – Enzsölné Gelencsér Erzsébet: 

Az 1951-2000 közötti időszak hőmérsékleti minimum értékeinek agroklimatológiai 

elemzése. 40. sz. 

Varga-Haszonits Zoltán – Varga Zoltán – Lantos Zsuzsanna – Enzsölné Gelencsér Erzsébet: 

Az 1951-2000 közötti időszak szélsőséges nedvességi értékeinek agroklimatológiai 

elemzése. 46. sz. 

Varga-Haszonits Zoltán – Varga Zoltán – Lantos Zsuzsanna – Enzsölné Gerencsér Erzsébet: 

Az 1951-2000 közötti időszak hőmérsékleti maximum értékeinek agroklimatológiai 

elemzése. 47. sz. 

Zágoni Miklós: Az üvegházhatás, a globális felmelegedés és a légköri szén-dioxid-tartalom 

összefüggéséről. 33. sz. 
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Alföldi László: Gondolatok az éghajlatváltozás hidrológiai, vízgazdálkodási vonatkozásairól. 

32. sz. 

Anda Angéla: A klímaváltozás hazai mezőgazdasági következményei. 41. sz. 

Biacs Péter – Kocsondi Csabáné – Dobos György: A magyar mező- és erdőgazdaság feladatai 

a klímaváltozás tükrében. 33. sz. 

Csete László: A nyugat-dunántúli agrárgazdaság klímaváltozáshoz való alkalmazkodási 

stratégiájának áttekintése. 43. sz. 

Harnos Zsolt: A klímaváltozás növénytermelési hatásai. 38. sz. 

Nagy János: A mezőgazdasági földhasználat, a szántóföldi növénytermelés és a 

vízgazdálkodás. 41. sz. 

Nagy János – Kovács János: Az öntözéses mezőgazdaság klímabefolyásoló hatása. 40. sz. 

Németh Imre: Klímaváltozás és a magyarországi mezőgazdaság. 33. sz. 

Nováky Béla: Hogyan tovább aszály? 40. sz. 

Somlyódy László: A hazai vízgazdálkodás, az EU Víz Keretirányelv és az éghajlatváltozás 

kapcsolata: néhány gondolat. 48. sz. 

Szász Gábor: Termésingadozást kiváltó éghajlati változékonyság a Kárpát-medencében. 40. 

sz. 

Varga-Haszonits Zoltán: Az éghajlatváltozás mezőgazdasági hatásának elemzése, éghajlati 
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Varga-Haszonits Zoltán: A légköri erőforrások mezőgazdasági jelentősége. 35. sz. 

Varga-Haszonits Zoltán: Az éghajlati változékonyság hatása az agroökoszisztémákra. 41. sz. 
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Harnos Noémi: A klímaváltozás hatásának szimulációs vizsgálata őszi búza produkciójára. 

31. sz. 

Jolánkai Márton: A klímaváltozás hatása a növénytermesztésre. 41. sz. 

Jolánkai Márton – Szentpétery Zsolt – Szölőssi Gergely: Az évjárat hatása az őszi búza 
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Késmárki István – Kajdi Ferenc – Petróczki Ferenc: A globális klímaváltozás várható hatásai 

és válaszai a Kisalföld szántóföldi növénytermelésében. 41./43. sz. 
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Zoltán: Jégvédő hálók alkalmazása az almatermelésben. 45. sz. 

Racskó József – Szabó Zoltán – Nyéki József – Piskolczi Miklós – Soltész Miklós – Farkas 

Ervin: A klímaváltozás, az alanyhasználat és a technológiai megoldások szerepe az alma 

napégéses károsodásában. 39. sz. 

Soltész Miklós – Nyéki József – Szabó Zoltán: A klímaváltozás kihívásai a 

gyümölcstermesztésben. 34. sz. 

Soltész Miklós – Nyéki József – Szabó Zoltán: A termésbiztonság szerepe a Duna–Tisza köze 

gyümölcstermesztésében. 45. sz. 

Soltész Miklós – Nyéki József – Szabó Zoltán – Gonda István – Lakatos László – Racskó 

József – Thurzó Sándor – Dani Mária – Drén Gábor: Alkalmazkodási stratégia az alföldi 

gyümölcstermelésben a globális gazdasági és klímaváltozás nyomán. 45. sz. 

Surányi Dezső: Fenológiai extremitások gyümölcstermő fajokon a Kárpát-medencében (VI-

XIX. sz. között). 47. sz. 

Szabó Tibor – Nyéki József – Soltész Miklós – Racskó József – Harsányi Gergely – Szabó 

Zoltán: A hazai meggytermelés biztonsága és befolyásoló tényezői. 39. sz. 

Szabó Zoltán – Nyéki József – Szalay László: Az őszibaracktermelés kockázati tényezője. 34. 

sz. 

Szabó Zoltán – Nyéki József – Racskó József – Lakatos László – Harsányi Gergely – Soltész 

Miklós: Téli és tavaszi fagykárok előfordulása és csökkentésének lehetőségei a 

gyümölcsültetvényekben. 45. sz. 

Szabó Zoltán – Nyéki József – Dani Mária – Drén Gábor – Thurzó Sándor – Tornyai Julianna 

– Racskó József – Lakatos László – Gonda István – Soltész Miklós – Király Katalin – 

Szalay László – Szél István: A 2005. januári és februári hőmérséklet-ingadozás hatása a 

csonthéjasok virágrügyeire. 45. sz. 



Szalay László: A klímaváltozás hatása a hazánkban nem őshonos csonthéjas gyümölcsfajok 

termésbiztonságára. 42. sz. 

Szalay László – Szabó Zoltán – Papp János – Drén Gábor: A klímaváltozás hatása a kajszi 

téli nyugalmi állapotának lefolyására és a kajszifajták termésbiztonságára. 39. sz. 

Udovecz Gábor – Erdész Ferencné: A hazai gyümölcstermelés jelenlegi helyzete. 45. sz. 

 

Szőlő- és bortermelés 

 

Botos Ernő Péter – Hajdu Edit: A valószínűsíthető klímaváltozás hatásai a szőlő- és 

bortermelésre. 34. sz. 

Diófási Lajos – Bíróné Toma Gizella – Csikászné Krizsics Anna – Khidhir Kinan Mohamed: 

Az aszálykár mérséklésének lehetősége az alanyfajták megválasztásával a hegyvidéki 

szőlőtermesztésben. 46. sz. 

Hajdu Edit: A fajtapolitika alkalmazkodása az agrometeorológiai viszonyok változásához a 

szőlő-bor ágazatban. 42. sz. 

Hajdu Edit – Botos Ernő: Klímahatások a szőlőtőkék teljesítményére. 45. sz. 

 

Dísz- és gyógynövény-termelés 

 

Bernáth Jenő – Németh Éva: A hazai gyógy- és aromanövények spektrum elemzése ökológiai 

sajátosságaik alapján. 34. sz. 

Bernáth Jenő – Zámboriné Németh Éva: A gyógy- és fűszernövények biológiai alapjai és a 

klimatikus viszonyok összefüggése. 42. sz. 

Gerzson László: Klímaváltozás várható hatásai a zöldtetők növényzetének összetételére. 34. 

sz. 

Kováts Zoltán: A faj- és fajtaspektrum jellemzői az egy- és kétnyári dísznövénykultúrákban 

változó klimatikus viszonyok között. 42. sz. 

Németh Éva – Bernáth Jenő: Az évjárat és környezeti változások hatásai a gyógy- és 

aromanövények produkciójára. 34. sz. 

Schmidt Gábor: A klímaváltozás és a magyarországi dísznövénytermelés. 34. sz. 

Schmidt Gábor: A klímaváltozás és hatásai a magyar dísznövénytermesztésre, különös 

tekintettel a fásszárú kultúrákra. 42. sz. 

Zámboriné Németh Éva – Tanító Gabriella – Novák Ildikó – Rajhárt Péter: Gyógynövény 

fajok termesztésének optimalizálása a klimatikus adottságok módosulásának tükrében. 42. 

sz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÖVÉNYVÉDELEM 

 

Benedek Pál: Rovar–növény kapcsolatok a lehetséges klímaváltozás tükrében. 43. sz. 

Hevesi Mária – G. Tóth Magdolna: Kertészeti növények baktériumos betegségeinek 

kialakulását befolyásoló időjárási tényezők. 42. sz. 

Holb Imre: A légköri CO2 koncentráció és hőmérsékletváltozás hatásai a növényi 

kórokozókra és állati kártevőkre. 34. sz. 

Kollányi László – Kollányi Gábor – Hajdú Boglárka: A kártevők és kórokozók állományának 

változása málnaültetvényekben. 45. sz. 

Kozár Ferenc – Szentkirályi Ferenc – Kádár Ferenc – Bernáth Balázs: Éghajlatváltozás és a 

rovarok. 33. sz. 

Pénzes Béla – Haltrich Attila – Dér Zsófia – Hudák Krisztina – Ács Tímea – Fail József: 

Melegkedvelő rovarfajok a kertészeti növények kártevő együtteseiben. 42. sz. 

 

 

ÁLLATTENYÉSZTÉS 

 

Bak János – Pazsicki Imre: A klímaváltozás hatása a tehenészeti technológiákra. 42. sz. 

Bodó Imre: Klímaváltozás hatása az extenzív állattartásra. 42. sz. 

Horn Péter: Egyes állattenyésztési ágazatok lehetséges alkalmazkodási lehetőségei a 

klímaváltozás függvényében. 42. sz. 

Kovács Alfréd – Mika János – Szűcs Endre: Az időjárás lehetséges hatásai a szarvasmarhák 

hús- és tejtermelésére. 42. sz. 

Kőrösiné Molnár Andrea – Nógrádi Judit – Varga Sándor – Podmaniczky Béla – Gerendai 

Dóra – Szabó Zsuzsa: Madarak hőtűrő-képességének javítása és a hőstressz 

csökkentésének lehetőségei a baromfitartásban. 46. sz. 

Patkós István: Klímahatások a szarvasmarhatartásban. 38. sz. 

Póti Péter – Tőzsér János: A klíma hatása a kiskérődzők tartására, termék-előállítására és 

tenyésztésére. 42. sz. 

Sófalvy Ferenc: Őshonos baromfifajták alkalmazkodóképessége. 42. sz. 

Szabó Ferenc – Anda Angéla – Ivány Károly – Kovács Alfréd: A globális felmelegedés 

várható következményei a legeltetésre alapozott szarvasmarhatartásban. 31. sz. 

Szabó Ferenc – Buzás Gyula – Várhegyi József: A húsmarhatartás lehetősége a változó 

klimatikus feltételek között. 42. sz. 

Wittmann Mihály: A klímaváltozás lehetséges hatásai a sertéstenyésztésre. 42. sz. 

 

 

 

 

 

 



GÉPESÍTÉS 

 

Jóri István – Fenyvesi László – Hajdú József – Horváth Béla – Wachtler István: A klíma-

változás befolyása a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási technológiák gépesítési 

feladataira. 46. sz. 

Neményi Miklós: A klímaváltozás agrárműszaki vonatkozásai. 43. sz. 

 

ERDŐ- ÉS VADGAZDÁLKODÁS 

 

Faragó Sándor: A klímaváltozás valószínűsíthető hatásai a hazai vadgazdálkodásra. 43. sz. 

Führer Ernő – Mátyás Csaba: Erdőgazdálkodás és klímabizonytalanság. 41. sz. 

Führer Ernő – Mátyás Csaba: A klímaváltozás hatása a hazai erdőtakaróra. 48. sz. 

Mátyás Csaba: Klímaváltozás, szénmegkötés és az erdőtakaró labilitása. 43. sz. 

Szedlák Tamás: Erdőgazdálkodás és a klímaváltozás: helyzet, hatások, tennivalók. 32. sz. 

Tasnády Péter: Klímaváltozás és erdőgazdálkodás. 46. sz. 

 

KATASZTRÓFAVÉDELEM 

 

Bonta Imre: A veszélyes időjárási jelenségek előrejelzése az OMSZ gyakorlatában. 35. sz. 

Bukovics István: A klímaváltozás lehetséges hatásainak lakosságot érintő katasztrófavédelmi 

összefüggései. 36. sz. 

Bukovics István – Kozári László: A katasztrófavédelem kérdései a globális klímaváltozás 

tükrében. 48. sz. 

Földházi György: Az időjárás okozta rendkívüli események a MÁV Rt.-nél. 35. sz. 

Hoffmann Imre: A globális klímaváltozás és a katasztrófavédelem. 32. sz. 

Lenkovics Barnabás: A katasztrófavédelem alkotmányjogi alapja. 38. sz. 

Mórotzné Cecei Katalin – Mórotz Attila: Klímaváltozás és a kritikus infrastruktúra 

kapcsolata. 36. sz. 

Mussenbrock Konrad: A klímaváltozás hatásai az áramelosztásra. 35. sz. 

Palkó György: A Fővárosi Csatornázási Művek Részvénytársaság üzemeltetési területén a 

szélsőséges időjárási események okozta helyzetek kezelése. 35. sz. 

Szirmay Tamás: Vihar, zivatar, jégeső: 2004. június 9. (szerda). 35. sz. 

Tatár Attila: A 2004. június hónapban bekövetkezett magyarországi viharkárok elemzése a 

katasztrófa-kezelés tükrében. 35. sz. 

Vass Gyula: A klímaváltozás lehetséges hatásai befolyása az ipari balesetek kialakulásának 

kockázatára. 36. sz. 

Zellei Gábor: A globális klímaváltozás és a katasztrófavédelem. 35. sz. 

 



ÉPÍTÉSZET 

 

Bartholy Judit – Pongrácz Rita – Dezső Zsuzsanna: A hazai nagyvárosok hősziget hatásának 

elemzése finomfelbontású műholdképek alapján. 44. sz. 

Lenkei Péter: Éghajlatváltozás: szél, hó, eső és jég hatása az épületekre. 44. sz. 

Ruzsányi Tivadar: A klímaváltozás veszélyeinek csökkentése fenntartható 

településszerkezettel. 44. sz. 

Unger János − Sümeghy Zoltán: A városi környezet hatására fellépő lokális és 

mikroklimatikus léptékű módosulások. 44. sz. 

Zöld András: Épületszektor, épületek. 48. sz. 

 

TÁRSADALOM, GAZDASÁG, EGÉSZSÉGÜGY 

 

Antal Z. László: A Nap tiszteletének társadalomalakító hatása. 32. sz. 

Aradi Csaba: A globális klímaváltozás várható következményeinek értékelése természeti 
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Gáspár László: A klímaváltozás útburkolatra gyakorolt hatása. 47. sz. 
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Lenkovics Barnabás: A klímaváltozás és a jövő generációk jogai. 48. sz. 
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Őri István – Faragó Tibor: Az éghajlatváltozás veszélye: a környezet-terhelés 
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Szirmai Viktória: A globális klímaváltozás lehetséges hazai társadalmi hatásai. 44. sz. 

Szlávik János: A klímaváltozás közgazdasági összefüggései. 40. sz. 

Tánczos Lászlóné – Bokor Zoltán: Klímaváltozás és közlekedés különös tekintettel a 

közlekedési árképzési rendszerekre. 32. sz. 



Tánczos Lázlóné – Bokor Zoltán: A közlekedés klímaváltozási hatásai, különös tekintettel a 
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Csete László: FVM–MTA szakértői megbeszélés a „klímaváltozás” projektről. 31. sz. 

Csete László: Ülésezett a Tudományos Tanács. 31. sz. 
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Wantuchné Dobi Ildikó: Hozzászólás a veszprémi regionális vitához. 46. sz. 

 



4. függelék 

 

A VAHAVA projekt rendezvényei 

 

 

A VAHAVA projekt nyilvános ismertetése az MTA Székház Dísztermében 

- 2003. szeptember 12. Helyszín: MTA Székház 

 

A növénytermesztés alkalmazkodása a klímaváltozáshoz /módszertani vita/ 

- 2003. október 28. Helyszín: BKÁE Kertészettudományi Kar 

 

Üvegházhatású gázok kibocsátásának szabályozása és az emisszió-

kereskedelem kérdései 

- 2004. február 23. Helyszín: MTA Székház 

 

Klíma és környezet (tudományos ülés az MTA Közgyűlése keretében) 

- 2004. május 7. Helyszín: MTA Székház 

 

Klímahatások a kertészeti termelésben és fejlesztésben 

- 2004. május 25. Helyszín: BKÁE Kertészettudományi Kar 

 

A klímaváltozás egészségi hatásai – felkészülés a nyári hőségre 

- 2004. június 1. Helyszín: MTA Székház 

 

Extrém éghajlati paraméterek tendenciái Magyarországon  

- 2004. június 8. Helyszín: MTA Székház 

 

Vihar, zivatar, jégeső 
- 2004. szeptember 9. METESZ Székház 

 

Klímaváltozás lehetséges hatásai a növénytermesztésre 

- 2004. október 7. Helyszín: DE ATC, Debrecen 

 

 



A globális klímaváltozással összefüggő hazai hatások és az arra adandó 

válaszok katasztrófavédelmi kérdései (közösen a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal) 

- 2004. november 5-6. Helyszín: Gyula 

 

A szélsőséges időjárási események káros hatásai a természetvédelmi oltalom 

alatt álló területeken 

- 2004. november 9. Helyszín: MTA Székház 

 

A globális klímaváltozás szerepe a Duna-Tisza közi gyümölcstermesztésben 

- 2004. november 11. Helyszín: Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht., 

Cegléd 

 

 Klíma és társadalom 

- 2004. november 25. Helyszín: MTA Székház 

 

 

 

 Klíma- és időjárás változás várható hatásaira való felkészülés Nyugat-Dunántúlon 

- 2005. május 27. Helyszín: Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság és 

Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár 

 

 „Előzetes összefoglalás” regionális szakértői vita 

- 2005. október 5. Helyszín: MTA Debrecen Központja 

 

 „Előzetes összefoglalás” regionális szakértői vita 

- 2006. október 6. Helyszín: MTA Miskolc Központja 

 

 „Előzetes összefoglalás” regionális szakértői vita 

- 2005. október 19. Helyszín: MTA Veszprém Központja 

 

 „Előzetes összefoglalás” regionális szakértői vita 

- 2005. október 20. Helyszín: MTA Pécs Központja 

 

 „Előzetes összefoglalás” regionális szakértői vita 

- 2005. október 27. Helyszín: MTA Szeged Központja 

 

 „Előzetes összefoglalás” regionális szakértői vita 

- 2005. november 16. Helyszín: MTA Székház 

 

 



 Társadalmi összefogás természeti csapások idején (KvVM – Magyar Vöröskereszt – 

MTA ) 

- 2005. november 23. Helyszín: MTA Székház 

 

A szélsőséges időjárás hatása az útburkolatokra 

- 2006. február 16. Helyszín: Allianz Hungária Biztosító Rt. Székháza, Budapest 

 

A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok KvVM – MTA „VAHAVA” projekt 

zárókonferenciája 

- 2006. március 9. Helyszín: MTA Székház 

 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia koncepciójának alapjai – infrastruktúra, 

építészet, környezet-egészségügy 

- 2006. szeptember 28. Helyszín: MTA Székház 

 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia koncepciójának alapjai – mezőgazdaság, 

erdészet, természetvédelem 

- 2006. október 12. Helyszín: MTA Székház 

 

A klímaváltozás kockázata: kihívások és teendők  

- 2006. október 20. Helyszín: MTA Székház 

 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia koncepciójának alapjai – civil szervezetek 

ajánlásai 

- 2006. október 25. Helyszín: MTA Székház 

 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia koncepciójának alapjai – árvíz, belvíz, aszály, 

özönvízszerű esőzések 

- 2006. november 6. Helyszín: MTA Székház 

 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia koncepciójának alapjai – ifjúsági fórum 

- 2006. november 23. Helyszín: MTA Székház 

 



5. függelék 

A VAHAVA jelentésben közreműködtek 
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