
Globális környezeti problémák 

és fenntartható fejlődés modul 

Környezetgazdálkodás 

 

 
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC 

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC 



A légkörrel kapcsolatos 

környezeti problémák 

3. előadás 

9-12. lecke 

 



A légköri gázok tulajdonságai 

9. lecke 



Tartózkodási idő fogalma 

Megmutatja, hogy egy adott gáz átlagos 

molekulája mennyi ideig tartózkodik a 

légkörben. Mennyi idő alatt jut el a forrástól 

a nyelőig.  
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GRÁDIENS (gradQ) 

• A folytonos meteorológiai elem (Q) két 

különböző pontban mért értéke közötti 

különbség és a köztük lévő távolság (s) 

hányadosa. Csak folytonos meteorológiai 

elemnek van grádiense. 
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• adiabatikus folyamat 

 

• száraz adiabatikus hőmérsékleti grádiens 

 

• nedves adiabatikus hőmérsékleti grádiens 

 

• átlagos függőleges hőmérsékleti grádiens 



Stabilis és labilis légállapot 

• Ha az emelkedő légbuborék gyorsabban 
hűl, mint a környezetére jellemző grádiens 
értéke, akkor visszasüllyed a felszínre 
(hidegebb a környezeténél). STABILIS 

• Ha az emelkedő légbuborék lassabban 
hűl, mint a környezetére jellemző grádiens 
értéke, akkor a légbuborék folyamatosan 
emelkedni fog (melegebb a 
környezeténél). LABILIS 

 



Feltételesen labilis és semleges 

légállapot 

• Ha a környezet hőmérsékleti grádiense a 

száraz és a nedves adiabatikus grádiens 

közé esik. FELTÉTELESEN LABILIS 

• Ha környezet és az emelkedő légbuborék 

hőmérséklet-változása megegyezik. 

SEMLEGES 



Hőmérsékleti inverzió és izotermia 

• A környezet hőmérsékleti grádiense 

pozitív              inverzió 

• A környezet hőmérsékleti grádiense nulla  

       izotermia 

Stabilis légállapotot eredményeznek  

   (a levegőbuborék hőmérséklete mindig 

kisebb a környezeténél). 



A levegő szennyeződései 

• A "tiszta" levegő sem mentes az élővilágra 
nézve ártalmas anyagoktól, csak ezen 
anyagok koncentrációja olyan kicsi, hogy a 
bioszféra ökológiai viszonyait nem 
veszélyeztetik.  

• A levegő szennyeződéseit vizsgálva két, 
elvileg különböző szennyeződéstípusról 
beszélhetünk.  



• Ha bizonyos nyomanyagok koncentrációja a 
légkörben tartósan megváltozik, az a bioszféra 
normális viszonyainak a felborulásához, 
globális környezeti ártalmakhoz vezethet.  

• Ilyen globális szennyeződési veszélyekre utal a 
légkör széndioxid-koncentrációjának a fosszilis 
tüzelőanyagok elégetése miatti emelkedése, a 
sztratoszférában lévő ózonréteg elvékonyodása, 
vagy a légkör aeroszol koncentrációjának 
emelkedése.  

 



• A szennyeződés másik típusa: helyi vagy 
regionális, ami anyagok időszakos 
feldúsulását jelenti a légkörben, ilyen pl. a 
kén-dioxid és a szénmonoxid 
koncentrációjának emelkedése a 
kémények körzetében, vagy a légkör 
portartalmának növekedése cementgyárak 
körzetében stb.  



A légszennyeződés forrásai 

• Kibocsátó tevékenység szerint: 
• Ipari (pl. energiatermelés-szén-dioxid, kén-dioxid) 

• Mezőgazdasági (pl. állattenyésztés-ammónia, 

rizstermesztés-metán) 

• Háztartási 

• Közlekedési (pl. szénhidrogének, szén-monoxid) 



A légszennyeződések 

forrásai, üvegházhatás 

10. lecke 



• Álló (pl. ipartelep) 

vagy mozgó (pl. 

gépjárművek) forrás 
• Magas és alacsony 

pontforrások (álló) (kg/s) 

• Vonalforrás (pl. 

közlekedési utak 

mentén, mozgó) (kg m-1 

s-1) 

• Területi forrás (pl. 

nagyvárosok) (kg m-2 s-1) 



A légszennyeződés fajtái 

• Elsődleges szennyezőanyagok: A 
forrásokból közvetlenül a levegőbe kerülő 
anyagok (pl. kén-dioxid, szén-monoxid). 

• Másodlagos szennyezőanyagok: Az 
elsődleges vegyületekből kémiai reakció 
útján keletkeznek (pl. troposzférikus ózon). 

  

Forrás: Bozó-Mészáros-Molnár (2006): Levegőkörnyezet 



A légszennyeződés léptékei 
• Lokális légszennyezés: ez elsődleges 

szennyezőanyagok okozzák. (pl. nagyvárosok, 
ipartelepek)  lakosság egészségi 
állapotát, műtárgyak, épületek, parkok állapotát 
károsan befolyásolja, csökkenti a látótávolságot, 
hozzájárul a városklíma kialakulásához. 

• Regionális légszennyeződés: elsősorban a 
másodlagos vegyületek okozzák. (pl. savas 
ülepedés, talajközeli ózon) 

• Globális légszennyeződések: a hosszú 
tartózkodási idejű szennyezőanyagok okozzák. 
(pl. szén-dioxid, freonok, metán, dinitrogén-oxid) 



Globális légszennyeződések 

• ÜVEGHÁZHATÁS: A Föld légköre egyfajta 

energiacsapdaként működik, ahhoz 

hasonlóan, amint az üvegházak is. Az 

üvegházhatás a légkör hővisszatartó 

képessége, melynek segítségével 

bolygónk az élővilág számára komfortos 

élőhellyé válik. 



http://maps.grida.no/  

http://maps.grida.no/


 

 

 

CO2 CH4 N2O CFC-11 HCFC-

22 

Kezdeti koncentráció 

(1750-ben) 

278 ppm 700 ppb 275 ppb Nulla! Nulla! 

Koncentráció 1998-ban 365 ppm 1745 ppb 314 ppb 268 ppt 132 ppt 

Eddigi elsődleges 

sugárzási hatás 

1,46  

W/m2 

0,48  

W/m2 

0,15  

W/m2 

0,07  

W/m2 

0,03  

W/m2 

Koncentráció 1,5  

ppm/év 

7  

ppb/év 

0,8  

ppb/év 

-1,4  

ppt/év 

5  

ppt/év 

Növekedés 0,4 %/év 0,4 %/év 0,03 %/év -0,5 %/év 4 %/év 

Légköri élettartam (év) 50-200 8-12 120 45 12 

Globális Melegítő 

Potenciál (100 év) 

1 23 296 4600 1700 

A legfontosabb üvegház-gázok és néhány jellemzőjük  

/1 ppm=10-6, 1 ppb=10-9, 1 ppt=10-12/  

Forrás:  

Mika J. 

2002 



Szén-dioxid 

• Az üvegházhatás fokozódásáért fő bűnösként a 

CO2 vonult be a köztudatba. Pedig az 

üvegházhatás 62%-áért a vízgőz a felelős. 

Hatását egyedül nem lenne képes kifejteni, csak 

a többi üvegházhatású gázzal együtt van 

melegítő hatása. A CO2 a melegítő hatás 22%-

áért felel „csak”. A CO2 túlnyomó részt (~97%) a 

fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származik. 





A szén-dioxid koncentráció 

változása az elmúlt 10 ezer évben 

www.ipcc.ch  

http://www.ipcc.ch/


CO2 koncentrációnövekedési 

szcenáriók (www.ipcc.ch)  
• Az IPCC Harmadik 

Helyzetértékelő Jelentése 

a légköri szén-dioxid 

koncentrációt 2100-ra 

540 és 970 ppm közé 

becsüli a hat 

reprezentatív SRES 

kibocsátási forgatókönyv 

alapján. 

www.ipcc.ch  

http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/


Magyarországi szén-dioxid 

mérések 

• 1981-től K-pusztán 

• 1994-től 

Hegyhátsálon 

• 2006. 389 ppm 

 

www.met.hu  

http://www.met.hu/


Az üvegházhatású gázok 

forrásai 

11. lecke 



Metán 

• A metán globális légköri koncentrációja az 
iparosodás előtti kb. 715 ppb értékről az 
1990-es évek elejére 1732 ppb-re nőtt, és 
2005-ben az értéke 1774 ppb.  

• Forrásai: a kérődző haszonállatok 
emésztőrendszeri fermentációja, 
rizstermesztés, szerves anyagok anareob 
bomlása  





A metán koncentráció változása az 

elmúlt 10 ezer évben 

www.ipcc.ch  

http://www.ipcc.ch/


A metán koncentráció várható 

változása 2100-ra  

(~1500-3600 ppb) 

www.ipcc.ch  

http://www.ipcc.ch/


Dinitrogén-oxid 

• A dinitrogén-oxid globális légköri koncentrációja 

az iparosodás előtti 270 ppb értékről 2005-re 

319 ppb-re nőtt.  

• A növekedési ütem 1980-tól nagyjából állandó.  

• A dinitrogén-oxid-kibocsátás több mint 

egyharmada antropogén eredetű, amelynek 

forrása elsősorban a mezőgazdaság (műtrágya 

gyártás és        –használat). 



A dinitrogén-oxid várható változása 

(~350-460 ppb)  

www.ipcc.ch  

http://www.ipcc.ch/


Kiotói jegyzőkönyv 



• 1997. Kiotó, 2008-2012 első elszámolási 
időszak, átlagosan 5,2%-os csökkentés szén-
dioxid egyenértékben 1990-hez képest 

• EU-buborék 8%-os csökkentést vállalt 

• Magyarország -6% 

• Három ország esetében (Ausztrália, Izland, 
Norvégia) a kibocsátások kis mértékben 
növekedhetnek, további három ország 
(Oroszország, Új-Zéland, Ukrajna) a 
kibocsátások befagyasztását vállalta, míg a 
többi ország 5-8%-os csökkentés mellett 
kötelezte el magát.  



• A Kiotói Jegyzőkönyv nem pusztán a szén-

dioxid kibocsátás csökkentésére állapít meg 

kötelezettséget, hanem a hat üvegházhatású 

gáz együttes nettó kibocsátására, az 

úgynevezett nettó üvegház-gáz potenciálra 

vonatkozik.  

• Üvegház-gáz potenciál alatt a jegyzőkönyv a 

CO2, CH4, N2O, HFC, PFC és SF6 vegyületek 

szén-dioxid egyenértékben - nemzetközileg 

egységesített módszertan alapján - számított 

összemissziója és az erdő szénmegkötésének 

különbségét érti.  



• A Jegyzőkönyv elismeri, hogy a kibocsátás-csökkentés költségeinek 
minimalizálása érdekében az országok közös és összehangolt 
intézkedéseket tehetnek.  

• Amennyiben egy ország országhatárain kívül alacsonyabb 
költséggel képes ugyanolyan mértékű kibocsátás-csökkentést 
elérni, mint saját nemzetgazdaságában, úgy - meghatározott 
feltételek teljesülése esetén - e megtakarításokat saját magának 
számolhatja el.  

• A Jegyzőkönyv három különböző, úgynevezett kiotói mechanizmust 
határoz meg, melyek keretében az üvegházhatású gázok 
forgalmazható kibocsátási jogát valorizálható természeti kincsnek, 
azaz áruba bocsátható "közjószágnak" tekinti.  

• További kötelezettséget jelent a csatlakozó országok számára, hogy 
a végrehajtás előmozdítására programot kell kidogozni.  



• 2005.02.16.-án lépett hatályba az orosz ratifikálás révén. 

• A hatálybalépés feltétele az volt, hogy legalább annyi 
iparosodott állam ratifikálja, amelyek együttes CO2-
kibocsátása 1990-ben legalább az összes iparosodott 
(+átalakuló gazdaságú) állam kibocsátásának 55%-át 
tette ki. 

• USA-n kívül minden csökkentésre kötelezett nagy 
szennyező ratifikálta (2007-ben Ausztrália is). 

• 187 tag (2009. okt.) 

• Magyarországon a 2007. évi IV. törvény keretében 
hirdették ki (az ENSZ Éghajlat-változási 
Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 
1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről). 



http://en.wikipedia.org/wiki/File: 

Kyoto_Protocol_participation_map_2009.png  

A Kiotói Jegyzőkönyvben részes felek (zöld színnel) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kyoto_Protocol_participation_map_2009.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kyoto_Protocol_participation_map_2009.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kyoto_Protocol_participation_map_2009.png


Kiotói Rugalmassági 

Mechanizmusok 
• Együttes Végrehajtás (JI): egy konkrét emisszió-

csökkentési beruházás nyomán előállt és auditált 

kibocsátás-csökkentést a beruházó (általában fejlett 

ország) és a kedvezményezett (általában átalakuló 

gazdaságú ország) valamilyen kialkudott arányban 

megosztja. Ily módon a kedvezményezett ország a 

beruházásért az elért környezeti haszon egy részével 

fizet. 



• Tiszta fejlesztési mechanizmus (CDM): 
amennyiben egy fejlett ország konkrét 
emisszió-csökkentő beruházást hajt végre 
egy fejlődő országban, úgy a 
kedvezményezett országban elért 
kibocsátás-csökkentést teljes egészében 
magának írhatja jóvá. Ily módon a 
kedvezményezett ország a beruházásért a 
teljes elért környezeti haszonnal fizet. 



• Szennyezési jogok nemzetközi 

kereskedelme: a kibocsátás-csökkentési 

kötelezettségét túlteljesítő ország – a 

túlteljesítés mértékéig – a fel nem használt 

jogait átadhatja egy másik országnak, 

amelyik a kibocsátási kötelezettségét 

enélkül nem képes teljesíteni, ezért 

cserébe pénzt kap a kvótáját eladó fél. 



Globális klímaváltozás 

12. lecke 



www.ipcc.ch  

http://www.ipcc.ch/


A globális klímaváltozás hatásai 

http://www.grida.no/  

http://www.grida.no/


Hőmérsékletemelkedés  

(+1,1-6,4°C, IPCC 2007)  

www.ipcc.ch  

http://www.ipcc.ch/


www.ipcc.ch  

http://www.ipcc.ch/


Tengerek vízszintje, pH-ja 

(+18-59 cm, -0,14–0,35) 

www.ipcc.ch  

http://www.ipcc.ch/


http://www.grida.no/  

Az északi 

jégsapka 

olvadása 

http://www.grida.no/


A növényföldrajzi övezetek esetleges 

módosulása, a tenyészidőszak hosszának 

változása, a természetes ökoszisztémák 

módosulása 

• Durva becslés alapján 1°C-os globális 

felmelegedésnél a fajok termeszthetőségének 

határvonala 200-300 km-rel északabbra, és 100-

150 m-rel magasabbra kerül a tengerszint feletti 

magasság alapján. 



Szélsőséges időjárási események 

gyakorisága 

• Igen valószínű, hogy a forró extrémitások, 

a hőhullámok és a nagy csapadékok 

száma meg fog növekedni. 



Csapadékjárás 

• A magas szélességi övekben a 
csapadékösszeg növekedése nagyon 
valószínű, míg ennek csökkenése 
valószínű a legtöbb szubtrópusi 
szárazföldi régióban (az A1B forgatókönyv 
szerint 2100-ban nem kevesebb, mint 
20%-kal), ily módon folytatva a jelenlegi 
trendekben megfigyelt mintázatokat. 



Előrejelzett csapadékmintázatok 

www.ipcc.ch  

http://www.ipcc.ch/


Az óceáni szállítószalag 

gyengülése 

http://www.grida.no/  

http://www.grida.no/


Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 


