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Bevezetés 
Az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos eredmények bővülése, valamint a 

társadalmi tudatosság fokozatos növelése, illetve a hallgatói igényekkel párhuzamosan a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar Környezetgazdaságtan Tanszékének oktatói két új, szabadon választható kurzust 

hirdettek meg „Éghajlatvédelem stratégiai tervezése” és „Klímaváltozásról – mesterfokon” 

névvel. Bár a tantárgyak hallgatósága alapvetően különbözik, ahogy a tematika is csak kis 

részben fed át, a klímaváltozás, valamint a kapcsolódó társadalmi-gazdasági hatások minél 

szélesebb körű megismertetetése, a kibocsátás-csökkentés lehetőségei, valamint az 

alkalmazkodás szükségessége és nehézségei egyaránt központi gondolatok a fent említett 

kurzusok során. 

Jelen tananyag kidolgozásának célja a két tantárgy közös jegyzetének elkészítése volt, mely 

a kurzusok hallgatói és az érdeklődők számára ingyenesen elérhető és letölthető, ezáltal 

biztosítva az érintett ismeretkörök széleskörű megjeleníthetőségét.  

A tananyag fejlesztése során külön figyelmet szenteltünk annak felépítésére, mely szervesen 

kapcsolódik a tantárgyi tematikákban megjelölt főbb témakörökhöz, így gazdasági, 

társadalmi, környezeti és szakpolitikai kérdéseket egyaránt érint a természet-, társadalom-, 

mérnöki- és gazdaságtudományok nézőpontját és elemzési szempontrendszerét 

felhasználva. Az itt ismertetett keretrendszer hozzájárul a tantárgyak jellegéből is fakadó 

multidiszciplinaritás erősítéséhez, azonban a kurzusra jelentkezők képzéséből fakadó eltérő 

értelmezéseket is figyelembe veszi.  

Mindezeket figyelembe véve a jegyzet legfontosabb tartalmi elemei között megtalálható a 

klímaváltozás tudományos háttere; a klímaváltozás hatásai és következményei gazdasági és 

társadalmi szempontból; a kibocsátás-csökkentés lehetőségei; a klímaváltozás 

gazdaságtana; az éghajlatpolitika hazai és nemzetközi vonatkozásai; az éghajlati 

sérülékenység ágazati és területi jellemzői, valamint a kapcsolódó ágazatspecifikus 

alkalmazkodási lehetőségek ismertetése is. 
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1. Az éghajlatváltozás tudományos háttere 

1.1. Az éghajlatváltozás társadalmi-gazdasági hajtóerői: az 
üvegházhatású gázok kibocsátása 

Az éghajlat esetleges megváltozása napjaink egyik legidőszerűbb gazdasági-társadalmi 

kérdése. Ma már mind a gazdasági és politikai döntéshozók körében, mind a környezetért 

aggódó közvélemény számára nyilvánvaló, hogy - a Föld egyes részein természeti 

katasztrófákkal, hurrikánokkal, aszállyal és tengerszint emelkedéssel járó - éghajlatváltozás 

a világ valamennyi nemzetgazdaságát fenyegető súlyos kockázat. A Föld népessége 

évtizedenként egy milliárd fővel gyarapszik. Az elmúlt két évszázadban a globális 

energiaigény hozzávetőleg évente 2 %-kal nőtt. A fejlődő világ energia- és élelmiszer igénye 

évente 1-2%-kal emelkedik, miközben a fejlett országok lakosainak korösszetétele 

folyamatosan öregszik. Az elmúlt évtizedek vegyipari forradalmának mintegy 5 millió 

szintetikus vegyületet „köszönhet” az emberiség, melyek felhasználása és megsemmisítése 

(például a táplálékláncban felhalmozódó szermaradványok, mikroműanyagok) jelentősen 

súlyosbítják a Föld környezeti állapotát. Az élővilágban a jelenlegi tendenciák változatlanul 

maradása mellett, 2100-ra a Föld fajkészletének kétharmada kipusztulhat. Az 

éghajlatváltozás hajtóerői szorosan összefüggenek más – szintén világszínpadon fellépő  

- komplex folyamatokkal (ld. 1. ábra). 

1. ábra: Globális kihívások kapcsolatrendszere  

 
FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS 
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Elméletileg már a múlt század vége óta, 1958-tól kezdődően pedig már  megbízható mérések 

által is igazoltan ismeretes, hogy a fosszilis energiahordozók használatának, az erdőterületek 

csökkenésének, valamint a nagyüzemi mezőgazdasági tevékenységek következtében a 

légkör szén-dioxid, metán és dinitrogén-oxid tartalma gyorsan növekszik.  

 

Főbb üvegházhatású gázok 

Szén-dioxid 

A szén-dioxid hosszú tartózkodási idejű, a Föld légkörének alsóbb rétegeiben tökéletesen 

elkeveredő, kémiai kölcsönhatásra nemigen hajlamos gáz. A globális szénkörforgalom 

megbízható feltárása a 90-es évek közepére az érdeklődés középpontjába került. Különféle 

geológiai vizsgálatok egybehangzó eredményei szerint az elmúlt húszezer évben a légköri 

szén-dioxid mennyisége 280 ppm körül ingadozott. Ezzel szemben - nagyrészt a fosszilis 

tüzelőanyagok elégetésének, a cementgyártásnak és a szén-dioxidot megkötő erdőségek 

pusztításának köszönhetően - napjainkban a szén-dioxid átlagos koncentrációja meghaladta 

a 400 ppm-t, míg a koncentráció növekedési üteme 1,5 ppm/év körüli értékre tehető. 

 
Metán 

A szén-dioxid mellett hatását tekintve a metán a legfontosabb üvegházhatású gáz, azonban 

tartózkodási ideje jóval rövidebb, kémiai reakcióképessége pedig sokkal erősebb, mint a 

szén-dioxidé. Az ipari forradalmat megelőző 0,7 ppm metán koncentráció napjainkra 

1,8 ppm értékre növekedett, a növekedési ütem 0,015 ppm/év-re tehető. A fosszilis 

tüzelőanyagok elégetéséből, a kitermelt földgáz elillanásából és a kőolajtermékek 

elpárolgásából származó, illetve a szénbányászat során felszabaduló metán emisszió mellett 

az állattartásból (emésztési fermentáció és trágya), a rizsföldekről, a szerves hulladékok 

lerakásából és bomlásából is jelentős metán kibocsátások származnak. 

 

Dinitrogén-oxid 

A dinitrogén-oxid hosszú tartózkodási idejű - a szén-dioxidhoz és a metánhoz hasonlóan 

természetes eredetű - légköri vendéggáz. Jelenlegi mennyisége 0,35 ppm-re tehető, ami 

mintegy 13 %-kal magasabb, mint az ipari forradalmat megelőző érték. Növekedési üteme 

mérsékelt, nem éri el az 1/1000 ppm értéket. A dinitrogén-oxid legfontosabb antropogén 

kibocsátása a műtrágyázott mezőgazdasági területek nitrogén terhelésére vezethető vissza. 
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További lényeges forrásokat jelentenek bizonyos ipari tevékenységek, a közlekedés, illetve a 

kérődző állatok emésztési folyamatai. 

 

Halogénezett szénhidrogének, F-gázok 

E szintetikus (a természetes forrással nem rendelkező) gázok hosszú tartózkodási idejű, az 

infravörös hősugárzást rendkívül hatékonyan elnyelő, klór, fluor és brómtartalmú 

vegyületek. Ezen anyagoknak gyakorlatilag nincs természetes forrásuk, légköri 

megjelenésük a szintetikus vegyületek ipari méretű előállításának köszönhető. Az 

éghajlatváltozás kockázata szempontjából figyelemreméltó, hogy az ózonkárosító 

vegyületek helyettesítő és kiváltó anyagai (az úgynevezett hidrogénezett freonok) 

üvegházhatásának erőssége nagyon széles sávban változik; egyes vegyületeké a szén-

dioxidhoz viszonyítva néhányszoros, míg másoké akár több tízezerszeres is lehet. Főbb 

kibocsátási forrásaik. Ezen anyagok elsősorban a hűtőszekrények, oltókészülékek és a 

szórópalackos kozmetikai termékek hajtógázának elillanása, valamint egyes poliuretán 

habok gyártása során szabadul fel, továbbá az elektronikai iparágakban tisztítógázként 

használják fel. 

1. táblázat: Az üvegházhatású gázok légköri mennyiségének alakulása az elmúlt 200 évben  

 CO2 
(szén-
dioxid) 

CH4 
(metán) 

N2O 
(dinitrogén-

oxid) 

HFC 
(halofluoro

-karbon) 

PFC 
(perfluoro-

karbon) 

SF6 
kénhexa-

fluorid) 

ipari forradalmat 
megelőző 
koncentráció 

280 ppm 700 ppb 275 ppb - - - 

jelenlegi 
koncentráció 
(2014) 

405 ppm 1830 ppb 350 ppb 0,15 ppb 0,07 ppb 0,05 ppb 

koncentráció 
növekedési üteme 

0,4 %/év 0,8 %/év 0,3 %/év 7 %/év 2 %/év ? 

átlagos légköri  
tartózkodási idő 

50-200 év 8-15 év  120 év 50-200 év kb. 3000 év 3200 év 

Globális 
felmelegedési 
potenciál (GWP) 
(100 éves skálán) 

1 23 298 1400-
15000 

6000-15000 22000 

FORRÁS: IPCC (2014) 

(További – kisebb jelentőségű – üvegházhatással rendelkező légszennyező anyag a 

talajközeli ózon és a szálló por kibocsátás is.) 
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Globális ÜHG-kibocsátási tendenciák 

1750–2011 között az összesített a légkörbe történő összesített antropogén eredetű CO2 

kibocsátás 2040 GtCO2 volt. Ennek a kibocsátott mennyiségnek kb. 40%-a a légkörben 

maradt, a többi része pedig kikerült a légkörből, és a szárazföldön (a növényekben és a 

talajban) valamint az óceánokban raktározódott el. Az 1750–2011 között kibocsátott 

antropogén CO2 mennyiség fele az elmúlt 40 évben került a légkörbe.  

Ahogy a 2. ábra is mutatja, a CO2 légköri mennyisége töretlenül emelkedik, így napjainkra 

magasabb szintet ért el, mint az elmúlt 800ezer évben valaha. A tudósok egyetértenek 

abban, hogy az éghajlatváltozás leginkább veszélyes, visszafordíthatatlan következményeit 

akkor tudjuk elkerülni, ha a globális átlaghőmérséklet emelkedése nem haladja meg az 1,5 

oC-ot. Ehhez azonban az ÜHG-kibocsátásokat 2030-ra világszerte legalább 55%-kal kellene 

mérsékelni, 2050-re pedig nettó zéró kibocsátást szükséges elérni. 

2. ábra: A CO2 koncentrációjának tendenciája és a kibocsátás-csökkentés szükségletei 

Légköri CO2 koncentráció mérési adatai (múlt)  A 1,5 oC-os globális felmelegedés lehetséges CO2 
kibocsátási pályái (jövő) 

  
FORRÁS: NOAA1  FORRÁS: IPCC (2018)2 

 

A teljes antropogén eredetű üvegházgáz kibocsátás 1970–2010 között tovább növekedett, a 

növekedés mértéke 2000–2010 között volt a legmagasabb, az éghajlatváltozással 

kapcsolatos mérséklési politikák növekvő száma ellenére. Az antropogén eredetű 

üvegházgáz kibocsátás 2010-ben elérte a 49 GtCO2-eq/év3 szintet. A fosszilis tüzelőanyagok 

                                                 
1 (https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/full.html) 
2 IPCC 2018. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C Summary for Policymakers. ISBN 978-92-
9169-151-7 https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/sr15/sr15_spm_final.pdf (Letöltve: 2018.11.15.) 
3  Az üvegházhatású gázok kibocsátását CO2 egyenértékben (GtCO2-eq) határozzuk meg a 100 éves Globális 
Felmelegedési Potenciálokkal (GWP) történő súlyozással 
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égetéséből és az ipari folyamatokból származó CO2 kibocsátás 1970–2010 között közel 78%-

ban járult hozzá a teljes üvegházgáz kibocsátás növekedéséhez.  

 

 

 

Az antropogén eredetű üvegházhatású gázkibocsátásokat alapvetően a népességszám, 

a gazdasági tevékenység, az életvitel, az energiafelhasználás, a földhasználat módja, a 

technológia, valamint a klímapolitika határozza meg. Többféle kibocsátás-mérséklési 

Üvegházhatású gázok kibocsátása Magyarországon 

Magyarország 2016. évi ÜHG-kibocsátása kb. 63 millió tonna szén-dioxid egyenérték 
volt, ami közel 40%-kal kevesebb, mint a 90-es évek elején. A 6 tonna egy főre jutó 
kibocsátás Európában viszonylag alacsonynak számít (EU átlag: 9 tonna / fő). A 
legfontosabb üvegházhatású gáz még mindig a szén-dioxid, amely az összes kibocsátás 
78 %-áért felel. Szén-dioxid döntő részben  a fosszilis tüzelőanyagok elégetése révén 

keletkezik, mind az erőművekben, mind a háztartásokban, mind a közlekedésben. A 
metán 12 %-os súlyt képvisel a teljes hazai ÜHG-kibocsátásban, míg a dinitrogén-oxid 
kb. 7%-kot tesz ki. E két vegyület elsősorban a mezőgazdaságból és a vegyipari 
termelés következtében kerül a levegőbe. Az ágazatonkénti kibocsátási trendeket 
vizsgálva megállapítható, hogy a teljes kibocsátás kereken háromnegyede az 
energiaszektor számlájára írható. A mezőgazdaság 12,6 %-kal, az ipari folyamatok 
további 7,3 %-kal járulnak hozzá az üvegházhatású gázok kibocsátásához, míg a 
hulladék szektor 5,1 %-ot képvisel. A 90-es évektől az ÜHG-kibocsátások folyamatosa 
csökkentek a 2010-es évek elejéig; elsősorban a gazdasági struktúra átalakulásánának 
(energiaintenzív nehézipar leépülésének) köszönhetően. Azonban 2014-től évente 3-
5%-kal nő Magyarországon az ÜHG-kibocsátás, mely az energiahatékonysági és 
közlekedési intézkedések fontosságára hívja fel a figyelmet. 

 
FORRÁS: NATIONAL INVENTORY REPORT, HUNGARY HTTPS://UNFCCC.INT/DOCUMENTS/65704 
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pálya létezik, amelyek valószínűleg képesek az iparosodás előtti szinthez viszonyítva 1,5°C 

alatt tartani a felmelegedés mértékét. Ezek a pályák alapvetően számottevő kibocsátás 

mérséklést igényelnek az elkövetkező néhány évtizedben, valamint azt, hogy a CO2 és más, 

hosszú tartózkodási idejű üvegházgáz kibocsátása közel nulla legyen a 2050-es évekre. 

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának jelenlegi mérséklésén túlmutató további 

erőfeszítések nélkül, a globális népesség gyarapodása és a gazdasági tevékenység 

fokozódása következtében, a globális kibocsátás növekedése várhatóan tovább folytatódik. 

2100-ra az alapforgatókönyvekben – tehát amelyek az eddigieken kívüli kibocsátás-

mérséklésekkel nem számolnak – a globális átlagos hőmérséklet emelkedés 3,7–4,8°C 

között várható, az 1850–1900 átlaghoz képest.  
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1.2. Hogyan működik a Föld? 

Az éghajlatváltozás vitákat kiváltó jelenség. Vannak klímaszkeptikusok, akik úgy vélik, hogy 

nincs szükség arra, hogy az üvegházhatású gázok csökkentése érdekében szakpolitikáinkon 

és magatartásunkon változtassunk. Akik így gondolkodnak, azok nem veszik figyelembe az 

éghajlattudósok túlnyomó többségének véleményét, akik egyetértenek abban, hogy a 

napjainkban kibontakozó klímaváltozás valós probléma, amit az emberek okoznak, egyrészt 

üvegházhatású gázok kibocsátását okozó tevékenységek (fosszilis tüzelőanyagok – pl. szén, 

olaj és gáz – elégetése) révén, másrészt pedig erdőirtással. Ezt az álláspontot képviseli az 

IPCC (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) is, melynek nemzetközileg elismert értékelő 

jelentései tekinthetők „tudományos etalonnak”.  

A környezet globális változásait szemlélve szintén alapvető fontossággal bír az a tény, hogy 

a nagytérségű anyag-körfolyamatok és az energiaforgalom, illetve a tápláléklánc a légkörön 

keresztül záródik. A légkör, a maga gyors és nagy távolságokat áthidaló folyamataival 

egyrészt "rövidre zárja" az egyéb földi rendszerek közötti visszacsatolásokat, másrészt 

közvetlen kapcsolatot teremt a Föld távoli térségei között. Különböző éghajlati jellemzők 

hosszú adatsorainak elemzése vezetett arra a felismerésre, hogy a Föld viszonylag távoli 

pontjain e mennyiségekben egyidejű vagy időben eltolt rezonanciák (úgynevezett 

távkapcsolatok) tapasztalhatók. E folyamat egyik tipikus példája az ENSO jelenség (El-Nino 

and Southern Oscillation): a Csendes-óceán dél-amerikai partjainál időről-időre 

tapasztalható hidegvíz-feltörés és az ausztrál partok légáramlási viszonyai (légnyomás-

eloszlás, csapadék, időjárási szélsőségek stb.) között szoros kapcsolat mutatkozik. A 

légkörnek tehát - kémiai összetétele és hatásközvetítő jellege révén - kitüntetett szerepe 

van a többi földi szféra állapotának kialakításában. 

Ha szemügyre vesszük más bolygók jelenlegi, illetve a Föld "korábbi" légköreinek kémiai 

összetételét, úgy azt tapasztaljuk, hogy bizonyos - a bolygó egészéhez viszonyítva elenyésző 

mennyiségű - anyagok légköri jelenléte vagy hiánya a globális ökoszisztéma egészének 

arculatát határozza meg. E jelenség egyik szemléletes példája, ha bolygónk légkörében 

egyáltalán nem lenne szén-dioxid (melynek légköri összmennyisége nem éri Mátra hegyünk 

tömegét), úgy a Föld felszíni átlaghőmérséklete -15 fok körül alakulna és bolygónk 

valószínűleg élettelen, fagyott világ lenne. Egy másik - a légkörben még kisebb 

mennyiségben jelenlévő - anyag az ózon, amely lehetővé tette a bioszféra megjelenését és 
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megmaradását a szárazföldeken. Jellemző, hogy ennek az anyagnak a légköri 

összmennyisége hozzávetőleg a szárazföldi biomassza tömegének egymilliárdod részére 

tehető. A levegőkörnyezeti megfigyelések elmúlt 50 évi történetének egyik nem várt 

eredménye volt, hogy a légkör kémiai összetételében határozott egyirányú változás 

tapasztalható. 

 

Az éghajlati rendszer 

A szélesebb értelemben vett éghajlat (azaz a levegőkörnyezet és a vele kölcsönhatásban álló 

földi rendszerek állapotának térbeni és időbeni alakulása) egyike a valaha is tanulmányozott 

legbonyolultabb rendszereknek. Az éghajlati rendszer a légkör, a földfelszín, az óceánok, 

a bioszféra és a krioszféra együttese, egymásra kölcsönösen ható tényezők rendszere, 

amelyekben a különböző idő- és térskálán lezajló fizikai és kémiai folyamatok összessége 

határozza meg a Föld éghajlatát. (ld. 3. ábra)  

3. ábra: Az éghajlati rendszer összetevői

 

FORRÁS: BARTHOLY ÉS PONGRÁCZ (2013) 
 
Az éghajlatot alakító tényezők és hatások három nagy csoportba oszthatók: 

1. Az extraterresztikus hatások közöl a Nap sugárzásának változásai vezérlik az éghajlati 

rendszert, de ide sorolhatók az égitestek ár-apály keltő hatása és a Föld gravitációs terébe 

kerülő kozmikus részecskék is.  

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

 Földfelszín: ide sorolhatjuk a kontinensek elrendeződését, a tektonikai mozgásokat, 

a domborzatot. Lassan változó tényezőknek tekinthetők a talaj tulajdonságai, 
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vegetációs típusok, a szabad vízfelszín kiterjedése, míg gyorsan változó tényezők a 

talajnedvesség, vegetációs ciklus, hó- és jégborítottság. 

 Óceánok: A légkör mellett az óceánok szerepe a legjelentősebb, ezt indokolja, hogy 

a Föld vízkészletének 97% az óceánokban található, nagy hőkapacitása, áramlási 

rendszereinek sajátosságai. 

 Krioszféra: A Föld hó- és jégkészletét a szárazföldek szezonális hótakarója, a 

kontinensek jégmezői, a helységek gleccserei és a tengeri jégmezők alkotják. A 

légkörrel történő hőforgalma és sugárzás visszaverése jelentős. 

 Bioszféra: A növény- és állatvilág valamint az emberiség szerepe elsősorban a CO2 

körforgalomban, valamint a különböző aeroszolok légkörbe juttatásában mutatkozik 

meg. 

3. A légkörön belül ható tényezők közül legfontosabb a légkör sugárzáselnyelő, illetve 

visszaverő hatása, amelyek szoros összefüggésben vannak az üvegházhatás kialakulásával. 

Szintén lényegesek a levegőkémiai folyamatok (az ózonnak, a CO2-nak a vízgőznek és a 

különböző aeroszoloknak a légkörre és egymásra való kölcsönhatásai) és a légkör dinamikai 

folyamatai (a különböző skálájú légköri mozgásrendszerek kialakulása és fejlődése a kis 

portölcsérektől az általános cirkulációig). 

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

azokat gyengítő negatív visszacsatolási folyamatokra bonthatók. A globális 

felmelegedéshez a legfontosabb a hó/jég-albedóval, a vízgőzzel és a felhővel kapcsolatos 

visszacsatolási mechanizmusok.  

 

Az üvegházhatás folyamata 

Amikor a napsugarak elérik a Föld felszínét, az energia egy része elnyelődik, felmelegítve a 

talajt és az óceánt. A maradék energia visszaverődik az űrbe, ám egy részét elnyeli az 

atmoszféra, tovább emelve a bolygó hőmérsékletét. Ezt „üvegházhatásnak” nevezzük, mivel 

az atmoszféra úgy viselkedik, mint az üvegfal egy üvegházban – melegen tartja a belső teret. 

Az üvegházhatás azért következik be, mert a Föld légköre olyan gázokat tartalmaz, mint 

a vízgőz, a szén-dioxid, a metán és a dinitrogén-oxid (ezeket nevezzük üvegházhatású 

gázoknak). E természetes üvegházhatás híján a Föld felszínének átlaghőmérséklete a 

jelenleginél mintegy 33 fokkal lenne alacsonyabb, tehát az üvegházhatás a földi élet 

szempontjából létfontosságú természetes folyamat. (Ezért sem lehet ezen vegyületeket 
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„károsanyagnak” nevezni, hiszen nem a légköri jelenlétük, hanem mennyiségük növekedése 

okoz problémát.) 

Elsősorban a fosszilis energiahordozók egyre növekvő mértékű felhasználásának és a 

kiterjedt erdőirtásnak tulajdoníthatóan jelenleg több mint egyharmadával nagyobb a légkör 

szén-dioxid tartalma, mint az ipari forradalom időszakát megelőzően. E gáz természetes 

úton az említettnél sokkal nagyobb mennyiségben kerül a légkörbe és kerül ki onnan, többek 

között a növények vagy az óceán szén-dioxid nyelő folyamatai révén. Az emberi tevékenység 

következtében tehát a kialakult természetes dinamikus egyensúly (a szén és egyéb anyagok 

természeti körforgalma) borult fel úgy, hogy a nem természetes úton a légkörbe kerülő szén-

dioxid többletet a természetes szén-dioxid nyelők már nem képesek felvenni. Egyetlen újabb 

metán molekulának a légkörbe kerülése 23-szer, egy dinitrogén-oxidé 300-szor, némely 

halogénezett szénhidrogén molekuláé pedig több tízezerszer intenzívebben fokozza az 

üvegházhatást, mint egy szén-dioxid molekula. 

4. ábra: A légköri üvegházhatás folyamata 

 

FORRÁS: BARTHOLY J., PONGRÁCZ R. (SZERK.) 2013: KLÍMAVÁLTOZÁS. ELTE, BUDAPEST 
 

Az üvegházhatású gázok feldúsulása a légkör hőháztartásának módosulásához - 

úgynevezett sugárzási kényszerhez - vezet. A Napból érkező energiamennyiség térbeni 

eloszlása és időbeni alakulása minden időjárási és éghajlati folyamat elsődleges 

hajtómotorja. A légkör külső határára érkező energiamennyiségnek egy része a felhőkről, a 
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felszínről, illetve a légkörben lebegő szilárd részecskékről visszaverődik és - a légköri 

elnyelődést is figyelembe véve – hozzávetőleg a fele éri el a felszínt. A felmelegedett felszín 

által kibocsátott infravörös hősugárzás egy részét felhők, illetve a légkör üvegházhatású 

összetevői elnyelik és visszaverik; biztosítva ezáltal - hosszú idő átlagában és a Föld egészére 

nézve - a nettó beérkező sugárzás és a kilépő hősugárzás egyensúlyát. Ily módon tehát a 

Föld-légkör rendszer egészének szempontjából az üvegházhatású gázok nem "fűtik" 

bolygónkat, hanem - az alsóbb légrétegek melegedésével és a magasabb tartományok 

lehűlésével - a hőmérséklet függőleges eloszlásának szerkezetét változtatják meg. A légköri 

üvegházhatás – eltérően a kertészeti melegházaktól – néhány „különlegességgel” 

rendelkezik: 

 A levegő- és felhőrészecskék a napsugárzás egy nagy hányadát elnyelik,  

 a légkörön át a világűr irányába haladó földsugárzást bizonyos tartományban (az ún. 

„légköri ablak”-ban) nem nyelik el az üvegházgázok, 

 a szabad légkörben a légtömegeket szállító szeleknek is nagy szerep jut, 

 az üvegtáblán nem tud átjutni a felmelegedett levegő, a légkörben azonban nincs 

ilyen akadály (konvekció). 

 

  

Az üvegházhatás tudományos megismerésének „története” 

Az üvegházhatás mechanizmusának feltárása nem az elmúlt évtizedek érdeme, közel 
másfél évszázados múltra tekint vissza. A légkörrel foglalkozó tudósok már az 1860-as 
években felismerték a nyomgázok jelentős szerepét abban, hogy a Föld bolygó 
éghajlata ilyen kellemes. 1861-ben, az angol Philosophical Magazine hasábjain jelent 
meg az első cikk (Tyndall J., 1861, "On the Absorption and Radiation of Heat by Gases 
and Vapours, and on the Physical Connexion of Radiation, Absorption, Conduction.-The 
Bakerian Lecture.", The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and 
Journal of Science, Series 4, Vol. 22, pp. 169-194, 273-285.) – John Tyndall tollából – 
mely a vízgőz légkört melegítő szerepével foglalkozik. Svante Arrhenius 1896-os 
tanulmánya pedig a kőszén elégetése révén megemelkedő szén-dioxid koncentráció 
várható légköri következményeit taglalja. 
FORRÁS: BARTHOLY ÉS PONGRÁCZ (2013) 
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1.3. Éghajlatmodellezés 

 

Az éghajlat talán egyike a valaha is tanulmányozott legbonyolultabb jelenségeknek, ezért 

kutatása a geo- és légkörfizikai, az oceanológiai, csillagászati, sőt újabb vélekedések szerint 

a biológiai tudományok összefogását és eredményeik szintézisét igényli. Az utóbbi évtizedek 

vizsgálatai bebizonyították, hogy a változó éghajlat a légkör, az óceánok a kontinensek, a 

sarki jégsapkák és a bioszféra által alkotott éghajlati rendszer természetes állapota. E térben 

és időben egyaránt jellemző sajátosság alakítja ki a tundráktól a trópusokig terjedő, 

jégkorszakokban és jégkorszak-közi meleg időszakokban testet öltő sokszínű globális 

éghajlati képet. 

Az éghajlati változékonyság oka egyrészt az éghajlati rendszeren belül fellépő 

kölcsönhatások természetében keresendő: feltételezhető, hogy éghajlati környezetünk 

olyan, úgynevezett kaotikus dinamikai rendszert alkot, amelyben bizonyos korlátok között 

mintegy "magától", bármilyen külső behatás nélkül is végbemehetnek a rendszer állapotát 

megváltoztató folyamatok. Az éghajlati változékonyság másik forrása a kényszerített 

változékonyság. Itt a légkör kémiai összetételében, a nap- és vulkáni aktivitás mértékében, 

illetve a technikai civilizáció környezetszennyező tevékenységében bekövetkező 

ingadozások és trendek okozzák az éghajlati rendszer állapotának megváltozását. Az 

éghajlat időbeni viselkedésének e kettős jellege felveti a kérést, hogy egyáltalán 

megismerhető-e a jövő éghajlata? 

E kérdés megválaszolása szempontjából alapvető jelentőségű, hogy az éghajlat változását 

milyen időskálán vizsgáljuk. Ha földtörténeti korok időskáláját választjuk és a kérdést úgy 

tesszük fel, hogy 50 millió év múlva milyen lesz bolygónk éghajlata, a válasz határozott nem: 

sem az említett kényszerfolyamatok jövőjét, nemkülönben az eleve előrejelezhetetlen 

kaotikus változékonyságot nem tudjuk kielégítően leírni. Ám ha a kérdés az, hogy néhány 

évtized (esetleg évszázad) elteltével hogyan alakul az éghajlat, a válasz valószínűségi 

értelemben megadható, ugyanis csekély az esélye, hogy az elkövetkező évszázad során az 

üvegházhatás éghajlati következményeivel összemérhető, és azt esetleg semlegesítő 

kaotikus jelenség lépjen fel. Más szóval; ha az elkövetkezendő évtizedekre pontosan 

ismernénk a légkör üvegházhatású nyomgázaiban bekövetkező egyirányú módosulás 

ütemét és mértékét, akkor elvileg lehetőség nyílna az éghajlat (kényszerített) változásának 

valószínűségi előrejelzésére. Az ilyen "ha-akkor" típusú éghajlati vizsgálatok eszköze az 
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éghajlatmodell. E fizikai alapokon nyugvó matematikai konstrukciók szükségképpen a 

kölcsönhatások egy viszonylag szűk (bár egyre bővülő) körét képesek figyelembe venni. Nem 

téveszthetjük szem elől, hogy a feltárt ok-okozati összefüggéseket (így a "modell-jóslatokat" 

is) nehezen becsülhető mértékű tudományos bizonytalanság terheli, amelyet tovább fokoz 

az a tény, hogy e modellek beválásának vizsgálata gyakorlatilag megoldhatatlan. 

Az éghajlati modellek az éghajlati rendszer folyamatainak kölcsönhatásainak leírására 

szolgálnak, amelyek szimulálják a légkör és az óceánok mozgásait, becslést adnak a 

hőmérséklet, sűrűség, légnyomás várható alakulásáról. Leírják a hidrológiai ciklus elemeit, 

a sarki jégsapkák, gleccserek terjedését, olvadását. Közelítik a felhő- és csapadékképződési 

folyamatokat. 

Az éghajlat előrejelzés során fontos kérdés annak a megállapítása, hogy a modell mennyire 

képes pontosan jellemezni a légkör átlagos viselkedését függetlenül az egyes időjárási 

események bekövetkezésének előrejelzésétől. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az 

átlaghoz (többnyire referencia éghajlathoz viszonyítva) a szimulált éghajlat mennyire 

változik. Az éghajlat ilyen módon statisztikai mutatókkal jellemezhető: sokéves havi átlag, 

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

kaotikus jellegéből adódóan nagyfokú érzékenységet mutat a kiindulási feltételekre, azaz a 

kis kezdeti modellhibák nagy előrejelzési, szimulációs hibákhoz vezethetnek. Ezért egyetlen 

kategorikus előrejelzés önmagában csak korlátozott érvényességgel bírhat, hisz az 

előrejelzés mellé annak beválási valószínűségét is társítani kell annak érdekében, hogy a 

legtöbb információ álljon rendelkezésre a felhasználóknak. A nyers modelleredmények 

általában nem alkalmasak közvetlen felhasználásra, ezért azokon további statisztikai és/vagy 

dinamikai adaptációs eljárásokat vagy utó-feldolgozási műveleteket kell végrehajtani. 

A modern éghajlatmodellek mindegyike a légkört, a szárazföldi felszínt, az óceánt és a 

tengeri jeget tartalmazza részmodellként. A légköri és óceáni modulok termo- és 

hidrodinamikai leírást egyaránt tartalmazó általános cirkulációs modellek, amelyek explicit 

módon szimulálják az adott közeg áramlási viszonyait.  

 

Légköri Általános Cirkulációs Modellek (AGCM) 

A légköri folyamatokat leíró általános cirkulációs modellek olyan számítógépes programok, 

melyek segítségével szimulálhatjuk a légkör háromdimenziós állapotának (azaz a különféle 

állapothatározók mezőinek) időbeli alakulását. Ehhez a légkör hidro-termodinamikai 
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folyamataira felírható megmaradási törvényeket, pontosabban azok matematikai 

egyenletrendszerrel történő közelítéseit kell megoldani. Az alkalmazott állapothatározók a 

hőmérséklet, a légnyomás, az áramlási sebesség (mely egy háromdimenziós 

vektormennyiség), valamint a vízgőz és a víz különböző fázisainak (felhő- és 

csapadékelemek) sűrűsége. A modellek a folytonosnak tekintett állapothatározó-mezőket 

többszintű rácshálózat pontjaiban adják meg. A rácsfelbontás finomságát általában a 

számítógépes kapacitás határozza meg. Mivel a teljes légkör csupán egy vékony szférikus 

rétegnek tekinthető, ezért a vertikális rácstávolság általában két nagyságrenddel kisebb 

(~0,1–1 km), mint a horizontális (~10–100 km). A légköri mozgásokat meghatározó 

folyamatok közül egyesek (általában a rácstávolságot legalább egy nagyságrenddel 

meghaladó méretűek) jól leírhatók ezen a rácshálózaton, mások viszont nem. Az utóbbiakat 

„rács alatti” (szubgrid) skálájú folyamatoknak nevezzük. Ezek összhatását a parametrizációk 

hivatottak képviselni a modellben.  

5. ábra: A modellek felbontásának hatása a becsült csapadékmezők és a  megfigyelt évi 
csapadékösszegek alakulására 

 
FORRÁS: BARTHOLY, PONGRÁCZ 2013. 

 

Ma lényegében az összes AGCM ezen a parametrizációs közelítésen alapul, ami a konvektív 

fel- és leáramlási folyamatokat (pl.: gomolyfelhők, zivatarok, rendezett konvekció) csak 

parametrizáció segítségével tudja kezelni. Minden AGCM-nek tartalmaznia kell egy ún. 

sugárzási modult, amely a légköri rövid- és hosszúhullámú sugárzásátviteli folyamatokat írja 

le. E folyamatokat a légköri gázok és aeroszolrészecskék elnyelése, szórása és kibocsátása 

határozza meg. Minden AGCM tartalmaz a szubgrid skálájú folyamatok leírására szolgáló 
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parametrizációt. Ezeknek a folyamatoknak a tér- és időskálája túl kicsi ahhoz, hogy a modell 

rácshálózatán közvetlenül leírhatók legyenek, ilyen például a helyi zivatarfelhők 

figyelembevétele, vagy a talaj-légkör hőcserének a közelítése. 

 

Óceáni Általános Cirkulációs Modellek (OGCM) 

A világóceán vízkörzési modelljei (OGCM-ek) a légkörhöz hasonlóan a megmaradási 

törvények matematikai formuláinak közelítő megoldásán alapulnak. A két áramló közeg, a 

légkör és az óceán között alapvető különbség, hogy míg a légkör összenyomható, addig az 

óceán lényegében összenyomhatatlan. Az átlagosan mintegy 3–4 km mélységű világóceán 

vizét azonban mégsem tekinthetjük tökéletesen összenyomhatatlannak. Ennek egyik oka a 

mélységben uralkodó 300–400 bar nyomás, amely már jelentősebb mértékben 

megváltoztatja a víz sűrűségét. A másik, az óceáni áramlási rendszer kialakulásában sokkal 

fontosabb szerepet játszó ok, hogy a hőmérséklet és a sótartalom változásával a tengervíz 

sűrűsége is megváltozik. Ebből adódik, hogy az óceán globális vízkörzését termohalin 

cirkulációnak nevezzük. A csatolt éghajlati modellekben az OGCM-ek az AGCM-ekhez 

hasonlóan a teljes összecsatolt modellnek csak egy részmodulját alkotják. A csatolásokat a 

légkör és az óceán közötti impulzus-, hő- és vízgőzáramok, valamint az óceán és a tengeri jég 

közötti hőáramok és a sókoncentráció kiegyenlítődése jelentik. A légkörhöz hasonlóan az 

óceán vízszintes méretei is 3 nagyságrenddel meghaladják a függőleges méreteket. A 

tengervíznek a légkörnél 3 nagyságrenddel nagyobb sűrűsége miatt a horizontális és a 

vertikális áramokat meghatározó erők és mechanizmusok azonban itt nem válnak szét olyan 

nagymértékben, mint a légkörben. Az óceán geometriája a három nagy óceáni medencével, 

a kontinensekkel, mint áthatolhatatlan akadályokkal, a szűk tengerszorosokkal, valamint a 

tengerfenék igen jelentős domborzati különbségeivel teljesen eltér a légkörétől, amit a 

modellezésben figyelembe kell venni. A sótartalom okozta sűrűségkülönbségek miatt az 

óceán termodinamikája igen bonyolult, a tengervíz állapotegyenlete csak közelítőleg ismert.  

A légkör néhányezer km átlagos méretű, nagyskálájú örvényeinek (ciklonok és anticiklonok) 

megfelelőjeként az óceánban is megtalálhatók a sok energiát szállító, 10–100 km méretű 

geosztrofikus örvénygyűrűk. Ezek legtöbbször, a légkörhöz hasonlóan, hideg és meleg 

víztömegeket elválasztó frontálzónák (pl. a Golf-áramlat és a Labrador-áramlat határa) 

mentén találhatók. Az óceáni örvények azonban egyetlen jelenlegi óceánmodellben 

sincsenek meg explicit módon, csak parametrizált formában.  
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Tengeri Jég Modellek 

Az AOGCM-ek mindegyike tartalmaz tengeri jég részmodellt annak ellenére, hogy a 

kontinentális jégtakaró a modellek döntő részében csak kényszerként van jelen. A modellek 

egyaránt tartalmazzák a tengeri jég dinamikájának és hőtanának elemeit: a jég mozgásának 

fizikáját, a jégen belüli, illetve a jég és a környező tengervíz közötti hő- és sótartalom átadási 

folyamatokat. Míg a valóságban a tengeri jég 10-10.000 m nagyságú, de csak néhány méter 

(< 10 m) vastagságú jégtáblákat alkot, a modellekben a tengeri jeget megszakítás nélküli 

jégtakaróként kezelik. Leírásukra a megfelelő egzakt fizikai elméletet, a reológiát használják, 

amely a nyírási feszültségek és az általuk létrehozott mozgás és alakváltozás közötti 

kapcsolatot határozza meg. A jégmodellek termodinamikája elég nagy változatosságot 

mutat. Az egyes modellekben a tengeri jégfelszínt különböző részekre bontják vízszintes 

irányban (pl.: partközeli mozdulatlan jég, nyílt tengeri sodródó jég stb.). A tengeri 

jégmodellek rácshálózata általában azonos az alatta fekvő óceánmodellével (azaz ráépül az 

óceánmodellekre, akárcsak a bioszféramodellek a talajmodellekre). A hó- és jégfelületek 

albedója – azaz az általuk visszavert napsugárzás aránya – igen nagy szerepet játszik az 

éghajlati rendszerben, ezért a modellezők e mechanizmust lehetőség szerint egyre 

pontosabban parametrizálják. 
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Ellenőrző kérdések  
1. Melyek a főbb üvegházhatású gázok, ismertesse a tartózkodási idő, és GWP szerinti 

jellegzetességeiket! 
2. Mi az oka, hogy a légköri CO2 koncentrációja az ipari forradalom óta folyamatosan 

emelkedik? 
3. A 1,5 oC-os globális felmelegedés elkerüléséhez 2030-ig és 2050-ig milyen mértékű 

ÜHG kibocsátás-csökkentésre lenne szükség? Értékelje e csökkentési igények 
realitását! 

4. Mi az oka, hogy Magyarországon az 1990-2010 időszakban számottevően csökkent 
az ÜHG-kibocsátás? 

5. Mit jelent az éghajlatmodellek felbontása? Melyek az éghajlatmodellek főbb típusai? 
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2. A klímaváltozás megjelenése és formái 

2.1. Globális éghajlati tendenciák és várható változások 

Az éghajlatváltozás ténye és legmeghatározóbb jelenségei, úgymint az extrém időjárási 

jelenségek és azok gyakoriságának növekedése széles körben ismert és bizonyított tény. A 

társadalom széles rétegei számára közismertek a hőhullámok okozta megbetegedések, a 

hirtelen lezúduló csapadékmennyiség okozta váratlan elöntések és árvízi helyzetek, valamint 

éppen ezek hiánya, a hosszan tartó száraz időszakok, melyek kellő beavatkozás hiányában 

akár vízhiányhoz is vezethetnek. Fontos megjegyezni, hogy a klímaváltozással kapcsolatos 

negatív hatások közül manapság egyre inkább kiemelt szerepet kapnak a mindennapi 

hírekben is a hőhullámok, a globális átlaghőmérséklet növekedése és a kapcsolódó 

hőmérsékleti anomáliák. A klímaváltozás azonban nemcsak a hőmérséklet emelkedését 

jelenti, sokkal inkább az extrém időjárási jelenségek gyakoriságának növekedését. Ezek 

azok a változások, melyekhez a társadalmi és gazdasági rendszereink oly nehezen – vagy 

egyáltalán nem – képesek alkalmazkodni. Az embercentrikus világnézetünkben éppen 

ezen alrendszereinket féltjük, szemben a természeti környezet megváltozásával, holott ez 

utóbbi rendszer sérülékenysége alapvetően befolyásolja a fenntarthatósági törekvéseket és 

mindennapi életünket is.  

A továbbiakban a hőmérsékleti, valamint a csapadék-eloszlási anomáliák bemutatása 

olvasható, melyek közül tematikáját tekintve először a hőmérséklet-változási extrémitások 

szerepelnek az első helyen. A 6. ábra az 1901 és 2012 között megfigyelt felszíni hőmérséklet-

változást mutatja be. Ahogy a korábbiakban is említettük, a globális hőmérséklet-

emelkedés, vagy közkeletű nevén a globális felmelegedés a „legkedveltebb” megjelenési 

formája éghajlatunk minden eddiginél gyorsabb megváltozásának. Fontos kiemelni, hogy az 

alábbi ábrán látható értékek nem a jövőbe mutató projekciók bizonytalansággal terhelt 

becslései; historikus adatsorok, melyekhez megfelelő statisztikai-matematikai műveletek 

során jutottak az éghajlatmodellezők, vagyis a globális térkép színei több lépésben validált, 

megtörtént eseményeket ábrázolnak. Látható, hogy Földünk egészére érvényes 

következtetéseket szinte egyáltalán nem vonhatunk le, még a globális felmelegedés jelző sem 

illik az ábrára, ugyanis az Atlanti-óceán északi területein éppen a várttal ellentétes, csökkenő 

átlaghőmérséklet figyelhető meg. Bármilyen paradox is a szituáció, ez a hőmérséklet-

csökkenés mégis remekül illeszthető és magyarázható a klímaváltozással – és vele párban a 
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globális felmelegedéssel –, ugyanis a Golf-áramlat mintázataiban bekövetkező változások a 

térség lehűlését eredményezik az Egyenlítő-Északi-sarkkör irányú hőtranszport csökkent 

kapacitása, az áramlat lelassulása okán. Éppen ezért a brit szigeteken nem a világszerte 

rettegett felmelegedéstől tartanak a legjobban, hanem épp ellenkezőleg: a Golf-áramlat 

esetleges további lelassulása, vagy éppen leállása a modern társadalom számára sosem 

tapasztalt lehűlést eredményezhet. A globális trendeket figyelembe véve azonban 

kijelenthető, hogy közel száz év alatt bolygónk jelentős részén szignifikáns felmelegedés 

tapasztalható, melynek számszerű értéke a szárazföldeken a 0,5-2,5 oC-os skálán mozog. 

Dél-Amerikában, Észak-Kelet-Afrikában, Észak-Amerikában vagy éppen a Távol-Keleten 

akár 2,5oC-os hőmérséklet-emelkedést is detektáltak, melyekkel szemben „mindössze” 

0,5oC körüli növekedés tapasztalható Dél-Afrikában, Ausztráliában vagy éppen az Indiai-

óceánhoz közeli szárazföldi területeken. Az itt felsorolt értékek természeten önmagukban is 

ijesztő mértéket öltenek, azonban a fejezetben olvasható és az ábrákon látható anomáliák 

mellé fejben mindig érdemes az adott terület társadalmi-gazdasági viszonyait is 

hozzáképzelni. Vajon mennyire képesek a legintenzívebben melegedő területeken található 

országok lakói alkalmazkodni a megváltozó körülményekhez? Az adott országok jelentős 

üvegházhatású gáz-kibocsátók, vagy épp ellenkezőleg, nettó elszenvedői a felgyorsuló 

változásoknak? A fenntarthatósági kérdések és a klímaváltozás hatásainak egymás melletti 

elemzése, a kapcsolatos ilyetén megértése kulcsfontosságú. 

6. ábra: Megfigyelt felszíni hőmérséklet-változás 1901 és 2012 között 

 

FORRÁS: IPCC (2014) 
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Ugyancsak megfigyelt változásokat és historikus adatokat tartalmaz a 7. ábra, melyben az 

1951 és 2010 közötti csapadék-mennyiség változását jelenítették meg globális szinten. Ha a 

hőmérséklet-emelkedési trendeknél megállapítottuk az erőteljes területi heterogenitást, 

akkor a csapadékmennyiség-eloszlás globális szinten teljes diverzitást mutat, akár egyes 

kontinenseken belül is. Európa valamelyes homogén képet kap, azonban a mediterrán térség 

felmelegedése a sokszorosa is lehet a skandináv országokénak, melyeket ezért a 

klímaváltozás egyik nyerteseként is szokás aposztrofálni. Az amerikai kontinens jelentős 

részén csapadék-mennyiség többlet volt kimutatható a vizsgált 60 éves periódusban, 

ugyanakkor akadtak olyan területek – Kelet-Kanada, Mexikó egyes részei, a karibi térség, 

Dél-Amerika legdélebbi területei – ahol foltokban a lehulló csapadék mennyisége 25-50 mm-

rel akár még csökkent is. A legkevésbé diverz képet az afrikai kontinens mutatja, lényegében 

a teljes területen masszív csökkenés volt megfigyelhető, különösen a közép-afrikai 

térségben, ahol akár 100 mm-rel is kevesebb csapadék hullott egy évtized alatt, mint a 

megelőző időszakban. Ahogy korábban említettük, az éghajlati változások a társadalmi-

gazdasági jellemzők függvényében válnak igazán releváns információvá. A későbbiek során 

(0 alfejezet) részletesen is szólunk a városok alkalmazkodási kihívásairól, azonban ehelyütt 

meg kell említeni, hogy a közép-afrikai régió a világ egyik legdinamikusabb urbanizálódó 

területe, ahol 2050-ig akár 200 millió fővel is többen élhetnek, mint napjainkban. Ez a 

rohamos népességgyarapodás párba állítva az átlagot jóval meghaladó csapadékmennyiség-

csökkenés tényével könnyen megérthetővé teszi a térség egyik legkínzóbb fenntarthatósági, 

sőt élhetőségi kihívásait.  

Nagyon hasonló cipőben járnak, azonban már egy előrehaladottabb urbanizáltsági fokkal 

bírnak a kínai tengerpart megapoliszai is. Erősen csökkenő csapadékmennyiség mellett az 

egyik legurbanizáltabb terület, ahol közel 1 milliárd ember él, kiegészülve Japán 

népességével. Ugyan itt nem elsősorban a jövőbeni népességrobbanás, hanem a már 

lezajlott demográfiai folyamatok állítják a helyi kormányzatokat kínzóan sürgető döntés elé. 

Kicsit eltávolodva a fejlődő és a dinamikusan fejlődő régióktól, átlag feletti 

csapadékmennyiség-csökkenéssel számolhattak az Ausztrália nyugati-, dél-nyugati 

területén élők. Érdekes módon ezen a területen találhatók a legjelentősebb és legnagyobb 

ausztrál városok: Brisbane, Sidney, Melbourne vagy Adelaide neve minden bizonnyal az 

olvasók számára is ismerősen csengenek. Habár jelentős csapadékmennyiség-csökkenéssel 

kell szembenézniük az ausztrál városoknak, sokuk szinte minden esetben az élen végeznek a 
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fenntarthatósági elemzések során. Látható tehát, hogy az adott területi szint társadalmi-

gazdasági fejlettsége nagymértékben meghatározza az ott lakók sérülékenységét és 

fenntarthatósági viszonyait. 

7. ábra: Megfigyelt csapadékmennyiség-változás a szárazföldek fölött 1951 és 2010 között 
(mm/év /dekád) 

 

FORRÁS: IPCC (2014) 

A hőmérsékleti és csapadék-eloszlást jelző historikus adatsorok figyelmeztetnek minket a 

klímaváltozás egyik legnagyobb veszélyére, amely annak amplitúdóján keresztül 

értelmezendő. A modern társadalmak még sosem néztek szembe olyan mértékű éghajlati 

változással, mint amilyen a 20. század során, illetve a 21. század elején tapasztalható volt. A 

megváltozó éghajlati viszonyok egyik legismertebb hatása a tengerszint emelkedésének 

jelensége, habár Földünk országainak jelentős részét egyáltalán nem vagy csak részben 

érinti. Az alábbi ábra az átlagos tengerszint-emelkedést mutatja 1900-tól napjainkig 

különböző szcenáriók és mérési metodikák mentén. A „0” pontot a 2000-es átlagos érték 

jelenti, melyhez képest 100 év alatt körülbelül 20 centimétert emelkedett a világóceánok 

szintje. 2000-hez képest további, körülbelül 5 centiméternyi emelkedés figyelhető meg, mely 

alapján kijelenthető, hogy a tengerszint-emelkedés mértéke megközelíti a 25 centimétert az 

elmúlt valamivel több, mint 100 évben. Ez az érték első hallásra nem tűnik túl fenyegetőnek, 

azonban a folyamat felgyorsulása mégis aggodalomra ad okot, mivel a világ többmilliós 

nagyvárosai jellemzően tengerpartok mentén helyezkednek el. A fejlett és fejlődő világ 

metropoliszai tehát kiemelten érzékenyek a tengerszint emelkedésével szemben, melynek 
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következtében több milliárd ember lakóhelye kerülhet veszélybe a 21. század végéig. Ezen 

társadalmak „áthelyezése” nem valós opció jelen pillanatban, ezért a kormányzatok és helyi 

önkormányzatok folyamatosan próbálnak védekezni az egyre gyakoribb elöntésekkel 

szemben, ezáltal pénzügyi terhet hárítva az ott lakókra és a következő generációkra. 

8. ábra: Tengerszint-emelkedés, 0 pont: 2000. év 

 

FORRÁS: IPCC (2014) 

A historikus adatsorok megismerése után az alábbi ábra a 2081-2100-as időszakra vetíti az 

1986-2005 közötti hőmérsékleti és csapadékmennyiséggel összefüggő adatokat, két 

különböző szcenáriót (RCP 2.6 és RCP 8.5) felhasználva. Az RCP 2.6 szcenárió feltételezi, 

hogy 2010 és 2020 között tetőzik a globális üvegházhatású gáz koncentráció, melyet 

folyamatos csökkenés követ a 21. század végéig, míg az RCP 8.5 folyamatos emisszió 

növekedéssel számol a teljes század idejére. Ennek értelmében előbbi egy optimista, míg 

utóbbi egy végletekig pesszimista forgatókönyv. A felső két globális térképen a számított 

hőmérséklet-emelkedés látható, mely különösen aggasztó következtetések levonására ad 

okot: az üvegházhatású gázok légköri tartózkodási ideje okán ha 2020 okán folyamatosan 

csökken a globális kibocsátás, még abban az esetben is körülbelül 1,5oC-os globális 

hőmérséklet-növekedés prognosztizálható a 21. század végére. Az értékek természetesen 

ebben az esetben sem homogének és nagyságrendileg lekövetik a korábban ismertetett, 

múltbeli adatokból táplálkozó modellek eredményeit, azonban külön kiemelendő az északi 

sarkkör területére előjelzett változás, mely messze meghaladja az átlagos növekedést. Az 

RCP 8.5 pesszimista szcenárió szerint az imént említett hőmérséklet-emelkedés akár az 5-6 
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oC-t is meghaladhatja, különös tekintettel az északi sarkkör területeire, ahol ez az érték eléri, 

egyes helyeken meg is haladhatja a 10 oC-t. A sarkkör közelében húzódó befagyott édesvíz-

készletek ilyetén jellegű felolvadása és ezek globális óceánba való bekerülése alapjaiban 

változtathatja meg az Atlanti-óceán felszíni és mélytengeri áramlási viszonyait, ezzel 

súlyosan veszélyeztetve többek között a brit szigetek társadalmi, gazdasági és környezeti 

alrendszereit. 

A hőmérsékleti eltérésekhez hasonlóan a fentebb jelzett időintervallumok esetén 

modellezésre kerültek a csapadékmennyiség megváltozásából fakadó anomáliák is. 

Ahogyan korábban is láthattuk az idősoros adatok alapján, ezen indikátor esetén sokkal 

nagyobb heterogenitással számolhatunk a víz körforgásának, illetve a légköri viszonyok 

összetettségének köszönhetően. Az optimista kibocsátás szcenárió szerint esetenként 10-

20%-os változással számolhatunk attól függően, hogy a Föld mely pontját tűzzük ki további 

részletes vizsgálatra, míg az RCP 8.5 pesszimista szcenárió szerint akár 40-50%-os változás 

is előre jelezhető a 21. század végéig. A csapadékmennyiség eloszlásának ilyen drasztikus 

megváltozása alapjaiban rengetheti meg az érintett ökoszisztémák, így az ember alkotta 

környezetet is. Bár a szárazföldi területeket jellemzően kisebb mértékű változással 

jellemezhetjük, az Egyenlítő menti óceáni területeken tapasztalható masszív 

csapadékmennyiség-növekedés természetesen erősen befolyásolja a szárazföldön 

tapasztalható éghajlati szélsőségek megjelenésének gyakoriságát is. Az északi sarkkör 

extrém hőmérséklet-emelkedése után a lehulló csapadék mennyiségének szignifikáns, akár 

50%-os növekedése is prognosztizálható, ezáltal tovább növelve a terület egyébként is 

kiemelten magas sérülékenységét. 

Az itt felsorolt jövőbeli szcenáriók mellett továbbra is hangsúlyozni érdemes, hogy a 

klímaváltozás nem egyenlő a globális felmelegedéssel, sokkal inkább az extrém időjárási 

jelenségek gyakoriságának növekedésével. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) évről 

évre kiadja tanulmányát az előző évi időjárási szélsőségekről és Földünk éghajlatának 

állapotáról. Jelen oktatási segédanyag megírásának évében (2018) a 2017-es jelentés volt a 

legfrissebb elérhető, ezért a következő ábra ezen kiadványból mutatja be a felszíni 

hőmérsékleti anomáliák alakulását az 1981-2000-es időszakhoz képest. A 2017-es év 

bővelkedett az extrémitásokban: a valaha mért harmadik legmelegebb év volt, a globális 

átlaghőmérséklet 1,1 oC-kal meghaladta az ipari forradalom előtti szintet; a világ 

népességének több mint 30%-a olyan területen él, ahol az év legalább 20 napján halálos 
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hőhullámmal is találkozhat; minden eddiginél több hőenergiát tároltak az óceánok 

világszerte 0-700 méteres szint között (158,1 ZJ4); illetve 2017-ben az átlagos tengerszint 

emelkedés elérte a 8 cm-t az 1993-as szinthez képest, ami szintén soha nem látott (mért) 

érték a Földön. Az északi sarkkör felmelegedése továbbra is drasztikus mértékű, mely a 

korábban bemutatott negatív tovagyűrűző hatásokkal is járhat. Mindemellett aggodalomra 

ad okot az USA szinte teljes területének, illetve az Arab-félszigetnek az átlagon felüli 

hőmérséklet-emelkedése.  

9. ábra: Az átlagos felszínközeli hőmérséklet változása (°C) (a) és az átlagos 
csapadékmennyiség változása (%) (b) 2081–2100-ra vonatkozóan 

 
FORRÁS: IPCC (2014) 

                                                 
4 ZJ = zeta joule, 1021 joule 
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10. ábra: Felszíni hőmérsékleti anomáliák 2017-ben az 1981-2000-es időszakhoz képest 

 

FORRÁS: WMO (2018) 
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2.2. Hazai éghajlati tendenciák és várható változások 

Magyarország éghajlatának megváltozásáról talán valamivel közelebbi élményei lehetnek az 

olvasónak, mint egy fejezettel korábban a globális tendenciák értékelése során tapasztalt. 

Hazánkban az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársai több, mint 100 éve végeznek 

műszeres méréseket az ország egyes pontjain a légkör mindenkori állapotát vizsgálva. A 

historikus adatsorok alapján megállapítható, hogy Magyarországon az éves 

középhőmérséklet körülbelül 10-11oC között alakul, azonban még egy ilyen kis területű és 

domborzatilag is mérsékelten tagolt ország esetében is kialakultak bizonyos szélsőértékek. 

A Mátra és a Bükk területén, a magasabban fekvő vidékeken ez az érték 7-8 oC közé esik, míg 

11 oC és afölötti értékekkel jellemezhetők a déli, délkeleti régiók, illetve a városi hősziget 

hatás következtében Budapest térsége. Ez utóbbi hatásról bővebben az alkalmazkodási 

munkarész foglalkozik az épített környezettel és a városi hőkibocsátásokkal kapcsolatban. 

A hőmérsékleti tendenciák hazai vizsgálata során megállapításra került, hogy a Kárpát-

medencében 1901-2017 között intenzívebb felmelegedés tapasztalható a globális 

átlaghoz viszonyítva. Magyarország területén 1,15 oC-os átlaghőmérséklet-emelkedést 

detektáltak a globális 0,9 oC-hoz képest, ami szignifikáns különbségnek számít. A 

magyarországi felmelegedés különösen a nyári és tavaszi hónapokban szembetűnő, ugyanis 

ezen évszakokban akár az 1,3 oC-t is meghaladta a hőmérséklet-emelkedés, ami bőven a 

globális átlag fölé helyezi térségünket. A melegedési időszakok közül kiemelkedik az 1981-

2017 közötti évtizedek, melyhez remek illusztrációt nyújt az alábbi ábra. A felső térképen a 

teljes évi hőmérséklet-emelkedés értékei láthatók, mely értelmében a keleti országrészben 

akár 1,5 oC-os felmelegedés vagy éppen ezt meghaladó mérték is tapasztalható, míg a 

nyugati országrész ebből a szempontból mérsékeltebb változásnak volt kitéve. Az 

ismertetett körülbelül 40 éves periódus már “szabad szemmel” is jól érzékelhető, nem 

véletlenül juthatnak eszünkbe “régi nagy havazások” vagy kemény mínuszok a múltból. Bár 

az emlékezés ilyetén torzítása agyunk játékaként is felfogható, mégis ehelyütt konkrét 

meteorológiai mérések is igazolják sejtéseinket. Kiemelt jelentőségű a nyári hónapok 

hőmérsékletének alakulása a vizsgált periódusban, melyet a 11. ábra mutat be. Közelítőleg 

hasonló mintázat rajzolódik ki az egyes országrészek között, azonban a színek mélysége 

jelezte hőmérsékleti tartomány jelentősen különbözik az éves adatsoroknál megismerttől. A 

nyári hőmérséklet-növekedés mértéke ugyanis abban a tartományban kezdődik, ahol az 
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éves átlag befejeződött és egészen 2,4oC vagy a fölötti értéknél éri el a maximumát. Újból ki 

kell hangsúlyozni, hogy a mért hőmérsékleti értékek 1981-2017 közötti alig 40 éves időszakot 

ölelnek fel, így még sokkolóbb az átlagban 2 oC növekedés földtörténeti szempontból teljes 

mértékben elhanyagolható idősávban a Kárpát-medence területén. 

11. ábra: Átlaghőmérsékletek (°C) területi változása 1981-2017 közötti időszakban 
Magyarországon 

Éves átlaghőmérséklet Nyári évszak átlaghőmérséklet 

  
 

FORRÁS: NÉS-2 

A lehulló csapadék mennyiségével kapcsolatos múltbeli tendenciák hasonlóan a globális 

folyamatokhoz, hazánk esetében sem rajzolnak ki homogén területeket, azonban néhány 

alapvető trend a múlt évszázad időjárási adatsoraiból is leszűrhető. Magyarországon az éves 

átlagos csapadékmennyiség 580 mm körül található, habár a hőmérsékleti szélsőségekhez 

képest jelentősebb eltérések is tapasztalhatók az ország területén. Az Alföld egyes, kisebb 

kiterjedésű délkeleti részein ez a mennyiség akár az 500 mm-t sem éri el, míg a délnyugati 

határszélen és a Bakony térségében 700 mm fölötti csapadékmennyiség a jellemző. Ezen 

értéknél magasabb, 800 mm-t meghaladó éves csapadék csak kis foltokban, a Mátra és a 

Bükk csúcsai közelében, valamint a Kőszegi-hegységben jelennek meg, köszönhetően a 

domborzati viszonyoknak, illetve a Földközi-tengertől való távolságnak, mint a két fő 

csapadékmennyiség-alakító tényező a Kárpát-medencében. A lehulló éves csapadék 

mennyisége igen változatos képet mutat, az extrémitások némely esetben akár egymást 

követő években is kialakulhatnak, jelentős kihívás elé állítva például a hazai gazdálkodókat, 

de igaz ez a megállapítás szinte a teljes társadalmi-gazdasági szerkezetre is. Jól szemlélteti 

ezt a kijelentést, hogy a 2010-es év az 1901 óta tartó mérések során a legcsapadékosabb volt, 

míg a soron következő 2011-es esztendő ugyanakkor a legszárazabbnak adódott. A 

szélsőségek további megjelenési formája a sokéves átlagtól való eltérés mértéke: a 
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nedvesebb periódusok az 1981-2010-es normál időszakhoz képest akár 60%-os eltérést is 

mutathatnak, míg a száraz irányban ez az eltérés maximum 30% körül adódott. A nedves 

időszakok intenzitása tehát jelentős mértékben megnőtt az utóbbi évtizedekben, ez pedig 

különösen hangsúlyossá teszi a fenntartható vízgazdálkodás hazai gyakorlatának kérdését 

is. A hirtelen lezúduló csapadékok helyben tartása, az elöntések megakadályozása, ezzel 

párhuzamosan az épített környezeti értékek, az infrastruktúra elemek megóvása elemi 

érdeke a különböző területi szintű kormányzati szereplőknek. Különösen igaz ez abban 

esetben, ha az extrém mennyiségű csapadékot esetleg egy hosszabb aszályos időszak követ, 

ezáltal a túlságosan sok és a túlságosan kevés mennyiség egyaránt megoldandó feladatot 

nyújt hazánk hosszú távú fenntarthatósága területén. 

A megfigyelt hőmérsékleti és csapadék-eloszlási tendenciák után térjünk rá Magyarország 

várható éghajlati viszonyaira, melyhez kiindulópontot az 1961-1990 közötti megfigyelések 

nyújtanak alapot, az előrejelzések pedig 2071-2100 közötti időszakra érvényesek. A 

következő ábrák évszakos bontásban mutatják be először az átlaghőmérséklet, majd pedig 

a csapadékmennyiség megváltozásának várható alakulását egy olyan pesszimista szcenárió 

szerint, melynek alapja a folyamatosan emelkedő globális üvegházhatású gáz kibocsátás. 

Ennek értelmében az itt olvasható és látható értékek a legrosszabb forgatókönyvet jelentik, 

azonban igen érzékletesen bemutatják a Kárpát-medence éghajlati kitettségét és a 

kapcsolódó országok, így Magyarország környezeti, társadalmi és gazdasági rendszereinek 

átlagon felüli sérülékenységét. A tavaszi átlaghőmérséklet-változás a négy évszak közül a 

legvisszafogottabb, körülbelül 3 oC körül alakulhat, jelentősebb területi egyenlőtlenségek 

nélkül. Ezzel szemben a téli és őszi emelkedés elérheti és sok esetben meg is haladhatja a 4 

oC-t, mely óriási nyomást helyez a természeti értékekre és ezen keresztül az ember alkotta 

rendszerekre, szolgáltatásokra.  
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12. ábra: Évszakos átlaghőmérséklet-változás Magyarországon 2071-2100 között az 1961-1990-
es szintet figyelembe véve 

 

FORRÁS: BARTHOLY ET AL. (2007) 

A tavaszi, őszi és téli hőmérséklet-változás során kelet-nyugati különbségeket vehetünk 

észre, melytől lényegesen eltér a nyári hónapokra érvényes projekció eredményei. Az itt 

megfigyelhető észak-déli lejtő akár 0,5 oC-os különbséget is okozhat az egyes országrészek 

között, azonban a területi trendek mellett érdemes megfigyelni a hőmérséklet-emelkedés 

mértékét, amely az igen drasztikus, 5 oC-t is elérheti a déli országrészben. Tanulságos 

összehasonlítás: a nemzetközi éghajlatpolitikai tárgyalások (ld. részletesen a 3. fejezetet) 

jellemzően 2 oC körül akarják tartani a globális átlaghőmérséklet-emelkedést a 21. század 

végéig (bő kétszáz éves periódus) az ipari forradalomhoz képest, ezzel szemben 

Magyarországon alig 100 év alatt ennek két és félszeresét jelzik előre a forgatókönyvek. 

Érzékelhető tehát hazánk kiemelkedő éghajlati érzékenysége, mely egyben megszabja 

a klímavédelmi beavatkozások sürgősségét és halaszthatatlanságát is. 

A 13. ábrán ugyanezen paraméterek mellett a csapadékmennyiség megváltozására 

vonatkozó regionális klímamodellek eredményei láthatók.  
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13. ábra: Évszakos csapadékösszeg-változás Magyarországon 2071-2100 között az 
1961-1990-es szintet figyelembe véve 

 

FORRÁS: BARTHOLY ET AL., 2007 

Összességében megállapítható, hogy Magyarország területén a 21. század végéig nem fog 

szignifikáns mértékben kevesebb vagy több csapadék hullani éves átlagban, mint a 20. 

század végén. Amiért mégis kiemelten kell foglalkozni a területtel, az az évszakos eloszlás 

szélsőségeinek megjelenése. Az előrejelzések alapján egy különösen pesszimista szcenárió 

szerint az őszi és tavaszi változások körülbelül 5-10 mm körül alakulnak, ugyanakkor igen 

jelentős eltérések figyelhetők meg a téli és nyári csapadékösszeg terén. Télen 30-35 mm-nyi 

többlet várható a Kárpát-medence egyes részein, mely a felmelegedő hőmérséklettel és a 

nedves időszakok intenzitásának erőteljes növekedésével együtt már egy olyan komplex 

veszéllyé áll össze, mely nagyságrendileg emeli meg az ország árvízi veszélyeztetettségét. 

Mivel hazánk szinte teljes területe vízgyűjtő területként funkcionál, ezért az elmarad(hat)ó 

havazások, illetve az emelkedő hőmérséklet miatti intenzívebb olvadási periódusok 

jelentősen növelhetik folyóvizeink vízhozamát és késő téli és kora tavaszi hónapokban. A 

nyári hónapokban ezzel szemben nagyságrendileg hasonló mennyiségű, csak éppen 

ellentétes előjelű, szignifikáns csapadékösszeg-csökkenés várható Magyarország területén, 

mely kiegészül a korábban megismert, akár 5oC-os hőmérséklet-növekedéssel. Látható 

tehát, hogy a nyári hónapokban minden eddiginél súlyosabb aszályokra, csapadékmentes és 

hőhullámokkal sújtott időszakokra kell felkészülni, mely párhuzamba állítva az országra 
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jellemző elöregedési folyamatokkal, különösen fontos fenntarthatósági és élhetőségi 

kihívásra irányíthatja rá a döntéshozók figyelmét. 

A hazai tendenciákat összefoglalva tehát megállapíthatók a legfőbb éghajlati 

következmények a 21. század idejére: Magyarország éghajlata mediterranizálódik, 

melynek következtében átalakul a jelenleg érvényes klimatikus besorolás, a telek 

mérsékeltebbek és ebből fakadóan esősebbek lesznek, ezzel szemben a nyarak forróbbá és 

szárazabbá válnak. A csapadékmennyiség évszakos eloszlásának megváltozásából fakadóan 

egyszerre kell felkészülni a hosszan tartó aszályos időszakokra, azonban a hirtelen lezúduló 

eső elöntéseket és akár folyamatosan fennálló árvízi és villámárvízi veszélyeztetettséget von 

maga után. A nedves időszakok intenzitása tovább növekedhet, mely természetszerűleg 

megnöveli a viharok gyakoriságát és nagyságát egyaránt, súlyos gazdasági károkat okozva 

úgy az épített környezeti elemekben, mind a természetes élőhelyek területén. Az itt leírt 

változások alapjaiban változtatják meg Magyarország lehetőségeit a következő 

évtizedekben, mely értelmezhető a fenntarthatóság mind a négy dimenziójának (környezet, 

társadalom, gazdaság, ember) oldaláról.  

Az ismertetett hőmérsékleti és csapadékösszegek jobb megértése érdekében érdemes az 

ún. extrém indexek nyelvére is lefordítani a változásokat, melyek közelebb hozzák a gyakran 

csak száraz tényekként megjelenő oC-kat és mm-ket. A 21. század végéig a fagyos napok 

száma (amikor a napi maximum hőmérséklet 0oC alatt marad) szinte nullára redukálódhat, 

de akár 30 nappal mindenképpen csökkenhet a 20. század végéhez képest. A másik oldalt a 

hőségriadós napok száma jelzi, ami a napi középhőmérséklet 25 oC-t meghaladó értékét jelzi. 

Ez a mutató jelenleg ma Magyarországon – természetesen figyelembe véve a területi és 

domborzati viszonyokat és jellemzőket – körülbelül 14-18 nap körül mozog. Ez az érték a 21. 

század végéig akár 30-40 nappal is megnőhet a legpesszimistább szcenáriók szerint. 

Érzékletesebben kifejezve: hazánk területén a 21. század végére akár két teljes hónapnyi 

időtartamban nem fog a napi középhőmérséklet 25 oC alá süllyedni! Látható, hogy az itt 

bemutatott extrém indexek megkérdőjelezhetetlenül jelzik Magyarország átlagon felüli 

veszélyeztetettségét a klímaváltozással szemben. 
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Ellenőrző kérdések  
1. Melyek a klímaváltozás által okozott legaggasztóbb éghajlati szélsőségek globális 

szinten? 
2. Melyek a legdinamikusabban melegedő régiója Földünknek? 
3. Hogyan jellemezhető a csapadék-eloszlás megváltozása globális szinten? 
4. Magyarország területén milyen hőmérsékleti és csapadék-eloszlási anomáliákkal 

találkozhatunk a jövőben? 
5. Melyek a legsérülékenyebb régiói Földünknek? 
6. Milyen összefüggés vázolható az éghajlatváltozás okozta extrém időjárási jelenségek 

és a fenntarthatósági kérdések között? 
  

http://nimbus.elte.hu/~klimakonyv/Klimavaltozas-2011.pdf
http://www.aloki.hu/pdf/0501_001017.pdf
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3. Nemzetközi és hazai éghajlatpolitika 

3.1. Nemzetközi klímapolitikai megállapodások 

A globalizálódó környezeti ügyekben, s az éghajlatváltozás várható hatásaiból adódó 

problémák esetében egyaránt, már csak azok globális és komplex jellegéből adódóan is 

feltétlen szükségessé vált a hatékony nemzetközi együttműködésre való törekvés az 

adatgyűjtéstől kezdve az elemzéseken át az eredmények értékeléséig, valamint az ezeken 

alapuló megvalósítandó célok és beavatkozási területek, feladatok stb. megfelelő 

lehatárolásáig. Célszerű szem előtt tartani azt is, hogy a tudományos megfigyelések és 

értékelések ugyan jelentős mértékben hozzájárulhatnak a környezetterhelés mérsékléséhez 

és az alkalmazkodóképesség megerősítéséhez, azonban önmagukban nem elegendőek 

ahhoz, hogy a globális társadalmi-gazdasági folyamatok, hatalmi és gazdaságpolitikai 

változások következtében fellépő környezeti és szociális kockázatokat is képesek legyenek 

kezelni. 

Már az 1972. évi stockholmi ENSZ világkonferencia napirendjén is szerepelt a klímaváltozás 

témaköre.  A konferencia záródokumentuma pedig két ajánlást tartalmazott a klímás 

problémakörhöz kapcsolódóan, mégpedig az energiatermelés és –felhasználás környezeti 

hatásainak vizsgálatát, köztük a szén-dioxid-kibocsátásból adódó hatásokat felmérésének 

szükségességét, valamint a különféle gazdasági tevékenységek lehetséges éghajlati 

következményeinek értékelésének fontosságát. A stockholmi konferencia ajánlásai az 1975. 

évi páneurópai csúcstalálkozón (Európai Együttműködési és Biztonsági Értekezlet (Helsinki, 

1975)) is megerősítésre kerültek.  1979-ben Genfben pedig már kifejezetten az 

éghajlatváltozással és a klímapolitikával is foglalkozó világkonferencia is megrendezésre 

került, ahol a hatékonyabb együttműködést sürgették a globális éghajlat valószínűsíthető 

megváltozásának megelőzésére. A Környezet és Fejlődés Világbizottság 1987. évi jelentése 

is kitért az üvegházhatású gázok kibocsátására, és utalt az éghajlatváltozás komoly 

valószínűségére, továbbá felvetette egyezmény kidolgozásának szükségességet.  

A környezetpolitika témaköréhez kapcsolódóan, ennek részét képező klímapolitika első, 

konkrét kezdeti lépéseként 1990-ben látott napvilágot az Egyesült Nemzetek 

Szövetségének (ENSZ) azon közgyűlési határozata, mely egyértelműen kijelentette egy 

nemzetközi klímaegyezmény kidolgozásának szükségességét, melynek jelentőségét a 

tapasztalható globális jelenségek és lokális hatások, valamint a klímaváltozás várható 
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hatásaira vonatkozó különféle tudományos előrejelzések is egyértelműen alátámasztották. 

Az alapos előkészítést és szerteágazó, sokrétű tárgyalásokat, egyeztetéseket követően végül 

1992. május 9-én New Yorkban került elfogadásra az ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezménye (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change), 

melyet 1992. június 13-án a Rio de Janeiro-i ENSZ Föld-csúcs konferencián hitelesítettek 

aláírásukkal az érintettek.  

Az Éghajlatváltozási Keretegyezményhez minden ENSZ tagállam csatlakozott, melynek 

általános célkitűzése, hogy a jelenlegi éghajlatváltozási folyamat megállítható legyen egy 

olyan szinten és időhatáron belül, mely nem veszélyezteti a társadalmak fenntartható 

fejlődését. Az előzőekben említett cél elérése érdekében az elővigyázatosság elvének szem 

előtt tartása mellett csökkenteni szükséges az üvegházhatású gázok (szén-dioxid, metán 

stb.) emberi tevékenység következtében létrejövő légköri kibocsátásokat, valamint ezzel 

egyidőben arra is fel kell készülnie az emberiségnek, hogy milyen változásokkal, várható 

hatásokkal kell majd szembenéznie és ezekhez miként tud alkalmazkodni egy-egy térség 

annak társadalmi-gazdasági-természeti adottságainak figyelembe vétele mellett. A 

kialakult, napjainkban is fennálló össztársadalmi problémához kapcsolódó nagyobb 

történelmi felelősségüket a fejlett országok elismerték és a Keretegyezményben anno azt 

vállalták, hogy az adott országok légköri kibocsátásai nem lesznek magasabbak 2000-ben, 

mint 1990-ben voltak.  

A közép-kelet európai országok közül többen csatlakoztak ehhez a vállaláshoz, azonban 

gazdasági helyzetükre, fejlettségükre való tekintettel az 1990. évi helyett más viszonyítási 

szintet, bázisévet választhattak. Továbbá a fejlett országok olyan vállalást is tettek, miszerint 

a fejlődő országokat támogatni fogják a kibocsátás-szabályozási és az alkalmazkodási 

feladataik megoldásában egyaránt.  

A fejlődő országok elsődleges feladatuknak a fejlettségbeli lemaradásuk enyhítését, a 

szegénység leküzdését tekintették, és így jogot formáltak mindenekelőtt az 

„energiaszegénység” csökkentése miatt a kibocsátásaik növelésére is. Klímapolitikai 

programjaik teljesítéséhez elvárták a fejlettektől a pénzügyi és technológiai támogatást, 

aminek kétségkívül voltak komoly etikai alapjai is. E támogatások megajánlása nélkül nem 

lehetett volna egyetértést elérni, de ez az előírás csak a fejlettekre vonatkozott; térségünk 

átmeneti gazdaságú országai nem vállaltak ilyen jellegű jogi kötelezettséget. A 

támogatásokkal megvalósuló kibocsátás-szabályozási vagy alkalmazkodási projektek 
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elősegítése a Globális Környezeti Alap (GEF, Global Environmental Facility) hatáskörébe 

kerültek. 

14. ábra: Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény logója 

 

FORRÁS: HTTPS://PUBLIC.WMO.INT/EN/FILES/UNFCCCWHITEPNG 

Az Egyezményben a Részes Felek tudomásul veszik, hogy a Föld éghajlatának változása 

és annak káros hatásai az emberiség közös gondját képezik. Figyelembe veszik, hogy az 

üvegházhatású gázok történelmi és jelenlegi kibocsátásának legnagyobb része a fejlett 

országokból eredt, továbbá, hogy a fejlődő országok az egy főre jutó emissziók miként 

alakulnak. A dokumentum számos korábbi kapcsolódó eseményre, megállapodásra, 

valamint egyéb dokumentumra emlékeztet többek között például az 1972 júniusában 

Stockholmban megrendezésre került ENSZ Emberi Környezetről szóló konferencia 

Nyilatkozatának idevágó passzusaira, az ózonréteg védelméről szóló 1985. évi Bécsi 

Egyezményre, illetve az ózonréteget pusztító anyagok 1987. évi Montreáli Jegyzőkönyvének 

1990. június 29-én módosított formájára, valamint a Közgyűlés 1989. december 22-i, 44/206. 

számú tengerszint emelkedéssel kapcsolatos (szigeteket, mélyen fekvő partszakaszokat 

érintő) potenciális káros hatásokat értinő határozatára, továbbá a Közgyűlés 1989. december 

19-i, 44/172. számú az elsivatagosodást megakadályozni kívánó határozat végrehajtására 

szóló intézkedéseire stb. Az Egyezmény kitér a Közgyűlés 1989. december 22-i, 44/228. 

számú határozatának az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciájára 

vonatkozó rendelkezéseinek, az 1988. december 6-i, 43/53. számú, az 1989. december 22-i, 

44/207. számú, az 1990. december 21-i, 45/212. számú és az 1991. december 19-i, 46/169. 

számú határozatokban szereplő rendelkezésekre, melyek a globális éghajlat megvédésre 

vonatkoznak, mégpedig a ma élő és eljövendő generációk érdekében.  
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Az Egyezményben rögzítésre kerül azon megállapítás, miszerint az éghajlatváltozás 

megértéséhez és a kapcsolódó jelenségek, ill. problémák megoldásához szükséges lépések 

környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból akkor a leghatékonyabbak, ha azok 

releváns tudományos, műszaki és gazdasági szempontok figyelembe vétele mellett kerülnek 

kialakításra és azokat folyamatosan újraértékelik a területek legújabb ismeretei, eredményei 

alapján.  

Az Egyezmény kitér az eltérő fejlettségi szinten lévő, különböző fejlődési utat bejáró 

országok az éghajlatváltozással kapcsolatos különféle intézkedéseinek diverzifikálási 

lehetőségeire többek között megállapítva azt is, hogy a azok gazdaságilag saját jogon 

indokolhatók és más környezeti problémák megoldásához is hozzájárulhatnak. A 

dokumentumban rögzítésre került az is, miszerint az éghajlatváltozásra való felkészülést, 

várható hatásokra való reagálást a társadalmi és gazdasági fejlődéssel harmóniában célszerű 

megvalósítani.  

Már az Egyezmény megkötésének pillanatában egyértelmű volt, hogy ez egy hosszabb 

folyamat kezdetét jelentő dokumentum, már csak abból adódóan is, hogy a fejlett országok 

ekkor néhány évre előre vállalták kibocsátásaik korlátozását és a dinamikusan fejlődő 

országok is igényt tartottak arra, hogy a felzárkózásuk miatt, ill. ahhoz kapcsolódóan a 

kibocsátásaik növekedhessenek, ne korlátozza a gazdasági növekedésüket e klímapolitikai 

kezdeményezés. A nemzetközi klímapolitikai egyezmények, megállapodások, 

konferenciák tanulmányozása során megfigyelhető a klímapolitikai, környezeti és a 

gazdaságpolitikai, profitorientált érdekek egyeztetésének nehézsége, mely jelen 

társadalmi-gazdasági berendezkedés mellett alapvetően befolyásolja a folyamatok 

eredményességét. 

Az 1995 és 1997 között lefolytatott tárgyalások eredményeként látott napvilágot az 

Egyezmény Kiotói Jegyzőkönyve, melyben a fejlett országok 2012-ig átlagosan 5% 

kibocsátás-csökkentést vállaltak. Ennek a Jegyzőkönyvnek nem lett része az USA és később 

Kanada is kilépett belőle.  

2012-ben fogadták el a Jegyzőkönyv Dohai Módosítását, ennek keretében a csatlakozó 

fejlett országok 2020-ig már átlagosan 18% kibocsátás-csökkentést vállaltak. Ennek a 

módosításnak az USA és Kanada mellett már Japán és Oroszország sem lett részese, s 

továbbá mivel nem csatlakozott megfelelő számú ország a módosítás e fejezet 

megjelenésének időpontjáig nem lépett hatályba.  
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2015-ben fogadták el a Párizsi Megállapodást, mely szintén a 1992-es Keretegyezmény 

hatálya alatt került kidolgozásra és szorosan kapcsolódik a szintén ugyanebben az évben 

jóváhagyott új ENSZ programhoz. Az ENSZ 193 tagállama 2015 szeptemberében fogadta el 

a Fenntartható Fejlődési Célokat (Sustainable Development Goals, SDGs) tartalmazó új 

fejlesztési programját, mely 17 átfogó célt és 169 kapcsolódó tartalmi, pénzügyi és 

intézményi részcélt foglal magába, melyek integrált rendszert alkotnak a fenntartható 

fejlődés nemzetközi keretbe helyezése és a fejlesztési célokkal való összehangolása 

érdekében. 

A COP (Conference of the Parties), vagyis Részes Felek Konferenciája jelenti a 

nemzetközi klímapolitikai tárgyalások elsődleges keretét, melyet a 15. ábra szemléltet. A 

szervezet általában évenként egy ülésszakot tart. A harmadik ülésszakon került elfogadásra 

1997-ben a Kiotói Jegyzőkönyv, azonban annak végrehajtásához szükséges szabályozási 

háttérről négy évvel később Marrakesh-ben sikerült megegyezni teljesen. A Kiotói 

Jegyzőkönyv meghosszabbítását és azzal együtt egy újabb, de már egyetemesebb 

jegyzőkönyv vagy megállapodás elfogadását 2009-re tervezték, de az akkori legmagasabb 

szintű koppenhágai „klímacsúcson” nem sikerült ezekről megegyezni (COP15). Eddig 

összesen három ülésszakot tartottak Lengyelországban (2008 Poznan COP14; 2013 Varsó 

COP19; 2018 Katowice COP24). 

15. ábra: A nemzetközi klímapolitikai tárgyalások szervezeti felépítésének alapkerete 

 

FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS 

A Részes Felek Találkozója (Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties, 

CMP ) a Kiotói Jegyzőkönyvben részes országok tárgyalásainak szervezeti kereteit jelenti, 

mely a COP ülésszakban tartja saját üléseit, akárcsak a Párizsi Megállapodás Részes Felek 
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Találkozóira (CMA, Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the 

Paris Agreement). A CMP eseményeken az USA csak megfigyelőként vesz részt, hasonlóan 

Oroszországhoz a CMA találkozókon addig, ameddig nem kerül sor részükről a Párizsi 

Megállapodás ratifikálására. 

Abban az esetben, ha nincsen olyan ország, amely a szigorú feltételek betartása mellet 

vendégül tudna látni egy COP rendezvényt, úgy a Titkárság székhelyén, Bonnban tartják a 

megbeszélést. A tárgyalásokat két szakértői testület segíti, melyek gyakrabban üléseznek: 

 Végrehajtási eszközökkel foglalkozó testület (SBI, Subsidiary Body for 

Implementation), 

 Tudományos és technológiai témákkal foglalkozó testület (SBSTA, Subsidiary Body 

for Scientific and Technological Advice). 

A fentiek mellett az utóbbi években újabb testületek létrehozására került sor, mint például: 

 Alkalmazkodási, 

 Technológiai és 

 Finanszírozási Bizottságok. 

Továbbá egy átmenetileg működő munkacsoport is létezett időszakosan (APA, ad hoc 

munkacsoport), mely kifejezetten a Párizsi Megállapodás szabályainak kidolgozásával 

kapcsolatos elsődleges egyeztetési fórumként funkcionált. 

Az Éghajlatváltozási Keretegyezményhez kapcsolódóan az 1995 óta megrendezésre kerülő 

Részes Felek konferenciái helyszíneit a 2. táblázat tekinti át. Számos fontos megállapodás, 

tárgyalás, részletekkel kapcsolatos egyeztetések történtek, ill. történnek a COP 

rendezvényeken, melyeken a résztvevő országok felkészült delegációkkal vesznek részt. Az 

ülésszakokon az országok hivatalos delegációin túlmenően számos megfigyelő is részt vesz 

például különféle nemzetközi szervezetek, nem kormányzati szervezetek képviselői 

(parlamenti képviselők, környezetvédő, tudományos, vállalkozói szervezetek, újságírók 

stb.). 

2. táblázat: UNFCCC konferenciák 

Év UNFCCC Konferencia Ország, város 

1995 UNFCCC COP 1 Németország, Berlin 

1996 UNFCCC COP 2 Svájc, Genf 

1997 UNFCCC COP 3 Japán, Kiotó 
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Év UNFCCC Konferencia Ország, város 

1998 UNFCCC COP 4 Argentína, Buenos Aires 

1999 UNFCCC COP 5 Németország, Bonn 

2000 UNFCCC COP 6 Hollandia, Hága 

2001 UNFCCC COP 6 Németország, Bonn 

2001 UNFCCC COP 7 Marokkó, Marrakes 

2002 UNFCCC COP 8 India, Delhi 

2003 UNFCCC COP 9 Olaszország, Milánó 

2004 UNFCCC COP 10 Argentína, Buenos Aires 

2005 UNFCCC COP 11 Kanada, Montreal 

2006 UNFCCC COP 12 Kenya, Nairobi 

2007 UNFCCC COP 13 Indonézia, Bali, Nusa Dua 

2008 UNFCCC COP 14 Lengyelország, Poznan 

2009 UNFCCC COP 15 Dánia, Koppenhága 

2010 UNFCCC COP 16 Mexikó, Cancun 

2011 UNFCCC COP 17 Dél-afrikai Köztársaság, Durban 

2012 UNFCCC COP 18 Katar, Doha 

2013 UNFCCC COP 19 Lengyelország, Varsó 

2014 UNFCCC COP 20 Peru, Lima 

2015 UNFCCC COP 21 Franciaország, Párizs 

2016 UNFCCC COP 22 Marokkó, Marrakes 

2017 UNFCCC COP 23 Németország, Bonn 

2018 UNFCCC COP 24 Lengyelország, Katowice 

FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS 

Az éghajlatváltozás problémakörének sajátossága, hogy mind a kiváltó okok (például az 

üvegházhatású gázok kibocsátása), mind a valószínűsíthető hatások (természeti, társadalmi, 

gazdasági stb. következmények) globálisak. Amint az korábban már említésre került a 

nemzetközi figyelem az 1970-es években fordult a globális éghajlati rendszer változásai és az 

antropogén folyamatok ezekre gyakorolt hatásai felé. Az ezt követő évtizedben az IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, Kormányközi Éghajlatváltozási Testület) 

megalakulásával egyre több tudományos információ jutott el a politikai döntéshozókhoz. A 

nemzetközi klímapolitikai együttműködésre néhány más folyamat is komoly hatással lehet. 
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Az újabb globális környezeti megfigyelések és elemzések még inkább egyértelművé tehetik 

a globális környezet állapotában végbemenő veszélyes folyamatokat. Ez megerősítheti vagy 

akár még nagyobb mértékűvé teheti azokat a korábbi becsléseket, amelyek meghatározzák, 

hogy az éghajlatváltozás és következményeinek elkerüléséhez milyen időtávon belül, 

mekkora kibocsátás-csökkentésre lenne szükség. Ebben segítséget nyújthatnak többek 

között az IPCC Értékelő Jelentései (Assessment Report), de a felelősség megosztásával 

kapcsolatos viták feloldásához ez önmagában továbbra sem elegendő.  

Az IPCC 2018. október 8-i sajtókonferenciáján tette közzé a Tematikus Jelentés döntéshozók 

számára készített összefoglalóját, mely összegezi a 1,5 fokos és 2 fokos globális hőmérséklet-

emelkedéssel járó környezeti, társadalmi és gazdasági hatásokat és kockázatokat, valamint 

az ehhez szükséges üvegházgáz-kibocsátás csökkentésének mértékét. A 2 fokos melegedés 

1,5 fokra való limitálása nagyon gyors változtatásokat igényel az energiatermelés, 

közlekedés, építőipar, mezőgazdaság és ipar területein. A kiadott jelentés annak elemzésére 

fókuszál, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy a 1,5 Celsius foknál nagyobb melegedés 

elkerülhető legyen. Vizsgálataik alapján ehhez 2030-ig mintegy 45%-os globális kibocsátás-

csökkentésre lenne szükség, melyből a fejlettebb országok csoportjának kellene nagyobb 

részt vállalnia. (Az IPCC két másik tematikus jelentést is készít: „Klímaváltozás és a 

szárazföld”, valamint az „Óceán és Krioszféra az éghajlatváltozás tükrében”, melyek 

megjelenése 2019-ben várható).  

A Párizsi Megállapodás (2015) számos témakörhöz kapcsolódóan tartalmaz általános 

előírásokat, rendelkezéseket stb., azonban az azokhoz kapcsolódó szabályrendszer 

tisztázása nélkül. A 2018-as katowicei ülésszak már ezen szabályrendszer részleteivel 

foglalkozott olyan témakörökben mint légköri kibocsátások, piaci és nem piaci eszközök, 

alkalmazkodás, klímapolitikai hatások, finanszírozás, átfogó globális értékelés stb. Ehhez 

kapcsolódóan többek között például érdemes megemlíteni a kiemelten sérülékeny fejlődő 

országok kifogását, mely szerint az alkalmazkodás témaköre és azok pénzügyi, finanszírozási 

lehetőségei nem kapnak megfelelő figyelmet. A kisebb szigeteken élő fejlődő országok 

esetében túlélési kérdés, hogy a globális melegedés ne haladja meg a 1,5 Celsius fokot. A 

kompromisszumos megoldásokon alapuló szövegváltozatok segítségével számos 

rendelkezés esetében olyan átmeneti, nem mindenre kiterjedő szabályokban állapodtak 

meg, melyek pontosítására, értékelésére a későbbiekben még visszatérni szükséges. A 

Párizsi Megállapodás végrehajtásának eljárásrendje tisztázásra került, ez azonban nem 



BUZÁSI A., PÁLVÖLGYI T., SZALMÁNÉ CSETE M. (2018). K-FAKTOR – KLÍMA, GAZDASÁG, TÁRSADALOM 

 

2018 BME GTK KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN TANSZÉK 47 

 

változtat azon a tényen, hogy az eddigi vállalások megvalósításával sem akadályozható meg 

a várható hatások bekövetkezésé, s nem tartható féken a jelenlegi globális éghajlatváltozási 

folyamat.  

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) álláspontja szerint egyre inkább 

bizonyos, hogy e szélsőséges és veszélyes jelenségek egyértelműen az antropogén 

eredetű éghajlatváltozás rovására írhatók, így ezek halmozódása, a kockázatok és a károk 

fokozódása az éghajlati sérülékenység feltárásának jelentőségére, valamint a megelőzés és 

a felkészülés fontosságára hívják fel a figyelmet.  A helyzet és a teendők nemzetközi 

folyamatában a következő fontos lépést jelentheti majd az IPCC 2022-ben megjelenő 6. 

Értékelő Jelentése. E Jelentésben szereplő fontosabb megállapítások is nagymértékben 

befolyásolhatják a Párizsi Megállapodás további sorsát. 

A környezetpolitika, ennek részeként is a klímapolitika tervezése és teljesítése nemcsak 

a kormányok, ill. nemcsak kormányközi feladatokat jelent az emberiség számára. A 

szubszidiaritás elvének megfelelően mindenki a maga szintjén és eszközeivel képesek 

hozzájárulni a hatékony megoldáshoz legyen szó a különböző tudományágak 

képviselőiről, vállalkozókról, önkormányzatokról, civilszervezetekről, családokról stb. A 

különféle szakterületi, érdekképviseleti csoportok nemzetközi szervezetei segítik a tagjaik 

közötti együttműködés kialakítását és a megállapodások végrehajtásához kapcsolódóan is 

hatékonyan tudnak működni közösen, aminek várhatóan egyre fontosabb szerepe lehet a 

környezeti problémák megoldásában. 
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3.2. Az Európai Unió klímapolitikája 

Az Európai Unió már a kezdetektől igen aktív résztvevője a nemzetközi klímapolitikai 

együttműködéseknek és igen sokat tett azért, hogy az előző alfejezetben említett 

megállapodások létrejöhessenek. Az EU akkori tagállamai együttesen 8%, 20% majd 

minimum 40% kibocsátás-csökkentést vállaltak a Kiotó Jegyzőkönyvhöz, a Dohai 

módosításhoz és legutóbb a Párizsi Megállapodáshoz kapcsolódóan. Az EU tagállamai 

minden tárgyalási fázisban, helyzetben és témakörben messzemenően elismerték a 

különösen sérülékeny fejlődő országok sajátos helyzetét és vállalták, hogy segítséget 

nyújtanak számukra például támogatást a klímapolitikai terveik elkészítéséhez, a várható 

változásokra való felkészüléshez stb.  

A nemzetközi klímapolitikai vállalásokkal harmóniában alakultak az EU által a klímapolitika 

területén bevezetett eszközök, megoldások mint például a klímapolitikai program 

kidolgozása, vagy a kibocsátás-csökkentési, alkalmazkodási és finanszírozási célok 

figyelembe vétele az ágazati tervezésben, programokban és a jogi eszközökben egyaránt. 

1995-től kezdve az EU külön klíma és energia csomagokat, jogszabályokat dolgozott ki a 

vállalt csökkentések gyakorlati megvalósításának elősegítése érdekében is. A kapcsolódó 

jogszabályok kitérnek a közösségi emisszió-kereskedelem szabályozására, az 

energiahatékonyság javítására és a megújuló energiaforrások használatára irányuló 

előírásokra is.  

A jelenleg hatályban lévő jogszabálycsomag értelmében a Dohai módosítással 

összefüggésben az uniós vállalások teljesítését is szolgálja magába foglalva az EU szintjén az 

1990-ez szinthez képest 2020-ra legalább 20%-os kibocsátás-csökkentést, az 

energiahatékonyság 20%-os javítását és a megújuló energiaforrások átlagosan 20%-os 

arányának elérését. A következő klíma-energia csomagnak értelemszerűen majd a Párizsi 

Megállapodáshoz kell igazodnia, valamint az EU azon szándéknyilatkozatához miszerint 

2030-ra legalább 40%-os kibocsátás-csökkentést tervez elérni, ill. vállal és ennek 

teljesítéséhez legalább 27%-os energiahatékonyság javítás és a megújulók arányának 27%-

os növekedése szükséges. 

Az EU-ban az utóbbi évtizedekben kerültek egyre inkább előtérbe nemcsak a 

mitigációval, hanem a várható hatásokhoz való alkalmazkodással kapcsolatos 

elképzelések. A közösségi alkalmazkodási törekvésekkel kapcsolatos általános koncepciót a 
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2007-ben megjelent ún. „zöld könyv” (COM 354, 2007) foglalta össze, amit két évvel később 

az ún. „fehér könyv” (COM 147, 2009) követett. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 

(EEA, European Environmental Agency) a klímaváltozás európai térséget érintő szerteágazó 

hatásairól és sérülékenységéről szóló értékelő jelentése 2012-ben látott napvilágot, mely 

jelentős mértékben hozzájárult az uniós alkalmazkodási stratégai-tervezési folyamat 

kialakításához. 

 Az alkalmazkodáshoz kapcsolódó, adaptációs közösségi célok és intézkedések stratégiai 

keretét a Bizottság által 2013 tavaszán elfogadott „Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

EU stratégiája” (COM 216, 2013) c. dokumentum tartalmazza. Ennek általános célkitűzése az 

éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliencia erősítése az EU tagállamokban. A hatékony 

tagállami stratégia alkotás elősegítése érdekében a Bizottság útmutatót készített (COM 134, 

2013), s a tagállamok projektjeihez a közösségi költségvetésből is forrásokat biztosítanak. A 

stratégiai dokumentum szerint minden érintett ágazat szakpolitikai programjába integrálni 

kell az alkalmazkodás követelményeit.  

2012. márciusában az Európai Bizottság Európai Éghajlati Adaptációs Platform néven a 

témakörrel kapcsolatos szakmai tanulmányok, jó gyakorlatok stb. és kapcsolódó EU-s 

adatbázisok széles körét felölelő tematikus portált indított.  
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3.3. A hazai éghajlatpolitika keretei 

Magyarország az EU-csatlakozás óta a többi uniós tagállammal együttműködve vesz részt 

mind a nemzetközi tárgyalási folyamatban, mind az ahhoz is kapcsolódó közösségi 

programok és jogi eszközök kidolgozásában, végrehajtásában. Már korábban is, vagyis 1991–

2004 között egyeztetések folytak az EU akkori tagállamai és a társult államok között; részben 

ennek is volt betudható, hogy ez utóbbiak „átmeneti gazdaságú” országokként tevőlegesen 

bekapcsolódtak a nemzetközi egyeztetési folyamatba. Magyarország az ENSZ 

Éghajlatváltozási Keretegyezményt megerősítő okiratát 1994. február 24-én helyezte 

letétbe az ENSZ főtitkáránál. Magyarország mind a négy, már említett nemzetközi 

klímapolitikai megállapodáshoz csatakozott.  

A hazai klímapolitikai feladatok átfogó keretét a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 

biztosítja. Az Első Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-1) tudományos, szakmai 

megalapozását a KvVM-MTA közös hároméves kutatási projektje jelentette. Az ún. VAHAVA 

projekt (VAHAVA: Változás-Hatás-Válaszadás) keretében a 2000-es évek közepén első ízben 

került napvilágra, hogy Magyarország éghajlati sérülékenysége európai léptékben is 

jelentős. A VAHAVA Jelentés felhívja a figyelmet, hogy a hazánkra jellemző területi 

egyenlőtlenségek és a nagy társadalmi különbségek még tovább erősíthetik a klímaváltozás 

várható elsődleges hatásait, így a következmények komplex, környezeti-társadalmi-

gazdasági szempontú vizsgálata kiemelten fontos lenne. A várható hatások tekintetében a 

Jelentés az akkor tudásanyag, ismeretanyag, kutatási eredmények szintetizálása alapján 

kiemelte az extrém időjárási jelenségek gyakoriságának, intenzitásának és gazdasági 

következményeinek növekedését, a szárazodás és a felmelegedés jelenségét. A VAHAVA 

megfogalmazása szerint a klímaváltozással kapcsolatos teendők alapvető célja a hazai 

élhetőség megőrzését, a jövőbeni társadalmi-gazdasági haladást akadályozó 

klímaváltozási korlátok feloldását, ill. mérséklését, valamint a megmaradás elemi 

feltételeit jelentő hazai természeti környezet, természeti erőforrások pusztulásának 

megakadályozását kell szolgálja. A NÉS-1 elkészítését az Éhvt. 3. §-a írta elő. A nemzetközi 

kötelezettségvállalásokkal összhangban első alkalommal a 2008−2025 időszakra került 

kidolgozásra az éghajlatváltozási stratégia. A NÉS-1 célkitűzéseinek megvalósítására a 

2009–2010-es időszakra vonatkozóan kidolgozásra került a Nemzeti Éghajlatváltozási 

Program. 
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A jelenlegi magyarországi klímapolitika meghatározó dokumentuma az Országgyűlés által 

2018. október 31-én elfogadott Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) jelenti. 

A stratégiai dokumentum a 2018-2030 közötti időszakra vonatkozik és 2050-ig nyújt 

kitekintést. Három fő, különálló részből épül fel, mégpedig: 

- Hazai Dekarbonizációs Útiterv (HDÚ); 

- Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS); 

- és a „Partnerség az éghajlatért” Szemléletformálási Terv. 

A 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra is kitekintést nyújtó 

második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (a továbbiakban: NÉS-2) kidolgozása során a 

közpolitikai cél egy olyan nemzeti éghajlatváltozási stratégia megalkotása volt, amely 

lefekteti azokat a célkitűzéseket, amelyek megvalósításával az éghajlatváltozás által 

előidézett hatások hosszútávon kezelhetők. Ez két úton valósítható meg. A nemzetközi 

erőfeszítésekkel összhangban mérsékelnünk kell az üvegházhatású gázok kibocsátását, 

továbbá – hazánk érdekeit szem előtt tartva – növelnünk kell a szén-dioxid elnyelő 

kapacitásainkat. Ezek a lépések hozzájárulnak a nemzetközi klímavédelmi 

együttműködéshez, amelynek sikeres megvalósítása esetén hosszútávon mérsékelhető az 

üvegházhatású gázok légköri koncentrációja, amely a globális légköri hőmérséklet további 

emelkedési ütemének csökkenéséhez vezet. A CO2 kibocsátás-csökkentése és az elnyelő 

képesség növelése mellett szükséges az ország területét érő hatások objektív értékelése is. 

A 16. ábra mutatja be a NÉS-2 célrendszerét.  

A NÉS-2 kiemeli, hogy az éghajlatváltozás csak egyike azoknak a környezeti, társadalmi, 

gazdasági problémáknak, amelyek a természeti erőforrások készleteit és minőségét 

veszélyeztetik, és akadályát képezik a fenntartható fejlődésnek. Kárpát-medencei 

létalapjaink – gazdag vízkészleteink, termőföldjeink, erdeink, változatos élővilágunk – tartós 

megóvása nemzetstratégiai jelentőséggel bír. A biológiai sokféleség csökkenése, az 

áradások és aszályok súlyosbodása, a termőföld pusztulása, a vizek és a levegő 

szennyeződése, az idegenhonos inváziós fajok és kártevők terjedése, a környezeti okokra 

visszavezethető megbetegedések gyarapodása által okozott hatások és azok 

következményei a klímaváltozással együtt olyan komplex problémakört alkotnak, amely 

kihívásokra hatásos választ csak összehangolt, távlatos koncepciók adhatnak. A NÉS-2 cél- 

és eszközrendszere – összhangban más ágazati és horizontális stratégiákkal – lehetővé teszi 
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az EU és hazai pénzügyi források éghajlatvédelmi célokra fókuszáló felhasználását és 

nyomon követését. 

16. ábra: A Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2018-2030) célrendszere 

 

FORRÁS: NÉS-2 P.12 

A NÉS-2 a mitigációs–adaptációs célkitűzés-kettősnek megfelelően egy-egy 

dekarbonizációs és adaptációs jövőképre (vízióra) támaszkodik: 

 Dekarbonizációs jövőkép: ”a fenntartható fejlődés felé” Magyarország a gazdasági 

versenyképesség és növekedés, a társadalmi jólét megteremtése és a szegénység 

elleni küzdelem, valamint az éghajlatvédelem szempontjait egyaránt figyelembe 

vevő pályán fokozatosan áttér az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra. A 

helyesen megválasztott klímapolitikai irányok, a megfelelően ambiciózus kibocsátás-

csökkentési célok az ország versenyképességét is pozitívan befolyásolják, különösen 

hosszú távon. Az áttérés elsődleges hajtóereje nem a nemzetközi kötelezettségeknek 

való megfelelés szándéka, hanem a fenntartható fejlődés nemzetstratégiai céljainak 

elérése, különösen a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés mérséklése, az anyag- és 

energiatakarékos technológiák térnyerése, a megújuló energiaforrások elterjedése 

vonatkozásában. 

 Adaptációs jövőkép: ”felkészülni az elkerülhetetlenre, megelőzni az elkerülhetőt!” 

Hazánk az éghajlatváltozás valószínűsíthető következményeit tekintve Európa egyik 
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legsérülékenyebb országa. Az éghajlatváltozás várható magyarországi hatásainak, 

természeti, társadalmi és gazdasági következményeinek elhárítása érdekében az 

alkalmazkodás és a felkészülés teendői – elsősorban a vízgazdálkodás, a 

mezőgazdasági termésbiztonság, valamint a természeti értékeink és az emberi 

egészség megóvása terén – már rövidtávon beépülnek a szakpolitikai tervezésbe és a 

gazdasági döntéshozatalba. 

Az éghajlatpolitika tématerületeit az Éhvt.5 jelöli ki. Ennek megfelelően a NÉS-2 négy 

tematikus specifikus célkitűzést határoz meg, amelyek az átfogó célok részletesebb, 

szakterületi kifejtését jelentik (lásd 16. ábra): 

 Dekarbonizáció: Cél az éghajlatváltozás hajtóerői elleni küzdelem keretében, a 

nemzetközi és EU tagságunkból adódó kötelezettségek figyelembevételével az 

alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés az üvegházhatású gázok 

(CO2, CH4, N2O, F-vegyületek stb.) kibocsátásának csökkentése és a természetes 

nyelő kapacitások megerősítése révén. A szén-dioxid geológiai közegben történő 

elhelyezését és tározását az Európai Unió a dekarbonizáció egyik lehetséges és 

ajánlott eszközének tekinti, ezért szükséges a környezeti és biztonsági kockázatok, 

valamint a gazdaságosság további vizsgálata annak érdekében, hogy a technológia 

esetleges alkalmazása a lehető legkisebb kockázattal járjon. 

 Az éghajlati sérülékenység területi vizsgálatának térinformatikai megalapozása: Az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás területi és ágazati stratégiai integrációja 

részletes információkat igényel a változásokkal szembeni társadalmi, gazdasági és 

környezeti sérülékenységről. Cél egy olyan, hazai kutatásokon és a földmegfigyelés 

eredményein alapuló, többcélú felhasználásra alkalmas térinformatikai adatrendszer 

folyamatos működtetése, amely objektív információkkal segíti a változó 

körülményekhez igazodó, rugalmas tervezést, döntés-előkészítést és 

döntéshozatalt. 

 Alkalmazkodás és felkészülés: Az éghajlati alkalmazkodás célja a nemzeti 

(természeti, humán és gazdasági) erőforrások készleteinek és minőségének 

megóvása, a változó külső feltételekhez való rugalmas természeti, társadalmi, 

gazdasági és szakpolitikai válaszok előmozdítása. Cél, hogy a felkészülés 

                                                 
5 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. 
évi LX. törvény 
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összehangolt választ adjon a klíma-, energia-, élelmezés- és vízbiztonság, valamint a 

kritikus infrastruktúra-biztonság hosszútávon fennálló problémaköreire. 

 Éghajlati partnerség biztosítása: Cél, hogy a magyarországi klímapolitika széleskörű 

partnerség és társadalmi-gazdasági konszenzus keretei között valósuljon meg. 

Növelni szükséges az éghajlatváltozással, a megelőzési és alkalmazkodási 

intézkedésekkel kapcsolatos tájékozottságot és közbizalmat. Az államnak – többek 

között az energiatakarékosság, a klímabarát közbeszerzések terén – tartós és 

folyamatos példaállítással kell segítenie e konszenzus kialakulását. Erősítendő a civil, 

a karitatív és az egyházi szervezetek, önkormányzatok szerepe, valamint a gazdasági 

érdekképviseletek, kamarák részvétele a közös cselekvésekben, hiszen a 

klímapolitikai célok költséghatékony teljesüléséhez az államháztartáson kívüli 

források bevonása is elengedhetetlen. 

A NÉS-2 – hasonlóan más, több ágazatot átfogó, horizontális stratégiákhoz – az ágazati 

tervezést segítő, önálló célrendszert és konkrét cselekvési irányokat kitűző, azonban az 

ágazati fejlesztési törekvéseket nem felülíró tervdokumentum. E tekintetben a NÉS-2 a 

klímapolitika, a zöldgazdaság-fejlesztés és az alkalmazkodás átfogó keretrendszere, amely 

az éghajlatvédelem céljait (ideértve a nemzetközi kötelezettségeket is) és cselekvési irányait 

tükrözi mind ágazati, mind területi dimenziókban a szakpolitikai és gazdasági tervezés 

számára, illetve a társadalom egésze felé. Egy olyan stratégiáról van szó, amely koordináló 

szerepet vállal a többi ágazati stratégia vonatkozásában. 
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Ellenőrző kérdések  
1. Mikor került elfogadásra az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és mi volt a 

jelentősége? 
2. Mikor lépett életbe a Kiotói Jegyzőkönyv és miről szól? 
3. Mit jelent a COP? 
4. Hogyan épül fel a nemzetközi klímapolitikai tárgyalások szervezeti háttere? 
5. Mi volt a Párizsi Megállapodás legfontosabb célkitűzése? 
6. Jellemezze az Európai Unió klímapolitikáját! 
7. Hogyan épül fel a Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia? Milyen négy 

specifikus célkitűzést fogalmaz meg a dokumentum? 

http://real.mtak.hu/41196/1/NATeR_kotet_MFGI_2016_BedeFA.pdf
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4. Klímastratégiai tervezés 

4.1. Az éghajlatvédelem ágazati integrációja 

Klímastratégiák ágazati tervezési keretei 

A megelőzés és az alkalmazkodás a világ valamennyi térségében összefügg a technológia 

átadás előtt álló akadályok lebontásával, a pénzügyi eszközök mozgósításával, valamint 

mindazon beavatkozással, amelyek a viselkedési mód megváltozását és a technológiai 

lehetőségek kiaknázását segítik elő. A politikai struktúrától és a társadalmi tudatosságtól 

függően a stratégiák és intézkedések optimális keveréke országról országra változik. A 

kormányzatok a megfelelő intézkedések életbe léptetésével hozzájárulhatnak az 

éghajlatváltozás kedvezőtlen következményeinek elhárításához. A kormányok a 

klímavédelmi stratégia megválasztása terén válaszút előtt állnak: a kevésbé „üvegház-

intenzív” technológiák áttörését mozdítják elő, avagy a fogyasztói szokások 

megváltoztatására törekednek. Számos ország figyelemreméltó eredményeket könyvelhet 

el az említett technológiák meghonosítását támogató politikai keretek kialakítása terén. Az 

elmúlt 20-30 évben jelentős tapasztalatok halmozódtak fel az energiahatékonyság javítása, 

a mezőgazdasági politikák környezeti hatásainak mérséklése, illetve más - az 

éghajlatváltozáshoz közvetlenül nem kapcsolódó – természet megőrzési és 

környezetvédelmi célkitűzések kapcsán. Az üvegházhatású gázok kibocsátás-

csökkentését és az éghajlati alkalmazkodást célzó politikák könnyebben valósíthatók 

meg a gyakorlatban, ha a fenntartható fejlődés egyéb szempontjainak is eleget tesznek. 

A klímavédelem főbb stratégiai elemei a következők: 

 megfelelő intézményi háttér és strukturális keretek kialakítása, 

 energiahordozók árpolitikája (például energia/szén adó, támogatások leépítése), 

 önkéntes megállapodások az iparban, 

 fogyasztó-oldali energiagazdálkodás előmozdítása, 

 szabályozók és szabványok (például energiahatékonyságot előmozdító szabványok 

bevezetése a berendezések és a tüzelőanyagok esetében), 

 új, energiahatékony technológiák kifejlesztését célzó K+F támogatások, 

 új, energiahatékony technológiák elterjesztését célzó piacfejlesztési és 

demonstrációs programok, 
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 megújuló energiahordozók piacának kialakítása, 

 oktatás és nevelés, információs és tanácsadó szolgálatok. 

Az éghajlatváltozás ésszerű kezelése a megelőzési, alkalmazkodási és ismeretbővítési 

intézkedések és beavatkozások együttes alkalmazásával érhető el. Az optimális 

intézkedéscsomag országonként, térségenként, sőt akár településenként is különböző lehet. 

A valódi kihívást nem az jelenti, hogy megtaláljuk az elkövetkező száz évre érvényes 

leghatásosabb klímapolitikát, hanem az, hogy olyan körültekintő stratégiát válasszunk, ami 

az újabb ismeretek fényében rugalmasan módosítható (ld. 17. ábra). 

17. ábra: Az éghajlatváltozás, mint komplex biztonsági kérdés  

 
FORRÁS: PÁLVÖLGYI T. ÉS CSETE M. (2011) A FENNTARTHATÓSÁG FELÉ VALÓ ÁTMENET LEHETŐSÉGEI 

MAGYARORSZÁGON. GAZDÁLKODÁS 2011. 5. SZÁM PP 467-478 
 

Az idejekorán bevezetett megelőzési intézkedések javíthatják az üvegházhatású gáz 

koncentrációk stabilizálásának esélyét. A stratégiáknak kettős feltételnek kell 

megfelelniük: egyrészt szembe kell néznünk az elhamarkodott intézkedések gazdasági 

kockázatával (azaz az elhamarkodott intézkedések érdekében történő forrásátcsoportosítás 

később indokolatlannak bizonyulhat), másrészt számolni kell a késlekedés gazdasági 

kockázatával (azaz a ma elhalasztott, de később szükségesnek bizonyuló intézkedések a 
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jövőben nagyobb mértékű forrásbevonást igényelnek). A legtöbb országban lehetőség van 

zéró társadalmi költségű intézkedések széleskörű bevezetésére. 

Kiemelkedő jelentőségük van az éghajlatváltozás folyamataival, következményeivel és 

társadalmi-gazdasági hatásaival kapcsolatos (egyre bővülő) ismereteknek és 

információknak. Különösen nagy az információértékük az éghajlati érzékenységgel, a károk 

és következmények számszerűsítésével, illetve egyes társadalmi-gazdasági jellemzőkkel 

(például a gazdasági növekedéssel és az energiahatékonyság javításának ütemével) 

kapcsolatos ismereteknek. Szintén jelentősek a megelőzés és az alkalmazkodás 

költség/haszon viszonyaira vonatkozó elemzések. A kibocsátás-korlátozással és az 

alkalmazkodással kapcsolatos (alacsony költségű és/vagy költség-hatékony) főbb 

intézkedések a következők: 

• az energiahatékonyságot támogató intézkedések bevezetése, ideértve a hatékonyság-

javítás intézményi akadályainak leépítését, 

• az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedéséhez vezető gyakorlat és politika 

megváltoztatása (például egyes támogatások és szabályozók leépítése, a környezeti 

költségek beépítése (internalizálása), torzító árviszonyok mérséklése a közlekedésben 

stb.), 

• tüzelőanyag váltás a nagy széntartalmú energiahordozókról az alacsony 

széntartalmúakra (például szénről és olajról földgázra, illetve megújuló 

energiahordozókra), 

• az üvegházhatású gázok nyelőinek megerősítése (például javított erdőgazdálkodás és 

földhasználat), 

• új technológiák kifejlesztése a metán, a dinitrogén-oxid és egyéb üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentésére, 

• a kibocsátás-korlátozást előirányzó nemzetközi együttműködés különféle formáinak 

ösztönzése (például nemzetközi szén/energia adó vagy forgalmazható kibocsátási 

engedélyek bevezetése, az együttes végrehajtás mechanizmusa), 

• nemzetközi és nemzeti energiahatékonysági szabványok és normák kialakításának és 

alkalmazásának elősegítése, 

• az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésére irányuló önkéntes 

megállapodások elterjesztésének ösztönzése, 
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• oktatás, nevelés, tudatosság-fejlesztés, valamint a fenntartható fejlődéssel, illetve a 

megelőzési és alkalmazkodási stratégiák szempontjából lényeges pozitív fogyasztói 

szokásokkal kapcsolatos tanácsadási és információs szolgáltatások kialakítása, 

• stratégiai tervezés és programok az éghajlatváltozás következményeihez való 

alkalmazkodás terén, 

• az éghajlatváltozás okainak és következményeinek jobb megértését szolgáló, illetve az 

alkalmazkodás lehetőségeit feltáró kutatások ösztönzése, 

• technológiai kutatások és fejlesztések a fosszilis eredetű üvegházhatású gázok 

kibocsátásának minimalizálása, illetve a nem-fosszilis energiaforrások piacra jutása 

terén, 

• az intézményi mechanizmusok javítása (például továbbfejlesztett - az 

éghajlatváltozáshoz kapcsolódó károk kockázat-megosztását követő - biztosítási 

rendszer kialakítása). 

Az üvegházhatású gázok nettó kibocsátásának mérséklése mind technológiai, mind 

gazdaságossági szempontból kivitelezhető. A kibocsátás-csökkentés az energetikai, ipari, 

közlekedési, lakossági/kereskedelmi, valamint a mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási 

ágazatokkal kapcsolatos innováció előmozdítása, a megfelelő ágazatpolitikai intézkedések 

bevezetése, továbbá a műszaki fejlődés felgyorsítása útján érhető el. A mind sürgetőbb 

klímavédelmi intézkedéseket a fenntartható fejlődés kritériumaival összhangban célszerű 

kialakítani. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával közvetlenül össze nem függő társadalmi 

és környezeti kritériumok szintén korlátozhatják a kibocsátás-csökkentés műszaki 

lehetőségeinek teljes körű kiaknázását. A legfőbb – térségi és települési szinten is 

alkalmazható - ÜHG kibocsátás-csökkentéssel járó beavatkozásokat a 3. táblázatban 

összegezzük. 

Számos lehetőség kínálkozik az éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodásra 

és a nemzetgazdaságokban, illetve a természetes ökoszisztémákban fellépő károk 

enyhítésére. A mezőgazdaságtól az energetikán, a parti területek kezelésén vagy a 

halászaton át az egészségügyig szinte valamennyi ágazatban lehetőség kínálkozik 

alkalmazkodási intézkedések bevezetésére. Ezen intézkedések egy része javítja a 

társadalmak alkalmazkodóképességét; legalábbis az éghajlat jelenlegi változékonyságának 

vonatkozásában.  
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3. táblázat: ÜHG kibocsátás-csökkentés elsődleges helyi és térségi szintű beavatkozási 
területei 

I. ÉPÜLETEK 
  Lakóépületek 
  Energetikai épületfelújítás 
   hőszigetelés 
   épületgépészet 
   megújulók (PV, napkollektor, hőszivattyú) 

távhő előállítás, korszerűsítés 
   Berendezések használata 
   használati melegvíz 
   hűtés 
   világítás 
   háztartási gépek 

 
 Középületek 
   Energetikai épületfelújítás 
   hőszigetelés 
   épületgépészet 
   megújulók (PV, napkollektor, hőszivattyú) 
   Berendezések használata 
   használati melegvíz 
   hűtés 
   légcsere 
    

 
II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
  szennyvízkezelés 

depónia-gáz (metán) hasznosítás 
újrahasznosítás, újrahasználat 

 

III. KÖZLEKEDÉS 
Közlekedési mód váltás 
 Kerékpáros közlekedés 
 Közösségi közlekedés 
Közlekedési igények befolyásolása 
 közlekedési igények mérséklése 

 szemléletformálással 
Forgalomtervezés és –szabályozás 
 Utazási távolságok mérséklése várostervezéssel 
 Forgalomcsillapító beavatkozások 

 
IV. MEZŐGAZDASÁG 

 Növénytermesztés: műtrágya, öntözővíz használat 
mérséklése, klímabarát agrotechnika, művelés 
Állattenyésztés: állati trágya biogáz hasznosítás, 
klímabarát takarmányozás, állattartási technika 
Erdészet: erdőtelepítés, tűzifa iránti igények 
mérséklése 

 
V. HORIZONTÁLIS ESZKÖZÖK 
 Várostervezés, energiaellátás 
 Távhőrendszerek  
 Okos mérés 
 Városi területhasználat, zöldfelületek 
Szabályozás 
 Zöld közbeszerzés 
 ESCO cégek 
 Támogatási konstrukciók 
 Szemléletformálás 

 

FORRÁS: BÍRÓ ET AL. (2017) ALAPJÁN SAJÁT SZERKESZTÉS 

 

Átmenet az alacsony karbontartalmú gazdaság felé és a fenntartható 
fejlődés 

Az alacsony karbontartalmú gazdaságra történő átmenetet – hasonlatosan a 

fenntarthatóság alapjaihoz – a mással nem pótolható természeti adottságok, ökoszisztémák 

és ezek szolgáltatásai alkotják. Lényeges kérdés, hogy a fenntartható fejlődés milyen 

mélységben „hatja át” az egyes éghajlatvédelmi stratégiákat, programokat, koncepciókat, 

milyen mértékben érvényesül a támogatási rendszerek, szabályozási környezet 

kialakításában. 

A stratégiai tervdokumentumok, illetve a támogatási rendszerek komplex értékelésére 

kidolgozott módszertan alapján kidolgoztuk az üvegházhatású gázok tartós kibocsátás-

csökkentését - azaz az alacsony karbontartalmú gazdaság felé való átmenetet – szolgáló 

fenntarthatósági értékrendet. Eszerint fenntarthatóság felé való átmenetet és a 
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dekarbonizációt, mitigációt egyaránt figyelembe vevő tervek, programok, stratégiák az 

alábbi szempontoknak felelnek meg:  

1. HELYI ÉS TÉRSÉGI KLÍMABARÁT FENNTARTHATÓSÁG. Járuljon hozzá a helyi 

fenntarthatósághoz, azáltal, hogy segíti a termék, nyersanyag és energia behozatalának 

kiváltását, a vállalkozások sokszínűségét, versenyegyenlőségét, a helyi gazdálkodás, 

kereskedelem és a helyben foglalkoztatás feltételeinek javítását, valamint a közösségi 

önellátást.  

2. GLOBÁLIS KLÍMACÉLOK. Járuljon hozzá a globális fenntarthatósághoz, különösen az 

üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésére vezető energia- nyersanyag- és 

víztakarékosság, továbbá a területigények mérséklése és a CO2 megkötő biokapacitások 

megerősítése révén 

3. KLÍMABARÁT VIDÉKI VILÁG. Segítse elő a vidéki életminőség javítását, javítsa a vidék 

megtartó- és vonzerejét (különös tekintettel a lakhatási körülmények és a háztartási fűtési 

mód javítására), erősítse a környezetkímélő, természet-megőrző mezőgazdasági 

szerkezetváltást. 

4. KLÍMABARÁT VÁROSOK.  Biztosítsa a városok erőforrás-kímélő fejlődési lehetőségeit, 

különös tekintettel a lakó- és középületek energiahatékonyságára, a közösségi közlekedés 

és a nem motorizált közlekedési módok elterjesztésére, továbbá a klímabiztos település-

szerkezet kialakítására.  

5. ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK MEGELŐZÉSE, MINIMALIZÁLÁSA. 

Törekszik az üvegházhatású gázok kibocsátásának továbbá a hulladékok, a légszennyező 

anyagok, a szennyvíz és a veszteség-hő kibocsátásának megelőzésére, illetve ahol ez nem 

lehetséges, e kibocsátások minimalizálására. 

6. TOVAGYŰRŰZŐ HATÁSOK ÉS ÁTTERHELÉSEK MINIMALIZÁLÁSA.   

Az üvegházhatású gázok kibocsátását megelőző dekarbonizációs és mitigációs 

tevékenységek nem vezethetnek a különböző környezeti rendszerek és térségek közötti 

szennyezés-átterhelésekhez. 

7. CO2 NYELŐ KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE.  Egyértelműen támogatnia kell a 

természeti értékek, az erdők, a települési zöldfelületek fejlesztését, továbbá a biológiai 

sokféleség megőrzését  

8. ÖKOLOGIKUS ÉS FELELŐS ERŐFORRÁS-HASZNÁLAT. A gazdálkodási tevékenységek, 

valamint a föld- és tájhasználat során az erőforrás-igény és környezethasználat vegye 
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figyelembe a környezet korlátos eltartó képességét, a helyi természeti létalapokat és 

ökoszisztéma szolgáltatásokat, továbbá segítse elő, hogy az erőforrások használata 

felelősségtudatos körülmények között történjen. 

9. DEMATERIALIZÁCIÓ, TAKARÉKOSSÁG A KIMERÜLŐ KÉSZLETEKKEL. A felhasznált 

nyersanyagok, ivóvíz és energiahordozók mennyiségét, a szállítási és raktározási igényeket 

minimalizálni kell. A természeti létalapokat biztosító meg nem újuló erőforrások 

igénybevételét minimálisra kell szorítani. 

10. ÚJRAHASZNOSÍTÁS – ERŐFORRÁS HATÉKONYSÁG. A fejlesztéseknek elő kell 

segíteniük az erőforrás-hatékonyság javítását, az ipari, mezőgazdasági és háztartási 

melléktermékek és hulladékok újrahasznosítását. 

11. ÉRTÉKVÉDŐ GAZDÁLKODÁS A MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOKKAL. A feltételesen 

megújuló természeti erőforrások és környezeti elemek készleteit, állapotát és önszabályozó 

képességét fenn kell tartani és ezeket csak megújuló képességük mértéke és üteme 

figyelembevételével lehet igénybe venni. 

12. ÁGAZATI INTEGRÁCIÓ. Segítse elő, hogy az ágazati politikákba (pl. közlekedéspolitika, 

és energiapolitika, fejlesztéspolitika, agrár- és vidékfejlesztési, terület- és településfejlesztési 

politikák stb.) beépüljenek a dekarbonizáció célkitűzései. 

13. INTEGRÁLT TERMÉKPOLITIKA.  Segítse elő az integrált termékpolitika érvényesülését 

azáltal, hogy a termelői és fogyasztói mintázatok átalakításának iránya az anyag és energia 

intenzív termékek és szolgáltatások körétől, az anyag és energia szegény, inkább tudás és 

kultúra alapú termelés és fogyasztás irányába kell, hogy mutasson.  

14. KLÍMATUDATOS FOGYASZTÁS. Segítse elő a termékekkel kapcsolatos 

klímatudatosság, mint fogyasztói magatartás javítását és a fenntartható fogyasztási 

szokások elterjesztését. 

15. KLÍMA-INNOVÁCIÓ. Segítse elő az innovációt, az innovatív, karbon-semleges termelési 

és gazdálkodási technikák elterjesztését, a rövid szállítási távolságú termék feldolgozási 

láncolat kialakítását, a termelők, forgalmazók, gyártók egymásközti lokális kapcsolatainak 

javítását. 

16. TUDÁSBÁZIS MEGERŐSÍTÉSE. Segítse elő az éghajlatvédelemmel kapcsolatos képzést, 

hozzáférést az információhoz és a tudáshoz, segítse a dekarbonizációt támogató szellemi 

kapacitások, szolgáltatások kiépítését. 
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17. NEMZEDÉKEK KÖZÖTTI IGAZSÁGOSSÁG ÉS TÁRSADALMI EGYENLŐSÉG. A 

természeti és egyéb erőforrások értékvédő, takarékos, hosszú távú szempontokat szem előtt 

tartó gazdálkodását kell megvalósítani, oly módon, hogy az hozzájáruljon a szegénység 

leküzdéséhez, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásához. 

18. TÁRSADALMI PARTICIPÁCIÓ. Segítse az érintett helyi közösségek, vállalkozók, civil és 

szakmai szervezetek részvételét a dekarbonizációs döntésekben, támogassa a civil 

társadalom önszerveződését és fejlődését. 
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4.2. Klímastratégiai tervezés az önkormányzatok szintjén 

A térségi és települési kibocsátás-csökkentési és alkalmazkodási törekvések célszerűen 

integrálódhatnak egyéb önkormányzati tervek, akcióprogramok, döntések rendszerébe. 

Ehhez javasolt lépések a következők: 

Térségi (megyei) klímapolitikai tervezés: Összhang a térségi közpolitikai dokumentumokkal 

– megyei területfejlesztési koncepció; megyei területrendezési terv; megyei 

környezetvédelmi akciótervek; megyei energiahatékonysági tervek 

Települési (helyi) klímapolitikai tervezés három szintje a következő: 

 Nagyvárosi (Budapest, megyei jogú városok) önálló városi klímapolitikai tervek – javasolt 

összehangolás a város önkormányzat gazdasági programjával; településrendezési 

tervvel; településfejlesztési koncepcióval; (tömeg)közlekedési koncepció etc. 

 Járási klímapolitikai tervek – az érintett önkormányzatoknak javasolt összevetni 

bizonyos települési tervekkel – gazdasági program; településfejlesztési koncepció; 

rendezés (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat). 

 A helyi klímapolitikai tervezés fontos elemét jelentheti az Európai Unió város-

rehabilitációs pályázataihoz előfeltételként szabott, s így az elmúlt fél évtizedben 

elkészült magyarországi integrált településfejlesztési stratégiák – különösen azok 

épületállománnyal illetve a helyi közlekedéssel összefüggő elemeinek – összevetése a 

készülő helyi (nagyvárosi és járási) klímapolitikai tervekkel. 

 

Az éghajlatváltozás megelőzésével (kibocsátás-csökkentéssel) kapcsolatos 
önkormányzati tervezés (helyi mitigációs tervezés) 

Települési szintű mitigáció alatt az ÜHG-kibocsátásokkal járó tevékenységek megelőzését, 

megszüntetését, illetve ezáltal az ÜHG-kibocsátások mérhető csökkentését értjük. A 

mitigáció beavatkozások, intézkedések útján valósul meg. A második Nemzeti 

Éghajlatváltozási Stratégia alapján a települések és a megyék számszerűen meghatározott 

nem kötelező dekarbonizációs célértékkel rendelkezhetnek. E lokális dekarbonizációs 

célértékeket lokális mitigációs beavatkozásokkal szükséges alátámasztani, melyek révén a 

település vagy térség a gazdasági versenyképesség és növekedés, a társadalmi jólét 

megteremtése és a szegénység elleni küzdelem, valamint az éghajlatvédelem szempontjait 

egyaránt figyelembe vevő pályán fokozatosan áttér az alacsony szén-dioxid kibocsátású 
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gazdaságra. Az áttérés elsődleges hajtóereje nem a kötelezettségeknek való megfelelés, 

hanem a fenntarthatóság felé történő átmenet nemzetstratégiai helyi céljainak elérése, 

különösen a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés mérséklése, az anyag- és 

energiatakarékos technológiák térnyerése, a megújuló energiaforrások elterjedése 

vonatkozásaiban. Mindezek figyelembevételével a helyi mitigáció célkitűzései a következők: 

• A fosszilis energiahordozók kiváltásának elősegítése, elsősorban az épületfűtés, a 

közlekedés és a hulladékgazdálkodás területén. Ezen célok teljesítése a hazánk által az 

Európa 2020 stratégia keretében vállalt 14,65%-os megújuló energia részarány elérését 

is segíti. 

• Az energiahatékonyság növelése és az energiatakarékosság előmozdítása, elsősorban 

az épületenergetika és a közlekedés, a mezőgazdaság és az ipar egyes – helyi szinten 

releváns - ágazati területein. Ezen intézkedések megvalósítása elősegítheti az Európa 

2020 stratégia keretében megfogalmazott 20%-os energiahatékonyság javulást. 

• Azon technológiák, szolgáltatások és fogyasztói szokások elterjesztésének ösztönzése, 

melyek a természeti erőforrások (különösen az energiahordozók, nyersanyagok és víz) 

igénybevételének mérséklése révén és a zárt anyagforgalmú rendszerek alkalmazásával 

segítik a karbonszegény gazdaság felé való átmenetet. 

• A dekarbonizáció helyi zöldgazdaság-fejlesztési eszközként való megjelenése. A 

dekarbonizáció megvalósítását a helyi gazdaságfejlesztés keretrendszerébe kell 

helyezni.  

• A „szén-dioxid természetes nyelő kapacitásainak növelése, elsősorban erdősítés és 

zöldfelület bővítés területein. 

Az Önkormányzatoknak alapvetően négy beavatkozási irány áll rendelkezésére, melyekkel 

ösztönözheti a klímastratégia megvalósulását: 

1. Intézkedéseket tehet saját intézményrendszerében (az önkormányzati épületek 

klímabarát átalakítása, szemléletformáló programok az önkormányzati iskolákban). 

2. Közvetlen szolgáltatásokat, illetve forrásokat nyújthat (hulladékudvar létesítése, vagy 

kedvezményes támogatási rendszer kidolgozása a szennyvízcsatornára való csatlakozás 

ösztönzésére, zöldfelület-gazdálkodás, vagy csapadékvíz gazdálkodás). 

3. Tervezés és szabályozás (települési klímaprogram indítása, önkormányzati 

rendeletalkotás). 



BUZÁSI A., PÁLVÖLGYI T., SZALMÁNÉ CSETE M. (2018). K-FAKTOR – KLÍMA, GAZDASÁG, TÁRSADALOM 

 

2018 BME GTK KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN TANSZÉK 66 

 

4. Partnerségi kapcsolatot építhet ki a helyi lakosokkal, civil szervezetekkel és a gazdaság 

szereplőivel és segítheti őket abban, hogy képessé váljanak klímavédelmi cselekvések 

végrehajtására. 

A mitigáció vonatkozásában négy olyan terület vagy ágazat létezik, ahol a települések 

leghatékonyabban tudják az ÜHG-kibocsátásukat csökkenteni: 

 

1. Épületek energiafelhasználásának csökkentése 

 A energiahordozók felhasználásának csökkentése 

 Az energiahatékonyság növelése 

 Lakossági és intézményi energiatakarékosság 

 Megújuló energiahordozók elterjesztése 

2. Közlekedés 

 A közösségi közlekedés elterjesztése, P+R parkolók kiépítése 

 A gyalogos és kerékpáros közlekedés infrastrukturális támogatása 

 Az áruszállítási igények logisztikai szervezése  

3. Hulladékgazdálkodás 

 A keletkező kommunális hulladék csökkentése 

 A hulladékok újrahasznosításának szorgalmazása, szelektív hulladékgyűjtés 

elterjesztése 

 Zöldhulladék komposztálása 

 A nem megfelelő műszaki védelemmel rendelkező lerakók bezárása, 

rekultivációja, ezáltal a légkörbe kerülő metán mennyiségének csökkentése, 

depóniagáz hasznosítása 

4. Helyi gazdasági ösztönzők 

 Helyi klímaalap létrehozása 

 Klímabarát beruházásokra adókedvezmény biztosítása 

Az éghajlati alkalmazkodással összefüggő önkormányzati tervezés (helyi 
adaptációs tervezés) 

A települési önkormányzatok akkor tudnak a legsikeresebben válaszolni a megváltozott 

klimatikus viszonyokra, ha szabályozási és fejlesztési feladataik során, a klímaváltozáshoz 
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való alkalmazkodással összefüggő feladataikat beépítik a település stratégiai 

dokumentumaiba: települési szerkezeti terv, települési rendezési terv, települési közlekedési 

koncepció, települési fejlesztési terv, települési hulladékgazdálkodási terv, stb. Az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó lehetséges önkormányzati intézkedések: 

• megfelelő intenzitású terület-felhasználás és beépítés megválasztása (a túlzott vagy 

túlzottan kis laksűrűség elkerülése), 

• a települések zöldfelületi és zöldterületi rendszerének védelme, fejlesztése parkok 

létesítésével, a beépítettség szabályozásával, 

• a tagolt települési rendszer alkalmazása, a városi hősziget hatás elkerülése érdekében, 

• a kompakt városok elősegítésével és vegyes terület-felhasználás kialakításával 

(munkahely-lakóhely) csökkentve közlekedési szükségleteket, 

• a csapadékvízzel való gazdálkodás, ami az elvezetésen kívül az ár- és belvízvédelmet 

szolgálja, a csapadékvíz megfelelő hasznosításáról is gondoskodik, (például a 

zöldfelületek öntözése), 

• építési előírások, szabványok felülvizsgálata, követelmények szigorítása az 

éghajlatváltozással együtt járó hatásoknak megfelelően (árvíz- és földcsuszamlás 

veszélye, tartószerkezeti állékonyság, épülethatároló szigetelések, anyagfáradás), 

• klímatudatos építészeti megoldások (épület-tájolás, uralkodó széláramlatok stb.) 

módszereinek kidolgozása és beépítése a rendezési tervekbe, 

• átfogó kockázatelemzések végzése az egyes kritikus infrastruktúra típusokra a 

katasztrófavédelemmel és az érintett közszolgáltatókkal együttműködve, 

• valamint a zöldmezős beruházások csökkentése, elkerülése. 

Az éghajlati szemléletformálással kapcsolatos önkormányzati tervezés 

A térségi és települési klímastratégiák szemléletformálási intézkedései az alábbi 

tématerületekre terjednek ki: energiatakarékosság és energiahatékonyság, 

megújulóenergia-hasznosítás, közlekedési energiamegtakarítás és kibocsátás-csökkentés, 

erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxid-intenzitású társadalmi berendezkedés és 

klímaadaptáció (ld. 4. táblázat). 
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4. táblázat: Térségi és települési klímastratégiákhoz javasolt szemléletformálási 
intézkedések 

Intézkedés  Célcsoport  Szemléletformálási tématerület  

Energia- és klímatudatossági 
kampány  

lakosság, gyermekek és 
fiatalok, vállalkozások, 
önkormányzatok  

energiatakarékosság és energiahatékonyság, 
megújulóenergia-felhasználás,   
közlekedési energiamegtakarítás és kibocsátás-
csökkentés, erőforrás-hatékony és alacsony széndioxid-
intenzitású társadalmi berendezkedés, klímaváltozás  

Energia- és klímatudatossági 
tájékoztató honlap 
kialakítása  

lakosság, gyermekek és 
fiatalok, vállalkozások, 
önkormányzatok és 
közintézmények, civil és 
szakmai szervezetek  

energiatakarékosság és energiahatékonyság, 
megújulóenergia-felhasználás,   
közlekedési energiamegtakarítás és kibocsátás-
csökkentés, erőforrás-hatékony és alacsony széndioxid-
intenzitású társadalmi berendezkedés, klímaváltozás  

Közlekedési-
környezetvédelmi 
programok és kampányok 
folytatása, bővítése  

önkormányzatok és 
közintézmények, vállalatok, 
munkavállalók, lakosság, 
gyermekek és fiatalok  

közlekedési energiamegtakarítás és kibocsátás-
csökkentés  

Nemzeti Energetikusi 
Hálózat felállítása  

önkormányzatok és 
közintézmények, lakosság, 
helyi vállalkozások  

energiatakarékosság és energiahatékonyság, 
megújulóenergia-felhasználás,  

Az energia- és 
klímatudatosság 
hangsúlyosabb 
figyelembevétele a 
környezeti nevelést 
elősegítő 
tananyagfejlesztésben   

pedagógusok, gyermekek 
és fiatalok 

fenntartható fejlődés, anyag- és energiatakarékosság,  
megújulóenergia-felhasználás,  
közlekedési energiamegtakarítás és kibocsátás-
csökkentés, klímaváltozás, erőforrás-hatékony és 
alacsony szén-dioxid-intenzitású gazdasági és társadalmi 
berendezkedés, klímaadaptáció  

Szemléletformálási és 
környezeti nevelési 
programok támogatása a 
2014-2020-as operatív 
programok keretében   

civil szervezetek, 
közintézmények (oktatási 
és hivatali), 
önkormányzatok  

fenntartható fejlődés, anyag- és energiatakarékosság, 
megújulóenergia-felhasználás, közlekedési 
energiamegtakarítás és kibocsátás-csökkentés, 
klímaváltozás, erőforrás-hatékony és alacsony 
széndioxid-intenzitású gazdasági és társadalmi 
berendezkedés, klímaadaptáció  

Önkormányzatok, helyi 
szervezetek, 
közintézmények, 
államigazgatási szervek és 
vállalkozások (munkáltatók) 
energia- és klímaügyi 
szemléletformálási 
tevékenységének 
támogatása  

közvetlen célcsoport: helyi 
szervezetek, 
önkormányzatok és 
közintézmények, 
államigazgatási szervek 
közvetett célcsoport: 
lakosság,  helyi 
vállalkozások  

energiatakarékosság és energiahatékonyság, 
megújulóenergia-felhasználás, közlekedési 
energiamegtakarítás és kibocsátás-csökkentés, 
erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxidintenzitású 
gazdasági és társadalmi berendezkedés, klímaadaptáció  

FORRÁS: ENERGIA ÉS KLÍMATUDATOSSÁGI SZEMLÉLETFORMÁLÁSI CSELEKVÉSI TERV6 

A térségi és települési szintű éghajlatvédelmi szemléletformálási tevékenységek 

koncepcionális kereteit a Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia „Partnerség az 

éghajlatért” Szemléletformálási Terve határozza meg. E Terv keretében a 

szemléletformálás fontosságára való figyelem felhíváson túl a dokumentum javaslatokat ad 

az oktatás, a média, a közigazgatás, komplex kampányok, mintául szolgáló jó gyakorlatok 

bemutatása terén kiépítendő partnerségi kapcsolatokra is. Szintén lényeges kiindulópont az 

Energia és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv, amely szerint a 

                                                 
6 1602/2015. (IX. 8.) Korm. határozata az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervről  
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tájékozottsági hiányosságok jellemzően az energiafogyasztás mértéke és összetétele, 

valamint a megújuló energiaforrások műszaki lehetőségei terén azonosíthatók. Kijelölt 

eszközei a kommunikációs és tájékoztatási kampányok, az oktatási-nevelési javaslatok, a 

támogatási lehetőségek, valamint a tervezést és végrehajtást segítő intézkedések. Ezért az 

energiafelhasználásra vonatkozó szemléletformálási intézkedések kapcsán fő cél a tudatos 

energiafogyasztói viselkedés kialakítása, az egyén életére gyakorolt, kedvező hatások 

tudatosítása a hatékony és változatos kommunikáció eszközeivel. A Cselekvési Terv 

intézkedéseivel hosszú távú cél annak elérése, hogy a fogyasztók egyéni érdekükként 

kezeljék a fenntartható fejlődést, klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segítő 

energiafogyasztásra való áttérést, valamint fogyasztói döntéseik során beruházásként 

tekintsenek a felmerülő költségekre, ezen motiváció hatására aktívan vegyen részt a 

dekarbonizáció folyamatában is. Mindezen célok megvalósulásának sikerét személyre 

szabott és az egyéni hasznosságot (pl.: okos mérő), személyes érintettséget hangsúlyozó 

intézkedések hozhatják meg. 

 

A városi éghajlatvédelem egyik sikeres eszköze: Fenntartható Energia-
Klíma Akciótervek (SECAP) 

A városok nagyban hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz, ami nem meglepő, ugyanis az 

európaiak körülbelül 75%-a városlakó. Tevékenységi központokként a városok jelentős 

ÜHG-kibocsátók, a városi térségek felelnek a globális energiafelhasználás 60–80%-ért és 

a CO2-kibocsátás ugyanilyen arányáért. Ezenkívül a városi területek rendkívüli mértékben 

ki vannak téve az éghajlatváltozás elkerülhetetlen és fokozódó káros következményeinek, 

így az áradásoknak, hőhullámoknak, part menti eróziónak és erdőtüzeknek. Amellett 

ugyanakkor, hogy a városok részben a probléma okozói, egyúttal a megoldásban is szerepet 

játszhatnak. Ennek egyik önkéntes eszköze a Fenntartható Energia-Klíma Akciótervek 

(SECAP) készítése. A 2015. év végéig elkészült dokumentumok elsősorban az CO2 

kibocsátások becslését tartalmazták, valamint az energiafelhasználás csökkentésére, az 

energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások felhasználásának bővítésére 

irányuló intézkedéseket határozták meg. 2015-től a kibővített SECAP keretében a csatlakozó 

városok vállalják, hogy – az addigi mitigációs tervezésen túlmenően – átfogó adaptációs 

stratégiát és akciótervet dolgoznak ki. Ennek keretében éghajlati kockázat és 

veszélyeztetettségi elemzést kell végezni, mely feltárja a település éghajlati sérülékenységét 
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és SWOT elemzés révén segíti az adaptációs beavatkozások meghatározását. A SECAP 

dokumentumok főbb tartalmi elemei a következők: 

 szükséges a bázisévi energiafelhasználási és CO2 kibocsátási „leltár” adatok 

meghatározása (pl. 2015. évre), 

 az új követelmények szerint a kibocsátási leltárt kell készíteni a metán és dinitrogén-

oxid kibocsátások becslésével, 

 szükséges az épületenergetikai, közlekedési és megújulók hasznosítására irányuló 

beavatkozások meghatározása, összhangban a település fejlesztési 

dokumentumaival.  

 éghajlati kockázat és veszélyeztetettségi elemzést kell végezni, mely feltárja a 

település éghajlati sérülékenységét és SWOT elemzés révén segíti az adaptációs 

beavatkozások meghatározását. 

A SECAP létrehozásának első alapfeltétele, hogy az adott településnek csatlakoznia kell a 

Covenant of Mayors szervezethez, azaz a Polgármesterek Szövetségéhez. A feltételrendszer 

egyszerű, egy olyan akciótervet kell kidolgozni a településnek, amely biztosítja a 

fenntarthatóságot, és az Európai Uniós elvárásoknak is megfelel. Ez a 40%-os CO2 

csökkentésében nyilvánul meg leginkább. A Fenntartható Energia-Klíma Akciótervek 

kidolgozásának folyamatát az alábbi 18. ábra mutatjuk be. A SECAP kidolgozásának főbb 

pillérei a következők: 

1. Motiváció és szervezés. A SECAP készítéséhez vezető út általában hosszú, amelyből a 

legnehezebb talán a szemléletmód váltás, és ennek hatásainak a lefordítása a hétköznapi 

emberek számára. Az első lépés egy SECAP elkészítéséhez, hogy az adott település 

önkormányzatának pozitív motivációja legyen a fenntartható energiagazdálkodás 

vonatkozásában, azaz az önkormányzat döntéshozó lássák ennek a pozitív 

következményeit, valamint a benne rejlő lehetőségeket. Több önkormányzat azonban azért 

kezd bele ilyen projektbe, mert szükséges egyéb Európai Uniós pályázatokhoz a SECAP 

megléte. 

Szintén lényeges előfeltétel a szükséges adminisztratív és szakértői kapacitások megléte. A 

„SEAP csoport” elvégzi a megfelelő dokumentációt és háttérmunkát, kapcsolatot tart a 

stakeholderekkel, valamint biztosítja a kommunikációhoz szükséges csatornákat. 

Tulajdonképpen ők a stakeholderek és az önkormányzat közötti összekötő szervezet, amely 
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kulcsfontosságú a megfelelő érdekegyeztetésben. Itt fontos megemlíteni, hogy a SEAP-nak 

meg kell felelnie a jelenleg érvényes helyi dokumentumoknak is; ennek a vizsgálata is az 

SEAP csoport feladata. A csoport felállításánál figyelembe kell venni, hogy mind 

önkormányzati szakemberek, mind pedig energetikai, építészeti, közlekedésfejlesztési 

szakemberek szerepet kapjanak a feladatban. 

2. Tervezés és megvalósítás. Miután az önkormányzat aláírta a Polgármesterek 

Szövetségébe való belépést, további tervezési lépések szükségesek. Az első lépés a 

kapcsolódó hatóságok és szervezetek definiálása, a második az integráltság vizsgálata és a 

harmadik a végső döntések meghozatala, amelyek a SECAP-ban szerepelni fognak. (Ehhez 

egy listát ajánl fel a dokumentum, amelyből bármelyik megvalósítható és megfelel a SECAP 

elvárásainak és a helyi körülményeknek). A tervezés és a megvalósítás során szükséges 

meghatározni a mitigációs beavatkozásokat, hiszen ezeknek nagy jelentőségük lehet a 

SECAP példaállítása, illetve a tényleges éghajlatvédelmi teljesítménye vonatkozásában. Sőt, 

ezek akár a SECAP bevezetése előtt is megvalósíthatóak, mintegy átmenetet képezve, és 

felkészülést biztosítva a SECAP nagyobb horderejű változásaira. 

18. ábra: A SECAP kidolgozási folyamata 

 
FORRÁS: SOLTÉSZ (2016) 
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Ellenőrző kérdések  
1. Melyek az ÜHG-kibocsátás fontosabb helyi és térségi szintű beavatkozási területei? 

2. Melyek a Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) fő fejezetei? 

3. Mi a települési (helyi) klímapolitikai tervezés három szintje? 

4. Melyek a helyi szintű éghajlati szemléletformálás főbb tématerületei? 

5. Melyek a SECAP kidolgozásának főbb pillérei? 
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5. A klímaváltozás gazdaságtana 

5.1. Mitigációs és adaptációs költségek, hasznok értelmezése 

A mitigációs és adaptációs költségek és hasznok értelmezése alapvető fontosságú a 

döntéshozatali folyamatokban, azonban a helyes értelmezés sok esetben jelentős 

nehézségekkel terhelt. A mitigáció során a döntéshozók könnyebb helyzetben találják 

magukat, mivel ebben az esetben a beruházások költsége, pl. a meglévő közösségi 

közlekedési eszközök CO2-csökkentése bizonyos technológiai paraméterek segítségével 

viszonylag egyszerűen meghatározható. A beavatkozások output oldalán az üvegházhatású 

gázok redukált kibocsátása szerepel, vagyis a döntéshozók a kiadások fejében könnyen 

érthető indikátorral találják magukat szemben. Ezzel ellentétes az alkalmazkodási 

beavatkozások értelmezése: a költség oldal itt is könnyen látható, pl. egy mobilgát létesítése, 

a közösségi közlekedésben szereplő járművek felkészítése hőhullámok esetén, az ebből 

származó haszon azonban a be nem következett károkon keresztül nyer „csak” értelmet. Ez 

esetben az eredmények érthetősége és értelmezhetősége is korlátozott, hiszen a 

döntéshozók számára nem áll rendelkezésre egy olyan egyértelmű mutatószám, melyet fel 

tudnának használni. Az el nem öntött területek nagysága, az ebből fakadó elkerült gazdasági 

kár csak becslés szintjén jelenik meg, ahogy a százévente levonuló rekord árvizeket is nehéz 

elképzelni még akkor is, ha a klímaváltozás a szélsőséges időjárási jelenségek 

megsokasodásához vezet. A hőhullámokra való felkészülés jegyében a klimatizált vagy 

sötétített ablakokkal ellátott városi buszok megelőzhetik a fokozott hőstressz kialakulását a 

különösen veszélyeztetett társadalmi csoportok körében. Itt az elmaradó károk 

monetarizálásnak módszertana különösen terhelt. Megbízható egészségügyi 

háttéradatokból kellene megbecsülni a kifejezetten a hőhullámok indukálta mortalitási ráta 

csökkenését, majd pedig pénzben kifejezni az emberi élet értékét. Habár ezen a ponton 

erkölcsi és etikai kérdéseket is felvethetünk, érdemes megjegyezni, hogy életbiztosítások 

piacán a kitöltendő kérdések eredményeként a biztosítók pontosan meg tudják állapítani, 

hogy „mennyit is érünk”. 

Az alkalmazkodási beavatkozások lehetőségei a döntéshozói információhiány mellett egyéb 

gátló tényezőkkel is terhelt. A teljes adaptáció a klímaváltozás negatív hatásaihoz képezi egy 

képzeletbeli halmaz legtágabb elemeinek összességét, azonban ezek az opciók a 

technológiai és a fizikai határok miatt sosem teljesen lehívhatók. Így a halmaz egy redukált 
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elemszáma ezen határokkal csökkentett lehetőségeket tartalmazza. Ugyancsak gátló 

tényező a gazdasági helyzet, a pénzügyi lehetőségek hiánya vagy éppen megléte. 

Lehetséges, hogy egy város teljes kötöttpályás közlekedési infrastruktúrája kritikus 

mértékben sérülékeny és azonnali beavatkozás szükséges például hőálló kompozit anyagok 

használatával, amelyhez a technológiai lehetőségek adottak, ám a város gazdasági 

lehetőségei messze a teljes felújítás költségkerete alatt maradnak. Végezetül az intézményi 

akadályok szerepelnek felsorolásunkban, amikor az előbb elképzelt helyzetben azért nem 

kerül sor a teljes infrastruktúra cseréjére, – miközben technológiai és pénzügyi akadályai sem 

lennének a projektnek – mert a teljes infrastruktúra egy idősávban történő lezárása teljesen 

ellehetetlenítené a városi közösségi közlekedést, ezért a döntéshozók nem támogatják a 

felújítás elkezdését. 

Az előző bekezdésekben oly gyakran emlegetett döntéshozatali rendszer 

kulcsfontosságú az adaptációs és mitigációs beavatkozások tervezése és végrehajtása 

során. Ezen döntéshozatali rendszer működése során több akadállyal is szembe kell, hogy 

nézzen. Elsőként a különböző költségnemek jelentkeznek, melyek a tranzakciós, az 

információ hozzáférése és a módosítás költségeit jelentik. Az alkalmazkodási beavatkozások 

döntő részében egy teljes alrendszerre vonatkoznak, pl. a közlekedés vagy az energiaszektor 

átalakítása szükséges a kívánt alkalmazkodási célállapot eléréséhez. Ebben az esetben, mint 

minden beruházás során, ahol pénzügyi tranzakciók is lebonyolításra kerülnek, számolni kell 

ezen tranzakciók költségével. Ugyancsak fontos költségnem az információ hozzáférésének 

költsége: kiváltképp a klímaváltozás negatív hatásaihoz való alkalmazkodás területén 

kiemelkedően fontos a megfelelő tervezési paraméterek lehatárolása. Ezek többnyire 

nagyon költségesen előállítható éghajlati adatokat, illetve regionális klímamodelleket jelent, 

vagy éppen az érintett ágazat minden részletet feltáró elemző vizsgálata, ahol nemcsak a 

közvetlen, hanem a tovagyűrűző hatásokra is fény derülhet. További mérlegelendő 

költségfajta az ún. módosítás költsége, mely az alkalmazkodási beavatkozás során akár 

gyökeresen megváltoztatott ágazati működésből fakad.  

Ugyancsak akadályként jelentkeznek a döntéshozatali rendszerben a piaci elégtelenségek, 

melyek közül az első és legfontosabb az externáliák kérdése. A klímaváltozás és a 

kapcsolódó negatív hatásokat sokszor az externáliák, vagyis külső gazdasági hatások 

állatorvosi lovaként is szokták jellemezni. A fejlett világ üvegházhatású gáz kibocsátása 

gyakran a fejlődő világ sérülékeny területein jelenik meg negatív tovagyűrűző hatásként, 
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noha a fejlett világ kibocsátói és a fejlődők sérülékeny társadalmi csoportjai között a piacon 

nem jön létre kapcsolat. Következésképp a klímaváltozás legtöbb negatív hatását 

elszenvedők gazdasági értelemben nem tudnak nyomást helyezni a legnagyobb 

kibocsátókra, tehát vajmi kevés érdekérvényesítő erővel jelenhetnek meg pl. a nemzetközi 

klímapolitikai tárgyalások során. Piaci elégtelenségként értelmezendő továbbá az 

információs aszimmetria kérdése, vagyis a rendelkezésre álló információk alapján nehézkes 

vagy egyáltalán nem lehetséges helyes döntést hozni. Ez az egyén szintjén például a 

klímaváltozás hatásainak elbagatellizálása során jelentkezhet: hiába jelölnek ki egy területet 

árvízvédelmi szakasznak, ha a kockázatot nem megfelelően felmérve oda lakóházakat 

építenek (ld. 19. ábra). A nem megfelelő tájékoztatás, illetve a nem elegendő 

információmennyiség tehát irreális döntések meghozatalát hozhatja magával, amely az 

érintettek sérülékenységét is nagymértékben növelheti. 

19. ábra: Lakóházak a Római part árterületén 

 
FORRÁS: INDEX.HU 

A korábban már bemutatott költségek és hasznok eltérő és nem megfelelő realitással kezelt 

értelmezése a magatartási mintákban bekövetkező egyik legáltalánosabb akadály a 

döntéshozatali rendszerben. Mindemellett megemlítendő még egy gyakoribb jelenség, 
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mégpedig az értelmezési problémák jelenléte. A klímaváltozás ténye, annak felgyorsuló 

üteme és az ehhez való alkalmazkodás, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

visszafogása jogos igény és széles körű társadalmi konszenzus jellemzi. Mégis, sem a 

tudományos, sem a döntéshozói körökben nincs teljes egyetértés, melynek egyik oka a Föld 

éghajlatának rendkívül bonyolult dinamikája és összefüggései. A legcsekélyebb 

bizonytalanság is kívülről jogosnak tűnő ellenállást indukál, mely késlelteti akár nemzeti, 

akár helyi szinten a döntéshozatalt és végső soron a cselekvést. Az értelmezési problémák, a 

bizonytalanságokon alapuló félelem mind-mind aláássa a tovább már nem halogatható 

beavatkozások megtételét, ezzel növelve az érintett társadalmi-gazdasági rendszerek, 

illetve az ezek felett álló természeti erőforrások sérülékenységét. 

Ha a fent vázolt akadályok el is hárultak a döntéshozatali folyamat elől, a fenntarthatósági 

kérdések között is számon tartott igazságosság, vagy a legsérülékenyebb csoportok 

csökkent érdekérvényesítő ereje még mindig a hatékony beavatkozások lehatárolása és 

végrehajtása előtt áll. Az éghajlatváltozás okozta negatív hatások, vagyis az extrém 

hőmérsékleti és csapadék-eloszlási anomáliák megjelenése eltérő társadalmi rétegeket érint 

elsősorban. A hőhullámok a korfa két végén lévőket, a legfiatalabbakat és a legidősebbeket, 

valamit a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdőket érinti legnagyobb arányban. Könnyen 

beláthatjuk, hogy az 1-2 évesek, illetve a jellemzően 70 évnél idősebbek érdekérvényesítő 

ereje nagyon csekély, így a döntéshozatal során a legnagyobb jóindulat mellett is 

előfordulhat, hogy ezen társadalmi rétegek speciális igényei nem jelennek meg. A viharok 

előfordulási gyakorisága és erőssége terén bekövetkező változások a legszegényebbek 

életét és lakhatási feltételeit veszélyezteti: a rossz minőségű lakóépületek, a közlekedési 

eszközök, valamint az információhoz való hozzáférés hiánya mind azt eredményezik, hogy 

az alacsony jövedelmi lehetőségekkel rendelkezők sérülékenysége kiemelkedően magas az 

extrém időjárási jelenségekkel szemben. 

Az utolsó nagy csoportja a döntéshozatali anomáliáknak a bizonytalanságok csoportja. Ide 

értendő a társadalmi, technológiai, éghajlati előrejelzések módszertanainak kiforratlansága, 

illetve a klímaváltozás negatív hatásaira jellemző hosszú időtáv, mely a stratégiai tervezés 

során minden esetben önmagában megsokszorozza a bizonytalansági tényezőt. Az éghajlati 

modellek készítése során azok felbontása, részletezettsége az input tényezők száma, a 

vizsgált éghajlatalakító tényezők mind-mind meghatározzák azt az intervallumot, melyeken 

belül megbízható eredményt adnak a kutatók és a tervezők számára (ld. a 20. ábra eltérő 
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eredményeit és felbontását). Országos szinten jellemzően regionális klímamodelleket 

szoktak használni, ugyanakkor nem ritka a finomabb felbontású, akár mikroklimatikus 

viszonyokat is ábrázolni képes modell. Természetesen a modellek minél finomabb 

felbontása szinte exponenciálisan növeli azok költség- és időigényét, ezért a leggyakrabban 

már „kész anyaggal” dolgoznak a szakértők. A klimatikus viszonyok mellett mitigációs 

oldalról külön nehézséget okoz a technológiai haladás előre becslése, a meglévő ÜHG-

kibocsátást csökkentő megoldások fejlődésének ütemezése általában szakértői becsléseken 

alapuló komplex munkát igényel. 

20. ábra: Különböző regionális modellkísérletek eredményei 

 
FORRÁS: MET.HU 

Az imént ismertetett bizonytalanságok kiküszöbölésére, valamint mértékük csökkentésére 

jellemzően gazdasági és pénzügyi hátterű módszertanok állnak rendelkezésünkre. Ezek 

közül a legelterjedtebb menedzsment eszköz a költség-haszon elemzés, amely a korábban 

ismertetett problémákkal terhelt: léteznek nehezen vagy egyáltalán nem monetarizálható 

összetevők, nehezen becsülhetők az adaptációs hasznok, valamint a modellezési 

bizonytalanságból fakadóan a jövőbeli szcenáriók meghatározása is hibákkal terhelt. A 

második csoportba a bizonytalanságokat csökkenteni kívánó multikritérium elemzések 

tartoznak, mely alapvetően két irányt vehet. Az első szerint minél több elemzési komponenst 

próbálnak meg bevonni a vizsgálatba, amellyel azonban az idő- és költségigény fog 

ugrásszerűen megnőni. A második csoport a szcenáriók összehasonlítása, vagyis egy konkrét 
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megoldandó problémához valószínűségi modelleket építenek és így becslik meg a 

lehetséges kimeneteket (ld. 21. ábra, melyen különböző városfejlesztési döntések 

többszempontú vizsgálatát futtatták le a potenciális hatásokat becsülve, úgymint lakhatás, 

biodiverzitás, kockázatok, stb).  

21. ábra: Alternatív városfejlesztési szcenáriók multikritérium elemzése 

 

FORRÁS: IPCC, 2014 

A harmadik nagy csoportot pedig a nem-valószínűségi módszerek adják, ahol nem az egyes 

szcenáriók bekövetkezési valószínűsége a mérvadó, hanem egyfajta erősség vizsgálatot 

végeznek: egy modellhez több szcenáriót vagy egy szcenárióhoz több modellt rendelnek és 

így próbálják meg a kimeneteket elemezni.  

A mitigációs és adaptációs költségek meghatározásának módszertani fejlődése során, 

kiváltképp a döntéshozatali rendszer szempontjából kulcsfontosságú volt egy olyan 

elemzés létrejötte, mely széles rétegek számára tette elérhetővé és érthetővé a 

klímaváltozás gazdaságtanát. Tony Blair felkérte Nicholas Stern-t, a Világbank volt vezető 
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közgazdászát, hogy készítsen jelentést a klímaváltozás lehetséges gazdasági hatásairól. Az 

ún. Stern-jelentést 2006. október 30-án adták ki, melynek egyik legfőbb mondanivalója az 

volt, hogy ma elegendő a GDP 1-1,5%-t a problémák kezelésére fordítani, így később akár 15-

20%-os csökkenés is megelőzhetővé válik. Stern az elemzésében részletesen kifejtette, hogy 

ha nem változtatunk a globális ÜHG-kibocsátási trendeken, akkor az idők végezetéig szóló 

legalább 5%-os GDP-csökkenést kell realizálni, melyhez az alábbi összetevők még 

hozzáadódhatnak: 

 az emberi egészségben bekövetkező közvetlen változások 5-11% közé emelik a GDP-

csökkenést; 

 az érzékenyebb klimatikus rendszerek okozta összeomlás 11-14%-ra emeli a GDP-

csökkenés mértékét; 

 végül az éghajlatváltozás következményeinek aránytalanul nagy része hárul a világ 

szegény területeire, így a globális GDP-csökkenés elérheti a 20%-t is. 

22. ábra: A Stern-jelentés borítója 

 
 

FORRÁS: AGULHAS.CO.UK 
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A Stern-jelentés kétségkívül az egyik legszélesebb körben ismert, vezető politikusok által is 

gyakran forgatott és hivatkozott dokumentum, amely valóban meggyőzően érvel a 

klímaváltozással kapcsolatos beavatkozások sürgőssége mellett. Ezen pozitív hozadékai 

ellenére azonban számos módszertani problémával terhelt, melyek közül a legfontosabbak 

az alábbiak: 

 a valószínűsíthető klímaszcenáriók közül mindig a legrosszabbat választotta, 

 az üvegházhatású gázok kibocsátásának költségeit tudatosan és konzekvensen 

alábecsülte és nem számolt a technológia elterjedtsége valamint annak ára közötti 

kapcsolattal, 

 végezetül pedig a korábbiakhoz képest jelentősen alacsonyabb diszkontrátát 

alkalmazott, ezzel a költségek jelentős részét a jelen generációkra terhelte. 

A diszkontráta megválasztásának kérdésköréről érdemes egy mondatnál egy kicsit többet 

szentelni ehelyütt. A diszkontráta a közgazdaságtan perspektíva törvénye, amely azon 

alapszik, hogy messzebbről minden kisebbnek látszik, ezért kritikus a jövőbeli kiadások és 

hasznok jelenben történő megfelelő értelmezése. A jelenből a jövőbeli kiadások vagy 

bevételek is kisebbnek érződnek akkori nominális értéküknél, ennek mértékét mutatja meg 

a diszkontráta. Ha a diszkontrátát túl nagynak választják egy elemzés során, azzal radikálisan 

leértékelhetjük a jövőbeli költségeinket vagy hasznainkat. Ez azt is jelentheti, hogy a 

klímaváltozással, vagy más egyéb fenntarthatósági problémával kapcsolatban inkább a jövő 

generációk megoldásaiban és gazdasági lehetőségeiben bízunk, átterheljük azokat néhány 

évtizeddel későbbre. 

A nagyon alacsony diszkontráta ezzel szemben a távoli jövőben megjelenő károkat vagy 

fenyegetéseket mutatja be úgy, mintha azokat már ma elszenvednénk és már jelenleg is 

ezzel kapcsolatos kiadásaink keletkeznének. A fentieket figyelembe véve látható tehát a 

Stern-jelentés összes hibája és sarkítása, azonban mindezek mellett is mérföldkőnek 

tekinthető a megjelenése, habár nem számít 100%-osan tudományos műnek, mégis a 

klímagazdaságtani kutatások alapját képezte, mely hozzájárult a jelen tudásunk 

kiszélesítéséhez és a megfelelő beavatkozások szakszerűbb definiálásához. 
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5.2. Kvótakereskedelem, EU ETS 

Az Európai Unió egyik legerősebb célkitűzése, hogy a tagállamai folyamatosan és egyre 

növekvő ütemben csökkentsék üvegházhatású gáz-kibocsátásaikat, melyhez a 

kvótakereskedelem EU-n belüli megvalósítása nélkülözhetetlen eszköz. Az EU 

emissziókereskedelmi rendszerét (Emission Tradig Scheme – ETS) 2005-ben hozták létre 

azzal a céllal, hogy hogy költséghatékony és gazdasági szempontból is eredményes 

módon tudják ösztönözni az ÜHG-kibocsátások csökkentését. A kvótakereskedelem 

lényege, hogy segítségével az energiaigényes ágazatok, az erőművek és a légitársaságok 

által kibocsátható ÜHG mennyiségét, egyben klímabarát és kevésbé karbonintenzív 

működésre sarkallva ezen vállalatokat. A kibocsátási egységek kereskedelme során minden 

egyes tagállamra vonatkozóan meghatároznak egy felső értéket, amivel adott évben 

kereskedni lehet. Egy kvóta egyenlő egy tonna CO2-vel vagy azonos üvegházhatást 

eredményező egyéb gázzal. Az ún. „cap and trade” rendszerben tehát egy területi egység 

felé képzeletben egy burkot építünk, így az elosztható kvótákkal ezen burkon belül lehet 

kereskedni. Azok a vállalatok, amelyek jelentős innovációkat hajtanak végre vagy más egyéb 

okból nem tudják felhasználni az adott évre megkapott kibocsátási kvótájukat, a piacon 

eladhatják azokat, így újabb bevételre tehetnek szert. Azok a szereplők azonban, melyek a 

kvótamennyiségen felüli kibocsátási intenzitással rendelkeznek, lehetőségük adódik 

ugyanezen piacon a kereslet-kínálat viszonyok által meghatározott áron többlet kvótát 

vásárolni, így biztosítva termelékenységüket és a termékeik, illetve szolgáltatásaik 

értékesítéséből származó bevételeik fenntartását. 

Az Európai Unió igen ambiciózus célokat fogalmazott meg az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentése területén. 2020-ig az 1990-es bázisévhez képest 20%-os 

emissziócsökkentés volt a cél, melyet minden bizonnyal teljesít is az Unió. 2030-ig ugyanezen 

célkitűzés már egy sokkal nehezebben elérhető 40%-ban testesül meg, amely 2050-ig 80% 

vagy akár 90% is lehet. Az ilyen radikális ÜHG-kibocsátás csökkentéshez elengedhetetlen 

egy jól működő, a piac viszonyait hűen tükröző emissziókereskedelmi rendszer bevezetése.  

Az EU ETS működése négy szakaszra bontható 2005-ös bevezetése óta, melyek közül az első 

a 2005-2007-es időszakot ölelte fel. Ezen első kereskedési időszakban a fő cél a 

szabályozások finomhangolása volt, a „learning by doing”, vagyis a működés közbeni tanulás 

és szabályozás módszertanát felhasználva. Ezen időszak alatt a rendelkezésre álló 
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kibocsátási kvóták messze felülmúlták a valós igényeket, ugyanis az európai döntéshozók 

féltek olyan szigorú keretrendszert alkalmazni, mellyel esetleg egyes iparágak szereplőit 

ellehetetleníthetik. Az így megalkotott kereskedési rendszer azonban nagyon hamar 

megmutatta a piaci szabályozás egyik legfőbb szabályának, a kereslet-kínálat viszonyának 

hátulütőjét. Mivel a piacon a rendelkezésre álló kvótamennyiség messze meghaladta a 

keresletet, így azok ára nagyon hamar nullára esett vissza, mivel egyetlen olyan vállalat sem 

akadt, amelyik a rendelkezésre álló felesleg ellenére kereskedelmi kapcsolatait kihasználva 

extra összegért vásárolt volna kibocsátási jogot. 

23. ábra: Az EU emisszió-csökkentési céljai 

 

FORRÁS: EEA, 2017 

Mindezen kudarc ellenére kijelenthető, hogy a 2005-ben kialakított egységes EU-s 

kvótakereskedelmi rendszerrel létrejött a világ legnagyobb ÜHG-kereskedelmi piaca, melyet 

a következő években a finomhangolás jellemzett. A második kereskedési periódus 2008 és 

2012 között zajlott, amely időszak alatt korábban említett kezdeti nehézségeket és 

piactorzító tényezőket próbálták meg kiküszöbölni. Ebben az időszakban Izland, Norvégia és 

Liechtenstein is tagjává vált az emissziókereskedelmi rendszernek, így gyakorlatilag a teljes 

európai ÜHG-kibocsátás az EU ETS alá tartozott. A rendelkezésre álló kvóták 6,5%-kal kisebb 

arányban álltak a kibocsátók rendelkezésére, azonban a világgazdasági válság újabb 

buktatót állított a rendszer gördülékeny működése elé. Az EU országaiba is begyűrűző 
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recesszió visszavetette a termelési szektor eredményeit, vagyis a rendelkezésre álló 

kvótamennyiség ismételten nem találkozott annak keresletével, tehát a tonnánkénti 

kibocsátási egységek ára újból meredeken zuhanni kezdtek még azelőtt, hogy tartósan beállt 

volna a piaci egyensúly. 2012. január 1-i hatállyal a repülési szektor is a szabályozás hatálya 

alá került. A légiforgalmi vállalatok EU ETS-be bevonása a szektor kibocsátási trendjeit 

figyelembe véve nem meglepő döntés, azonban mindezt az eredményt sok éven át tartó 

tárgyalássorozatok előzték meg az iparág bizonyos jellegzetességei okán. Nem mindegy, 

hogy milyen útvonalat repül az adott repülő, melyik ország lajstromszámát viseli, esetleg 

milyen nemzetiségű a személyzet, hol gyártották a repülőt és még sorolhatnánk az ágazat 

teljesen egyedülálló feltételrendszerét. 

Mivel 2012. év végén a rendelkezésre álló kvóták még mindig messze meghaladták a 

kereslete, 2013 és 2020 között különböző reformok végrehajtása mellett beszélhetünk a 

harmadik kereskedési periódusról. 2013-ban több mint 2 milliárdos többlet volt a 

kvótapiacon a kibocsátás mértékéhez viszonyítva, amely 2020-ra akár a 2,6 milliárdot is 

meghaladhatja. Az ilyen mértékű piaci elégtelenségek felszámolása érdekében az Európai 

Parlament döntött a rendszer felülvizsgálatáról és újabb finomhangolásáról. A legfontosabb 

reform a rendelkezésre álló kvóták évenkénti 1,74%-os csökkentése volt, valamint az aukción 

megszerezhető kibocsátási egységek arányának erőteljes növelése. 2013. júliusában az 

Európai Parlament a kereskedési időszak első szakaszára, 2014-2016 között kiosztandó 

kvóták 2019-2020-ig történő befagyasztásáról döntött, melyet a jövőben az ún. piaci 

stabilitási tartalék létrehozásával egyenlítenének ki. A rendszer lényege, hogy amennyiben 

egy adott időszakban a kvótatöbblet meghalad egy bizonyos szintet, akkor ezt a többletet 

nem hagyják a kereskedési időszakban felhasználni, hanem az előbb említett tartalékba 

irányítják, így megóvva a piaci egyensúlyt. Az időszak egyik legnagyobb újítása a korábban 

említett aukciós és szabadon elosztható kvóták arányának megváltoztatása volt. Az EU ETS 

rendszerében alapvetően két módon lehet kibocsátási egységekhez jutni: egyfelől a piacon 

aukció formában licitálni és így kibocsátásokat vásárolni, másik oldalon pedig a szabadon 

allokálható egységek álltak. Az ingyenesen megszerezhető kvóták meglétének elsődleges 

célja az volt, hogy egyes nagyvállalatok, melyek EU-n belüli szerepvállalása 

makrogazdaságilag is releváns, nehogy az EU-n kívülre tegyék székhelyüket és működésüket 

a túlságosan drága kvótakereskedelem okán. A szabadon elosztható kvóták tehát az EU 

gazdaságát hivatott védeni a vállalatok helyben tartásán keresztül. A 2013-2020-as 
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időszakban a teljes kvótamennyiség 57%-a aukción keresztül került értékesítésre, mely 

értéket továbbra is növelni próbálják. A szabadon elérhető kvóták fokozatos csökkentése a 

gyártók körében 2020-ig 30%-ra csökken, míg ugyanez a száma a repülési ágazatban 82%. 

Az EU emissziókereskedelmi rendszerének első szakaszaiból nyilvánvalóan látszik, hogy a 

döntéshozók és jogalkotók jelentős problémákkal küszködtek a kvóták beárazásánál, illetve 

a piaci folyamatokhoz való igazításában. A nagy és látványos szennyezők rendszerbe történő 

integrálása gyakran hosszú évekbe telik, nem beszélve az előre nem látható makrogazdasági 

folyamatokról, melyek viszonylag rövid idő alatt teljes mértékben felboríthatják a 

kereskedelmi rendszert, kiemelten sérülékennyé téve az egységnyi ÜHG-kibocsátást 

reprezentáló kvóták bázisát. Az alábbi ábrán látható az EU ETS 2030-ig tervezett 

kereskedelmi rendszere, melyben folyamatosan csökkenő kvótamennyiség mellett teljesen 

átalakul az ingyenesen kiosztható, valamint az aukción rendelkezésre álló kibocsátási 

egységes aránya, valamint a felhalmozott többlet a rendszerben. Ezek az átalakítások 

minden esetben a kereskedelmi rendszer stabilitását hivatottak biztosítani, valamint kellően 

proaktív keretet adni az EU meglehetősen drasztikus ÜHG-kibocsátás csökkentési céljainak. 

24. ábra: Az EU ETS-ben elérhető kvóták rendszere 2030-ig 

 

FORRÁS: EEA, 2016 

Annak érdekében, hogy az EU képes legyen 2030-ig megvalósítani az ÜHG-kibocsátásának 

legalább 40%-os csökkentésére irányuló célkitűzését, az EU emissziókereskedelmi rendszer 

hatálya alá tartozó ágazatokban a 2005. évi értékekhez képest legalább 43%-kal kell 
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csökkenteni a üvegházhatású gázok kibocsátását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 

korábbinál gyorsabb ütemben kell csökkennie  a kibocsátáskereskedelmi egységek elérhető 

mennyiségének. 2021-ig ez a csökkenés éves szinten 1,74% volt, melyet 2021-től évi 2,2%-ra 

módosítanak, így teremtve meg a kvóták kellően magas és ösztönző árát. Ez a csökkenést 

azt jelenti, hogy 2020 és 2030 között mintegy 556 millió tonna kibocsátás-csökkenést 

realizálhat a közösség, ami nagyjából az Egyesült Királyság éves kibocsátási mennyiségének 

felel meg. 

Az Európai Bizottság a 2030-ig terjedő kereskedési időszakra a következő módosítási 

javaslatokat tette az EU ETS-sel kapcsolatban: 

 az ingyenesen kiosztható kibocsátási egységek meghatározásánál előtérbe kell 

helyezni azt a körülbelül 50 ágazatot, amely esetében a termelésük EU-n kívülre való 

helyezése a legnagyobb kockázattal jár, 

 a jövőbeni beruházások megkönnyítése érdekében jelentős számú ingyenes kvótát 

kell biztosítani egy tartalék alapból, 

 a kereslet és kínálati oldal összehangolása érdekében az ingyenesen kiosztható 

egységes szabályozásában nagyobb rugalmasságot várnak, 

 a 2008. óta elért műszaki haladást tükröző kibocsátási referencia értékek 

felülvizsgálata a hitelesebb elszámolási jelentések elkészítése érdekében. 

2021 és 2030 között a tervek szerint 160 milliárd EUR-nak megfelelő, körülbelül 6,3 milliárd 

kibocsátási egységet osztanak ki ingyenesen, az aukción felül az érintett vállalkozások 

számára. Az Európai Bizottság továbbá javasolt az ipari és villamosenergia piacon várható 

innovációk elősegítése érdekében számos támogatási mechanizmus annak érdekében,  hogy 

az érintett nagy kibocsátók könnyebben tudjanak mozdulni a karbonsemlegesség felé, 

ezáltal felgyorsítva az EU teljes gazdaságának karbonmentesítését. Ennek keretében két új 

alapot hoznak létre: 

 innovációs alap: az innovatív technológiák bevezetéséhez és elterjesztéséhez 

nyújtható már meglévő támogatás kiterjesztése a jelentős áttöréssel kecsegtet ipari 

innovációkra, 
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 modernizációs alap: az energiaágazat és a jelentősebb energetikai rendszerek 

korszerűsítésére, továbbá 10 alacsonyabb jövedelmű tagállam 

energiahatékonyságának javítására irányuló beruházások elősegítésére.  
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Ellenőrző kérdések 
1. Melyek a legfontosabb különbségek és hasonlóságok a mitigációs és adaptációs 

költségek értelmezése esetén? 
2. Milyen torzító tényezők nehezíthetik a megfelelő döntéshozatali folyamatot a 

költségek értelmezésével kapcsolatban? 
3. Foglalja össze a Stern-jelentés legfontosabb megállapításait! 
4. Melyek a Stern-jelentés legjelentősebb módszertani hibái? 
5. Milyen piaci nehézségekkel kellett megküzdeni az EU ETS működése során? 
6. Melyek a legfőbb újítások az EU ETS egyes kereskedelmi periódusaiban? 
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6. A kibocsátás-csökkentés (mitigáció) ágazati 
megoldásai 

6.1. Közlekedés 

A közlekedési szektor üvegházhatású gáz kibocsátási trendjei először globális, majd országos 

szinten kerül értelmezésre és elemzésre, melyet a lehetséges mitigációs megoldások 

követnek majd. A közlekedési ágazat az egyik olyan szektor világszerte, amely esetében – 

dacára minden nemzetközi éghajlatpolitikai alkunak és szerződésnek – folyamatosan nőnek 

az üvegházhatású gáz kibocsátások. Ahogy a fejlődő országok gazdasági szerkezete 

fokozatosan elhagyja a primer szektor nyújtotta csekély termelékenységet és hozzáadott 

értéket, egyre inkább a szekunder, valamint a tercier szektor lesz a meghatározó ezen 

országok gazdasági teljesítményét tekintve, úgy nő ezzel párhuzamosan a közlekedési 

ágazat ÜHG-kibocsátása is.  

Az előállított termékek és szolgáltatások globális kereskedelembe való bekapcsolása 

megköveteli azok szállítását, így ezzel párhuzamosan a jellemzően fosszilis üzemanyaggal 

hajtott közlekedési alternatívák is rohamos ütemben terjednek. Az egy főre jutó jövedelem, 

valamint az elérhető közlekedési technológiák árának csökkenése hozzájárul a fejlődő 

országok motorizációs fokának szárnyalásához, mely a jellemzően nem környezetbarát és 

elavult technológiával karöltve az ÜHG-kibocsátás megállíthatatlan szárnyalását 

veszélyezteti. A fejlődő országok társadalmaiban ugyan nincs nagy hagyománya például a 

gépjárművek használatának, azonban a folyamatosan javuló életfeltételek, a gazdasági 

növekedés, valamint a fejlett országokhoz való idomulás igénye alapjaiban változtatja meg 

ezen országok közlekedési rendszereit.  

A hirtelen lehetőséghez jutó, több milliárd főt számláló társadalmak egyszerre akarnak 

gépkocsiba ülni, ahogy azt látják a nyugati országok lakóitól, egyben kifejtik igényüket a 

megfelelő infrastruktúrára is. A kormányzatok igyekeznek ezen igénynek megfelelni, így a 

fejlődő országokban tapasztalható infrastruktúra-fejlesztések két oldalról is megnehezítik az 

ÜHG-kibocsátások visszafogását: az útépítések gyakran eddig nem háborgatott 

zöldterületeken folynak, vagyis a fakivágások a terület szénmegkötő képességét csökkentik; 

másik oldalról pedig lehetőséget adnak a fajlagosan legnagyobb kibocsátónak számító 

közúti közlekedésnek a további bővülésre.  
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Mindezzel párhuzamosan a fejlett OECD országokban a nemzetközi és hazai repülési ágazat 

a legdinamikusabban fejlődő szegmense a közlekedési szektornak, jelentős szeletet 

kihasítva a kibocsátási értékekből. A repülőipar azonban nem tud lépést tartani a 

robbanásszerű kereslet-növekedésnek, ezért az ágazat részaránya a teljes közlekedési 

szektoron belül még mindig jelentősen elmarad a közúti közlekedéshez képest. 

Az alábbi ábrán jól látható a korábban említett drasztikus ÜHG-kibocsátás emelkedés 

egészen az 1970-es évektől 2010-ig, illetve folytatódó trendként napjainkig. 40 év alatt a 

közlekedési szektor teljes globális kibocsátása több mint a duplájára nőtt az 1970-es szinthez 

képest, napjainkban már jóval több, mint 7 Gt CO2eq mennyiségű üvegházhatású gázt 

engedve a légkörbe minden egyes évben.  

25. ábra: A közlekedési szektor globális ÜHG-kibocsátása 

 

FORRÁS: IPCC, 2014 

Ez a növekedési ütem a legnagyobb az összes ágazat közül, messze meghaladva a többi 

energiafelhasználó szektort. Az összes energia-felhasználó ágazat közül az energia-

fogyasztás 28%-ért felelős a közlekedési szektor, melyből 40% a városi közlekedési 

részaránya. A fejlődő világ rohamosan növekvő urbanizációs rátája, valamint a jóléti államok 

közel 75-80%-ban városi népessége csak további nyomást helyez Földünk éghajlatára a 
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közlekedési szektorhoz köthető kibocsátásokon keresztül. Az ábráról jól látszik, hogy a teljes 

ÜHG-kibocsátás 72%-ért a közúti közlekedés a felelős, mely a már korábban ismertetett 

trendek alapján természetesen nem meglepő tény. Második helyen a sokak által 

látványosnak vélt repülési ágazat kibocsátásai szerepelnek, ehhez azonban mind az országon 

belüli, mind a nemzetközi személy- és áruszállítási kapacitást össze kell adnunk (több, mint 

10%-t eredményezve) és csak így sikerül megelőzni a nemzetközi hajózási szektor körülbelül 

9%-os részarányát. A hajózásból származó kibocsátásoknál meg kell jegyezni, hogy nemcsak 

az üzemanyagfogyasztással összefüggő ÜHG-emisszió jelentős, hanem az egyéb 

környezetszennyezés is drámai, gondoljunk csak a nagy nemzetközi kikötőkhöz közeli vizek 

állapotára, melyek gyakran a teherszállító hajók kiöntött hulladékából származik. A 25. ábra 

leolvasható egyik legmeglepőbb tény, hogy a vasúti szállítás részaránya a legcsekélyebb, 

2%-t sem ér el, amely a fajlagos kibocsátások alacsony volta miatt különösen fájó, azonban 

potenciális kitörési pontként pozícionálható. 

A közlekedési szektor kibocsátásainak számításakor alapvetően négy tényezőt vonnak 

össze, melynek eredőjeként áll össze egy adott területi egység t CO2eq-ben kifejezett 

ÜHG-emissziója. Az első tényező a közlekedési aktivitás, vagyis a megtett kilométerek 

száma személyszállítás esetén utaskm-ben, áruszállítás esetén tonnakm-ben megadva. 

Ahhoz, hogy megkapjuk a teljes energiaigényét a kívánt helyváltoztató mozgásnak, 

szükségünk van az energiaintenzitás meghatározására, vagyis mekkora mennyiségű energia 

(MJ) szükséges egy utaskm vagy tonnakm megtételéhez. Ha meghatároztuk a szükséges 

energia mennyiségét, úgy a felhasznált üzemanyag szénintenzitása tCO2eq/MJ formában ad 

képet arról, hogy egy MJ energia előállítása hány tonna üvegházhatású gáz kibocsátásával 

jár együtt. Látható, hogy a nevezőben és a számlálóban lévő egyszerűsítések után a három 

tényező szorzását elvégezve tonnánkénti CO2eq-t kapunk kibocsátásként, melyet a negyedik 

faktorral, a közlekedési móddal felszorozva, illetve minden közlekedési módot összeadva 

megkapjuk egy adott területi egység közlekedési eredetű ÜHG-kibocsátását. 

A globális trendek bemutatása után röviden a hazai közlekedési ágazat ÜHG-emissziója kerül 

elemzésre. Az alábbi ábra az egyes nemzetgazdasági ágazatokra adja meg 1990 és 2016 

között az ÜHG-kibocsátások mértékét. Megfigyelhető, hogy az összes energiafelhasználó 

ágazat közül egyedül a közlekedés során nőttek az ÜHG-emissziók, méghozzá igen 

drasztikus mértékben: 1995 és 2007 között 74%-kal nőtt a járművek kibocsátása, 2007 és 

2013 között azonban 23%-os csökkenés volt megfigyelhető. A kiemelkedő trendek mögött 
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két fő tényező áll, melyek közül első az uniós átlagtól kezdetben messze elmaradó, majd 

ahhoz felzárkózó motorizációs fok.  

A 90-es évek elején, de főként a második felében elképesztő ütemben nőtt az ezer főre jutó 

gépjárművek száma hazánkban, mely az egyre növekvő jövedelmi szint, illetve a 

demokratikus átmenet hatására kialakuló szabadpiaci viszonyok eredményeként 

értelmezhető. Míg a rendszerváltozás előtt több évet kellett egy-egy gépkocsira várni, addig 

a 90-es években valósággal dőltek a magyar piacra a használt, ezáltal viszonylag olcsó 

nyugati modellek, amelyek mind szélesebb társadalmi rétegek számára váltak elérhetővé. A 

tulajdonlás érzése minden környezetvédelmi gátat felborított, így robbanásszerű kibocsátás-

növekedés látható ezen időszakban. A gazdasági válság hatására, valamit az olaj világpiaci 

árának erős ingadozásának köszönhetően ez a motorizációs ugrás lelassult, esetenként 

negatív tendenciába fordult át, azonban a teljes időszakot figyelembe véve még így is 

jelentős ÜHG-kibocsátás növekedés volt tapasztalható jellemzően a közúti közlekedés 

számlájára írva.  

Az emisszió növekedés másik oka a autóhasználat növekedése a közösségi közlekedéssel 

szemben. A 90-es években a nagyvárosaink közösségi közlekedési infrastruktúráján az egyes 

városvezetők vajmi kevés beruházást eszközöltek, ezért a járművek állapota leromlott, a 

szolgáltatások egyáltalán nem voltak vonzóak a tömegek számára. Mindez párhuzamban állt 

az előbb említett motorizációs fok növekedésével, melynek eredményeként a 90-es évek 

végére kifejezetten negatív kifejezésnek számított, ha valaki például Budapesten a BKV 

járatait vette igénybe a napi közlekedési igényeinek kielégítésére.  

A közlekedési szektorhoz kapcsolódó ÜHG-kibocsátások csökkentésére számos eszköz áll 

rendelkezésre, melyek közül néhányat kiválasztva a teljesség igénye nélkül mutatunk be. 

Első helyen a fosszilis energiahordozók által hajtott egyéni közlekedési eszközök kiváltása, 

helyettesítése áll. A gépjárművek egyik legelterjedtebb változata a belső égésű motor 

hajtotta hagyományos járművek csoportja, amelynél fosszilis energiahordozót használnak 

egy belsőégésű motor meghajtására, viszonylag csekély, 18-25%-os energia hasznosulás 

mellett. Ez azt jelenti, hogy az elhasznált tüzelőanyagból felszabaduló energia mindössze 

ekkora mértékben hasznosul a jármű mozgatásánál. A technológia előnyei között a kiterjedt 

modellválaszték, valamit a kiépült tankolási és szervíz infrastruktúra szerepel, ugyanakkor a 

hátrányok sora ennél jóval bővebb: nagy mennyiségű lokális szennyezőanyag-kibocsátás; 

fosszilis függőség; zajterhelés; alacsony energiahatékonyság. A felsorolt hátrányok ellenére 
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mindmáig ez a hajtásmód a legelterjedtebb a világon és szignifikáns csökkenése egyedül a 

fejlett világban várható, jellemzően több évtizedes időtávon belül.  

26. ábra: Az energiatermeléshez és -felhasználáshoz kötődő üvegházhatású gázok 
kibocsátásának alakulása 

 

FORRÁS: NÉS-2 

A belsőégésű motorral hajtott hagyományos járművek ellenpólusa a tisztán elektromos 

meghajtású autók. Ezek a járművek csak külső forrásból tölthetők, robbanómotort nem 

tartalmaznak és tisztán elektromos motorokkal működnek. A technológia egyik legnagyobb 

hátránya, hogy a középkategóriás modellek hatótávja körülbelül 100-150 km közötti, annak 

ellenére is, hogy elektromos motor az egyik leghatékonyabb meghajtást biztosítja, mivel az 

energia mintegy 80%-t mozgássá alakítja. A technológia előnyei közé tartozik a magas 

hatékonyság mellett az otthoni töltés lehetősége, az alacsony zajkibocsátás, valamint a zéró 

lokális emisszió. Itt azonban érdemes megjegyezni, hogy a tisztán elektromos autók 

esetében semmiképpen nem beszélhetünk teljesen nulla kibocsátásról, karbonsemleges 

technológiáról. A meghajtáshoz ugyanis hálózatról kell tölteni az autókat, vagyis az adott 

ország energiamixe határozza meg a jármű „tisztaságát”. Ennek értelmében pl. egy 

skandináv országban feltöltött és üzemelő elektromos jármű tizedannyi közvetett ÜHG-

kibocsátással jár, mint mondjuk egy Dél-Lengyelországban feltöltött példány, ahol a sziléziai 

bányákból származó feketeszénnel hajtott erőművek által megtermelt villamos energia 

érkezik a töltés helyére, így jelentős ÜHG-emissziót generálva. További hátrányként 

jelentkezik a hagyományos járművekhez képest jóval kevesebb közúti töltési lehetőség, a 

hosszadalmas töltési periódus és az említett alacsony hatótávolság.  
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A két technológiát ötvözendő megjelentek és egyre népszerűbbé válnak hazánkban is a 

hibrid járművek, melyeket olyan, elsődlegesen robbanómotor hajt, amiben a hajtást 

elektromotorok is segítik. A hibrid autók egy része képes tisztán elektromos üzemben is 

közlekedni néhány km-t, de létezik olyan modell is, amiben az elektromotorok csak a 

gyorsításhoz szükséges energiatöbbletet biztosítják. Ezek a modellek különösen városi 

közlekedési viszonyok között jelentenek valódi alternatívát, mivel a robbanómotor bizonyos 

sebesség felett vagy alacsony töltöttségi szintnél automatikusan bekapcsol, így pl. 

autópályán semmivel sem különb meghajtással üzemel, mint a hagyományos járművek. A 

technológia fejlődésének köszönhetően a fogyasztás csökkenését a fékezéskor visszanyert 

energia újrahasznosítása is elérhető. A modellek nagy számban találhatók meg pl. a 

budapesti taxi-állományban is az imént ismertetett előnyök okán.  

A közlekedési szektor másik nagy emisszió-csökkentési lehetősége a közösségi közlekedés 

részarányának növelése lehet, mely fajlagosan jóval alacsonyabb kibocsátási értékekkel bír, 

mint az egyéni motorizált közlekedés. A társadalom széles körének közösségi közlekedésre 

való átállásához alapvetően kétfajta megközelítés áll a döntéshozók és stratégiaalkotók 

kezében. Az ún. kereslet-orientált közlekedésfejlesztés alapja, hogy csökkenteni kell a 

keresletet az egyéni motorizált közlekedési eszközök igénybevételére annak érdekében, 

hogy az így megnövekedett kereslet a közösségi közlekedés terén realizálódjon. Ehhez 

gazdasági ösztönzők (dugódíj, behajtási díj, bírságok, egyéb adminisztrációs eszközök), 

illetve várostervezési eszközök (gyalogos területek kialakítása, sávok csökkentése, 

forgalomlassító beavatkozások) állnak rendelkezésre. A kereslet csökkentése egyik oldalról 

csekélyebb beruházással is elérhető, azonban nagyon kell figyelni a másik oldalon 

megnövekvő kereslet minőségi kielégítésére, melyet kínálat-orientált 

közlekedésfejlesztésnek hívnak. Ennél a módszernél a közösségi közlekedés 

versenyképességét annak minőségi javításával lehet elérni: újabb és tisztább közlekedési 

eszközök, fejlett utastájékoztatás, kedvező árpolitika a jegy- és bérletárak kialakításánál, új 

közlekedési vonalak kialakítása, stb. Ez a fajta megközelítés jelentős befektetési igénnyel 

párosul, hiszen meglévő struktúrák átalakítása, vagy új vonalak tervezése és kiépítése 

jelentős többletforrást feltételez pl. a városvezetés részéről. Az ehhez szükséges pénzügyi 

hátteret szolgáltathatja a kereslet-orientált közlekedésfejlesztés eredményeként megjelenő 

utazói többlet és az ehhez kapcsolódó plusz bevételek, azonban a kiegyensúlyozott 

szakpolitikai döntések meghozatala kulcsfontosságú a közösségi közlekedési módok 
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priorizálása területén. Nem szabad csak és kizárólag kereslet-orientált beavatkozásokat 

eszközölni a közösségi közlekedés legalább egyidejű fejlesztése nélkül, hiszen vonzó(bb) 

alternatíva nélkül a korábban egyéni motorizált közlekedési módokat használók vajmi kevés 

eséllyel pártolnak át az ÜHG-kibocsátások szempontjából kétségtelenül előnyösebb 

tulajdonságokkal bíró közösségi közlekedési módok felé. 

27. ábra: Hibrid taxik az egyik budapesti szolgáltató flottájában 

 

FORRÁS: HTTP://WWW.AUTOADDIKT.HU 

 

 

 

  

Bus Rapid Transit 

A Bus Rapit Transit rendszere először a dél-amerikai, csekélyebb pénzügyi lehetőségekkel bíró 
városoknál alakult ki, azonban mára már világszerte ismert, használt és elismert alternatívája 
az egyéni motorizált közlekedésnek a nagyvárosokban. A rendszer lényege, hogy autóbuszok 
számukra elkülönített sávokban halad, mely sávok gyakran fizikailag (kordonnal, 
szintkülönbséggel, stb.) is el vannak választva az egyéb közlekedési módoktól. A BRT azonban 
több, mint egy buszsáv: lényegében kötött pályás közlekedés nem kötött pályás járművekkel, 
melyhez a metróhoz hasonló infrastruktúra tartozik az utasok oldalán. A buszok megállóhelyei 
ugyanis nagyban hasonlítanak egy föld alatti megállóra, az utasok csak előzetes jegykezelés 
után léphetnek a megállók területére, ahol utastájékoztatási rendszerek, jegyvásárlási 
lehetőségek és egyéb szolgáltatások is a kényelmüket szolgálják. A buszok akár fél perces 
követési távolsággal, piros lámpák nélkül közlekedhetnek, így a rendszer szállítási kapacitása 
vetekszik a földalatti közlekedési rendszerekével, azonban az infrastruktúra kiépítése 
lényegesen kisebb befektetéssel jár. Jelenleg a  világon 170 városban összesen több mint 5000 
km hosszú vonalon napi 33 millió utast szolgál ki ez a fajta közösségi közlekedési mód. 

FORRÁS: HTTP://WWW.BRTDATA.ORG 
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Ellenőrző kérdések 

1. Milyen kibocsátási trendek figyelhetők meg a közlekedési szektor ÜHG-kibocsátása 
során? 

2. Melyek a hazai közlekedés-eredetű ÜHG-kibocsátások főbb tendenciái és melyek a 
legfontosabb hajtóerők? 

3. Mi a különbség kereslet- és kínálatorientált közlekedésfejlesztés között? 
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6.2. Ipar 

Ipari létesítményekkel és a komplett ipari szektorral kapcsolatban gyakran láthatunk a 

híradásokban „füstölgő” kéményeket, melyekről egyértelműen a környezetrombolás, illetve 

az emissziók léptékére következtetünk. Az ipari szektorral összefüggő ÜHG-kibocsátások 

áttekintése követi az előző alfejezet logikáját: a globális áttekintés után a hazai viszonyok 

rövid ismertetése, valamint az ágazat mitigációs lehetőségeinek összefoglalása következik. 

Az elmúlt 50 évben a nyersanyag-intenzív ipari termelés kapacitása folyamatosan 

növekedett, 1970-ben a globális GDP 50%-t adta, mely arány napjainkban 70% körül adódik, 

miközben a teljes ipari termelés GDP-hez viszonyított részaránya a Világbank adatai szerint 

az 1970-es 38,2%-ról napjainkra 25% alá esett. A cement alapú termelés több mint 

hétszeresére, a vasércek felhasználása közel négyszeresére emelkedett 1970 óta, de 

ugyancsak drasztikus bővülést értek el a papíripar és az ammónia alapú iparágak résztvevői 

is. A Nemzetközi Energia Ügynökség adatai szerint 2010-ben a teljes ipari termelés a globális 

energiafelhasználás 28%-ért volt felelős, miközben a kapcsolódó ÜHG-kibocsátások 1990-

ben 10,37 GtCO2eq-ről 2010-ben 15,44 GtCO2eq-re nőttek, mely trend napjainkban is megállás 

nélkül folytatódik. A kibocsátások ilyetén mértéke majdnem duplája a közlekedési 

szektorénak, és meghaladja az épület szektorból származó kibocsátásokat is. Ez a hatalmas 

összeg öt fő kibocsátási forrásból adódik össze: 

 közvetlen CO2-kibocsátás az ipari szektor energia felhasználása okán; 

 közvetett CO2-kibocsátás a villamos energia felhasználás és fűtési energiaigény 

következtében; 

 az ipari folyamatokból származó CO2 emisszió; 

 egyéb ÜHG-k kibocsátása; 

 közvetlen kibocsátás a hulladékfeldolgozás és a szennyvíztisztítás területén. 

Az ipari szektor körülbelül 15 GtCO2eq mértékű üvegházhatású gáz kibocsátásának 

kétharmadáért a közvetlen kibocsátások felelősek. Megközelítőleg 5 GtCO2eq az ipari szektor 

energiafelhasználásának következménye, mely minden bizonnyal a fejlődő országok fosszilis 

bázisú energiamixéből adódik; több mint 2,5 GtCO2eq származik az ipari folyamatokból, 

jellemzően a cementgyártás és a vegyipar túlsúlyával. A közvetlen kibocsátások regionális 

eloszlását mutató alábbi ábra azonban még az ágazati bontásnál is hasznosabb és 

érdekesebb eredményeket szolgáltathat számunkra. 
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Az ipari szektor közvetlen üvegházhatású gáz kibocsátásainak több mint fele Ázsiából 

származik, melynek oka egyértelműen a térség elképesztő gyorsaságú 

indusztrializációja, élén Kína gazdasági teljesítményével. Második helyen az ún. OECD 

államok állnak, tehát a fejlett világ képviselői, azonban arányuk mintegy fele az ázsiai 

országokéhoz képest. Jelentős részaránnyal bírnak az átmeneti gazdaságú országok, 

azonban súlyuk 1970-ben még több mint 20%-ról 2010-re alig több mint 9%-ra esett vissza. 

7,5% körüli eredménnyel a Közel-Kelet és Afrika áll, valamint 5,7%-kal Latin-Amerika és a 

karibi térség zárja a sort nyilvánvalóan alacsonyabb ipari termelési kapacitással. Az ábra 

legfontosabb fenntarthatóság tanulsága azonban az ázsiai országok gazdasági expanziójával 

párhuzamban ipari termelésük és ezzel összefüggésben a szektorral összefüggő ÜHG-

emissziójuk növekedése. A térség ipari szereplői számára a legfőbb rendező el a 

méretgazdaságosság és a jövedelmezőség kérdése, a távol-keleti államok döntő 

többségében a környezetpolitika, a környezetvédelem ügye vagy a klímaváltozással 

kapcsolatos tudatosság igen alacsony szinten áll. Mivel ezen államok gazdasági bővülése 

nagyban függ az ipari szektor termelékenységétől, ezért félő, hogy a közeljövőben sem 

várhatók szigorodó előírások a környezetvédelmi szabályozásuk terén.  

28. ábra: Az ipari szektor közvetlen ÜHG-kibocsátása regionális bontásban 

 

FORRÁS: IPCC, 2014 

Ez a tény az éghajlatváltozás negatív hatásainak erősödése mellett egyéb környezetvédelmi 

aggályokat és ezzel kapcsolatban társadalmi-gazdasági kérdéseket is felvet, tehát egy 

alapvetően energiaintenzív ipari termelési struktúra a nem megfelelően hatékony 
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környezetvédelmi szabályozó rendszer hiánya esetén komplex fenntarthatósági 

kihívásokhoz vezetnek.  

A globális kibocsátási trendek vizsgálata után forduljunk a hazai tendenciák elemzése felé. 

Az elmúlt szűk három évtizedben, a rendszerváltás után az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának megkérdőjelezhetetlenül legjelentősebb arányú visszaesése az ipari 

szektorban következett be, köszönhetően a fémipari eredetű emissziók területén 

tapasztalható termelékenységi visszaesésnek. Az imént vázolt emisszió-csökkenés ellenére 

az ipari szektor 2016-ban a harmadik legnagyobb ÜHG-kibocsátónak számított 

Magyarországon, miközben a teljes országos kibocsátás több mint 10%-ért volt felelős. A 

legnagyobb mennyiségben a hazai ipari termelés folyományaként CO2-t bocsátunk a 

légkörbe (69%), de jelentős mennyiségben F-gázok (29%) is távozik ipari létesítményeinkből.  

Az ipari szektoron belül a vegyipar felelős a legnagyobb részarányért (37%), melyet a F-gázok 

felhasználása (27%), az ásványi termékek gyártása (18%), a a vas- és acélgyártás (13%), végül 

pedig a nem energetikai tüzelőanyag-felhasználás és egyéb termeḱek gyártása és 

felhasználása (3, illetve 2%). követ. A rendszerváltozás okozta ipari depresszió 

megmutatkozik az ÜHG-kibocsátások területén is, ugyanis 1990-hez képest 2005-re 34%-kal 

csökkentek hazánk ilyen eredetű kibocsátásai. A 2008-ban jelentkező gazdasági válság 

következményeként az ipari termelés és vele együtt a kibocsátások is tovább csökkentek, 

2013-ban rekord alacsony szintet elérve. 2014-ben a csökkenő trend megfordult és 

növekedés volt megfigyelhető 2015-ben is, ám a kibocsátások nem eŕték el a 2007-es válság 

előtti szintet. Az ipari kibocsátások 2015 és 2016 között 13%-kal csökkentek, a legjelentősebb 

változás a fluor tartalmu ́gázok felhasználásánál figyelhető meg, mely csökkenés a 2015-től 

hatályos 517/2014/EU rendelet érvénybe lépésének és betartatásának következménye. 

Szintén jelentős csökkenés figyelhető meg a vas- és acélgyártás területén, ugyanis az előző 

évhez képest 26%-kal redukálódott az ÜHG-kibocsátás. A nyersvas és az ebből előállított 

acéltermékek mennyisége egyaránt csökkent az exportpiacokon végbement kedvezőtlen 

folyamatok eredményeként.  

A válság után kedvezően alakuló adópolitika következményeként megeĺénkülő lakásépítési 

hullám hatása megmutatkozott az ipari kibocsátásokban is: a cement- és téglagyártás 

előretörése a kibocsátások emelkedésében is megmutatkozott. Ugyanezen trendet 

bizonyítja, hogy az építőiparban használt acéltermékek mennyiseǵének gyártása is 
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jelentősen megemelkedett, miközben az összes acéltermék mennyisége csökkenést 

mutatott 2015-ről 2016-ra. 

29. ábra: Az üveghaźhataśu ́gaźok kibocsat́aśańak alakulaśa az ipari szektorban 

 

FORRÁS: NÉS-2 

Az ipari szektor mitigációs lehetőségei alapvetően két nagy csoportba sorolhatók, ezek 

az energiahatékonyságot növelő intézkedések, valamint a felhasznált erőforrásokkal 

kapcsolatos kibocsátás-csökkentést célzó technológiai megoldások. Közös pont mindkét 

beavatkozásnál, hogy mind a fejlődő, mind a fejlett világban a dekarbonizációs 

beavatkozások nem akadályozhatják a termelékenységet, mivel az ipari szektor GDP-hez 

való hozzájárulása láthattuk, hogy igen jelentős. Bár a GDP nem fenntarthatósági mérőszám, 

mégis a realitás talaján maradva nehezen képzelhető el olyan (szak)politikus, aki a saját 

országában a gazdasági növekedést gátló iparfejlesztési ötlettel állhatna elő. Az ipari szektor 

energiaintenzív mivoltából eredően a megújuló erőforrások fokozott felhasználása és 

bevezetése alapvetően alakítaná át az ágazat ÜHG-kibocsátási mintázatát. A teljes 

erőforrás-váltás még akár hosszabb távon is elképzelhetetlen, azonban az erőforrásokkal 

való tartamos és fenntartható gazdálkodás igénye már rövidtávon is jelentkező, reális és 

sürgető igényként merül fel az ipari szereplőkkel szemben. Az erőforrások fenntartható 

felhasználása az alapja a körkörös gazdasági koncepcióknak is, amely amellett, hogy ÜHG-

kibocsátás csökkenését eredményezi, egyéb környezetszennyező és terhelő tevékenységek 

visszafogását is jelentheti. 
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Ajánlott irodalom  
Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (23/2018. (X. 31.) OGY HATÁROZAT) 
 
Fischedick M., J. Roy, A. Abdel-Aziz, A. Acquaye, J. M. Allwood, J.-P. Ceron, Y. Geng, H. 
Kheshgi, A. Lanza, D. Perczyk, L. Price, E. Santalla, C. Sheinbaum, and K. Tanaka. (2014). 
Industry. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working 
Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
[Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. 
Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, 
T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom 

and New York, NY, USA. 
 

Ellenőrző kérdések 

1. Melyek az ipari szektor ÜHG-kibocsátási trendjei világszerte? 
2. Mely ipari ágazatok felelősek a legnagyobb mértékben a teljes ipari ÜHG-

kibocsátásért? 
3. Ismertesse a hazai hajtóerőket és az ipari szektorban érvényes trendeket! 
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6.3. Épületek, épített környezet 

A klímaváltozás elleni küzdelemben az épített környezetünk alakítása kiemelt kérdés, mert 

az energiafogyasztásuk és az épületeink hosszú élettartama miatt döntéseink jelentős 

hatással bírnak akár évszázadokig. Ezért a klímaváltozásra történő felkészülés magában 

foglalja az épített környezet alakítását is, annak mindhárom szintjén: a településfejlesztés, 

az épülettervezés és az épületszerkezeti szabványok, irányelvek tekintetében.  

A klímaváltozás tekintetében épületeink szerepe kettős: aktív és passzív. Aktív abban az 

értelemben, hogy az épületek létesítésére és üzemeltetésére fordított energia és az ezzel 

együtt járó környezetterhelés jelentős szerepet játszik az éghajlatváltozás előidézésében. 

Passzív, mert az épületeknek el kell viselniük a klímaváltozás következményeit, s nagyobb 

igénybevételnek vannak, illetve lesznek kitéve. Azonban ha az épületeink válasza a 

klímaváltozásra még több energiafelhasználással jár, s ezzel tovább növeli az üvegház hatású 

gázok kibocsátását fennáll a veszélye egy ördögi kör kialakulásának: például ha a fokozódó 

nyári felmelegedésre válaszként mesterséges hűtést alkalmazunk, az épületnek növekedik 

az elektromos energia igénye illetve az elektromos energiát előállító erőműveknek az 

üvegház hatást okozó gázok kibocsátása. Ennek következtében pedig a fokozódó 

üvegházhatás miatt, fokozódik a globális felmelegedés. 

A klímapolitika mitigációs szegmensét szem előtt tartva azt kell vizsgálnunk, hogy miként 

tudjuk mind a meglévő, mind az újonnan létesülő épületeink káros anyag kibocsátását 

csökkenteni, s így fenntarthatóbb, „élhetőbb” települést kialakítani. Az éghajlatváltozáshoz 

hozzájáruló üvegház hatású gázok kibocsátását az épületek teljes élettartama alatt 

szükségszerű csökkenteni, az építéstől, a használaton át egészen a bontásig. Az 

életciklus elemzés az egyik legmegfelelőbb módszer arra, hogy egy épület építésekor vagy 

felújításkor számítással alátámasszuk az egyes beépített építőanyagok, épületszerkezetek, 

gépészeti berendezések gyártásakor, beépítésekor illetve az épület használatakor felmerülő 

káros anyag kibocsátásokat. 

Magyarország energiapolitikai alapdokumentuma, a „Nemzeti Energiastratégia 2030” az 

energiahatékonyság-növelés egyik fontos céljaként az épületek energiafelhasználásának 

csökkentését határozta meg, hiszen ágazat kibocsátás csökkentési potenciálja a legnagyobb 

az energia felhasználás magas részaránya miatt. A stratégia bemutatja a közel nulla 

energiaigényű épületek számának növelésére készített nemzeti tervet is. A stratégia 
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általános, helyi szinten is alkalmazható megállapításokat tesz, közvetlen lokális mitigációs 

célokat nem fogalmaz meg. 

 

Az épületenergetika koncepcionális kerete: a Nemzeti Épületenergetikai 
Stratégia7 

Magyarország 2011-ben elfogadott energiastratégiája az energiatakarékosság és az 

energiahatékonyság-javítás egyik legfontosabb céljaként az épületek 

energiafelhasználásának csökkentését határozta meg. Ennek érdekében került kidolgozásra 

a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia (továbbiakban: NÉeS), amely rögzíti azokat a célokat 

és fő irányokat, amelyek a 2020-ig terjedő időszakban, kitekintéssel 2030-ig a hazai 

épületállomány korszerűsítését, energiafelhasználásának jelentős mértékű csökkentését 

teszik lehetővé, megadva a későbbiekben kidolgozandó épületenergetikai cselekvési tervek, 

konkrét programok, intézkedések elvi keretét. A NÉeS a Nemzeti Energiastratégiában 

megfogalmazottak figyelembevételével az épületek energiafelhasználásánál 2020. évre 49 

PJ/év, 2030-ra 111 PJ/év primerenergia megtakarítás elérését tűzi ki célul, ennek érdekében 

három témakörben határoz meg intézkedéseket: 

 energia megtakarítások elérése a meglévő épületállománynál; 

 az új épületekre és az épület felújításokra vonatkozó előírások szigorítása, 

felülvizsgálata; 

 kutatás, fejlesztés, demonstráció, innováció, tudás, képzés, információ. 

A NÉeS többek között megállapítja, hogy a hazai épületállomány korszerűsítésével jelentős 

energia- és CO2 kibocsátás-megtakarítás érhető el; ráadásul a legkisebb költséggel a 

legnagyobb megtakarítás elérésével. A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia célkitűzései 

három szinten jelennek meg: 

 átfogó stratégiai célok (pl.: harmonizáció a környezetvédelmi célokkal, 

épületkorszerűsítés lakossági rezsiköltségek csökkentése, munkahelyteremtés, 

üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentés) 

 specifikus célkitűzések (pl.: az egyes épülettípusokra vonatkozó felújítási 

követelmények, a rendelkezésre álló kormányzati és egyéb források vizsgálata, 

költségoptimalizált energetikai követelményértékek alkalmazása) 

                                                 
7 1073/2015. (II. 25.) Korm.hat. a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiáról 
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 épületenergetikai célértékek (pl.: az épületek energiafelhasználásánál 2020. évre 49 

PJ/év, 2030-ra 111 PJ/év primerenergia megtakarítás)  

 
 

A lakóépületekre kidolgozott 15 épülettípus jól jellemzi a teljes hazai lakóépület állományt és 

lehetővé teszi az épületenergetikai elemzések megalapozott elvégzését. Középületek 

esetén 5 funkció azonosítására került sor: egészségügyi és szociális, iroda, kereskedelmi, 

kulturális és oktatási épületek területén, ahol 42 épülettípust határoztak meg. Felújítási 

változat meghatározása két felújítási mélységű állapotra készült el: költség optimum 

változatra és a közel nulla változatra. A felújítási változathoz műszaki beavatkozási 

csomagokat határoztak meg. A dokumentum felhívja a figyelmet a felújítások során a 

szállítási távolságok csökkentésére, a helyben rendelkezésre álló alapanyagok és a helyi 

termékek felhasználására. A térségi és települési klímastratégiákban tervezett 

épületenergetikai felújításokkal az energia megtakarítása révén, valamint a megújuló 

energia alkalmazások elterjedésével jelentős ÜHG kibocsátás-csökkentés valósul meg. 

Összességében megállapítható, hogy a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában 

felvázolt célkitűzések és intézkedések, különösen lakóépületek és középületek 

Hogy lehet a panel olcsóbb és „klímabarátabb”? 
Magyarország legnagyobb paneles lakóházában csaknem ezer család él; az óbudai 
Faluház az 1970-es építésekor a szocialista lakásfejlesztés mintapéldája volt. Az elmúlt 
évtizedekben azonban a korszerűsítés nélküli távfűtéses lakások piaci értéke a magas 
fűtésszámlák miatt egyre csökkent, ezért a Faluházban is megérett az idő a felújításra. 
A hatalmas, iparosított technológiával készült klasszikus panelépületet már 2005-ben 
elkezdték modernizálni, amikor a fűtési rendszer szabályozását oldották meg. A 
panelek többi tipikus gondja: a rosszul szigetelt, hőhidas falak, tető- és pincefödém, a 
régi, huzatos ablakok azonban még továbbra is problémát okoztak. A felújítás 
következő, 2009-ben induló szakaszában ezeket tették rendbe. A homlokzat, a tető és 
a pincefödém 10 cm hőszigetelést kapott, az ablakokat 1,4 W/m2K hőátbocsátású 
modern műanyag nyílászárókra cserélték ott, ahol a lakók ezt még nem tették meg 
egyedileg. Ezekkel a munkákkal összehangolva a távhőszolgáltató szintén 2010-ben 
korszerűsítette a ház hőközpontját. A ház fosszilis energiaigényét a hőszigetelés 
mellett tovább csökkenti a tetőre szerelt közel 1500 négyzetméternyi napkollektor, ami 
a vízmelegítéshez szükséges energia közel felét fedezi. A munkálatok alig 6 hónap alatt 
fejeződtek be. A gyors kivitelezéshez az kellett, hogy minden – a finanszírozástól 
kezdve a részletes szerződéseken át a lakók tájékoztatásáig – alaposan elő legyen 
készítve. A Faluház energiafogyasztása a „gigaberuházás” után már nyugodtan 
versenybe szállhat az újépítésű társasházakéval: a lakók évente 20-30 ezer forint hődíjat 
takarítanak meg. 
FORRÁS: HTTP://FALUHAZ.EU/ 
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felújításával elérendő primerenergia megtakarítási célok jelentős mértékben 

hozzájárulnak a dekarbonizációs célkitűzések megvalósulásához. 

 

Épületenergetikai beavatkozások főbb típusai 

Felújítási, beruházási intézkedések 

 A lakóépületek esetében épületgépészeti és fűtési rendszerek felújítása – és új építés 

esetén azok tervezése – kapcsán vizsgálni kell megújuló energiaforrások integrálásának 

lehetőségét, és törekedni kell a fosszilis energiahordozó alapú fűtési rendszerek 

kiváltására. 

 A középületek felújítására különös figyelmet kell fordítani, mivel energiahatékonysági 

korszerűsítésük révén példamutató szerepet töltenek be. Ennek megfelelően az 

energiahatékonysági irányelv már 2014-től kötelező évi 3%-os középület felújítási 

kötelezettséget ír elő a tagállamok számára. 

 Elő kell segíteni a távfűtési (távhűtési) infrastruktúra hatékonyságának fejlesztését, az 

alternatív energiaforrások (biomassza, geotermikus és hulladék energiaforrások) 

távfűtési célú hasznosításának bővítését, tekintettel arra, hogy a távhőrendszerek 

kiemelten fontos szerepet töltenek be a hőellátás területén. 

 Fokozatosan el kell mozdulni a közel nulla energiafogyasztású, intelligens épületek 

(passzív ház, aktív ház) építése felé (új építés és felújítás esetében egyaránt) az ehhez 

szükséges hazai gyártási és kivitelezési háttér megteremtésével, valamint a tudatos 

fogyasztói szemlélet kialakulásának és megerősödésének támogatásával. 

 Épületbontásból származó építési–bontási hulladék energiahatékonyságot szolgáló 

hasznosításának növelése. 
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Finanszírozási, szabályozási és szemléletformálási intézkedések 

 A felújításokat ösztönző támogatási rendszerek kialakításakor a támogatást az energia 

megtakarítás, vagy a CO2-kibocsátás csökkenéssel összhangban kell meghatározni. A 

pénzügyi kockázatok mérséklése és a magyar épületállomány teljes megújítása 

érdekében olyan pénzügyi konstrukciók kidolgozása és széleskörű alkalmazása, amelyek 

piaci alapon is lehetővé teszik az épületenergetikai felújításokat. 

 A teljes épületre és épületgépészetre kiterjedő épületenergetikai követelmény-előírások 

következetes alkalmazása, valamint azok betartásának ellenőrzése. Ezen 

követelményeknek nem elegendő az épület burkolatára és szigetelésére koncentrálniuk, 

hanem figyelembe kell venniük az építészeti megoldásokat, valamint az épületgépészet 

és fűtési rendszer egymásra ható jellemzőit, továbbá a megújuló energiaforrások 

integrálásának lehetőségét, valamint egyéb energiafogyasztó berendezéseit is. 

 Civil szervezetek, önkormányzatok, szakmai tanácsadó hálózatok bevonásával a 

technológiai lehetőségek mellett a szemléletformálásban (tudatos fogyasztás 

kialakítása) rejlő lehetőségek kihasználása. 

  

A felújítási lehetőségek „belakatolása”: lock-in effect 
Az épületek energetikai felújítása esetében a szuboptimális megoldásokba való 
bezáródás (lock-in) veszélyét el kell kerülni. Pl. az épületfelújítási programokban a 
komplex mélyfelújítások támogatandók, amelyekkel – mintegy 80-85% feletti 
kibocsátás-megtakarítás érhető el. Az elmúlt évtizedben – többnyire pályázati 
forrásokból megvalósult - felújítások sokszor csak 20-50%-os energia megtakarításokat 
érnek el, sokszor rövidtávú költséghatékonysági optimalizációs megfontolások alapján, 
a ma lehetséges 85%-kal szemben. Ahol már egyszer megtörtént egy jelenleg jellemző 
felújítás, később igen költséges és nehéz új felújítást elvégezni. Mivel egy felújított 
épület további komplex renoválása gazdaságtalan, ezért ezek a szuboptimális 
felújítások „bezárják” Magyarországot egy magas kibocsátású pályára. Mivel a magyar 
kibocsátás-szerkezet közel felét az épületek adják, itt akár az össznemzeti kibocsátások 
20-25%-ának „belakatolásáról” is szó lehet, jelentősen veszélyeztetve a hosszú távú 
csökkentési célok elérésének lehetőségét. Mindeközben a komplex mélyfelújítás 
lényegesen több munkahelyet is teremthet, az új technológiák alkalmazása, terjesztése 
pedig a ’learning by doing’ elvén keresztül a technológia-fejlesztő országok körébe 
emelheti Magyarországot.  
FORRÁS: 1073/2015. (II. 25.) KORM.HAT. A NEMZETI ÉPÜLETENERGETIKAI STRATÉGIÁRÓL 
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Ellenőrző kérdések 

1. Mit jelent az épületek aktív és passzív szerepe az éghajlatváltozás szempontjából? 
2. Melyek a NÉeS három fő intézkedési témakörei? 
3. Mit jelentenek a NÉeS 2020-ra és 2030-ra tett épületenergetikai célértékei? 
4. Röviden ismertesse a Faluház projektet! 
5. Mit jelent a „lock-in effect”? 
6. Melyek az épületenergetikai beavatkozások főbb típusai? 
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6.4. Mezőgazdaság 

A mezőgazdaság az egyik legnagyobb antropogén forrása az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának, különösen a metánnak és a dinitrogén-oxidnak; a teljes mezőgazdasági 

szektor részaránya az antropogén üvegházhatás kialakításában mintegy 20 %-os. Az erdő 

kritikus eleme az éghajlati rendszernek: az erdők raktározzák a globális ökoszisztéma 

felszín feletti tartományában a szén mintegy 60-80%-át és a talajban lévő szén mintegy 

40-50%-át. Ezen túlmenően a mezőgazdasági gyakorlat - például a földhasználaton, új 

területek mezőgazdasági hasznosításán keresztül - fontos tényezője a szén-dioxid 

kibocsátásának és megkötésének. Az agárpolitikának közvetlen hatása van az 

üvegházhatású gázok forrásaira és nyelőire a földhasználati, a műtrágya használati és 

állattenyésztési gyakorlaton keresztül. 

30. ábra: Mezőgazdasági eredetű ÜHG-kibocsátások az USA-ban (2016) 

 
FORRÁS: EPA, FAO ALAPJÁN HTTPS://INSIDECLIMATENEWS.ORG/NEWS/24092018/INFOGRAPHIC-

FARM-SOIL-CARBON-CYCLE-CLIMATE-CHANGE-SOLUTION-AGRICULTURE 
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A mezőgazdaság és erdőgazdálkodás számos lehetőséget kínál a klímavédelem terén. A 

fosszilis tüzelőanyagok kiváltását célzó biomassza hasznosításon túl az erdőgazdálkodás, a 

megművelt területek és a legelők kezelése lényeges szerepet játszhat a szén-dioxid, metán 

és dinitrogén-oxid jelenlegi kibocsátásainak mérséklésében, illetve a szén-nyelők 

megerősítésében. A szén-nyelők megóvása és megerősítése a megelőzési stratégiák 

lényeges és többnyire költség-hatékony elemét képezik. Számos tanulmány szerint az 

elkövetkező 50-70 évben az erdőségek szén-megkötése a fosszilis eredetű kibocsátásának 

körülbelül 15-30 %-át ellensúlyozhatja. A szén-dioxid - a fotoszintetizáló erdei biomassza 

segítségével történő - megkötésének költsége széles sávban változhat, más megelőzési 

intézkedésekkel összevetve e lehetőség versenyképes lehet. Az erdőtelepítés közvetlen és 

közvetett hasznai ellensúlyozhatják a költségeket. 

Az elmúlt 20 évben számos fejlett országban kezdetét vette az agárpolitikai reform 

végrehajtása. Ezek olyan speciális reformintézkedések voltak, mint például "termelés-

korlátozó" politikák; tejtermelés visszaszorítása; egy hektárra jutó megengedett 

állatállomány csökkentése; a műtrágya támogatások és a mezőgazdaságban felhasznált 

üzemanyagra vonatkozó támogatások csökkentése; vagy ezen termékekre adó bevezetése. 

Hasonló reformok részeként több ország (pl. az EU is) olyan agrár-környezetvédelmi 

programokat is bevezetett, melynek keretében a támogatásokhoz a mezőgazdasági termelő 

akkor jutott hozzá, ha megfelelt a programokban definiált mezőgazdasági gyakorlatnak 

 

Kibocsátás-csökkentési lehetőségek a növénytermesztésben 

Lényeges eszköz lehet a mezőgazdasági kibocsátás-csökkentésben az erőforrás használat 

hatékonyságának növelése (optimális bevitt energia, tápanyag és víz mellett nagyobb 

termelékenység. Ezáltal – a hatékonyabb adaptációs képességek mellett – elérhető a 

hatékonyabb műtrágya-felhasználás és trágyatermelés, ami a szektor fő ÜHG-kibocsátását, 

a dinitrogén-oxid (N2O) és metán (CH4) képződését mérsékeli. Mindez természetesen a 

fenntarthatósági szempontok figyelembe vételével, a víz- és termőföldkészletek fokozott 

védelme mellett valósítható meg. Emellett nem lehet megfeledkezni a mezőgazdaság, mint 

kulcsszektor fontosságáról az energetikai biomassza előállításában sem. Ez egyrészt 

jelentheti az energiaültetvények létesítését, fölöslegek esetén pedig a mezőgazdasági 

melléktermékek begyűjtését és energetikai hasznosítását. Elsőbbséget kapnak a 

szervesanyag alapú melléktermékek és hulladékok komposztálása, biogáz üzemekben való 
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hasznosítása és a növénytermesztésben való felhasználás a talajerő utánpótlására. A 

növénytermesztési ágazatban a kibocsátás-csökkentés lehetőségei az alábbiakban 

foglalható össze: 

 Az alacsonyabb energia- és hatékonyabb műtrágyahasználattal járó termelési 

rendszerek (pl. a műtrágyát nélkülöző ökológiai gazdálkodás) térnyerésének gyorsítása, 

a talaj kevesebb bolygatásával járó művelési módok elterjedésének elősegítése. A 

műtrágyázási igény csökkentése érdekében a települési hulladékból származó komposzt 

fokozott alkalmazása, valamint az energetikai hasznosítást követően az érett trágya 

szántóföldre történő visszajuttatása is érdemi lehetőség. 

 Felül kell vizsgálni a mezőgazdasági termelési szerkezetet, fokozódó mértékben kell 

igazítani azt a helyi ökológiai adottságokhoz, növelni kell a magas hozzáadott értéket 

termelő, fenntartható kertészeti és gyümölcstermesztési rendszerek szerepét a 

termelésben. 

 Lényeges a precíziós (helyspecifikus) művelési technológiák, valamint ökológiai 

gazdálkodási módok elterjesztésének ösztönzése, illetve a növény tényleges 

nitrogénigényéhez igazítható műtrágya felhasználás, melyek által csökkenthető a 

felhasznált műtrágya mennyiség. Emellett szükséges olyan fajták nemesítése, amelyek 

hatékonyabban hasznosítják a nitrogént. Kutatások végzése gazdálkodási modell 

egységek kialakítása és elterjesztése céljából. 

 

Kibocsátás-csökkentési lehetőségek az állattenyésztési ágazatban 

Az állattartás esetében a fajlagos metántermelés csökkentése érdekében a hozamok 

javítása. Ennek eszközei lehetnek többek között a takarmányozás változtatása és az állat 

jóléti körülményeinek javítása. Az extenzív állattartás arányának növelésével a 

műtrágyahasználat (ezzel ennek energiaigénye és a kapcsolódó ÜHG-kibocsátás), illetve az 

intenzív állattartáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységekből adódó kibocsátások 

(épületüzemeltetés, hígtrágyakezelés) is csökkenthetők. 

A trágyakezelésre és energetikai (főképp biogáz üzemekben történő) hasznosítására is nagy 

hangsúlyt kell fektetni. Ezáltal a trágyakezelés nem csak egy mitigációs lehetőség, hanem a 

szektor energetikai önellátásához és a zárt tápanyag körforgásához is hozzájárul, valamint a 

termelt energia értékesítése plusz bevételt is jelenthet az ágazatnak. 
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Szén-megkötési lehetőségek az erdőgazdálkodásban 

Magyarország számára nem csak klímapolitikai, de földhasználati, gazdasági szempontból is 

meghatározó jelentőségű az erdők területének további növelése, az erdőtelepítés folytatása. 

A Nemzeti Erdőtelepítési Program (2008) határozta meg részletesen az erdőtelepítés 

lehetőségeit, és célul tűzte ki a 27,4%-os erdősültség elérését 2050–2060-ra, melyet a 

program elkészítésekor prognosztizált, a jelenleginél lényegesen nagyobb ütemű 

erdőtelepítéssel lehetne megvalósítani. Ki kell emelni, hogy a klímavédelmi intézkedések 

közt az erdőtelepítés nagyon költséghatékony és egyben környezetbarát megoldási 

lehetőség, ugyanakkor a már meglévő erdők szénmegkötő képességének fenntartása, 

növelése érdekében folytatni kell az erdőtelepítést (beleértve az iparifa ültetvények, 

erdősávok, fasorok ültetését, agrár erdészeti rendszerek létesítését) és szakszerű, a 

klímaváltozás hatásait szem előtt tartó erdőnevelésre van szükség. 

Lényeges, hogy a fa, mint megújítható nyersanyag és energiaforrás szélesebb körű 

felhasználásának elősegítése, a felhasználási módok (megújítható nyersanyag, 

energiaforrás) helyes egyensúlyának kialakításával és a klímavédelmi célok (széntárolás, 

szénmegkötés) nemzetgazdasági szintű optimalizálásának figyelembe vételével. A 

fatermékek széntároló képességének kihasználása érdekébe a faipar fejlesztése, továbbá a 

megújuló (fa alapú) energia előállítás optimalizálása érdekében a faanyag lánc-

felhasználásának elősegítése szükséges.  

A Nemzeti Erdőtelepítési Programban felvázolt jövőkép és a jelenleg ismert trendek alapján 

az erdőgazdálkodásnak köszönhetően az elmúlt tíz évben jellemző szénmegkötés 

fenntartása érdekében évi 10-15 ezer hektár új erdő/fás terület telepítésére lenne szükség 

2020-tól 2030-ig, majd a szénmegkötés további növelése érdekében várhatóan évi 15-20 ezer 

hektárra lenne célszerű növelni az erdőtelepítés területét (beleértve az ipari fa ültetvények, 

az erdősávok, facsoportok ültetését, agrár-erdészeti rendszerek létrehozását is). Ezt a 

klímaváltozás várható hatásait szem előtt tartva, a termőhelyi adottságok változását 

figyelembe vevő fafaj megválasztással és a klímaváltozáshoz igazodó erdőművelési eljárások 

alkalmazásával kell megvalósítani. 
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Biomassza dilemma 
A biomassza – bár bizonyos szempontból karbon-semlegesnek tekinthető - tervezése 
során mérlegelni kell azokat az energetikai, társadalmi, ökológiai stb. 
bizonytalanságokat, ellenérveket és várható előnyöket, amelyek a termesztés, a 
szállítás és a felhasználás során felmerülhetnek. A biomassza energetikai 
ültetvényeken történő megtermelése igen magas inputokkal jár: energia, 
növényvédőszer, műtrágya, gépek, amelyek kérdésessé teszik a termelés 
fenntarthatóságát és ezzel együtt a klímaváltozáshoz kapcsolódó hatásait. Az 
energetikai ültetvények intenzíven művelt monokultúrát alkotnak, ami számos 
természetvédelmi és ökológiai kérdést is felvet azáltal, hogy nagy területeken szünteti 
meg a biodiverzitást. Az iparszerű energetikai célú növénytermesztés a talaj fokozott 
tápanyagellátását igényli, azaz fokozott műtrágya-használat, talajművelés jellemző. E 
beavatkozások a talajvízszint és talajminőség romlását, a mikroba-közösségek 
elsorvadását vonják maga után, amelyek az ökológiai rendszerek megújulást 
veszélyeztetik. A biomassza energetikai célú hasznosításának klímaváltozással 
összefüggő hatásai a következők1: 

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

 az alapanyag-termesztés környezeti terheléssel jár, s az általában intenzív 
művelés műtrágya- és növényvédőszer-igénye jelentős, 

 a korábbi extenzív művelési eljárásokkal érintett területek művelésének 
intenzifikálásával csökkenti a biológiai változatosságot, 

 génmódosított, illetve inváziós fajok energianövényként történő 
felhasználásával veszélyezteti a természetes vegetáció faji- és genetikai 
sokféleségét, 

 egyes biomassza-hasznosítási módok a teljes életciklusukat tekintve több 
kibocsátással járhatnak, mint a kiváltani kívánt fosszilis energiahordozók. 

FORRÁS: GYULAI IVÁN. 2017. A BIOMASSZA-DILEMMA (MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT KIADÁS). 

MAGYAR TERMÉSZETVÉDŐK SZÖVETSÉGE. HTTPS://MTVSZ.HU/DYNAMIC/BIOMASSZA-
DILEMMA2.PDF 
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cselekvési irányok a hatékony klímavédelem Budapest, Magyarország: Klímabarát 
Települések Szövetsége, (2018) p. 97 
 

Ellenőrző kérdések 

1. Melyek a legfőbb mezőgazdasági eredetű ÜHG-kibocsátási források? 
2. Milyen lehetőségei vannak a kibocsátás csökkentésnek a növénytermesztési 

ágazatban? 
3. Milyen lehetőségei vannak a kibocsátás csökkentésnek az állattenyésztésben? 
4. Mit jelent a szén-megkötés? 
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6.5.Energetika 

Az elmúlt két évszázadban a globális energiaigény - jelentős földrajzi és időbeni különbségek 

mellett - hozzávetőleg évente 2 %-kal nőtt. A világ 1990-es energiafogyasztása - a nemzeti 

energiamérlegek alapján – 13800 Mtoe értékre becsülhető, ami mintegy 33 Gt szén-dioxid 

kibocsátásra vezetett A világ egészét tekintve, 2015-ben a legnagyobb energiafogyasztó 

ágazatok a következők voltak: ipar (a teljes szén-dioxid kibocsátás 45 %-a), 

lakossági/kereskedelmi ágazat (29 %) és a közlekedés (21 %). Az elmúlt két évtizedben a 

közlekedési ágazat energiafelhasználása és az abból származó szén-dioxid kibocsátás 

növekedése volt a legjelentősebb.  

31. ábra: A világ egyes régióinak energiafelhasználása  

 
FORRÁS: EU ENERGY POCKETBOOK (2018) HTTPS://PUBLICATIONS.EUROPA.EU/EN/PUBLICATION-

DETAIL/-/PUBLICATION/99FC30EB-C06D-11E8-9893-01AA75ED71A1/LANGUAGE-EN 
 

A 2000-es évek közepétől Kína és az ázsiai fejlődő országok tekinthetők a legnagyobb 

energiafelhasználóknak és szén-dioxid kibocsátóknak. Részesedésük a világ fosszilis eredetű 

szén-dioxid kibocsátásában növekvő tendenciát mutat, elsősorban ezen országok 

népszaporulata és gazdasági fejlődése miatt. Ha nem történik gyökeres változás a 

világgazdaság működésében, a világ energiaigénye - legalábbis az elkövetkező évtizedekben 

- minden bizonnyal tovább fog növekedni. Politikai beavatkozás híján az ipari, közlekedési és 

lakossági/kereskedelmi ágazatból származó emissziók emelkedésére számíthatunk.  
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32. ábra: A világ energiafelhasználása energiahordozók szerint (2016) 

 
FORRÁS: EU ENERGY POCKETBOOK (2018) HTTPS://PUBLICATIONS.EUROPA.EU/EN/PUBLICATION-

DETAIL/-/PUBLICATION/99FC30EB-C06D-11E8-9893-01AA75ED71A1/LANGUAGE-EN 
 

Az elkövetkező 20-30 évben a világ számos térségében - az energiatakarékosság 

technológiai megoldásai és a továbbfejlesztett energiagazdálkodás révén - minimális 

költséggel az energiahatékonyság 10-30 %-os javítása érhető el. Mindezen túlmenően 

számos országban reális műszaki lehetőség - a jelenleg is alkalmazott nagy energetikai 

hatásfokú technológiák alkalmazásával - a hatékonyság 50-60 %-os javítása. E lehetőségek 

kiaknázása a beruházási költségek jövőbeni csökkenésének, a finanszírozási 

lehetőségeknek, a technológia átadásnak, valamint a különféle nem-műszaki jellegű 

akadályok leküzdésének függvényei. Tekintettel a tüzelőanyag- és energiaforrás váltás 

egyéb lehetőségeire, a kibocsátás-csökkentési potenciál meghaladja az energiahatékonyság 

javításának lehetőségeit. Az energiatermelő és ellátó rendszerek technológiai megújítását 

célzó beruházásokkal is jelentős kibocsátás-csökkentés valósítható meg. Számos 

üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentő beavatkozás a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok és az 

illékony szerves vegyületek kibocsátásának mérséklődését is maga után vonja. A főbb ÜHG 

kibocsátás-csökkentési eljárások a következők: 

A fosszilis energiahordozók hatékonyabb átalakítása. Egyes új technológiák a konverziós 

folyamatok hatásfokának jelentős javulását hozzák magukkal. Például a villamos energia 

előállításának átlagosan 30 %-os hatásfoka hosszabb távon a 60 %-t is meghaladhatja. A 

kapcsolt hő- és villamosenergia előállítása szintén a konverziós hatásfok számottevő 

javulásához vezethet. 

Átállás alacsonyabb széntartalmú fosszilis tüzelőanyagokra. A szénről olajra vagy 

földgázra való átállás csökkentheti a kibocsátásokat. A földgáz rendelkezik az 

energiaegységre vetített legalacsonyabb széntartalommal (14 kgC/GJ); ugyanez az érték a 

kőolaj esetében 20 kgC/GJ, míg a szén esetében 25 kgC/GJ. Az alacsonyabb széntartalmú 
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tüzelőanyagok általában nagyobb hatásfokkal alakíthatók át (például villamosenergia 

termelés), mint a szén.  

Átállás az atomenergiára. Bár a nukleáris technológiát a világszerte széles körben 

alkalmazzák, számos tényező hatására lelassult az atomenergia alkalmazásának elterjedése. 

Egyrészt számolni kell a közvélemény - a nukleáris balesetek hatására kialakult - fokozódó 

aggodalmával, másrészt szembe kell nézni a reaktorbiztonság, a hasadóanyagok illetéktelen 

kezekbe kerülése, a leállított atomerőművek környezetbarát felszámolása és a nukleáris 

hulladék hosszú távú tárolása - nem minden részletében megoldott - problémáival is.  

Átállás megújuló energiaforrásokra. A nap, biomassza, szél, víz és geotermikus energiákat 

hasznosító technológiák a 2000-es évektől jelentős fejlődést mutatnak, pl. 2016-ről 2017-re 

e technológiák részesedése 13%-kal növekedett. A műszaki fejlődés új távlatokat nyithat 

meg, ami a megújuló energia alkalmazási költségeinek csökkenését vonja maga után. 

Hosszabb távon a megújuló energiaforrások fedezhetik a világ energiaszükségletének 

túlnyomó részét. 

Fogyasztó oldali energiahatékonyság javítása. Egyes gyorsan iparosodó fejlődő és 

átalakuló gazdaságú országok jelentős tartalékokkal rendelkeznek az energiahatékonyság 

javításának területén; ugyanis a fejlett országokhoz képest 2-7-szer annyi energiát 

használnak az egységnyi nemzeti termék előállításához. A lakossági és közületi szektor 

fajlagos energiafogyasztását összehasonlítva megállapítható, hogy a közép-kelet európai 

országok 20-50%-kal több energiát használnak épületeik fűtésére, mint a nyugat-európai 

államok. Az ipari termékek előállítása jelenleg 15-50%-kal több energiát igényel itt, így e 

térségben kimondottan jók az energiahatékonyság javításának és szén-dioxid kibocsátás-

csökkentésének lehetőségei. 

 

Magyarországi helyzet 

Az energetika meghatározó szerepét jól szemlélteti, hogy a legutóbbi években az 1000 PJ 

körüli belföldi energiafelhasználás csaknem 75%-kát fosszilis energiahordozókból fedezte az 

ország. Ez nem csak klímavédelmi szempontból, hanem energiabiztonsági 

megfontolásokból is rendkívül hátrányos. Magyarország ugyanis a fosszilis energiahordozók 

közel 80%-át importból szerzi be. A megújuló energiatermelés – bár növekvő – de még 

mindig alacsony, kb.13%-ot képviselt a teljes energiafelhasználáson belül 2017-ben. 
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33. ábra: Magyarország primer energiafelhasználása 

 
FORRÁS: A TÁRSADALMI HALADÁS MUTATÓSZÁMRENDSZERE (KSH). 

HTTPS://WWW.KSH.HU/THM/TABLAK.HTML 
 

Magyarország energiatermelése alapvetően centralizált, erőműparkjának nagy része 

elöregedett, 20 évesnél idősebb egységekből áll. Jelenleg az energiamixben a szén, a gáz- és 

az atomenergia dominál. Az erőművi hő- és villamosenergia-termelés a teljes 

energiafelhasználás kb.25 %-át teszi ki. A közlekedési célú energiafelhasználással nem 

számolva a lakossági és közületi szektorban az energiafelhasználás kb. 40 %-a épületfűtésre 

jut.  

A épületek energiafelhasználásával kapcsolatos mérséklési lehetőségeket a 6.3 fejezetben, 

míg a közlekedési szektorban alkalmazható mitigációs beavatkozásokat a 6.1 fejezetben 

ismertettük, itt az erőművi villamosenergia és hő-termelés hatékonyság-javítási kibocsátás-

csökkentési lehetőségeit mutatjuk be. A Nemzeti Energiastratégia a versenyképes, 

biztonságos és fenntartható energiaszektor megteremtése érdekében a villamosenergia-

termelés területén az „atom-szén-zöld forgatókönyv” megvalósítását tűzi ki célul. Ez a 

forgatókönyv egy technológia-semleges megközelítésre, a kiegyensúlyozott, valamennyi 

erőműtípust tartalmazó, sokszínű tüzelőanyag- és technológiaszerkezetre épül. A cél így a 

nukleáris és a szénalapú villamosenergia-termelés arányának fenntartása és a megújuló 

alapú arányának növelése, figyelemmel a villamosenergia-hálózat szabályozhatóságára és 

terhelhetőségére. (2018. évben felmerült a hazai szén-alapú villamosenergia termelés 2027-
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től induló, fokozatos kivezetése, mely éghajlatvédelmi szempontból jelentős eredményt 

hozna, ám számos foglalkoztatási, importfüggőségi kérdést vet fel.) Az erőművi 

villamosenergia és hő-termelés terén a következő három fő kibocsátás-csökkentő lépés 

azonosíthatók: 

 Megújulók. A megújuló energiaforrások hasznosításának ösztönzése, a helyi, 

fogyasztási helyhez közeli, főleg megújuló energiaforrásokat használó 

villamosenergia-önellátás feltételeinek kiépítése (pl. PV farmok létesítése), ami a 

szállítási veszteségek minimalizálásában is szerepet játszik. Ennek érdekében a 

megújuló energiaforrások elterjedését – a műszaki és gazdasági feltételek figyelembe 

vétele mellett – helyi szintű szabályozásokban az önkormányzatok aktív részvételével 

is szükséges ösztönözni. 

 Atomenergia. A magyarországi energetikában az atomenergia hosszú távú 

fenntartása a dekarbonizáció egyik alapeleme. Emiatt lényeges a Paksi Atomerőmű 

területén új blokk(ok) létesítéséhez szükséges intézkedések folytatása, valamint a 

beruházás végrehajtási feltételeinek biztosítása. 

 Villamosenergia-igények mérséklése érdekében szemléletformálási ösztönzők 

bevezetése, és a civil szereplők bevonásával információk terjesztése a fogyasztással 

és a technológiai lehetőségekkel kapcsolatban. Lényeges a fenntartható és 

környezettudatos fogyasztói szokások elterjedését segítő technológiai megoldások, 

köztük az okos mérők, LED világítás és egyéb technológiai megoldások nagy léptékű 

elterjedésének ösztönzése. 
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Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (23/2018. (X. 31.) OGY HATÁROZAT) 
 
Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat 
 

Ellenőrző kérdések  
1. Miért vette át az energiafelhasználásban a vezetést Kína?  
2. Melyek a főbb ÜHG kibocsátás-csökkentési eljárások az energiaszektorban? 
3. Magyarország energiafelhasználásban mekkora az összesített aránya fosszilis 

energiahordozóknak? 
4. Magyarországon melyek az erőművi villamosenergia és hő-termelés három fő 

kibocsátás-csökkentő lehetősége? 
  

Szén-dioxid leválasztás, tárolás és hasznosítás 

A szén-dioxid leválasztás, tárolás (CCS) technológiája – bár ipari léptékű kísérleteit 
számos költséghatékonysági és fenntarthatósági kérdés kíséri – az uniós klímapolitika 
centrális eleme. A technológia lényege, hogy felszín alatti geológiai képződményekbe 
(pl. kiürült földgázmezőkbe) préselik és tározzák be a szén-dioxidot. Hazánknak 
kiemelkedően jó adottságai vannak a szén-dioxid földalatti tárolása tekintetében. Az 
előzetes vizsgálatok arra utalnak, hogy a rendelkezésre álló szén-dioxid tárolókapacitás 
képes lehet befogadni Magyarország teljes ipari szén-dioxid kibocsátásának akár 
százszorosát is. Magyarországon a szén-dioxid földalatti tárolására a letermelt 
szénhidrogén előfordulások, egyéb használatra alkalmatlan sósvizes rezervoárok 
lehetnek valóban alkalmasak. Ugyanakkor a technológia alkalmazása csak a 
legszigorúbb környezeti, biztonsági és fenntarthatósági kritériumok teljesülése esetén 
képzelhető el Magyarországon. Ehhez Folytatni kell a geológiai kutatásokat, különös 
figyelmet szentelve a hosszú távú környezeti, természeti és humán egészségügyi 
kockázatok megértésére, és ezen hatások visszacsatolására a technológia fejlesztésébe 
a kockázatok minimalizálása érdekében. A kutatások alapján költség-haszon elemzést 
kell készíteni a CLT technológia hazai alkalmazása vonatkozásában. Ezen 
fejleményeket és kutatási eredményeket széles körben ismertté kell tenni, mind a 
szakma, mind a közvélemény számára. Szintén lehetőség a szén-dioxid, mint ipari 
nyersanyag hasznosításának vizsgálata, sikeres kutatás–fejlesztési eredmények 
esetében azok használatának támogatása. 
FORRÁS: NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA 
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7. Éghajlati sérülékenység 

7.1. A sérülékenység értelmezése jelentősége 

Ahogyan az a korábbi fejezetekben is számos aspektusból megvilágításra került, a 

klímaváltozás jelensége napjainkban az emberiség számára az egyik legjelentősebb, globális 

léptékű komplex környezeti probléma, amely a különböző ágazatokat és az egyes 

térségeket, azok társadalmi-gazdasági-környezeti jellemzőinek függvényében eltérő módon 

és mértékben érinti a világ különböző pontjain. Az elmúlt évek fontos felismerései közé 

tartozik az is, hogy maga a klímaváltozás feltehetően valójában elkerülhetetlen, 

legfeljebb annak mértéke, valamint hatásainak erőssége és térbeli differenciáltsága 

befolyásolható valamilyen mértékben. Továbbá épp ebből adódóan megállapítható az is, 

hogy a megelőzésre fordított erőfeszítések valószínűsíthetően messze nem elegendőek a 

folyamatok hatékony befolyásolásához és a jövőben mindenképp kiemelt figyelmet célszerű 

fordítani a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra is. A rendelkezésre álló jelenlegi 

információk, adatok, kutatási eredmények és egyéb ismereteink alapján hazánkat globális és 

európai léptékben is különösen erőteljesen érintik az éghajlatváltozás hatásai, amelyek 

Magyarországon belül is eltérő mértékben jelentkeznek az egyes térségekben. A hatások 

megjelenésével tovább erősödhetnek a már létező, ill. meglévő társadalmi-gazdasági 

különbségek, s ebből adódóan tovább növekedhet a területi differenciáltság mértéke is, 

mely adott esetben újszerű jelentős társadalmi egyenlőtlenségek kialakulásához is vezethet. 

A Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2018) értelmezése szerint az éghajlati 

sérülékenység olyan komplex mutató, mely az éghajlatváltozás térségi várható hatásait az 

alkalmazkodó képességgel kombinálja, továbbá figyelembe veszi, hogy az eltérő éghajlati 

kitettségből, a térségek érzékenységéből fakadó hatások a különböző 

alkalmazkodóképességű térségekben más-más következményekkel járhatnak. 

Az éghajlati paraméterek változásának értékelése azonban önmagában nem elegendő 

ahhoz, hogy egy adott térséget érintő változások egyértelműen meghatározhatók legyenek. 

Egy olyan vizsgálati módszertan kidolgozása vált szükségessé, amely egyidejűleg a 

környezet állapotának változását, a hatásviselő rendszer jellemzőit és egy adott térség 

társadalmi-gazdasági viszonyaiból fakadó alkalmazkodóképességet egyaránt képes 

figyelembe venni és segítségével meghatározható a vizsgált ágazat, térség stb. éghajlati 

sérülékenységének mértéke. 
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Az éghajlati sérülékenység vizsgálati módszertana egyértelműen azon a megfigyelésen 

alapul, hogy egy rendszert ért külső változás általában nem egyforma mértékben érinti a 

rendszer különböző szereplőit (pl. egyes térségeket, ágazatokat, társadalmi csoportokat). 

Ezek az eltérések alapvetően három tényezővel hozhatók összefüggésbe. Egyrészt a 

természeti környezet állapotában bekövetkezett változások közvetlen tényezői (kitettség) 

eltérőek lehetnek az egyes vizsgált térségekben azok térbeli, földrajzi jellemzőiből adódóan. 

Például az alacsonyabb szélességi fokon lévő területeken nagyobb hőmérséklet 

emelkedésekre lehet számítani, mint a trópusokon, és a tengerszint emelkedése pedig csak 

a partvidéki területeket sújtja. A csapadék mennyisége és eloszlása pedig akár egy kisebb, 

akár például egy Magyarországnyi területen belül is eltérő módon változhat az eddigi 

tapasztalatok, vizsgálati eredmények és a regionális klímamodellek előrejelzései alapján és 

hazánkban ez a jövőben várhatóan csak fokozódni fog.  

Másrészt eltérést eredményez, hogy az egyes térségek, ágazatok, vagy társadalmi 

csoportok, azaz a hatásviselők eltérő mértékben képesek elviselni a különböző változásokat 

(érzékenység). Például a hőhullámok hatásai az idősebb korosztály számára súlyos 

következményekkel járhatnak, ugyanakkor a fiatalabbakat lényegesen kisebb mértékben 

veszélyezteti. Egyes térségekben pedig a megnövekedett csapadékmennyiség a földtani 

viszonyok és talajadottságok függvényében jelentős belvízhelyzetet eredményezhet, míg 

hasonló csapadékviszonyok között más térségekben akár a mezőgazdasági termelés 

hozamának javulása is bekövetkezhet. 

Harmadrészt egy adott térség sérülékenységét döntően befolyásolhatja a változásokra adott 

válaszok milyensége, az a képesség, amellyel az adott térségben képesek elhárítani az 

éghajlat változásának következményeit (alkalmazkodóképesség). E tekintetben döntő 

jelentőségű lehet az egyes térségek társadalmi–gazdasági fejlettsége, illetve a fejlettség 

regionális különbözőségeinek figyelembe vétele. Egy hátrányos helyzetű térségben például 

a kedvezőtlen jövedelmi helyzet, vagy az elégtelen infrastrukturális helyzet egyaránt 

gátolhatja az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás hatékony elősegítését célzó 

intézkedések megvalósítását. 

Az éghajlatváltozás rövid távon várható kedvezőtlen hatásai az alkalmazkodás ma ismert 

eljárásaival nagy valószínűséggel kivédhetők. Teljes, minden szempontból megnyugtató 

bizonyosságot azonban csak a részletes sérülékenységi és alkalmazkodási vizsgálatok 

adhatnak. Az elővigyázatosság elvét szem előtt tartva, igen súlyos következményekkel járó 
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hatásokhoz alkalmazkodni akkor is indokolt lehet, ha a bekövetkezés valószínűsége 

alacsony. 

Magyarországon különböző természetű és eltérő okokra visszavezethető területi 

egyenlőtlenségek (nyugat–keleti, illetve újabban észak-nyugati–déli gazdasági lejtő, 

városias-vidékies térségek egyenlőtlenségei és a jelzett relációkban jelentkező súlyos 

társadalmi, jövedelmi különbségek) figyelhetők meg, amelyek az éghajlatváltozás során 

bekövetkező hatásokra tovább mélyülhetnek, ugyanis az egyes térségek más-más módon és 

mértékben sérülékenyek a prognosztizált közép- és hosszú távú, klimatikus változásokkal 

szemben. Ebből következően a sérülékenység mértékének térségi, regionális 

összehasonlítása fontos feladat. Az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások és feladatok 

területi szintű stratégai tervezésbe és döntéshozatalba történő integrációját és gyakorlati 

eszközeinek megerősítését, szolgálja a megfelelő területi szintű éghajlati 

sérülékenységvizsgálat elvégzése. A sérülékenységvizsgálat célja annak feltárása, hogy az 

egyes térségek, települések mennyire veszélyeztetettek az éghajlatváltozás várható 

hatásaival szemben. A sérülékenységvizsgálat nem a sérülékenység abszolút mértékének 

megállapítására, hanem a térségek közti összehasonlíthatóság, a relatív területi különbségek 

meghatározására törekszik. 

Az éghajlati sérülékenység területi értékelésével foglalkozik a Második Nemzeti 

Éghajlatváltozási Stratégia IV.5. fejezete, mégpedig a Nemzeti Alkalmazkodási 

Térinformatikai Rendszer (NATéR8) keretében kidolgozott sérülékenységvizsgálati 

eredmények bemutatásával, amelyek alátámasztják az éghajlati hatások teljes, komplex 

láncolatát, beleértve a társadalmi, gazdasági következményeket is. A NATéR a különböző 

forrásokból származó alapadatok felhasználásával készült származtatott mutatók, 

elemzések és hatástanulmányok alapján megbízható és objektív információt biztosít 

mindenki számára az ország éghajlati állapotáról, az éghajlatváltozás és egyéb hosszú távú 

természeti erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos stratégiai kockázatok hatásairól, valamint 

az ezekhez való alkalmazkodást érintő és azt befolyásoló lehetőségekről. Az adatrendszer 

ezen információkkal segíti a változó körülményekhez igazodó, rugalmas éghajlatpolitikai 

döntés-előkészítést és tervezést, a klímaváltozás hatásaira való felkészülést szolgáló 

jogalkotást, stratégiaépítést, döntéshozatalt és a szükséges konkrét alkalmazkodási 

                                                 
8 nater.mbfsz.gov.hu 
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intézkedések végrehajtását. A NATéR ezen felul̈ a lakosság klímatudatosságát támogató 

szemléletformáló eszközként, továbbá a klímaváltozással kapcsolatos kutatásokat szolgáló 

adatbázisként is hiánypótló szerepet tölt be. Mindezeken túlmenően, a tudományos 

kutatások, valamint a gazdasági- és infrastruktúrafejlesztések, beruházások és a 

területhasználat tervezése során is hasznos eszköznek bizonyulhat. 

A NATéR 10 km*10 km-es területi felbontású regionális klímamodellekből származó, három 

időszakra (1961–1990 évek – referencia érték; 2021–2050; 2071–2100 évek) vonatkozó, a 

klimatikus változások várható irányát és mértékét leíró projekciók, továbbá az egyes 

térségek klímaváltozással szembeni érzékenységét és alkalmazkodóképességét jellemző 

természeti, társadalmi és gazdasági adatok összesítése alapján teszi lehetővé a 

klímaváltozással szembeni sérülékenységben adódó térségi eltérések vizsgálatát. A NATéR 

keretében számos szakterületre vonatkozóan állnak rendelkezésre származtatott adatok és 

térképi megjelenítések az egyes térségek éghajlatváltozási hatástényezőkkel szembeni 

sérülékenységéről, ezek közül a NÉS-2 hét szakterületre vonatkozó eredményeket mutat be. 
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7.2. Az éghajlati sérülékenységvizsgálat módszerei 

A sérülékenységi elemzés módszertana az első koncepció kidolgozása óta számottevő 

fejlődésen ment keresztül. Ennek eredményeképpen az éghajlati sérülékenységi elemzések 

felépítése nem teljesen egységes, és a hatások valamint az alkalmazkodási lehetőségek 

értékelésére különféle elemzési útvonalak (stratégiák) léteznek. ,Az éghajlati sérülékenységi 

elemzések fejlődése során kialakult legfontosabb elemzéstípusok a következők: 

1. Hatáselemzések: ezek egy vagy több éghajlati szcenárió közvetlen hatását 

modellezik egy vagy több hatásmechanizmus szerint, a vizsgált objektumok 

esetleges alkalmazkodásának figyelembevétele nélkül. Jellemzően csak kvantitatív 

komponensből állnak, és gyakran a nem klimatikus tényezők is teljesen el vannak 

hanyagolva bennük. Ez az elemzési út az egyetlen szektoron belüli, kisebb 

modellezéses vizsgálatok esetében a leginkább jellemző. 

2. Sérul̈ékenységi elemzések: ezek az elemzések a várható hatások számbavételén túl 

már az objektumok alkalmazkodóképességét is figyelembe veszik, és ezen keresztül 

a sérülékenység értékelésére törekszenek. Az éghajlatváltozás következményeinek 

interdiszciplináris jellegű vizsgálatai között jelenleg ez a legelterjedtebben használt 

elemzési stratégia. 

3. Alkalmazkodási elemzések: amíg a hatáselemzések és a sérülékenységi elemzések 

fő célja az egyes helyekhez, és objektumokhoz rendelhető éghajlati kockázatok minél 

realisztikusabb becslése, addig az alkalmazkodási elemzések célja a lehetséges 

alkalmazkodási (és esetenként mitigációs) stratégiák optimalizálása. 

Az éghajlati sérülékenység-elemzések kidolgozásának előfeltétele az éghajlatváltozás 

hatásainak részletes feltárása, az éghajlati hatások komplex láncolatának 34. ábra átfogó 

ismerete. 
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34. ábra: Közvetlen és közvetett éghajlati hatások, komplex társadalmi-gazdasági 
következmények 

 

FORRÁS: PÁLVÖLGYI (2008) 
 
Az éghajlatváltozás hatásainak láncolata a 34. ábra alapján az alábbiak szerint írható le:  

 Közvetlen éghajlati hatások: változás a klímaindikátorokban: Az éghajlatváltozás 

elsődleges megjelenési formája a regionális klímaindikátorokkal jellemezhető 

változások: pl. felmelegedés, csapadékváltozás, az átlagokban és a szélsőségekben 

jelentkező módosulások. A klímaindikátorokban várható változások számszerű 

értékeit általában a klímamodellek szolgáltatják. 

 Közvetett éghajlati és komplex természeti hatások: Az éghajlat megváltozása 

összetett – egymással is kölcsönható és a klímaindikátorokra is visszaható – helyi 

természeti jelenségeket generál; többek között hőhullámokat, aszályokat és 
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árvizeket, levegő- és vízminőség romlást, élőhelyek degradációját. Lényeges, hogy a 

helyi hatásviselőket nem elsősorban a klímaindikátorok változása, hanem az ebből 

fakadó komplex természeti következmények érintik. 

 Természeti, társadalmi, gazdasági következmények: A komplex természeti 

következmények „begyűrűznek” a helyi ökoszisztémákba, termesztési–termelési 

rendszerekbe; azaz a közvetlen éghajlati hatások és a természeti rendszerekben, 

ökoszisztémákban fellépő közvetett hatások együttesen vezetnek kedvezőtlen 

társadalmi–gazdasági következményekre (pl. energia- és élelmiszerárak, emberi 

egészség, épített környezet, mezőgazdasági versenyképesség, biodiverzitás 

csökkenés). 

Az European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (továbbiakban: 

ESPON) vizsgálatánál a kitettség oldalán a legfontosabb várható változásokat vették 

számításba az IPCC 4. Értékelő Jelentése alapján. A sérülékenység legfőbb alkotóelemeit a 

35. ábra mutatja.  A gazdasági, társadalmi, kulturális, fizikai és környezeti érzékenységi oldal 

értékelése külön-külön történik, majd ezeket az egyes kitettségi tényezőket aggregálják 

(matematikai és terinformatikai módszerekkel) hatásokká. A hatások egésze az egyes 

érzékenységi részek és a rájuk hatással lévő meghatározott változók eltérő súlyozásával – 

kiemelve a gazdaság és a környezet szerepét – került meghatározásra. Általában az éghajlati 

változások néhány eleme bír erősebb hatással egy-egy érzékenységi oldalra és azok 

indikátoraira. 

Az ESPON Climate összetett számítási módszertanának kidolgozása során az egyik fő cél az 

volt, hogy a kutatók feltérképezzék, azonosítsák azokat a területeket, melyek a 

legkárosítóbb hatásokkal bírnak, valamint azokat, melyek a sérülékenység főbb összetevőit 

alkotják. Ezek a kulcsterületek, ill. -ágazatok kerülnek az elemzés középpontjába. Összetett 

rendszer révén a súlyozás lehetőségével lehetséges még nagyobb hangsúlyt helyezni 

bizonyos problémákra. Azon kulcsterületek meghatározása szükséges, melyek alapvető 

elemekként jelennek meg egy adott terület sérülékenységében külön rövid és hosszú távon 

egyaránt. Emellett gyorsan változtatható és hosszú ideig erős negatív hatást gyakorló 

tényezőket is figyelembe vehetünk, mint pl. a hőmérséklet tartós növekedése. 
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35. ábra: Az ESPON Climate projekt sérülékenységi módszertana  

 
FORRÁS: ESPON (2011) ALAPJÁN 

 
Az alkalmazkodásnál a gazdasági szféra egyoldalúsága mellett az irányítórendszerek 

jelennek meg. A gazdasági erőforrások, intézmények, infrastruktúra, tudás és végül a 

technológia kiegyenlítettebb súlyozása jelenik meg. Ezek együttese adja meg a hatás 

összességéhez hasonlóan egy terület teljes alkalmazkodási értékét. Az adatok 

összehasonlíthatósága érdekében normalizálást alkalmaztak és ezeket a normalizált 

alkalmazkodási és hatás eredményeket összeszorozva kapták meg a teljes sérülékenység 

értékét, melyet ez esetben megyei szintre számítottak. 

A 36. ábrán látható, az országok sérülékenységének összehasonlító vizsgálatára fókuszáló 

kutatás esetében az összesített érzékenység értékét kivonta az alkalmazkodásból, így pozitív 

és negatív végeredmény egyaránt előfordulhatott. Különböző növekedési szcenáriók 

eredményei is összevetetésre kerültek, melyek alapján az egyes területi egységek 

forgatókönyvek szerinti, változó sérülékenységi képe rajzolódik ki. A módszer előnyének 

tekinthető a két oldal erősségének ilyen formában történő összevetése, melynek 

köszönhetően könnyen szemléltethető, melyik oldal az erősebb, hátránya viszont egyúttal a 

különböző változóértékek összehasonlíthatóságának kérdése is. Az érzékenység negatív 
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bemenő változócsaládként jelenik meg, míg az alkalmazkodás értelemszerűen pozitív. A 

kettő eredője adja a sérülékenység-regenerálódás indikátorát, melynél pozitív végső érték 

esetén rugalmasságról, regenerálódásról, míg negatív eredménynél sérülékenység bizonyos 

fokáról beszélhetünk.  

36. ábra: Sérülékenység-reziliencia integrált modell 

 
FORRÁS: MOSS ET. AL. (2001) 

 

A városok esetében már korábban készültek a klímakitettséggel, -érzékenységgel 

kapcsolatosan elemzések. Például a European Green City Index segítségével 30 európai város 

környezeti teljesítményét mérték, míg The Germanwatch Global Climate Risk Index 2010 

esetében többek között sérülékenység-vizsgálat is történik. A Global City Indicators Program 

sok esetben a már ismert indikátorokon kívül a kifejezetten a jövőre előretekintő, a jövőre 

előirányzott indikátorokkal is rendelkezik [www.germanwatch.org, www.siemens.com, 

www.cityindicators.org]. 

A European Green City Index (továbbiakban: GCI) esetében is normalizált és súlyozott 

indikátorok jelennek meg, melyek összetétele a korábban említett hazai fenntarthatósági 

mutatókkal úgy vélem, részben egyező. A félig kvantitatív és félig kvalitatív mutatók 

csoportosítása a közlekedést, a kibocsátási oldalt – energia, hulladék, levegőszennyezés –, a 
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környezethasználatot – zöldterület, vizek – és a környezeti vállalásokat érintve történt. Egyes 

esetekben a határértékek szerinti pontozást, ennek hiányában pedig minimum-maximum 

viszonyítást, illetve saját pontozást alkalmaztak. A kiugró értékeket elkerülendő, bizonyos 

bemenő változóknál felső korlátot szabtak a maximálisan adható 10 pontos érték határának 

[Economist Intelligence Unit (2009)]. Az alkalmazkodás oldaláról egyértelműen részletes 

elemzés adható a GCI segítségével, melynél külön hangsúlyozható az egyes kategóriák 

egyenlő súlyozása, fontossága. Az elemzés alapjául szolgáló indikátorcsoportok külön-külön 

is elemezhetőek, melyek értékváltozása megadhatja, hogy egy idősoros vizsgálat alapján 

melyek azok a részterületek, amelyek a fenntarthatóság vagy a téma kapcsán a 

sérülékenység változásához leginkább hozzájárulnak. Természetesen a súlyozás 

alkalmazható a nagyobb kategóriák esetében is, ahogy az előzőekben bemutatott ESPON 

Climate sérülékenység-vizsgálatával kapcsolatosan meg is jelenik. 

A sérülékenységvizsgálat módszertanai közül az egyik legelterjedtebb értékelési 

módszer a Climate Impact and Vulnerability Assessment Scheme (továbbiakban: CIVAS) 

modell, ahol szintén előkerül a sérülékenység hármas összetevője. A modell a Climate 

Change and Variability: Impact in Central and Eastern Europe (továbbiakban: CLAVIER) 

projekt keretein belül biztosít alapot az éghajlathoz kötődő vizsgálatokhoz. Térben 

differenciált kitettségi, érzékenységi, alkalmazkodási lehetőségek közti különbségeket 

igyekeznek feltárni. E három oldal indikátorkészletei egy-egy nagyobb problémakörhöz 

kapcsolódva, tematikusan jelennek meg. 
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37. ábra: A sérülékenység vizsgálat fogalmi keretei és a CIVAS modell elvi felépítése  

 
FORRÁS: PÁLVÖLGYI ET AL. (2011) 

 

A kutatók munkája alapján a CIVAS modellben alkalmazott fogalmak meghatározása az 

alábbiak szerint értelmezendő: 

 Komplex éghajlati problémák, hatásviselő rendszerek: A modell alkalmazásának 

első lépéseként meg kell határozni, hogy milyen – a társadalmi, gazdasági, környezeti 

térben egyaránt jelentkező – komplex éghajlati problémákkal írjuk le a kistérségi 

szintű éghajlatváltozást, és ezeknek „kik”, milyen rendszerek a hatásviselői. 

 Kitettség (exposure): Kistérségi szintű éghajlatváltozás; azaz „helyben” hogyan 

változik a klíma. Eltérően az érzékenységtől (amely a hatásviselőt jellemzi), a 

kitettség csak földrajzi helyre jellemző, amelyről adatok, információk a 

klímamodellekből nyerhetők. 

 Érzékenység (sensitivity): A hatásviselő (pl. mezőgazdaság, emberi egészség, 

építmények állapota) időjárásfüggő viselkedése (pl. aszályhajlam, erdőtűzkockázat). 

A hatásviselő rendszerek érzékenységét függetlennek tekintjük a klímaváltozástól, és 

elsősorban a hatásviselő rendszerre jellemző. 

 Várható hatás (potential impact): Az érzékenység és a kitettség kombinációja, 

amely egyaránt jellemző a földrajzi helyre és a vizsgált hatásviselő rendszerre (pl. 

mortalitással súlyozott városi hősziget hatás). 
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 Alkalmazkodóképesség (adaptive capacity) és egyéb nem klimatikus faktorok: A 

helyi társadalmi–gazdasági válaszok „ereje” a klímaváltozásra (például a 

mezőgazdasági alkalmazkodás egy formája az öntözés, amely többek között a 

mezőgazdasági jövedelmezőségtől függ). 

 Sérul̈ékenység (vulnerability): Komplex mutató, amely a várható hatásokat 

kombinálja az alkalmazkodóképességgel; figyelembe veszi, hogy ugyanaz a várható 

hatás egy gyengébb alkalmazkodóképességű kistérségben súlyosabb 

következményekkel járhat. 

A modell felépítésénél először a problémák definiálása és az érintett rendszerek 

megnevezése történik, melyet a kitettségi és érzékenységi indikátorok és a belőlük képzett 

hatások követnek. Az egyes rendszerek alkalmazkodóképességének meghatározása által 

már a hatásokkal együtt komplex sérülékenység számítható, vagyis ebben az esetben is a 

hatások és az alkalmazkodás egy megadott számítási módszertan által adja meg a 

sérülékenységet. Problémát jelent viszont az egyenlő súlyozás a mutatók esetében, vagyis 

egyúttal a három fő sérülékenységi összetevő is azonos súllyal kerül számításra a mutatók 

normalizálását követően. 

A modell közvetlen és közvetett éghajlati hatásokra bontja a bemenő változók körét, melyek 

együttesen vezetnek el megváltozott társadalmi-gazdasági körülményekhez. A helyi 

hatásviselőknél a megváltozott hőmérsékleti és csapadékviszonyok, az extrém időjárási 

események gyarapodása komplex hatásokat vált ki. A modell kvantitatív módon ezeknek a 

minőségi és mennyiségi módon megváltozott és új jelenségeknek, hatásoknak és a 

felkészültség mértékének a leíró módszerét adja meg. Ezáltal összességében a 

sérülékenység minőségi értékelése valósul meg. 
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Az Európai Környezeti Ügynökség által megalkotott, a sérülékenységgel kapcsolatos 

gondolkodás általános sémáját mutatja be a 38. ábra, mely az előzőket kibővíti a helyi 

tervezés és kormányzat feladataival. A vizsgálatok a városi hőhullámok, a csapadékváltozás 

A turizmus éghajlatváltozási sérülékenység vizsgálata Magyarországon 
A turizmusban alkalmazott sérülékenységvizsgálat célja egy olyan objektív alapú 
hatásvizsgálati módszertan alkalmazása volt, amellyel kvantitatív módon jellemezhető és 
egymással összehasonlíthatók a turisztikai régiók, illetve a különböző turisztikai kínálati típusok 
éghajlatváltozással szemben mutatott komplex természeti-társadalmi-gazdasági 
sérülékenysége. A hazai turizmus éghajlatváltozási sérülékenységének vizsgálata a CIVAS 
modell alapján történt. A vizsgálatok kiindulópontja szerint az éghajlatváltozás eltérően érinti 
a turisztikai régiókat, a különféle turisztikai tevékenységek eltérő érzékenységgel reagálnak a 
változásokra, valamint, hogy egy-egy turisztikai régió egyes turisztikai tevékenységeinek 
társadalmi-gazdasági környezete eltérő, így azok alkalmazkodóképessége is differenciált képet 
mutat. A komplex hatásviselő rendszerek meghatározása során kidolgozásra került a turizmus 
kínálati oldalának tipológiája. A tipizáció során a különböző féle turisztikai kínálati típusok 
alapvetően négy csoportba kerültek besorolásra. A vizsgálat során a kitettségi és érzékenységi, 
valamint az alkalmazkodó képesség indikátorainak meghatározására is sor került. A 
sérülékenység vizsgálata az alábbi lépések szerint történt: 1) valamennyi turizmus kínálati 
típusra, minden egyes hazai turisztikai régióban kiszámításra került a várható hatás, mely a 
kitettség és az érzékenység mátrix szorzata; 2) a várható hatás és az alkalmazkodó képesség 
mátrix szorzata adja a sérülékenységet; 3) a sérülékenység számítás eredményei végül egy 
relatív 100 fokozatú skálára kerültek transzformálásra, melynek eredményeit, vagyis a 
magyarországi turisztikai régiók éghajlati sérülékenységét az alábbi térkép mutatja. 

ESETTANULMÁNY FORRÁSA CSETE M. ET AL. (2013): ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE 

VULNERABILITY OF TOURISM IN HUNGARY, REGIONAL ENVIRONMENTAL CHANGE 13: (1) PP. 

1043-1057. 
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és az extrém időjárási események körét mutatták be, leginkább az alkalmazkodás 

szemszögéből. 

38. ábra: A sérülékenység elemzésének általános tematikája  

 
FORRÁS: EEA (2012) ALAPJÁN 

 

A helyi önkormányzatok jelentős hatással bírnak az infrastrukturális rendszerre, egyedi 

döntéseket hozhatnak környezeti teljesítőképességük fokozása érdekében. Pozitív és 

negatív ösztönzőket hozhatnak a társadalmi és gazdasági szféra sérülékenységének 

visszaszorítására. Az önkormányzat, mint fogyasztó, közvetítő, szolgáltató és szabályozó 

szereplőként egyaránt jelen van a településen. 

A következő ábrán látható Climate Change Vulnerability Index (továbbiakban: CCVI) 

országos és regionális szinten 42 mutató felhasználásával ad komplex sérülékenységi képet 

[www.natureserve.org]. A CCVI esetében a kitettség, mint a klímaváltozás okozta direkt 

hatások csoportja a számítások során különállóan jelenik meg a CIVAS modelltől eltérően, 

ahol a hatásokban történő aggregálása történt az érzékenységgel együtt. Az érzékenység, 

mint az indirekt hatások oldala az alkalmazkodással került összevonásra és együttesen a 

klímarugalmasságot adják ki. Minden mutató értékét 0-1 közti intervallumskálára 

normalizálnak, majd ezen értékek átlagát veszik alapul az összesített rugalmassági és 

kitettségi érték meghatározására. Kitüntetett értékekhez viszonyíthatók az eredmények a 

könnyebb értelmezhetőség érdekében, melyet egy külön táblázat alapján, a végső 

sérülékenység összetevőinek jellemzői által lehet megállapítani.  A 0-hoz közeli érték a 

kedvező esetet jelöli a kitettségnél, ezzel szemben a rugalmasság annál kedvezőbb, minél 

magasabb az aggregált értéke. A hármas kategorizálás kombinációi alapján egy vizsgált 
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mintaterület sérülékenysége alacsony kitettség és közepes vagy magas szintű rugalmasság 

kombinációiból tevődhet össze. 

39. ábra: A sérülékenység számításának folyamatábrája a CCVI alapján

 

FORRÁS: WWW.NATURESERVE.ORG ALAPJÁN 
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Ellenőrző kérdések  
1. Mit jelent a sérülékenység fogalma és mi a jelentősége? 
2. Milyen tényezőknek, ill. jellemzőknek köszönhető, hogy egy rendszert ért külső 

változás általában nem egyforma mértékben érinti az adott rendszer különböző 
szereplőit? 

3. Hogyan néz ki a CIVAS modell felépítése? 
4. Milyen az ESPON Climate modell felépítése? 
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8. Alkalmazkodás és felkészülés (adaptáció) 
ágazati megoldásai 

8.1. Vízgazdálkodás 

A globális felmelegedés következményeként Magyarország és a Kárpát-medence éghajlata 

melegszik, rövidtávon az évi középhőmérséklet várhatóan 1-2,5°C-kal emelkedik. Az évi 

csapadék változása bizonytalan, kisebb csökkenése vagy növekedése egyaránt lehetséges, 

várható az éven belüli átrendeződés, nő a téli-tavaszi és csökken a nyári-őszi félévben hulló 

mennyiség. Az éghajlat szélsőségesebb lehet, gyakoribbá válnak az időjárási szélsőségek, nő 

a tartósságuk és intenzitásuk, ami növeli a rendkívüli árvizek kockázatát. Hasonló változások 

várhatók nagyobb folyóink határainkon túli vízgyűjtőiben is. A Duna felső vízgyűjtőjében a 

gleccserek olvadása lehet számottevő hatással a folyó vízjárására. A kisebb vízfolyásokon 

várhatóan emelkedik a villámárvizek kockázata. 

Vizeink, vízfajtától függően eltérő mértékben érzékenyek az éghajlatra, az időjárásra, 

főként a hőmérséklet és a csapadék területi és időbeli változására. Történelmi és kutatási 

adatok igazolják, hogy a csapadék és a hőmérséklet viszonylag kismértékű változása nagy 

hatással van a víz körforgására: többéves időszakok átlagos évi csapadékai közötti 15-20 %-

os eltérés, párosulva az évi középhőmérséklet 1-2°C-os eltérésével az átlagos évi lefolyásban 

akár 60 %-os különbséget is eredményezhet. A vízgazdálkodási beavatkozások ellenére a 

vízjárásban többnyire nemcsak kimutatható az éghajlat területi változatosságának hatása, 

hanem igazolható annak vizeinkben történő felerősödése. 

Az éghajlatváltozás jelentős hatásokkal járhat a vízminőség tekintetében is. A 

hőmérséklet emelkedése közvetlenül, a vízkörforgás változásán át közvetve is hatással lehet 

a vizek minőségére. A globális sugárzás erősödése, a vízhőmérséklet növekedése javítja a 

fotoszintézis feltételeit, növeli a szervesanyag-képződést, fokozza az eutrofizálódást. A 

folyókban csökken az oxigén-telítettségi koncentráció, ami a kisvízi lefolyás csökkenésével 

együtt rontja a vizek oxigén-háztartását. Az elfogyasztható oxigén kisebb mennyiségben áll 

rendelkezésre a szerves szennyezéseket lebontó baktériumok számára, végső soron csökken 

az „öntisztulás”, és növekedhet az algásodás. A vizek egyes minőségi tulajdonságát a szén-

dioxid légköri koncentrációjának növekedése közvetlenül is kiválthatja, növekedhet HCO3 ion 

koncentráció, ami a víz keménységének növekedését eredményezheti, és változhat egy tó 
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pH értéke is. A tavak vízháztartásának romlása következtében megnő a tavak vizének 

cserélődési ideje, és ezért romlik az egyes vízminőségi mutatók értéke, növekedhet a tavak 

sótartalma, várhatóan nő a tavak klorofill-a tartalma. A Balatonban a maximális klorofill-a 

koncentráció 10-15%-kal növekedhet. Az alacsonyabb vízállások gyakoribb és tartósabb 

előfordulása hatással lesz a tó nyíltvízi és parti övezetének ökológiájára. A vízszint 

csökkenése miatt több fény jut az üledék közelébe, ami elősegíti a kékalga spórák csírázását. 

A nyíltvízi övezetben fokozódik a víztér és a felső üledékréteg felmelegedése, ez kedvez a 

cianobaktériumok elszaporodásának, gyorsítja a biológiai folyamatokat, nő a vegetációs 

időszak hossza, és a biomassza tömege, a melegigényes fajok elszaporodnak.  

Az éghajlat szárazabbá válásából adódóan csökkennek a hasznosítható vízkészletek, ami a 

vízigények, elsősorban az öntözés vízigényének növekedésével együtt növeli a vízkészletek 

kihasználtságát, és hosszabb távon várhatóan, hazánkban főként az alföldi térségekben a 

kritikus közelébe emeli. A megújuló felszín alatti vízkészletek kihasználtsága a XXI. század 

közepére hazánkban az Alföld teljes térségében meghaladja a 75%-ot, s növekszik a 

Dunántúl egyes térségeiben is.  

A folyók vízhozamának csökkenése következtében romlanak a mederbeli vízhasználatok, a 

hajózás, a horgászat, a vízerő-hasznosítás lehetőségei. A nyári hónapok lefolyásának 

csökkenése, a kisvizek tartósságának növekedése a vízhőfok emelkedésével együtt 

várhatóan növeli a vízminőség szempontjából kritikus időszakok hosszát és gyakoriságát, és 

az a mainál kedvezőtlenebb feltételt jelent a vízfolyások vízminősége és ökológiai állapota 

számára, és megnehezíti a felszíni vizek Víz Keretirányelv szerint előírt jó állapotba hozását. 

Nő a felszíni vizekbe bocsátott szennyvizek fokozottabb tisztítása iránti igény. A csökkenő 

vízállások, a vízminőség várható romlása miatt az üdülőtavak fürdőtó követelménye 

nehezebben tartható. Kedvező lehet viszont, hogy a vízhőmérséklet növekszik, ezáltal a 

fürdőidény hosszabbodhat. Az éghajlatváltozás következtében a jövőben várhatóan nő a 

rövid tartamú intenzív nagycsapadékok gyakorisága és nagysága, nő a heves lefolyású 

árhullámok száma és nagysága, és ezzel együtt az általuk okozott károk nagysága, nő a 

védekezés és a helyreállítás költsége. 

A vízkészlet és a vízigények egyensúlyának megteremtése a vízgazdálkodás egyik 

legfontosabb feladata. Az egyensúly megteremtésének többféle eljárása is kialakult, amik 

alapvetően két csoportba sorolhatók: a hasznosítható vízkészletek növelése (vízkészlet-

szabályozás), és a vízigények csökkentése (vízigény-szabályozás). Ezek az eljárások lesznek 
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a vízkészletek és a vízigények közötti egyensúly megőrzésének és javításának alapvető 

eljárásai az éghajlat változása esetén is. 

A hasznosítható vízkészlet növelésének fontos eszközei a tározás és a vízátvezetés. A 

magyarországi tározási lehetőségek azonban korlátozottak: a domborzati adottságok 

kedvezőtlenek, káros környezeti hatásuk és rövid élettartamuk miatt építésük főként 

síkvidékeken nem célszerű. Vízátvezetés az országon belül többfelé lehetséges és 

műszakilag megoldható, korlátokat a költségek és a környezeti követelmények (pl. az 

átvezetett víz minősége) jelenthetnek. A csökkenő felszíni vízkészlet csak korlátozottan 

pótolható a felszín alatti vizek fokozottabb igénybevételével, mivel várhatóan a felszín alatti 

utánpótlódó vizek is csökkennek, a fokozott vízkivétel a talajvíz további süllyedéséhez 

vezethet, ami rontja a felette található talajréteg nedvességét felhasználó növényzet 

természetes vízellátását, csökkenti a folyók kisvízi utánpótlását. A vízigény-szabályozás is 

sokféle lehetőséget rejt magában. Eredményes lehet a vízpazarlás megszüntetése, ami 

elérhető pénzügyi (vízdíj, vízkészlet-használati díj), jogi (vízjogi engedélyezés) 

intézkedésekkel, a tudatosabb vízfogyasztásra neveléssel. A vízigény csökkenthető a víz 

ismételt (forgatott) vagy többszöri (átadott) használatával. Megoldás lehet a víztakarékos 

vagy száraz technológiák alkalmazása, pl. az ún. precíziós mezőgazdasági termelésre való 

áttéréssel. A vízigény-szabályozás különösen két fogyasztó esetén járhat jelentősebb 

megtakarítással: a ma is nagy vízfogyasztóként jegyzett erőművek, és a mezőgazdaság 

(öntözés, halastavak) vízhasználataival. 

Az egyre gyakoribbá váló heves áradások elleni védekezés kisebb vízgyűjtők esetében az 

áradások hevessége a csapadék (zápor)tározókban való visszatartásával, a lefolyás lassítható 

a vízgyűjtő erdősítésével. A károk csökkenthetők az árvízi előrejelző-riasztó rendszerek 

fejlesztésével, az áradásokkal veszélyeztetett területeken a veszélyeztetettségi fokozat 

szerinti zónák kijelölésével és azokon a területhasználat ésszerű korlátozásával. A károkozás 

csökkenthető a vízelvezető műszaki létesítmények folyamatos jó állapotban tartásával, 

szükség szerinti felújításával. 

Az éghajlatváltozás jelentős hatással lesz vizeinkre, súlyosbítja a nem éghajlati eredetű 

kedvezőtlen hatásokat (területhasználat változásai, növekvő környezetterhelés). A 

hatások feltárására végzett vizsgálatok több évtizedes múltra tekintenek vissza, s az 

évtizedek során sokat fejlődtek a vizsgálati módszerek. A fejlett kutatási módszerek ellenére 

számos bizonytalansággal kell szembesülnünk: eltérő, egymásnak ellentmondó éghajlati 
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forgatókönyvek, a hidrológiai modellek bizonytalansága, a nem éghajlati hatások 

korlátozott figyelembevétele, a modellek igazolásának korlátozott lehetőségei, a 

modelleredmények ellentmondásai, a hazai hatásvizsgálatok alacsony száma. Az 

előrejelzések bizonytalansága elsősorban a hatások mértékében van, amelyek rövidtávon 

többnyire nem jelentősek és aligha különíthetők el egyértelműen a természetes 

változékonyság hatásaitól. A várható főbb hatások az alábbiak: 

 Az átlagos évi lefolyás folyóink többségén csökken, várható az éven belüli 

átrendeződése, a lefolyás télen nő, nyáron csökken, hosszan tartó alacsony vízállás 

alakul ki. 

 A síkvidéki folyók olvadásos árvizei korábbra tolódnak, gyakoribbá válnak az 

esőeredetű árvizek, tetőző vízhozamuk növekedhet, az olvadásos árvizeké a 

vízgyűjtő fekvésétől függően csökkenhet, vagy növekedhet. 

 A kisvízgyűjtők villámárvizei gyakoribbá válnak. 

 A nagytavak vízmérlege romlik, gyakoribbá válnak a tartós alacsony vízállások. 

 A kisvízfolyások vízhozama szélsőségessé válik, a csapadékhiányos nyári időszakban 

tartósan kiszáradhatnak. 

 A beszivárgás csökken, mérséklődik a felszín alatti vizek természetes utánpótlása. Ez 

a negatív hatás rövidebb-hosszabb távon káros kihatással lehet a felszín alatti 

áramlási rendszerekre is, ami az ivóvízkészleteink mellett a mélyebb elhelyezkedésű 

ásvány-, gyógyvíz- és hévízkészleteinkre is kihathat. 

 A talajvízszint süllyedése, a talaj romló nedvesség-ellátottsága növeli az 

aszályhajlamot, nő az aszályos évek gyakorisága, az aszály a mainál nagyobb térségre 

terjedhet ki. 

 A talajvízszint süllyedése csökkenti a talajvíztől függő felszíni vizek vízutánpótlását. 

 A belvizek alakulása bizonytalan, várhatóan szélsőségessé válik.  

 A vízhőmérséklet emelkedik, a jégjelenségek csökkennek. 

Vizeink esetében várható éghajlati változások többnyire kedvezőtlenül hatnak az 

ökoszisztémákra és növekvő kockázatot jelentenek a társadalmi–gazdasági rendszer számos 

területén. Szakterületeket tekintve jelentős hatás, hogy  

 romló vízellátási feltétel mellett kell biztosítani vizeink, elsősorban felszíni vizeink jó 

ökológiai állapotát,   
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 kielégíteni a területi vízhasználatok növekvő igényét,   

 nő az ivóvízbázisok veszélyeztetettsége, 

 az ország nagy részén nő a nagycsapadékokból származó heves és városi árhullámok 

gyakorisága és intenzitása, romlik az itt élők élet- és vagyonbiztonsága.   

A hasznosítható vízkészletek előbb kismértékű, 2030 után várhatóan fokozódó csökkenése 

nehezíti a vízigények biztonságos kielégítését, főként az Alföld középső és déli részén, 

jelentős konfliktusokhoz vezet a vízhasználók (és a környezet) között. Alkalmazkodás nélkül 

leginkább sérülékenyek lehetnek az árvizekkel, s főként a nagycsapadékok által kiváltott 

heves árhullámokkal fenyegetett térségek és települések, a hasznosítható vízkészletek 

valamennyi fajtája (határokon belépő és helyben keletkező felszíni vízkészlet, felszín alatti 

vízkészlet), az üdülő tóként hasznosuló nagytavak, valamint a vízi és vizes ökoszisztémák. A 

sérülékenység alkalmazkodással csökkenthető. Az alkalmazkodás feladatai 

megoszlanak a vízgazdálkodás és társadalom-gazdaság vízzel érintett szakterületei 

között.  

A különféle emberi tevékenységek, különösen a földhasználattal együtt járó haszonvételek 

éghajlathoz való alkalmazkodásának két eltérő formája alakult ki a múltban: a szó szorosabb 

értelmében vett alkalmazkodás, amikor az adott, természeti adottságoktól függő 

tevékenység igazodott a vizek természetes állapotához, azt nem vagy lényegesen nem 

változtatta meg. Az ilyen haszonvételt is lehetett magas fokon, sokféle előnnyel járó módon 

művelni, amint tették eleink például az ártéri gazdálkodás során. A tágabban vett 

alkalmazkodás másik formája a vizek természetének az igényekhez alakítása, a szabályozás, 

ami rendszerint mérnöki létesítményekkel történik. Az alkalmazkodás mindkét formájának 

vannak előnyei és korlátai.  

Az éghajlatváltozás a vízgazdálkodás szakterületei számára is komoly kihívást jelent. A 

kihívás nagysága az éghajlatváltozás és hatásai feltáratlanságában és bizonytalanságában 

rejlik, mivel az éghajlatváltozás mértéke és üteme olyan, amire történelmi időkből nincs 

példa, ezért a múlt kevés tanulságul szolgálhat a jövő számára. Az éghajlatváltozás nem 

egyedüli kihívás a vízgazdálkodás számára, a tőle függetlenül jelentkező, sokrétű, nem 

éghajlati hatásokkal együtt jelentkezik, az éghajlati és nem éghajlati hatások egymás közt is 

bonyolult, alig feltárt kapcsolatain keresztül hat. Az éghajlat változása Magyarország 

vízgazdálkodására általában kedvezőtlenül hat, vagy nemkívánatos irányba erősíti a nem 
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éghajlati hatásokat. Az 5. táblázatban kerül bemutatásra, hogy az éghajlati és nem éghajlati 

hatások aránya szakterületenként és térségenként is változó képet mutat, s ehhez miként 

kapcsolódnak a különféle alkalmazkodási lehetőségek. 

 

5. táblázat: Az éghajlati és nem éghajlati hatások a vízgazdálkodás szakterületein és az 
alkalmazkodás lehetőségei 

Vízgazdálkodási 
szakterület 

Éghajlati hatások Nem éghajlati hatások Az alkalmazkodás 
igénye 

Vízkészlet-
gazdálkodás  

A hasznosítható 
felszíni és felszín 
alatti vízkészlet 
csökken, egyes 
fajlagos vízigény 
(hűtővíz, öntözés) nő, 
növekvő konfliktus a 
vízfogyasztók között  

A lakossági vízigény alig 
változik, az ipar 
vízigénye bizonytalan, a 
mezőgazdasági 
vízigények területi 
megoszlása változhat     

Csökkenő vízkészletek 
és növekvő vízigények 
mellett kell a 
vízkészlet-vízigény 
egyensúlyt biztosítani   

Vízminőség-
szabályozás 

Gyakoribb 
kedvezőtlen 
vízminőségi 
állapotok,  
csökkenő 
természetes 
öntisztuló képesség,  
kedvezőtlen ökológiai 
hatások  

Növekvő szennyvíz és 
környezetterhelés, nő a 
nem éghajlati 
hatásokból (bemosódás, 
tisztítatlan szennyvizek) 
eredő vízminőségi 
kockázat  

Romló feltételek 
mellett kell biztosítani 
a vizek VKI szerinti jó 
ökológiai állapotát  
 

Árvízvédelem A téli esőeredetű 
árvizek kockázata nő, 
az olvadásos árvizeké 
bizonytalan, a 
villámárvizek 
gyakorisága és 
intenzitása növekszik, 
növekvő árvízkárok,  

Örökölt árvédelmi 
rendszerek, védő 
képesség hiányosságai, 
a védett és védetlen 
árterek vagyoni 
növekedése, növekvő 
igény a biztonság iránt 

Gyakoribb és 
intenzívebb árvizek és 
növekvő árvízi 
kitettség mellett kell 
fenntartani a lét- és 
vagyonbiztonságot  

Területi 
vízgazdálkodás 

Növekvő 
aszályhajlam, nő az 
öntözés és a 
halastavak vízigénye, 
csökken az öntözésre 
fordítható vízkészlet 
főként az Alföldön, a 
belvizek 
bizonytalanok, 

Növekvő élelmiszer 
biztonság, földhasználat 
rendszerének átalakítási 
igénye, örökölt és romló 
állapotú vízellátó és 
vízelvezető rendszerek   

Az alkalmazkodás csak 
a földhasználati 
rendszer átalakításával 
együtt lehetséges, az 
öntözés növekvő 
vízigényét csökkenő 
vízkészlet mellett kell 
kielégíteni   

Települési 
vízgazdálkodás  

Csökkenő 
vízkészletek, romló 
vízkivételi feltételek 
(parti szűrésű víz), nő 
a lakosság csúcsvíz-
fogyasztása, a 

Növekvő igény az 
ivóvízellátás biztonsága 
iránt, bővülő 
technológiai 
lehetőségek az ivóvíz és 
a szennyvíz tisztítása 

A vízellátás biztonsága 
a vízbázisok 
felülvizsgálatát 
igényli, növekvő igény 
a szennyvizek 
fokozottabb 
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Vízgazdálkodási 
szakterület 

Éghajlati hatások Nem éghajlati hatások Az alkalmazkodás 
igénye 

vízfolyások 
terhelhetősége 
csökken,   
gyakoribb vízkárok 

terén, az élet- és 
vagyonbiztonság 
növekvő igénye  

tisztítására, gyakoribb 
és intenzívebb árvizek 
mellett kell biztosítani 
a települések 
biztonságát   

Folyó- és 
tóhasznosítás   

Csökkenő 
vízerőkészlet, 
többnyire romló 
hajózási feltételek, 
tavak vízmérlege 
romlik, az üdülőtavak 
vízszinttartási 
feltételei romlanak. 
Az üdülési idény 
hossza növekedhet  

Növekvő hajózási igény 
a nemzetközi 
kötelezettségek miatt 
is, növekvő igény a 
vízzel kapcsolatos jóléti 
hasznosítások iránt 

Romló vízháztartási 
feltételek mellett kell 
biztosítani a tavak 
jóléti hasznosítását   

 

FORRÁS: NOVÁKY (2013) 
 

Az éghajlatváltozás növekvő kockázatot jelent a vízgazdálkodás számára. A kockázat 

mértéke bizonytalan, függ a bekövetkezés valószínűségétől és súlyosságától. Az 

elővigyázatosság elvét szem előtt tartva, igen súlyos következményekkel járó hatásokhoz 

alkalmazkodni akkor is indokolt lehet, ha a bekövetkezés valószínűsége alacsony. Az 

alkalmazkodás csökkenti a kockázatot, a sérülékenység kivédhető vagy minimálisra 

szorítható.  

Az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak kivédésére vagy csökkentésére 

alkalmazkodásra van szükség. A vízgazdálkodás a múltban az éghajlati változékonysághoz 

való alkalmazkodás sok eljárását alakította ki, az éghajlat változása esetén is ezek jöhetnek 

elsősorban szóba a jövőben. A kínálat gazdag, kérdéses, hogy a múlt eljárásai elegendőnek 

bizonyulnak-e, ha az éghajlat változik. Számolni kell egyes eljárások korlátaival, és hogy az 

éghajlatváltozás hatással lehet magukra az eljárásokra. A korlátok sokfélék: hidrológiai (a 

felszín alatti vizek túlzó használata kedvezőtlen a felszíni vizekre), műszaki-hidrológiai 

(kedvező tározási lehetőségek korlátozottak, árvédelmi gátak magasítása nem fokozható), 

a fenntarthatóság követelménye (ökológiai vízigények prioritása, ökológiai 

következmények), gazdaságosság (átvezetés, árvízvédekezés gazdaságosságának 

átértékelése). Szükség lehet új eljárásokra, mert változnak az alkalmazkodás stratégiai 

alapelvei. Az új stratégiai alapelvek előnyben részesítik a megelőzést szolgáló, nem 

szerkezeti eljárásokat, a szerkezeti eljárások közül azokat, amelyek rugalmasak, szükség 
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szerint bővíthetők, az alkalmazkodás feladatait integráltan kezelik, harmonizálnak a 

területhasználattal, eleget tesznek a fenntarthatóság igényeinek. Az alkalmazkodás 

lehetőségeit és korlátait a 6. táblázat6. táblázat: Az alkalmazkodás lehetőségei és korlátai 

foglalja össze. 

 

6. táblázat: Az alkalmazkodás lehetőségei és korlátai 

Vízgazdálkodási 
szakterület 

Alkalmazkodás Az alkalmazkodás korlátai 

Vízkészlet-
gazdálkodás 

Tározók, vízátvezetés, a csapadék 
és helyi vizek visszatartása, 
ismételt és többszöri vízhasználat, 
fajlagos vízfogyasztás 
csökkentése, víztakarékos 
technológiák, fogyasztói 
magatartás 

Kedvezőtlen tározási adottságok, 
hiányos ismeretek az új 
vízforrások rutinszerű 
használatában, vízátvezetés 
magas költségei, ökológiai 
igények prioritása 

Vízminőség-
szabályozás  

A felszíni vizek terhelésének 
csökkentése, a bevezetett 
tisztított szennyvíz minőségi 
határértékének módosítása, a 
szennyvíz tisztítása 

Magas költségek, technológiai 
ismeretek hiánya 

Árvízvédelem Árvédelmi töltések védő 
képességének növelése, 
hullámterek árvíz levezető 
képességének javítása, árvizek 
kivezetése a mentett oldalon 
létesülő tározókba, kockázati 
térképezés, tározók és zápor-
tározók létesítése, 
vízgyűjtőrendezés (erdősítés), 
előrejelző-riasztó rendszerek 

Magas és rendszeres költségek, 
árvízi tározók hazánkban 
korlátozottak, konfliktus a 
területhasználattal és hullámtéri 
ökológiai követelményeivel, 
tározók bizonytalan üzemrendje, a 
tulajdoni és a kezelői, üzemeltetői 
feltételek tisztázatlansága 

Területi 
vízgazdálkodás 

Természetes vízellátottsághoz 
igazodó földhasználat, 
szárazságtűrő növények és fajtái, 
agrotechnika, csapadék és helyi 
vizek visszatartása és 
hasznosítása. 

A földszerkezet váltásának 
nehézségei, hasznosítható 
vízkészlet csökkenése, az Alföldön 
a felszín alatti vízkészlet 
kimerülése, a víztakarékos 
öntözések magas beruházási 
költsége 

Települési 
vízgazdálkodás  

Tartalék vízbázisok kijelölése, 
növekvő ivóvíz és 
szennyvízkezelés, záportározók, 
csapadék visszatartás, burkolt 
felületek csökkentése 

Bizonytalan ismeretek, magas 
költségek 

Folyók és tavak  
vízhasználata 

Vízszintszabályozás 
felülvizsgálata, karsztvíz 
bevezetés, változó üdülési 
szokások 
 

A vízszabályozás korlátozott 
lehetőségei, a tavak vízgyűjtőjén a 
vízkészlet csökken, vízátvezetés 
minőségi problémái, magas 
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költsége, kialakult üdülési 
szokások 

FORRÁS: NOVÁKY (2013) 
 

A jelenlegi állapothoz viszonyítva az éghajlatváltozás hatásai a közeli időtávon többnyire 

nem jelentősek, ez látszólag kellő időt hagy az alkalmazkodáshoz való felkészülésre. A 

felkészülés megkezdését azonban nem szabad halogatni, mivel a hatások már érzékelhetők, 

kedvezőtlen éghajlati forgatókönyvnél számottevők lehetnek, az alkalmazkodás időigényes, 

különösen az intézkedéseknek az érdekeltekkel történő széleskörű, társadalmi megvitatása 

esetén.  A felkészülés legfontosabb feladatai a bizonytalanságok csökkentése, a 

szakterületenként és térségenként eltérő várható következmények ismereteinek bővítése, 

módszertani fejlesztés az éghajlatváltozás figyelembevételére a különböző szintű tervezési 

gyakorlatban. 

 

Ajánlott irodalom  
Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (23/2018. (X. 31.) OGY HATÁROZAT) 
 
Harnos et al. (2008). Klímaváltozásról mindenkinek. Budapesti Corvinus Egyetem, 
Kertészettudományi Kar, Matematika és informatika Tanszék, p199 
 
Nováky B. (2013). Az éghajlatváltozás várható hatásaira való felkészülés és alkalmazkodás 
lehetőségei a vízgazdálkodásban. NAS háttértanulmány. 63 p.   
 

Ellenőrző kérdések  
1. Milyen várható hatások léphetnek fel a vizekkel kapcsolatban az éghajlatváltozás 

következtében? 
2. Mi a vízgazdálkodás egyik legfontosabb feladata és miért? 
3. Milyen fontosabb vízigény-szabályozási lehetőségek léteznek? 
4. Milyen alkalmazkodási lehetőségek léteznek a vízgazdálkodás különböző 

szakterületeihez kapcsolódóan? 
5. Mik lehetnek az alkalmazkodás korlátai a vízgazdálkodás egyes szakterületeihez 

kapcsolódóan? 
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8.2. Védett természeti értékek, ökoszisztéma szolgáltatások 
és biológiai sokféleség 

 

Az élőlények érzékenyen reagálnak környezetük megváltozására, köztük olyan dolgokra is, 

amelyeket az ember műszerek nélkül nem, vagy csak korlátozottan képes érzékelni. A 

természetes élővilág sokkal közvetlenebbül ki van téve az időjárás hatásainak, mint a 

magának mesterséges környezetet építeni igyekvő ember. Ily módon az sem meglepő, 

hogy a pillanatnyi időjárás mellett az időjárás hosszú távú jellegének és mintázatának – az 

éghajlatnak a változásai is igen érzékenyen érintik egy-egy terület élővilágát. Úgy tűnik, hogy 

amíg az emberiség még vitatja az éghajlatváltozás tényét, addig a természet, mint egy 

érzékeny műszer, már egyértelműen jelzi is a változások bekövetkeztét. Mivel az éghajlat 

megváltozása azt jelenti, hogy az időjárás változásának rendszere kimozdul az addig 

megszokott mederből, így várhatóan az élőlények reakciói sem maradnak meg a korábban 

megszokott keretek között. A különböző időjárási helyzetek gyakorisága megváltozik, és az 

élőlények számottevő részének korábban nem tapasztalt időjárási helyzetekkel kell majd 

szembenéznie.  

A pesszimistább forgatókönyvek által a XXI. század végére jósolt felmelegedés mértéke 

azonos nagyságrendű a jégkorszakok leghidegebb időszaka óta bekövetkezett melegedés 

mértékével. Valószínűsíthető, hogy a jelenleg tapasztalható éghajlatváltozás is kiterjedt és 

mélyreható változásokat fog előidézni a Föld ökológiai rendszereinek szerkezetében és 

működésében. Sőt, mivel a mai éghajlatváltozás egy erősen ember által átalakított tájban 

zajlik, ahol a populációk számos további párhuzamosan jelentkező stresszhatásnak 

(élőhelyek eltűnése és fragmentációja, szennyezések, inváziós fajok stb.) vannak kitéve, így 

a változások várhatóan még drámaibbak lesznek. 

A természetes ökoszisztémák számos alapvető szolgáltatást (pl. génmegőrzés, környezeti 

stabilitás, vízháztartás szabályozása) nyújtanak az emberi társadalom számára, amelyek az 

emberi társadalom működéséhez és jólétéhez alapvetően hozzájárulnak. Az 

éghajlatváltozás más antropogén hatásokkal együtt világszerte jelentős hatást 

gyakorolhat az ökológiai rendszerek működésére, és ez potenciálisan súlyos 

következményekkel járhat az emberiség számára. A veszélyeztetettség mértékének 

csökkentéséhez meg kell ismernünk az ökológiai rendszereket veszélyeztető folyamatokat, 

a veszélyeztetettség mértékét, és fel kell tárni a sebezhetőség mérséklésének a lehetőségeit. 
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A feltárt lehetőségek az éghajlatváltozásra való tudatos felkészülés, az alkalmazkodás 

eszköztárának fontos elemei lehetnek.  

Az éghajlatváltozás különböző folyamatokon keresztül több különböző szinten avatkozik 

bele a természetes ökoszisztémák működésébe. A legfontosabb várható hatások a 

következők lesznek:  

 fiziológiai és fenológiai változások, 

 fajok elterjedésének és gyakoriságának változásai, 

 közösségszerkezeti átalakulások, 

 valamint a fajkihalások és új fajok keletkezése.  

Legnagyobb kockázatot Magyarország és a közeljövő tekintetében a közösségek 

átrendeződése és a fajok elterjedésének változásai jelentik, ami várhatóan számos faj 

regionális kihalásával, illetve új fajok (köztük károkat okozó fajok) megjelenésével fog 

együtt járni.  

Mivel Magyarország alapvetően két nagy életföldrajzi övezet (a mérsékelt övi lomboserdők 

és az erdőssztyep biom) határvidékén helyezkedik el, így várható hogy élőhelyeink jó része 

különösen érzékenyen fog reagálni az éghajlati övek eltolódására. Az éghajlatváltozás 

élőhely-alakító hatása hosszabb távon a hazai természetes és természetközeli élőhely-

típusok túlnyomó többségét 80%-át (75 vizsgált élőhelyből 60-at) veszélyezteti. A fontosabb 

hazai közösségek (ökoszisztémák, élőhelyek) közül a klímazonális erdőtársulások (pl. 

bükkösök, gyertyános tölgyesek, cseres tölgyesek), és az üde gyepek (pl. hegyi rétek, 

kaszálórétek) éghajlati veszélyeztetettsége modellezéssel is kimutatható. Az 

éghajlatváltozás a vízellátottság csökkenése révén várhatóan igen kedvezőtlenül fogja 

befolyásolni a lápi élőhelyek (láprétek, láperdők) valamint részben a mocsári és ártéri 

élőhelyek fennmaradását is. A tüzek esetleges gyakoribbá válása számos élőhely 

előfordulásai számára fokozhatja a veszélyeztetettséget. 

Abból adódóan, hogy az ökoszisztémák komplex és összetett önszerveződő rendszereket 

alkotnak, így nem léteznek hatékony és megbízható beavatkozási pontok, melyek lehetővé 

tennék a spontán folyamatok tervezett szabályozását. A közvetlen beavatkozások (pl. 

fajáttelepítések, ex situ megőrzés) költségesek és gyakran hatástalanok, sőt olykor visszafelé 

sülnek el. Viszont az ökoszisztémákban folyamatosan zajlik egyfajta autonóm adaptáció, 

melynek során a rendszer kisebb belső átrendeződéssel spontán módon reagál a külső 
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változásokra. A hatékony alkalmazkodás érdekében mindenképpen célszerű az autonóm 

alkalmazkodás folyamatait megérteni, és bevonni a stratégiai tervezésbe. 

Autonóm alkalmazkodás esetében azon folyamatokról van szó, melyek segítenek elkerülni 

azt, hogy a klíma változása a biodiverzitás csökkenésében mérhető veszteségekhez 

vezessen. Ennek leggyakoribb módja, ha az érintett fajok a megváltozott élettér helyett 

közelebb vagy távolabb újabb alkalmas életteret találnak, azaz például vándorlással követik 

a számukra alkalmas éghajlati zónák globális elmozdulását, vagy alkalmas 

menedékhelyeken, refugiumokban húzódnak meg a kedvezőtlenné váló körülmények 

között. (E két folyamatnak a jégkorszakok végén, az eljegesedett területek újranépesedése 

során is kitüntetett szerepe volt.) Az alkalmazkodás sikere mindkét folyamat esetében 

egyaránt múlik a faj, és a táj tulajdonságain, adottságain. Gyakorlati szempontból a táj 

adottságai azért lényegesebbek, mert ez az, amit megfelelő tervezéssel, és körültekintő 

tájhasználattal befolyásolni tudunk. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a vándorlás 

sikere a táj átjárhatóságán, míg a refugiumok kialakulása a táj diverzitásán múlik. Harmadik 

szempontként mindehhez még hozzátehető az élőhelyek természeti állapota, mert a 

különféle antropogén terhelésektől (pl. szennyezések, invázió) megkímélt, jobb állapotú 

élőhelyek mind a fajmegtartás, mind a befogadás szempontjából többet tudnak nyújtani a 

természetes fajok számára.  

Míg stabil környezeti feltételek között megfelelő méretű természeti területek (nem csak 

védett területek) kialakításával a legtöbb faj és élőhely jó eséllyel megőrizhető, addig egy 

változó klímában – amikor is a fajok vándorlása és az élőhelyek elmozdulása várható – a 

tágabb környezet állapotának is kiemelt jelentősége lesz. A fajoknak ki kell lépniük a 

rezervátumokból – és a rezervátumok közötti tér döntően más szektorok kezelésében van. 

Fontos tehát, hogy a különböző természetes élőhelyek ne csak, mint izolált zöld szigetek 

jelenjenek meg az átalakított kultúrtájban, hanem azokat egymással élő összeköttetésben 

legyenek, egyfajta hálózatot, "zöld infrastruktúrát" alkotva.  

Az éghajlatváltozáshoz való sikeres alkalmazkodás érdekében a különböző ágazatokban 

összehangolt cselekvés szükséges. A stratégiailag megalapozott éghajlatvédelmi 

intézkedéseknek két fő ismérvük lehet ezen területen: 
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 rendszerszinten kezelik a jelentkező problémákat (azaz nem úgy oldják meg az egyik 

részrendszerben, társadalmi-gazdasági ágazatban jelentkező problémákat, hogy azt 

közben más részrendszerekre terhelik át),  

 valamint reziliensek, azaz a környezeti, társadalmi vagy gazdasági körülmények 

különböző várható és előre nem látható megváltozásai esetén is fenntarthatók 

maradnak.  

Az ún. ökoszisztéma alapú adaptáció ("ecosystem-based adaptation") megközelítések fő 

célja, hogy a diverzitás megőrzésén, és az ökoszisztémák működésének, belső folyamatainak 

tudatos használatán keresztül olyan rendszer szintű megoldásokat fejlesszenek különböző 

ökoszisztéma szolgáltatások (pl. árvízvédelem, mezőgazdasági termelés) biztosítására, 

melyek jobban ki tudják használni a természetes rendszerek önszerveződő képességét, belső 

rugalmas alkalmazkodását.  

A természet erejére építő megoldások mind fenntarthatóság, mind reziliencia 

szempontjából általában jobban teljesítenek, mint a folyamatos külső energia-bevitelt 

(működtetés, karbantartás) igénylő épített/mérnöki megoldások. Ennek pedig az 

éghajlatváltozás és a fosszilis energiahordozóktól való függés korában komoly jelentősége 

van. Ezért minden ágazatban érdemes komolyan megfontolni az ökoszisztéma-alapú 

éghajlatvédelmi intézkedések lehetőségeit, még olyan esetekben is ahol azok alkalmazása a 

nagyobb területigény, illetve a „hagyományos” gazdálkodás korlátozása miatt, látszólagos 

„többletköltségekkel” járna a mérnöki-technológiai megoldásokhoz képest. Mezőgazdasági 

tájban például már néhány elszórt fa jelenléte is aránytalanul sok és jelentős ökoszisztéma 

szolgáltatást biztosít a helyfoglalásából következő terméskieséshez képest. Egy fasorokból, 

sövényekből, erdőfoltokból és gyepsávokból álló hálózat kialakítása a mezőgazdasági 

területeknek még mindig csak egy viszonylag kis százalékát venné el, egy ilyen hálózat 

jelenléte azonban sorsdöntő lehet az élőhelyek rezilienciája, és ezáltal az egész táj jövője, 

emberi lakhatóság szempontjából.  

Az egyes ágazatokban célszerű lenne ökoszisztéma szolgáltatás alapú alkalmazkodási 

megoldásokban gondolkodni a természeti környezet védelme, a természeti értékek, az 

ökoszisztéma szolgáltatások megőrzésének elősegítése érdekében. 
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Ajánlott irodalom  
Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (23/2018. (X. 31.) OGY HATÁROZAT) 
 
Harnos et al. (2008). Klímaváltozásról mindenkinek. Budapesti Corvinus Egyetem, 
Kertészettudományi Kar, Matematika és informatika Tanszék, p199 
 
Czúcz B. (2013). Az éghajlatváltozás várható hatásaira való felkészülés és alkalmazkodás 
lehetőségeinek vizsgálata az élővilág és a biológiai sokféleség vonatkozásában. NAS 
háttértanulmány. p49 
 

Ellenőrző kérdések  
1. Mik a klímaváltozás természeti környezetre gyakorolt legfontosabb várható hatásai? 
2. Mit jelent az autonóm adaptáció fogalma az élővilág esetében? 
3. Mit jelent az ökoszisztéma alapú alkalmazkodás? 
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8.3. Mezőgazdaság 

Magyarországon a klímaváltozásnak leginkább kiszolgáltatott ágazatnak a mezőgazdaság 

tekinthető. Az éghajlatváltozás hatásai időben és térben differenciáltan jelentkeznek és 

– többek között a természeti, földhasználati, agrotechnikai sajátosságok függvényében 

– eltérő károkat okozhatnak. A mezőgazdaságot érő elemi károk közül Magyarországon az 

aszály okozza hosszú időtávon a legnagyobb veszteséget, amelyet a jégkár és a vízkár követ. 

Figyelembe véve, hogy az éghajlatváltozás következtében a nyári átlaghőmérséklet 

növekedésére és a nyári félévben a csapadékmennyiség csökkenésére kell számítanunk, 

megállapítható, hogy a mezőgazdaság számára az aszályhajlam erősödése jelentheti a 

jövőben a legnagyobb kihívást.  

A felmelegedés és szárazodás folyamata mellett a váratlan szélsőséges meteorológiai 

események is jelentős károkat okozhatnak. Az időjárással, illetve az éghajlattal összefüggő 

mezőgazdasági kockázatok között említhetők még: 

 árvíz, belvíz, 

 aszály, 

 özönvízszerű esők, sárlavinák, földcsuszamlások, talajerózió, 

 szélviharok, szélerózió, 

 jégesők, ónos esők, köd, zúzmara, 

 hófúvás, hóakadályok, 

 hőségnapok, hőhullámok, UVB sugárzás erősödése, 

 korai és késői fagyok, felfagyás, kifagyás, 

 erdő-, bozót- és tarlótüzek, 

 új kórokozók, kártevők és gyomnövények megjelenése; a hazánkban honos, 

eddig kisebb jelentőségű egyes károsítók veszélyességének megnövekedése, 

 valamint közvetve, az ózon koncentráció növekedése miatti terméshozam 

csökkenés. 

Az alkalmazkodó mezőgazdasági stratégia nem más, mint a kellő biztonsággal előre nem 

látható éghajlat és időjárás változási jelenségekre és hatásaikra való tudatos felkészülés, 

megelőzés, valamint a bekövetkezett változásokra való reagálás, kárcsökkentés, valamint a 

károk helyreállítása. 
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A tudatosság hangsúlyozása fontos, mert ez megelőző, előre tekintő, felkészülő 

alkalmazkodást jelent, míg az ösztönös alkalmazkodás a bekövetkezett hatásokra adott, 

sokban esetleges, válaszokra korlátozódik. Míg a tudatosság a lehetséges, a számításba vett 

kockázatok mérséklésére, a károk megelőzésére irányul, addig az ösztönös alkalmazkodás a 

bekövetkezett eseményekre kapkodó, a kockázatokkal nem kalkuláló, alkalmi megoldásokra 

szorítkozik, s így a várható eredmény is kedvezőtlenebb. A mezőgazdaságban különösen 

fontos a tudatos alkalmazkodás, mert a nemzetgazdaság más területeitől eltérően ezt több 

sajátosság is indokolja, mint például a termelésben résztvevő biológiai folyamatok, a térbeni 

kitettség és kiterjedtség, vagy az információk hiányából eredő bizonytalanság stb. 

Az éghajlatváltozás várható hatásaira válaszoló tudatos alkalmazkodás: rendszerbe ötvözött 

felkészülés, a lehetséges és szükséges válaszok, cselekvések láncolata, a célok és feltételek, 

az időtényező, a prioritások és a sorrendek kölcsönhatásainak és összehangolásának a 

kerete. Ez, vagyis az alkalmazkodó mezőgazdasági stratégia összefüggéseinek és 

kölcsönhatásainak rendszere, piramissal érzékelhető, vagy fejezhető ki legegyszerűbben, 

ahol a klímaváltozás várható és már napjainkban is érzékelhető hatásaira adható válaszok 

stratégiai ugrópontjai egymásra épülve jelennek meg (lásd 40. ábra). 

40. ábra: Az alkalmazkodó mezőgazdasági stratégia rendszere  

 
FORRÁS: CSETE (2013) 

 
A mezőgazdaság alkalmazkodási stratégiájának alapja és minden továbbinak feltétele és 

lényege a víz: a növények, állatok, feldolgozási folyamatok, termelők ellátása vízzel, 
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mindenekelőtt a természetes csapadék talajba juttatásának elősegítésével, megőrzésével, a 

párolgás mérséklésével, az ésszerű, takarékos hasznosulással, a vízigény különféle más 

megoldásokkal való kielégítésével, az öntözéssel, tárolással, figyelemmel a felszíni, a talaj és 

réteg vizek védelmére. A stratégia alapját tehát a vízhiány – vízpótlás – vízbőség jelenségei 

és válaszai uralják: aszály, belvíz, árvíz, öntözés stb., vagy másképpen a talaj – víz – növény 

problematika áll középpontban. 

A mezőgazdasági tevékenységek alkalmazkodási stratégiájának legfontosabb eleme a 

fenntarthatóság érvényre juttatása, fenntartható termelési rendszerek alkalmazásával, 

fenntartható vállalkozással. A 2. szinten tehát a vetésekkel, ültetvényekkel, 

állatállománnyal, az alkalmazott technikával és technológiával kapcsolatos hatások-

válaszok szerepelnek a korszerű víztakarékos talajműveléssel, termelési és vetésszerkezet 

átalakításával, fajtaváltással és így tovább. 

Az alkalmazkodó hasznosítás stratégiájának lényege az előállított biomassza teljes körű és 

újszerű hasznosítása, amely felöleli többek között a termények, termékek, élelmiszerek 

mennyiségi és minőségi biztonságát, a takarmányozást, az energiaszolgáltatást, ami kedvez 

a GDP-hez, a fizetési- és külkereskedelmi mérleghez való hozzájárulásnak. 

Az alkalmazkodás feltételeinek stratégiája a megvalósítást alapozza, az intézményi 

háttérrel, a művezető szaktanácsadással, a lakosság felkészítésével, a gyakoribbá váló 

mezőgazdasági tűzkárokra való helyi felkészüléssel, a katasztrófa elhárítással, a 

biztosítással, a védekezési eszközök, berendezések beszerzésével, beruházásával, a 

pályázati–pénzügyi rendszer átalakításával egyetemben. Az alkalmazkodási stratégia tehát 

egymásra épülő kölcsönhatások és összefüggések rendszere, amely 

 az alapok, 

 a tevékenységek, 

 a hasznosítás és 

 a védekezés és egyéb feltételek stratégiai elemeiből tevődik össze. 

A klímaváltozás hatásaira adható alkalmazkodási válaszok stratégiájának rendszeréhez 

szervesen kapcsolódik a megvalósítás folyamata. Az alkalmazkodás (adaptáció) szakaszai és 

fontosabb teendőit a 41. ábra mutatja be. 
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41. ábra: Az alkalmazkodási stratégia megvalósításának szakaszai a mezőgazdaságban  

 
FORRÁS: CSETE (2013) 

 

1. Felismerés. Annak eldöntése, hogy várni, vagy felkészülni? Napjainkban még a 

szkeptikusok, a nehézkesen mozdulók is tapasztalhatják, hogy nincsen mire várni, 

tanácstalankodni, hiszen az éghajlat- és időjárás változás jelei, jelenségei az üzemek, az 

otthonok ajtaján dörömböl. Mindenki tapasztalhatta a „soha nem volt” hőségnapokat, 

szárazságot, özönvízszerű esőket, öklömnyi jégesőt, hófúvásokat, árvizeket. Ezek 

fokozódása, gyakorisága várható a jövőben, tehát elodázhatatlan a felkészülés. 

2. Felkészülés. Amely mindenekelőtt fejben történhet, mert egyrészt azt célszerű 

átgondolni, hogy adott szántóföldön, állattenyésztő telepen, településen stb. milyen 

időjárási jelenségekre indokolt felkészülni, másrészt az adott körülmények között, például 

lejtős területen, homokos felszínen, bozótos-erdős környezetben stb. milyen védekezés 

indokolt. 

Lényeges, hogy minden ember tudja, hogy mire kell felkészülni, adott esetben mit, mivel, 

hogyan, kikkel együttműködve szükséges cselekedni. Különösen fontos a helyi tekintélyek, 

önkormányzati képviselők, értelmiség megnyerése. 

3. Megelőzés. A váratlanságból eredő káosz, a meglepetésszerű hatás elkerülése 

érdekében, melyben az időben érkező előrejelzés, a riasztás és az ezekre való reagálás játszik 

fontos szerepet. Számítani lehet arra, hogy a különösen egyes időjárási anomáliák – orkán 

erejű szél, zápor stb. – rendkívül gyorsan jelentkezhetnek, az előrejelzésre 1-2 óra állhat 
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csupán rendelkezésre. Az időnyerés arra is jó, hogy a jelenségre adható válaszok között 

dönteni lehessen és megtörténjenek a védekezésre való előkészületek. 

4. A védekezés. A bekövetkező események hatásának ellensúlyozása, a cselekvés, a 

védekezés, intézkedések, az eszközök, elhárítási megoldások alkalmazása, a károk 

mérséklése, a személyek, a vagyon, a természeti értékek védelme. A védekezés időigényére, 

a terhelés elhúzódására is indokolt gondolni. A védekező személyek ellátása, pihentetése, 

váltása – az eredményes védekezés kulcsa lehet! 

5. Helyreállítás. A károk felmérése, a gyors, időleges és végleges megoldások 

számbavétel, az egészségmegóvás elsődlegessége, az infrastruktúra – elsősorban villany, 

gáz – helyreállítása, kémények, háztetők javítása, istállók, kifutók rendbetétele, 

gyorssegélyek, támogatások mozgósítása, a biztosítási ügyek intézése mind a helyreállítás 

elemi részét képezi. 

A helyreállítás folyamataiban ajánlatos az egész folyamatot, a felismeréstől a helyreállításig 

elemezni, értékelni, visszacsatolni a stratégia megvalósításának finomítása érdekében, ami 

a védekezési áldozatok és a jövőbeni károk mérséklését, a szervező munkát könnyíti 

elsősorban. 

A stratégia megvalósításának szakaszai és teendői nem egyformán jelennek meg, illetve 

eltérő szerepet játszanak a rendszer különféle szintjein. Például az alapokban, a csapadék 

megőrzésére irányuló stratégia megvalósításához elsősorban a felkészülés, a megelőzés 

kapcsolódik. A technikai – technológiai megoldásokhoz az előzőek mellé a védekezés – 

például a károkozók és kártevők elleni védekezés – kapcsolódik. Az intézményi szinten az 

előzőeken túl a kárelhárítás, a helyreállítás is szerepet játszik stb. Magától értetődően, ha jól 

szervezetten, időben zajlottak a felkészülés és a megelőzésre tett lépések, akkor a 

meteorológiai események, az extrém időjárási hatások kisebb károkat okozhatnak. 

A mezőgazdaság alkalmazkodásának alapja – egyúttal a mezőgazdasági termelés elemi 

feltétele – a víz és a termőtalaj. Az alkalmazkodási beavatkozások alapja a területhasználat 

igazítása a változó ökológiai adottságokhoz. A mezőgazdasági termelés alapvető feltétele a 

víz, a természetes csapadék visszatartása a kistáji vízkörforgásban, illetve talajba 

szivárogtatásának elősegítése. A termőtalaj hazánk legnagyobb víztározója, megőrzése és 

hasznosítása, valamint a hiányzó víz pótlása kulcsfontosságú. A vízfolyásokon érkező vizek 

és a csapadék visszatartása, hasznosítása, valamint az öntözés nemcsak biztonságos 

hozamokat, hanem az aszály, belvíz, árvíz és időjárási anomáliák elleni eredményes 
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küzdelmet is megalapozza. Felül kell vizsgálni területhasználatunkat, illetve a 

mezőgazdasági termelési szerkezetet és hozzá kell igazítani azt a változó adottságokhoz, 

csökkentve az ésszerűtlenül működő, intenzív, pazarló, fenntarthatatlan tevékenységek 

arányát. Mély fekvésű, belvizes, vízjárásos, kötött talajú területeken korszerű, technika–

technológia és talajművelés jelentheti a megoldást. A Kvassay Jenő Terv megállapításaival 

összhangban már rövid, illetve középtávon sürgető feladat a vízkészletekhez igazodó 

vízhasználatok ösztönzése, a gyors vízelvezetési kényszerek megszűntetése. Ki kell alakítani 

a vízvisszatartásra ösztönző szervezeti, érdekeltségi és árképzési rendszert. 

A szélsőséges vízháztartási viszonyokhoz történő alkalmazkodás fontos eleme a 

mezőgazdaság szempontjából a termőhely aktuális állapotának megfelelő földhasználati 

mód megválasztása. Az aszály sújtotta területeken a különböző szektorok és földhasználati 

módok között a vízért folyó verseny várhatóan erősödni fog.  

Hazánk termőföldjeinek közel fele belvízjárta, különösen a mély fekvésű Alföld, Kisalföld és 

Duna-melléke területén. Kiemelendő, hogy a talajban történő víztározás, a belvíz és aszály 

elleni küzdelem, a talajművelés átalakítása egyúttal az árvizek megelőzéséhez is hozzájárul. 

A mély fekvésű, rendszeresen belvízjárta, talajhibás területeket a szántóföldi művelésből ki 

kell vonni művelési ág váltással, földhasználat váltással. A támogatási rendszereket illeszteni 

kell az optimalizált, több szempontú táj-, terület- és földhasználatokhoz. 

A mezőgazdaság szempontjából jelentős veszélyeztető tényező a jégeső. A leginkább 

jégveszélynek kitett területek közé tartozott Tolna, Baranya és Somogy megye, amely 

megyékben az 1991-ben bevezetésre került talajgenerátoros jégeső-elhárítás jelentősen 

csökkentette a jégesők károsító hatását. Gyakori a jégesők előfordulása a Duna–Tisza közén, 

illetve a történelmi borvidékeken, ahol a gazdasági kockázatot némileg csökkentette a 

jéghálós védekezési mód terjedése. A korábbi virágzási időszak vonatkozásában, különösen 

a gyümölcsfák esetében pedig a fagykár okoz gondokat. Az extrém időjárási károk 

csökkentését, kivédését szolgálják a különböző védekezési megoldások: jégháló, 

talajgenerátoros jégeső elhárító berendezés, paraffin-kannás fagyvédelem, fagyvédelmi 

öntözés, fóliatakarás. 

A mezőgazdaság alkalmazkodóképességét számottevően javíthatják a vízpótlás tartalékai, 

a többcélú víztározók létesítése és ezek öntözési célú hasznosítása, a tógazdaságok bővítése, 

a biológiai változatosság növelése, a természetvédelem és a mezőgazdaság távlati 

integrációja, az árvizes és a nyári gátakkal védett területek hasznosítása elöntést tűrő, sőt 
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igénylő művelési módokkal. Az öntözést, a korábbi rendszerek helyreállításával és újabbak 

létesítésével, mindenekelőtt a jó termőhelyeken és az értékes ültetvényekben, fólia és üveg 

alatti termelésnél, szántóföldi zöldségnövényeknél, egyes szántóföldi növényeknél, 

valamint egyes technológiai fázisoknál (kelesztő öntözés) indokolt szorgalmazni. Az öntözés 

csak a magas hozzáadott értéket előállító termelés számára reális, lokális megoldásként 

jöhet szóba. Tájaink többségén a vízigények tervezése, összehangolása, továbbá a 

vízvisszatartó vízrendezés kialakítása, az erre építő tájgazdálkodási rendszerek, a 

beszivárgás elősegítése, valamint az alacsonyabb vízigényű kultúrák termesztésbe vonása 

jelenthet megoldást. Az öntözésnél célszerű mérlegelni az élelmiszerek és az öntözővíz 

árának emelkedését is. A házak körüli kertek öntözésére, locsolásra, permetezésre, mosásra, 

tisztogatásra érdemes újra alkalmazni a feledésbe merült hagyományos módszereket, 

például a csapadék felfogását, tárolását, ciszternákkal, tartályokkal, kádakkal, dézsákkal. 

Ezen módszerek alkalmazása azonban csak kisléptékben lehetséges, tekintettel arra, hogy a 

csapadékvíz csak korlátozottan gyűjthető és használható fel. A mezőgazdaság 

alkalmazkodóképességét számottevően javíthatják a vízpótlás tartalékai, a többcélú 

víztározók létesítése és ezek öntözési célú hasznosítása, a tógazdaságok bővítése, a biológiai 

sokféleség növelése, a természetvédelem és a mezőgazdaság távlati integrációja, az árvizes 

és a nyári gátakkal védett területek hasznosítása elöntést tűrő, sőt igénylő művelési 

módokkal.  

Az öntözést, a korábbi rendszerek helyreállításával és újabbak létesítésével, mindenekelőtt 

a jó termőhelyeken és az értékes ültetvényekben, fólia és üveg alatti termelésnél, szántóföldi 

zöldségnövényeknél, egyes szántóföldi növényeknél, valamint egyes technológiai fázisoknál 

(kelesztő öntözés) indokolt szorgalmazni. Az öntözés csak a magas hozzáadott értéket 

előállító termelés számára reális, lokális megoldásként jöhet szóba. Tájaink többségén a 

vízigények tervezése, összehangolása, továbbá a vízvisszatartó vízrendezés kialakítása, az 

erre építő tájgazdálkodási rendszerek, a beszivárgás elősegítése, valamint az alacsonyabb 

vízigényű kultúrák termesztésbe vonása jelenthet megoldást. Az öntözésnél célszerű 

mérlegelni az élelmiszerek és az öntözővíz árának emelkedését is. A házak körüli kertek 

öntözésére, locsolásra, permetezésre, mosásra, tisztogatásra érdemes újra alkalmazni a 

feledésbe merült hagyományos módszereket, például a csapadék felfogását, tárolását, 

ciszternákkal, tartályokkal, kádakkal, dézsákkal. Ezen módszerek alkalmazása azonban csak 
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kisléptékben lehetséges, tekintettel arra, hogy a csapadékvíz csak korlátozottan gyűjthető 

és használható fel. 

Ahol lehetőség van, ott ki kell dolgozni és alkalmazni kell azokat a termesztési eljárásokat, 

amelyekkel megelőzhető az idegenhonos károsítók agrár-élettársulásokban történő 

megtelepedése, felszaporodása és csökkenthetők az azok okozta károk. 

A vidéki lakosság életfeltételeit, jövedelmi viszonyait jelentősen befolyásolhatja a környezeti 

feltételek változása, különösen az aszályosságnak jobban kitett, sérülékeny területeken. 

Feltételezhető, hogy ezekben a körzetekben a lakosság eltartó képessége romlani fog és 

további elvándorlásra, helyi népesség-fogyásra kell számítani.  

Az állattenyésztés állatfajtól és tartásmódtól függően eltérően reagál a klímaváltozás 

várható hatásaira. Az intenzív állattartás a legveszélyeztetettebb. Az intenzív tartású 

szarvasmarha, sertés és baromfi fajták fokozottan érzékenyek, és az egyes sokkhatásokra 

azonnali hozamcsökkenéssel reagálnak. Egyes hagyományos állatfajták (így a magyar szürke 

marha, mangalica, rackajuh, parlagi tyúkfajták) genetikai adottságaikból és a külterjes 

tartástechnológiákból adódóan jobb alkalmazkodóképességgel rendelkeznek, ugyanakkor 

ezen állatfajták termelékenysége alulmúlja az intenzív fajtákét. Azzal is célszerű számolni, 

hogy az állatok víz- és árnyékigénye egyaránt nőni fog. Az állatfajták nemesítése során a 

teljesítmény és a minőség mellett a klímaváltozás várható hatásait jobban tűrő 

tulajdonságok figyelembe vétele, másrészt a tartási feltételek várható hatásoknak megfelelő 

változtatása is egyre inkább előtérbe kerül, és fontos szerepet fog kapni az állategészségügy 

felkészülése, felkészítése a klímaváltozásból adódó kihívásokra. Az állattenyésztésben a 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodás legfontosabb kérdése, legnagyobb kihívása a 

takarmány- és a vízellátás kiszámítható biztosítása lesz (aszály-, árvíz-, és szélsőséges 

időjárási események kezelése a takarmánytermesztésben, vízgazdálkodásban). 

Magyarország agroökológiai adottságai változatos és kiegyensúlyozott termékszerkezet 

kialakítását tennék lehetővé, ennek ellenére a mezőgazdaság termelési szerkezete a két fő 

ágazat – a növénytermesztés és az állattenyésztés – tekintetében az utóbbi rovására 

megbomlott.  

Az állattenyésztésen belül a szarvasmarha ágazat van a legkritikusabb helyzetben, az európai 

– benne a magyar – tejpiaci nehézségek miatt. A szarvasmarha-állomány szignifikáns 

növelése csak az ÜHG-kibocsátásunk minél kisebb arányú növekedése mellett valósulhatna 

meg. Magyarországon már napjainkra is jellemző, hogy akár egyazon évben súlyos árvíz-, 
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belvíz-, aszály- és fagykár pusztít – a várható felmelegedés és szárazodás élesen veti fel az 

élelmiszerellátás biztonságát. Kritikus években fokozódhat az élelmiszerimport 

függőségünk, miközben az élelmiszer előállítás természeti erőforrásaival szűkösen ellátott 

országok igényei is növekednek, így az import élelmiszer ára is meredeken emelkedhet. Az 

élelmiszerellátás kockázata a hazai növénytermelés alkalmazkodóképességének 

erősítésével csökkenthető, következményei pedig mérsékelhetők. 

A globális éghajlatváltozás jelentős hatással lehet az élelmiszertermelésre, az 

élelmiszerellátás biztonságára. A káros társadalmi és gazdasági hatások megelőzése 

érdekében szükséges az éghajlatváltozás várható hatásainak modellezése a mezőgazdaság 

területén, és az azokra való felkészülés. 

A mezőgazdaság éghajlatváltozásra történő felkészülését segíthetik a termőhelyi 

adottságokhoz igazodó, jövedelmező, fenntartható gazdálkodási rendszerek. Ezek 

kímélik a természeti erőforrásokat, nem terhelik a környezetet, víz- és energiatakarékosak, 

építenek a helyismeretre, tradicionális tudásra, csökkentik a talajból a légkörbe kerülő szén-

dioxidot, metánt, akadályozzák az eróziót, ezért továbbfejlesztésük és elterjesztésük az 

alkalmazkodás egyik sarokköve lehet. 

Mindent egybevetve, arra kérdésre, hogy mihez szükséges alkalmazkodni – a károk 

megelőzése, mérséklése, helyreállítása, vagy drámaian fogalmazva a túlélés érdekében – 

összefoglalóan az a válasz, hogy mindenek előtt a klíma- és időjárás változás hatásaihoz 

szükséges alkalmazkodni, de ehhez olyan rugalmas és többoldalú stratégia szükséges, amely 

számításba veszi, illetve harmonizál a mezőgazdasági termelési sajátosságokkal, a 

mezőgazdaság állapotával és a kívánatos fejlesztési célokkal, esélyekkel, a biodiverzitással, 

figyelemmel arra, hogy mindez szorosan kapcsolódik a lakosság létezésének elemi 

feltételeihez, az élelmiszerhez, a vízhez és az agroökológiai potenciálhoz. 

Az alkalmazkodó, fenntartható gazdálkodási rendszer keretébe illeszthetők, illetve azt jól 

szolgálhatják a különféle öko-. organikus, bio-, alternatív stb. gazdálkodási módszerek, 

melyek ugyan nem azonosak a fenntartható gazdálkodási rendszerrel, de annak 

közelítésében hasznosak lehetnek, amíg azt a piac, vagy a divat honorálja. A fenntartható 

rendszer és az öko- stb., módszerek között az a lényegi különbség, hogy ezek mindig 

termékközpontúak adott technológiával, míg a fenntartható rendszerekben a természeti 

erőforrások megújulása, a környezetterhelés és a termék harmóniája, a komplex rendszer 

megismétlése áll a középpontban. 
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Túllépve a mezőgazdasági vonatkozásokon, érdemes megjegyezni, hogy egyesek a jelen 

társadalmát nem jóléti, információs stb., hanem elsősorban kockázatos társadalomnak 

tartják. Ezzel könnyű egyetérteni és mindjárt megjegyezzük, hogy az említett alkalmazkodó 

gazdálkodási rendszerek egyúttal kockázatcsökkentők is. Továbbá, hogy míg társadalmi 

méretekben várat magára a fenntartható társadalom megvalósítása, addig a mezőgazdasági 

gazdálkodási rendszerrel lokálisan, vállalkozási vagy üzemi szinten ez megvalósítható, mert 

ez a rendszer „előrelátó”. „rugalmas” és „bölcs”, s így nem ássa alá saját éltető alapját.  

Az alkalmazkodó és fenntartható rendszer összekapcsolható a precíziós gazdálkodással. 

A fenntartható precíziós gazdálkodás olyan rendszer, amely GPS alkalmazásával elősegíti a 

mezőgazdaságban hasznosított természeti erőforrások regenerálódását, a 

környezetterhelés csökkentését és a ráfordítások ésszerű mérséklését, számolva a termelők 

nyereségérdekeltségével. A GPS-sel könnyebben megvalósítható a termőhelyi 

adottságokhoz igazodóan a vegyszer-, energia--, víztakarékosság, a környezetkímélés, a 

tudásigényesség és a minőségi termékek, szolgáltatások kibocsátása. 

A rendszerben – okulva az aszályos évek sorozatából, az időjárási anomáliákból – a várható 

felmelegedéshez és a száraz körülményekhez igazodó csapadék befogadó és megőrző 

talajművelést célszerű folytatni, vetésváltást és integrált növényvédelmet alkalmazni. Az 

állattartás, az állattenyésztés, a korszerű állategészségügyi követelményeknek megfelelően 

folyik, gondolva az élelmiszerbiztonságra is. A termelés, a tevékenységi szerkezet a 

termőhelyi adottságokhoz, a fenntarthatósági igényekhez, a talajhoz, csapadékhoz, a 

napsütéses órák számához, a felszíni vízviszonyokhoz, a kitettséghez és természetesen a 

kereslethez igazodó. A rugalmasabb, több lábon álló szerkezet a piac mellett az időjárási 

anomáliák kárait is mérsékelheti, illetve könnyebben kiheverheti. Az alkalmazkodás 

érdekében ezért mindenütt célszerű az egymást kiegészítő, kockázat mérséklő, eltérő víz és 

tápanyagigényű, gyökérmaradványú, munkaműveletű, betakarítási stb. tevékenységeket 

társítani, felszámolva az elmúlt években létrejött egysíkú, rugalmatlan és fenntarthatatlan 

kalászos-kukorica vetésszerkezetet és az állatállomány szinte teljes hiányát. 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozás rugalmasságát, a kockázatok 

mérséklését és a pénzügyi egyensúlyt egyaránt szolgálhatja a termelési, tevékenységi 

szerkezet rugalmasabbá, változatosabbá tétele, ami a meglevő arányok változtatásából és 

új tevékenységek bevezetéséből tevődhet össze. A meglevő arányoknál a szántóföldi 

tevékenységek egyoldalú túlsúlyát mérsékelheti a művelési ágak összetételének alakítása a 
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gyepek, a gyümölcsösök, erdősítés, fásítás, vízfelületek növelésével. Különösen fontos a 

művelésből kivont területek növekedésének korlátozása, mert ez közvetlenül csökkenti az 

élelmiszertermelés kapacitásait, az agroökológiai potenciált.  A vetésszerkezet hihetetlenül 

leegyszerűsödött – tudás, pénz, eszköz hiány miatt – kalászos-kukorica, jobb esetben ehhez 

kapcsolódó napraforgó és repce termelésére. Ezek mellett célszerű ipari, takarmány- és más 

növények társítása, valamint vetésforgó alkalmazása.  A gyepesítés és az erre alapozott 

állattartás, a szántóföldi fatermelés mind szorgalmazható megoldás. Energiaerdő létesítés, 

energiafű, a nád, a fűz, a nyárfa is színesíti a tevékenyégi palettát. 

Ajánlott irodalom  
Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (23/2018. (X. 31.) OGY HATÁROZAT) 
 
Harnos et al. (2008). Klímaváltozásról mindenkinek. Budapesti Corvinus Egyetem, 
Kertészettudományi Kar, Matematika és informatika Tanszék, p199 
 
Csete L. (2013). Az éghajlatváltozás várható hatásaira való felkészülés és az alkalmazkodás 
lehetőségei a magyar mezőgazdaságban. NAS háttértanulmány. 62 p.   
 

Ellenőrző kérdések  
1. Milyen szintjei vannak az alkalmazkodó mezőgazdasági stratégiának? 
2. Mik az alkalmazkodási stratégia megvalósításának szakaszai a mezőgazdaságban? 
3. Milyen alkalmazkodási lehetőségek állnak rendelkezésre a különféle várható 

hatásokhoz kapcsolódó károk minimalizálása, ill. az azokra való hatékony felkészülés 
érdekében? 
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8.4. Ipar, szolgáltatások, üzleti élet 

Jelen fejezetben egyes – az éghajlatváltozás hatásai és az alkalmazkodás szempontjából 

jelentős - gazdasági, szolgáltatási tevékenységeket tekintjük át.  

 

Biztosítóipar 

A szolgáltatási ágazatok közül a biztosítóipart érzékenyen érinthetik a szélsőséges éghajlati 

jelenségek, melyek világszerte egyértelmű növekedést mutatnak. 

 
42. ábra: Időjárási eredetű biztosítási események (1980-2014) 

 
FORRÁS: HOPPE P, 2016. 

HTTPS://READER.ELSEVIER.COM/READER/SD/PII/S2212094715300347?TOKEN=E2EEF0546884672FC

03B9A480CCB0F9E56B163909D51C8326CC4A084E41DBAD80093A702BE7EF97D795A728925785
4FB 

 
Az éghajlati szélsőségek növekvő kockázata számos veszélyeztetett területen a biztosítási 

üzletág veszteségessé válásához vezethet. Az éghajlati változékonyság és a szélsőségek 

kockázatának felmérése és előrejelzése összetett feladat és ez igen megnehezíti a biztosítási 

díjaik alkalmas megválasztását. Ha a díjkövetés feloldhatatlannak bizonyul, a 

biztosítótársaságok szerződéseik felbontására kényszerülhetnek, ami gyengítheti más 

ágazatok (például a bankszektor) gazdasági teljesítményét is. A biztosítóipar az elmúlt 

évtizedekben a "milliárdos viharok" kényszerű sorozatát éli át, ami a veszteségek és a 
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költségek drámai növekedését, illetve egyes esetekben a biztosítási szolgáltatások 

korlátozását hozta magával. Számos biztosítótársaság már ma is a növekvő gyakoriságú és 

erősödő éghajlati szélsőségek feltételezésével kalkulál. A veszélyeztetett térségekben a 

biztosítótársaságok növekvő veszteségei továbbgyűrűznek és visszahatnak az 

infrastrukturális fejlesztésekre és a gazdasági növekedésre is. 

 

Vállalkozások, üzleti élet, versenyképesség 

Az üzleti világ széles kört ölel fel, ide sorolhatók többek között a gyártók, forgalmazók, nagy- 

és kiskereskedők, szolgáltatók, tanácsadó cégek, termelők, magáncégek és vállalkozások. 

Az éghajlatváltozás hatásviselői szempontjából két jelentős csoportot különböztethetünk 

meg: nagyvállalatok (pl. multinacionális termelő cégek) és vidéki (általában mezőgazdasági, 

vagy élelmiszer-feldolgozással foglalkozó) kisvállalkozások.  

A WWF 60 db. magyarországi nagyvállalat éghajlatváltozáshoz való viszonyát vizsgálta meg. 

A vizsgálat főbb eredményeit a következő ábrán mutatjuk be. 

43. ábra: A legnagyobb magyar vállalatok éghajlatváltozással kapcsolatos elkötelezettségének 
és gyakorlatának vizsgálata 

 
FORRÁS: A LEGNAGYOBB MAGYAR VÁLLALATOK ÉGHAJLATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS 

ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK ÉS VÁLLALÁSAINAK VIZSGÁLATA WWF KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ, 2016 

(WWW.WWF.HU) 

 
A vizsgált 60 vállalatból: 

• mindössze két vállalatnak van éghajlatvédelmi stratégiája, 

• nincs olyan vállalat, amely a 2 Celsius fokos globális éghajlatváltozási küszöbértéket 

figyelembe vételével fogalmazta meg az éghajlatvédelmi céljait illetve stratégiáját, 
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• hat vállalatnak van konkrét, számszerű, évszámhoz rendelt CO2-kibocsátási célja, 

• hosszú távú (azaz 2030-ig vagy az azutáni időszakra vonatkozó) CO2-kibocsátási céllal 

egy magyar vállalat sem rendelkezik, 

• az acélipar, a banki és biztosítói, a dohányipari, a gyógyszeripari, az elektronikai, a 

légiközlekedési, a szerencsejáték, a mezőgazdasági és a vegyipari szektorok sem 

éghajlatvédelmi céllal, sem stratégiával nem rendelkeznek, 

• a vállalatok mindössze 20%-a vezetői szinten elkötelezett az éghajlatváltozással 

kapcsolatban, 

• a magyar vállalatok óriási fejlesztési és sérülékenység-csökkentési lehetőségeket 

hagynak figyelmen kívül azzal, hogy nagyon alacsony szinten vonják be az értékláncaik 

szereplőit (pl. beszállítók) a teljes vállalati üvegházhatású gáz kibocsátásuk 

csökkentésébe a magyar leányvállalatok nagyon alacsony szinten adaptálják az 

anyavállalati stratégiákat, széndioxid-kibocsátási célokat és jó gyakorlatokat, 

• az átláthatóság szintje nagyon alacsony: több vállalat nem rendelkezik magyar nyelvű 

honlappal sem, a fenntarthatósággal kapcsolatos információk vagy teljesen hiányoznak 

a kommunikációból vagy hiányosak, 

• a vizsgálati szempontok alapján azok a vállalatok szerepeltek jól, amelyek 

fenntarthatósági jelentést vagy környezetvédelmi nyilatkozatot publikálnak, 

• a légi közlekedés és a mezőgazdaság a leggyengébben teljesítő szektorok.  

A vidéki gazdaságok a globalizált piacgazdaságban, a sokszereplős piacgazdasági kereslet 

szabályozta gazdasági térben kénytelenek működni, annak ellenére, hogy a „verseny” igen 

korlátozott. A versenyben csak a versenyképesség javításával, erősítésével lehet helytállni, 

alkalmazva a fenntartható fejlődés alapelveit. Ezek az elvek közvetlen és közvetett úton 

egyaránt hozzájárulnak a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez is. A vidéki gazdaságok 

alkalmazkodását és fenntarthatóságot előmozdító három legfontosabb terület:  

1. Versenyképes, klímabarát és fenntartható tevékenységek. A fenntartható helyi 

gazdaságfejlesztés alapja a háztáji termelés és a hagyományos kisparaszti gazdálkodási 

formák működése. A helyi, jó minőségű, hazai alapanyagokat feldolgozó élelmiszerellátás a 

helyi közösségek önellátását és egyben önrendelkezését is kiteljesítheti, az ökológiai 

gazdálkodásban rejlő lehetőségek pedig nagyobb jövedelmezőséget is jelenthetnek. A 

termelési és értékesítési hálózatok kialakítása és működtetése a helyi piacok feltámasztását, 
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a közvetlen értékesítés és a nagyobb hozzáadott értékű, innovatív agrártermékek 

elterjesztését is szolgálja. A kistermelői szektor jelentősebb élőmunka igényt támaszt, 

ezáltal munkalehetőséget jelenthet a helyi lakosságnak, növelve ezáltal a település megtartó 

erejét. A klímaváltozás következtében fellépő megváltozott körülmények között a termelés 

versenyképessége tovább javítható, ha az agrártermelés a termőhelyi adottságokra épít, 

figyelembe veszi az agroökológiai potenciálnak megfelelő agrártermelést. 

2. Versenyképes intézményi, vállalkozói háttér. Versenyképes az a vállalkozás, szervezet, 

intézmény, amelyik képes megőrizni, bővíteni, megerősíteni piaci pozícióját. Ezt erőforrás 

kímélő környezetbarát megoldásokkal, például megújuló energiaforrásokon alapuló 

termeléssel érheti el. Az erőforrások fenntartható és klímabarát használata az agrár- és 

vidékfejlesztésben elsősorban anyag- és energiatakarékosságot, melléktermék-

újrahasznosítást, korszerű, biológiai növényvédelmet, valamint a tájhoz, termőhelyhez 

igazodó földhasználatot jelent. Lényeges, hogy az elhúzódó agrárválság közepette az 

emberközpontú, társadalmi elkötelezettségű vidékfejlesztésben következetesen 

érvényesítendő elsődleges alapelv a vidék megtartó ereje. A társadalmi elkötelezettségnek 

– mind településpolitikában, mind a támogatásokban, mind az intézményfejlesztésekben – 

a családok, a faluközösségek és a nemzeti szint (magyar érdekek) dimenzióiban is meg kell 

mutatkoznia. 

3. Versenyképes szereplők. A versenyképes szereplők ismérve, hogy az időben 

rendelkezésre álló és megbízható információkat fel tudják használni, és tudásukat 

folyamatosan bővíteni tudják. A vidékfejlesztésben a kutatás-fejlesztés és innováció szerepe 

egyre inkább felértékelődik, ami nemcsak a fenntarthatóságot és a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodást segíti, hanem a lassuló európai gazdasági növekedés, növekvő 

munkanélküliség, s a csökkenő versenyképesség ellensúlyozásában is kiemelt fontosságúvá 

válhat. Mindezeket korszerű eszközökkel, támogatásokkal, tanácsadói hálózattal, 

képzésekkel kell segíteni. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A hulladékgazdálkodás önmagában kevésbé érintett az éghajlatváltozás hatásai által, az 

alkalmazkodás szempontjából a legnagyobb kihívást a meglévő infrastruktúra, különösen a 

hulladéklerakók biztonságos üzemeltetése jelenti. Az éghajlatváltozás következtében 

módosuló csapadékviszonyok a hulladéklerakók és a szennyvíztisztítók működését is 
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befolyásolják. A hulladékgazdálkodás vonatkozásában az egészség- és járványügyi kockázat 

jelentős mértékben megnőhet. Speciális problémakört jelentenek továbbá a különféle zagy- 

és iszaptározók, valamint meddőhányók, ahol a tárolt nagy mennyiségű – sok esetben 

veszélyes – hulladék a tárolók sérülése esetén súlyos problémákat, akár katasztrófát is 

okozhatnak. A veszélyes üzemek kapcsán szintén megállapítható, hogy főként a meglévő 

létesítmények infrastruktúráját érinti a klímaváltozás. 

A lerakók szigetelése a tervezés idején adott környezeti viszonyoknak megfelelően történt. 

Azonban az éghajlatváltozás hatására a csapadék okozta erózió erősödhet, a talajvíz 

szintjének megváltozása talajmechanikai változásokat, mozgásokat okozhat, aminek 

következtében a lerakók szigetelése, stabilitása sérülhet. A szél sebességének és irányának 

változásával, illetve a maximális szélsebesség várható növekedésével fokozódhat a 

szállópor-terhelés a lerakók környezetében. A megoldás minden esetben a kockázatok 

felmérése, és a szükséges egyedi beavatkozások megvalósítása, a fizikai védelem javítása, 

továbbá a monitoring rendszerek fejlesztése. 

 

Ajánlott irodalom 

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (23/2018. (X. 31.) OGY HATÁROZAT) 
 
WWF (2016). A legnagyobb magyar vállalatok éghajlatvédelemmel kapcsolatos 
elkötelezettségének és vállalásainak vizsgálata WWF Kutatási Összefoglaló, 2016 
 

Ellenőrző kérdések 

1. Melyek az éghajlatváltozás szempontjából jelentős két fő vállalkozási csoport?  
2. Melyek a vidéki gazdaságok alkalmazkodása szempontjából legfontosabb területek?  
3. Hogyan hat az éghajlatváltozás a hulladékgazdálkodásra? 
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8.5. Energetika 

Az energiaszektor éghajlati sérülékenységének megítélésekor nem hagyható figyelmen 

kívül, hogy az energiaellátás a gazdaság és a társadalom alapvető mozgatórugója, így a 

kisebb hatások is tovább gyűrűzhetnek a gazdaság működésének egészét befolyásolva. Az 

energiaszektorra gyakorolt klimatikus hatások szempontjából két területet vizsgálunk: 

• az energiafelhasználásra gyakorolt hatások, 

• az energiatermelésre és szállításra gyakorolt hatások. 

 

Az éghajlatváltozás hatása és az alkalmazkodás lehetőségei az 
energiafelhasználás területén 

Az energiafelhasználás terén két fő hatást azonosíthatunk: 

• téli fűtési igények (fűtési energiahordozók felhasználása), 

• nyári félév hűtési igénye (villamosenergia felhasználás). 

Meg kell említeni, hogy az éghajlatváltozás különféle következményei valószínűleg hatással 

lesznek a közlekedési/szállítási energiafelhasználásra és - különösen az intenzív 

mezőgazdasági termelést alkalmazó országokban – a növénytermesztésben és az 

állattenyésztésben alkalmazott gépek, berendezések energiafogyasztására is. 

A nyári légkondicionálási energiaigények (egyértelműen a növekvő nyári 

hőmérsékletekhez, hőhullámokhoz kapcsolódnak (ld. 44. ábra). A technológiai fejlődés 

hatására, valamint a hőmérsékletváltozás következtében folyamatosan növekszik az állandó 

emberi tartózkodású helyiségek hőkomfort érzetet javító hűtési igénye. Tekintettel a 

hűtőberendezések működési energia igényére, valamint a berendezések számosságának 

növekedésére, a hűtéshez kapcsolódó energia igény növekedni fog a 2030-ig terjedő 

időszakban. 



BUZÁSI A., PÁLVÖLGYI T., SZALMÁNÉ CSETE M. (2018). K-FAKTOR – KLÍMA, GAZDASÁG, TÁRSADALOM 

 

2018 BME GTK KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN TANSZÉK 166 

 

44. ábra: Villamosenergia csúcsterhelések alakulása (2001-2018) 

 
FORRÁS: MAVIR 

HTTPS://WWW.MAVIR.HU/DOCUMENTS/10258/228552110/HAVI+CS%C3%BACSOK+2001_2018_1
0HU_V1.PDF/0A4BCDBF-4284-EBD8-389F-F5CE650D3FD5 

 

Nemzetgazdasági szinten az épületekben a hűtési energiaigény szempontjából a következő 

tényezők a meghatározók:  

• Klímaberendezésekkel ellátott lakások aránya (ez jelenleg Magyarországon 5% alatti 

érték, de jelentősen növekszik), 

• A lakások klimatizáltsági aránya (hűtött terület aránya az alapterületben). Itt lényeges a 

fogyasztói magatartás (pl. belső hőmérséklettel kapcsolatos ingerküszöb (életkor, 

egészségi állapot stb.), szellőztetés intenzitása, árnyékolók használati módja), 

• Klímaberendezés üzemi hatásfoka, 

• Éghajlati kitettség, hősziget hatás (a déli és középső országrészben, valamint a 

nagyvárosokban magasabb), 

• Klíma berendezés üzemidő. 

Az energiafelhasználás terén a másik jelentős éghajlati hatás a téli fűtési hőigények terén 

azonosítható. Ennek jellemző mutatója a fűtési foknapszám, amely Európa-szerte, így 

Magyarországon is, csökkenő tendenciát mutat.  

https://www.mavir.hu/documents/10258/228552110/Havi+cs%C3%BAcsok+2001_2018_10HU_v1.pdf/0a4bcdbf-4284-ebd8-389f-f5ce650d3fd5
https://www.mavir.hu/documents/10258/228552110/Havi+cs%C3%BAcsok+2001_2018_10HU_v1.pdf/0a4bcdbf-4284-ebd8-389f-f5ce650d3fd5
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45. ábra: Fűtési foknapszám (HDD) és háztartási tüzelőanyag felhasználás 

 
FORRÁS: NATIONAL INVENTORY REPORT, HUNGARY 

 

A téli fűtési hőigények kapcsán a legfontosabb megállapítások a következők: 

• a gyengén szigetelt épületek (ld. 6.1 fejezet) különösen kitettek a klimatikus hatásoknak. 

Az elavult épületek energiapazarlók, többlet költséget is okoznak a tulajdonosaiknak. Az 

éghajlatváltozás egyik várható magyarországi következménye a szélsőséges éghajlati 

események valószínűségének növekedése, így az extrém hideg periódusok egyáltalán 

nem zárhatók ki.  

• Bár az elmúlt két évtizedben a fűtési foknapszám Magyarországon enyhén csökkenő 

tendenciát mutat, ez nem feltétlenül tükröződik a fűtési energia felhasználásban. Ennek 

elsődleges oka az elavult, energetikailag gyenge teljesítményű épületállomány, 

valamint az életszínvonal emelkedésével a fűtési szokások kedvezőtlen megváltozása. 

Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az éghajlati feltételek által befolyásolt fűtési 

energiafelhasználásra jelentős hatással vannak az energiafogyasztási szokások, ezért a 

„tekerd le” típusú kampányok nemcsak kibocsátás-csökkentési, hanem alkalmazkodási 

szempontból is nagy jelentőségűek. 

 

Az éghajlatváltozás hatása és az alkalmazkodás lehetőségei az 
energiatermelésben 
 
Az energiatermelésre gyakorolt hatások vizsgálata során a következő közvetlen éghajlati 

hatásokat tételezhetjük fel: 
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• A nyarak forróbbá és szárazabbá válnak, nő a hőhullámok előfordulásának növekedése, 

• Egyszerre várható a súlyos aszályok és árvizek kockázatának növekedése, 

• Gyakoribb és súlyosabb viharokra számíthatunk, a hirtelen lezúduló, extrém csapadékok 

(felhőszakadás, jégeső, tartós esőzés stb.) gyakoribbá válnak, 

• A csapadékszegény időszakok (elsősorban nyáron) hosszabbodnak, csapadékhozamuk 

csökken, 

• A telek mérsékeltebbek és csapadékosabbak lesznek, a téli csapadék halmazállapota 

változatosabb lesz (havazás, eső, ónos eső, köd és zúzmara), 

• Helyi szélviharok (orkán, tornádó) megjelenésének valószínűsége növekszik. 

Az erőművek számára az elsődleges kihívást a módosuló energiaigények jelentik. Télen a 

fűtési energia szükséglet (elsősorban földgáz fogyasztás) mérséklődésére, nyáron pedig a 

hűtési villamosenergia szükséglet jelentős növekedésére számíthatunk. Egyes becslések 

szerint 26 °C felett minden egyes fok hőmérsékletemelkedés száz megawattnyi 

fogyasztásnövekedést eredményez. A hűtés növekvő energiaigénye egy negatív 

visszacsatolást („ördögi kört”) eredményez: a növekvő hőmérséklet növekvő hűtési igényt 

támaszt, amihez nagyobb áram termelés szükséges. A többlet villamosenergia előállítása – 

legalábbis a fosszilis energiahordozók esetében – még több CO2 kibocsátásával jár, ami 

tovább emeli a hőmérsékletet. 

46. ábra: Mátrai erőmű madártávlati képe 

 

Az erőművi hő- és villamosenergia termelés hűtővíz ellátása is megváltozik. A rendelkezésre 

álló hűtővíz (vagy hűtőlevegő) hőmérséklete jelentős technológiai hatással bír: például 

gázturbinás erőművek esetében, ha 5oC-kal nő a külső levegő hőmérséklete, kb. 15%-kal 

csökken az erőmű teljesítménye. A folyók megváltozó vízhozama szintén problémákat 
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okozhat a rendelkezésre álló hűtővíz mennyiségén keresztül, akár az is előfordulhat, hogy 

erőműveket kell leállítani a turbinákat hűtő víz hiánya miatt. Meg kell említeni, hogy a szilárd 

energiahordozók (pl. lignit, tűzifa, szalma) közúti és vasúti szállítását szintén 

befolyásolhatják klimatikus faktorok, melyek ellátás-biztonsági kockázatot jelenthetnek. 

Az éghajlatváltozás érinti majd a kiaknázható természeti erőforrásokat, így a megújuló 

energiahordozókat is, de változások mértéke (esetenként még a változás iránya is) 

meglehetősen bizonytalan. A napenergia hasznosítást a várhatóan erősödő globálsugárzás 

és a felhőzetben bekövetkező változások egyaránt érintik. A vízenergia alkalmazását 

alapvetően meghatározza majd a folyók módosuló vízhozama, a szélerőművek 

teljesítményét pedig a széljárásban bekövetkező változások. Különösen bizonytalan a 

mezőgazdasági alapú energiahordozók kérdése. Az etanol, illetve a biodízel alapanyagául 

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

minden bizonnyal módosul majd a klímaváltozás hatására, de ennek mértéke ma még 

ismeretlen.  

A heves széllökésekkel járó viharok gyarapodása veszélyezteti a légvezetékeket, 

áramátalakító berendezéseket, illetve a talaj felázása következtében instabillá válhatnak a 

tartószerkezetek. Az év leghidegebb hónapjaiban a zúzmara, a vizes hóteher és az ónos eső 

ráfagyása okoz növekvő terhelést a légvezetékeken. Az erdős területeken a gyakoribbá váló 

erdőtüzek, az ártereken pedig az elöntések jelentenek új kockázatot a légvezetékeknek. A 

gyakoribbá váló forró és hőségriadós napok – különösen a nagyvárosokban – fokozzák a 

villamos energia csúcsterheléseket, ez pedig váratlan és nagy kiterjedésű 

áramkimaradásokat okozhat. Emellett a tényleges fizikai behatások mellett az átviteli 

hálózatok kapacitása is visszaesik a hőmérséklet emelkedésével. A várható hatásokra mind 

az energiaszolgáltatóknak, mind pedig a fogyasztóknak fel kell készülniük. A fogyasztóknak 

számolniuk kell egyrészt az infrastruktúra működési zavarainak megnövekedő kockázataival 

(hosszabb idejű, vagy gyakoribb kiesések), illetve esetenként költségnövekedéssel is (pl. 

biztosítási díjak, egyedi biztonságot növelő beruházások). Amennyiben az éghajlatváltozás 

következményei kihatnak a gazdasági teljesítményre (pl. szállítási költségek, adók 

növekedése, import energia versenyelőnye stb.), az elsősorban a „kis létesítményeket” 

érintheti kedvezőtlenül. 
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Az erőművi energiatermelés felkészülési és alkalmazkodási lehetőségei 
Az erőművek számára az elsődleges kihívást a módosuló energiaigények jelentik. Télen 
a fűtési energiaszükséglet (elsősorban földgázfogyasztás) mérséklődésére, nyáron 
pedig a hűtési villamos energiaszükséglet jelentős növekedésére számíthatunk, akár a 
távhűtés iránti igény is megjelenhet hazánkban is. Az erőművi hő- és villamosenergia-
termelés hűtővíz-ellátása is megváltozik. A rendelkezésre álló hűtővíz (vagy 
hűtőlevegő) hőmérséklete jelentős technológiai hatással bír, a gázturbinás erőművek 
esetében a külső levegő hőmérsékletének növekedésével csökken a teljesítőképesség. 
A folyók – Magyarország szempontjából elsősorban a Duna – emelkedő hőmérséklete, 
valamint a megváltozó vízhozama szintén problémákat okozhat a megfelelő 
hőmérsékletű és mennyiségű hűtővíz rendelkezésre állása szempontjából. Meg kell 
említeni, hogy a szilárd energiahordozók (elsősorban lignit, tűzifa, szalma) közúti és 
vasúti szállítását szintén befolyásolhatják klimatikus faktorok, melyek ellátás-
biztonsági kockázatot jelenthetnek. A legfontosabb felkészülési lépések a következők: 
1. Az energetikai tervezésben (erőműlétesítés és -felújítás, elosztó hálózatok 
kialakítása, fogyasztó-oldali energiagazdálkodás stb.) az éghajlatváltozás okozta új 
követelményeket teljes körűen figyelembe kell venni. 
2. A megújuló energiahordozókkal kapcsolatos tervezés során (különösen a biomassza 
hasznosítás esetében) éghajlati hatás- és kockázatelemzést kell végezni. 
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Ellenőrző kérdések  
1. Melyek az energiaszektor szempontjából releváns éghajlati hatások? 
2. Hogyan alakulnak Magyarországon a nyári és téli energiaigények? 
3. Mit jelent a fűtési foknapszám fogalma? 
4. Melyek az energiatermelésre gyakorolt hatások és mik az alkalmazkodás 

lehetőségei? 
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8.6. Közlekedés 

 

A klímaváltozás hatására gyakrabban bekövetkező szélsőséges időjárási jelenségek kivétel 

nélkül az összes közlekedési módot érintik, az egyéni nem motorizált közlekedéstől a 

gépkocsikon át egészen a közösségi közlekedésig. Könnyű belátni, hogy szabadtéri 

tevékenységről lévén szó, a megváltozó éghajlati körülmények minden, közlekedésben 

résztvevő feltételeit megváltoztatják, extrém esetekben meg is akadályozhatják a 

közlekedésben való aktív részvételt. A korábbi fejezetekben láthattuk, hogy a közlekedési 

szektor üvegházhatású gáz kibocsátásai az 1970-es évektől globális szinten több mint 

kétszeresre nőttek és napjainkban már több mint 7 GtCO2eq mennyiségű ÜHG kerül a 

légkörbe a közlekedés számlájára írhatóan. A közlekedési szektor hozzájárulása a soha nem 

látott intenzitással jellemezhető klímaváltozáshoz tehát egyértelmű és könnyen érthető, 

jelen alfejezetben azonban ennek a hatásnak a megfordítását, a klímaváltozás hatását a 

közlekedési szektorra vizsgáljuk. Habár az elérhető mitigációs megoldások széles körben 

ismertek és még annál inkább intenzívebben kutatottak, elsősorban a mérnöki megoldások, 

alternatív hajtásláncok és egyéb területeken, a szektor alkalmazkodási képességéről 

összehasonlíthatatlanul kevesebb szakirodalmi anyag ejt szót, pedig ahogy a következő 

bekezdésben láthatjuk, a klímaváltozás jelentős hatással bír a közlekedési szektor 

működésére. 

A klímaváltozás közlekedési szektorra gyakorolt potenciális hatásai közül elsőként a 

hőhullámokkal és az extrém meleg időjárással foglalkozunk. A hőhullámok a közösségi 

közlekedés résztvevőire kiemelkedően nagy terhelést jelentenek, elég csak belegondolni, 

hogy egy körülbelül 200 főt szállító, a délutáni csúcsforgalomban a meg nem épített 

buszsávot nem használó, klímaberendezés nélküli buszon utazunk a város közepén. Már a 

mondat elolvasásakor jó eséllyel diszkomfort érzetünk támadhat a szituációt elképzelve, 

arról nem beszélve, ha mindez a valóságban játszódik le velünk. De a hőhullámok nemcsak a 

„passzív” utasokat gyötörhetik, az egyéni közlekedési módok esetében 

közlekedésbiztonsági problémákat (pl. figyelemzavar) okozhat a magas hőmérséklet. 

Gondoljunk az időjárás-jelentések végén gyakran szereplő orvosmeteorológiai 

figyelmeztetésekre: nyáron az extrém meleg időszakokban külön felhívják a gépjárművet 

vezetők figyelmét a fokozott éberségre, ugyanis egyértelmű kapcsolat áll fenn az extrém 

meleg hőmérséklet és a koncentráció ezzel arányos csökkenése között. A hőhullámok 
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jelenléte azonban nem csak a közlekedésben résztvevőkre van hatással, hanem a közlekedési 

infrastruktúra elemeire is negatív hatást fejthet ki: a nyári hónapokban fokozódó 

aszfaltkárosodásokra számíthatunk, a forró napok pedig a sínek deformálódását, 

vetemedését is magukkal hozzák. A folyamatosan változó időjárási jelenségek, a 

szélsőségesen hideg, majd átlagon felüli hőmérséklet váltakozása, változó halmazállapotú 

csapadék mellett kedvezőtlenül érintik az útburkolatok állagát a víz hőmérséklet-függő 

térfogatnövekedése és csökkenése okán. A közlekedést a hőhullámokon túl az áradások és 

viharok gyakoriságának növekedése is veszélyezteti, mivel a vasúti töltések és közúti 

infrastruktúra elemeket egyaránt elmoshatja vagy egyéb módon károsíthatja a hirtelen 

lezúduló csapadék. A kötöttpályás közlekedési elemek esetén az infrastruktúra elemek 

állapota különösen kritikus kérdés, hiszen ezek megsérülése vagy funkcióvesztése alapjaiban 

teszi lehetetlenné a folyamatos és biztonságos közlekedést. 

47. ábra: Vasúti sínre dőlt fa akadályozza a közlekedést Orosháza és Szeged között 

 

FORRÁS: HIRADO.HU 

A közlekedési szektor klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképessége szempontjából 

kulcsfontosságú annak egyik tulajdonsága, miszerint kritikus infrastruktúra elemnek 

számít. Azokat az infrastruktúra elemeket tekintjük kritikusnak, melyek megsérülése, 

funkciójuk teljes vagy részleges elvesztése a kapcsolódó rendszerek teljes vagy részleges 

leállását eredményezhetik. Könnyen beláthatjuk a definíció gyakorlatias megközelítését: ha 

a Budapest-Szolnok vasúti fővonal a heves esőzések okán teljes mértékben 

használhatatlanná válik, úgy az ott közlekedők lényegében a vonatpótló buszok és egyéb 

megoldások lététől függenek, a munkahelyükre való eljutás vagy éppen a fővárosban 
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található egészségügyi ellátó rendszerek elérése szinte lehetetlennél válik a kezdeti 

időszakban. Ugyanez a város oldalán jelentős bevételkieséshez vezet közvetett módon a 

kieső munkaerő okán. Ugyanez az állítás igaz ha például az M1-M7 autópályák közös 

bevezető szakaszán történik hasonló következményekkel járó extrém helyzet, a főváros felé 

igyekvők tízezrei nem képesek elérni úticéljukat. A közlekedési infrastruktúra elemek 

megsérülése azonban még egy szempontból kritikus jelentőségű: katasztrófahelyzet esetén 

nemcsak a „menetrend szerint” közlekedők, hanem a mentőegységek sem képesek elérni 

céljukat egy erősen megrongálódott útszakasz esetén, ezáltal hiba másik oldalán élők 

sérülékenysége rohamosan növekszik. 

Az alkalmazkodás nehézségét még tovább növeli, hogy a közlekedési szektorban számtalan 

érdekelt fél „működik” egymás mellett: megfelelő infrastruktúrát használnak az autók, 

teherszállítók, repülők, vízi szállítók; ezeket a szolgáltatók meghatározott rendszerben 

üzemeltetik; a törvényhozók különböző térbeli szinteken szabályozzák a működést annak 

érdekében, hogy a legkisebb környezeti hatással járjon az üzemszerű működés. Az érdekelt 

felek ilyen nagy száma mellett a potyautas effektus hatványozottan jelentkezik, illetve a 

cselekvést késlelteti, hogy melyik fél cselekedjen először? Az utasok alapvetően a 

szolgáltatókra vannak utalva; a szolgáltatók a gyártóktól várják, hogy „klímabiztos” 

járműveket állítsanak elő; a gyártók a kormányzattól várják, hogy megváltoztassák a gyártási 

és tervezési sztenderdeket; a kormányzat pedig a K+F szektortól várja az új megoldásokat és 

a jó példák felkutatását. A beavatkozásokat tovább késlelteti, hogy a beruházások idő-, és 

ráfordítás-igénye óriási, azonban a megtérülési idő is hosszú távú. Ezen peremfeltételek 

mellett azonban léteznek olyan megoldások, melyek elterjedése javíthat a közlekedési 

szektor résztvevőinek, így az ágazat egészére vonatkozó alkalmazkodási képességhez. 

A potenciális megoldások közül a hőhullámok ideje alatt az utazóközönség megfelelő 

védelme kulcsfontosságú: 

 a hőstressz kialakulásának elkerülése érdekében érdemes megfontolni a közösségi 

közlekedési járművek légkondicionálóval való felszerelését. Nagyon fontos azonban, 

hogy a klímaberendezések csak akkor üzemeljenek, amikor valóban érdemi 

közérzetjavítást lehet használatukkal elérni, ellenkező esetben a járművek 

átszellőztetése képes javítani a hőérzetet. Extrém meleg időszakban a 

légkondicionálók használatából eredő többletfogyasztás még ellensúlyozni képes az 
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elmaradása esetén jelentkező növekvő gépjárműhasználat okozta 

többletkibocsátást; 

 extrém meleg időszakban költséghatékony megoldás lehet a közösségi közlekedési 

állomásokon és megállókban ivóvíz osztása, különös tekintettel az idős korosztály 

képviselői számára; 

 hőség idején bizonyítottan megváltoznak az utazási szokások, az emberek próbálnak 

a kevésbé meleg időszakokban utazni, melyhez rugalmasan kell alkalmazkodnia a 

menetrendnek, optimalizálva a járművek kihasználtságát; 

 a klímaberendezések mellett szükséges a közösségi közlekedési eszközöket 

nagyméretű, nyitható ablakokkal ellátni, így kiváltva a légkondicionáló használatát a 

megfelelő szellőzés biztosítása mellett; 

 hőhullámok idején a kötöttpályás infrastruktúra terén a sínek vetemedése okozhat 

jelentős késéseket és szolgáltatás kiesést, ezért a pályaszakaszok megfelelő 

árnyékolása fasorokkal, vagy kisebb hőtágulású ötvözetek sínként való használata 

csökkentheti a kockázatokat; 

 végül szót kell ejteni az állomások épületéről, melyek klímabarát kialakítása, a 

megfelelő átszellőzés megoldása és a hőcsapdák kialakulásának megelőzésére 

számos építészeti megoldás áll rendelkezésre. 

A hőhullámok mellett az extrém esőzések ugyancsak jelentős nyomást helyeznek a 

közlekedési infrastruktúra elemeire, melyet az alábbi megoldásokkal hatékonyan lehet 

kezelni vagy csökkenteni: 

 árvízveszélyes területeken a közösségi közlekedés megállóhelyeit, peronjait érdemes 

egy szinttel megemelni; 

 a közösségi közlekedési útvonalak tervezésekor figyelembe kell venni a potenciálisan 

elöntésveszélyes területeket és gondoskodni árvízhelyzet idején az alternatív 

útvonalakról; 

 azoknál a vasútszakaszoknál, ahol a hirtelen lezúduló csapadék miatt nagyobb az 

alámosás veszélye, gondoskodni kell a töltések megerősítéséről, az állomásokon a 

többlet vízmennyiség hatékony és gyors elvezetéséről; 
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 a gyakran víz alá kerülő területeken az út- és járdahálózat elemeinél érdemes 

vízáteresztő burkolatot használni, így a többlet vízmennyiség könnyebben tud a 

talajba jutni, ezáltal hamarabb állhat helyre a szolgáltatás. 

48. ábra: Önkéntesek homokzsákokkal védik a vasútvonalat Szőny közelében 

 

FORRÁS: REGIONALBAHN.HU 

 
  

Építési és tervezési előírások megváltoztatása - Norvégia 

2011. júniusában fölcsuszamlások és áradások kísérték a hirtelen lehulló csapadékon 
Norvégiában, jelentős károkat okozva a közlekedési infrastruktúrában. A norvég útügyi 
hatóság felülvizsgáltatta az összes tervezési és építési előírását, kötelezően számításba 
kell venni az áradások, földcsuszamlások, hóviharok potenciális nagyságát és hatását is. 
Ezen felül a kiegészítő infrastruktúra elemek, úgymint csatornahálózat és vízi útvonalak is 
felülvizsgálatra kerültek, melyeknél a fenntartási előírások szigorodtak. Az előírások 
megváltoztatása és a klímaváltozás hatásainak kötelező figyelembe vétele úttörő 
jelentőségű a nemzeti szintű döntéshozatal terén világszerte. A norvég hatóságok 
ugyanis felmérték az éghajlatváltozás által okozott extrém jelenségek fontosságát és 
számításaik szerint jóval nagyobb hasznokat hozhat az előírások megváltoztatása, mint a 
rosszul kivitelezett és helytelenül tervezett közlekedési infrastruktúra elemek építése, a 
meglévő, ám gyakran sérülő szakaszok folyamatos felújítása és ebből fakadó kényszerű 
lezárása. 

 
FORRÁS: EEA, 2014 
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Klímatudatos vasútüzemeltetés – Ausztria 

Az osztrák vasúti társaság (ÖBB) két projekten keresztül is a klímaváltozás, illetve egyéb 
természeti jelenségek okozta szolgáltatás-kimaradást próbálta modellezni. Az első 
projektben 1990-től kezdve megvizsgálták a szolgáltatás-leállások okait, 
következményeit és az érintett szakaszok hosszát.  A másik kutatás a korai előrejelzési 
rendszerek hatékonyságát növelte: kb. 1500 km hosszú pályaszakasz tekinthető 
érzékenynek a különböző természeti hatásokkal szemben. A kutatás eredményei alapján 
lehetőség nyílt a földcsuszamlások és áradások okozta kimaradások előrejelzésére, 
ezáltal nagyságrendekkel javult a szolgáltatásbiztonság és vészhelyzet esetén a vasúti 
szakemberek időben voltak képesek a vonatok pótlását megoldani, illetve alternatív 
útvonalakra terelni a nyílt pályán haladó szerelvényeket. Mindezek mellett a folyamatos 
készültségből fakadó állandó és magas költségek is csökkenthetővé váltak, ugyanis a 
megfelelő időjárási adatok alapján akár napokkal előre meghatározhatóvá váltak a 
veszélyeztetett pályaszakaszok. 

 
FORRÁS: PRESSE.OEBB.AT 
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Ellenőrző kérdések 

1. Melyek a közlekedési szektor legfontosabb sajátosságai a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás területén? 

2. Sorolja fel az érdekelt felek legfőbb szerepeit az ágazati alkalmazkodási folyamat 
során! 

3. Soroljon fel olyan adaptációs intézkedéseket, melyek a közösségi közlekedés 
utazóközönségének sérülékenységét csökkentik! 

4. Melyek a klímaváltozás által a közlekedési szektorra kifejtett legfőbb közvetlen és 
közvetett hatásai?  
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8.7. Városi (épített) környezet 

Jelen alfejezetben az épített környezet és a klímaváltozás kapcsolatának alkalmazkodás-

központú értékelése a cél. Épített környezet alatt a továbbiakban az egyértelmű lehatárolás 

és egyszerűsítés miatt a városi területeket értjük, hiszen vizsgálódásunk szempontjából az 

urbánus területek társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzői mellett jobban érthetők a 

klímaváltozás okozta negatív hatások koncentrált jellege is. De vajon melyek azok a 

tényezők, amelyek a városokat ideális tereppé teszik az éghajlatváltozás által indukált 

következményekre való felkészülésben? A legfőbb fenntarthatósági dimenziók mentén 

haladva kezdjük először a társadalmi kérdésekkel. Az ENSZ népesedési jelentése szerint a 

2010-es évek legelején következett be a fordulópont, amikor is globális szinten a városi 

népesség aránya meghaladta a vidéki népességét, vagyis ettől a ponttól kezdve a világban 

többen élnek városokban, mint vidéki területen. A 2050-ig tartó előrejelzések pedig további 

urbanizációs robbanást jeleznek elő, olyannyira, hogy a globális népességnövekedés teljes 

egészében a városokban fog realizálódni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ezentúl 

vidéken nem születnek emberek, hanem azt, hogy a népességtöbblet a városi lakosság 

növekedési ütemével egyezik meg, a vidéki össznépesség stagnáló száma mellett. Ez a 

népességrobbanás és urbanizációs boom lényegében két kontinensre szorítkozik: Ázsiára és 

Afrikára. Habár Ázsiában jóval többen élnek, mint Afrikában, a növekedés üteme mégis a 

fekete kontinensen lesz a legnagyobb, vagyis a 21. század közepére a leggyorsabban 

városiasodó kontinens a világon Afrika lesz. Az elképesztő embertömegek mellett fontos 

kiemelni, hogy jelenleg a városi területek a Föld szárazföldi területének kb. 2-3%-t foglalják 

el, melyen a globális népesség több mint fele, közel 4 milliárd ember él. Látható tehát, hogy 

társadalmi szempontból kiemelten koncentrált területekről beszélhetünk a városok 

esetében. 

Hasonlóan extrém koncentráció figyelhető meg a városok gazdasági teljesítménye és súlya 

tekintetében is. A McKinsey  Company a 2010-es évek elején részletes elemzést végzett a 

városok gazdasági erejéről, melyből kitűnik, hogy a világ 100 legnagyobb városa a globális 

gazdasági növekedés 35%-ért felelős. Ugyanez az érték a 600 legnagyobb városra 62%, az 

ezer legnagyobb esetén 68%, végül pedig 2000 városi területet vizsgálva 75%. Látható tehát, 

hogy a városokban koncentrálódó népesség óriási gazdasági erővel és hozzáadott érték 

megteremtésével párosul, így a városok gyakorlatilag a nemzetgazdaságok motorjai. Ez a 
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tény a klímaváltozás tükrében azonban megszabja sérülékenységüket is. Az alábbi ábra a 

korábban említett tanulmányból származik, sötétkékkel jelölve a 600, világoskékkel az 1000 

legnagyobb várost.  

49. ábra: A világ legnagyobb városainak elhelyezkedése 

 

FORRÁS: MCKINSEY  COMPANY, 2011 

Történelmi okokból ezek a települések jellemzően valamilyen kiemelt kereskedelmi útvonal 

mentén találhatók, melyek sok esetben óceánok, tengerek partját jelentette. A 

klímaváltozás által okozott tengerszint emelkedés ezért több milliárd ember életét 

veszélyeztetheti éppen azokban a városokban, amelyek az adott ország gazdasági erejének 

jelentős részét jelentik. Kína esetében például a tengerparttól számított körülbelül 200 km-

es sávban él a lakosság közel 90%-a, ami bőven meghaladja az 1 milliárd főt. Elképzelhetjük, 

hogy az éghajlatváltozás következtében fellépő drasztikus viharok és a tengerszint 

felgyorsuló emelkedése milyen óriási nyomást fejt ki beruházási oldalról a kínai gazdaságra 

annak érdekében, hogy megvédje tengerparti városait és biztosítsa a több mint 1 milliárd 

városlakó életfeltételeit. 

A fenntarthatóság harmadik nagy dimenziója a környezet. A városok mindamellett, hogy 

társadalmi és gazdasági oldalról is kiemelten koncentrált területek, a környezetszennyezés 

terén is az élen járnak. Mivel jelen tananyag a klímaváltozás problémakörére fókuszál, ezért 

eltekintünk a környezetszennyező anyagok városi kibocsátásainak részletes ismertetésétől, 

helyette az üvegházhatású gázok emisszióját mutatjuk. Az ÜHG-leltárak területi 

szempontból alapvetően két csoportba oszthatók: a fogyasztás- és a termelésközpontú 

elszámolásra. A termelésközpontú elszámolás alapja, hogy az ÜHG-emissziót a termelés 
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helyére allokálják, tehát ha egy városban felkapcsolják a lámpát, akkor a kibocsátás a 

jellemzően a városhatáron kívül elhelyezkedő erőműnél jelentkezik. A fogyasztásközpontú 

megközelítés ennek éppen a fordítottja, a fogyasztás helyére (esetünkben a felkapcsolt 

lámpa városához) számítja a kibocsátást. Ez utóbbi megközelítés szerint a globális ÜHG-

kibocsátás 70-80%-ért a városok, illetve a városokban megjelenő tevékenységek a felelősek. 

Még egyszer ismétlésként: a városi népesség aránya éppen csak pár éve haladta meg a vidéki 

népességét, globális szinten 2018-ban 55% alatti, mégis az ÜHG-kibocsátási arány ennél 

jóval magasabb. Megállapítható tehát, hogy a városi területek társadalmi, gazdasági és 

környezeti oldalról is igen koncentrált térségek, melyek ezen tulajdonságukból fakadóan 

remekül jellemezhetők a klímaváltozás negatív hatásaival szemben történő alkalmazkodás 

„terepasztalaként”. 

A klímaváltozás várható hatásai a városi területeken egyaránt érintik a teljes társadalmat, 

illetve a gazdasági alrendszereket is. A hőmérséklet növekedése hőhullámok kialakulásához 

vezet, mely a koncentrált városi népesség, a nagy beépítési sűrűség mellett a városokban 

található munkahelyek szempontjából tovagyűrűző hatásokkal is együtt járhat. A kieső 

munkaerő ugyanis csökkent vagy éppen teljesen megszűnő kapacitással képes munkát 

végezni, az agglomerációkból a városokba érkezők pedig a közlekedési infrastruktúra 

elemek sérülékenységének vannak kitéve. Az emelkedő átlaghőmérséklet mindezek mellett 

súlyosbítja a városi hősziget hatást is. A jelenség lényege, hogy a belvárosi területek 

szignifikánsan melegebb felszíni hőmérséklettel bírnak, mint a külvárosi vagy város környéki 

területek. A városi hősziget kialakulásának legfontosabb elemei között találjuk a burkolt 

felületek nagy arányát. A jellemzően betonnal borított városi területek napközben óriási 

mennyiségű hőt képesek elnyelni, melyet az éjszaka folyamán bocsátanak ki magukból, 

ezáltal ellehetetlenítve a városi lakosság megfelelő éjszakai pihenését. A másik nagy 

hőkibocsátó éppen napközben fejti ki negatív hatását, mely jellemzően a fejlett világ 

városaiban jelenik meg: a klímaberendezések működésük során ugyan kellemes 

hőmérsékletet biztosítanak a beltérben tartózkodók számára, azonban működési elvükből 

kifolyólag óriási mennyiségű hőt bocsátanak ki magukból az utcák irányába. Ez a folyamat 

végük öngerjesztővé válhat: egyre több klímaberendezés jelenik meg a homlokzatokon, 

melyek felmelegítik a környezetüket, így újabb klímaberendezéseket szerelnek fel a lakók és 

így tovább. Nem elhanyagolható szempont továbbá, hogy ezek az eszközök nagy 

mennyiségű elektromos áramot használnak, így az adott ország energiamixétől függően 
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akár további ÜHG-kibocsátást is generálnak a villamos erőművek megnövekvő termelése 

okán. A harmadik nagy hőkibocsátók a motorizált közlekedési eszközök kipufogógázából 

ered. A jellemzően sűrűn beépített belvárosi területeken tehát a nem megfelelő szellőzési 

viszonyok miatt bennragad a hő, az autók kipufogógáza, a klímaberendezések által 

kibocsátott hő, valamint a burkolt felületek a felmelegedéssel párhuzamban egyre 

intenzívebb hőleadása pedig csak eszkalálja a már meglévő problémát. 

A városi területek intenzív felmelegedése természetesen hatással van az ott élők 

életminőségére, de mindezek mellett komoly gazdasági következményekkel is járhat. Ezek 

a hatások nagyban függnek az adott város földrajzi elhelyezkedésétől, a zöldfelületi 

ellátottságtól, a városszerkezeti jellemzőktől. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 

tematikus, városi alkalmazkodással foglalkozó tanulmányai részletesen elemzik a városi 

hősziget és a klímaváltozás által indukált további felmelegedés következményeit az imént 

ismertetett tulajdonságok függvényében. A földrajzi elhelyezkedés egyben meg is szabja, 

hogy az adott városban élők milyen hőmérsékleti tartományban érzik magukat komfortosan 

és vajon mekkora az a léghőmérséklet, amelytől egyre többen érzik a hőstressz hatásait. Az 

említett tanulmányok szerint Athénban például 32,7 oC fölött jelentezik a helyik diszkomfort 

érzete, mely érték Helsinki esetén 23,6 oC, Párizsban 24,1 oC, Budapesten pedig 22,8 oC.  
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50. ábra: Budapest hőtérképe 2016. augusztus 31-én 

 

FORRÁS: BUDAPEST ZÖLDINFRASTRUKTÚRA KONCEPCIÓJA9 

A hőstressz okozta megbetegedések és az ezzel kapcsolatos gazdasági hatások 

nagymértékben függenek a városok zöldfelületi ellátottságától és a beépítés sűrűségét jól 

közelítő népsűrűségi értékektől. Az 51. ábra több olyan információ is megjelenik, melyek 

együtt elemzése fontos következtetések levonására ad lehetőséget. A térkép „hátterét” adó 

sávok jelzik a hőhullámos napok (az éjszakai hőmérséklet 20 oC fölött, a nappali hőmérséklet 

35 oC fölött) gyakoriságának növekedését 2070-2100 között. Ennek értelmében a mediterrán 

térség ciklámen színe szerint a 21. század végére akár 50 hőhullámos nappal is számolni kell, 

a zöld és sárga színek 20-30 hőstresszel sújtott napot jelölnek, míg a kék árnyalatai 10 nap 

körüli értéket jelenítenek meg. A mediterrán területek ilyetén felmelegedése talán nem okoz 

akkora meglepetést, ismervén a korábbi fejezetekben bemutatott előrejelzéseket, azonban 

Észak-Franciaország, Észak-Németország vagy éppen Észak-Lengyelország területein 

                                                 
9 http://budapest.hu/Lapok/Kiemelt-fejlesztési-célok,-kézikönyvek.aspx 
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napjainkban még csak elvétve találkozhatunk a fenti hőmérsékleti paraméterekkel leírható 

napokkal, a század végére azonban ezek megjelenése egyáltalán nem lesz példa nélküli. 

Európa nagyobb városait körökkel jelölték, melyek színe és nagysága is hasznos 

információkkal lát el minket: minél nagyobb az adott kör, annál magasabb az adott város 

népsűrűsége, következésképp a beépítési sűrűség is magasabb, illetve minél pirosabb a kör, 

annál kevesebb a zöldfelület a városban. Az ábráról leolvasható információk fényében 

kijelenthetjük, hogy a hőhullámok által leginkább veszélyeztetett városok Európában a 

mediterrán térségben találhatók, ahol történelmi okokból sűrűn beépített és zöldfelületben 

szegény városok jöttek létre, ezzel is súlyosbítva a felmelegedés okozta negatív hatásokat. 

Ezen hatások közül elsősorban a társadalmat közvetlenül érintő hőstresszt kell említeni: 

egyes kutatások szerint 30oC felett minden 1oC-nyi hőmérséklet-növekedés akár 5%-kal 

növelheti a halálozási arányt. A legsérülékenyebb társadalmi csoportok közé tartoznak a 

legidősebbek és csecsemők, valamint a krónikus szív- és érrendszeri megbetegedésben 

szenvedők. 

51. ábra: A hőhullámok által potenciálisan veszélyeztetett területek Európában 

 

FORRÁS: EEA, 2012 

Európa városainak hőhullámokkal szembeni sérülékenysége azonban nemcsak társadalmi, 

hanem komoly gazdasági következményekkel is jár. A 52. ábra rámutat Európa 
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nagyvárosainak sérülékenységére, különös tekintettel az eddig sosem látott és tapasztalt 

mértékben megjelenő klímaváltozás által indukált éghajlati változásokra. Az Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség szakemberei az IPCC A2 szcenáriója alapján modellezték az 

egyes városokban bekövetkező változásokat: kék körrel jelölték a városok jelenlegi 

pozícióját, fehér körrel pedig azt a helyet, amely olyan klimatikus viszonyokkal bír jelenleg, 

amivel az adott városnak 2070-2100 között szembe kell néznie. Látható, hogy Oslo és 

Helsinki esetében egy jóval mérsékeltebb öv érzetét fogja adni a klímaváltozás, vagyis ezen 

városok esetében például a turisztikai szezon meghosszabbodik és a zord téli és őszi 

hónapokra is begyűrűzik. Mindemellett a fűtési energiaigények csökkennek, tehát 

összefoglalóan elmondhatjuk, hogy jelenlegi tudásunk szerint a skandináv államok és 

városaik ilyen szempontból a klímaváltozás nyertesei közé sorolhatják magukat. Ezzel 

szemben London, Párizs vagy éppen Varsó lakói olyan időjárási viszonyok között találhatják 

városaikat, melyekkel a városalapítás óta még egyetlen generáció sem találkozott. A 

Párizsban élők lényegében a francia Riviéra éghajlati viszonyaival kell, hogy szembe 

nézzenek, amely a sűrűn beépített városrészek esetén további kihívásokat jelenthet. Varsó 

esetében is inkább a kemény telek juthatnak eszünkbe, mint az észak-balkáni időjárás, 

minden bizonnyal a lengyel fővárosban is kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a hőhullámokkal 

szembeni védekezés. Külön kell szólni a mediterrán városokról, az ábrán Madrid és Róma 

példáján láthatjuk, ahogy egy dél-európai fővárosban lakók miként érezhetik magukat 

észak-afrikai éghajlati körülmények között. Mivel mindkét város jelentős idegenforgalmi 

bevétellel számol évről évre, ezért a saját lakóik hőstressz csökkentése mellett kiemelt 

figyelmet kell fordítani a városba érkező turistákra is. Róma esetén az ókori emlékek jelentik 

a legfőbb turisztikai attrakciókat, amelyek jellegüknél fogva nagy kiterjedésű, jellemzően 

árnyékmentes szabadtéri területek, így a hőhullámok esetén meglátogatásukkor a negatív 

érzések minden bizonnyal felülmúlják a létezési érték okozta élményeket. Érdemes már 

napjainkban is megfigyelni, hogyan zsugorodik ezen városok turisztikai szezonjának hossza. 

Jó indikátor erre a fapados légitársaságok árainak vizsgálata: az említett városokba június és 

szeptember között szinte fillérekért utazhatunk, míg október-november, valamint február-

május között akár az egekbe is szökhetnek a repülőjegyárak. Ezen trendek hűen tükrözik a 

turizmus adott időszakon belüli visszaesését, mivel a nyári időszakban egészen egyszerűen 

élvezhetetlennél válnak ezek a városok a nagy hőség miatt, mely következtében nemcsak a 
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turisták, hanem a helyi lakosok is megpróbálnak menekülni a városból és kellemesebb 

éghajlatú turisztikai desztinációkat keresnek. 

52. ábra: Az európai városok hőérzetének változása a 21. század végére 

 

FORRÁS: EEA, 2012 

A városi területeken nemcsak a hőhullámok által kiváltott hőmérsékleti anomáliákkal 

kell szembesülni, hanem a csapadékeloszlásban bekövetkező változások is olyan 

komplex kihívásokat indukálhatnak, mellyel a világ városai szinte kivétel nélkül 

találkoznak már napjainkban is. A csapadékösszeg szezonális eloszlásának megváltozása, 

az extrém mennyiségű csapadékos események megjelenése, illetve az aszály sújtotta 

térségek kérdése mind a klímaváltozás által befolyásolt vízkörforgás témaköréhez 

kapcsolódik. Jelen alfejezetben az európai városok példáján mutatjuk be a folyóvízi 

áradásokkal szembeni sérülékenység kérdését, habár a tantermi előadások során az 

aszályok, illetve globális szinten az elsivatagosodás és a városok kapcsolata, valamint a 

tengerszint-emelkedés okozta kihívások is terítékre kerülnek. 

A 53. ábra az európai jelentős városok folyóvízi elöntéssel szembeni potenciális 

sérülékenységét hivatott illusztrálni. A városokat jelölő körök színe kifejezi, hogy az adott 

várost átszelő vagy a városhoz közel futó folyóvíz 1 méteres emelkedése a város területének 
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hány százalékát veszélyezteti, míg a térképen „érhálózatként” megjelenő színek az adott 

folyószakaszon előre jelezhető vízszint-emelkedést (kék szín) vagy csökkenést (piros szín) 

jelentik. A városok esetében a leggyakrabban előforduló piros szín jelzi, hogy a folyóvízszint 

egy méteres átlagos emelkedése a város területének akár 40%-t is veszélyeztetheti, míg ez 

az érték a sárga színnél 10-20%, narancssárga jelölésnél 20-40% közötti értéket jelent. 

Látható, hogy míg a hőhullámok esetén egy egyértelmű észak-déli tendenciát lehetett 

felismerni, úgy ebben az esetben a városok árvízi veszélyeztetettsége nem mutat 

felismerhető mintázatot. Meg kell azonban jegyezni, hogy a legtöbb európai nagyváros 

jelentős kockázattal kell, hogy szembe nézzen a megváltozó csapadékeloszlás és az extrém 

esőzések, valamint a gyors hóolvadás következtében levonuló árvizek esetén. Az árvízi 

védekezést nehezíti még a városok évszázadok alatt kiépült szerkezete, melyeket 

lényegében csak és kizárólag szürke infrastruktúra elemekkel, gátakkal és mobilgátakkal 

lehet megvédeni. A városokra jellemző koncentráltság tehát az urbanizációs folyamatokban 

előnyt jelent, azonban a klímaváltozás következményeit tekintve egyértelműen óriási kihívás 

elé állítja korunk és a következő generációk várostervezőit, döntéshozóit. 

53. ábra: Az európai városok árvízi veszélyeztetettsége 

 

FORRÁS: EEA, 2012 
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 A városok klímaváltozáshoz való alkalmazkodási lehetőségei alapvetően megegyeznek 

az egyes ágazatok megoldásaival, viszonylag csekély azon beavatkozások száma, 

amelyeket csak és kizárólag városi területen lehetne végrehajtani. Ami megkülönbözteti 

ugyanakkor a városfejlesztési döntéseket, az a már korábban említett koncentráció és a 

városokban elérhető méretgazdaságosság. Az árvízi védekezés során egy egység 

árvízvédelmi töltés jóval nagyobb gazdasági értéket, nagyobb méretű lakosságot képes 

megvédeni, mint ugyanez a beavatkozás egy vidékies területen. Nehézséget okoznak 

azonban a már meglévő városszerkezet átalakítása például a hőhullámok negatív hatásainak 

csillapítása érdekében. A zöldfelületi rendszer átalakítása vagy kibővítése, új szellőzési 

folyosók kialakítása csak jelentős áldozatok árán érhető el, ezért a döntéshozók túlnyomó 

többsége ódzkodik az ilyen nagy volumenű beruházásoktól. Az alábbi táblázatban 

összefoglalva olvashatók azok a potenciális területek, melyeken városfejlesztési 

beavatkozásokkal mérsékelhetővé válnak a klímaváltozás negatív hatásai, illetve a 

városlakók és az általuk igénybe vett szolgáltatások alkalmazkodási lehetőségei is javulnak. 

Konkrét esettanulmányok a fejezet végén olvasható jó gyakorlaton túl az egyetemi 

előadások során kerülnek bemutatásra, minden esetben az elérhető legújabb és 

leginnovatívabb városfejlesztési döntést bemutatva. 

7. táblázat: Városi alkalmazkodást segítő beavatkozások 

Városszerkezeti 
átalakítás 

Zöldfelületi 
rendszer 

Vízgazdálkodás 
Egészségügy és 

katasztrófavédelem 
Kompakt és tagolt 
városok átalakítása 

Zöldfelületek 
növelése és 
fejlesztése 

Alternatív 
vízforrásokra épülő 
vízhasználat 

Egészségügyi 
szervezetek 
felkészítése az extrém 
időjárási jelenségekre 

Városi közterek 
klímabarát kialakítása 

Városkörnyéki 
zöldterületek 
fejlesztése 

Árvízbiztos építészeti 
megoldások 

Polgári védelmi 
hatóságok felkészítése 

Beépített területek 
rehabilitációja 

Klímabiztos és 
ellenálló zöldfelületek 
kialakítása 

A város vízmegtartó 
erejének növelése 

Helyi 
katasztrófavédelme 
fejlesztése 

Épületállomány 
felkészítése az extrém 
időjárási jelenségekre 

Zöldtetők, zöld 
homlokzatok 
elterjesztése 

Szennyvízkezelés 
klímabiztos 
megoldásai 

Szemléletformálás, 
tudatosság növelés 

FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS 
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Ellenőrző kérdések 

1. Melyek a legfőbb környezeti, társadalmi és gazdasági jellemzői korunk városainak, 
aminek következtében az urbánus területek különösen sérülékenyek a 
klímaváltozással szemben? 

2. Hol találhatók a világ legnagyobb városai és a klímaváltozás által okozott negatív 
hatások milyen következményekkel járnak ezen területekre nézve? 

3. Ismertesse a legdinamikusabban urbanizálódó területek klímaváltozással 
kapcsolatos legfőbb kihívásait! 

4. Melyek a legsérülékenyebb városi társadalmi rétegek a hőhullámok és az extrém 
időjárási jelenségek függvényében?  

5. Milyen európai trendek figyelhetők meg a hőhullámokkal szembeni sérülékenység 
területén? 

6. Melyek a városi hősziget hatás kialakulásának legfőbb hajtóerői?  
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8.8. Turizmus 

 

A turizmus egyaránt fontos szerepet tölt be a globális, európai és hazai gazdaságban. A 

turizmus és az éghajlatváltozás összefüggéseinek vizsgálata mind a nemzetközi, mind a 

hazai szakirodalom az utóbbi évtizedben került a kutatások kiemelt területei közé, amit a 

kapcsolódó nemzetközi események, jelentések, dokumentumok és konferenciák 

megállapításai is egyértelműen alátámasztanak. A turizmus és klímaváltozás témakörében a 

kezdetben folytatott nemzetközi kutatások jellemzően olyan speciális problémákra 

fókuszáltak, mint például a tengerszint emelkedés várható következményeinek elemzése 

egyes turisztikai desztinációkban, vagy a klímaváltozás hatásai a síturizmusra. Hazánkban a 

nemzetgazdaság egyik remélt kitörési pontjának számító turisztikai ágazatban azonban más 

jellegű, a klímaváltozás várható hatásaival kapcsolatos problémák várnak megoldásra. 

A világban zajló fő turisztikai áramlások hat kiemelt irányvonal mentén rendeződnek, melyek 

kiemelkedő szereplője Európa. Az utazások jellemzően Észak-Amerikából Európába és 

vissza, valamint Észak-Európa felől a Mediterrán, valamint Észak-Amerikából a Karibi térség 

irányába tartanak. Az áramlások másik nagy csoportját Ázsia adja, amelyek Észak-Kelet-

Ázsiából déli, illetve Észak-Amerika felé történő látogatásokat jelentenek. Globális 

viszonylatban, a turisztikai ágazat tekintetében Európa az egyik legjelentősebb desztináció, 

mivel a nemzetközi turistaérkezések több mint 50%-át Európa, és ezen belül is kiemelten a 

mediterrán terület jelenti. Az Európán belüli utazások száma az északi térségek között a 

legnagyobb, illetve észak-déli irányba történik a legtöbb látogatás.  

A BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszékén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

(KvVM Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság és Természetvédelmi Szakállamtitkárság) 

és az Önkormányzati Minisztérium (Turisztikai Szakállamtitkárság) megbízásából 2010-ben 

folyt kutatómunka „Tanulmány az éghajlatváltozás turizmusra gyakorolt hatásáról és az 

alkalmazkodási lehetőségek vizsgálatáról” címmel. A munka egyik kiemelt célja az 

„Útikalauz a klímabarát turizmushoz” című kiadvány kidolgozása volt. Az Útikalauz 

alapvető célkitűzése, hogy segítséget nyújtson a turizmusban résztvevőknek vagy ahhoz 

szorosan kapcsolódó tevékenységet végzőknek. A szerzők először a klímaváltozáshoz 

kötődő hatásokra, illetve azok következményeire hívják fel a turisztikai ágazat szereplőinek 

figyelmét, majd a klímabarát turizmus megvalósítása felé történő elmozdulást segítő lépések 
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és ötletek tárháza olvashatók célcsoportonként. Az Útikalauz a turizmus szereplői által 

adható válaszokban alapvetően három témakört érint: az üvegházgáz kibocsátás-

csökkentés lehetőségeit, a várható hatásokhoz való alkalmazkodás eszközeit, valamint a 

klímatudatosságot. 

Az 54. ábra az Útikalauz alapján mutatja be a klímaváltozás turizmusra gyakorolt várható 

hatásait és a turizmus egyes szereplőinek ezekre adható válaszait. A visszafordíthatatlan, 

katasztrofális környezeti változások hatásai talán még mérsékelhetők, illetve megelőzhetők. 

A változások hatásainak és ezek következményeinek térbeni megoszlása pedig igen eltérő 

lehet, mely a helyi szintű vizsgálatok fontosságát is alátámasztja. Az 1990-es évek végén, 

illetve a 2000-es évek elején a turizmussal foglalkozó szakirodalom még igen kevés figyelmet 

szentelt a klímaváltozás jelenségének, de ez az állítás fordítva is igaz, mivel a klímaváltozás 

hatásainak elemzésével foglalkozó szakirodalom elemzéseiből jellemzően hiányoztak a 

turizmusra vonatkozó tanulmányok. A turizmus és éghajlatváltozás kapcsolatát vizsgáló 

publikációk száma a WTO (World Tourism Organization) által a témakörben szervezett, 

figyelemfelkeltő és iránymutatást adó nemzetközi konferenciákkal párhuzamosan 

gyarapodott.  

54. ábra: A klímaváltozás turizmusra gyakorolt hatásai és az arra adható válaszok  

 

FORRÁS: CSETE ET AL. (2010) 

A fejlődő országok többségében kitörési pontnak tekintik a turizmust, s ezek az államok 

jellemzően olyan jelenleg kedvező éghajlati adottságú térségekben találhatók, melyekben a 

klímaváltozáshoz kötődve igen jelentős hatások prognosztizálhatók. Szem előtt tartandó az 
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is, hogy esetenként a tömegturizmus fejlődése jelentősebb veszélyt jelent egy adott 

desztináció természeti környezetére, természeti erőforrásaira és kulturális örökségeinek 

állapotára, mint maga az éghajlatváltozás, így a klímaváltozás várható hatásait mérsékelni 

igyekvő és alkalmazkodó turizmus mellett a fenntartható turizmus is kiemelt, preferált 

fejlődési iránnyá vált. A fentiekkel kapcsolatos intézkedések ideális esetben egymást erősítő 

hatásokká válhatnak a gyakorlatban. A turizmus fejlődési irányainak meghatározásában a 

politikai, társadalmi, demográfiai tendenciák alakulása mellett az éghajlatváltozás 

turizmusra gyakorolt hatása is jelentős szerepet tölt be, ami alapvető fontosságú az 

alkalmazkodás szempontjából és a turizmus jelentős környezeti hatásainak mérsékléséhez. 

Egy adott térség éghajlata, időjárása tulajdonképpen a turizmus egyik erőforrásának is 

tekinthető, hiszen ez alapvetően meghatározzák egy adott terület attraktivitását. A kedvező 

vagy éppen ellenkezőleg alakuló klimatikus adottságok lehatárolják a helyben végezhető 

turisztikai tevékenységek körét, azaz befolyásolják a megjelenő turisztikai kínálat alakulását. 

Így e jellemző változása korlátozhatja a tevékenység kapacitását, megszüntethet egy 

konkrét turisztikai kínálati elemet vagy akár újabb alternatív termékek kialakítását 

ösztönözheti. Megjegyzendő, hogy a klimatikus viszonyok a természeti tényezők 

meghatározó elemei közé sorolhatók ugyan, azonban kiemelt jelentőséggel a szabadtéren 

zajló – elsősorban nyaraló-, aktív-, téli sport – turizmus esetében bírnak. Az éghajlat 

turisztikai jelentőségét, azonban nem csak a szolgáltató szektor oldaláról közelíthetjük, 

hiszen az utazási magatartások alakulásában is óriási szerepe van. Egyrészt a terület 

általános éghajlatáról a turisták személyes tapasztalataik, vagy egyéb információk alapján 

általános percepciókat alakítanak ki, másrészt az adott pillanatban zajló időjárási 

körülmények a döntéshozatal folyamatában „last minute” tényezőként is szerepelnek. Mivel 

a turizmusban való részvétel lényege – eltekintve bizonyos hivatásbeli típusaitól – az 

önkéntesség, ha bizonyos feltételek nem teszik lehetővé az adott élmény tökéletes átélését, 

leegyszerűsítve amennyiben rossz az idő, a turista nem fog elutazni.  

Az éghajlat, vagy időjárás egyszerre jelentkezhet „pull” vagy „push”  hatásként, tehát a 

megfelelő körülmények vonzzák a turistákat az adott desztináció felé, illetve a lakóhelyhez 

köthető kedvezőtlen időjárási események „taszító” jelleggel rendelkezhetnek. Általában e 

két hatás különböző kombinációiról beszélhetünk, kiemelve, hogy a turizmuselméleti 

megközelítésekben elsősorban a potenciális turisztikai helyszínek attraktivitását 

hangsúlyozzák. A turisztikai szolgáltatásokat általában nagyfokú immobilitás jellemzi, tehát 
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adott helyen és időben lehet igénybe venni őket, így a kedvező éghajlat „pull” faktora olyan 

tényező, melyet igen nehéz helyettesíteni, ebből is következik a turisztikai tevékenységek 

erős éghajlat-, időjárás-függősége. 

A turizmus dinamikusan alakuló, nyílt rendszerként integrálódik a gazdasági-társadalmi és a 

természeti-környezetbe. Az éghajlat és turizmus körkörös kapcsolatrendszerének 

alapvető jellegzetessége, hogy a turizmust egyszerre befolyásolják a külső rendszerek 

tényezői, de vissza is hat környezetére. Ezeket a kapcsolatokat az 55. ábra szemlélteti. A 

körfolyamatokban négy jól elkülöníthető hatás figyelhető meg.  

55. ábra: A turizmus és a klímaváltozás összefüggései  

 

FORRÁS: SZÉCSI-CSETE (2011) 

Egyrészt közvetlen kapcsolatról beszélhetünk, mivel az éghajlatváltozás módosítja 

idegenforgalmi szektor alaperőforrását az időjárást, ezáltal egyszerre befolyásolva a 

keresleti és kínálati oldalt is. A direkt módon jelentkező extrém időjárási események, az 

átalakuló szezonalitás és az ehhez kapcsolódó plusz fűtési–hűtési költségek alapjaiban 

változtatják meg a turisztikai szolgáltató szektor lehetőségeit UNWTO (2008). Továbbá, ha 

a keresleti oldal szereplői felől is megvizsgáljuk a kialakuló helyzetet, világos, hogy az új 

éghajlati viszonyok, új preferenciákhoz, percepciókhoz és döntésekhez vezethetnek. A két 

oldal mechanizmusait együttesen szemlélve, pedig belátható, hogy a hatások az utazási 

magatartások átalakulását okozzák térben és időben visszahatva a turizmus iparágára is, 

ahol a termékek, tevékenységek és desztinációk tekintetében piaci átrendeződést 
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okozhatnak. A direkt kapcsolat másik oldala a turisztikai tevékenységek emissziós 

kibocsátásából fakad. Az utazás, szálláshelyadás, vendéglátás, s egyéb kapcsolódó 

szolgáltatások tevékenységei által okozott kibocsátások is hozzájárulnak a 

klímaváltozáshoz. 

A hatások második csoportját a közvetett mechanizmusok alkotják, tehát az átalakuló 

éghajlat által érintett természeti erőforrások, ide tartozik többek között a biodiverzitás, 

vízbázisok, tájkép módosulása, ami szintén negatívan érint egyes turizmus fajtákat. Ebben 

az esetben hangsúlyozni szükséges a változások egészségügyi kockázatát is, hiszen a változó 

hőmérsékleti viszonyok, extrém jelenségek, aszály vagy éppen árvíz okán a különböző 

betegségek, járványok kialakulásának és fokozott elterjedésének a veszélye is nő.  

A hatások harmadik és negyedik csoportját a gazdasági, társadalmi, politikai viszonyok 

jellemzik. Egyrészt a politikai döntéshozók a problémák súlyosságát felismerve olyan 

intézkedéseket hoztak, melyek közvetlenül a változások egyik forrását kívánják korlátozni, 

tehát az emissziós–kibocsátás csökkentés érdekében merülnek fel, másrészt maguk a 

gazdasági, társadalmi, szociális körülmények is átalakulhatnak az éghajlatváltozás 

következményeként. A turizmus gyakran egyes országok számára a gazdasági fejlődés 

motorjaként jelentkezik, így visszaesése komoly gazdasági, továbbá politikai instabilitást is 

okozhat, ahogyan ezt a Stern-jelentés (2006) is hangsúlyozza. Közvetve így más súlyos 

globális problémákat erősíthet, mint például a szegénység vagy a terrorizmus és ezek szintén 

befolyásolják a turizmus alakulását. 

Jól érzékelhető, hogy milyen komplex összefüggés rendszert jelent az éghajlatváltozás és a 

turizmus kapcsolata, így nem véletlen, hogy a vizsgálatok során a problémák elméleti 

megoldásához is kizárólag rendszerszemlélettel, holisztikus megközelítésben lehet 

hozzálátni. A turisztikai tevékenységek egyszerre elszenvedői és okozói a változásoknak, de 

ezen kívül magukban hordozzák a potenciális megoldás lehetőségét is a fenntartható 

turizmus koncepciójának segítségével. 

A globális folyamatok esetében az alkalmazkodás általában a rendszer olyan válaszlépéseit, 

folyamatait és kimenetelét foglalja magába, melyek annak érdekében merülnek fel, hogy a 

megváltozó külső feltételekkel könnyebben birkózzon meg, hatékonyabban kezelje azokat. 

A fogalmat tovább tágítva, az alkalmazkodáshoz tartozik a különböző stresszhelyzetekkel 

szembeni ellenálló képesség növelése, tehát a jövőbeli hatásokra való felkészülés és 
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megelőzés, valamint a jelenben zajló átalakulás folyományaként megjelenő események – 

elsősorban negatív – esetén adódó kárenyhítés, gyors elhárítás és helyreállítás. 

Az adaptáció folyamatában először mindig két tényező azonosítása a legfontosabb, 

hogy ki és mihez kíván alkalmazkodni. Csak ezt követően célszerű részletesen vizsgálni 

a rendelkezésre álló készségeket, képességetek, lehetőségeket és az ezekhez tartozó 

potenciális eszköztárat adott helyre és időre vonatkozóan.  

Továbbá lényeges az adaptációs kapacitás pontos jelentését is meghatározni. A kapacitás 

tartalma itt a változásokra való reagálás idejére utal, az a társadalom, amely egy adott 

hatásra gyorsabban és könnyebben válaszol, magasabb adaptációs kapacitással rendelkezik, 

tényezői pedig olyan húzóerőként jelentkeznek, melyek befolyásolják és elősegítik az 

alkalmazkodás folyamatát. A gyakorlatban ez az alkalmazkodási folyamat, például a kutatási 

téma szempontjából releváns természeti erőforrások változása vagy extrém időjárási 

események által okozott környezeti stressz kapcsán az erőforrás- és kockázatmenedzsment, 

a tervezés és fejlesztés eszközeit foglalja magába. Az alkalmazkodás tervezésekor célszerű 

szem előtt kell tartani az ok–okozati viszonyokat, mivel az alkalmazkodás mindig csak 

következmény lehet. 

A turisztikai szektor adaptációját két utas viszonyrendszer determinálja, hiszen a kínálat és a 

kereslet oldalának szereplői eltérő módon alkalmazkodhatnak, miközben egymásra is 

kölcsönösen hatnak. A kölcsönös befolyásolás hatásaként jelentkeznek a piacon az 

alkalmazkodás spontán mechanizmusai, ezek közül a legmeghatározóbb magának a piacnak 

az átrendeződése, a módosuló éghajlati feltételek által generált igényekre felelő új kínálati 

elemek, mind a szálláshelyek, mind az egyéb szolgáltatások „zöldülése”, vagy a 

kiszámíthatatlan időjárási paraméterek által generált új biztosítási lehetőségek megjelenése. 

Amennyiben külön vizsgáljuk az igénybevevők és a szolgáltatásokat nyújtók alkalmazkodási 

sémáját belátható, hogy a legfontosabb különbség az adott erőforrásokon alapuló relatív 

kapacitás. Míg az utazóknak viszonylag nagy a döntési szabadsága például a desztináció 

választásban, leginkább a birtokolt idő, anyagi tényezők, tudás által meghatározott főbb, 

rugalmasan kezelhető erőforrások miatt (lásd 56. ábra). Addig a szolgáltatói oldalnak jóval 

szűkebb a mozgástere, a leginkább kötöttek az adott helyhez tartozó létesítmények. Az 

olyan szereplők, akik nem rendelkeznek saját infrastruktúrával jobb pozícióból indulva tudják 

saját gazdasági tevékenységüket menedzselni a változó körülmények között. Az utóbbi 
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csoport közvetlenül érintkezik a kereslet szereplőivel, hamarabb jut a szükséges 

információkhoz, így az új elvárásokkal is korábban szembesül lerövidítve a reakció idejét. 

56. ábra: A turizmus legfontosabb szereplőinek relatív adaptációs kapacitása  

 

FORRÁS: SZÉCSI-CSETE (2011) 

Az ágazat üzleti szférájának alkalmazkodási lehetőségeinek vizsgálatában célszerű szem 

előtt tartani a szolgáltatói oldal a szereplők kölcsönösségéből fakadó 

magatartásbefolyásoló, tudatosság-formáló szerepkörét, amellyel a turisták 

alkalmazkodását is módosíthatja, hozzájárulva a szektorális fenntarthatósághoz. A 

probléma stratégiai megközelítése a turisztikai szolgáltatók részéről három hozzáállást 

különböztet meg: 

 nem tesznek semmit és tétlenül szemlélik az átalakulásokat,  

 konkrét technológiai fejlesztések által fenntartják az adott turizmus típust közel 

azonos állapotban,  

 megfelelő alternatívákkal igyekszik helyettesíteni a megváltozott erőforrásokat.  

A tétlenség lehetőségét többféleképpen is lehet értelmezni, a lényeg a hatások 

figyelmen kívül hagyása, ami a szokásos üzletmenet folytatását jelenti, egészen addig, 

amíg a változások a tevékenység megszüntetését nem okozzák. Ez a fatalizmus azonban 

már a gazdasági oldalról sem tekinthető megfelelő lépésnek. A technológiai fejlesztések 

lehetősége erősen anyagi források által determináltak, azonban megfelelő 

együttműködéssel a területi, állami és magánszférában könnyebbíteni lehet a 

feltételeken, ebben az esetben is kiemelendő, hogy számtalan bevált gyakorlat jelentős 

befektetések nélkül is kivitelezhető, a kérdés csupán a tudatosság és a döntés. Az 

alternatíva nyújtás potenciálja alapvetően az adott turizmus típus érzékenységétől és 

adaptációs kapacitásától függ. Csak ritka esetben lehetséges egy kiesett erőforrást teljes 

mértékben pótolni, a természeti környezet esetében ez pedig szinte lehetetlen (érdekes 

kivételt képez a mesterséges hó előállítása, hóágyúkkal való sípályák kiépítése). A 
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legtöbbször ez utóbbi két stratégia kombinációja jelenti a megoldást, ha már a 

gyakorlati kivitelezéshez jut az alkalmazkodás  kérdése. 

Egy konkrét adaptációs eszközhalmaz szerfelett heterogén csoportot alkot.  

Alappilléreit a humánerőforrás, a tudatosság fejlesztése, a technológiai és műszaki 

innovációk, a menedzsment eszközök megfelelő kiválasztása, és a külső szabályozási 

környezetnek való megfelelés adja. Mindezek feltételezik a szükséges információk 

közvetlen és közvetett módon történő áramlását, a horizontális és vertikális integrációt 

térségi és országos szinten, valamint az egyéni alkalmazkodási tevékenység egy 

nagyobb, közösségi rendszerbe való bekapcsolását. Kutatásunkban a vizsgált 

Szentendrei Kistérség szereplői számára az összegyűjtött, rendszerezett, rendelkezésre 

álló adatok és információk alapján mátrix rendszerű adaptációs eszköztárat kidolgozása 

a cél, mely a gyakorlatban hozzájárulhat a helyi érintettek alkalmazkodóképességének 

javításához. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ágazati érintettség felismerése sok helyen még 

mindig várat magára, így első lépésként a tudatos döntést megelőző fázist szükséges 

támogatni. Az ismeretek terjesztése és a tudatformálás addig nem jön létre a 

szolgáltatók és igénybevevők között, amíg magának a kínálati oldalnak a tájékoztatása 

az elsődleges. Éppen ezért rendkívül fontos felmérni, hogy jelenleg hol is tartunk a 

figyelemfelkeltő szakaszban. Fontos feltárni, hogy milyen magatartással és attitűddel 

rendelkeznek a szereplők a vizsgált témakörrel kapcsolatban, ami megteremtheti a 

célzott támogatások kialakításának alapját.  

Az adaptáció általában nem elszigetelt jelenség, hanem társadalmi, politikai és területi 

szinteken is együttműködést igénylő folyamat. Egyrészt integrálódnia szükséges a 

különböző politikákba, másrészt a változások térbeli különbségei miatt fontos a 

személyre szabott, lokális folyamatokról figyelembe vétele, valamint az adott 

problémával szembenéző érintettek és a felettük álló állami, kormányzati  szervek 

együttműködése is alapvető a hatékony megvalósítás érdekben.  

Az adaptációs tevékenységeket többféle szempont alapján lehet osztályozni, egyrészt 

az időtáv és időzítés szerint. Ezekben az esetekben a következő adaptáció típusokat 

lehet megkülönböztetni: 

 rövid vagy hosszú távú, 
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 taktikai vagy stratégiai, 

 megelőző, jelenben ható vagy reaktív.  

A folyamat indítását jelentő szándék szerint pedig tervezett és spontán alkalmazkodást 

tudunk elkülöníteni. A spontán, automatikus reagálás olyan egyéb természeti , 

gazdasági, jólétbeli változásokat fed, melyek járulékosan hatnak az adott 

következményre. A tervezett adaptáció mindig jól átlátható, konkrét beavatkozások, 

politikai döntések kapcsán jelentkezik, ezen belül mikro és makro jellegű különbséget is 

lehet tenni, a tervezés területi szintje alapján.  

További szempont az alkalmazkodás építő, illetve csökkentő jellege, a szerint, hogy a 

káros hatásokat csökkentő jellegű tevékenységeket vagy adaptációt segítő információs 

rendszert, szociális szerkezetet és kormányzati intézkedéseket, akciókat jelent. Formája 

és alkalmazott eszközei technológiai, pénzügyi, intézményi, informális, magatartásbeli 

adaptációt tudnak lehatárolni. 

A tudatosság kérdését az adaptációs folyamatban másféle felosztásban is lehet 

tanulmányozni, ha a negatív hatások jellegét és a tudatosság mértékét vetjük össze. Ez 

utóbbi csoportosítás szerint a tudatosság alacsony, illetve magas fokozata alapján 

explicit és implicit adaptációt lehet megkülönböztetni, az alkalmazkodás közvetlen, 

célzott, illetve közvetett mechanizmusából fakadóan.  

A fentekben felsoroltak is érzékeltetik, hogy az alkalmazkodás potenciális eszköztára 

rendkívül széles palettán mozog. A világban és hazánkban is egyértelműen elkezdődött 

az adaptáció folyamata, azonban nem összehangolt módon történik, ezért egy 

stratégiailag jobban kidolgozott megközelítésre van szükség, hogy a gyakorlatban 

megfelelő időben és hatékonya módon jelenjenek meg a különböző módszerek.  

A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásban az egyik kulcsszó a 

környezetbiztonság. Fontos célkitűzés a különböző tevékenységek segítségével a 

várható kockázatok csökkentése, továbbá a megfelelő intézkedésekkel egy viszonylag 

stabil környezet biztosítása a gazdaság és a társadalom számára. A környezetbiztonság 

nem valósítható meg egyszeri intézkedések által. A klímaváltozás olyan jelenség, amely 

mechanizmusaiban újra és újra módosul, így az ezekhez való alkalmazkodás esetében is 

elvárt a folyamatosság. 
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Ellenőrző kérdések  
1. Miként jellemezhetők a turizmus és éghajlatváltozás összefüggései? 
2. Mit jelent a turizmus legfontosabb szereplőinek relatív adaptációs kapacitása? 
3. Milyen klímabarát turisztikai megoldásokat ismer? 
4. Hogyan lehet csoportosítani a turisztikai adaptációs eszközöket? 

  

„Esernyős utca” 

A turizmus területén érdemes a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás esetében olyan 
megoldásokat előtérbe helyezni, amik mindamellett, hogy a védelmi funkciót is 
betöltenek turisztikai vonzerőt is jelenthetnek. Az ilyen jellegű alkalmazkodási 
megoldások a városi turizmusban válhatnak leginkább jellemzővé. Kiváló példa erre az 
ún. „umbrella street” vagyis esernyős utca, mely árnyékot nyújt, vagy akár a kisebb 
csapadék ellen is véd, s turisztikai látványosságként is megállja a helyét. 

 
ESERNYŐS UTCA (AGUEDA, PORTUGÁLIA) 

FORRÁS: HTTP://MOSTBEAUTIFULPLACESINTHEWORLD.ORG/?P=1497 
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8.9. Emberi egészség 

Az éghajlatváltozás következtében jelentkező, eddig még nem, vagy csak ritkán tapasztalt 

nagy intenzitású, időtartamú, gyakoriságú vagy hirtelen átmenettel bekövetkező időjárási 

események gyakoribbá válása miatt az emberi egészség reverzibilis és irreverzibilis 

változásai következhetnek be. 

A klímaváltozás hatására várhatóan gyakoribb és intenzívebb hőhullámokra kell 

számítanunk. A hőhullámok az időseket, és a szív- és érrendszeri megbetegedésekben 

szenvedőket különösen veszélyeztetik. Az ALADIN-Climate klímamodell alapján készített 

becslés szerint pedig a hőhullámok okozta többlethalálozás 2021–2050 között várhatóan kb. 

2,6-szorosára nő a NÉS-2 szerint. A következő évtizedekben a magyar népesség 

szerkezetének változására, az időskorúak arányának teljes lakosságon belüli növekedésére 

lehet számítani, ami a hőhullámok káros egészségügyi hatásait súlyosbíthatja. A 65 évesnél 

idősebbek érzékenyebbek a hőhullámokkal szemben, ezért a felkészülés érdekében az 

egészségügyi ellátórendszer kapacitásának tervezésekor célszerű figyelemmel lenni a 

lakosságon belüli arányuk növekedésére.  

A klímaváltozással összefüggő hatások eltérő mértékben érintik a lakosság egyes 

csoportjait. Az idősebb korcsoportok hőhullámok alatti sérülékenysége ismeretes és 

magyarázható a csökkent hőszabályzó képességgel, valamint a krónikus betegségekkel, 

csökkent mobilitással és az öngondoskodó képesség csökkenésével. A legfiatalabbak (0–14 

évesek) szintén kockázatnak vannak kitéve. Különösen nagy az újszülöttek sérülékenysége, 

tekintettel a fejletlen hőszabályozásukra és a fokozott folyadékigényükre. Az idősebb 

korcsoportok hőhullámok alatti sérülékenysége jól ismert és magyarázható a csökkent 

hőszabályozó képességgel, valamint a krónikus betegségekkel, csökkent mobilitással és az 

egyéni gondoskodók képesség csökkenésével. A legfiatalabbak (0-14 évesek) szintén 

kockázatnak vannak kitéve, a legnagyobb mértékben a fejlődő országokban. Különösen 

nagy a kockázat az újszülöttek részére, tekintettel a nem megfelelő hőregulációs 

képességükre és a fokozott folyadékigényre  

A klímaváltozás várható egészségi hatásainak becslésében meghatározó szerepet tölthet be 

a lakosság alkalmazkodási készségének változása, ezzel kapcsolatban azonban korlátozott 

mértékben állnak rendelkezésre adatok. Hazai klímaegészségügyi vizsgálatok alapján 
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megállapításra került, hogy a Kárpát-medencében jelenleg a hőmérséklet hatása és az 

extrém meteorológiai események tekinthetők a legjelentősebb egészségi kockázatnak. 

A környezeti tényezők közül a hőmérséklet igen jelentősen befolyásolja az egészségi 

állapotot, a növekvő hőmérséklet hatására bőrkiütés, fáradtság, görcs, hirtelen ájulás, 

kimerülés, hőguta alakulhat ki. A legtöbb, hőséggel összefüggő megbetegedés a 

hőszabályozó rendszer különböző súlyosságú zavarára vezethető vissza. Szervezetünk 

rövidtávon, általában 3-12 nap alatt képes alkalmazkodni a nagy meleghez, a szokatlan 

hőviszonyokhoz történő hosszú távú alkalmazkodás azonban akár évekig is eltarthat.  Az 

egyén elsősorban párologtatással, izzadással védekezik a magas külső hőmérséklet ellen, 

feltéve, ha a víz- és nátriumveszteség pótlódik. A rövid távú alkalmazkodás során a bőr 

felszíne verejtékezni kezd, mely megnöveli a maximálisan kiizzadható víz mennyiségét, és 

csökkenti a sókoncentrációt. A hosszútávon bekövetkező változások az előbbivel ellentétben 

stabilak és tartósan fennmaradnak. A hosszú távú alkalmazkodás eredménye során kevesebb 

az izzadás, alacsonyabb a sóbevitel, kevésbé növekszik a test maghőmérséklete, és kevésbé 

emelkedik a pulzus adott hőterhelés esetén. 

A magasabb nyári hőmérséklet különösen a városokban élőket érinti kedvezőtlenül, mert 

a hőmérséklet az építészeti és városbeépítési körülményektől függően több fokkal is 

melegebb lehet, mint a városon kívül. A természetes szellőzés jóval gyengébb, mint a 

település környezetében, a délutáni enyhülés kezdetét pedig az épületek kisugárzása órákkal 

későbbre kitolja. Az intenzív fronthatások fokozhatják a balesetveszélyt, és 

munkateljesítmény-csökkenést is okozhatnak. A hőhullámokhoz való alkalmazkodást 

elsősorban az egyéni elhárítási lehetőségek (p. zöld tetők, árnyékolás, nyári elutazás, 

kiköltözés a városból, illetve esetenként klimatizálás) befolyásolják, amelyek egyrészt a 

jövedelmi helyzettől, másrészt pedig az infrastrukturális feltételektől is függnek (mentők 

kiérkezési ideje).  

A hőmérséklet bizonyított egészségkárosító hatása alapján hazai meghatározást alakítottak 

ki Budapestre vonatkozóan és három fokozatú hőségriasztási rendszert dolgoztak ki:  

 Figyelmeztető jelzés (1. fokozat, belső használatra): várhatóan napi 25Co-os, vagy 

azt meghaladó középhőmérséklet esetén, ami a halálozás kb. 15%-os növekedését 

valószínűsíti. 
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 Készültség jelzés (2. fokozat): tájékoztatás az egészségügyi ellátó rendszer és a 

lakosság számára: ha a hőmérséklet legalább három egymást követő nap várhatóan 

eléri (vagy meghaladja) a napi 25Co-ot (kb. 15%-os növekedés a napi halálozásban). 

Alternatív feltétel: legalább egy napra eléri a napi középhőmérséklet a 27Co-ot, ami 

kb. 30%-os napi halálozás növekedésnek felel meg.  

 Riadó jelzés (3. fokozat): amennyiben várhatóan legalább három egymást követő 

napon eléri a napi középhőmérséklet a 27Co-ot (kb. 30%-os emelkedés a napi 

halálozásban).  

Az egészséget leginkább veszélyeztető hatások az alábbiak: 

1. az átlaghőmérséklet fokozatos és folyamatos növekedése, 

2. a szélsőségesen meleg időszakok gyakoribb kialakulása, 

3. a gyorsan bekövetkező és intenzív frontátvonulások, 

4. az időszakosan megnövekvő UV-B sugárzás, 

5. a téli szmoghelyzetek gyakoribbá válása. 

A klímaváltozás hatásainak eredményeként számos új kockázat – így különösen 

egészségügyi kockázat – jelentkezik életünkben, amelyekre célszerű felkészülni. Szükség 

van arra, hogy az emberi egészég szempontjai számos szakpolitika, ezen belül a klímapolitika 

válaszlépései között is megjelenjenek. A fentiekben bemutatott, emberi egészséget 

veszélyeztető klímaváltozás következtében fellépő várható hatások eredményeként három 

fő területen várható egészségkárosodás, mégpedig: 

 népegészségügyet érintő területek; 

 fertőző betegségek; 

 daganatos megbetegedések. 

A népegészségügyet érintő területekhez sorolható a hirtelen és szokatlan légköri 

változások, elsősorban a hőhullámok következtében növekszik a halálozás, gyakoribbá 

válnak a megbetegedések a szív- és érrendszeri betegségben, az embólia és agyvérzés 

kórállapotaiban, metabolikus kórképekben, továbbá a közúti balesetek előfordulásában.  

Meteorológiai változások és katasztrófajelenségek hatása a vegetatív idegrendszerre és az 

azokkal összefüggő pszichopatológiai tünetekre. Globális és lokális éghajlat módosulással 
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kapcsolatos élelmiszerellátási változások és zavarok hatásai, élelmiszerekkel terjedő fertőző 

betegségek – és az ezzel kapcsolatos egészségügyi kihívások.  

A gyakoribbá váló hőhullámokhoz kapcsolódóan a nyári típusú szmoghelyzetek alatt 

megnövekedő légszennyezés – főleg a troposzférikus O3-koncentráció növekedése miatt – 

komoly egészségügyi kockázatot jelent, különösen a krónikus légzőszervi betegségekben 

szenvedők számára. Télen a megváltozott áramlási rendszerek miatt több olyan 

meteorológiai helyzet kialakulása várható, amely kedvezhet a téli szmoghelyzet 

kialakulásának. A klímaváltozás hatásaként számolni kell az allergén növények 

elterjedésének térbeli és időbeli megváltozásával. Új, idegenhonos inváziós, allergén 

növényfajok jelennek meg, az allergén gomba spórák szóródási ideje megnyúlik, az allergiás 

betegek érzékenysége változik. A légköri allergénekre érzékeny lakosság jelentős része a 

parlagfűre allergiás. A pollenszám növekedése miatt a jövőben az allergiás lakosság 

arányának növekedésére kell számítanunk. 

A fertőző betegségekhez kapcsolódóan a vektorok (szúnyogok, kullancsok, rágcsálók) 

terjedése jelentheti a legnagyobb kockázatot, elsősorban a Lyme kór, a kullancs 

encephalitis, hantavírusok, nyugat-nílusi vírus, valamint különböző féregfertőzések 

gyakoriságának növekedése miatt. Hosszabb távon a szintén szúnyogok által terjesztett, 

behurcolt malária esetek száma nőhet.  

Jelentős veszélyként prognosztizálható a lepkeszúnyogok által terjesztett leishmaniasis 

megjelenése, valamint egyéb, Európában a legutóbbi években detektált fertőzések 

(Chikungunya láz, Dengue láz, Rift-völgyi láz) megjelenése. Várhatóan növekedni fog a 

vízzel, illetve a nem megfelelően kezelt – elsősorban rosszul hűtött – élelmiszerekkel terjedő 

bakteriális, vírusos és protozoon fertőzések gyakorisága (a salmonellosis, 

campylobacteriosis, hepatitis-A, cryptosporidiosis). 

A daganatos betegségek esetében elsősorban a megnövekedett UV sugárzás káros 

hatásai tartandók szem előtt, mely a bőr jó- és rosszindulatú patológiai folyamataira 

(melanoma) vonatkozik. A klímaváltozásnak tulajdonítható az onkogén mutációk 

mennyiségi és minőségi alakulása és annak hatása az onkogenezisre. Az ózonréteg jövőbeni 

alakulását és az UV-B expozíciót figyelembe véve a tudósok a bőrdaganatok 5%-os többlet 

növekedését jelzik előre 2050-re az északi félteke 45. szélességi fokára vonatkoztatva. 
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A klímaváltozás következtében növekedni fog a toxin származékokat termelő gombák 

aránya, amelyeket fokozott és hosszantartó szaporodásuk fog kiszelektálni. Ez új 

rosszindulatú daganatok és idült toxikus károsodások kialakulását fogja előidézni. 
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Ellenőrző kérdések  
1. Melyek a klímaváltozás humánegészségügyi hatásai szempontjából 

legsérülékenyebb társadalmi csoportok? 
2. Mik lehetnek az egészséget leginkább veszélyeztető hatások? 
3. Mely három fő területen jelenik meg az emberi egészséget veszélyeztető 

klímaváltozás következtében fellépő várható hatások eredményeként bekövetkező 
potenciális egészségkárosodás? 
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