
 

TÁMOP-4.2.3/08/1/KMR 

 

 
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 

 

 
Lindmayer Judit 

 
A klímaváltozás hatásainak mérséklési lehetőségei Magyarországon 

 
 

Napjainak és a közeljövő egyik legnagyobb kihívása az éghajlatváltozás, mely globális 
biztonsági, környezetvédelmi és társadalmi problémákat vet fel. A Föld klímájában 
bekövetkező módosulást antropogén hatások gyorsítják, ezzel veszélybe sodorva az emberi lét 
alapvető feltételeit, mint az édesvíz-készlet, az élelmiszer vagy az elviselhető hőmérséklet. 

Az éghajlat változásával évtizedek óta foglalkoznak hazai és nemzetközi tudósok, sorra 
jelennek meg a társadalom és a döntéshozók figyelmét felkeltő állásfoglalások. A nemzetközi 
megállapodások és a probléma súlyosságát felmérve hazánk 2007-ben létrehozta saját 
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáját a 2008-2025-ös időszakra. 

Írásomban a hazai klímastratégia által megfogalmazott célokat és az éghajlat-
változásra adható válaszokat kívánom bemutatni, melyekkel elérhető lenne az átalakulások 
hatásinak mérséklése hazánkban és a Kárpát-medencében. 

 
Possibilities for mitigate the effects of climate change in Hungary 

 
One of the biggest problems these days and in the near future is global climate change that is 
followed by security, environmental and social challenges. The climate change of the Earth is 
accelerated by anthropogenic effects that risk the condition of human life for example 
freshwater, food or normal temperature.  

National and international scientists have dealt with climate change for decades, having 
published resolutions to raise the attention of society and politicians. After assay the 
international statements and seriousness of the problem Hungary created their own National 
Climate Change Strategy for the period of 2008-2025 in 2007. 

In my essay I would like to present the aims of national climate strategy and answers for 
climate change to reduce effects in the country. 

 

Bevezetés 

 
Napjaink egyik legtöbbször felmerülő problémája a globális éghajlat-változás1, 

valamint ennek lehetséges hatásai, következményei az emberiségre, a környezetre, a 

gazdaságra és a biztonságra. Évtizedek óta tartó vizsgálatok után mostanra vált talán 

                                                 
1 „A klímaváltozás tehát az éghajlati elemek magasabb vagy alacsonyabb értékek irányába történő tartós és/vagy 
rövidebb-hosszabb ideig fellépő, esetleg akár irreverzibilis változása, amelyek gyakorlati hatása érzékelhető és 
mérhető, sőt jelentős emberi-társadalmi következményekkel jár.” Prof. Dr. Bukovics István (szerk.): Felkészülés 
a klímaváltozásra, Környezet-kockázat-társadalom; Fire Press Kiadó, Budapest; ISBN 978-963-878637-0-7 
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elfogadottá a tény, mely szerint a Föld klímájában beálló – természetes – változás 

felgyorsulását az emberiség káros és környezetszennyező életmódja eredményezi. Egyrészt a 

korlátozottan rendelkezésre álló, nem megújuló energiaforrások mértéktelen kiaknázása, 

másrészt a légkörbe juttatott üvegházhatású gázok idézték elő bolygónk éghajlatának mai 

állapotát. 

Már az 1970-es években foglalkoztatni kezdte a világ tudósait környezetünk folyamatosan 

romló állapota, ennek megakadályozására számtalan kutatás, regionális és nemzetközi 

megállapodás született, melyeknek célja a folyamatok lassítása, megállítása volt. 

Hazánk – főként a rendszerváltást követően – szintén részt kívánt vállalni e 

nemzeteken átívelő ügyben, így nem csak a Kiotói Jegyzőkönyvhöz2 csatlakozott – vállalva 

ezzel a kötelező érvényű kibocsátás-csökkentést –, hanem azóta is aktívan kiveszi részét 

többek között az Európai Unió erre irányuló feladataiból.  

2007-ben Magyarország megalkotta saját Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáját3 (a 

továbbiakban: NÉS) a 2008-2025-ös időszakra vonatkozóan. Ennek legfontosabb célja egy 

hosszú távú program kidolgozása a hazai klíma védelmére az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentésével, valamint az alkalmazkodás képességének erősítésével.  

 

A globális klímaváltozás és hatásai 

 

Napjainkra elfogadott ténnyé vált, hogy a Föld klímája periodikusan változik, 

hidegebb (jégkorszakok) és melegebb időszakok váltják egymást4. Jelenleg is egy melegedő 

tendenciában vagyunk, azonban az emberiség környezetkárosító tevékenységének hatására az 

elmúlt 300 évben a melegedési folyamat rendkívüli módon felgyorsult. 

A Föld hőmérsékletét a Nap sugárzása befolyásolja, az általa kibocsátott hosszú 

hullámhosszú sugarakat a földfelszínről visszaverődve a légköri gázok elnyelik, ezáltal az 

alsó légkör felmelegszik, hősugarakat bocsát ki magából és a talaj közelében megreked a 

                                                 
2 Az ENSZ 1992-ben, Rio de Janeiro-ban rendezett klímakonferenciáján megszületett nemzetközi egyezmény 
kiegészítő jegyzőkönyve, mely megszabja az aláíró országok üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési 
szintjét. A vállalás az 1990-es bázisévhez képest a kibocsátás 5,2%-os mérséklése volt, ugyanakkor hazánk – és 
a régió többi országa – az 1985-87-es évekhez képest 6%-al csökkentette a légkörbe jutó károsanyag 
mennyiségét. 
3 A stratégia tudományos alapját a VAHAVA program eredményei adják.  
4 A sarki jégszelvények vizsgálata bizonyította be az elméletet. (IPCC 2007, 18-19.oldal Forrás: 
http://klima.kvvm.hu/documents/92/_ghajlatv_ltoz_s_2007_.pdf. Letöltés ideje: 2010.08.15.) 
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meleg. Ez egy természetes folyamat, e nélkül 33°C-al lenne hidegebb a bolygónkon. 

Ugyancsak a természet által létrehozott üvegházhatású gáz a szén-dioxid, a metán, a 

dinitrogén-oxid, valamint a vízgőz, amely leginkább hozzájárul az üvegházhatáshoz, azonban 

csak rövid ideig tartózkodik a légkörben, így hatását is csak rövid ideig tudja kifejteni. Az 

előbbiekben említett gázok ezzel szemben évtizedekig, akár évszázadokig tartózkodhatnak a 

levegőben, vagyis az emberi tevékenység nagyban befolyásolja ezek koncentrációját, ennek 

hatására pedig a korábban említett üvegház-folyamatot egyaránt.5 

Az 1700-as évek óta 

rohamosan nőni kezdett a 

fosszilis tüzelőanyagok 

felhasználása, valamint a 

mezőgazdaság méretei 

egyaránt a sokszorosává 

váltak. Mindezek mellett 

később megjelentek a 

mesterséges üvegházhatású 

gázok, mint a fluorozott 

szénhidrogének (HFC-134a), vagy a kén-hexafluorid (SF6), melyek légköri tartózkodási ideje 

kifejezetten hosszú. A hőmérséklet alakulását befolyásolják továbbá a különböző felszínű 

talajok, hiszen nem egyforma mértékben verik vissza a rájuk eső sugarakat.  

Az ipari forradalom előtt a szén-dioxid koncentrációja 300 ppm6 volt, ez mára 381 

ppm-re7 nőtt, a metán mennyisége megduplázódott, míg a nátrium-dioxid 20%-al nőtt a 

légkörben. Többek között ezek hatására az átlaghőmérséklet 1900 óta 0,7°C-al emelkedett és 

                                                 
5 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 12-13. oldal (Forrás: http://klima.kvvm.hu/documents/14/nes_080219.pdf. 
Letöltés ideje: 2010.08.15.) 
6 A ppm (part per million=milliomodrész) az üvegházhatású gázmolekulák aránya a száraz levegő összes 
molekulájában. (Forrás: IPCC 2007, 9. oldal, http://klima.kvvm.hu/documents/92/_ghajlatv_ltoz_s_2007_.pdf. 
Letöltés ideje: 2010.08.15.) 
7 2006-os adat alapján  
(Forrás: IPCC 2007, 9. oldal, http://klima.kvvm.hu/documents/92/_ghajlatv_ltoz_s_2007_.pdf. Letöltés ideje: 
2010.08.15.) 

Az üvegházhatás 
(Forrás: 

http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/27/dolgozatok/04mre
kva_laszlo_Klima.htm, Letöltés ideje: 2010.10.27.) 
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sorra dőlnek meg a melegrekordok. A melegedés hatására a gleccserek visszahúzódtak, az 

északi félteke hóval fedett területei 10%-al, míg a tengeri jég 8%-al csökkent.8 Ennek hatására 

könnyebbé válik a kontinentális jég tengerbe való áramlása, mely a tengerszint 

emelkedéséhez vezet, illetve a földfelszín visszaverő képessége is változik. Megfigyelhető 

tendencia, hogy az állat- és növényfajok a pólusok felé húzódnak el, illetve egyre korábbra 

tehető a virágzás kezdete vagy a madarak költési ideje is. 1900 és 2005 között egyes 

területeken (pl. Észak- és Dél-Amerika keleti részén, Észak-Európában) nőtt a csapadék 

mennyisége, míg szárazodás figyelhető meg többek között a Száhel-övezetben (Szahara déli 

része) és a Földközi-tenger térségében. A tudósok megállapították, hogy mindkét féltekén 

erősödtek a mérsékelt övi nyugati szelek, továbbá a heves csapadékot adó események 

gyakorisága nőtt a szárazföldi területek nagy részén. Ugyanakkor megállapítható, hogy a déli 

sarkon nincs melegedő trend, az átlagos kiterjedésben nem tapasztalható szignifikáns 

változás, valamint a globális napi hőmérsékleti ingás változatlan, az éjszakák és nappalok 

hőmérséklete azonos ütemben nőtt.9 

 

A klímaváltozás emberiségre és az emberi szervezetre gyakorolt közvetlen és 

közvetett hatásai rendkívül sokrétűek. A gyakoribbá váló hőhullámok, szélsőséges időjárási 

jelenségek és a gyorsan váltakozó frontok negatívan befolyásolják az egészségünket. A magas 

hőmérséklet növelheti az idő előtti halálozások és megbetegedések számát. Az elvékonyodott 

sztratoszférikus ózonréteg miatt a sugárzás erőssége nagymértékben megnőtt, mely a bőrrák 

(melanoma) gyakoribbá válásához vezet. Az éghajlat-változás következtében fellépő 

élelmiszer és vízhiány alultápláltságot, az 

immunrendszer meggyengülését idézheti elő, 

ezzel megnő a különböző (elsősorban fertőző) 

betegségek terjedésének aránya, mely komoly 

biztonsági kihívást is magában hordoz.  

Az éghajlatváltozás hatására a Föld és 

lakóinak biztonsága több szempontból is 

                                                 
8 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 14. oldal (Forrás: http://klima.kvvm.hu/documents/14/nes_080219.pdf. 
Letöltés ideje: 2010.08.15.) 
 
9 IPCC 2007, 14-18. oldal (Forrás: http://klima.kvvm.hu/documents/92/_ghajlatv_ltoz_s_2007_.pdf. Letöltés 
ideje: 2010.08.15.) 

Afrikában már napjainkban is komoly 
problémát okoz a tiszta ivóvízhez való jutás 

(Forrás: 
http://www.nemzetisport.hu/uszo_eb/minden-
csepp-vizre-szukseg-van-2040577/ Letöltés 

ideje: 2010.11.29.) 
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veszélybe kerülhet. A legkézenfekvőbb és közvetlenül tapasztalt dimenzió a környezeti 

változások okozta nehézségek, mint az áradások, hirtelen lecsapó viharok pusztításai. 

Az emelkedő hőmérséklet hatására szűkülő édesvíz-készletek feletti ellenőrzés 

napjainkban is okoz már problémát, de a jövőben ezek tovább fokozódhatnak, háborús 

kockázatokat hordoznak magukban. Az ivóvízért folytatott katonai összecsapások lehetősége 

többek között India és Pakisztán, Izrael és Jordánia, vagy éppen a Nílus-völgy országai között 

állhatnak fenn. A folyóvizek mellett a sarkok egyelőre még fagyott területei és a bennük rejlő 

szénhidrogének birtoklása okozhat konfliktusokat az országok között.  

Ugyancsak súlyos következménye lehet az éghajlat-változásnak a természeti jelenségek 

sújtotta területről elmenekülő tömegek megjelenése. Az úgynevezett „ökológiai menekültek”10 

definíciója egyelőre még jogilag nem meghatározott, azonban a gyakorlatban már 

tapasztalható kategória. Az elsősorban illegálisan lakhelyet változtatók Afrikából, Ázsiából, 

Dél-Amerikából menekülnek a jobb életkörülményeket biztosító Észak-Amerika és Európa 

irányába. A célországokban ugyanakkor a bevándorlók miatti többletkiadások gazdasági 

nehézségein túl a kulturális-társadalmi ellentétek, esetenként az idegenellenes közhangulat, 

ugyancsak súlyosbíthatják a helyzetet.  

Fontos szempont a klímaváltozás katonai erőkre gyakorolt hatása, hiszen jelenleg is 

több fegyveres konfliktus zajlik szerte a világon. A vizsgálatok elsősorban a nyugati országok 

haderőit érintik, hiszen az eddig megszokott körülményektől eltérő környezetben, missziós 

területeken vetik be haderejüket. A katonaság szerepe a jövőben hangsúlyosabbá válik majd a 

katasztrófák elhárításában, a felszámolásban és a kárelhárításban, mivel a katonai erő az 

egyetlen olyan jól szervezett, logisztikai támogatással rendelkező hivatásos szerv, mely 

katasztrófa esetén képes lehet a gyors és hatékony beavatkozásra. Ennek tükrében fontos az új 

kihívásoknak és a változó klimatikus körülményeknek megfelelően átalakítani, fejleszteni az 

eszközöket, a katonák kiképzését, esetlegesen a harcászati feladatokat.  

                                                 
10 „A tengerek szintjének emelkedése, az elsivatagosodás, a tengerpartok eróziója, valamint az árvizek egyre 
gyakrabban kényszerítenek embereket lakhelyük elhagyására: őket nevezik ökológiai menekülteknek” Számuk 
napjainkban megközelítőleg 50 millió fő. (Forrás: Padányi J.-Kohut L-Koller J-Lévay G.: Az éghajlatváltozás 
hatása a biztonságra és a katonai erő alkalmazására, Védelmi tanulmányok No. 63., ZMNE SVKI, Budapest, 
2010. ISBN:978-963-7060-97-7, 28. oldal) 
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A katonai biztonsághoz szorosan kapcsolódik a kritikus infrastruktúra11 védelme. Az 

országok alapvető működéséhez szükséges rendszerek megóvása elsődleges mind a 

terrorcselekményekkel, mind a természet okozta pusztításokkal szemben. A szélsőséges 

időjárási jelenségek hatalmas károkat tudnak okozni, mely megbéníthatja az állam és a 

lakosság mindennapi életét, működését.  

A biztonság összetett fogalmának minden spektrumát figyelembe kell venni az 

éghajlat-változás hatásainak és következményeinek felmérésekor, mivel a közvetlen és 

közvetett hatások egymást erősítve akár működésképtelenné – ezáltal sebezhetőbbé – is 

tehetnek egy-egy államot.  

 

Hazánk – a biodiverzitás tekintetében – a kontinens egyik legsérülékenyebb országa, 

így az elmúlt száz évben megfigyelhető, a megszokott éghajlatban bekövetkező jelentős 

változások komoly problémákat okozhatnak. A tendenciák alapján változékonyabbá vált az 

időjárás és az elmúlt 30 évben gyorsult a felmelegedés, mely az ország keleti és észak-nyugati 

felén volt erősebb, illetve ezeken a területeken csökkent a csapadék mennyisége leginkább. 

Mind a négy évszakban egyaránt nőtt a hőmérséklet, legnagyobb mértékben nyáron, 

legkevésbé pedig tavasszal. Az éves csapadék mennyisége a XX. században jelentős 

mértékben csökkent, ugyanakkor az intenzitása emelkedett – jellemzővé váltak a záporok, 

felhőszakadások –, amivel párhuzamosan romlott a hasznosulása és nőtt a lefolyás. Szintén 

változás állt be a csapadékok eloszlásában, a téli csapadék mennyisége nőtt, míg a nyárié 

csökkent.  

 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia  

 

Hazánk klímastratégiájának megszületését Magyarország biztonság- és 

védelempolitikai alapelveit12 magába foglaló dokumentum, majd a Nemzeti Biztonsági 

                                                 
11 A NATO Polgári Védelmi Bizottsága (CPC) meghatározása szerint: „Kritikus infrastruktúra azokat a 
létesítményeket és információs rendszereket jelenti, amelyek olyan létfontosságúak a nemzetek számára, hogy 
működésképtelenné válásuknak vagy megsemmisülésüknek gyengítő hatása lenne a nemzet biztonságára, a 
nemzetgazdaságra, a közegészségre, a közbiztonságra és a kormány hatékony működésére.” (Forrás: 
http://www.vedelem.hu/letoltes/tanulmany/tan117.pdf Letöltés ideje: 2010.10.23.) 
12 94/1998. (XII. 29) országgyűlési határozat Magyarország biztonság- és védelempolitikai alapelveiről (Forrás: 
http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/1999/ht-1999-1-2.html. Letöltés ideje: 2010.10.13.) 
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Stratégia13 tette lehetővé, mivel komoly kihívásként kezelték az éghajlat-változást és annak 

lehetséges hatásait. A NÉS-t végül az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak 

Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény hívta életre. 

A dokumentum prioritásainak megfogalmazásában első helyen a nemzetközi kötelezettségek 

maradéktalan teljesítése áll, vagyis a kiotói vállalások és az EU által kitűzött célok elérése, 

valamint az éghajlat-változás hajtóerői elleni küzdelem, többek között a társadalom 

ismereteinek hiányával szembeni fellépés, mely a politikai döntéshozók feladata és 

felelőssége. 

A korábbiakban felsorolt hatások mérséklésének két lehetősége van, az egyik a 

károsanyag-kibocsátás csökkentése, mely az üvegházhatású gázok mennyiségének légkörbe 

jutásával fékezhető meg. A károsanyag-kibocsátásért az energetika, az ipar, a közlekedés, a 

mezőgazdaság, a hulladékgazdálkodás, illetve 1/3-ad részben14 a lakossági szektor a felelős. 

Mivel a klímaváltozás hatásai már nem állíthatók meg, legfeljebb csökkenthetők, ezért az 

alkalmazkodás kérdése egyre nagyobb hangsúlyt kap, mely a második opció a várható hatások 

mérséklésére. Az egész társadalom és az élővilág is érintett az éghajlat átalakulásában, így az 

ahhoz való idomulásban egyaránt. 

 

Kibocsátás-csökkentési lehetőségek 

 

A stratégia szektoronként külön vizsgálja a kibocsátás-csökkentési lehetőségeket, 

hiszen a területek eltérő módon járulnak hozzá a kibocsátáshoz és az átalakítási keretük 

egyaránt specifikus. 

Az energetikai szektor az egyik legnagyobb kibocsátó, mivel az energiafelhasználás 

81%-a fosszilis energiahordozókból származik. A terület kibocsátási rátájának csökkentésére 

az energiahatékonyság és energiatakarékosság növelése, a megújuló energiaforrások 

térnyerése, valamint a CO2 megkötési technológiák széleskörű alkalmazása. 

                                                 
13 2073/2004 (IV.15) Kormány határozat a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról (Forrás: 
http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/0AA54AD7-0954-4770-A092-F4C5A05CB54A/0/bizt_pol_hu.pdf. 
Letöltés ideje: 2010.10.23.) 
14 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 42.oldal (Forrás: http://klima.kvvm.hu/documents/14/nes_080219.pdf. 
Letöltés ideje: 2010.08.15.) 
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A lakosság, mint energia-felhasználó nagy potenciált rejteget magában, mivel a 

háztartások a villamos-energia felhasználás 31%-át15 teszik ki, míg a lakossági fűtés az 

összkibocsátás közel harmadáért felelős. Rendkívül sok lehetőség áll rendelkezésre ezeknek a 

számoknak a csökkentésére, úgy, mint a fűtéskorszerűsítés, a takarékos és ésszerű melegvíz-

használat, alacsony készenléti fogyasztású háztartási gépek és izzók alkalmazása, 

energiacímkézés16 stb. Fontos szempont a már meglévő épületek klímabarát korszerűsítése a 

nyílászárók cseréjével, a teljes hőszigetelés megvalósításával, illetve a fűtési rendszerek 

felújításával és egyéni szabályozókkal való ellátásával. Az újonnan épülő épületek esetében 

törekedni kell az alacsony energiaigényű építkezési módszerekre, továbbá a passzív épületek 

megvalósítására, vagyis így létrejövő nulla kibocsátású és fűtési igényű ingatlanok a korszerű 

nyílászárók, szigetelési módok, hőcserélő szellőztetés, valamint hőszivattyú és napkollektorok 

által valósul meg.   

 

Itt szükséges kitérni a megújuló energiaforrások kérdéskörére, mivel azok alkalmazása 

hatalmas lehetőségeket rejt a kibocsátás-csökkentés területén, bár hazánk megújuló energia 

potenciálja alacsonyabb az EU átlagnál. A biomassza17, melynek felhasználási módjai a 

közvetlen égetéses hasznosítás, a bioüzemanyag, valamint a biogáz előállítás. Sajnos ez sem 

jelent valódi alternatívát a fenntarthatóság és a kibocsátás-csökkentés tekintetében, mivel 

hosszú távon környezeti problémákat idézhet elő
18.  A szilárd biomassza hasznosításának 

stratégiai céljai között szerepel a hatásfok növelése, illetve az alkalmazás helyének 

ésszerűsítése. A bioüzemanyagok kétféleképpen állíthatók elő, kukoricából és búzából  

bioetanol, másrészt repce és napraforgó sajtolásából biodízel formájában. Az elsőgenerációs 

bioetanolt termelése drága, csak intenzív termesztéssel állítható elő, így a klímastratégia 

szempontjából nem érdemes támogatni az elterjedését. Annál inkább a biogáz üzemek 

felállítását, mely a metán mennyiségének csökkentésében játszik fontos szerepet. Az állati 
                                                 
15 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 43. oldal (Forrás: http://klima.kvvm.hu/documents/14/nes_080219.pdf. 
Letöltés ideje: 2010.08.15.) 
16 A háztartási gépek egy részén (mosó-, szárító-, hűtőgép stb.) fellelhető címkén az eszköz energiafelhasználás 
alapján való besorolása látható (A-G osztályig), valamint az eszköz hatékonyságáról is tájékoztatja a vásárlót. 
17 Célirányosan termelt energianövények, mezőgazdasági melléktermékek, hulladékok és egyéb szerves anyagok 
összessége. 
18 A területi igénye veszélyeztetheti az élelmiszer-termelést, a magas műtrágya és növényvédőszer-igény a 
környezeti terhelést növeli, a génmódosított, illetve inváziós fajok energianövényként való hasznosítása a 
természetes vegetációt és genetikai sokféleséget fenyegeti, valamint az egyes biomassza-hasznosítási módok a 
teljes életciklusukat tekintve több kibocsátással járnak, mint a fosszilis energiahordozók, vagyis negatív az 
energiamérlegük. 
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trágya, élelmiszeripari hulladék, ipari és lakossági szelektív hulladék, valamint a 

bioüzemanyag gyártás melléktermékeinek feldolgozására, semlegesítésére alkalmas a 

módszer, majd az ezzel keletkező biogáz a földgázhálózatba táplálva hasznosítható.  

Hazánk geotermikus adottságai kiemelkedőek, ennek ellenére jelenleg még csak a 

hőenergia termelés tekintetében hasznosítja hazánk ezt a kivételes képességet, bár a 

geotermikus energia állandó energia előállítása alkalmas és nincs termelési ingadozása sem  

A szélenergia lehetőségeinek kihasználása 

Magyarországon 2000 óta van jelen, 2010-ben már 15519 

darab szélerőmű állt a termelés rendelkezésére. A szél 

hasznosításának egyrészt tájvédelmi szempontú 

korlátozásai vannak, másrészt az ingadozó – szélerősségtől 

függő – termelés következtében az áram tárolásának 

megoldása nehézkes, nem lehet az aktuális villamos-

energia igényekhez alakítani az előállítást.  

A napenergia felhasználása már napjainkban is 

több helyen alkalmazott módszer a meleg víz előállítására 

és a fűtési igények kielégítésére. Az alacsony energia-

átalakítási hatásfok mellett az éjszakai és felhős időben 

bekövetkező termelési kiesés miatt a beruházási összeg csak nagyon lassan térül meg. A 

napenergia felhasználásának hatékonyabb módja az úgynevezett passzív hasznosítás, vagyis 

az épületek olyan módú tervezése és kivitelezése, hogy a lehető legtöbb napenergiát 

hasznosítsa.  

Magyarország földrajzi fekvéséből adódóan, bár sok a területén áthaladó víz 

mennyisége, ennek energetikai hasznosításának lehetősége nagyon kicsi, mivel már a 

kisméretű vízerőművek kialakítása is jelentős vízellátás-csökkenést okozna, illetve a 

természetvédelmi szempontok miatt sem lehet ezzel a lehetőséggel számolni. 

Az atomenergia hasznosítása a biztonsági kérdéseken túl rendkívül kedvező, mivel az 

energia-előállítás során nem bocsát ki káros anyagot a légkörbe. Mindazonáltal az ország 

jelenlegi atomenergia képességei csak kismértékben növelhetők tovább a Paksi Atomerőmű 

                                                 
19 Forrás: http://www.mszet.hu/index.php?mid=53 Letöltés ideje: 2010.11.28. 

Szélerőművek Magyarországon 
(Forrás: http://kp.hu/szeleromuvek-

%E2%80%93-mezogazdasagi-
termeszetvedelmi-szemmel Letöltés 

ideje: 2010.11.29.) 
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bővítésével, azonban az üzemidő meghosszabbítása már eddig is több alkalommal komoly 

problémákat idézett elő. 

A megújuló, környezetbarát energiaforrások elterjedésén túl a tüzelőanyag-váltás lehet 

a CO2 kibocsátás csökkentésének egyik módja. Hazánk az EU országok között vezető 

szerepet tölt be a földgáz alapú energia-előállításban (teljes energia-felhasználás 43%-a20), 

azonban nem szabad elfelejteni, hogy bár a földgáz az egyik „legtisztább” fosszilis 

energiahordozó, akkor is hozzájárul a károsanyag-kibocsátáshoz, továbbá az ország 

nagymértékű importra szorul nyersanyaghiánya következtében.   

 

A másik jelentős kibocsátásért felelő terület, a közlekedés átalakítása nem tűr 

halasztást, mivel a légköri szennyezés mellett a zajterhelés a környezeti károkon túl az emberi 

egészségre is ártalmas. A NÉS által megfogalmazott lehetőségek nagyrészt a társadalmi 

szemléletmód megváltozását célozza, többek között az egyéni közlekedésről a 

tömegközlekedésre való átállással, a gyaloglás és kerékpáros közlekedés népszerűbbé 

tételével, illetve a környezettudatos gépjármű-vásárlással. A politikai vezetés feladata 

ugyanakkor a P+R parkolók kialakítása, városi útdíjak kiszabása, a településeket elkerülő utak 

építése, illetve a megújuló üzemanyagok és alacsonyabb kibocsátású járművek használatának 

ösztönzése. A teherszállítás közútról vasútra, belvízi hajózásra, illetve kombinált szállításra 

való átállítása, továbbá az előállított termékek helybeni felhasználása nagyban csökkentené a 

környezeti terhelést és a károsanyag-kibocsátást.  

A mezőgazdaság és erdészet területe mind a kibocsátás miatt, mind annak csökkentése 

okán fontos tényező. A szektorban olyan módszerbeli változtatások elengedhetetlenek, mint a 

biogáz felhasználása vagy a környezetkímélő növénytermesztésre való átállás. A víztakarékos 

tájművelési technológiák és az energiatakarékos gépek alkalmazása komoly szerepet 

játszhatnak a kibocsátás-csökkentés lehetőségeinek alkalmazásában. Az erdőgazdálkodás 

területén az új erdők telepítésének ösztönzésekor figyelni kell az őshonos és gyorsan növő 

fajok (pl. akác, nyár, fenyő) egyensúlyban tartására, továbbá az illegális fakitermelés 

társadalmi és jogi intézkedésekkel való meggátolása is az erdőállomány védelmének egyik 

fontos vonulata kell legyen.  

                                                 
20 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 55. oldal (Forrás: http://klima.kvvm.hu/documents/14/nes_080219.pdf. 
Letöltés ideje: 2010.08.15.) 
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A hulladékkezelés témakörében a nemzeti stratégiai célok között első helyen szerepel a 

hulladékszegény termékek előnyben részesítése, illetve az újrahasznosítás kérdése. 

Napjainkra széles körben elterjedté vált a szelektív hulladékgyűjtés módszere, azonban 

társadalmi felvilágosító programokat kellene megvalósítani és ösztönözni a tudatos vásárlást, 

a kevesebb hulladékot termelő termékek preferálásának irányába. A hulladék biomassza 

(élelmiszer eredetű) biogázként való hasznosítása, illetve a begyűjtési rendszer kialakítása 

szintén lehetőséget nyújt a károsanyag-kibocsátás csökkentésére.  

 

Az alkalmazkodás feladatai 

 

A kibocsátást mérséklő lehetőségek mellett az alkalmazkodási feladatok egyaránt 

széleskörű megoldásokat biztosít, valamint egyaránt fontos és szükséges ahhoz, hogy 

hatékonyan tudjunk fellépni a klímaváltozás hatásai ellen. 

A természetes élőhelyek és a természetvédelem szempontjából a biodiverzitás 

fenntartása a jövőbeni célok egyik legfontosabbika. 

A természetvédelem nézőpontját minden szektor 

feladataiba integrálni kell, mivel csak így érhető el 

az elképzelések megvalósulása. A ma még 

védelemben nem részesülő területek esetében a 

természetvédelmi határok felülvizsgálata, illetve – 

többek között – a tarvágások engedélyezett 

területének csökkentése komoly szerepet játszik a 

természeti környezet védelmében.  

Az emberi egészség megóvásának, a 

szervezet alkalmazkodásának egyik fő komponense a tájékoztatás és lakosságfelkészítés 

területe, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése. A hőségtervek kidolgozása, az 

oltási gyakorlat felülvizsgálata, az érzékeny csoport számára speciális ellátás biztosításának 

kidolgozása, továbbá a városi „hőségzónák” kijelölése mind a politikai döntéshozatal és a 

háttérapparátus feladata. 

A hazánkban is korlátozottan rendelkezésre álló vízkészlet megóvása stratégiai 

célkitűzés, ennek értelmében a felszín alatti vizek felhasználásának csökkentése rendkívül 

A természetes élőhelyek védelme 
rendkívül fontos 

(Forrás: 
http://www.sulinet.hu/php/zz/fenntarthatosa
g/index_aloldal.php?cikk_id=69&szam_id

=16 Letöltés ideje: 2010.11.29.) 
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égető feladat. Az alkalmazkodási követelmények között szerepel az ár- és belvízre való 

felkészülés, a gátrendszerek továbbfejlesztése, valamint a vízvisszatartás előmozdítása a 

csatornahálózat kiépítésével, korszerűsítésével.   

A mezőgazdasági terméshozam várható csökkenése a könnyebben alkalmazkodó 

fajták (akár növénynemesítés útján) termesztésével és a takarékos öntözési technológiák 

bevezetésével kompenzálható. Az állattartás területén az őshonos, ezáltal az éghajlati 

viszonyokhoz jobban idomulni képes fajok egyedszámának növelése, valamint az 

erdőgazdaság tekintetében a gyakoribbá váló erdőtüzek megakadályozása, megelőzése a cél.  

Az épített környezet alakításában az önvédelmi képesség, így az alkalmazkodás helyi 

szintű fokozása a közösség saját feladata, ahhoz a központi irányítás csak útmutatást képes 

adni. Az ár- és belvizek hatásainak elkerülése miatt a part menti és ártéri, illetve a belvíz által 

érintett területeken való építkezések beszüntetése, a települések zöldterületének védelme vagy 

az épületek energetikailag hatékony átalakítása mind a települési vezetés hatáskörébe tartozó 

feladatok. 

A korábbiakban felsorolt feladatok, lehetőségek minél hamarabbi megvalósítása a 

későbbi következményeket és költségeket csökkentik, azonban fontos látni azt, hogy a 

hatások elleni védekezésen túl a probléma gyökerét kell kezelni ahhoz, hogy sikeres legyen a 

klímaváltozás elleni küzdelem. A feladatok végrehajtásáról a politika dönt, de a társadalmi 

támogatás, az üzleti szféra és a média szerepe egyaránt jelentős. 

 

A kormányzat hatáskörébe tartozik mindenekelőtt a társadalom szemléletmódjának 

alakítása, az erre kialakított kampányok megvalósítása, a változást ösztönző pénzügyi 

rendszerek kidolgozása. A gazdasági szereplők versenyeztetése mellett a fejlesztésekhez 

nyújtandó hitelkonstrukciók és állami támogatási rendszerek, esetlegesen környezetvédelmi 

adóreform végrehajtására lenne szükség. Az oktatás-nevelés legalsó szintjétől kezdve a 

felnőtt- és továbbképzésig szerepet kell, hogy kapjon a klímaváltozás és hatásainak kérdése az 

általános alkalmazási módszerektől a gyakorlati helyzetek megoldásáig. A kutatás-fejlesztés 

projekt formájú támogatása mindenképp szükségszerű, illetve az európai országok kutatási 

eredményeinek feldolgozása, a többi állam intézkedéseinek honosított átvétele. Egy egységes 

adatbázis létrehozása a kutatási tevékenységek háttérbázisát teremthetné meg, mely teljes 

körű és rendszeresen frissített adatokat szolgáltatna.  
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A társadalom szereplőinek fogyasztási lehetősége az elmúlt évszázadban rohamosan 

nőtt, mely pazarláshoz vezetett, amivel arányosan nőtt a hulladék mennyisége és vele a 

környezeti ártalmak. Ennek okán ma az a legfontosabb társadalmi (lakossági) feladat, hogy 

ésszerűsítsük a fogyasztásunkat és az energiafelhasználást. A klímatudatos fogyasztás – 

helyben gyártott termékek preferálása – mellett a közlekedési szokások átalakítása rendkívül 

fontos lépés az éghajlat-változás okozta hatások csökkentésében.  

Hazánkban az üzleti szféra szereplőinek igen kis része, csupán az élmezőnyt jelentő 

cégek 8%-a21 tesz konkrét lépéseket a Földünk megóvása érdekében. A vásárlói tudatosság 

kialakítása nagyban befolyásolná Magyarország kibocsátásának alakulását, hisz ha nincs 

társadalmi igény a környezetbarát megoldásokra, azok nem tudnak elterjedni. A vállalatok 

feladatai között szerepel a működéssel kapcsolatos energia-, anyag- és erőforrás-felhasználás 

ésszerűsítése, mely a költséghatékonyságot is magával vonzza, továbbá a termékek és 

szolgáltatások „zöldítése, illetve a társadalmi mozgalmak aktív támogatása – ez nem utolsó 

sorban komoly reklámot és pozitív megítélést eredményez a cégeknek.  

A civil szervezetek szerepe a társadalom mozgósításában kiemelkedő, hiszen ők 

képesek a legközelebbi kapcsolat kialakítására a közösségekkel, egyénekkel. Az ilyen típusú 

szervezeteknek a cselekvési programok kidolgozásában és a központilag támogatott 

kampányok megvalósítása mellett az ellenőrző munkában kell szerepet vállalni.  

A társadalmi szerveződés legalacsonyabb szintje, a közösségek tevékenysége általában 

a legeredményesebb, mivel a közösség tagjait pozitív példamutatással és nem kényszerítő 

eszközökkel bírják rá a gyakorlat követésére. Ezen tevékenységek önkormányzati, vagy akár 

egyházi – mint közösségszervező- és összetartó szervek – támogatása rendkívül fontos. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni a média erejét, mely a figyelem felhívása mellett 

a téma napirenden tartására egyaránt alkalmas. Képes teret adni a politika és a civil 

szervezetek közti párbeszédnek, ezzel elősegítve a feladatok hatékony végrehajtását.  

                                                 
21 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia,96. oldal (Forrás: http://klima.kvvm.hu/documents/14/nes_080219.pdf. 
Letöltés ideje: 2010.08.15.) 
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Összegzés 

 

A globális klímaváltozás hatásai és káros következményei hazánkban is 

tapasztalhatóak, így az ellenük való fellépés rendkívül sürgető feladat. A hazánk éghajlat-

változási stratégiájában megfogalmazott kibocsátás-csökkentési, illetve alkalmazkodási 

megoldások lehetőséget biztosítanak a problémák kezelésére és elkerülésére, hiszen ezek 

mihamarabbi megvalósítása nélkül súlyos természeti és emberi, valamint anyagi károkkal kell 

szembenéznünk. A megelőzés ráfordítása elenyésző az előre látható következmények 

költségeihez képest. 

Mind a politikai döntéshozók, mind pedig a társadalom minden tagjának közös 

feladata a klímaváltozás elleni küzdelemben való aktív szerepvállalás, mivel a felelőtlen 

emberi tevékenység következményeivel kell napjainkban és a közeljövőben szembenéznünk. 

Az elméleti javaslatok gyors és hatékony megvalósítása nem tűr halasztást, mielőtt 

visszafordíthatatlanná válik a helyzet, ezzel kockára téve a Föld és emberiség következő 

generációinak sorsát. 
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