
 

KLÍMAVÁLTOZÁS 

A klímaváltozás a gazdasági és a társadalmi életünkre 

is kihatással van, és a természetes ökológiai 

rendszereket is befolyásolja. Az ipari és emberi 

tevékenységek következtében radikálisra növeltük a 

szén-dioxid és egyéb üvegházhatású gázok 

koncentrációját, ami fokozza a klímaváltozás negatív 

trendjeit. Olvadó jégtáblák, emelkedő tengervízszint, 

szélsőséges időjárás, árvíz és szárazság csak néhány 

jellemző és már érezhető következmény. Az 

éghajlatváltozás negatív gazdasági hatásainak 

mérséklésére a jövőben a vállalatoknak is pénzt kell 

fordítaniuk. Ezek a jövőbeni kiadások az alábbiak 

lehetnek: a klímaváltozás megelőzési és adaptációs 

költségei, a kármentesítési költségek és az emberi 

beavatkozás hiánya következtében jelentkező károk 

költségei. Ezért is alapvető, hogy az üzleti szektor 

felismerje a klímaváltozással kapcsolatos kockázatokat 

és kezelni tudja azokat. A kockázatok minimalizálása 

és a klímaváltozás okozó emissziók mérséklése mellett 

ugyanakkor a változásokhoz való rugalmas 

alkalmazkodás lehetővé tévő intézkedések, újfajta 

modellek, technológiák és megoldások is szükségesek. 

TÉNYEK ÉS TRENDEK, ahol változás szükséges 

Az Action 2020 Magyarország program során kiemelt tények és trendek, ahol változás szükséges:  

FOSSZILIS ALAPÚSÁG 

o Az energiafelhasználás 80%-a fosszilis tüzelőanyagokhoz kötődiki 

o A villamosenergia-termelésben 46% a fosszilis energiahordozók, 46 % az atomenergiaii és csak 8 % a 

megújuló energia arányaiii 

o Túlnyomórészt fosszilis alapú közlekedésiv 
 

NAGY MÉRTÉKŰ ÉS NEM HATÉKONY ENERGIA-FELHASZNÁLÁS 

o Az összes hazai üvegházhatású gázkibocsátás 84 %-a származik közvetlenül gazdasági tevékenységből, 16% 

háztartási fogyasztásbólv 

o Az összes energiafelhasználás 40%-a az épületekhez kötődikvi, alig van alacsony vagy nulla energiaigényű 

épületvii 

o A keletkező hulladék 4,4%-a kerül energetikai hasznosításraviii 

o Alacsony szintű az energiatudatosság, nem fenntartható fogyasztás és életmód 

 

- FELMELEGEDÉS: A globálisan növekvő üvegházhatású gázok közel 2°C-os globális felmelegedést okoznak 2050-

reix, ami hazánkban már jelenleg is érezhető, ez növeli az időjárás (aszály, hőhullámok) és vízjárás (vízhiány, 

árvizek) szélsőségeit, fokozza az egyes betegségek terjedését  

- KISZOLGÁLTATOTTSÁG: Fokozódik a klímaváltozás miatti sérülékenység, egyre nagyobb a kiszolgáltatottság és a 

tehetetlenség  

- JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK: 2014 nyarán csupán egyetlen tartós esőzés több mint egymilliárd forintos kárt okozott 

a mezőgazdaság veszteségein felülx 

- ÉLELMISZERELLÁTÁS: A mezőgazdasági termelés biztonsága folyamatosan csökken, az élelmiszer/takarmány 

ellátás biztonsága egyre gyakrabban veszélybe kerül.  

 

MŰKÖDÉSI ÉS ELLÁTÁSI LÁNC KOCKÁZATOK: 

KISZÁMÍTHATATLANSÁG: 

egyre rosszabb 

tervezhetőség, 

rövidtávra fókuszáló 

döntéshozatal 

KÉSÉS ÉS BÉNULTSÁG az 

alapanyag-ellátásban, 

logisztikában, munkába 

járásban 

GYÁRTÁSKIESÉS 

közüzemi szolgáltatás 

akár tartós kimaradása 

miatt 

Egészségügyi 

kockázatok miatti 

MUNKAIDŐ KIESÉS 



 

 

Vannak további releváns tények és trendek a 

klímaváltozáshoz kapcsolódóan, amelyet az Action 2020 

Magyarország program során megvitattunk, ám végül a 

közvetlenül megcélzott kihívások közé nem kerültek be, 

ugyanakkor a prioritás jelentőségének érzékeléséhez és 

a teljességhez hozzátartozik ezek megemlítése is. 

2050-re 2°C-os növekedést prognosztizálnak – 

belekalkulálva komoly ipari technológiai fejlesztéseket 

is már. Az elmúlt 130 évben tapasztalt – és főleg 

emberi/ipari tevékenység által okozott 1°C-os 

felmelegedésből 2 tized az elmúlt három év eredménye, 

ami figyelmeztető értékű. A negatív folyamat 

következtében közösségek és iparágak semmisülhetnek 

meg. A megújuló energia aránya a primer 

energiafelhasználásban jelenleg csupán 7%. xi . A 4,3 

millió lakást kitevő állomány 70%-a nem felel meg a 

korszerű hőtechnikai követelményeknek. xii  A 

hagyományos agrotechnikai gyakorlat felelős az összes 

ÜHG-kibocsátás 13-15%-ért.xiii Az áruszállításban a közút 

részaránya hét év alatt 54%-ról 73%-ra nőtt, a vasút 

részaránya 31%-ról 18%-ra esett visszaxiv, mindkettőnél 

a fosszilis alapúság jellemző még. A hazai lakosság 66%-

a nincs felkészülve (nem képes vagy nem hajlandó) arra, 

hogy többet fizessen a megújuló energiaforrásokból 

származó energiáért.xv 

A globális klímaváltozási folyamatokhoz hazánk 

kibocsátása minimális mértékben járul hozzá, ezért 

különösen fontos, hogy Magyarországon e témában az 

ezt befolyásoló társadalmi és emberi hatásokkal is 

foglalkozzunk a globális felelősségvállalás mellett.  

Akadályozza az egységes programok kidolgozását, hogy 

a kibocsátási és egyéb kapcsolódó adatok nem 

nyilvánosan hozzáférhetőek, nem létezik elérhető, 

átlátható, egységes riporting rendszer a vonatkozó 

adatokról. 

A megelőző és adaptációs/alkalmazkodási intézkedések 

megfelelő ösztönzéséhez elengedhetetlen a 

szabályozás, piaci önszabályozás és a piaci ösztönzők 

hármasságának együttes hatékony működése, továbbá 

a fenntartható fogyasztói igények kialakítása, 

ösztönzése, az általános és energiatudatos 

szemléletformálás.  

 

 

Az Action 2020 Magyarország program során azonosított legfőbb magyarországi célok 2020-ig, amelyekhez az üzleti 

szektor is jelentősen hozzá tud járulni.  

A KLÍMAVÁLTOZÁST ELŐIDÉZŐ KOCKÁZATOK ÉS KIBOCSÁTÁSOK MÉRSÉKLÉSE STRUKTURÁLIS ÉS 

TECHNOLÓGIAI ÁTALAKÍTÁSSAL 

1. Áttérés az alacsony karbon-felhasználású gazdaságra az energiatakarékosság, ipari energia hatékonyság, tiszta, 

környezetkímélő technológiák és a termékek és szolgáltatások életciklus alapú fejlesztése révén. 

2. Klímaváltozásból eredő kockázatok kezelése, rugalmas alkalmazkodás kialakítása monitoring, oktatás és 

kommunikáció, továbbá új technológiai és üzleti modell fejlesztések révén 

3. Az egy főre vetített üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése klímabarát közlekedés és épületek révén, 

valamint a megújuló energia arányának 15%-ra növelése a bruttó végső energia-felhasználásban 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annak érdekében, hogy a klímaváltozásból eredő kockázatokat csökkentsük nem csak rövid, de közép és hosszú 

távon is, több nemzeti és nemzetközi stratégia, egyezmény is foglalkozik a témával. Jelen szakmai anyag kidolgozása 

során többek között az alábbi nemzetközi és hazai egyezmények anyagait dolgoztuk fel: a kiotói egyezmény és az 

ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye, Magyarország éghajlat-változási és megújuló energiával kapcsolatos 

stratégiái és cselekvési tervei. 

 

Az Action 2020 Magyarország program a hazai üzleti vállalkozásokat kívánja cselekvésre ösztönözni az ambiciózus, 

mégis reális célok meghatározásával és az ezek megvalósításához hozzájáruló üzleti megoldások azonosításával, 

terjesztésével és új megoldások fejlesztésével. 
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