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1. tanulási egység: Globális és lokális környezeti problémák. A termelés és 
fogyasztás környezeti problémái. A légkör mint szennyezést fogadó közeg. A 

vízszennyezés és szennyvizek elhelyezésének problémaköre. 

1.1 50 éves hómaximum Ausztráliában 

20 éve nem látott mennyiségű hó hullott Ausztrália 
keleti partvidékén, Új-Dél-Wales államban, ahol 
több hegyi főút járhatatlanná vált a szokatlan téli 
időjárás miatt. Mindeközben autók lángoltak egy 
kaliforniai főúton. 

A Sydneytől nem messze nyugatra található Kék-
hegységben 20 centiméter hó esett. A térség egyik 
kisvárosának, Orange-nak a lakói az ABC televíziós 
csatornának arról számoltak be, hogy ilyen sok hó 50 éve nem hullott a településen. Néhány településen 
az iskolák zárva maradtak, a hegységen keresztülvezető több főút pedig járhatatlanná vált. A hóesés 
következtében mintegy 9500 háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás. Sajtójelentések szerint Új-Dél-
Wales fővárosából, Sydneyből sokan vonattal útra keltek, hogy megcsodálhassák a fehér tájat. 
Északabbra, Queensland államban is havazott néhány helyen. Sok ottani lakos elmondása szerint 
korábban még soha életében nem látott havat. (MTI) 

Mindeközben autók lángoltak egy kaliforniai főúton. Kaliforniában gyakoriak a bozóttüzek, különösen az 
elmúlt négy évben, mióta szélsőségesen aszályossá vált az időjárás arrafelé. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/2015/07/19/50-eves-homaximum-ausztraliaban letöltve: 2015. július 26. 

1.2 Kína megszegte a Montreali Egyezményt 

Évekig találgatták a szakértők, hogy honnan jön a nagy 
mennyiségű ózonréteget károsító gáz. Titkos nukleáris 
fejlesztéseket sejtettek a háttérben, de a megoldás 
prózaibb − olcsó kínai nyílászárók veszélyeztetik a 
bolygót. A héten Bécsben ülésezik egy nemzetközi 
bizottság, hogy megoldást találjon a helyzetre. 

A freon (avagy fluor-triklórmetán, Freon-11, CFC-11 vagy 
R-11) egy klórozott-fluorozott szénhidrogén vegyület, 
amelyet 1987 előtt nagy mennyiségben gyártottak és rengeteg célra használtak; hogy csak két nagyon 
gyakori alkalmazást említsünk: dezodorok hajtógáza és hűtőgépek töltőgáza is leginkább freon volt. 
Egészen addig, míg a tudósok rá nem jöttek, hogy a freonnak – és a hozzá hasonló halogénezett 
szénhidrogén gázoknak – kiemelkedő szerepe van az üvegházhatás kialakulásában és az ózonréteg 
roncsolásában.  

A probléma kezelésére fogadták el 1987-ben a montreali nemzetközi egyezményt, amelynek 
köszönhetően sikerült is visszaszorítani a légkör freontartalmát. Ezt az egyezményt szegte meg valaki a 
közelmúltban, és bár a májusi vizsgálat arra jutott, hogy valószínűleg Kelet-Ázsiában vannak olyan 
vegyipari üzemek, amelyek ismét freont gyártanak, a kérdés diplomáciai érzékenysége miatt akkor 
konkrét országot még nem neveztek meg. 

http://index.hu/kulfold/2015/07/18/autok_langoltak_egy_kaliforniai_fouton/
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/07/19/50-eves-homaximum-ausztraliabann
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A tudósok hosszú ideig álltak értetlenül a tény előtt: egy a Föld ózonrétegét súlyosan károsító, a globális 
felmelegedést is gyorsító gáz jelenléte a légkörben - annak 2010-es nemzetközi tiltása ellenére - alig-alig 
csökken - írja a BBC.  

Úgy sejtették, valahol Ázsiában, feltehetően nukleáris fegyverek fejlesztéséhez használják titokban a 
CFC-11 nevű anyagot. Ázsiával igazuk volt, ám kiderült: "Urándúsítás helyett poliuretán-habosítás áll a 
CFC-11 kibocsátás hátterében. Vagyis, a kínai nyílászáró és szigetelés-gyártó ipar felelős az ózonréteg 
pusztulásáért."  

Egy brit környezetvédő szervezet, az EIA járt utána a kérdésnek, és azt találták, a kínai belső piacra 
termelő cégek nagyjából 70 százaléka használja a tiltott anyagot. Ennek oka, hogy a CFC-11 egész 
egyszerűen a legolcsóbb és legjobb minőségű elérhető habosító anyag.  

Döbbenetes, hogy ezek a cégek nyíltan vállalják egy illegális szer használatát - nyilatkozta a civilek egy 
szóvivője. Kína aláírója az ózonréteget károsító anyagok használatát szabályozó montreali 
egyezménynek, így elméletileg gazdasági szankciókkal kényszeríteni lehetne a CFC-11 tiltásának 
betartatására. Ám az egyezmény 1987-es aláírása óta nem volt példa szankciók kivetésére, így ez most 
sem valószínű. Az egyezmény kapcsán minden esetre a héten Bécsben találkoznak a delegáltak, hogy 
megoldást keressenek a problémára. 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2018/07/09/kina-megszegte-a-montreali-egyezmenyt letöltve: 2018.július 11. 

1.3 Állj ki a magyar természetért − Európában is! 

A hazai és európai természeti értékek megőrzésében fontos 
szerepet játszik a jogszabályi környezet, amely védelmüket 
biztosítja. Egyes érdekcsoportok szerint azonban a természet 
védelme gátolja a kontinens fejlődését. Engedve a rövid távú 
gazdasági érdekeknek, az Európai Bizottság azt fontolgatja, 
hogy gyengíti azokat a jogszabályokat, amelyek óvják a 
természeti erőforrásokat, biztosítva ezzel a jövő generációk 
életlehetőségeit. Ez az Európai Unió összes országát, ezzel 
Magyarországot, a magyar természeti értékeket is érinti. 

Eljött tehát az idő, hogy a hazai színterek után hallassuk a hangunkat Európában is, és kiálljunk természeti 
kincseink védelméért. 

Európa szerte több mint száz szervezet, köztük a WWF, a Friends of The Earth és a BirdLife mozgalmat 
indított, hogy az Európai Bizottság által az uniós természetvédelem értékelésére kiírt társadalmi 
konzultáción minél többen részt vegyenek. 

Magyarország három legnagyobb természetvédelmi civil szervezete, az MTVSZ, az MME és a WWF 
képviseli itthon a mozgalmat, és elkészítette a válaszokat a konzultációs kérdőívre. Így Neked nincs más 
dolgod, mint ezeket megnézni, és ha egyetértesz, egy kattintással elküldeni őket az Európai Bizottságnak. 

Ezzel kinyilvánítod a véleményed, hogy a természetvédelmi jogszabályokat nem gyengíteni, hanem 
betartani és kiterjeszteni szükséges! 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/2015/06/28/allj-ki-a-magyar-termeszetert-europaban-is letöltve: 2015. július 26. 

http://greenfo.hu/hirek/2018/07/09/kina-megszegte-a-montreali-egyezmenyt
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/06/28/allj-ki-a-magyar-termeszetert-europaban-is
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1.4 Olajfúrás az Adrián – tiltakozz Te is! 

Látványos demonstrációval és „Tiszta Adriát! Olaj helyett megújulókat!” feliratú 
transzparensekkel indított aláírásgyűjtést a Greenpeace Budapesten. A szervezet az Adriai-tenger 
horvát partjainál tervezett olajkitermelés ellen tiltakozik. A horvát kormány 2015 elején ugyanis öt 
olajipari cégnek adott engedélyt olajkitermelésre, így hamarosan fúrótornyok lephetik el a magyar 
turisták által is kedvelt horvát tengerpart horizontját. 

A Greenpeace célja, hogy 100%-ban megújuló energiaforrások lássák el energiával az Adriai-tenger 
horvát parti régióit. A petícióhoz augusztus végéig a tisztaadriat.hu oldalon lehet csatlakozni. 

Most bárki lehet Greenpeace-aktivista! Aláírásgyűjtőink egész augusztusban kint lesznek Budapest és a 
nagyobb vidéki városok utcáin, és a hatalmas fotófal előtti igazi greenpeace-es aktivistacsónakba ülve 
bárki csatlakozhat a kampányhoz. A tervezett horvátországi fúrótornyok mindössze 10 km-nyire 
helyezkednének el nemzeti parkoktól, és olyan történelmi városoktól, mint például Dubrovnik. Az 
olajkitermelési tervekkel a horvát közvélemény többsége nem ért egyet, és a lakosság 74%-a 
népszavazással döntene a kérdésben. A Greenpeace Magyarország Tiszta Adriát! elnevezésű kampánya 
ehhez a tiltakozó mozgalomhoz csatlakozik most, hiszen mint ahogy itthon, nemzetközi szinten is azért 
küzdünk, hogy a jövőnket évtizedekre befolyásoló energiapolitikai kérdésekről valódi társadalmi 
egyeztetés folyjon. 

Az olajkitermelés mindig nagy veszélyt jelent az élővilágra, ám az Adriai-tenger részleges zártsága miatt 
ez ott különösen nagy kockázattal járna. Egy esetleges olajkiömlésnek nemcsak a magyarok által is 
annyira kedvelt turizmusra, de a kulcsfontosságú halászati iparra és az Adriai-tenger érzékeny élővilágára 
is végzetes hatása lenne. A lassú áramlatok miatt ugyanis a vízcserélődés akár 80 évig is eltarthat – a 
köves partszakasz miatt pedig a kiömlött olaj eltakarítása rendkívül bonyolult és drága lenne. Pedig a 
delfinek, teknősök mellett itt él a Föld egyik leginkább veszélyeztetett állatfaja, a mediterrán barátfóka is. 

Horvátországban 30%-kal magasabb a napsütéses órák száma, mint Németországban. Az adriai ország 
mégis az egyik legelmaradottabb EU-tagállam a napenergia hasznosítása terén. Mindeközben egy 2014. 
júniusi felmérés szerint, a horvátok több, mint 90%-a támogatja, hogy az ország energiapolitikája a 
megújuló energiahordozók használatán alapuljon. Ráadásul a horvát partok mentén kitermelni tervezett 
olaj elégetése további sok millió tonnányi üvegházhatású gáz kibocsátásához vezetne, pedig a globális 
felmelegedést már most is csak úgy tudjuk a kritikus 2°C-os szint alatt tartani, ha az eddig feltáratlan 
szénhidrogénkészleteket (olaj, gáz, szén) a földben hagyjuk. A Greenpeace álláspontja szerint felelőtlen 
és etikátlan e hatásokat figyelmen kívül hagyni, főleg 
néhány hónappal a 2015. novemberi párizsi 
klímacsúcs előtt, amely kulcsfontosságú lesz a 
klímaválság elleni küzdelemben. 

A magyarországi horvát nagykövetségnek címzett 
petícióval most bárki tehet azért, hogy ne kezdődjön 
olajkitermelés az Adriai-tenger horvát partjainál, és 
hogy Horvátország elkezdje építeni a 100%-ban 
megújulókon alapuló jövőjét. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/2015/07/24/olajfuras-az-adrian--tiltakozz-te-is letöltve: 2015. július 26. 

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/legy-aktiv/Tiszta-Adriat/
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/07/24/olajfuras-az-adrian--tiltakozz-te-is
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1.5 Káoszba fulladt a szúnyogírtás 

Teljes a káosz a szúnyoggyérítésben: a 
katasztrófavédelem megrendelésére dolgozó 
repülők fürdőzőket permeteztek le a Balatonnál és 
a Velencei tónál, a szúnyogirtásra alkalmatlan 
időpontban szállnak fel a repülőgépek, a lakossági 
tájékoztatás pedig elmarad. 

Az LMP nyílt levélben tudakolja az illetékes minisztertől 
a fejetlenség okait, és mielőbbi lépéseket sürget: a párt 
szerint többek között szükség lenne egy sms-értesítési rendszer mielőbbi bevezetésére. 

Mióta a szúnyoggyérítés megszervezése a katasztrófavédelem feladatkörébe tartozik, a tevékenység 
végzésében még a korábban is nagyobb fejetlenség tapasztalható. A Pintér Sándornak írt levelében az 
LMP konkrét példákat is felsorolt a Balatonról, illetve a Velencei-tóról: előfordult, hogy a nyílt víz fölött 
permeteztek, aminek semmilyen szakmai indoka nincs, az pedig visszatérően megtörténik, hogy előzetes 
értesítés nélkül fürdési időben szórják le a parti szakaszokat. 

A belügyminiszternek címzett levél a fenti esetek tisztázását és a felelősségi viszonyok egyértelművé 
tételét, valamint egy sms-értesítési rendszer bevezetését sürgeti. A párt szerint az állandósult 
kormányzati átszervezési láz nem lehet indok a jogi előírások megkerülésére, az egészség és a környezet 
veszélyeztetésére. Ezért várjuk a miniszter tájékoztatását arról, hogy milyen lépéseket kíván tenni a 
felelősségre vonás, a szankcionálás, és a későbbi hasonló esetek megelőzése érdekében. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/2015/07/23/kaoszba-fulladt-a-szunyogirtas letöltve: 2015. július 26. 

1.6 Süttetik a hasukat az óceán közepén, mégis a londoni szmog 

dupláját szívják 

Egymásra licitálva bocsátják vízre hatalmas 
luxushajóikat az üzemeltetők. A 38 milliárd dolláros 
iparág azonban nem kíméli a környezetet. A 
közvetlen közelit sem, de ezt talán az utazók maguk 
sem tudják. 

Majdnem négy futballpálya hosszúságú, 18 emeletnél 
is magasabb, és közel 230 ezer tonna a vízkiszorítása. 
A maximális befogadóképessége majdnem 6900 utas, 
akiket 2200 fős személyzet szolgál ki. A szórakozást 22 étterem, 42 bár, három óriási vízi csúszda, három 
színház, egy kaszinó és egy körhinta garantálja, a parkokat és sétányokat 12 ezer növénnyel és fával 
ültették be. Az első körútját – Barcelonából indulva és francia, olasz városokat érintve – megtett 
Symphony of the Seas a világ jelenleg legnagyobb luxushajója, és minden tekintetben méretesebb, mint 
a valaha épített legnagyobb hadihajók, a Nimitz osztályú amerikai repülőgép-hordozók. 

A nagyobb a jobb – lehetne a mottó a luxus-óceánjárók piacán, hiszen a hajók mérete folyamatosan nő. 
A Symphony of the Seas elsősége sem tart sokáig, hiszen anyacége, a miami székhelyű amerikai–norvég 
Royal Caribbean flottájában 2021-re várják az újabb rekordert. De a méretnövelést nem csak új 
tengerjárók építésével lehet elérni. A monacói Silversea például keresztben szó szerint kettévágatta a 
Silver Spirit nevű hajóját, és az átalakítás során betoldottak a közepére egy 15 méteres darabot. A 

http://www.greenfo.hu/hirek/2015/07/23/kaoszba-fulladt-a-szunyogirtas
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mérnöki csodát végrehajtó palermói Fincantieri Shipyard 850 tonna acélt használt fel a műtéthez, a 
megnövelt hajó kapacitása 15 százalékkal növekedett. 

A megállíthatatlan méretnövekedést az hajtja, hogy a jelenleg 38 milliárd dolláros óceánjáró-piac 
folyamatosan bővül. Becslések szerint az idén 27,2 millió utas fordul meg valamelyik luxushajón, tizedével 
több, mint két éve. A növekedés 2011 és 2016 között bő 20 százalékos volt. Az óceánjárókat üzemeltetők 
szövetségének adatai szerint legalább 80 új hajó építése folyik, ezekből csak az idén 27 csatlakozik a 
jelenleg szolgálatban lévő 449 társához, köztük egy-két folyami is. A tengerjárók globális piacának 80 
százalékát három társaság uralja: a Royal Caribbean, a szintén miami székhelyű amerikai–brit Carnival 
és a Nasdaq elektronikus tőzsdén jegyzett, amerikai–bermudai Norwegian. 

A legtöbb úszó luxusszálloda – minden harmadik – a Karib-tenger térségében cirkál, utána 15 százalékos 
részesedéssel a Földközi-tenger következik. Egyre népszerűbb a káosz és háborúk sújtotta Közel-Kelet 
is, például a Szuezi-csatornán átkelve a Vörös-tenger és a Perzsa-öböl. Főként azért, mert egy útra 
felfűzhető néhány bakancslistás látványosság, így a gízai piramis, a jordániai Petra, Jeruzsálem, Dubai 
vagy az arábiai sivatag. Ezek a helyek többnyire biztonságosak, a hajókat pedig fegyveres személyzet 
őrzi. Dubaiban 2009-ben 87 tengerjáró kötött ki, a legutóbbi téli szezonban már majdnem kétszer ennyi. 
Egyre kedveltebb a meleg Kuba, illetve Alaszka jéghegyekkel tarkított környéke is. 

Az utazóközönség vegyes, a tehetőseken kívül az óceánjárás a húszas-harmincas korosztályban és az 
unokáikat nyaraltató nagyszülők körében is népszerű. Az utasok egyharmada egy felmérés szerint évi 80 
ezer dollárnál kevesebbet keres. A többség – 11,1 millió – amerikai, a második legnagyobb náció pedig 
a 2,1 milliós kínai. Az óceánjárók jelenlegi királynője, a Symphony of the Seas fedélzetén az első hétnapos 
útra személyenként már 1100 dollárért fel lehetett jutni, a kétágyas, tengerre néző, erkélyes szoba 17 
négyzetméteres. A kétszintes családi lakosztály 125 négyzetméteres, saját csúszdával, nagy képernyős 
tévével, léghoki- és pingpongasztallal, de ennek ára a hét éjszakára már 60 ezer dollár. 

A hajók által kínált lehetőségek és látványosságok határa a csillagos ég. Ilyen attrakció például a tetőkert 
vagy a hajó oldalán lévő, úszó platform, amely még közvetlenebb kapcsolatot teremt a tengerrel. 
Csakhogy a hajók nem kímélik a környezetet. A szennyvíz például általában a tengerben köt ki, a 
legnagyobb hajók motorjai pedig egyenként naponta 150 tonna üzemanyagot égetnek el: egységnyi idő 
alatt annyi szén-dioxidot bocsátanak ki, mint 83 ezer autó. 

A szálló por – vagyis a 10 mikronnál kisebb részecskék – esetében egy nagy tengerjáró annyira szennyezi 
a levegőt, mint egymillió autó együttvéve, a kén-dioxid tekintetében pedig 376 millió autónak felel meg. A 
szennyezési arány azért is ilyen elképesztően magas, mert az óceánjárók társasház nagyságú motorjait 
általában nehézolajjal üzemeltetik. Vagyis azzal a visszamaradt termékkel, ami a finomítás során az 
autókba kerülő benzin, gázolaj előállítása után keletkezik. Ez olcsóbb, mint más üzemanyag, de a 
kéntartalma is jóval magasabb. 

Ennek az is következménye, hogy egy luxus-óceánjárón a finomrészecskék aránya magasabb, mint egy 
nagyvárosban (máshol is megkérdőjelezik, hogy a szabadban a levegő jó is). Legalábbis a Channel 4 brit 
tévécsatorna dokumentumfilmjének mérései azt mutatták, hogy a hajókémények szomszédságában és 
mögötte a szálló por koncentrációja a duplája a londoni belvárosénak. Bár az óceánjárókat üzemeltető 
társaságok azt állítják, hogy az utóbbi másfél évtizedben sokat javult a hajók hatékonysága, csökkent a 
fogyasztás és az üvegházhatású gázok kibocsátása, az igazi megoldást a „zöld hajók” jelentik majd. 
Egyelőre azonban csupán a tengerjárók kevésbé szennyező nemzedéke jön, a Carnival még az év vége 
előtt mutatja be a világ első, cseppfolyós gázzal üzemelő hajóját. A norvégiai Hurtigruten új hajójába 
elektromos motort is építenek, így ez lesz az iparág első hibrid hajtású tengerjárója. A japán Peace Boat 
által megrendelt Ecoship pedig LNG-motorokkal, szélturbinákkal és hatalmas napelem vitorlákkal lesz 
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felszerelve. A félmilliárd dollárba kerülő és a finn Arctech által épített hajó szén-dioxid-kibocsátása 
azonban így is legfeljebb 40 százalékkal lesz kisebb, mint egy hagyományos óceánjáróé. 

Forrás: http://hvg.hu/tudomany/201824__luxusoceanjarok__meretnovekedes__tengerszennyezes__uszva_vigadnak letöltve: 2018. július 
24. 

1.7 Fukusimai sugárzás a kaliforniai borban 

Radioaktív felhőben fürösztötte Észak-Amerikát a 
fukusimai atomerőmű-baleset. Farmakológusok 
most megtalálták a radioaktív anyagok kémiai 
lenyomatát egy akkoriban Kaliforniában készült 
borban. 

A hidegháborús időkben folytatott nukleáris kísérletek 
1980-ban értek véget, amikor Kína is leállította a maga 
programját, de az évtizedekig tartó robbantgatás 
hosszútávú radioaktív nyomot hagyott a bolygón. Leginkább cézium-137 izotópot, az urán-235 izotóp 
hasadásakor keletkező radioaktív mellékterméket.  Miután a 137Cs bejárta a légkört, nyomai megjelentek 
a táplálékláncban is, ami vitathatatlanul nem egy örömhír, viszont 2001-ben Philippe Hubert francia 
farmakológus felfedezte, hogy a nem kívánt izotóp segítségével anélkül is meg tudja állapítani egy bor 
korát, hogy kinyitná az üveget. Ez pedig hasznos fegyverré vált a borhamisítás azon válfaja ellen, amikor 
egy fiatal bort megpróbálnak idősnek feltüntetni, hogy felárazhassák. A hasonló üzelmek különféle vegyi 
és izotópelemzésekkel korábban is tetten érhetők voltak, de csak ha kinyitották a palackot, ami csökkenti 
a bor értékét. 

Már Csernobil is nyomott hagyott a borban 

A 137Cs azonban radioaktivitásánál fogva a nem invazív vizsgálatot is lehetővé teszi. Az izotóp által 
kibocsátott, megkülönböztető erejű gamma-sugárzás a borban megtalálható Cézium-137 mennyiségével 
arányos. Ha ezt összevetik az éves légköri adatokkal, könnyen megállapítható, mikor készült a bor. 
Logikusan, ha nincs 137Cs, a bor 1980 után készült. 

Csakhogy az 1986-os csernobili katasztrófa következményei megintcsak 137Cs-sel árasztották el a 
légkört, Hubert és kollégái meg is találták a borokban ennek nyomait. Innen jön az ötlet, hogy 
megvizsgálják, vajon a fukusimai atomkatasztrófa is érezteti-e a hatását- számolt be a qubit. 

2011. márciusában egy földrengés és cunami után a japán erőmű három reaktorában zónaolvadás 
történt, négy reaktorblokk pedig szerkezetileg károsodott. Az akkor keletkező radioaktív felhő hasadási 
melléktermékekkel borította el Észak-Amerikát is. 

Porrá lett bor 

Hubert és kollégái kutatásukban 2009 és 2012 közötti évjáratú kaliforniai cabernet sauvignonokat 
vizsgáltak. Előfeltevésük szerint a 2011 márciusa előtt készült borokban nem szabadna megmutatkozniuk 
a fukusimai katasztrófa hatásainak, az utána készültekben viszont előfordulhat, hogy igen.  A kutatók a 
cézium-137 izotóp jelenlétét először hagyományos módszerekkel mérték, az üvegek felnyitása nélkül. 
Ezek a vizsgálatok nem utaltak arra, hogy a radioaktív anyag szintje hirtelen megnőtt volna az 
atomerőmű-baleset után készült borokban. 

http://hvg.hu/tudomany/201824__luxusoceanjarok__meretnovekedes__tengerszennyezes__uszva_vigadnak
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A csapat ez után azzal is próbálkozott, hogy a borokat egy különleges eljárással hamuvá alakította. Ez 
részben abból áll, hogy a bort egy órán át 100 fokon főzik, majd nyolc órán át 500 fokos hőnek teszik ki 
– így 7 és fél deci borból kb. 4 gramm hamu lesz. 

A hamut gamma-sugárzás-detektorral vizsgálták, hogy felfedezhessék a 137Cs nyomait, és így már 
mérhetően nagyobb mennyiséget találtak az izotópból a 2011 márciusa után készült borban. 

A megállapítás ugyan nem sokat segít a borhamisítók lefülelésén, mivel az izotópok alig észrevehetők, 
és akkor is csak azon az áron, hogy a bor megsemmisül. Az eredmény ennek ellenére érdekes példája 
annak, hogy a nukleáris balesetek nem várt következményei évekkel a katasztrófa után is 
megmutatkozhatnak.- írta a qubit. 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2018/07/21/fukusimai-sugarzas-a-kaliforniai-borban letöltve: 2018. július 24. 

1.8 Tovább romlik a magyar autópark 

Idén új csúcsot dönthet a használtautó-behozatal. 
Özönlik az országba a nyugati utakról 
környezetvédelmi okokból kizárt járgány, a hazai 
autóflotta átlagéletkora egyre nő. 

Idén 40 százalékkal, új rekordra nőhet a magyarországi 
használtautó-behozatal a Gépjármű-márkakereskedők 
Országos Szövetségének elnöke szerint. Gablini 
Gábor az M1 aktuális csatorna péntek reggeli 
műsorában elmondta: míg az elmúlt években 25 ezer használt autót importáltak éves átlagban, tavaly ez 
a szám már meghaladta a 100 ezret, idén elérheti a 140 ezret is. 

Az elnök felhívta a figyelmet az "utolérhetetlen, eldobható mobilszámmal" rendelkező "nepperektől" való 
használtautó-vásárlás veszélyeire is. Véleménye szerint a használtautó-import 70 százaléka ilyenek 
kezében van, akik gyakran idős, 5-17 éves, nyugati országokban környezetvédelmi szempontok miatt 
már megsemmisítésre váró autókat importálnak. Sok esetben az első kilométereknél kiderül a baj, de 
ekkor már nem elérhető a kereskedő - jegyezte meg. Gablini Gábor elmondta: a magyar autópark 
átlagéletkora közel 13 év. Idén várhatóan tovább romlik a helyzet, ha új autóból évente 60-80 ezer, 
használtból pedig mintegy 140 ezer kerül forgalomba - tette hozzá. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/18/tovabb-romlik-a-magyar-autopark letöltve: 2015. július 26. 

1.9 Idén is volt mit takarítani az Ipolyon 

A Magosfa Alapítvány munkatársai és önkéntesei 
8. alkalommal tartottak szemétszedési akciót az 
Ipolyon. Az Ipolytisztítási akció célja a folyómente 
környezeti állapotának javítása, és a helyi lakosok, 
döntéshozók valamint az idelátogatók 
szemléletformálása, hasonló munkákra biztatása 
volt. Az idei „zsákmány” 110 zsák, vagyis kb. 12 m3 
szemét, amit Ipolyvece és Hont között gyűjtöttek 
össze. 

http://greenfo.hu/hirek/2018/07/21/fukusimai-sugarzas-a-kaliforniai-borban
http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/18/tovabb-romlik-a-magyar-autopark
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A Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány első akcióját 2005 nyarán szerveztük meg, 
a “Tiszta, egészséges Ipoly mentéért!” - szennyezőforrás felmérési és felszámolási projektünk keretében. 
Azóta évről-évre megrendezzük az Ipolytisztítást a folyó alsó, Tésa alatti szakaszán, általában 20−25 
önkéntes bevonásával. Ebben az évben, július 3. és 5. között azonban más szakaszon dolgoztunk, a 
folyó Nógrád megyei, Ipolyvece és Hont közötti szakaszán. Az Ipoly ezen a részen csodálatos 
adottságokkal rendelkezik: szabályozatlan, kanyargós (meanderező), és olyan vizes élőhelyek kísérik, 
amelyek természetvédelmi oltalom alatt állnak. Ugyanakkor a felsőbb szakaszok szabályozása, így 
duzzasztógátak építése miatt Ipolyvece és Hont között a folyó medre mélyül. Az alacsonyabb vízszint 
miatt a part menti fák bedőlnek az Ipolyba, teljesen elzárva a medret, megfogva és felhalmozva a 
szemetet. Számos torlasz felett több köbméter szemétsziget halmozódott fel. 

Miért fontos az Ipoly folyó megtisztítása? 

A folyó vízminőségének javítása társadalmi-gazdasági szempontból 
elengedhetetlen, ugyanis egyes településeket az Ipoly menti kutakból 
látnak el ivóvízzel, és több helyen öntözési célra is hasznosítják a vizét. A 
folyó egyre népszerűbb a turisták körében is, elsősorban az alsó 
szakaszon, és várhatóan az Ipoly turisztikai jelentősége folyamatosan nő a 
következő években. Mindezeken túl az Ipoly hal- és madárfaunája, 
valamint a folyó menti vizes területek növényvilága kiemelkedő természeti 
értéket is képvisel, amelyet jól mutat, hogy több szakaszán a part menti 
területek a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képezik, illetve Natura 2000-es 
besorolásúak. 

Nincsenek pontos információink arra vonatkozóan, hogy szilárd 
hulladékkal, elsősorban műanyagokkal mennyire szennyezett az Ipoly folyó. Ugyanakkor szeretnénk 
elkerülni azt a helyzetet, amely a Dunán, legalábbis bizonyítottan egyes szakaszain kialakult. A 
folyótisztítási akciókat nem csak a szemét mennyiségének közvetlen csökkentése céljából szervezzük. A 
sajtón keresztül a tisztítási akcióval pozitív példát kívánunk mutatni a helyieknek, hogy óvják, védjék 
környezet állapotát, és saját lehetőségeik szerint javítsanak is az élővizek állapotán. Részben 
munkánknak köszönhető, hogy egyre több településen szerveznek szemétgyűjtési akciót. 

A tisztítás menete: 

a három nap során 6 hajóból álló csapatunk haladt végig a folyó Ipolyvece és Hont közötti szakaszán. A 
mederből, illetve a part, gyalogosan megközelíthetetlen részeiről gyűjtöttük össze a szemetet, jellemzően 
műanyag-palackokat, nejlonokat, horgászati kellékeket, de “horogra akadtak” autógumik és hűtőszekrény 
is. Az összegyűjtött 110 zsáknyi, vagyis kb. 12 m3 szemetet lerakóba szállíttatjuk el. A továbbhaladás 
érdekében az elzáródásokat néhány helyen megbontottuk, ami a folyó tisztulása mellett a vízi 
turizmusnak is kedvez. 

Milyen eredményeket hoznak a tisztítási akciók a térségnek? 

Az Ipoly tisztításával a környezet állapota javul a térségben. Ez jó a helyi lakosoknak, hiszen tisztább, 
egészségesebb környezetben élhetnek. Előnyös a helyi önkormányzatoknak, ugyanis kedvezőbb lesz 
településük megítélése. Pozitív hozadéka lesz a turizmusból élők számára is, hiszen a tiszta kistérség 
növeli a turisták érdeklődését az Ipoly mente iránt. 

Alapítványunk, az idei akciót teljes mértékben pályázati források nélkül, önerőből, valamint az 
önkéntesek, támogatók hozzájárulásával valósította meg. 

http://www.magosfa.hu/
http://www.magosfa.hu/kategoria/terepi-akcioink/
http://www.greenfo.hu/hirek/2014/03/08/evi-1500-tonna-muanyagot-visz-a-fekete-tengerbe-a-duna
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Köszönettel tartozunk a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóságnak, Hont és Drégelypalánk önkormányzatának, a szlovákiai Ipoly Uniónak, a vámosmikolai 
Né Pa Kft-nek, Molnár János, ipolyvecei polgármesternek, Oroszlány Péter és felesége, Marika 
ipolyhídvégi lakosoknak, valamint önkénteseinknek, akik a hőség és a nehéz körülmények ellenére 
kitartóan és rendkívül hatékonyan dolgoztak. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/09/iden-is-volt-mit-takaritani-az-ipolyon letöltve: 2015. július 26. 

1.10 Duna Nap az UNESCO Bioszféra Rezervátumban 

Ma van a Nemzetközi Duna Nap, amit 2004 óta 
ünnepelnek a Duna menti országok, így mi is. 
Végvári Tamás túrakajakos a Duna Napon fejezi be 
ötnapos túráját a WWF által kezdeményezett Mura-
Dráva-Duna Határokon Átnyúló UNESCO Bioszféra 
Rezervátum magyar szakaszán. A rezervátum 
megalakulásának regionális emléknapja egybeesik 
a Nagy Ugrás európai folyó-ünnepével, amit a WWF 
Magyarország szervezésében 10 hazai település 
közös csobbanásával ünneplünk majd július 12-én. 

Június 29-ét a Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság kezdeményezésére nevezték ki a Duna napjává azzal 
a céllal, hogy a Duna menti országok minden évben emlékezzenek meg a folyó természeti értékeiről. A 
WWF Magyarország is kitüntetett figyelmet fordít a Duna értékeire. Eddigi legnagyobb szabású 
vizesélőhely rehabilitációs munkája során a Mohács melletti Szabadság-sziget és mellékág 
rehabilitációját hajtotta végre két évvel ezelőtt. 

Az egyedülálló állami, civil és vállalati összefogás eredményeképpen megvalósult élőhely-helyreállítás 
mellett a természetvédelmi szervezet egy régiós együttműködés keretein belül dolgozik Európa 
ökológiailag egyik legegységesebb összefüggő folyórendszerének határokon átnyúló védelmén. A terület 
Magyarországot és Horvátországot érintő több mint 630.000 hektáros szakaszán 2012. július 12-én 
hivatalosan is létrejött a Mura-Dráva-Duna Határokon Átnyúló UNESCO Bioszféra Rezervátum (TBR 
MDD). „A WWF Duna-Kárpátok Programirodája tagjaként a WWF Magyarország elkötelezett munkát 
folytat annak érdekében, hogy a jelenlegi Bioszféra Rezervátum területét kiterjessze mind az öt Duna 
menti ország területére. Ezzel hivatalosan is megnyílhatna az út az egyedülálló, öt országot egységbe 
fogó természetvédelmi kezelési stratégia előtt, amellyel közös erőfeszítéseket tehetünk a folyó és 
körülötte élő közösségek védelmében” – hangsúlyozta Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója. 

Végvári Tamás túrakajakos ma fejezi be túráját a Bioszféra Rezervátum magyar szakaszán, ahol a Duna 
holtágait és mellékágait járta végig. Tapasztalatairól személyesen is beszámol majd július 12-én a Nagy 
Ugrás központi helyszínén, Dunabogdányban, amit a régióban a Bioszféra Rezervátum Napjaként 
(Amazon of Europe Day) is ünneplenek. Az eseményre 
az út során készített fotók mellett azt a kajakot is 
elhozza majd, amivel teljesítette a Kajakkal Európa 
Körül 25 000 kilométeres túrájának első(?) szakaszát. 

A Nagy Ugrás és az Amazon of Europe Day központi 
eseménye a fenntartható vízfogyasztás és a vizes 
élőhelyek rehabilitációja iránt elkötelezett Coca-Cola 
Magyarország támogatásával valósul meg. A 

http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/09/iden-is-volt-mit-takaritani-az-ipolyon
http://wwf.hu/duna-nap
http://www.szabadsagsziget.hu/index.php
http://www.amazon-of-europe.com/hu/ertekek/
http://www.greenfo.hu/hirek/2012/02/15/madarleltar-a-mura-drava-duna-menten
http://kajakkaleuropakorul.hu/
http://kajakkaleuropakorul.hu/
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nagyvállalat mellett az Asamer Holding és a MAVA Alapítvány támogatja a WWF munkáját Európa 
Amazonasának megmentéséért. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/06/29/duna-nap-az-unesco-bioszfera-rezervatumban letöltve: 2015. július 26. 

1.11 Vízpazarló szállodák 

Évi 1,4 milliárd euró (437 milliárd forint) 
megtakarítás érhető el uniós szinten a 
szállodaiparban a víztakarékos technológiák 
alkalmazásával az Európai Unió hat tagországa 
szállodáinak bevonásával készült felmérés szerint. 

A felmérésről készült összefoglaló szerint a jelentős 
költségmegtakarítást úgy lehetne elérni, ha az 
ágazatban széleskörűen használnák a zuhanyozóknál, 
mosdóknál a vízfolyás-szabályozókat, valamint bevezetnék a szürke víz kezelését (a szürke víz a 
fogyasztásra nem, de például öntözésre, WC-öblítésre, mosásra használható víz). A felmérésben részt 
vevő szállodáknak csak 45 százaléka használ vízfolyás-szabályozókat, és a szürke víz kezelése csupán 
a hotelek 1 százalékánál valósul meg – közölte a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. 

A két technológia alkalmazásával évente több mint 365 trillió liter vízzel fogyna kevesebb. A vízfolyás-
szabályozók megtakarítást eredményeznek a fel nem használt víz melegítéséhez szükséges energiában 
is, ezáltal évente nagyjából 1,8 millió tonnával csökken a szén-dioxid-kibocsátás is. A közlemény idézi 
Susanne Kraus Wrinklert, a Szállodák és Vendéglátóhelyek Európai Szövetsége (HOTREC) elnökét, aki 
elmondta: az EU szállodaiparában évi 1,4 milliárd euró költségmegtakarítás javítaná a hotelek 
jövedelmezőségét, versenyképességét. 

Mint azt korábban megírtuk, világszerte fenyegető méreteket ölt az ivóvízkészletek apadása – derül ki az 
ENSZ legutóbbi jelentéséből. A becslések szerint 2030-ra a természetes vízképződés és a szükséges 
ivóvíz közötti eltérés akár a 40 százalékot is elérheti, míg 2050-re a jelenlegi 7,3 milliárdról 9,1 milliárdra 
emelkedő népességszám akár 55 százalékkal is megnövelheti a lakosság vízigényét. Mindez azt jelenti, 
hogy a rendelkezésre álló vízkészletek felhasználása, kezelése és felosztása kiemelt jelentőségű, amiben 
igen nagy szerepe van a mezőgazdaságnak, hiszen a vízfelhasználás 70 százalékát az agrárium 
fogyasztja el. 

Egyre égetőbb probléma a vízhiány  

A föld 37 legnagyobb víztározójából 21-ben nagyobb mértékben fogy a víz, mint ahogy feltöltődnek, 
aminek oka a népességnövekedés és a klímaváltozás. Ezek közül 13 esetében „jelentős a hiány”, így 
többek között az Arab Víztározó Rendszerben, ami Szaúd Arábiát, Szíriát, Irakot és Jement látja el vízzel, 
illetve az észak-afrikai Muzik-Djao medencében, az Indus-völgyben és a kaliforniai Központi Víztározó 
Rendszerben. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/06/29/vizpazarlo-szallodak letöltve: 2015. július 26. 

http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/06/29/duna-nap-az-unesco-bioszfera-rezervatumban
http://www.piacesprofit.hu/klimablog/fenntarthato_fejlodes/okosabban-kell-hasznalnunk-a-vizet/
http://www.piacesprofit.hu/klimablog/fenntarthato_fejlodes/okosabban-kell-hasznalnunk-a-vizet/
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/06/25/egyre-egetott-problema-a-vizhiany
http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/06/29/vizpazarlo-szallodak
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1.12 Startol a világ első óceántisztító rendszere, az Ocean Cleanup 

Évente körülbelül 8 millió tonna műanyag kerül az 
óceánba, mely elsősorban 5 fő tengeráramlat 
mentén, ezen belül is elsősorban a nagy csendes-
óceáni szemétszigetben csoportosul. Boyan Slat, az 
Ocean Cleanup nevű szervezet fiatal alapítója erre a 
problémára talált megoldást néhány éve, és ötlete, 
úgy tűnik, megérett a megvalósításra.  

Tavaly tavasszal jelentették be Ázsia legnagyobb 
technológiai konferenciáján, a Szöuli Digitális Fórumom, 
hogy 2016-ban szeretnék üzembe helyezni a világ első olyan szerkezetét, mely passzívan tisztítaná meg 
az óceánokat a műanyagszeméttől. 

Az első szerkezetet a Japán és Dél-Korea között található sziget, Tsushima partjainál helyezik el, ahol az 
évente egy főre jutó szemét mennyisége, mely az óceánban köt ki, körülbelül egy köbméter. A sziget 
mellett haladó áramlatok évente összesen körülbelül 30 000 m3 szemetet sodornak a partra, amit eddig 
kézzel gyűjtöttek. Miután a helyiek tarthatatlannak érezték az állapotokat, sürgették a helyi kormányzatot, 
hogy keressen megoldást, így született az óceántisztítókkal kötött szerződés. Az első, 2000 méter hosszú 
eszközt idén szeretnék felszerelni, legalább két évig működne, és még azelőtt begyűjti a szemetet, hogy 
az elérné a sziget partjait, ahol később akár az anyagok újrahasznosítása is lehetővé válhat.  

Szeretnék, ha sikerülne több ilyen eszközt is telepíteni, és öt éven belül egy 100 km hosszú fal is 
felkerülne, melynek segítségével a Hawaii és Kalifornia között található Csendes-óceáni szemétsziget 
felét sikerülhet felszámolni 10 év alatt. Természetesen a végcél az, hogy a tisztítást az összes kritikus 
ponton megoldják, így idővel az évente termelődött szemétmennyiség nagy részét ki lehetne szűrni. 
Mindenesetre az idén elkészülő első modulok sok értékes tapasztalattal szolgálhatnak majd arról is, hogy 
mennyire hatékony és tartós az új eszköz. 

Forrás: http://ecolounge.hu/zoldmotor/startol-a-vilag-elso-oceantisztito-rendszere-az-ocean-cleanup-felveszi-a-harcot-az-evi-8-millio-tonna-
muanyag-szemettel illetve www.theoceancleanup.com letöltve: 2018. augusztus 21. 

  

http://ecolounge.hu/zoldmotor/startol-a-vilag-elso-oceantisztito-rendszere-az-ocean-cleanup-felveszi-a-harcot-az-evi-8-millio-tonna-muanyag-szemettel
http://ecolounge.hu/zoldmotor/startol-a-vilag-elso-oceantisztito-rendszere-az-ocean-cleanup-felveszi-a-harcot-az-evi-8-millio-tonna-muanyag-szemettel
http://www.theoceancleanup.com/
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3. tanulási egység: A talajjal összefüggő környezeti problémák. A hulladékok 
keletkezése és környezeti hatásai. A zaj és a zajártalmak. 

3.1 Nagy európai almaföldteszt: a magyarban a DDT kivételével nincs 

tiltott vegyszer 

A jók között végzett a magyar almaföld a 
Greenpeace nagy európai vizsgálatában. A 
szervezet szakértői 12 ország almáskertjeit 
vizsgálták, és összesen 53-féle növényvédő szert 
találtak a 85 talaj- és vízmintában. A magyar 
termesztési körülmények a jobbak közé tartoznak: 
a nálunk vett talajmintákban mindössze három 
növényvédő szer maradványait mutatták ki. A 
három szer közül kettő engedélyezett 
permetezőszer, a harmadik pedig az a DDT, amely 
bár sok talajban jelen van még, de 1968-as betiltása óta használata mára gyakorlatilag megszűnt. 

Az alma nemcsak Magyarországon az egyik legnépszerűbb gyümölcs, de szerte Európában is. A 
Greenpeace ezért talaj- és vízmintákat vett 12 európai ország almáskertjeiből, hogy felmérje az azokban 
meglévő növényvédőszer-maradványokat. A talaj tekintetében a legszennyezettebbeknek az olasz és a 
belga almáskertek bizonyultak, a vizeket pedig Lengyelországban és Szlovákiában szennyezték 
leginkább. 

A 2015. április közepén vett 6 magyarországi talajmintában mindössze 3 növényvédő szer maradványát 
mutatta ki a vizsgálat. Ebből kettő engedélyezett permetezőszer volt, egy pedig a DDT, utóbbi azonban 
nem friss vegyszerhasználat eredménye. A közel 50 éve betiltott DDT lebomlási ideje nagyon hosszú, 
ezért sajnos sok talajban még mindig jelen van.  Ezzel a magyarországi almáskertek talaja európai 
összehasonlításban, a 12 országban vett minták alapján környezeti és egészségi szempontból a jók közé 
tartozott. Hiszen több olyan talaj- és vízminta is előfordult más európai országban, amiből akár 13 
növényvédőszer-maradvány jelenlétét is ki lehetett mutatni egyszerre; a három olaszországi mintában 
pedig összesen 18-féle vegyszer volt jelen. A leggyakrabban fellelhető vegyszer a boszkalid nevű 
gombaölő szer volt (a talajminták 38, a vizek 40 százalékában), ami ráadásul sok mintában igen magas 
koncentrációban fordult elő. A magyar talajmintákban ennek a szernek maradványa nem fordult elő.  

Ugyanakkor a talajminták közel negyedénél tiszta termesztési körülményeket talált a kutatás. Ez azt 
mutatja, hogy igenis lehetséges szintetikus növényvédő szerek nélkül, ökológiai gyümölcstermesztés 
keretében almát termeszteni Európában és Magyarországon is. 

Az alma a legnépszerűbb gyümölcs Európában, termesztése azonban a legvegyszerigényesebb 
mezőgazdasági ágazatok közé tartozik. A Greenpeace abban szeretné segíteni a gazdálkodókat, hogy 
az egyre drágább, és az egészségükre is veszélyt jelentő szintetikus permetezőszerek helyett megfelelő 
ismeretek álljanak rendelkezésükre arról, hogy miként lehet ezek nélkül is eredményesen egészséges 
gyümölcsöt termeszteni.  
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Ezért a tesztelési eredményeket bemutató kiadvány második részében röviden azt ismertetjük, hogyan 
lehet a természet adta lehetőségeket felhasználva az ökológiai almatermesztést megvalósítani. Az 
ökológiai almatermesztés több évtizedes európai tapasztalatainak összefoglalásával olyan gyakorlati 

tanácsokat ad, amelyek alkalmazásával 
jelentősen csökkenthető, vagy teljesen 
megszüntethető a szintetikus növényvédő 
szerek használata. 

Vannak olyan kézenfekvő módszerek 
például, mint amilyen a tájba illő ellenállóbb 
almafajták ültetése; az istálló és a 
zöldtrágya; a megfelelő módon érlelt 
komposzt használata műtrágyák helyett; a 
takarónövényzet jó megválasztása; más 
növényekkel való együtt termesztés; 
valamint a rendszeres metszés. Ezek segítik 
az almafákat, és csökkentik a fa és a 
gyümölcs betegségekre való 
fogékonyságát. Az ökológiai gazdálkodás 
keretében azonban a megelőzés mellett 
konkrét védekezési módszereket is 
alkalmaznak, például feromonos csapdákat 

az almamoly, vagy granulózis vírust a hernyók ellen. És egy példa arra is, hogy a régi módszereket, tudást 
is fel lehet éleszteni: bebizonyosodott, hogy a mezei zsurló kivonata nagyon eredményesen használható 
a gombás megbetegedések ellen. 

A Greenpeace által javasolt agro-ökológia elvein alapuló élelmiszer- és mezőgazdasági rendszer 
védelmezi a gazdálkodók és környezetük egészségét, a biológiai sokféleséget; biztosítja az egészséges 
ételt és termőföldet, a tiszta vizet; növeli élelmiszer-előállításunk biztonságosságát. Ezzel az 
élelmiszerlánc ellenőrzése az óriáscégektől az emberekhez kerül át, és jótékony hatást gyakorol a 
gazdálkodókra, valamint a vidéki közösségekre is. 

A Greenpeace azt szorgalmazza, hogy az EU támogatási rendszere a jövőben a közösségi pénzekkel 
valóban a közösségi érdekeket támogassa – jelen esetben az ökológiai gazdálkodást a vegyipari lobbi 
érdekei által meghatározott ipari módszerekkel dolgozó mezőgazdasági termelés helyett. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/06/19/nagy-europai-almafoldteszt-a-magyarban-a-ddt-kivetelevel-nincs-tiltott-vegyszer 
letöltve:2015. július 26. 

3.2 Veganizmus és élelmiszer pazarlás 

A veganizmus az állati termékek használatának 
mellőzése. A hozzá kapcsolódó filozófia elutasítja 
az érezni képes állatok árucikk státuszát. Erről, és 
az élelmiszer pazarlásról nézze meg az 
OzoneNetwork tegnapi Egyenlítő c. műsorát. 

Az etikai vegánok nem használnak állati termékeket 
ruházkodásra, illatszernek, vagy bármi más célra, és 
próbálják elkerülni az állatokon tesztelt alapanyagokat. 

http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/06/19/nagy-europai-almafoldteszt-a-magyarban-a-ddt-kivetelevel-nincs-tiltott-vegyszer
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Nem vásárolnak például szőrmekabátot, bőrcipőt, vagy bőrtáskát. A veganizmus követőjét vegánnak 
nevezik. 

Az étrendi vegán az, aki kihagyja az étrendjéből az állati termékeket. Állati termék minden állatból 
származó anyag, köztük a hús, hal és rák, tojás, tejtermékek, méz, szőrme, bőr, gyapjú és selyem. A 
környezetvédelmi veganizmus pedig az állati termékeket azért utasítja el, mert úgy hiszik az állatok ipari 
méretű kizsákmányolása ártalmas a környezetre és nem fenntartható. A vegán életmód ugynais 
kevesebb talaj és vízhasználattal, valamint növénytermesztéssel jár. 

Az OzoneNetwork tegnapi Egyenlítő című műsorának egyik vendége Bonifert Anna, a Vegán Állatvédelmi 
Egyesület elnöke azt mondja a zöldségek és gyümölcsök az összes esszenciális aminósavat 
tartalmazzák, amire a szervezetünknek szüksége van. A B12 vitamin kivételével, amit tabletta formájában 
lehet pótolni. Véleménye szerint a háztáji állattartás és az ipari állattartás között etikailag nincs különbség, 
hiszen a ház udvarában is használják, fogva tartják, birtokolják az állatokat. A legtöbb vegán éppen az 
állatvédelem miatt választja ezt az életmódot. 

A műsor második felének vendége (a videón 25.45-től) Sczígel Andrea a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület külső kapcsolatok igazgatója volt, akivel főleg az élelmiszer pazarlásról és az éhezésről 
beszélgettek. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/2015/07/24/veganizmus-es-elelmiszer-pazarlas letöltve: 2015. július 26. 

3.3 Nulla Hulladékos Települések Hálózata 

A Humusz Szövetség olyan elkötelezett 
önkormányzatokat keres, amelyek szívesen 
csatlakoznának egy hazai és nemzetközi 
hulladékcsökkentést támogató hálózathoz. A cél: olyan 
helyi körülményeket is figyelembe vevő Nulla Hulladék 
Terv kidolgozása, amely hosszútávon nyújt megoldást a 
település hulladékproblémáira. Csatlakozzon az Ön 
települése is! 

A Nulla Hulladék nem utópia, hanem világszerte valóság. A koncepció egy újfajta szemlélet a 
hulladékgazdálkodásban, amely nem csupán kezelni, hanem csökkenteni kívánja a keletkezett hulladék 
mennyiségét megelőzéssel, valamint felelős nyersanyag- és energiagazdálkodással. A 2012. évi 
CLXXXV. hulladéktörvény ki is mondja, hogy a hulladékos hierarchia – amely a hulladékgazdálkodási 
tevékenységek prioritási sorrendjét írja elő – legmagasabb foka a hulladékképződés megelőzése, ugyanis 
környezeti szempontból ez jelenti a legjobb megoldást. 

Azonban a már keletkezett hulladék megfelelő kezelése is meghatározó; az újrahasználat és 
újrafeldolgozás költségmegtakarítással jár, emellett növeli a munkahelyek számát is. 

A megelőzés bár a hulladékgazdálkodás részét képezi, tulajdonképpen nagyrészt azon túlmutató 
tevékenységeket foglal magába. Tudniillik fő célja, hogy egy adott tárgy minél később vagy egyáltalán ne 
kerüljön a hulladék státuszba. Ide tartozik minden olyan ösztönző, amely egy tárgy élettartamának 
hosszúságát megnöveli, de az egyéni fogyasztói döntés is. A Nulla Hulladék elérése tehát nem csak a 
hulladékgazdálkodók feladata, bárki – a hivatali szervektől kezdve a gyártókon át egészen a lakosságig 
- aktívan és jelentősen hozzájárulhat. Az önkormányzatok pedig kifejezetten fontos szerepet játszhatnak 

http://www.ozonenetwork.hu/index.html
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/07/24/veganizmus-es-elelmiszer-pazarlas
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ebben, ugyanis képesek a különböző szereplőket összefogni és koordinátorként hatékony 
együttműködést elérni a közös cél érdekében. 

Az önkormányzatoknak rengeteg 
olyan eszközük, lehetőségük van, 
amellyel a Nulla Hulladék felé vezető 
utat tudják támogatni. 

Ezeket az ún. Nulla Hulladék Karta 
foglalja össze, amely a hálózathoz 
való csatlakozás első lépését is jelenti. 
A dokumentum aláírásával mutathatja 
ki az adott település elköteleződését 
az ügy mellett, illetve, hogy egyetért 

azokkal a célokkal, amelyeket a Karta megfogalmaz. Továbbá támpontot ad a megoldási lehetőségekre 
vonatkozóan, példát mutat, szakmai segítséget nyújt. Ezen túl bekapcsolódási lehetőséget biztosít egy jó 
gyakorlatokat is megosztó kommunikációba hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A Karta világosan 
megfogalmazza a Nulla Hulladék elv definícióját, továbbá azt, hogyan lehet azt a települési stratégiába 
integrálni. Megmutatja, hogy az önkormányzat milyen módon képes jó példát mutatni, a lakosságot és 
helyi civil szervezeteket aktívan bevonni a döntéshozatalba, hatékonyan kommunikálni a lehető legtöbb 
szinten és helyen. 

A hálózathoz való csatlakozás több előnnyel is jár az önkormányzat számára, azon túl, hogy hosszútávon 
csökkenti a település hulladékmennyiségét, ezzel biztosítva tiszta és egészséges környezetet a 
lakosoknak. Az önkormányzat középtávon elkerülheti azt, hogy az egyre növekvő mennyiségű hulladék 
elhelyezésére találjon egyre dráguló megoldásokat; már a keletkezés fázisában be tud avatkozni a 
nemkívánatos folyamatba, ezzel költségeket csökkentve. 

A Humusz Szövetség 20 éve foglalkozik a témával, kiterjedt hazai, illetve külföldi kapcsolatrendszere, 
továbbá szakértői révén segítséget tud nyújtani a jelenleg sok helyen kritikussá váló hulladékgazdálkodási 
rendszerben, de olyan kérdésekben is, amelyek a hulladékgazdálkodáson túlmutatnak. A hálózatnak 
köszönhetően pedig olyan tudásmegosztás indul meg települések között, amelyeknek közös érdekük a 
Nulla Hulladék, jövőbeli találkozókon, képzéseken vehetnek részt, ezzel is erősítve érdekeik 
érvényesítését. A Humusz javaslataival a lakossági aktivitás is fokozható, amely elengedhetetlen a 
technológiai adottságok hatékony kihasználásához, a helyi közösségtudat formálásához. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/18/nulla-hulladekos-telepulesek-halozata letöltve: 2015. július 26. 

3.4 Az adós szemetét nem viszi el a Zöld Híd 

Ezúttal szeptemberi leállást helyezett kilátásba a 
106 Pest és Nógrád megyei település szemetét 
elszállító, önkormányzati Zöld Híd Régió Kft. a 
rezsicsökkentés miatt visszaeső bevételeikre, 
egyszersmind az egyre magasabb adó- és egyéb 
terheikre hivatkozva. Tartozó ügyfeleik kukáit már 
mostantól telehagyják. 

Ha a rajtuk kívül álló okok miatt kialakult gazdasági-
pénzügyi helyzet érdemben nem változik, a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 2015. szeptember 1-ig képes 

http://www.humusz.hu/nuhukarta
http://www.humusz.hu/nuhukarta
http://www.humusz.hu/
http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/18/nulla-hulladekos-telepulesek-halozata
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biztosítani a hulladékszállítás zavartalan működtetését – közölte a 106 Pest és Nógrád megyei település 
mintegy 300 ezer háztartását kiszolgáló, önkormányzati hátterű társaság. 

Nem fizető ügyfeleik hulladékát azonban már mostantól nem tudják elszállítani. Vagyis csak az érvényes 
matricával rendelkező kukákban és a szabványos köztisztasági zsákokban elhelyezett hulladékot gyűjtik 
be. Eme döntést azzal indokolják, hogy a rezsicsökkentés ellenére nem javult a fizetési hajlandóság: 
ügyfeleik fele nem fizeti határidőre számláit. Így fogyasztóik tartozása elérte a félmilliárd forintot. Mint 
írják, ennyi pénzből 9 hónapon keresztül tudnák biztosítani 254 dolgozójuk munkabérét. 

Az államilag rögzített díjak mellett a Zöld Híd sem tudta kigazdálkodni a rezsicsökkentés, az e-útdíj, a 
banki tranzakciós adó, a felügyeleti díj és a hulladéklerakási járulék plusz terheit – érvelnek. Emiatt 
egyötödével kevesebb pénzből gazdálkodhatnak. Díjaikba sosem építettek üzleti nyereséget, és nem 
fizettek osztalékot. Ellenben minden alkalmazottjuk, beszállítójuk és külső partnerük felé időben rendezik 
pénzügyi kötelezettségeiket – érvelnek. A szemétszállítási díj mégse fedezi az évente keletkező 65 millió 
kilogramm hulladék feldolgozását és 30 évig történő utókezelését. A befizetett szemétszállítási díj 
egyharmadát kötelezően az állam felé fizetik vissza: minden 100 forintból 32 forint az áfa, a személyi 
jövedelemadó, valamint 13 különböző adó, járulék és illeték. Mára leálltak eredetileg tervezett 
fejlesztéseik, a napi működés érdekében ezek forrásait élik fel. Így dolgozóik megélhetése is veszélybe 
kerül – figyelmeztet a lakosságnak szétküldött brossúra. 

A társaság az elmúlt évek során rendszeresen adott le hasonló vészjelzéseket, a helyzetet egyre 
durvábbnak leírva. Áprilisban májusi leállással fenyegettek, ez azonban nem következett be. A 
katasztrófavédelem azonban minden alkalommal felhívta a figyelmet: a szabályok és a kialakult gyakorlat 
szerint, ha egy hulladékszállító levonul a területéről, úgy a szemét elszállítására egy másik társaságot 
köteleznek. Így nem marad az utcán a szemét − írta a nol.hu. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/16/az-ados-szemetet-nem-viszi-el-a-zold-hid letöltve: 2015. július 26. 

3.5  Közel mázsányi papírt használunk évente 

Magyarországon 1989 óta mindössze 20 tonnával 
nőtt a teljes papírfogyasztás (1989: 890 ezer tonna; 
2010: 910 ezer tonna). Ez azt jelenti, hogy egy 
átlagos magyar 91 kg papírt használ el egy évben, 
amivel hazánk jelentősen az EU átlag, 173 kg/év/fő 
alatt van – derül ki az I-COM átfogó papírpiaci 
elemzéséből. 

A globális évi papírfelhasználás mintegy 370 millió 
tonnára tehető, amelynek felét – 51 százalékot – a különböző csomagoló anyagok adják, míg az írónyomó 
29, az újságnyomó 9, a háztartási papír 7, míg az egyéb termékek 4 százalékot teszik ki az Europapier 
adatai szerint. Az össztermelés kevesebb, mint harmadáért, évi 110 millió tonna papíráru előállításáért 
Európa felel. A felhasználás egyébiránt – a korszerű, környezetbarát papír csomagolások előretörésével 
– folyamatosan növekszik, az Európai Unióban egy főre jutó papírfogyasztás ma átlagosan 173 
kilogramm. Vannak ugyanakkor jelentős eltérések: a környezetvédelemben élen járó Finnországban egy 
lakosra évente 380 kilogramm papír felhasználása jut, míg Romániában mindössze 33 kilogrammról lehet 
beszélni. 

Magyarország ezen a téren a középmezőnyben van az éves szintű 910 ezer tonna fogyasztással (91 
kg/fő/év). A növekedés stabilnak mondható, hiszen a rendszerváltás idején fejenként 12 kg-mmal 

http://www.greenfo.hu/hirek/2015/04/30/orbanek-lenullaztak-a-hulladekgazdalkodast
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/04/18/majusban-robban-a-szemetbomba
http://nol.hu/gazdasag/szeptemberig-szallit-szemetet-a-zold-hid-1551749
http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/16/az-ados-szemetet-nem-viszi-el-a-zold-hid
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kevesebb papírt használtak a magyarok éves szinten, az összfogyasztás akkor 890 ezer tonna volt. Az 
egyenes vonalú növekedésben egyébiránt jól látható törést hozott a 2008-ban kirobbant gazdasági 
válság, akkor csaknem 20 százalékot esett például az irodai papírok iránti igény.  Míg a rendszerváltást 
követő közel tíz évet a papír- és írószer kereskedelem szétaprózódása, az állami és céges beszerzések 
átláthatatlansága jellemezte, a 90-es évek második felétől egyre nagyobb súlyt képviselő központilag 
kontrollált közbeszerzések, valamint a vállalati kultúra, és ezzel együtt az igények változása a 
konszolidáció irányába hatottak. Az ezen megrendeléseket kiszolgáló, azaz egyenesen a 
végfelhasználók kiszolgálására szakosodott vállalkozások a hagyományos papíráruk és irodaszerek 

mellett immár számítástechnikai, nyomdaipari kellékeket, valamint létesítmény-üzemeltetési és konyhai 
termékeket is kínálnak. Azaz a vállalati szegmens jelentős része abban érdekelt, hogy szinte minden, az 
irodában megtalálható eszközt – a tűzőgéptől kezdve a bútorokon, nyomtatókon át a kávéig és 
egészségügyi papírig – mindent egy helyről szerezzenek be. 

Az I-COM becslései szerint az állami megrendelések ma már a teljes, éves szinten körülbelül 100 milliárd 
forintos megrendelésállomány felét teszik ki. A piaci tapasztalatok azt mutatják, hogy az állami 
bevásárlások lényegesen nagyobb átláthatóságot biztosítanak, hiszen a pályázók „belelátnak” a 
közbeszerzési eljárások mozzanataiba, az értékelési szempontok és a versenyeztetés folyamata világos 
és nyomonkövethető. Ugyanez nem mondható el a nem állami vállalati megrendelők esetében, akiket 
lényegében semmi nem köt. 

Termékoldali összetétel 

Papír, írószer, irodatechnikai és vizuáltechnikai eszközök: A legfontosabb termékek a fénymásolópapír, 
a boríték, a leporelló, az etikett, a naptár, a különböző méretű és kötésű füzetek, iratrendezők, tollak, 
hibajavítók, tűzőgépek stb. Ez a szegmens éves szinten összesen körülbelül 80-100 milliárd forintot 
bonyolít, ebből a végfelhasználói – vállalati – rendelés 60, a kiskereskedelmi 40 százalékkal nyom a 
latban. 

Számítástechnikai kellékek és perifériák: Az asztali és hordozható számítógépek, fénymásolók, 
monitorok, nyomtatók, telefonok és mindezek tartozékai mellett ide tartoznak a gyári és utángyártott 
töltők, festékpatronok, kazetták, CD- és DVD-lemezek, pendrive-ok stb. 

http://www.piacesprofit.hu/media/2015/07/paper.jpg
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Nyomdaipari termékek: A kereskedelmi nyomtatványok és az egyedi igények alapján gyártott termékek. 
A legfontosabb termékek az ügyviteli, a közigazgatási, a kórházi nyomtatvány, valamint a nyomdai papír. 

Létesítmény üzemeltetési és konyhai termékek: Ide tartoznak a különféle élelmiszerek, büféáruk, 
tisztítószerek, háztartási papíráruk, a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges készülékek, kellékek, 
kiegészítők. A legfontosabb termékek az ásványvíz, a kávé, üdítők, tejpor, tea, fertőtlenítő és tisztító 
szerek, evőeszközök, konyhai kisgépek, de a szemeteszsák, vagy az öltözőszekrény is a keresett 
termékek között van. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/15/kozel-mazsanyi-papirt-hasznalunk-evente letöltve: 2015. július 26. 

3.6 A kínai hulladékstopot mindenki durván megérzi 

Kína hosszú évekig volt a világ szemetese, mielőtt 
2018. január 1-től betiltotta a külföldi országok által 
újrahasznosításra küldött, nem ipari hulladék 
importját. 1988 óta a világ műanyag hulladékának – 
üdítős palackok, szatyrok, stb. – nagyjából a felét 
küldték Kínába, de a tiltás óta az országoknak 
maguknak kell gondoskodniuk a szemétről. 

A New York Times szerint ez az Egyesült Államokban 
már óriási problémákat okoz.  Egy új tanulmányban most ki is számolták, hogy az elmúlt közel harminc 
évben mennyi műanyaghulladékot fogadott be Kína, és mennyivel kell elbírnia a világ többi országának, 
ha a tiltás érvényben marad. A Science Advances kutatása szerint 2016-ban 14,1 millió tonna műanyagot 
exportáltak a világon, ami 817 százalékos növekedést jelent az 1988-as adatokhoz képest. Ennek a 
háromnegyede egyenesen Kínába került. 

Az új kínai rendelet értelmében a tanulmány szerint 111 millió tonna műanyaghulladék marad a világra 
2030-ig, és a Kínában kiépült feldolgozóipar nélkül nehéz elképzelni, mit kezdenek majd vele. A jelenlegi 
forgatókönyv szerint a nyugatra maradó hulladék egy részét más ázsiai országok (Indonézia, India, 
Malajzia, Vietnam) veszik át újrahasznosításra, de ezek együttesen sem képesek azzal a hatékonysággal 
kezelni a műanyagot, mint Kína. 

2016-ban az öt legnagyob műanyagexportőr ország az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Mexikó, 
Japán és Németország volt Kína irányába, Amerika például a műanyaghulladéka 56 százalékát küldte 
egyenesen Kínába, míg további 32 százalék Hongkongba került, ahonnan nagy százalékban viszik a 
hulladékot tovább Kínába. A maradék 12 százalék is többek közt olyan országokba került, mint Mexikó, 
amely szintén Kínába küldte a műanyagot. 

A QUBIT által idézett Jenna Jambeck, a Georgiai Egyetem professzora, aki a tanulmány társszerzője 
volt, egy közleményben azt állította, hogy a világon valaha előállított műanyagmennyiségnek mindössze 
9 százalékát hasznosították újra, a többi szemétlerakókban vagy a természetben hever. Ezért szerinte – 
amennyiben marad a kínai tiltás – nagy, rendszerszintű változások nélkül a fejlett országok hamarosan 
belefulladnak a saját szemetükbe. 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2018/06/25/a-kinai-hulladekstopot-mindenki-durvan-megerzi letöltve: 2018. július 24. 

http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/15/kozel-mazsanyi-papirt-hasznalunk-evente
http://greenfo.hu/hirek/2018/06/25/a-kinai-hulladekstopot-mindenki-durvan-megerzi
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3.7 Még él a zöld jog. Precedens értékű pert nyert az LMCS 

Egy építési hulladékot feldolgozó üzem 
engedélyezésének ügyében pert nyert a Levegő 
Munkacsoport a Pest Megyei Kormányhivatallal 
szemben. Olyan bírósági ítélet született, amely a 
jövőben könnyebbé teheti a környezetvédelmi 
peres eljárásokat. 

A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemrég 
hozott ítéletében a Levegő Munkacsoportnak adott 
igazat a Pest Megyei Kormányhivatallal szemben. Ezzel olyan bírósági ítélet született a Levegő 
Munkacsoport által indított perben, amely a jövőben esetenként könnyebbé teheti a perindítást 
környezetvédelmi ügyekben. 

A Levegő Munkacsoport egy építési hulladékot feldolgozó üzem engedélyezésének ügyében támadta a 
Kaposvári Járási Hivatal által kiadott engedélyt. Az eljárást arra hivatkozással indították, hogy nem 
vizsgálták kielégítően az üzem működéséből a lakosságot érő zajkibocsátást és porszennyezést.  

A másodfokú Pest Megyei Kormányhivatal vitatta a Levegő Munkacsoport jogát a fellebbezésre. 
Álláspontja szerint a Levegő Munkacsoport elkésett a jogorvoslattal, mivel az engedélyt tavaly 
augusztusban adták ki, a fellebbezésre pedig csak tavaly októberben került sor. 

A Levegő Munkacsoport az EMLA Egyesületet kérte fel jogi képviseletre, segítségükkel az elutasítást 
bíróságon támadta meg, a bíróság pedig a környezetvédelmi egyesületnek adott igazat. A bírósági eljárás 
során kiderült, hogy az eredeti engedélyről sem a környékbeli falu lakosságát nem értesítették, sem 
hirdetményt nem tettek közzé. A lakók is csak akkor szembesültek a beruházással, amikor a telepen 
elkezdődtek a földmunkák. 

A Levegő Munkacsoport vitatta, hogy késedelembe lehet esni úgy, hogy a hatóság nem tájékoztatja 
megfelelően az ügyfeleket és az egyéb érdekelteket. A vitára a bíróság ítélete tett pontot, mivel álláspontja 
szerint a fellebbezési határidő egy határozattal szemben akkor kezdődik, amikor az ügyfél a határozatról 
értesül. Ameddig az ügyféli joggal rendelkező személy vagy szervezet nem értesül megfelelően a 
határozatról, nem indul el a jogorvoslati határidő és az illető nem tud késedelembe esni sem a jogorvoslati 
jog gyakorlásával. Az ítélet hatására egy kicsit könnyebbé válik a környezeti jogérvényesítés, ugyanis, ha 
egy ügyfél igazolni tudja, hogy nem értesült vagy késve értesült egy hatósági döntésről, számára a 
fellebbezési határidő csak később nyílik meg még akkor is, ha az engedélyt már hónapokkal előbb 
kiadták. További felvilágosítás: EMLA Egyesület 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2018/07/10/meg-el-a-zold-jog-precedens-erteku-pert-nyert-az-lmcs letöltve: 2018. július 11.  

http://greenfo.hu/hirek/2018/07/10/meg-el-a-zold-jog-precedens-erteku-pert-nyert-az-lmcs
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3.8 Klímaváltozást is okoz a műanyag hulladék 

Az elmúlt hónapokban ráirányult a figyelem a 
folyókba és tengerekbe került elképesztő 
mennyiségű műanyaghulladékra, és hawaii kutatók 
még egy érvet felhoztak a szemeteléssel szemben. 
Nem elég, hogy a műanyag elrondítja a partokat, 
apró darabokra szakadva bekerül a táplálékláncba, 
és mérgező anyagok szivárognak belőle, még a 
globális felmelegedéshez is hozzájárulnak a 
bomlásukkor keletkező üvegházhatást okozó 
gázokkal.  

A PLOS One tudományos lapban publikált tanulmányban vizsgált műanyagok közül hét, a polikarbonát, 
az akril, a polipropilén, a polietilén-tereftalát (PET), a polisztirén, valamint a politetilén nagy és kis 
sűrűségű változata (HPDE és LPDE) a legnépszerűbb és a legkárosabb is egyben. Ezek közül az LPDE, 
vagyis a kis sűrűségű polietilén állítja elő a legtöbb gázt, és sajnos világszerte ebből kerül a legtöbb a 
szemétbe. Ez olcsó anyag, ilyenből készül például a zöldségeket védő hálós csomagolóanyag, a 
műanyag palackok és a játszótéren lévő játékok is. A világ idén várhatóan 99,6 millió tonna polietilént fog 
felhasználni a Freedonia Group piacelemző cég jelentése szerint, ami 4 százalékkal több, mint tavaly. 

„A műanyagok a klímát befolyásoló gázok forrásai, és egyre nagyobb hatásuk lesz a környezetre, ahogy 
egyre több műanyag terméket állítanak elő” – foglalta össze a helyzetet David Karl, a Hawaii Egyetem 
óceánkutató munkatársa. 

Forrás: https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Hulladek/2018_08_03/klimavaltozast_is_okoz_a_muanyagszemet letöltve: 2018. augusztus 
21. 

  

https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Hulladek/2018_08_03/klimavaltozast_is_okoz_a_muanyagszemet
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4. tanulási egység: A fenntartható fejlődés alapelvei. 

4.1 A hosszú élet határa – Gyermekeink életesélyei 

A társadalom és az orvostudomány fejlődése 
alapján a II. világháború utáni harmincéves, 
reményekkel teljes fellendülés időszakasza egyre 
hosszabb életet ígért. A várható életkor 
kitolódásából fakadó nyereség számos politikai 
vonatkozással bír, köztük említendő a nyugdíjba 
vonulás későbbi ideje. Mindazonáltal a tendencia 
nem megfordíthatatlan… 

Franciaországban, ahogy a legtöbb európai országban is, az előrejelzések szerint a születéskor remélt 
életkor egyre inkább kitolódik. Ez a fejlődés nem lesz olyan gyors, mint az elmúlt évtizedekben, de 2070-
re a várható életkort a Nemzeti Statisztikai és Gazdasági Hivatal (INSEE) „központi forgatókönyve” a 
nőknél 93, a férfiaknál 90 év körülire jósolja. Az előrejelzés veszedelmes vállalkozás, tekintve a sok 
ismeretlen tényezőt, például a társadalom és a természeti környezet alakulását. A demográfusok 
akárhányszor is merészkedtek előrejelzésbe a múltban, mindannyiszor tévedtek, alacsonyabb értékeket 
jósoltak, mint amelyek megvalósultak. Nem esünk most a ló túlsó oldalára? 

Fennmaradhat-e a tendencia? 

A világ különböző vidékein napjainkban is tapasztalni az életkilátások – általában átmeneti – 
összeomlását, politikai viharok vagy a legyőzhetetlenként ismert betegségek okán. Ilyen volt Kelet- és 
Dél-Afrikában az AIDS megjelenése vagy a korábbi kommunista blokk országaiban a berlini fal 1989-as 
ledöntése utáni helyzet. Oroszországban egészen 2013-ig kellett várni arra, hogy a férfiak életkilátásai 
ismét elérjék az 1988-as szintet. Még tanulságosabb az Egyesült Államok két utolsó statisztikai évében 
(2015–2016) tapasztalt visszaesés, amely négy éves stagnálás után következett be Franciaországban is 
bizonytalanabbá vált a helyzet. Míg 1980 és 2010 között évente általában három hónappal nőttek a 
kilátások, utána a növekedés lecsökkent évi egy hónapra, majd 2014 óta a nők várható élettartama 
stagnál, és a férfiaknál is csak nagyon kicsi növekedés figyelhető meg. Ilyen esetben melyik tendenciát 
kellene kivetíteni a jövőbe? 

A kérdés az, hogy fennmarad-e a halandóság csökkenése, és milyen ütemben. Erre tippelhetünk, ha a 
két fő halálokot, a szív-és érrendszeri betegségeket és a rákot vesszük figyelembe. Az orvostudomány 
fejlődésével egyre több beteg gyógyulhat fel ezekből a betegségekből, meghosszabbodhat az életük. De 
senki sem láthatja előre a jövő alakulását, közben pedig a betegek száma folyamatosan nő. 

Mi a helyzet azokkal a betegségekkel, amelyek a XX. század végén és a XXI. század elején tűntek fel – 
nem véletlenszerűen, tekintettel arra, hogy az életmód alig néhány évtized alatt radikálisan megváltozott. 
Három, az egészségi állapotot befolyásoló fontos tényező szerepe növekedett: romlott az élelmiszerek 
minősége, csökkent a fizikai aktivitás, és nagy lett a kitettség mérgező vegyszereknek. E három tényező 
hatása több évtized alatt mutatkozik meg, ezért ma még nem mérhető a halandóság növekedésének 
mértéke. 

Jól eszünk-e? 

A franciák táplálkozási szokásai gyökeresen megváltoztak a XX. század második felében. Nem csupán 
többet esznek, hanem az egyes elfogyasztott élelmiszerek aránya is jelentősen változott. 1960 és 2001 
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között az volt a legfeltűnőbb, hogy megnövekedett az átalakított termékek részesedése (+258% a 
feldolgozott zöldségfélék és konzervek, +198% a feldolgozott hústermékek és +60% az édes sütemények 
és italok növekedése) a friss termékek kárára (–36% a friss zöldség, –21% a friss gyümölcs és –59% a 
hagyományos nyerstermék csökkenése). A feldolgozott és cukrozott élelmiszerek összhatása 
vitathatatlanul károsnak bizonyul. A hasznos vitamin- és antioxidánstartalom csökken, és nő a 
nemkívánatos anyagok aránya (só, cukor, telített zsírok és más adalékanyagok). Egy több mint 100 000 
személyt érintő felmérés kimutatta, hogy a túlságosan feldolgozott anyagok fogyasztásának 10%-os 
növekedése a rák 12%-os növekedésével jár együtt. 

Mozgunk-e eleget? 

Tudnivaló, hogy az ülő életmód a krónikus betegségek egyik fontos kockázati tényezője. Kutatások 
kimutatták, hogy a rendszeres fizikai tevékenység 29-41%-kal csökkenti a különféle halálokokat. Múltbeli 
adatok hiányában nincs lehetőség pontos összehasonlításra, de megállapítható, hogy a napi testmozgás 
minden formája drasztikusan csökkent. A gyerekek és a tinédzserek példája a legdöbbenetesebb. Az 
1970-es évek előtt sok gyerek gyalog vagy kerékpáron ment haza ebédelni, minthogy az iskolabuszok 
rendszere kevéssé volt általános. Időközben számos falusi iskolát bezártak, és újabban a balesetektől 
vagy a gyermekrablástól való félelem miatt a legtöbb gyereket busszal vagy gépkocsin utaztatnak haza 
délben, vagy a menzán ebédeltetik. 

1982-ben az iskolába jutást motorizált eszköz igénybevétele nélkül bonyolították le, 2008-ban ez már 
csak a gyerekek 36%-ára igaz. Másfelől, a képernyők előtt töltött idő jelentősen nőtt a 18–44 éves 
korcsoportban: 2014–2015 között öt óra 25 perc volt naponta, 47%-kal több, mint 2006–2007-ben, amikor 
ez három óra negyven percet tett ki. 

A legújabb kutatások szerint a fizikai aktivitás messze az ajánlott értékek alatt marad. Például a 15 éves 
lányoknak csak 5%-a éri el a kielégítő mértéket – pedig a csontok felnőttkori stabilitása szempontjából 
meghatározó a fizikai aktivitás. Felmérések szerint a férfiaknak csak a fele és a nőknek mindössze 
egyharmada mozog eleget, aminek a többiek között az a következménye, hogy nő a túlsúly, a 
cukorbetegség és a rák bizonyos típusainak kockázata. Kimutatták, hogy a gluténérzékenyek 
csoportjában a fizikai tevékenység 58%-kal csökkentette a diabétesz kockázatát – míg gyógyszeres 
kezeléssel csak 31%-os csökkenést sikerült elérni. A rendszeres testmozgás az agyi katasztrófák és a 
vastagbélrák kockázatát 25%-kal csökkenti. 

Környezeti ártalmak 

A mezőgazdasági termelés iparosítása a vegyi anyagok valóságok invázióját hozta magával a 
mindennapi környezet minden területén: növényvédő szerek, szennyező kőolajszármazékok, 
nehézfémek, ftalátok, biszfenol-A és ezernyi olyan alkotóanyag formájában, amelyek élettani hatása 
ismeretlen, hiszen sosem vizsgálták, miközben tudjuk, hogy a különböző vegyi anyagok felhalmozódnak 
a szervezetben. „Úgy tartják, hogy a légszennyezés okozta betegségek a felelősek kilencmillió ember idő 
előtti halálért, vagyis világszerte a 2015-ben számított esetek 16%-áért”- írta a The Lancet folyóirat 2017 
októberében; sajnos azonban nincs elegendő adat arra vonatkozólag, hogy más szennyezők hatása 
milyen következményeket vált ki. 

Senki sem tudná pontosan megjósolni, hogy a három említett kockázati tényező növekedésének milyen 
összhatása várható. Azt viszont tudjuk, hogy 1980 óta született az az első generáció, amelyet élete 
legkorábbi időszakától kezdve rosszul tápláltak, amely mozgásszegény életmódot él, és amely a kémiai 
anyagok valóságos koktéljának van kitéve. Ez a generáció még túl fiatal ahhoz, hogy már megtizedelték 
volna a krónikus betegségek. De kockázatos lenne arra fogadni, hogy tömegesen túlélik a 70 évet, hacsak 
az orvostudomány nem hoz szédületes eredményeket, és nem fordul drasztikusan a megelőzés irányába. 
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Régi és új és betegségeink 

Az életesélyeket csökkentő betegség, a diabétesz gyakorisága 2006 és 2009 között évi 5,4%-kal nőtt, 
2012 és 2015 között pedig évi 2,8%-kal. Franciaországban 3,3 millió cukorbeteg kap orvosi ellátást, és 
700 000-ra tehető a nem kezelt betegek száma. Miközben a férfiaknál csökkenő tendenciát mutat a 
dohányzás, a krónikus tüdő- és légzőszervi betegségben szenvedő 65 év alattiak halálozási aránya 2000 
és 2014 között 77,7%-kal nőtt, valószínűleg a környezetszennyezés miatt. 

Bizonyos betegségek ismeretlenek vagy ritkák voltak ötven évvel ezelőtt. Az Alzheimer-kór ma egy 
milliónyi, a Parkinson mintegy 150 000 embert érint Franciaországban. Az utóbbiról tudjuk, hogy 
kapcsolatban van a környezetszennyeződéssel, különösen a növényvédő szerekkel való érintkezés 
révén. A nagyközönség egészen addig nem tudott a nem alkoholfogyasztókat sújtó májcirrózisról, az 
„üdítőital-betegségről”, amíg a média nem számolt be Pierre Ménès sportkommentátor 
megbetegedéséről. Ennek a mai ismereteink szerint gyógyíthatatlan betegségnek nincs specifikus 
szimptómája, Európában valószínűleg a lakosság 10-30%-át, Amerikában pedig 27-34%-át érinti. A máj 
elzsírosodik, mint a hízott libamáj, aminek oka elsősorban a kettes típusú cukorbetegség, az elhízás és 
a magas vérnyomás. Egy amerikai tanulmány szerint a napi egy doboz üdítőnél többet fogyasztóknál 50-
60%-kal nő a betegség kialakulásának kockázata. 

Milyen életminőségben 

A jó egészségben (képességeink teljében) elérhető átlagos életkor (nőknél 64,1, férfiaknál 62,7 év) tíz év 
óta semmit sem nőtt. Egyre hosszabb ideig vagyunk kénytelenek legalább egyik képességünket 
nélkülözni – ez a nőknél átlag 21, a férfiaknál átlag 17 évig károsít. Folyamatosan nő azoknak a 
személyeknek a száma, akik krónikus betegségben szenvednek – egy 2008-as adat szerint 8,3 millió, 
egy 2015-ös szerint pedig 10,4 millió emberről beszélhetünk. 

Ez a helyzet a fejlett ipari országok többségére jellemző, Európában különösen azokra, amelyekben az 
életesélyek átlaga a franciaországihoz hasonlóan alakul. Ezen belül nagy különbségek vannak a 
társadalmi helyzet és az iskolázottság szintje szerint. Egy 35 éves diplomás 6 évvel hosszabb életet 
remélhet, mint egy ugyanolyan korú munkás. Az eltérés magyarázata lehet a diplomások jobb higiénés 
állapota, a káros vegyi anyagoknak való kisebb kitettségük, színvonalasabb orvosi ellátottságuk – ami 
ahhoz vezet, hogy kevesebb köztük a túlsúlyos, ritkábbak bizonyos betegségek, mint például a 
cukorbetegség, valamint hogy jobb ellátást kapnak a krónikus betegségek esetén. Skóciában, 
Glasgowban összehasonlították a lepusztult városnegyedek és a leggazdagabb városrészek lakóinak 
életkilátásait, és igen jelentős különbségeket apasztaltak: tizenhárom évet a férfiaknál, kilencet a nőknél. 

Milyen tanulságot vonhatunk le mindebből a jövőre nézve? Nagyon óvatlan dolog lenne számszerűsített 
előrejelzést adni; ugyanakkor a közbeszéd és a hivatalos statisztikák optimizmusa kritikával és 
visszafogottan kezelendő – annak ellenére, hogy a fogyasztók egy részének tudatossága egyre nő. 
Közelmúltbeli adatok szerint több alaptendencia az életkilátások stagnálását jósolja, illetve csökkenését, 
amennyiben nem változtatunk gyorsan és gyökeresen az életmódunkon. A két alapvető változtatás, 
amely a jó egészség megtartásával ad esélyt a hosszabb életre: a több testmozgás és az olyan táplálék, 
amely mentes a növényvédő szerektől, nincs túlzottan feldolgozva, és nem tartalmaz ártalmas 
adalékanyagokat (cukrokat, sót, mesterséges konzerváló szereket stb.).   

A szerző, Claude Aubert agrármérnök, a biomezőgazdaság specialistája. Fordította: Völgyes Gyöngyvér 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2018/07/21/a-hosszu-elet-hatara--gyermekeink-eleteselyei letöltve: 2018. július 24. 

http://greenfo.hu/hirek/2018/07/21/a-hosszu-elet-hatara--gyermekeink-eleteselyei
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4.2 A városi zöldfelület biztosan csökkenti a depressziót 

Egy hosszú távú amerikai kísérlet bizonyítja, hogy 
a városi zöldfelületek látványa jelentősen 
csökkenti a környéken élőkben a depressziót. 

Bizonyosan nem a kormány, Tarlós István vagy a 
Városliget Zrt. rendelte azt a kutatást, amely kimutatja, 
hogy az elhagyott városi területek bezöldítése 
jelentősen csökkentheti a depressziót, és javítja a 
városlakók mentális egészségét.  

A JAMA Network Open szaklapban megjelent kutatás a Philadelphia városában végzett vizsgálatokat 
összegzi, egyes lakók környezetében beültették az üres telkeket növényekkel, másokét meghagyták. 
Összesen 541 telket vontak be a vizsgálatba - volt, amit teljesen beültettek, volt, amit csak rendbe tettek 
(összeszedték a szemetet, levágták a gazt).  

A bezöldített területek környezetében élők 41 százaléknál csökkent a depresszió érzése a be nem 
zöldített területek mellett élőkhöz képest. "Az elhagyatott és üresen álló területek olyan tényezők, amelyek 
növelik a helyi lakosoknál a depresszió és a stressz kockázatát, és megmagyarázhatják a mentális 
betegségek terén tapasztalható társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket" - mutatott rá Eugenia C. 
South, a Pennsylvaniai Egyetem adjunktusa, a tanulmány vezető szerzője. 

A HVG szerint a felmérés összesen 2,5 évig tartott, 342 embert vontak be. A leglátványosabb 
eredményeket a szegénységi küszöb alatt élők negyedeiben tapasztalták, ahol a zöldterületekhez közel 
lakóknál több mint 68 százalékkal csökkent a depresszió. A csak rendbetett telkek nem javították a 
mentális egészségi mutatókat, csak a bezöldítettek. 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2018/07/22/a-varosi-zoldfelulet-biztosan-csokkenti-a-depressziot letöltve: 2018. július 24. 

4.3 Természetes megoldások a hőség ellen Bécsben 

Az osztrák főváros a természetet hívja segítségül 
az elviselhetetlen nyári forróság ellen: Bécs Város 
Környezetvédelmi Ügyosztálya a városi 
zöldterületek növelésével, valamint privát cégekkel 
és a lakossággal együttműködve kívánja 
csökkenteni a hőszigetek kialakulásának 
lehetőségét. 

Nyári hőség idején gyakran fordul elő, hogy 
nagyvárosokban úgynevezett hőszigetek (Urban Heat Islands – UHI) alakulnak ki. Mivel a sűrűn beépített 
területekre jellemző beton és aszfalt a természetes felületekkel ellentétben a napsugárzást nagyobb 
arányban nyeli el, ezért éjjel sem tud megfelelően lehűlni. Ezt tovább fokozza a klímákból és járművekből 
származó leadott hő, amely összességében akár 4—12 fokos hőmérsékletkülönbséget is eredményezhet 
város és vidék között. 

„A „Central-Europe” projekt városi hőszigetekhez kapcsolódó kutatásai megmutatták, hogy az eddigi 
erőfeszítések ellenére további lépéseket kell tennünk, hogy a városi hőforrások negatív éghajlati 
következményeit mérsékelni tudjuk.” – közölte Karin Büchl-Krammerstätter, Bécs Város 

http://greenfo.hu/hirek/2018/07/22/a-varosi-zoldfelulet-biztosan-csokkenti-a-depressziot
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/06/22/belvarosi-hocsapda-5-fok-tobblet
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Környezetvédelmi Ügyosztályának (MA 22) vezetője. A kutatásban nyolc európai város, köztük Budapest 
képviseletében az Országos Meteorológiai Szolgálat is részt vett. A projekt keretében felállított „Urban 
Heat Islands Strategieplan Wien” stratégiával Bécs az egyik első európai városként több gyakorlati 
intézkedést is bevezetett a hőszigetek kialakulásának megakadályozására. A felhevülés mértékét 
egyértelműen csökkenti a zöld városi infrastruktúra, mint például parkok, mezőgazdasági területek, nyílt 
vízfelületek, sétányok vagy zöld homlokzatok. 

Egy növekvő városban, mint amilyen Bécs is, fontos megelőzni, hogy városi hőszigetek jöjjenek létre. Az 
osztrák főváros ennek megfelelően számos természetközeli megelőző intézkedést vezetett be: új 
parkokat alakított ki „Szobák a szabadban” mottó alatt, illetve fák és bokrok ültetését írta elő 
közterületeken. Ahogy Bécs Város Köztisztasági és Hulladékgazdálkodási Hivatala, az MA 48 központi 
épületén is látható, a város a homlokzatok növényekkel való befuttatását is szorgalmazta. Az új városrész, 
a Seestadt Aspern területén pedig azt a célt tűzte ki maga elé, hogy lehetőleg minden utcában fasorok 
adjanak az enyhítő árnyékot. Emelett PPP-együttműködések is kialakultak, amelyek keretében privát 
partnerek is hozzájárulhatnak tetők, homlokzatok vagy belső udvarok zöldítésével a város természetes 
hűtéséhez.  

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/24/termeszetes-megoldasok-a-hoseg-ellen-becsben letöltve: 2015. július 26. 

4.4 Szemléletváltás az erdőgazdálkodásban 

A klímaváltozás és erőforrásaink megcsappanása 
miatt zöld értékeinkkel lényegesen tudatosabban 
kell bánnunk, mint valaha. Ez a paradigmaváltás, 
már csak a megújuló energiaforrásként 
felhasználható faanyag miatt is, napjaink 
legfontosabb kérdése az erdész szakmán belül. A 
vágásos, egykorú erdőkezelés felől fokozatosan át 
kell térni a vegyes korú, folyamatos erdőborítást 
biztosító erdőkezelésre. 

Minden hivatásban meghatározó szerepe van a feltörekvő generáció oktatásának és továbbképzésének, 
az akadémiai kutatásoknak, és ez az erdészeti szakmával sincs másképp. A sárvári Erdészeti 
Tudományos Intézet szerteágazó tudományos munkássága a természetközeli erdőgazdálkodástól a 
klímaváltozás hatásain keresztül egészen a bioenergetikáig terjed, a Nyugat-magyarországi Egyetem 
soproni székhelyű Erdőmérnöki Kara pedig többek között környezetmérnöki, erdőmérnöki, 
természetvédelmi mérnöki és vadgazda mérnöki képzéseket nyújt. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. 
termelési és természetvédelmi főmérnöke nemrég e Kartól kapott címzetes egyetemi docens kitüntetést. 
Az Erdőmérnöki Kar ezt a címet azért adományozta a Parkerdő kötelékében 1996 óta tevékenykedő 
szakembernek, mert tevékeny közreműködője az ott zajló oktatásnak: külső konzulensként 
diplomamunkák elkészítésében és értékelésében segédkezik, szakmai tanulmányutak aktív szervezője, 
erdőműveléstanból és erdővagyon-értékelésből pedig évente több egyetemi előadást tart. 

Az erdész szakembereknek és kutatóknak abba a kis csoportjába tartozik, amely részt vesz a folyamatos 
erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással kapcsolatos vizsgálatokban és kutatásokban. Legfőbb szakmai 
tevékenysége ezen erdőművelési rendszer bevezetése körül forog, az erdőművelési vonatkozásoktól 
egészen a gazdaságossági és a gyakorlati megvalósíthatósággal kapcsolatos kérdésekig. Csépányi 
Péter meglátása szerint a folyamatos erdőgazdálkodási modell egyre inkább elterjedni látszik, de 
minderre csak lassan lehet átállni, hiszen rendkívül hosszú folyamat ez, melynek még csak az elején 
járunk: 50-60 évbe is beletelhet, mire az erdész munkájának gyümölcse igazán beérik. Egy 

http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/24/termeszetes-megoldasok-a-hoseg-ellen-becsben
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szakembernek munkássága folyamán óriási, több évtizedes, olykor több évszázados időtávlatokat kell 
felelősségteljesen átfognia. (Elég csak egy 150 éves famatuzsálem és a mellette növekvő, néhány éves 
csemete viszonyára gondolni.) 

A folyamatos erdőborítást nyújtó erdőgazdálkodás eredményeit a kirándulók legkönnyebben onnan 
vehetik észre, hogy kevesebb vágásterület található az erdőben, vagyis az adott térség sokkal nagyobb, 
zavartalan „erdőélményt” nyújt. A főmérnök tevékenységének azonban a turisztikai vonzerő-növelésen 
túl egyéb szakmai mozgatórugói is vannak: a gazdasági realitások tükrében hogyan lehet minél 
olcsóbban, minél jobban – az erdei ökoszisztéma és a természetvédelem szempontjait minél inkább szem 
előtt tartva – végezni az erdőgazdálkodást. Biztosítani, hogy az erdő a saját erejéből újulhasson meg; 
minél természetesebben hajtják végre az erdészeti beavatkozásokat, annál hatékonyabban zajlik a 
munka, és annál kisebb a költségvonzata. Ráadásul ekkor az ökológiai, természetvédelmi és a 
gazdaságossági, racionalitási szempontok is egybeesnek, miközben egyes járulékos aspektusokat is 
figyelembe kell venni: a Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt terület túlnyomó része nagyváros körül helyezkedik 
el, igen magas a természetvédelmi területek aránya, a parkerdő megnevezés pedig a közjóléti 
szolgáltatásokat és prioritásokat is egyesíti. 

A Pilisi Parkerdő különleges adottságai és szakmai szempontból progresszív szellemisége lehetővé tette, 
hogy Csépányi Péter ebben a munkában kiteljesedhessen. A Parkerdőben folyó munkálatokat a kezdetek 
óta ez az újító szemlélet vezérli: már Dr. Madas László – aki a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság 1969-es 
születésétől 1983-ig volt igazgató – munkássága, erdőművelési tevékenysége is ez irányba mutatott. Ő 
is a természetes erdőfelújítás pártján állt, a visegrádi Erdőanyai-völgyben 1954-ben megkezdett 
szálalóvágásos kísérlete ennek a holisztikus erdőművelési filozófiának (folyamatos borítást biztosító 
erdőgazdálkodásnak) volt az előfutára. Bebizonyította, hogy mire képes az erdő, ha nem termelik le 100-
120 éves korában, hanem a javát tovább gondozzák. 

Így valósulhat meg a folyamatos erdőborítás, azaz a kivágandó fák körül még a kivágás előtt olyan újulat 
fejlődik, amely a kivágott fák lombkoronájának talajt védő, mikroklímát megőrző szerepét azonnal 
helyettesíti, miközben az egykorú erdő helyett, elegyes, vegyeskorú erdő jön létre, amelyben minden 
korosztály megfelelő mértékben jelen van. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. vezetése ma is e szemléletváltó gondolat pártján áll, emiatt a folyamatos erdőborítást 
biztosító erdőgazdálkodás elfogadottsága a Parkerdő mind a tíz erdészeténél rendkívül magas fokú. A 
Csépányi Péter és kollégái által végzett, vonatkozó kutatások pedig biztosítják, hogy ezek az újító 
gondolatok a közép- és felsőfokú erdészeti szakoktatásban ishelyet kapjanak. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/18/szemleletvaltas-az-erdogazdalkodasban letöltve: 2015. július 26. 

4.5 Könyvespolccá alakítják a telefonfülkéket Bécsben 

Közösségi könyvespolcokká alakítja a kimustrált 
telefonfülkéket az osztrák főváros köztisztasági 
vállalata. Az átfunkcionált fülkéket a 
szeméttelepeken állítják fel, bárki tehet bele és 
vihet el belőle olvasnivalót. 

Mivel senki sem dob ki szívesen könyvet, viszont egy 
idő után mégiscsak meg kell válni tőlük, a bécsi 
köztisztaságiak, az MA 48 létrehozta a saját közösségi 

http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/18/szemleletvaltas-az-erdogazdalkodasban
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könyvespolc-hálózatát. Ezzel nemcsak a keletkező hulladék mennyiségét szeretnék csökkenteni, de 
hozzájárulnak az olvasás népszerűsítéséhez is. 

Könyvszekrényként az A1 telefontársaság leselejtezett telefonfülkéi szolgálnak, amelyeket az MA 48 
munkatársai kicsinosítanak és polcokat szerelnek beléjük. Az induló állományt a bécsi szeméttelepeken 
leadott, de jó állapotú könyvekből válogatják össze. A speciális telefonfülkéket az őrzött bécsi 
szeméttelepeken helyezik el, megakadályozva ezáltal, hogy kiürüljenek a polcai. A fülkékből ugyanis bárki 
vihet könyvet, de csak akkor, ha ugyanannyit tesz is bele. A köztisztaságiak azt remélik, hogy a rendszer 
hamar önfenntartóvá válik. 

A közösségi könyespolcok ötlete a 90-es években született meg, és Európa több városában is találhatók 
mindenki számára hozzáférhető könyvszekrények közterületen. Bécsben is működnek már ilyenek privát 
kezdeményezésre az 1., 5., 7., 9., 11. és 16. kerületben. Az MA 48 telefonfülkéi ezeket szeretnék 
kiegészíteni, és még többek számára elérhetővé tenni az irodalmat. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/12/konyvespolcca-alakitjak-a-telefonfulkeket-becsben letöltve: 2015. július 26. 

4.6 A klímaváltozás és a gyarapodó európai hőhullámok 

A kutatók szerint gyakorlatilag biztos, hogy a 
klímaváltozás a felelős az európai hőhullámok 
számának növekedéséért. Egy nemzetközi 
klímaszakértőkből álló kutatócsoport valós idejű 
adatokat elemezve jutott arra a megállapításra, 
hogy az Európát ezen a héten sújtó hőhullámok − 
vagyis rendkívüli forrósággal kísért háromnapos 
periódusok − egyre gyakoribbá válnak a régióban. 

A hollandiai De Biltben a következő napokra jósolt hőhullám például harminc évente egyszer előforduló 
jelenség lett volna az 1900-as években, ma már azonban nagyjából három és fél évente számolhatnak 
vele az ott élők. A németországi Mannheim elmúlt napjait megkeserítő hőhullám százévente mindössze 
egyszer jelentkező szélsőség lett volna az 1900-as években, mostanra azonban 15 évente előforduló 
jelenséggé vált. 

Londonban ugyancsak a héten jegyezték fel az eddig mért legforróbb júliusi napot: szerdán 36,7 Celsius-
fokot mutattak a hőmérők a Heathrow repülőtéren. A Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok 
Federációjának (IFRC) hollandiai Klímaközpontját vezető Maarten van Aalst szerint a hőhullámok 
gyakoribbá válása a klímaváltozással áll kapcsolatban, és új éghajlati norma felé közelít. Az öt európai 
városra kiterjedő hőhullám-elemzés az egyesült államokbeli Climate Central nevű tudományos szervezet 
által vezetett World Weather Attribution program részét képezi, amelyben egyebek közt az Oxfordi 
Egyetem, a Melbourne-i Egyetem, a Holland Királyi Meteorológiai Intézet és van Aalst Klímaközpontjának 
szakemberei támogatnak. 

A program célja, hogy meteorológiai adatokat és klímamodelleket felhasználva mutassa be, hogy a 
változó időjárási minták miként kapcsolódnak az éghajlatváltozáshoz és segítsen a városoknak és az 
országoknak jobban megérteni, illetve felkészülni a mostani európai hőhullámokhoz hasonló időjárási 
szélsőségekre.  A hollandiai központi statisztikai hivatal előrejelzése szerint egy hőhullámmal kísért héten 
átlagosnál 200-zal többen fognak meghalni az országban, ami 10 százalékos halálozásnövekedést jelent. 
Az elszigetelten élő idős emberek körében bekövetkező halálozások különösen nagy problémát 
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jelentenek: a 2003-as európai hőhullámok idején bekövetkezett mintegy 70 ezer többlet-haláleset nagy 
része ebben a korosztályban történt. 

A hőhullámokkal sújtott városoknak tervet kell kidolgozniuk a fenyegetéssel szemben, ami jelentheti 
például olyan közösségi üzenetek terjesztését, amik a nagyszüleik felhívására ösztönzik az embereket. 
A szakember szerint Európa-szerte nagy erőfeszítésekkel dolgoznak ilyen terveken, amik például a városi 
zöldterületek számának növelésére is kiterjednek. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/05/a-klimavaltozas-es-a-gyarapodo-europai-hohullamok letöltve: 2015. július 26. 

4.7 A poszméheket is kinyírhatja a klímaváltozás 

Komoly veszélyt jelent a poszméhek túlélésére a 
klímaváltozás, mivel hatására jelentősen csökken a 
rovarok természetes élőhelyeinek kiterjedése 
Európában és Észak-Amerikában egyaránt - 
állapította meg egy európai, amerikai és kanadai 
szakemberekből álló kutatócsoport. 

Az állatok egy része, köztük a lepkék, a sarkvidékek 
felé vagy magasabban fekvő területekre húzódnak a 
felmelegedés hatásai elől. A poszméhek azonban nagy számban kezdtek eltűnni a délen fekvő 
élőhelyeikről, és a jelek szerint valamiért nem sikerül északabbra vonulniuk - adta hírül a BBC News. 

A kutatók most 67 különböző poszméhfajra irányuló több mint 420 ezer megfigyelési adatot elemeztek az 
1901 és 2010 közötti időszakból. Az 1901 és 1974 közötti periódust alapul véve a szakemberek arra 
jutottak, hogy a hőmérséklet-növekedéssel kísért elmúlt évtizedekben a méhek egy időben kezdtek 
pusztulni az európai és az észak-amerikai élőhelyeik déli területein. 

"Ezekre a fajokra komoly és azonnali kockázatot jelent az ember által okozott klímaváltozás" - mondta az 
Ottawai Egyetem munkatársaként dolgozó Jeremy Kerr, a tanulmány vezető szerzője. A szakemberek 
szerint évente nagyjából 300 kilométerrel, illetve 9 kilométerrel húzódnak vissza a poszméhek európai és 
észak-amerikai élőhelyeinek déli határvonalai. 

"A méhek élőhelyeinek déli pereme visszahúzódik, az északi határvonalat azonban nem képesek kijjebb 
tolni - vagyis az élőhelyük zsugorodik" - magyarázta Leif Richardson, a Vermonti Egyetem munkatársa, 
a tanulmány egyik szerzője. A szakemberek szerint a méhek azért nem tudnak északabbra vonulni, mert 
mozgás közben nem képesek új populációt létrehozni. 

A kutatók szerint a jelenségért egyértelműen a felmelegedés, és nem a rovarirtó szerek vagy a 
földterületek ember általi használata a felelős. A szakemberek szerint az egyik lehetséges megoldás az 
lehet, ha a méheket emberi segítséggel költöztetik hűvösebb területekre. Néhányan azonban úgy vélik, 
hogy nem ez a legjobb megoldás, ugyanis nem mindegyik poszméhfajra van ugyanolyan hatással a 
felmelegedés. (MTI) 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/11/a-poszmeheket-is-kinyirhatja-a-klimavaltozas letöltve: 2015. július 26. 

http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/05/a-klimavaltozas-es-a-gyarapodo-europai-hohullamok
http://www.bbc.com/news/science-environment-33442006
http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/11/a-poszmeheket-is-kinyirhatja-a-klimavaltozas
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4.8 130 felhőkarcolót emelnek Mekka közepén 

Az iszlám legszentebb városa teljesen átalakul, mert 130 óriás felhőkarcolót építenek a területén. 
A sok milliónyi zarándok elszállásolásával küzdő Mekkában meglévő épületeket, dombokat 
változtatnak majd sík területté, hogy helyükre felhúzhassák a felhőkarcolókat - írja a brit Guardian. 
Az épületkomplexumok teljesen kielégítik majd a zarándokok igényeit, a beruházások költsége 
csaknem kétezer milliárd forintnak felel meg. 

Mekka, az iszlám legszentebb városa teljes átalakuláson megy keresztül a közeljövőben: a szaúdi király, 
Abdullah adott utasítást hat fejlesztési programra. A csaknem kétezer milliárd forint értékű beruházások 
nyomán 130 felhőkarcolót húznak fel Mekkában, az útjukban álló dombokat, épületeket sík tereppé 
alakítják. A döntést szerdán jelentették be hivatalosan - írja a brit Guardian. 

Mekka régóta küszködik a hadzsra odaözönlő zarándokok millióival, akiket képtelen elszállásolni a város 
területén. A legnagyobb átalakuláson éppen a Nagy Mecset környéke megy majd át, ahol mintegy 
százezer muszlim imádkozhat egyszerre. Az amiciózus terv nyomán mintegy ezer épületet semmisítettek 
meg a szomszédos Shamiya negyedben. Egy másik óriási lakónegyedet a mecsettől délnyugatra 
építenek fel. Itt már megkezdték a dombok eltüntetését, hogy egy 230 ezer négyzetméteres sík terepet 
alakítsanak ki, ahol felhőkarcolókat építenek szálláshelyekkel és légkondicionált imatermekkel - az új 
épületek 120 ezer ember igényeit elégítik majd ki. 

Épül egy több kilométer hosszú, 80 méter széles új körút is, amely megkönnyíti a kijutást az autópályára. 
Több ezer autó számára készül majd parkolóhely is, hogy a zarándokok igényeit maximálisan kielégítse. 
A megépülő mintegy 130 felhőkarcoló egyike, az Abradzs Al Bait torony hét toronyból álló óriás 
komplexum lesz, és a világ egyik legnagyobb épületének számít majd - belefér kétezer szoba, ezerötszáz 
fős konferenciaterem, helikopter-leszállópályák és egy négyszintes bevásárlóközpont is. 

A kritikusok szerint Mekka úgy fog kinézni, mint Manhattan - írja a Guardian. Attól félnek, hogy a szaúdiak 
által épített felhőkarcolókhoz kulturális értékeket kell megsemmisíteni. A befektetőknek viszont a mekkai 
építkezés biztosan megtérülő üzlet, évente garantálta több millió látogatóval. 

A világon élő mintegy 1,4 milliárd muszlim számára életében egyszer kötelező a mekkai zarándoklat 
(hadzs) teljesítése, ha megengedheti magának. A múlt évben 4 millió ember zarándokolt el Mekkába - 
írja a Guardian. 

Forrás: http://www.origo.hu/nagyvilag/20080529-mekka-atalakul-a-varos-130-felhokarcolo-epul.html letöltve: 2015. július 26. 

4.9 Élhetünk folyton-folyvást jobban növekedés nélkül? 

Egy véges méretű bolygón nem lehet örökké 
növelni a gazdaságot és a gazdagságot. Erre az 
egyszerű összefüggésre mutatnak rá a főáramú 
közgazdaságtannal szembemenő magyar és 
francia ökológiai közgazdászok. Megoldás lehet 
például, ha enyhítenénk a munkaerő után fizetendő 
adókon, cserébe többet hajtanánk be a 
környezetterhelés miatt. 

Hová költözünk, ha kinőjük a Földet? 

http://www.origo.hu/nagyvilag/20080529-mekka-atalakul-a-varos-130-felhokarcolo-epul.html
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A WWF nemzetközi természetvédelmi szervezet kétévente készíti el az Élő Bolygó Jelentést (Living 
Planet Report), amelyben a földi élet állapotáról számol be. Az idén szeptember végén nyilvánosságra 
hozott dokumentum legmegdöbbentőbb megállapítása, hogy a gerinces fajok populációi a felére 
zsugorodtak az elmúlt 40 évben. Az ökológiai válság nem csak abban nyilvánul meg, hogy csökken a 
fajok változatossága, hanem a klímaváltozásban is. A drámai globális helyzet alapvető oka, hogy az 
emberiség ökológiai lábnyoma sokkal nagyobb, mint a Föld eltartóképessége. 

Jelenleg másfélszer annyi erőforrást használunk fel, mint amennyi a természetben újratermelődik, ami 
nem csak oda vezet, hogy az erőforrások egy része hamarosan rendkívül nehezen elérhetővé válhat (pl. 
az ivóvíz), de egyben azzal is jár, hogy az ökoszisztéma állapota folyamatosan romlik. Ahogy Vincent 
Liegey, a franciaországi nemnövekedés mozgalom Budapesten élő szóvivője mondja, a növekedésnek 
energetikai, erőforrásbeli és ökológiai korlátai vannak. 

A nemnövekedés mozgalom egyre bővül – a szeptemberben Lipcsében megrendezett 4. Nemzetközi 
Nemnövekedés Konferencián 3200-an vettek részt hetvennégy országból. A téma egyre inkább bekerül 
a civil társadalom vitáiba. Liegey és szerzőtársai Jólét gazdasági növekedés nélkül című könyve 2014 
januárjában jelent meg magyarul 

A könnyűolaj és a fémek egy részének kitermelése csúcsra jutott, ami a közeljövőben a fogyasztásnak is 
gátat szabhat. Az csupán a Csillagok háborúja és más sci-fi filmek fantáziavilágában valósítható meg, 
hogy az emberiség más bolygókra terjeszkedjen – egyelőre a Földön kívül nem találtunk olyan bolygót, 
ami második otthont tudna adni az élet földi formáinak és az emberiségnek. 

Válság van 

Vincent Liegey szerint jelenleg gazdasági, szociális, ökológiai, energetikai, politikai és demokratikus 
válságban élünk. Ezen válságok kölcsönösen kapcsolatban állnak egymással, és akár a fogyasztás és 
termelés állandó növelésére alapuló nyugati társadalom összeomlásához is vezethetnek. Serge Latouche 
francia közgazdász álláspontja szerint ez utóbbi 2050 környékén következhet be – az esetben, ha nem 
változik semmi.  

A GDP mint csodafegyver 

Bár egyértelmű, hogy az erőforrásaink végesek, ennek ellenére a politika és a gazdaság vezetői a 
nemzeti össztermék, a GDP folyamatos növelésére törekednek. Liegey szerint a jelenlegi társadalmat 
főként a növekedés célja köré szervezték. Antal Miklós ökológiai közgazdász legutóbb a TEDxDanubia 
konferencián járta körül a témát (Antal jelenleg a nemzeti kiválóság program keretében a Pannon 
Egyetem kőszegi társadalomkutató intézetének ösztöndíjasa). 

Antal és Liegey egybehangzóan azt mondják, hogy a GDP és a boldogság két külön dolog, amely nem 
mindig jár együtt. A világ különböző országaiban élők boldogságszintjét kutató vizsgálatszerint 
Kanadában és Guatemalában a legboldogabbak az emberek, utánuk jön Svédország, El Salvador, 
Uruguay, Brazília, Ausztria, Dánia, Costa Rica és Panama. Jól látszik, hogy nem csak magas GDP-vel 
rendelkező országok teljesítenek jól a boldogságteszten. 

http://wwf.hu/media/file/LPR_Magyar_2014_bovitett_03.pdf
http://www.origo.hu/kornyezet/20140929-wwf-jelentes-a-vadallatok-fele-elpusztult-olbe-tett-kezekkel-nez-a-vilag.html
http://www.youtube.com/embed/J9_Xc9wxByM
http://www.ises.hu/
http://hvg.hu/kkv/20141003_Hihetetlen_hogy_mennyire_boldogtalanok_a
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Vincent Liegey elmondása szerint a gazdag nyugati társadalmakban aggasztóan gyakori az 
antidepresszánsok szedése, az öngyilkosság, a magány, az erőszak, és nagy mértékűek a társadalmi 
egyenlőtlenségek. Alacsony kiindulási GDP esetén a mutató növekedése növeli a jóllétet, de egy 

bizonyos szint elérése után az utóbbi nem növekszik 
tovább. Ugyanakkor Antal Miklós azt is hozzáteszi, 
hogy a GDP csökkenése miatt sok esetben a jóllét is 
csökken, mert például: „A GDP csökkenése és a 
munkanélküliség növekedése jellemzően együtt jár, 
mivel általában a kettőnek közös oka van. Ha bezárnak 
egy gyárat vagy csökken az igény egy szolgáltatásra, 
az csökkenti a GDP-t és növeli a munkanélküliséget” – 
mondta Antal Miklós az Origónak. 

A mai gazdasági rendszerben egy cég költségei között jelentős tétel a munkaerő. A legtöbb vállalat 
igyekszik növelni a munkaerő termelékenységét, ezáltal egyes alkalmazottak feleslegessé válnak. (Ha 
egy áruházban bevezetik az automata, önkiszolgáló kasszákat, megszűnik a korábbi pénztárosok 
munkája.) Nemzetgazdasági szinten új beruházásokra van szükség, hogy ezek felszívják a másutt 
feleslegessé váló munkaerőt. Tehát gazdasági növekedés kell ahhoz, hogy állandó szinten maradjon a 
foglalkoztatottság. 

A gazdaságok növekedési kényszerének más aspektusai is vannak. „Ha több termék és szolgáltatás van 
egy országban, akkor ezek virtuális megfelelőjéből – vagyis pénzből – is több lehet anélkül, hogy ez 
inflációt okozna. Több pénzt könnyebb elosztani, különösen akkor, ha a gazdasági növekedés költségeit 
át lehet hárítani más fajokra, országokra, vagy generációkra” – mondta Antal Miklós a TEDxDanubián. 
Viszont ha csökken a GDP, akkor általában az adóbevételek is csökkennek. 

A szétcsatolás fontossága 

Ahhoz, hogy a GDP növekedés és a környezeti célok összeegyeztethetők legyenek, az egységnyi GDP-
re jutó környezeti terhelésnek nagyon gyorsan csökkennie kellene. Mivel már most másfélszeresét 
használjuk a bolygónk fenntarthatóan kitermelhető erőforrásainak, a környezeti hatásokat – például a 
szén-dioxid-kibocsátást – abszolút mértékben csökkenteni kellene. Tehát a gazdasági növekedés esetén 
a GDP és a környezeti terhelés szétcsatolására van szükség. 

Mekkora szétcsatolás lenne kívánatos? Ez az alábbi ábrán látható, összevetve azzal, hogy jelenleg 
milyen folyamatok zajlanak – ahelyett, hogy csökkenne a környezetterhelés, az energiafelhasználás és a 
szén-dioxid-kibocsátás, valójában a GDP növekedésével együtt nő. 

Tényleg kell ekkora fogyasztás? 

A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy sok fontos tényező esetén nem lehetséges a nagyon gyors 
szétcsatolás. A múltban gyengéknek bizonyultak a környezeti politikák. Elképzelhető, hogy ezek a 
jövőben megerősödnek, de nem valószínű, hogy megoldják a problémát. Komoly az esélye, hogy fontos 
környezetvédelmi célokat nem fogunk tudni elérni folytonos gazdasági növekedés mellett. 
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A környezetvédelmi célok mellett ráadásul a gazdasági 
növekedés a társadalom számára sem lehet(ne) cél. 
Vincent Liegey szerint nemcsak azért, mert a társadalom 
jólléte nem növekedik a gazdasággal párhuzamosan, de 
azért sem, mert az egyének életcéljának nem a folytonos 
fogyasztásnak és termelésnek kellene lennie. Még ha a 
szétcsatolás lehetséges volna, akkor is meg kellene 
kérdőjeleznünk a növekedés értelmét. Tényleg a 
termelés állandó növelése, a fogyasztás iránti soha ki 
nem elégíthető vágy és az ezekből fakadó fusztráció kell, 
hogy meghatározza életünket? – kérdezi a közgazdász. 

Nem kell minden kiló hagymáért szuper/hipermarketbe, 
piacra menni. Ezért vannak a közösségi kertek vagy a 
bevásárlóközösségek, amelyek összekapcsolják a 
vevőket a termelőkkel 

Mi lehet a megoldás? 

Antal Miklós szerint csökkenteni kellene a társadalom függését a gazdaságtól. A jelenlegi főáramú 
közgazdaságtan nem hajlandó az alapkérdésekkel foglalkozni, ehelyett adottnak fogadja el a kapitalizmus 
mostani formáját – mondta a kutató az Origónak. Szinte senki sem foglalkozik a GDP növekedésére 
alapuló modell alternatívájának kidolgozásával, pedig ezzel kapcsolatban nagyon sok nyitott kérdés van. 

A gazdasági növekedés és a munkanélküliség változása közötti kapcsolatot gyengíteni például nem 
egyszerű feladat. Antal nemrég megjelent cikkében több megoldási módszert vizsgál. Egyrészt lehet 
csökkenteni a ledolgozandó munkaórák számát. Ez komoly hasznokat hozhat (ki ne örülne a több 
szabadidőnek?), de komoly nehézségeket is szülhet (pl. ronthatja egy ország pozícióját a versenyben). 

Egy másik módszer enyhíteni a munkaerőre rakódó adóterhen, és növelni a környezetterhelésre (pl. az 
energiafelhasználásra) vonatkozó adókat. Így a cégeknek kevésbé lesz érdekük csökkenteni a 
foglalkoztatást, de jobban fognak spórolni az energiával. Fenntarthatósági szempontból ugyanis célszerű 
azt megadóztatni, ami rossz (pl. ha egy cég pazarolja az energiát), és nem azt, ami jó. 

Antal Miklós szerint paradigmaváltás szükséges a problémák megoldásához, és gyökeresen át kell 
alakítani a gazdaságot és az intézményrendszert. Mindehhez először a közéletben kell elindulnia 
párbeszédnek a témáról. A változáshoz két irányból: alulról és felülről is támogatásra van szükség. 

Szívességbank és munkamegosztás 

Vincent Liegey szerint a problémákra válaszul bő egy 
évtizeddel ezelőtt Franciaországban alakult ki a 
nemnövekedési mozgalom, amely a gyökereknél 
szeretné kezelni a sokrétű problémákat. Az irányzat 
egyik jeles képviselője a fentebb már említett Latouche 
(itt olvasható egy vele készített Origo-interjú 2011-ből). 

Liegey szerint a mozgalom célja, hogy a zsákutcából 
való kijutás módján gondolkozzanak, és alternatív 
életformákat, közgazdasági eszközöket dolgozzanak ki és kísérletezzenek ki. Demokratikus és 

https://drive.google.com/file/d/0Bwx3-Iat5AMma0J3VVZyOUk3MGM/view?usp=sharing
http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20110325-interju-serge-latouche-francia-kozgazdasszal-a-nemnovekedes-koncpciojanak-kidolgozojaval.html
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erőszakmentes átmenettel szeretnének új, fenntartható társadalmi modellekhez eljutni. Az ehhez vezető 
eszközök pedig címszavakban a következők: helyi termelés, újfajta mezőgazdasági módszerek 
(biogazdaság, agroökológia, agroerdészet), low-tech közlekedés, helyi pénz, szívességbankok, a munka 
megosztása, feltétel nélküli alapjuttatás, maximált jövedelem, az igazságtalan hiteltörlesztések 
felmondása, a reklámok és a „tervezett elavulás” szigorú korlátozása. A cél, hogy megkérdőjelezzék, 
hogy melyik cég mit gyárt, miért, hogyan és milyen használatra. A nemnövekedés mozgalom tagjai 
szeretnének egyénileg és közösségileg új értelmet adni az életüknek. Vincent Liegey szerint a háttérben 
már csendesen elindult a változás. Ez irányba mutató kezdeményezés a budapesti Cyclonomia 
bicikliműhely, a Szatyorbolt és a közösségi kert mozgalom. A további rendszerszintű megoldások 
vizsgálatát indítványozó petíciót itt lehet aláírni. 

Forrás: http://www.origo.hu/kornyezet/20141104-gdp-fold-veges-eroforras-fejlodes-nemnovekedes-elhetunk-egyre-jobban-novekedes-
nelkul.html letöltve: 2015. július 26. 

4.10 Kiemelkedőnek értékelték a Telekom fenntarthatósági gyakorlatát 

A FTSE4Good indexek – amelyeket az FTSE Russel hozott 
létre, más globális indexek mellett – azon vállalatok 
tevékenységét mérik, amelyek környezeti, társadalmi és 
vállalatirányítási (ESG) területen kiemelkedően 
teljesítenek. Ezeket az indexeket a piaci szereplők széles 
köre használja felelős befektetési alapok és egyéb 
termékek létrehozása és értékelése során – idézi a Magyar 
Telekom-csoport közleményét a mediapiac.com.  

A Magyar Telekom 2016 óta, az index indulásától kezdve tagja 
az FTSE4Good Emerging Indexnek, ami a feltörekvő országok 
vállalatainak fenntarthatósági teljesítményét vizsgálja, és 
jelenleg 23 országra terjed ki. „A német ISS-Oekom értékelés után, egy angol értékelésben is ilyen 
kiemelkedő (kizárólag szakmai alapon nyugvó) eredményt elérni valódi pozitív visszaigazolás, ami 
nemcsak a vállalatnak, de az országnak is kedvező megítélést jelent” – fogalmazott Szomolányi Katalin, 
a Magyar Telekom Fenntarthatósági Központ vezetője. Az értékelés során 7 témakörben (klímavédelem, 
emberi jogok és közösségek, munkáltatói gyakorlatok, beszállítói lánc környezeti és társadalmi 
szempontjai, vállalatirányítás, korrupcióellenesség) összesen 105 indikátor szerint vizsgálták a vállalatot. 
Az értékelés során a maximálisan elérhető összesített 5 pontból 4,7 pontra értékelték a Magyar Telekom-
csoport fenntarthatósági tevékenységét, ezzel a globális versenytársakkal való összehasonlításban a 
felső 10 %-ba sikerült bekerülnie a vállalatnak. 

Források: 
https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Gazdasag/2018_08_17/kiemelkedonek_ertekeltek_a_magyar_telekom_fenntarthatosagi_gyakorlat
at valamint https://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag letöltve: 2018. augusztus 21. 

  

http://cyclonomia.org/
http://szatyorbolt.hu/
https://secure.avaaz.org/en/petition/EU_DG_for_Research_and_Innovation_US_National_Science_Foundation_Provide_funding_for_research_on_the_growth_dependence_o/
http://www.origo.hu/kornyezet/20141104-gdp-fold-veges-eroforras-fejlodes-nemnovekedes-elhetunk-egyre-jobban-novekedes-nelkul.html
http://www.origo.hu/kornyezet/20141104-gdp-fold-veges-eroforras-fejlodes-nemnovekedes-elhetunk-egyre-jobban-novekedes-nelkul.html
https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Gazdasag/2018_08_17/kiemelkedonek_ertekeltek_a_magyar_telekom_fenntarthatosagi_gyakorlatat
https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Gazdasag/2018_08_17/kiemelkedonek_ertekeltek_a_magyar_telekom_fenntarthatosagi_gyakorlatat
https://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag
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5. tanulási egység: A gazdasági teljesítmény mérésének alapproblémái. 

5.1 Több sebből vérzik Kína 

Az utóbbi évek egyik érdekes témája, hogy a 
jövőben hogyan fog alakulni a kínai gazdasági 
növekedés. Ugyanakkor a GDP lassuló bővülése 
csak az egyik tényező, ami veszélyezteti a 
stabilitást. A rendszer mélyén több más hiba is 
rejlik. 

A hétközben megjelent adatok alapján az elmúlt 
negyedévben évesítve mindössze 7,4 százalékkal nőtt 
a kínai gazdaság, ami ugyan meghaladja a 7,3 százalékos piaci várakozást, de az előző negyedévhez 
képest lassulást jelent. Utoljára 2012 harmadik negyedévében volt ilyen lassú a kínai gazdaság 
növekedése, amire ráadásul az ezt megelőző években nemigen volt példa. 

A beruházások, a belső fogyasztás, illetve az ipari termelés növekedése alátámasztják, hogy a kínai 
gazdaság az exportra épülő gazdasági növekedési modelljét próbálja átalakítani és a belső 
fogyasztásnövekedésre helyezni a hangsúlyt. Az átállás viszont kockázatokat rejthet magában, mivel 
Kína a magas export termelésén keresztül tud munkahelyeket biztosítani a városokba áramló 
munkavállalók számára. 

Annak ellenére, hogy a kínai gazdaságot próbálják egy fenntartható növekedési pályára állítani, még 
mindig számos oka van annak, hogy kételkedjünk a sikerben. 

1. Nagyon ritka a korrekció nélküli növekedés 

Sem az 1890-es évek Amerikája, sem az 1990-es évek Japánja nem tudott nagymértékű gazdasági 
növekedést produkálni kisebb-nagyobb pénzügyi válságok nélkül. Tény, hogy Dél-Korea és Szingapúr 
esetében ez nem igaz, mivel képes volt tartós gazdasági és pénzügyi válság nélkül növekedni, de a ’90-
es években ezeket a gazdaságokat is súlyosan érintette az ázsiai válság. Végeredményben a korrekció 
itt is megtörtént. 

2. Az árnyékbankrendszer 

Mióta Kínában az ingatlanláz csillapításának céljából szigorítottak a bankok hitelezési feltételein, az 
illegális magánhitelezés volumene évről-évre folyamatosan növekszik. A JPMorgan egyes felmérései 
szerint, ennek a hitelezési formának a mértéke 2010 és 2012 között megkétszereződött (6 ezer milliárd 
dollárra). Ameddig a kínai központi kormányzat nem képes szabályozni a gazdasági növekedést fékező 
bankrendszeren kívüli hitelközvetítést, addig az egész gazdaság stabilitása veszélyben maradhat. 

3. „A hegyek magasak, és az uralkodó messze van” 

Ezzel a kínai mondással lehet a legjobban jellemezni a kínai kormányzatot, miszerint a központi 
kormányzatnak kevés a beleszólása az önkormányzatok ügyeibe. 

Forrás: http://www.investor.hu/news/trading/20140418-tobb-sebbol-verzik-kina.html letöltve: 2015. július 26. 

http://www.investor.hu/news/trading/20140418-tobb-sebbol-verzik-kina.html


Környezetgazdaságtan szöveggyűjtemény 2018 

 
40 

 

5.2 Zöldebb az e-olvasó a papírkönyvnél? 

Egyetlen e-könyv-olvasó olyan mértékű hatást 
gyakorol a környezetre, mint akár száz papírkönyv, 
ha az eszköz előállítását és üzemeltetését vesszük 
figyelembe. Noha a hagyományos könyv előállítása 
és forgalmazása jelentős terhet ró a környezetre, 
mégis a papírkönyvektől roskadozó antikváriumi 
polc a nyerő a versenyben. 

A digitális könyvolvasó eszközök növelik a könyvek 
szén-dioxid lábnyomát, holott éppen arra volnának hivatottak, hogy csökkentsék - állítja Nick Moran kiadói 
szerkesztő, az Oxford University Press korábbi munkatársa a The Millions könyvpiaci portálon 
megjelentetett tanulmányában. Jóllehet komoly környezeti terhelést jelent a nyomtatott könyv előállítása, 
tárolása és kiszállítása a vásárlóhoz, a kész könyv használata már nem feltétlenül. Továbbá a papírkönyv 
évtizedekig újrahasználható – bár, ha a végén szemétlerakóba kerül, a bomlása során kétszer annyi káros 
anyag terheli a környezetet (főleg a természetes vizeket), mint az előállításakor. 

Ezzel szemben az e-olvasók előállítása, tárolása, kiszállítása csak az első fejezet egy olyan alapanyag- 
és energiaigényes folyamatban, amely a készülék használatával csak fokozódik. Áram nélkül persze nem 
működik az e-olvasó. Általában szükséges egy másik digitális eszköz, számítógép vagy okostelefon is 
arra, hogy letöltsük az olvasnivalót. A szerkesztő szerint emiatt egy e-olvasónak 200-250 százalékkal 
nagyobb a szén-dioxid-lábnyoma, mint egy papírkönyvnek. Amennyiben egy háztartás több ilyen eszközt 
(valamint kiszolgáló eszközt) vásárol, a család CO2-kibocsátása évente már hat-hétszeresére nő. 

A készülék gyártásához költségesen beszerezhető ásványok, például az Afrika háború sújtotta 
térségeiben bányászott kolumbit-tantalit érc, nagy mennyiségű víz és elektromos energia szükséges. 
Mindez hetvenszer erősebben károsítja az egészséget, mint a nyomtatott könyv előállítása. A 
legrosszabb Moran szerint az, hogy nincs megoldva az átlagosan két évig használt e-olvasók 
újrahasznosítása, így életciklusa végén a kütyü a mérgező e-hulladékot szaporítja. 

A tanulmány szerzője idézi a National Geographic blogíróját: Allen Tellis szerint 14 e-könyv elolvasása 
lényegében "semlegesíti" a készülék CO2-lábnyomát. Adatok híján azonban Moran ezt állítást nem tartja 
megalapozottnak. Szerinte Tellis nem veszi figyelembe, hogy nemcsak a globális e-könyvpiac bővül, 
hanem hagyományos nyomtatott könyveké is, ráadásul minden kategóriában - vélhetőleg a népesség 
növekedése, az emelkedő életszínvonal, a bővülő iskoláztatás okán. 

A papírkönyv és az e-olvasó környezetterhelése öt év leforgása alatt egyenlítené ki egymást Moran 
számításai szerint. Ám ennyi idő alatt legalább két alkalommal vásárol új kütyüt a fogyasztó, tehát a 
látszólagos előny hátrányba fordul. Minél többet tud technikailag a készülék, annál több alapanyag 
szükséges az előállításához, és annál többet tartják őket bekapcsolva. Vagyis az e-olvasóként használt, 
internetképes táblagépek a leginkább környezetszennyezőek ebből a szempontból. 

Például az Apple statisztikái szerint egy digitális könyvesbolttal is kiegészített iPad használata óránként 
2,5 gramm szén-dioxiddalterheli a környezetet, míg egy nyomtatott könyv teljes életciklusa során bő 4 
kilogrammal. Csakhogy a rövid, kétéves használati idő alatt átlagosan ötvenszer több szén-dioxid-
kibocsátást eredményez az iPadet akkujának feltöltése, mint amennyit egy könyvolvasáshoz bekapcsolt 
40-60 wattos izzó fogyaszt. 

 

http://www.linkedin.com/in/nemoran
http://www.themillions.com/2012/05/are-ereaders-really-green.html
http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/04/10/ebooks-help-the-environment-one-download-at-a-time/
http://www.nytimes.com/2011/08/09/books/survey-shows-publishing-expanded-since-2008.html?_r=3&hp
http://www.apple.com/environment/
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Az újrahasznosítás terepe az antikvárium 

Az e-könyvek az Egyesült Államok könyvpiacán 2011-ben már 31 százalékos részesedést értek el. A 
tavalyi év végén az Amazon internetes (könyv) áruház hetente egymillió Kindle készüléket értékesített, 
de az Apple is több mint 41 millió iPadet egy év alatt. És ez csak két márka, hiszen e-book olvasóból és 
táblagépből több tucat van a piacon. Egy internetes felmérés szerint az e-olvasók az Egyesült 
Államokban, Ausztráliában, Indiában és az Egyesült Királyságban a legnépszerűbbek. Az amerikaiak 
ötöde rendelkezik ilyen kütyüvel, a felsőoktatási hallgatóknak pedig a harmada (bár statisztika azt is 
elárulja, hogy a karácsonyra kapott e-olvasók 20 százalékát az ünnepek után már nem kapcsolják be). 
Moran több tippet is ajánl olvasói környezetterhelésének enyhítésére. Aki havonta átlagosan egy könyvnél 
kevesebbet olvas elektronikusan, inkább ajándékozza el e-olvasóját. Ha mégsem, akkor álljon ellen a 
reklámoknak: használja végső kimúlásáig a készüléket, és utána gondoskodjon a megfelelő 
ártalmatlanításról, vagyis e-hulladékgyűjtőbe adja le. A szerkesztő szerint papírkönyv vásárlása előtt 
érdemes utánanézni, mennyire környezettudatos a kiadó és a nyomda, például fenntartható forrásból 
szerzik-e be az alapanyagot. Lehetőleg újrapapírra nyomott könyvet érdemes vásárolni. Még jobb az 
antikváriumból használtan beszerzett könyv, de az olvasás legzöldebb módja egy több ezer éves ötleten 
alapul: ez pedig a könyvtár. 

Miért van jó illata a régi könyvnek? 

A pépesített faforgácsból készített papír azért öregszik, mert a sejtfalak szilárdságát nyújtó ligninnevű 
biopolimer bomlásnak indul. Ám mivel a lignin hasonló molekuláris szerkezetű, mint a vanília illatát 
biztosító vegyület, ezért az illatuk is rokon. A helytelenül tárolt könyvek bedohosodnak, ez kellemetlen 
szagú. Egy antikváriumban azonban enyhe vaníliás illatot érezhetünk a régi könyveket lapozgatva. Mivel 
a könyvek más-más arányban tartalmaznak lignint, és az élettörténetük (tárolásuk) is eltérő volt, ezért 
minden régi könyvnek más illata van. 

Forrás: http://www.origo.hu/kornyezet/20120515-nehezen-tud-zoldebb-lenni-a-papirnal-az-ebook-olvasok-es.html letöltve: 2015. július 26. 

5.3 Ki exportálja a legtöbb virtuális vizet? 

Legalább tízezer milliárd köbméter vizet használunk fel egy év alatt, ennek jórésze mezőgazdasági 
és ipari termékek révén utazik egyik országból a másikba. Először mérték meg az emberiség teljes 
vízhasználatát, úgynevezett vízlábnyomát holland kutatók. 

http://venturebeat.com/2012/03/29/ebook-sales-growth/
http://libraries.pewinternet.org/2012/04/04/the-rise-of-e-reading/
http://www.origo.hu/kornyezet/20120515-nehezen-tud-zoldebb-lenni-a-papirnal-az-ebook-olvasok-es.html
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A trentei egyetem munkatársai abból indultak ki, hogy egy ország vízlábnyoma abból adódik, hogy ott 
mennyi vizet használnak a mezőgazdasági és ipari termelésben, illetve a háztartásokban. Mivel a 
termékek nagy része másik országba kerül, a világ országai tetemes mennyiségű vizet importálnak és 
exportálnak - ez a virtuális víz. 

Legnagyobb mennyiségben az Egyesült Államokból, Kanadából, Brazíliából és Argentínából, továbbá 
Indiából, Pakisztánból, Indonéziából, Thaiföldről és Ausztráliából áramlik ki a virtuális víz. A virtuális 
vízbehozatal Mexikóban, az európai államokban, Japánban és Dél-Koreában a legnagyobb. A lenti 
térképen pontosan ez látható - a zöld színek (és a jelmagyarázat negatív számai) azt jelzik, hogy az illető 
ország több virtuális vizet szállít külföldre, mint amennyit behoz; a sárga és piros színnel jelölt 
országokban fordított a helyzet. 

Ahol jelentős mennyiségben használnak fel tiszta vizet az exportálandó termékek előállítására, ott előbb-
utóbb vízhiány léphet fel, mert nagyobb ütemben termelik ki a vizet, mint ahogy természetes úton 
visszapótlódnának a készletek. Ez a helyzet az Egyesült Államokban, Pakisztánban, Indiában, 
Ausztráliában, Üzbegisztánban, Kínában és Törökországban. A holland szerzők azt is felvetik, alig van 
példa arra, hogy a víz árában megjelenne: nem korlátlanul használható forrásról van szó, és a természeti 
környezetre tekintettel levő árképzés egyáltalán nem jellemző a mezőgazdaságra. 

A virtuális víz leginkább az olajos magvak kereskedelme révén kering a világban - ezek a szója, az 
olajpálma, a napraforgó és a repce, de a kutatók idesorolják a gyapotot és a belőle gyártott 
pamuttermékeket is. A virtuális víz körforgásának nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy az Egyesült 
Államok 314 milliárd köbméter vizet szállít termékek révén külföldre évente, míg Kína 143 milliárd, India 
125 milliárd és Brazília 112 milliárd köbmétert. A virtuális víz körforgásában szerepe van a kávé, a tea és 
a kakaó, valamint a marhahús kereskedelmének is.  

Az emberiség vízfogyasztásának 92 százalékáért a mezőgazdaság felelős, míg az ipari termelés 4,4 
százalékkal, a háztartások pedig 3,6 százalékkal járulnak hozzá. Egy ember átlagosan mintegy 1385 
köbméter vizet használ el egy évben a holland kutatók felmérése szerint, ami nagyjából 8650 teli 
fürdőkádnak felel meg. 

A személyes vízfogyasztás terén jelentős különbségek vannak az egyes országok között, derül ki Arjen 
Y. Hoekstra1 és Mesfin M. Mekonnen tanulmányából. A németek például fejenként 1426 köbmétert 
használnak, míg az Egyesült Államokban 2842, Kínában 1071, Bangladesben pedig csak 750 köbmétert 
(a tanulmányt az amerikai tudományos akadémia folyóirata, a PNAS közölte). 

Különösen sok víz fogy Kínában, Indiában és az Egyesült Államokban. Évente 1207, 1182, illetve 1053 
milliárd köbméterről van szó, így e három állam használja el a teljes vízmennyiség 38 százalékát, majd 
Brazília következik 482 milliárd köbméterrel. A legtöbb szennyvizet Kínában termelik, a 360 milliárd 
köbméteres mennyiség a világ összes szennyvizének egynegyede. 

A vizsgálat az 1996 és 2005 közötti adatokon alapszik, mert ez a legfrissebb tízéves szakasz, amelyről 
minden szükséges információ rendelkezésre áll. Az emberiség globális vízhasználata ebben az 
időszakban évi 9087 milliárd köbméterre rúgott. Azóta azonban tovább nőtt a népesség, és így a 
fogyasztás is. 

Forrás: http://www.origo.hu/idojaras/20120221-igy-kering-a-foldon-a-virtualis-viz.html letöltve:2015. július 26.  

http://www.origo.hu/idojaras/20120221-igy-kering-a-foldon-a-virtualis-viz.html
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5.4 A zarándokok ökolábnyoma fenyegeti Mekkát 

A hárommilliót közelítő résztvevővel a mekkai 
zarándoklat, a haddzs az emberiség legnagyobb 
rendezvénye. A szaúd-arábiai hatóságok metró 
kiépítésével igyekeznek csökkenteni az óriási 
tömeg közlekedésének környezetterhelését a szent 
városban, de a szemétkezelés továbbra is 
megoldatlan probléma - 2010-ben például 
százmillió PET-vizespalack maradt a részt vevők 
után. 

Mindenki pontosan ugyanakkor érkezik pontosan ugyanoda, és évről-évre egyre többen. Ez az emberiség 
legnagyobb rendezvénye, a mekkai zarándoklat, vagyis a haddzs. Ha megteheti, minden muszlim 
hívőnek kötelessége életében legalább egyszer részt vennie rajta. Az "életében egyszer" megszorítás 
pontosan az utazási nehézségek miatt került be a muszlim hagyományba, hiszen a 19. századig akár 
több éves zarándokúttal volt egyenlő a távolság legyőzése, és a tömegturizmus, a repülés elterjedéséig 
is többhetes utazással kellett számolnia például egy indonéziai hívőnek. 

Idén november 7-én ért véget a haddzs. A szaúd-arábiai statisztikai hivatal közlése szerint külföldről több 
mint 1,8 millió hívő érkezett, továbbá belföldről 1,1 millióan érkeztek Mekkába, de a CNN amerikai 
hírtelevízió becslése szerint is több mint két és félmillió volt a részt vevők száma. Az Arab-félszigeten 
egyre inkább érezhető klímaváltozás miatt 2011-ben több szervezet hívta fel a zarándokok és a szaúdi 
hatóságok figyelmét arra, hogy lehetőleg csökkentsék a szent esemény miatt bekövetkező 
környezetterhelést. 

A 2010-es haddzs után több mint százmillió PET-vizespalack maradt. Jelentős az élelmiszermaradvány, 
a szent városban a résztvevőket szállító autóbuszok füstje, a szállodák működtetésére elhasznált energia, 
és akkor még nem beszéltünk a távolsági repülőjáratok szén-dioxid-lábnyomáról - jellemzi a helyezetet 
dr. Husna Ahmed, egy brit vallásközi alapítvány, a Faith Regen Foundation (FRF) ügyvezetője. Az 
alapítvány az idei zarándoklatra külön tájékoztatót állított össze "Zöld kalauz a haddzsra" címmel. Az 
összeállítás arra biztatja a hívőket, hogy a Prófétához hasonlóan valóban csak egyszer vegyenek részt a 
haddzson, és a többszöri zarándoklat helyett vagy másokat segítsék hozzá az utazáshoz, vagy 
adakozzanak a szegénység felszámolására. 

Ahmed szerint egyrészt a szaúdi királyságnak és a mekkai hatóságoknak kéne energiatakarékossági 
intézkedéseket bevezetniük - például napenergiával kéne kivilágítani a mecseteket -, másrészt a 
haddzsra érkezőknek kéne környezettudatosabban viselkedniük. Az alapítvány igazgatója szerint 
tájékoztatójuk "rávilágít a természetvédelem és az iszlám teológia közötti alapvető kapcsolatra", és 
azoknak a hívőknek is hasznos lehet, akik hazájukban nap mint nap a betevő falatért küszködnek. 

A mekkai hatóságok a hatalmas tömeg közlekedési igényei miatt metrót építenek, hogy megkönnyítsék 
a kegyhelyek közötti közlekedést. A munkálatok most is zajlanak, a gyorsvasút részben már használható. 
Arról is folynak tárgyalások, hogy tartós vizespalackokkal pótolják a műanyagot. A szaúdi királyság eddig 
is dollármilliárdokat költött a kegyhelyek környékének kiépítésére. A részt vevőket például 
sátorvárosokban szállásolják el, és az óriási tömeg miatti elsődleges kockázat, a torlódások elkerülésére 
többszintes útvonalakat építettek ki, amelyekben 400 biztonsági kamera működik (a legsúlyosabb 
incidens 1990-ben következett be, amikor 1426 hívőt tapostak agyon egy alagútban; az idén 12 ezren 
felügyelték a helyszínen a tömeg mozgását). 

http://www.arcworld.org/downloads/Green_Guide_for_Hajj.pdf
javascript:var w=window.open('http://kepek.origo.hu/galleriesdisplay/gdisplay?xml=/1111/Mekka20111111105132/gallery.xml&rovat=tudomany','popup_normaletarget_926_699','width=926,height=699');w.focus();
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Egy másik brit, vallásközi párbeszéddel foglalkozó szervezet, a Környezetvédők és Vallások Szövetsége 
(ARC) külön együttműködési programot hirdetett a zöld zarándoklatok népszerűsítésére (az ARC 
alapítója Fülöp edinburghi herceg, II. Erzsébet brit királynő férje). A szervezet adatai szerint évente 
átlagosan több mint száz millióan kelnek zarándokútra, s így a vallási okokból utazók száma messze 
meghaladja a nyári nyaralókét. 

"A zarándoklatok egyre inkább fogyasztói jellegűvé válnak" - mondta Martin Palmer, a program főtitkára 
a CNN-nek. "Száz évvel ezelőtt például minden Mekkába érkezőnél volt valamilyen vizespalack" - 
mondta. Az ARC a zarándokoknak azt ajánlja, hogy a lehető legkisebb szén-dioxid-terheléssel járó 
utazási formát válasszák, ne pazarolják az élelmiszert és a vizet, és mások után is gyűjtsék össze a 
szemetet. 

Az ARC célja meggyőzni a zarándoklatok szervezőit arról, hogy tiltsák ki az autókat a az útvonalakról, 
javítsanak a hulladékkezelésen és fektetessenek be megújulóenergia-projektekbe. Az igazgató szerint ez 
azért nem nehéz, mert a legtöbb vallás eredendően természetvédő jellegű. "Ha abból indulunk ki, hogy a 
világot Isten teremtette, akkor a hívők kötelessége vigyázni a művére" - mondta. A program indulását 
november első hetében Assisi városában jelentették be. 

A zarándokok kiszolgálására folyamatosan épül ki az infrastruktúra, aminek számos mekkai műemlék 
látta kárát. Egyelőre tizenkét szent hely csatlakozott hozzá, többek között az Arany templomáról ismert 
indiai Amritsar, Jeruzsálem városa, az egyiptomi kopt keresztény egyház és a St. Albans katedrális (ez 
utóbbira például napelemeket telepíttet az anglikán egyház). A szervezet alapítói közé eddig egy muszlim 
közösség, a nigériai Quadiriyyah Szúfi Mozgalom tartozik. Martin abban reménykedik, hogy a "zöld 
zarándokhely" minősítés idővel olyan rangú lesz, mint a világörökségi helyszíneknek járó UNESCO-
elismerés. 

A vallások részvétele a klímavédelmi intézkedésekben azért is fontos Olav Kjorven, az ENSZ fejlesztési 
programjának (UNEP) programigazgatója szerint, mert a Föld lakható területének 8 százaléka és a 
kereskedelmileg hasznosítható erdők 5 százaléka egyházi tulajdonban van. Világszerte az iskolák felét 
vagy egyházak tartják fent vagy hozzájárulnak a működésükhöz, továbbá az üzleti befektetések 7 
százaléka is egyházakhoz kapcsolódik az UNEP adatai szerint. Az emberek 85 százaléka a vallás az 
erkölcsi és lelki iránytű - mondta Kjorven. 

Forrás: http://www.origo.hu/idojaras/20111114-mekka-zarandoklat-haddzs-kornyezetvedelem-vallas-mekka-a-szentseg-okolabnyoma.html 
letöltve: 2015. július 26. 

  

http://www.arcworld.org/news.asp?pageID=484
http://www.origo.hu/idojaras/20111114-mekka-zarandoklat-haddzs-kornyezetvedelem-vallas-mekka-a-szentseg-okolabnyoma.html
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6.  tanulási egység: A természetes kapitalizmus alapelvei, az ipari ökológiai 
rendszerek működése. 

6.1 Teret nyer az ökohatékonyság 

Az uniós környezetvédelmi politikának választ kell adnia a globalizációval összefüggő kihívásokra 
− hangsúlyozták a környezetvédelmi miniszterek hétvégi informális ülésén. A finnországi 
Turkuban tartott találkozón az ökohatékonyság volt a kulcsszó. 

Finnország új alapokra kívánja helyezni a környezetvédelmi politikát, vagy legalábbis azt szeretné, ha 
annak egyfajta új generációja nyerne utat magának – sommázható röviden a környezetvédelmi 
miniszterek július 14-16-a között Turkuban tartott informális találkozója után. Az új környezetvédelmi 
politika egyik kulcseleme az úgynevezett ökohatékonyság lenne, mely nagy szerepet játszana a globális 
környezeti problémák megoldásában. A résztvevők egyetértettek abban: a globalizáció rávilágít arra, 
hogy a jövőben a természetes erőforrásokkal takarékosabban kell bánni, emellett sokkal nagyobb 
támogatásban kell részesíteni a környezethatékony termelési és fogyasztási módokat. Ezen fejlemények 
nélkül ugyanis lehetetlen az éghajlati változás és a biodiverzitás hanyatlásának megállítása. A miniszterek 
szerint azzal, ha sokkal „fenntarthatóbban” hasznosítjuk a természeti erőforrásokat, egyrészt javíthatjuk 
Európa versenyképességét a világpiacokon, másrészt csökkenthetjük a kontinens függőségét az import-
nyersanyagoktól. Nem beszélve arról, hogy mindezek révén a káros környezeti hatásokat is vissza 
lehetne szorítani. 

A fenntartható fogyasztásról és termelésről szóló uniós akcióterv − az elképzelések szerint − 
kulcsszerepet fog játszani ezen jövőbeni tendenciák kialakításában. Jan-Erik Enestam finn szakminiszter 
véleménye szerint ezen cselekvési terv egyik elemét egy ökohatékonysági stratégiának kellene alkotnia. 
Emellett fontos még a környezetbarát közbeszerzési politikák és zöldtechnológiák támogatása, valamint 
biztosítani kell, hogy elegendő pénzügyi támogatás jusson az úgynevezett ökoinnovációs kutatásokra. 

A pénzügyi eszközök és ösztönzők egyébként óriási szerepet játszanak abban, hogy javítani lehessen a 
termelés környezeti hatékonyságát, és nagyobb támogatást kapjanak az úgynevezett fenntartható 
fogyasztási minták. Jan-Erik Enestam várakozásai szerint a Bizottság a közeljövőben egy olyan Zöld 
Könyvvel fog előállni, mely a környezetvédelmi politikában használatos piaci alapú eszközök 
alkalmazásáról szólna. A finn miniszter rámutatott, hogy az új pénzügyi eszközök lehetővé teszik, hogy 
az EU a világ legversenyképesebb gazdaságává váljon, emellett azonban ugyanilyen fontosnak nevezte 
azon támogatások eltörlését, melyek káros környezeti hatások kialakulásához vezethetnek. 

A turkui találkozó résztvevői emellett fontosnak nevezték azt is, hogy megkezdjék a felkészülést az EU 
környezetvédelmi politikájának megújítására. Ez az új politika egy olyan, a fenntartható Európáról szóló 
nagyobb szabású víziónak lenne a része, melyet a közelmúltban éppen az Európai Tanács sürgetett. Egy 
másik fő célkitűzés lenne még az is, hogy a környezetvédelmi megfontolásokat integrálják az EU 
kereskedelmi és fejlesztési koordinációs politikáiba. 

Habár a mostani informális ülés hivatalos napirendjén nem szerepelt az emisszió, a tanácskozást 
követően Sztavrosz Dimasz környezetvédelmi biztos a Reutersnak nyilatkozva közölte: szándékában áll, 
hogy az emissziókereskedelmi rendszer második fordulójában szigorítsa a kibocsátási plafont (vagy felső 
határt, angol szóval: cap). A kiotói jegyzőkönyv értelmében a Tizenötöknek 2008 és 2012 között az 1990. 
évi szinthez képest 8 százalékkal kell csökkenteniük CO2-kibocsátásukat. Dimasz eltökéltségét 
hangoztatta ezen célkitűzés teljesítésében, melyben − mint kiemelte − az emissziókereskedelmi rendszer 
kulcsszerepet játszik majd. A biztos szerint ugyanis jelenleg ez a leggazdaságosabb és leginkább 
költséghatékony módja a CO2-kibocsátás csökkentésének. 
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Ugyanakkor feltűnő, hogy a tagállamok nagy többsége nem adta be határidőre, azaz június 30-ra azt az 
emissziós tervet, amely a szén-dioxid kvóták kiosztásáról határoz. (A „renitensek” között van 
Magyarország is.) Dimasz a találkozón közölte, hogy a tagállamoknak az allokációs terveket amilyen 
hamar csak lehet, el kell juttatniuk Brüsszelbe, és arra intette a Huszonötöket, hogy ezen terv 
elkészítésekor vegyék figyelembe a korábbi úgynevezett túlallokálásokat. Közölte: arra számít, hogy az 
eddig benyújtott 5-6 emissziós tervhez a következő napokban némileg több csatlakozik majd. 

Forrás: http://www.bruxinfo.hu/cikk/20060717-teret-nyer-az-okohatekonysag.html letöltve: 2015. július 26. 

6.2 Biomimikri, a dizájnos utánzás 

Jótól lopni nem szégyen − mondják. A következő 
tárgyak megalkotói valami egészen jótól, konkrétan 
a természettől "loptak", vagy elegánsabban: 
merítettek ötletet. 

Az irányzat neve bionika vagy biomimikri, és 
lényegében arról van szó, hogy a tervezők élőlények 
tulajdonságait, a természetben megtalálható 
szerkezeteket, mechanizmusokat másolnak le. Talán a 
legismertebb ily módon kifejlesztett cucc a Speedo 
csoda-úszódressze, az LZR Racer cáparuha. Most 
azonban lássunk néhány ennél kevésbé ismert, de annál izgalmasabb bionikus tárgyat.  

Az amerikai Pax Technologies dizájnerei a kála virágjának formáját utánozták a képen látható vízforgató 
megalkotásakor. Az alkalmatosság a spirális alakjának hála, hagyományos formájú társainál több vizet 
tud átforgatni magán, így hatékonyabb és energiatakarékosabb megoldás. 

Az azúrlepkék - vagy morpho pillangók - úgynevezett 
strukturális színnel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy 
szárnyuk fehérjerétegekből épül fel, ez a szerkezet 
pedig a beérkező fénysugarakat különféleképp nyeli el, 
töri meg, illetve veri vissza, s voltaképpen ez határozza 
meg a lepke színét. A Morphotex anyagok is ilyen 
szerkezettel készülnek. Festéket előállításukkor nem 
használnak, az anyag színét a rostok struktúrája és 
vastagsága adja. Ebben pedig az esztétikumon túl az a 
pláne, hogy az eljárás csökkenti az anyag előállítási 
költségét, illetve az energiafelhasználást, hiszen 
festésére nincs szükség. 

A BioPower Systems víz alatti bioturbináinak 
megtervezésekor a tengerekben élő növények, illetve 
halak mozgása adta a mintát. A Tubercle Technology 
mérnökei szintén a vízi élővilágból lestek: az általuk 
tervezett vízturbina pengéit szinte egy az egyben a 
hosszúszárnyú bálna áramvonalas úszóiról másolták. 

http://www.bruxinfo.hu/cikk/20060717-teret-nyer-az-okohatekonysag.html
http://www.thepaxgroup.com/
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Persze a vízi állatok nem csupán víz alatti masinák 
tervezéséhez szólalhatnak alapul, hanem akár egy 
autóéhoz is. A Mercedes 2005-ben bemutatott 
tanulmányautója a Mercedes Benz Bionic, amely egy 
sárga dobozhal formáját idézi. Ez a forma kisebb 
légellenállást biztosít, ami körülbelül húsz százalékkal 
csökkenti a gépkocsi üzemanyag-felhasználását. 

A lótusznövény levelein mikroszkopikus méretű 
kiemelkedések találhatók, amelyek egy redős 
védőréteget képeznek. A réteg felfogja a port és 
piszkot, de a vízcseppeket is, aminek köszönhetően nem csupán víztaszító, de a cseppekkel együtt a 
kosz is távozik a levelekről, így tulajdonképpen a felület öntisztító is. A Lotusan festékek és 
vakolóanyagok mikrostruktúrája a lótusznövényét imitálja, ennek köszönhetően pedig ugyanazokkal az 
előnyös tulajdonságokkal rendelkezik. 

Az iráni Morteza Faghihi munkája a Biopod fotóállvány, 
amelynek alakját a tücskökéről mintázta. A szerkezet 
előnye, hogy egyrészt stabilabban áll, mint egy 
hagyományos háromlábú fotóállvány, másrészt 
sokoldalúbban variálható magasság, illetve szögek 
szempontjából. A tárgyat tavaly Red Dot dizájndíjjal is 
elismerték.  

A Flynn Product dizájnstúdió koncepciója ez a vezeték nélküli webkamera, amely egy pók alakját idézi. A 
formaterv nem csupán mint látvány figyelemfelkeltő, de praktikus előnyei is vannak: sokkal szabadabban 
és többféleképpen helyezhető el és állítható be, mint egy szokványos webkamera. 

Niklas Galler német dizájner szintén a természetből 
nyert inspirációt, amikor megtervezte a C-Bot-ot. Alakja 
leginkább pókra emlékeztet, tapadókorongjait azonban 
- melyekkel bármilyen felületre képes felkapaszkodni, 
illetve azon haladni - a gekkók lábának 
tapadófelületéről mintázta. A masina egyébként arra 
szolgál, hogy ultrahangos szenzorival adatokat 
gyűjtsön egy-egy épület állapotáról, például érzékelje 
azt, ha a szerkezet rozsdásodik, vagy épp a falakat a 
borítás alatt penész lepte el.  

Robert Spillner amerikai tervezőt a madarak szárnymozgása ihlette az i:wing megtervezésére. A gép 
lényegében egy ventilátor, amely azonban nem forog, hanem két szárnya ahhoz hasonlóan leng, mint a 
madaraké repülés közben. Nem csupán a levegőt mozgatja meg kellemesen, de nézni is kifejezetten 
relaxáló hatású. 

Forrás: http://borsa.hu/20090818/biomimikri_a_dizajnos_utanzas/biomimikri_az_elolenyek_tulajdonsagait_utanzo_dizajntargyak/ letöltve: 
2015. július 26. 

http://borsa.hu/20090818/biomimikri_a_dizajnos_utanzas/biomimikri_az_elolenyek_tulajdonsagait_utanzo_dizajntargyak/
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6.3 Cápabőr és angolnapikkely: a jövő ruhái 

Az egyik legjobb hőszigetelő anyagot a juhoktól, a 
tépőzárat a bogáncsos növényektől, az öntisztuló, 
vízlepergető ruhákat a lótusztól, a leghatékonyabb 
úszódresszeket a cápáktól, a legújabb páncélokat 
pedig a csigáktól, halaktól és pókoktól lestük el. Az 
élővilágban rengeteg olyan megoldás született az 
evolúció évmilliói folyamán, amelyekre az ember 
sokáig csak irigykedve tekintett. A mérnöki 
tudomány mára elérte az a szintet, hogy képessé vált 
lemásolni és felhasználni a természet találmányait. 

A biomimikri vagy biomimetika (a görög bios = élet és mimézis = utánzás szóból) olyan tudományág, 
amely a biológiát és a mérnöki tudományt hivatott egyesíteni. Fő célja, hogy az élőlények felépítését és 
mechanizmusait gyakorlati szinten megvalósítsák mesterséges anyagokban, gépekben, mintegy 
lemásolva az evolúció által évmilliókig tökéletesített természetes szervezeteket. A tudományterület 
régebben elterjedt elnevezése a bionika volt, de újabban ezt kifejezést egyre inkább kisajátítja az 
orvostudomány, ahol a szervek vagy testrészek mechanikus változattal való cseréjét jelölik vele. 

Bioanyagok 

A biomimetika nagy részterületét alkotja az élő szervezetektől ellesett különféle célra felhasználható 
anyagok, a bioanyagok fejlesztése és előállítása. A bioanyagokat sokféle célra lehet alkalmazni. 
Cikkünkben a test védelmére, azaz a ruházkodásra, illetve a testfelület sérülésektől való megóvására 
használt bioanyagokkal foglalkozunk. 

Hőszigetelés 

Az egyik legnagyszerűbb hőszigetelő anyagot gyakorlatilag változtatás nélkül vettük át a természetből. 
Ezt az anyagot a merino juh adja nekünk. A merino gyapjút az élet szinte minden területén fölhasználják 
a sporttól az űrhajózásig. A merino gyapjú különlegességét az adja, hogy sokkal vékonyabb szálakból áll, 
mint a közönséges gyapjú. A finomabb szálak több levegőt tudnak megtartani maguk között, így jobban 
szigetelnek, mint a tömöttebb anyagok. (Ezért is javasolják a szakemberek hidegben a réteges 
öltözködést, mert több vékony ruha között több szigetelő levegőréteg alakul ki, ami általában melegebben 
tart, mint egy vastag pulóver.) A merino gyapjú fölhasználásával készítik a sportruházati cégek a 
hőszigetelő alapréteget az összes olyan sporthoz (kerékpározás, túrázás, hegymászás stb.), ahol 
alapvető követelmény a test kihűlésének megakadályozása. Ilyen anyagokat használnak a sarkkutatók 
és az űrhajósok alapöltözékéhez is. 

A világ legismertebb biomimetikai találmánya 

Nincs ember, aki ne ismerné és használná az egyik legrégibb és legelterjedtebb természetből ellesett 
találmányt, a tépőzárat. A Velcro márkanéven is emlegetett rögzítő rendszert 1948-ban fedezte föl a svájci 
George de Mestral. Állítólag vadászni volt a kutyájával, és amikor hazatértek, alig tudta kiszedegetni az 
állat bundájából a sok bogáncsot és más ráakaszkodott termést. De Mestral mikroszkóp alatt 
megvizsgálta a tapadós terméseket, és fölfedezte, hogy azokon rengeteg, apró horgocskákban végződő 
tüske van. Ezek segítségével rögzülnek a kutya és más állatok bundájához. Rögtön meglátta a 
fölfedezésében rejlő lehetőséget, és nekilátott kidolgozni a tépőzárat. Poliamidból sikerült olyan kemény 
anyagot létrehoznia, amely előállításakor apró hurkokat képzett. Ezeket a hurkokat szövés közben 
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fölvágva kész is volt a tépőzár kampós része. A fonalas rész elkészítése már nem okozott gondot, és 
1951-ben Velcro néven szabadalmaztatta, majd saját gyárában gyártani kezdte a tépőzárat. A tépőzárat 
kezdetben ruházati cikkeken alkalmazták, de hamar kiderült, hogy más területeken is igen jól beválik. 
Legnagyobb sikerét akkor érte el, amikor a NASA használni kezdte a tépőzárszalagokat az űrhajósok 
ruházatán, jelentősen megkönnyítve az űrruha felvételét. 

Öntisztuló, vízlepergető ruhák 

Annak ellenére, hogy a lótusz növény zavaros 
folyókban és tavakban nő, a levele mindig tiszta. A 
levélnek ez az öntisztító képessége fölkeltette a kutatók 
figyelmét is. Első pillantásra azt hihetnénk, hogy a levél 
felszíne annyira sima, hogy nem tapad meg rajta 
semmilyen szennyeződés. Furcsa módon, éppen az 
ellenkezője igaz. Két német kutató, Wilhelm Barthlott 
és Cristoph Neinhuis az 1990-es években írták le az 
általuk lótuszeffektusnak nevezett jelenséget. 

A lótusz levele távolról sem sima. Néhány mikrométer (a méter milliomod része) magas dudorokkal van 
teli, amelyeket 1 nanométeres (a méter milliárdod része) viaszkristályok borítanak. A viaszkristályok 
víztaszítók, ezért a vízcseppek leperegnek a levél felszínéről. A mikrométeres és a nanométeres 
nagyságrendű struktúrák különleges kombinációja rendkívüli mértékben csökkenti a felszín és a 
vízmolekulák érintkezési felületét, ami a tisztítási folyamat kulcsa. Ez magyarázza, hogy még egy enyhe 
zápor is tisztára mossa a leveleket. A lótusznak ez az öntisztuló képessége természetesen nem kerülte 
el a biomimetikával foglalkozó kutatók figyelmét sem. Mára több módon is felhasználják a lótuszeffektust. 
A BASF cég kifejlesztett egy nanorészecskéket alkalmazó vízlepergető sprayt. Az ebben lévő vízálló 
polimerek és viasz hatékonyan képes utánozni a lótuszeffektust. A sportszergyártó cégek pedig olyan 
korcsolyaruhákat gyártanak, amelyek felületi szerkezete a lótuszlevéléhez hasonló, és így szabadítja meg 
a ruhát az olvad jégtől és szennyeződéstől. 

Cápabőrt utánzó úszódresszek 

Az ember bőre bámulatos anyag. Vízálló, lélegző, önjavító, 
egy dologra viszont kevéssé alkalmas: úszásra. A víz nem 
áramlik simán a bőrfelszín mellett, jórész azért, mert a bőr (a 
vízfelvétel miatt) bizonyos vízben töltött idő után elkezd 
ráncosodni. A bőrből kinövő szőrszálak még jobban rontják az 
úszóteljesítményt. 

A cápák úszáshoz alkalmazkodott bőre egészen más. A 
testfelületet apró, úgynevezett placoid pikkelyek borítják, 
amelyek tökéletes vízáramlást tesznek lehetővé. Ezt a 
tulajdonságot kihasználva kezdtek tervezni a Speedo 
sportszergyártó cég mérnökei olyan egész testet beborító, 
testhez simuló úszódresszeket, amelyeket parányi, V alakú 
csatornák borítanak, így a ruha felszíne nagyon hasonló a 
cápák pikkelyes bőréhez. A Speedo mérései szerint ezek a 
Fastskin ("gyorsbőr") nevű ruhák akár 3 százalékkal is 
felgyorsíthatják az úszókat. Természetesen a többi 
sportszergyártó cég is beszállt az úszók kegyeiért vívott 

http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3tusz-effektus
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harcba. Úgy tűnik azonban a cápadresszeknek hamarosan leáldozik, mert a FINA Nemzetközi Úszó 
Szövetség szigorú szabványokkal korlátozza a szuperruhák versenyeken való viseletét. 

Páncélok 

Az emberek ősidőktől fogva háborúznak egymással, ezért már nagyon régóta próbálják ellesni az 
élővilágból a hatékony védekező eszközöket. Ennek egyik kezdetleges módja volt például a bőrpáncélok 
és bőrpajzsok alkalmazása. A mai biomimetika ennél sokkal hatékonyabb megoldásokat igyekszik 
átvenni a természetből. 

Vértezet fülcsigából 

A fülcsigák kagylóhéjukhoz egy erősen rendezett, téglaszerűen mozaik szerkezetet hoznak létre, mely 
elméletileg a legerősebb mozaikelrendezés a világon. Marc A. Meyers a Kaliforniai Egyetem kutatója 
szerint ezek a "csempék" kalcium-karbonátból vagyis mészkőből állnak, melyeket alul és felül egy vékony 
proteinréteg borít. 

A fülcsigák héjának rétegezett szerkezete arra ösztönözte a kutatócsoportot, hogy kifejlesszenek egy 
teljesen új szintetikus anyagot, a puhatestűeket használva vezetőként. Az így készült vért nem állítja 
ugyan meg az AK47-es gépkarabély lövedékét, ám a puhatestűek házépítésének megfigyelése segít 
Meyers csapatának és a többi kutatónak pillesúlyú, és hatékony testpáncélt kifejleszteni katonák, 
rendőrség és hasonló területeken dolgozó emberek számára. 

Háromrétegű páncél 

Amerikai kutatók ezen a héten számoltak be egy 
egészen különleges csigahéjról az Amerikai 
Tudományos Akadémia folyóiratában (PNAS). 
Christine Ortiz és munkatársai az Indiai-óceán egyik 
mélytengeri füstölgője közelében talált Crysomallon 
squamiferum puhatestű vasban gazdag héját 
tanulmányozták. A kutatók elkészítették a három 
rétegből álló héj számítógépes modelljét. 

Az állat természetes védőrendszerének szimulációjával földerítették, hogyan védi meg magát a csiga a 
ragadozóktól, miközben megtartja mozgásképességét és testfolyamatainak szabályozását. Az elemzés 
azt mutatta, hogy a réteges elrendeződés az egyes rétegek egyedi szerkezetével kombinálva véd a 
behatolástól, javítja az energiaeloszlást és ellenáll a hajlításnak. A kutatók szerint a természetes páncél 
jó kiindulási modellként szolgálhat a mérnökök számára az embereket védő újfajta anyagok 
kidolgozásához. 

Hajlékony testpáncél 

A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) mérnökei egy "élő kövület", a "dinoszauruszangolna" 
(Polypterus senegalus) nevű hal pikkelyes páncéljának emberi felhasználásán dolgoznak. Az angolna 
egymást átfedő, páncélos pikkelylemezei először szétszórják a támadás energiáját, majd megvédik a 
behatolástól az alattuk lévő lágy szöveteket, végül a támadás közvetlen környezetében lévő lemezekre 
koncentrálják az esetleges károsodást. 



Környezetgazdaságtan szöveggyűjtemény 2018 

 
51 

 

Az angolnát négy rétegű páncélos pikkelyréteg borítja, mindegyik körülbelül 500 mikrométer vastag. A 
MIT kutatói úgy vélik, hogy a bőrlemezek különféle összetevő anyagai, geometriája és eltérő vastagsága 
együttesen járul hozzá a páncél hatékonyságához. A MIT kutatói szerint ez a felépítés kiválóan alkalmas 
lenne egy hatékony, egyúttal hajlékony emberi testpáncél kifejlesztéséhez. Hasonló páncél (az 
úgynevezett Dragon Skin, azaz Sárkánybőr) már létezik a valóságban is. A halpikkelyeket itt 
kerámialemezek helyettesítik, de érdemes kísérletezni a természetes anyagokkal is. 

Pókfonál, a jövő anyaga 

A pókfonál a világ legerősebb természetes anyaga. Ötször akkora súlyt képes megtartani, mint a hasonló 
vastagságú acélszál, háromszor annyira nyúlékony (azaz szívósabb), mint a világ jelenleg gyártott 
legerősebb fonala a Kevlar, amelyből - többek közt - a golyóálló mellények készülnek. Ezért a kutatók 
mindent megtesznek, hogy megfejtsék a kémiai és fizikai szerkezetét, illetve megvalósítsák az ipari 
mennyiségű gyártását. Részsikereket már elértek, de a "nagyüzemi" pókfonálgyártás - ami 
forradalmasíthatna sok iparágat - egyelőre még várat magára. 

Forrás: http://www.origo.hu/tudomany/20100120-biomimikri-az-elovilag-ihlette-talalmanyok.html letöltve: 2015. július 26. 

6.4 A valódi és a mű karácsonyfa életciklus-elemzése 

A karácsonyfa-állítást először Elzászból jegyezték 
fel a 17. század elejéről. Keresztény szimbolikája a 
18. században alakult ki és a 19. századtól indult 
világhódító útjára. Hazánkban először 1825-ben, a 
martonvásári kastélyban gyúltak ki a fények 
Brunswick Teréz jóvoltából. A szokás hamar 
elterjedt először a főúri, majd a polgári körökben is. 
Az 1800-as évek második felében már a falusi 
környezetben is egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendett. Csordós Diána írása a www.fataj.hu-n. 

Jelenleg szinte világszerte ismert, az európai kultúrától befolyásolt területeken általában elterjedt. A 
karácsonyfa gyertyáit a hagyományok szerint Jézus Krisztus születésének ünnepétől, karácsonytól 
vízkeresztig (január 6.) gyújtották meg (Jankovics, 1991).  

Karácsony közeledtével évről- évre a fenyőfák kerülnek a környezetvédelmi kérdések középpontjába. 
Újságokban, internetes portálokon gyakran találkozhatunk a karácsonyfa állítás környezetterhelő 
hatásairól szóló írásokkal, kisfilmekkel, a fenyővásárlási szokásokat megcélzó közvélemény 
kutatásokkal. Általában megfeledkeznek arról, hogy globalizált, műanyag világunkban egyre nagyobb 
szükség van a valódi értékekre, természetes anyagokra. 

Karácsony szent ünnepéhez szervesen kapcsolódik a karácsonyfa állítás ősi hagyománya. Az örökzöld 
fenyő illata nem pótolható mesterségesen előállított termékkel. Köztudott, hogy a karácsonyfának 
értékesített fenyők túlnyomó része hazánkban ültetvényekről származik, amelyek újratermelhetők, 
bármely mezőgazdasági növényhez hasonlóan, így nem áll fenn az erdőirtás veszélye. Az ünnep 
elmúltával energetikai célokra újrahasznosíthatóak, amelyhez a szervezett gyűjtés mindenütt megoldott. 
A földlabdás növények pedig udvarunk díszévé válhat, illetve sokhelyütt visszavásárolják őket. Műfenyők 
esetében fennáll a veszélye annak, hogy otthonunk valamely sarkában nap mint nap szembetaláljuk 
magunkat vele, elveszítve így az év legszebb ünnepének varázsát. 

http://www.origo.hu/tudomany/20100120-biomimikri-az-elovilag-ihlette-talalmanyok.html
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Az ELLIPSOS (szaktanácsadással foglalkozó, montreali cég) tudományos, független vizsgálatot végzett 
annak érdekében, hogy véget vessen az újra és újra felmerülő dilemmának. A kutatók (Couillard és 
munkatársai, 2009.) kutatásuk során az életciklus elemzés (angolul: Life Cycle Assessment LCA) 
módszerét alkalmazták, amely lehetővé teszi egy adott termék, vagy tevékenység teljes életciklusa során 
a környezeti hatások vizsgálatát. Az LCA vizsgálat alapvetően négy fő szakaszból áll: célkitűzés, 
adatgyűjtés, számítások, környezeti hatások vizsgálata, értékelés, következtetés. 

A vizsgálatban természetes és műfenyő esetében is mindenféle dekorációtól mentes, 7 méter magas fát 
vettek alapul a kanadai Montrealban. A fenyőültetvény Montrealtól 150 km-re található. A műfenyő 
Kínában készült, majd kombinált fuvarozás útján (vízen és vasúton) került a vizsgálat helyszínére. A 
kutatók műfenyő esetében átlagosnak mondható, 6 éves élettartammal számoltak munkájuk során, 
azonban a természetes fenyővel való pontos összehasonlítás érdekében 1/6-od részaránnyal számoltak. 

Termelés 

Ültetés, víz, műtrágya, növényvédő 
szerek, újratelepítési, csomagolás, 
tárolás stb. 

Szállítás Használat Életciklus vége 

tartó: újrahasznosítás / hulladéklerakó 
fenyő: hulladéklerakó / energiatermelés 

 
CO termékek 

- hő és energia 
- anyagok újrahasznosítása 

1.ábra. Természetes karácsonyfa életciklusa 

Termelés 

Gyártás: PVC tűk, acél ágak, 
konzolok, törzs, állvány, 
kartondoboz 

Szállítás Használat Életciklus vége 

PVC tűk: hulladéklerakó 
acél ágak: hulladéklerakó 
acél: hulladéklerakó/újrafeldolgozás 
doboz: hulladéklerakó/újrafeldolgozás 

 
CO termékek 

- anyagok újrahasznosítása 
- fémek 

2.ábra. Mesterséges karácsonyfa életciklusa 

Összehasonlítva a mesterséges és természetes fát láthatjuk, hogy a mesterséges fa esetében az 
erőforrások, valamint a klímaváltozásra gyakorolt hatás esetében közel háromszor nagyobb értékekkel 
találkozhatunk, mint a természetes fa esetében. Láthatjuk, hogy a klímaváltozáshoz a természetes fa 
kisebb mértékben (39%) járul hozzá, mint a mesterséges fa. A különböző karácsonyfák egyes 
életciklusainak éghajlatváltozásra gyakorolt hatását hivatott szemléltetni a 3. ábra. 
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Természetes fa esetében a szállítás fokozott hatása 
érvényesül (33 %), hiszen minden évben újat kell 
vásárolnunk és szállítanunk. 

Ezzel ellentétben egy mesterséges fa hosszú éveken 
keresztül használható. Ugyanakkor a természetes fa 
pozitív hatást gyakorol az éghajlatváltozásra, mivel 
növekedése során megköti a CO2-t.  

3. ábra. Természetes és mesterséges karácsonyfa klímára gyakorolt hatása 

A teljes életciklusra vonatkoztatott CO2 kibocsátás természetes fa esetében kb. 3,1 kg, mesterséges fa 
esetében éves szinten kb. 8,1 kg. A következő gyakorlati példával tudjuk szemléltetni a választás 
jelentőségét: egy átlagos személygépkocsi CO2 kibocsátása (150g/km), amely jelen estre levetítve kb. 
125 km és 322 km megtett utat eredményez a kétféle karácsonyfa esetében.  

A kutatók beszámoltak munkájuk korlátairól is, ugyanis a tanulmány nem veszi figyelembe a zaj, szag, 
emberi tevékenység (pl. étkezés, szállás), talajerózió stb. hatását. Számolni kell továbbá az eltérő 
környezeti adottságokkal, amelyek mind-mind befolyásolhatják a vizsgálati eredményeket. 

A tanulmány nem tér ki a karácsony-fatermelés társadalmi-gazdasági hatásaira. Azonban különösebb 
számítások nélkül is kijelenthetjük, hogy a milliós darabszámú karácsonyfa termesztése, ill. legyártása 
munkahelyeket teremt, ill. tart fent. Számunkra természetesen nem mindegy, hogy a világ mely részén. 

A választásunktól függetlenül (valódi vagy mű) elmondhatjuk, hogy a környezetre gyakorolt negatív 
hatások elhanyagolhatóak a mindennapi tevékenységünkhöz, pl. mindennapi gépkocsi használathoz 
viszonyítva, ugyanakkor sok kicsi sokra megy. 

Végezetül álljanak itt Fekete István örök érvényű szavai, melyek a szerző szerint is megragadják a vita 
lényegét. 

Az erdő van, volt és lesz! A fák ledőlnek, de a gyökerek szívják már az új sarj táplálékát, álmodják már 
az új hajtást, és a csírák mélyén már új erdők susognak. A fából tűz lesz, otthonok melege, út lesz és 
távolság a szekér-kerekek robogásában, játék a gyermekek kezében és szívében, szerszám és kisteknő, 
munka lesz, asztal s rajta kenyér, kitárt kapu és ringó bölcső, papír és könyv, harangláb és koporsó lesz 
belőle − egy másik világ ismeretlen messzeségének nyugodalmas csónakja. A fák dőlnek és újranőnek. 
Élt, millió levelével susogott, árnyékot adott a vadaknak, fészket tartott a madaraknak, és odvában talán 
fényes szemű mókusok laktak - ez a dolgok rendje. (Fekete István) 

Források: 
- Couillard S., Bage G., Trudel J. (2009) Comparative Life Cycle Assessment (LCA) of artificial vs natural christmas tree. ELLIPSOS. 
Montreal. [2013. november 26.] 
- Jankovics M. (1991) A fa mitológiája. Csokonai Kiadó. Debrecen. 
Szerző: Csordós Diána, csordosdiana@gmail.com 
Nyugat-magyarországi Egyetem, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar, Faanyagtudományi Intézet, doktorandusz 

Forrás: http://www.kornyezetbarat-termek.hu/news.php?aid=34&pID=9&ncID=1&nID=333#.VbJYXvntmko letöltve: 2015. július 26. 

  

http://www.kornyezetbarat-termek.hu/news.php?aid=34&pID=9&ncID=1&nID=333#.VbJYXvntmko
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7. tanulási egység: A természeti erőforrások típusai. A környezeti probléma 
megjelenése. 

7.1 Csúcson a haltermelés? Túl sok hajó cirkál túl kevés halért 

Tovább bővül a globális haltermelés a következő 
évtizedben, annak ellenére, hogy a tenyésztett 
állomány korábbi robbanásszerű növekedése 
lassul és vadon élő halak halászata kiegyenlítődni 
látszik – olvasható az ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) új 
jelentésében. 

A szervezet frissen közzétett kiadványa, A halászat és 
akvakultúra helyzete a világban (SOFIA) szerint 2030-ra a halászat és az akvakultúra összesített 
kibocsátása 201 millió tonnára nő majd. A prognosztizált érték 18%-kal haladja meg a jelenlegi 171 millió 
tonna termelési szintet. A jövőbeni növekedés azonban folyamatos fejlesztéseket igényel, melyek 
magukba foglalják a halászati gazdálkodási rendszerek erősítését, a veszteségek és a hulladék 
mérséklését, illetve bizonyos problémák kezelését, mint az illegális halászat, a vizek szennyezése és az 
éghajlatváltozás. „Az ágazatban vannak még kihívások, ilyen például a nem fenntartható halászat 
arányának csökkentése,” – mondta a FAO főigazgatója, José Graziano da Silva. 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2018/07/15/a-halak-negyedet-az-olajukert-olik-meg-lehet-hogy-teljesen-feleslegesen letöltve: 2018. július 24. 

7.2 Senki sem bánta meg a napelemet 

Korábban arra kérte az index.hu olvasóit, hogy a napelemes rendszerrel rendelkezők írják meg, 
milyen tapasztalatokat szereztek azóta, hogy feltetették a rendszert a tetőre. Érdekes válaszokat 
kaptak, a legtöbb összecseng, de azért szép szórás van a véleményekben. 

Kezdjük a legfontosabbal, az árral. Írt nekünk felhasználó és telepítő cég is, nagyjából 500 ezer forintba 
kerül 1 kW névleges teljesítmény, ami kb. 1100 kWh áramot termel meg egy évben. Egy átlagos, négytagú 
család fogyasztásának fedezéséhez 34 kWos rendszert ajánlanak a szakemberek. Tehát kétmillió lesz a 
rendszer tokkalvonóval. Mennyi idő múlva térül meg? A megtérülést kétféleképpen számolják az 
emberek: 1218 év közé, illetve a soha környékére. Mindkét csoport egyetért abban, hogy a 
rezsicsökkentés komolyan, években mérhetően odacsapott a napelemes tábornak. A soha meg nem 
térülést említő levélírók amúgy főleg abban különböztek az optimista társaiktól, hogy a 300400 ezer 
forintos inverter tízévenkénti cseréjét, illetve napelemek teljesítményromlását is beleszámolták a dologba. 
Ugyanakkor azt is írták sokan, hogy még így is elégedettek a befektetéssel, mert bár egyben soha nem 
látják viszont a rendszer árát, még így is jobb kamatot kapnak az összegre, mintha a bankba tették volna 
a pénzt. A buktatókra és nehézségekre is rákérdeztünk, ebből is nagyjából hasonló tapasztalatokat rajzolt 
a több tucat levélíró. Legtöbben az áramszolgáltatót említik első helyen, amikor a telepítés nehézségeiről 
írnak. Annak ellenére, hogy a rendszert egy délelőtt alatt fel lehet furkálni a tetőre, az engedélyeztetés 
akár három hónapon át is tarthat, ami véletlenül pont egybeesik a törvények által szabott határidő 
maximumával. De itt még nincs vége a szolgáltató karót nyelt szabálykövetésének: sokan írták, hogy 
évközi óraleolvasással nehezíti meg az életüket a cég. Ez azért fontos, mert a rendszerek többsége (a 
hálózatra termelő, nem szigetüzemű megoldások) általában csak egy teljes naptári év alatt hozzák ki a 
termelésüket nullára: télen a fogyasztásnál jóval kevesebb, nyáron pedig jóval több energiát termelnek. 
Ha év közben nézzük meg az adatokat, valószínű, hogy jóval több áramot használtunk fel, mint amennyit 

http://greenfo.hu/hirek/2018/07/15/a-halak-negyedet-az-olajukert-olik-meg-lehet-hogy-teljesen-feleslegesen
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megtermeltünk, és ezt az Elmű természetesen ki is számlázza. Sokak szerint ez ellen úgy lehet 
védekezni, hogy az új rendszer beüzemelését a leolvasási ritmusnak megfelelően intézzük. Egy kicsit 
kevesebb áfa Szintén sokan írták, hogy a rendszerek népszerűsége nagyot nőne, ha nem lenne 30 
százalék felett az adó és az engedélyeztetés költsége (a nekünk nyilatkozó szakértő szerint a kivitelezők 
többsége nem kér külön pénzt az engedélyeztetésért, ha komplett rendszert szállít). A támogatást is 
hiányolták sokan, bár jó néhányan írtak arról, milyen kedvezményes hiteleket és állami programokat 
vettek igénybe az építésnél, vagy lakáskasszás megtakarításukat költötték napelemre. Szintén sokan 
panaszkodtak arra, mennyire nem éri meg túltervezni a rendszert azért, hogy a fogyasztás felett termelt 
áramot aztán vissza tudjuk tölteni a hálózatba, pénzért. Ahhoz, hogy a plusz termelést kiszámlázzuk, 
számlaképesnek kell lenni, amire egyéni vállalkozóként, vagy külön céget alapítva van lehetőség, és ez 
elképesztő macera azért, hogy 14,6 forintos kilowattóránkénti áron adjuk vissza azt, amit mi 41 forintért 
vennénk. Sokan így inkább plusz fogyasztókat telepítenek a házba direkt azért, hogy az extra energia ne 
menjen csak úgy, jószándékuk jeleként vissza a közösbe. Sokan a téli fűtést, illetve a nyári hűtést is így 
intézik még akkor is, ha ez az egyik legkevésbé hatékony módja az áram felhasználásának. Ez a plusz 
az, ami az éves áramszámla mellett a gázrezsit is csökkentheti, sokan írták, hogy gázt már csak főzéshez 
használnak, a fűtést és a meleg vizet elektromos szerkezetekkel oldják meg.  

Forrás: http://www.alternativenergia.hu/senki-sem-banta-meg-a-napelemet/72623 letöltve: 2015. július 26. 

7.3 Szaporodnak a vállalati széltornyok 

A szélenergia hasznosítása tavaly a világ egyik 
leggyorsabban fejlődő iparága volt. A terület 100 
milliárd dollárnyi beruházást vonzott az Európai 
Szélenergia Szövetség adatai szerint. Ehhez 
Magyarország egy fillérrel sem járult hozzá, pedig 
nálunk is volnának lehetőségek. 

Új trend van kibontakozóban a világ szélenergia-
piacán: iparvállalatok, adatközpontok és más 
berendezések üzemeltetői növekvő számban telepítenek saját energiaigényük kielégítésére 
szélerőműveket – közölte Malgosia Bartosik, az Európai Szélenergia Szövetség (EWEA) vezérigazgatója. 
A közelmúltban a svédországi IKEA szánt egymilliárd eurót egy szél-nap erőműkomplexum építésére, 
előtte a BMW-ről, a General Motorsról, a Nissanról, a Hondáról, a Cemexről, a Heinekenről, a LEGO-ról, 
a Facebookról, a Google-ról, az Amazonról, a Microsoftról és az Apple-ről is érkeztek hasonló hírek. A 
terület 100 milliárd dollárnyi beruházást vonzott az Európai Szélenergia Szövetség adatai szerint. Ezt az 
adatot azonban a magyarországi szélenergia-termelés semmilyen irányba sem befolyásolta: a hazai 
beépített kapacitások változatlanul az öt évvel ezelőtti, 324,45 megawattos szinten állnak; új 
létesítmények nem telepíthetők sem a kötelező átvételi rendszer (KÁT), sem ipari felhasználók 
magáncéljára – a fenti példát követve – úgy, hogy közben vételezhessenek az országos hálózatról is. 
Teljes szigetüzemben ugyan telepíthetők széltornyok, de ekkora kockázatot nem szívesen vállalnak a 
befektetők. Piaci mozgást csak néhány tulajdonosváltás, a szélerősség változása és a területet érintő 
szabályozás módosulása hozott tavaly. Az utóbbiak hatásaként 9,24 százalékkal 623,64 gigawattórára 
csökkent a villamos energiának a KÁT-rendszerben értékesített hányada. A szélalapú villamos energia 
fajlagos támogatása viszont nőtt, így az ebből a forrásból vásárolt áramért – végső soron – a felhasználók 
21,43 milliárd forintot fizettek. Ebből az összegből 13,98 milliárd forint volt a támogatás – azaz a megújuló 
alapú energiatermelés ösztönzése – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai 
szerint, amelyek részben a Mavirtól kapott számokon alapulnak. 

Forrás: http://www.alternativenergia.hu/szaporodnak-a-vallalati-szeltornyok/72384 letöltve: 2015. július 26. 

http://www.alternativenergia.hu/senki-sem-banta-meg-a-napelemet/72623
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7.4 A világ legmagasabb duzzasztógátját építik Kínában 

A világ legmagasabb - 314 méteres - 
duzzasztógátjának építését kezdték meg Kínában - 
jelentette be a kínai környezetvédelmi 
minisztérium. 

A legmagasabb gát Kínában jelenleg a 305 méteres 
Csinping-1. A világ legnagyobb duzzasztógátja, a 
Három-szurdok-gát “csak” 185 méter magas, viszont 
2335 méter széles, és világelső a megtermelt áram 
mennyiségét illetően. A kelet-ázsiai ország ezeken kívül még körülbelül 85 ezer vízerőművel rendelkezik. 

Kína a tiszta energiaforrások kapacitásainak bővítésére törekszik és 2030-ig szeretné 
energiafelhasználásának 20 százalékát nem fosszilis energiahordozókból fedezni. A gátépítéseket 
bírálók gyakran azzal érvelnek, hogy ezek az óriásberuházások nem ritkán emberek millióinak 
elköltöztetésével járnak, a környezetvédők pedig a geológiai kockázatokat hangoztatják, és arra 
hivatkoznak, hogy megépültük után nagymértékben megfogyatkozik a halállomány, csökken a vízi 
élővilág sokszínűsége, megnő a földcsuszamlások, földrengések veszélye. 

Forrás: http://www.alternativenergia.hu/a-vilag-legmagasabb-duzzasztogatjat-epitik-kinaban/72566 letöltve: 2015. július 26. 

7.5 Hawaii zöld sziget, zöld energia! 

2045-re teljes egészében zöld energiaforrásokból 
fedezné szükségleteit az USA 50. állama. 

Példát mutat Hawaii az Egyesült Államok többi 
tagállama számára. Kormányzója ugyanis június 8-án 
törvénybe iktatta azt a kezdeményezést, amely szerint 
Hawaii 2045-re teljes egészében megújuló 
energiaforrásokból fedezné energiaszükségleteit. A 
szigetcsoport ezzel az Egyesült Államok első olyan 
állama, amely ilyen tervezetet fogadott el. Az új előirányzat nem csak természeti kincseinek 
megőrzésében, hanem gazdasága szempontjából is rendkívüli jelentőséggel bír, hiszen nemrégiben 
Hawaii még 100 százalékban importfüggő régiónak számított energetikai szempontból. 

Az eddig érvényben lévő hivatalos célkitűzés a teljes energiaellátás 40 százalékában állapította meg a 
megújulókból származó energia kívánt szintjét, ezt emelte most 100 százalékra a House Bill 623. Ezzel 
Hawaii lett az Egyesült Államok első olyan állama, amely ilyen, 100 százalékra törekvő rendeletet fogadott 
el. 

Az 50. állam már jelenleg is energiatermelése 21 százalékát megújuló energiaforrásokból állítja elő, 
azonban nemrégiben még 100 százalékban az importált fosszilis nyersanyagoktól függött Hawaii 
energiaellátása. Hawaii megújuló energiaforrás portfóliójában ma épp úgy szerepel a nap-, víz-
szélenergia, mint a biomassza és a geotermikus energia kiaknázása. 

A zöldenergiára való átállás a környezetvédelem szempontjából is óriási jelentőségű, nem utolsó sorban 
a turistaparadicsom természeti értékeinek megőrzése miatt. Azonban emellett komoly gazdasági 
előnyöket is kínál ez a reform, hiszen a megújuló energia termelése mára olcsóbb megoldást jelent a 

http://www.alternativenergia.hu/a-vilag-legmagasabb-duzzasztogatjat-epitik-kinaban/72566
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szigetcsoportnak a hagyományos, fosszilis energiahordozók beszerzésénél és feldolgozásánál. A 
megújuló energiára épülő infrastruktúra árai ráadásul folyamatos és drasztikus csökkenést mutatnak, ami 
stabil jövőt kínál a projektnek, szemben a konvencionális energiaszektor áringadozásaival. 

Ennek nyomán az állam nem csak dollármilliókat fog tudni megspórolni évente, de kiszámíthatóbb 
energiaszámlákat és több munkahelyet is kínálhat lakossága számára az új energiaszektor kiépítésével. 

Az előírás persze csak akkor ér valamit, ha egyébként a megújuló energiaforrások felhasználását 
gyakorlati tényezők sem akadályozzák. Ezen is dolgoznak a kormányzó hivatalában: a most elfogadott 
rendeletet ugyanis újabbak követik hamarosan. Ezek a házilag előállított zöldenergia hálózatba való 
becsatornázását és értékesítését alapoznák meg, illetve a hidrogén üzemanyagként való 
hasznosíthatóságát szolgáló kutatásokat támogatnák. Egy harmadik javaslat szerint pedig a University of 
Hawaii válna energetikai szempontból önellátó intézménnyé 2035-re, amivel alighanem a kutatás-
fejlesztést kívánják ösztönözni a szigeten. 

Forrás: http://www.alternativenergia.hu/hawaii-zold-sziget-zold-energia/72316  letöltve: 2015. július 26. 

7.6 Lótrágyával fűtenének otthonokat Finnországban 

Az Yle finn közszolgálati műsorszóró szerint a 
kormány célja, hogy a következő évtizedekben az 
ország leálljon a szénhasználattal és felére 
csökkentse az importolaj-fogyasztását, ezért a 
kormány alternatív megoldásokat keres az 
energiaszükséglet kielégítésére. 

A Fortum energiavállalat már hozzá is látott egy, 
lótrágya és faalapú szemét vegyítésével kifejlesztett 
bio-tüzelőanyag teszteléséhez. A vállalat szerint három ló éves “termelése” elegendő lenne egy családi 
otthon egész éves fűtéséhez. A Finnországban élő nagyjából 77 ezer ló tehát több mint 20 ezer otthon 
ellátásához lenne elegendő. Az Yle szerint a lótrágya megújuló energiaforrásként való használata az 
istállók számára is könnyebbséget jelentene, hiszen egyre nagyobb problémát jelent számukra az állatok 
ürülékének kezelése. A bélsár megtermékenyítő közegként való használata ugyanis tilos az olyan 
földeken, amelyek vízi utakkal vannak összeköttetésben, és a gazdák nemsokára a szeméttelepekre sem 
szállíthatják el lovaik ürülékét. 2016-tól tilos lesz szerves hulladékot kihelyezni a finnországi 
szeméttelepeken - emlékeztetett a BBC News. 

Forrás: http://www.alternativenergia.hu/lotragyaval-futenenek-otthonokat-finnorszagban/72242 letöltve: 2015. július 26. 

7.7 Nagyot eshet a héten a benzin ára 

A finomított kőolajtermékek ára több százalékot 
esett a nemzetközi piacokon, miközben a forint 
árfolyama erősödött, így ismét csökkenhet az 
üzemanyagok ára ezen a héten a GKI Energiakutató 
Kft. szerint – írta hétfői számában a Magyar Nemzet, 
a Népszabadság és a Népszava. 

Az elemzőcég a benzinár 5-7 forintos, a gázolaj árának 
2-3 forintos mérséklődésére számít. A csökkenéssel a 
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95-ös benzin literenkénti átlagára 387-390 forint lesz, a gázolajé pedig 365-367 forint. A nettó 
átlagkeresetből most 6 százalékkal több benzint és 15 százalékkal több gázolajat lehet venni, mint egy 
éve – írták. 

A GKI kiemelte, hogy az üzemanyag árát a nemzetközi tendenciák mellett befolyásolja az olajvállalatok 
tényleges beszerzéseinek és működési költségeinek alakulása. 

Az intézet szerint a piacot bizonytalanság jellemezte múlt héten, mivel a görög rendezés és a kínai tőzsde 
árfolyamainak stabilizálása mérsékelte az árnövekedési várakozásokat, az iráni tárgyalások lezárása 
pedig erősítette az árcsökkenésre vonatkozó előrejelzéseket. Ugyanakkor az amerikai kőolajfúrások 
számának csökkenéséről szóló hétvégi hírek az ezzel ellentétes folyamatok lehetőségét erősítették. 

A GKI elemzése megjegyzi, hogy a piaci túlkínálat továbbra is jelentős, továbbá a Nemzetközi 
Energiaügynökség szerint a kőolaj iránti kereslet az év második felében mérséklődik, míg több helyen 
kapacitásbővülésre lehet számítani. 

Forrás: http://hvg.hu/gazdasag/20150720_nagyot_eshet_a_heten_a_benzin_ara letöltve: 2015. július 26. 

7.8 Így hathat a magyar benzinárra az iráni atommegállapodás 

Az elkövetkező két évben a mostani szinten 
stabilizálódhatnak az üzemanyagárak 
Magyarországon is, miután létrejött a 
megállapodás a világ legnagyobb 
földgázkészletével, illetve a világ negyedik 
legnagyobb kőolajkészletével rendelkező 
állammal. 

Az iráni atomprogram ellenőrzéséről létrejött 
megállapodás és az ország elleni szankciók feloldása Magyarország szempontjából azért fontos, mert a 
jelenlegi szinten stabilizálhatja az üzemanyagárakat a következő két évben – mondta az M1 szerda reggeli 
műsorában Pletser Tamás, az Erste gáz- és olajipari elemzője. 

Irán a világ ismert földgázkészleteinek 18 százalékával rendelkezik, amivel vezeti a listát, kőolajkészlete 
pedig Szaúd-Arábia, Oroszország és Venezuela után a negyedik legnagyobb a világon – mondta. 

Pletser Tamás szerint a 2013 előtti hordónként 100 dolláros olajárakat a megállapodás után el lehet 
felejteni, a következő két évben a világpiaci árak minden bizonnyal a jelenlegi 60 dollár körül 
stabilizálódnak. 

Forrás: http://hvg.hu/gazdasag/20150715_Igy_hathat_a_magyar_benzinarra_az_irani_a letöltve: 2015. július 26. 

7.9 Újra megnyitná a hazai szénbányákat a kormány 

Az energiaellátás biztonságának növelése érdekében a kormány szerint meg kell vizsgálni a hazai 
szénbányák megnyitásának lehetőségeit. Emellett ösztönöznék a nem hagyományos 
szénhidrogén-kitermelési technológiák fejlesztését és a geotermikus beruházásokat is.  
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A kormány jóváhagyta az Energetikai Ásványvagyon-
hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési 
Tervet, amelynek célja a hazai ásványvagyonon 
alapuló gazdasági tevékenység növelése és az ahhoz 
szükséges feltételek javítása. A Magyar Közlönyben 
megjelent határozat értelmében meg kell vizsgálni a 
hazai szénbányák megnyitásának lehetőségeit, de a 
nem hagyományos szénhidrogén-kitermelési 
technológiák fejlesztését és a geotermikus 
beruházásokat is szorgalmazzák.  

A kormány a jelek szerint nagy reményeket fűz a tervhez; „A hazai energiahordozó-készletek nagyobb 
mértékű, költséghatékony és környezetkímélő hasznosításával csökkenthető a magas energetikai 
importfüggőség” – áll a határozatban, amely szerint így javítható az ország külkereskedelmi mérlege, 
hazai munkahelyek és beszállítói láncok teremthetők, adóbevételek „eredményezhetők”, továbbá a 
leszakadó, egykori ipar- és bányavidékek szociális és gazdasági helyzete is javítható. 

A határozat arról is rendelkezik, hogy a K+F és innovációs tervek, illetve a támogatási programok 
kialakításakor figyelembe kell venni és lehetőség szerint be kell építeni a nem hagyományos 
szénhidrogének kitermelését lehetővé tévő technológiai megoldások (mint például a tisztaszén- és a 
geotermikus visszasajtolási technológia) fejlesztési prioritásait. A tervet a Nemzeti Energiastratégiával és 
a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával összhangban kell megvalósítani, és azt figyelembe kell venni a 
nemzeti közmű-szolgáltatási rendszer, illetve az egyéb ágazati stratégiák kialakítása során is. 

Az alábbi hivatkozáson (https://www.heol.hu/heves/gazdasag-heves/mar-tervezik-a-banyanyitast-
703606/) érdekes cikk olvasható arról, hogy újra megnyílik az egyik legnagyobb magyar bánya, a 
farkaslyuki szénbánya. 

Forrás: https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Gazdasag/2018_07_31/ujranyitna_a_szenbanyakat_a_kormany letöltve: 2018. augusztus 
21. 

7.10 Liget marad a Városliget? 

A Liget program meghirdetésekor jogos volt az 
elvárás és remény, hogy a város visszakapja 
elveszett területének legalább egy részét 
(Felvonulási tér), s hogy kikerül onnan minden nem 
odavaló épület (Petőfi csarnok, Közlekedési 
Múzeum), felszámolják az ízlésromboló árusító 
bódékat. A kiszáradt, kitaposott, fű nélküli 
területekre végre igazi, ápolt gyep kerül, az 
elpusztult, öreg fákat pótolják, és a Liget valódi 
zöld oázissá, parkká változik a város szívében. Mindez hiú remény volt. 

A 2013. évi CCXLII. számú, a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvény 7. paragrafus (2) 
pontjában a következőt olvashatjuk: „A városligeti ingatlan területén az építési beruházások befejezését 
követően a zöldfelület aránya nem lehet kevesebb a 2013. december 31-i állapotnál.” Majd ugyanezen 
paragrafus 7-es és 8-as pontjában rögzíti, hogy a városligeti építési szabályzat készítése és jóváhagyása 
során Budapest hosszú távú városfejlesztési koncepcióját, a fővárosi integrált településfejlesztési 
stratégiát, valamint a mindenkori hatályos fővárosi településrendezési eszközök szabályait, az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott, zöldterületre 

https://www.heol.hu/heves/gazdasag-heves/mar-tervezik-a-banyanyitast-703606/
https://www.heol.hu/heves/gazdasag-heves/mar-tervezik-a-banyanyitast-703606/
https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Gazdasag/2018_07_31/ujranyitna_a_szenbanyakat_a_kormany
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vonatkozó előírásokat nem kell figyelembe venni. Ez esetben tehát a 7. paragrafus (2) pontját mégsem 
kell betartani. 

A törvény kiemeli a Liget teljes területét enkláve szerűen a főváros testéből, oly módon, hogy ott olyan 
egyedi építési szabályokat lehessen előírni, hogy az kizárólag a „Liget projekt” kiötlője elképzeléseinek 
megvalósítását tegye lehetővé. És hogy ez az eljárás megtámadhatatlan legyen, a projektet 
„nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak” nyilvánították. Ezáltal felülírható az 
Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK), valamint a Főváros Rendezési 
Szabályzat (FRSZ ). 

A törvény elfogadásával egyidejűleg megkezdődött az óriási propaganda hadjárat a program 
népszerűsítése érdekében, melynek egyik fő mondanivalója a meglévő zöldterületnek a program által 
történő növelése volt. Ez utóbb persze a múzeumi negyed kiötlőinek is fejtörést okozott, hiszen ismert 
volt, hogy az OTÉK szerint – melyről tudjuk, hogy az előzőek szerint már nem kell betartani - mik egy 
közpark jellemzői: 70 százalék zöldterület (fa, bokor, gyep, virág), 3 százalék beépítés (a park 
üzemeltetéséhez szükséges létesítmények, WC, kávézó, kiszolgáló épületek), 27 százalék burkolat 
(járda, sportpálya, kerékpárút, játszótér). 

Az igazi problémát értelemszerűen a 1031/2013 számú kormányhatározatban felsorolt, a tervezési 
területen elhelyezendő épületek - jelen állás szerint négy múzeum, egy színház és az Állatkert 
kiegészítései - jelentették. Hiszen a százalékos kimutatás alapján a Liget területe már így is túlzottan 
beépített. A létesítendő épületeknek pedig egyike sem tekinthető a park fenntartásához szükséges 
kiszolgáló létesítménynek. Egy város közepén lévő parkot sem a turisták, sem a helybeliek nem a 
programokért és kulináris élvezetekért látogatják, hanem a kikapcsolódásért, pihenésért, nyugalomért, a 
természeti környezetért, magáért a parkért. 

Éppen ezért a Liget program meghirdetésekor jogos volt az elvárás és remény, hogy a város visszakapja 
elveszett területének legalább egy részét (Felvonulási tér), s hogy kikerül onnan minden nem odavaló 
épület (Petőfi csarnok, Közlekedési Múzeum), felszámolják az ízlésromboló árusító bódékat. A kiszáradt, 
kitaposott, fű nélküli területekre végre igazi, ápolt gyep kerül, az elpusztult, öreg fákat pótolják, és a Liget 
valódi zöld oázissá, parkká változik a város szívében. Mindez hiú remény volt. 

Az illetékesek minél több idegenforgalmat vonzó létesítményt akarnak elhelyezni a Ligetben. 
Természetesnek találják, hogy a város szívében lévő egyetlen nagyobb, de még így is igen szerény 
kiterjedésű összefüggő zöldterületen 6-7 emelet magasságú épületek létesüljenek, a már meglévő 
nagyszámú vendéglátóhelyen kívül újabbak nyíljanak, hogy a kereskedelem is bevonuljon a Ligetbe. 

Biztos, hogy a Liget beépítettsége nőni, a zöldterület pedig csökkenni fog. 

Hiába készült látványos kertészeti, tájépítészeti terv, ha a zöldet teleépítik oda nem való létesítményekkel. 
Mindez azt jelentheti, hogy 50-100 méterenként fog a ligetlátogató egy sörözőbe, lángossütőbe, 
fagylaltozóba, kürtőskalácsosba, bóvlit áruló üzletecskébe botlani, csak talpalatnyi csöndes helyet nem 
fog találni, ahol valóban pihenhet, és egy igazi parkban érezheti magát. Mert azt, ami a Ligetből 
megmarad, aligha lehet már majd parknak nevezni. Ki emlékszik már az idézett törvény fent citált 
pontjára? Mert a főpolgármester, az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetékesei, Baán László miniszteri 
biztos, a Városliget Zrt. biztosan nem. Azt hittük valamikor, hogy a Városliget területébe történő 
legdurvább beavatkozás a Felvonulási tér kialakítása volt. Tévedtünk. Az, ami most történik a Ligetben, 
ennél sokkal durvább, és sajnos helyrehozhatatlan rombolást jelent. 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2018/07/15/liget-marad-a-varosliget letöltve: 2018. július 24. 

  

http://greenfo.hu/hirek/2018/07/15/liget-marad-a-varosliget
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8. tanulási egység: A környezet értékelése. 

8.1 Tizeneggyel nőtt az ázsiai oroszlán populáció 

11 kölyök született az elmúlt napokban a kihalás 
fenyegette ázsiai oroszlánok utolsó vad 
populációjában az indiai Gudzsarát tartomány 
rezervátumában. 3 nőstény 3-3, egy negyedik 2 
kölyöknek adott életét. 

Egy nőstény egy időben három-négy kölyköt képes 
táplálni. Jól példázza az ázsiai oroszlánok genetikai 
erősségét az a tény, hogy négy nőstény 11 kölyköt 
szült - közölte, Szandip Kumar, a rezervátum egyik igazgató-helyettese. 

A rezervátum az ázsiai oroszlánok utolsó élőhelye Ázsiában. A májusban végzett állatszámlálás szerint 
a térségben 523 ázsiai oroszlán él, ami 27 százalékkal több, mint 2010-ben. A július eleji 
monszunesőzésekben tíz oroszlán elpusztult, több tucatot legyengülve találtak meg - olvasható a The 
Daily Telegraph brit napilap honlapján.  

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/20/tizeneggyel-nott-az-azsiai-oroszlan-populacio letöltve: 2015. július 26. 

8.2 Két új állatfajt fedeztek fel Tibetben 

Két eddig ismeretlen, vadon élő állatfajt fedeztek fel 
kínai zoológusok Tibetben egy terepi felmérés 
alkalmával a közelmúltban - közölték az 
északnyugati régió szakemberei. 

A kutatók egy új Halys-viperafélét találtak Csilung 
megyében, míg egy, a Cascades békák családjába 
tartozó fajt Cajü megyében vettek nyilvántartásba. Új 
nevüket felfedezésük helyéről kapták - jelentette a 
Hszinhua hírügynökség. Az új mérges kígyó és a béka felmenői egyaránt Ázsiában elterjedt fajok. 

A szakemberek első ízben erősítették meg több mint 20 veszélyeztetett állatfaj tibeti létezését, köztük 
sólymokét és az ugató szarvasét. Új felfedezések révén a fennsík térségében 800 fölé emelkedett a 
regisztrált gerinces fajok száma.  A beszámolókból az is kiderült, hogy a Tibetben honos legismertebb 
állatfajok közül a tibeti antilop és a feketenyakú daru populációja növekszik. 

A tibeti antilopot nemrég levették a veszélyeztetett fajok listájáról. Megállapították, hogy a hatékony 
védelemnek köszönhetően ma már körülbelül 200 ezer példány él belőle a Csinghaj-Tibet-fennsík 
térségében. 

A tibeti régióra kiterjedő felmérést 2013 májusában kezdték több mint száz zoológus bevonásával, és 
2016 végén fejezik be. Egy hasonlót már elvégeztek 1998 és 2001 között, akkor azzal a céllal, hogy 
feltérképezzék több mint 80 védett állatfaj populációját, eloszlását és élőhelyeit. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/19/ket-uj-allatfajt-fedeztek-fel-tibetben letöltve: 2015. július 26. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/11749095/Eleven-lion-cubs-born-in-India.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/11749095/Eleven-lion-cubs-born-in-India.html
http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/20/tizeneggyel-nott-az-azsiai-oroszlan-populacio
http://www.greenfo.hu/hirek/2012/06/03/veszelyben-a-tibeti-antilop
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/07/02/mar-nem-veszelyeztetettek-a-tibeti-antilopok-papiron
http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/19/ket-uj-allatfajt-fedeztek-fel-tibetben
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8.3 Világörökség vagy lignitbánya? 

Lignitbánya nyitásával veszélyeztetnék hazánk 
egyetlen UNESCO természeti világörökségi 
helyszínét, és az Aggteleki Nemzeti Park természeti 
értékeit. A bánya ellen szót emel a WWF 
Magyarország, tiltakozik a helyi lakosság, 
miközben a lignit és a lignitbányászat 
egészségkárosító hatásait is számos tanulmány 
igazolta már. Július közepén dőlhet el, hogy a 
természeti értékeket, egészséges környezetet 
veszélyeztető, jelentős károsanyag-kibocsátással járó, gazdaságtalan beruházás megkapja-e az 
engedélyt! 

Július 15-én lesz az a közmeghallgatás, ahol a Teresztenye, Szőlősardó és Égerszög térségében 
tervezett lignitbánya környezetvédelmi hatásait vitatják meg. A WWF Magyarország több szempont miatt 
is ellenzi a beruházást. A tervezett bánya Magyarország egyik legszebb és legértékesebb Nemzeti 
Parkjától 680 méterre létesülne, ezzel veszélyeztetné az ország egyetlen olyan helyszínét, amely a 
természeti értékei elismeréseképp kapta meg az egész világon ismert és elfogadott UNESCO 
Világörökség kitüntetést. A bányát ugyanis az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai, mint 
természeti világörökségi helyszín védőövezetében tervezik kialakítani. Kritikus problémát okoz az is, hogy 
a bányászat során kitermelésre kerülő lignit szállítási útvonala a világörökségi helyszín és a nemzeti park 
határán vezetne, áthaladva Natura 2000 területeken, amely negatív hatást gyakorolhat a természeti 
értékre. 

A tervezett bányaterület ökológiai folyosót érint, miközben az Országos Területrendezési Törvény (2003. 
évi XXVI. törvény) kizárja ilyen területen új külszíni bánya létesítését. A beruházás és a hozzá kapcsolódó 
szállítási útvonalak és rakodóhelyek olyan természeti értékeket veszélyeztetnének, mint a fokozottan 
védett haris, illetve védett denevérfajok. 

„A WWF álláspontja szerint a lignitbányászat és a lignit elszállítása nem történhet sem a világörökségi 
helyszínen, sem annak védőövezetében, mert az ország egyik világszinten is elismert természeti 
öröksége szenvedne visszafordíthatatlan károkat, ezért meg kell akadályozni, hogy a bánya 
környezethasználati engedélyt kapjon” – mondta Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója. 

További érv a bánya kialakításával szemben, hogy a tervezett szállítási útvonal közelében található a 
Szőlősardó ivóvízellátását biztosító vízbázis. A települést ellátó vízmű sekély kútja karsztvízre települt, 
és mint ilyen, közvetlen összeköttetésben van a felszínnel, vagyis a vízadót a felszíni hatások jelentős 
mértékben veszélyeztethetik.  

Komoly aggályokat vet fel a kibányászott lignit sorsa is. „A lignit, amelyet egyesek virágföldnek is 
csúfolnak, az egyik legkisebb fűtőértékű energiahordozó. Egyértelműen felmerül a kérdés, hogy az ilyen 
elavult, szennyező technológiák helyett miért nem megújuló energia-termelés és lakossági 
energiahatékonysági programok valósulnak meg” - mondta Vaszkó Csaba, a WWF Magyarország 
Éghajlatváltozás és Energia Programjának vezetője. 

„Amellett, hogy a lignit igen gyenge fűtőértékű, elégetésekor rengeteg üvegházhatású gáz kerül a 
légkörbe. Ha a lignitet lakossági hasznosításra szánják, akkor az égésekor keletkező kén-dioxid, vízzel 
találkozva ún. kénes savat hoz létre, amely elsavasítja a felszíni vizeket, károsítja a talajt, az élővilágot 
és az épületeket, irritálja a nyálkahártyát” – folytatta Vaszkó Csaba programvezető. De a kénes sav 
egészségügyi hatása eltörpül a bányászat során keletkező mikroszkopikus por, nitrogén-oxidok és a 

http://www.wwf.hu/
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ciklusos szénhidrogének mellett, amelyek légúti és keringési megbetegedéseket, illetve rákot okozhatnak 
a környező lakosság körében. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Rákkutató Intézete (IARC) 
korábban arra a következtetésre jutott, hogy a lignit lakossági égetése bizonyítottan szerepet játszik a 
tüdőrák kialakulásában. 

A lignitbányák komoly kockázatot jelentenek a környéken élők megélhetésére, életminőségére is. A világ 
számos térségében a felszíni bányák miatt a helyi közösségek gyakran kényszerülnek elhagyni 
otthonukat, vagy kénytelenek megpróbálni embertelen körülmények között is túlélni, ahogyan például 
Kolumbiában és Indiában. Azok a helyi lakosok, akik az Aggteleki Nemzeti Parkban vagy környezetében 
élnek, a természeti értékek megőrzésére és fenntartható használatára alapozták jövőjüket. Ennek 
megfelelően a turizmus fejlesztésén dolgoztak az elmúlt években, és ezt szorgalmazzák most is. A 
lignitbánya számukra is a legrosszabb forgatókönyv, amely mégis megvalósulhat, ha a környezetvédelmi 
hatóság (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztálya) engedélyezi a tervezett beruházást. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/09/vilagorokseg-vagy-lignitbanya letöltve: 2015. július 26. 

8.4 Már nem veszélyeztetettek a tibeti antilopok - papíron 

Levették a tibeti antilopokat a veszélyeztetett fajok 
listájáról, de az állatvédők a jövőben sem veszik le 
a szemüket róluk. Majdnem a luxus sál okozta a 
vesztüket. 

A környezetvédelmi minisztérium és a kínai 
tudományos akadémia közösen készített jelentése 
szerint “a hatékony védelemnek köszönhetően jelenleg 
már körülbelül 200 ezer tibeti antilop él a Csinghaj-
Tibet-fennsík térségében, létszámuk pedig folyamatosan növekszik”. Mai népességük nagyjából ismét az 
1997-es populációnak felel meg.  

Ezek az állatok többnyire a nyugati országrészben honosak, Csinghaj tartományban, Hszincsiangban és 
Tibetben. Körülbelül a 80 százalékuknak otthona Csangtang térsége Észak-Tibetben. Keresett, kincset 
érő szőre miatt, amely a világon a legfinomabb gyapjú alapanyaga, az orvvadászok az 1990-es évek 
második felében gátlástalanul irtani kezdték őket, az állomány létszáma hirtelen jelentősen 
megfogyatkozott. A 2000-es évek elejére mindössze körülbelül 70 ezer tibeti antilop maradt. 

A vadászok azt is megfigyelték, hogy ha az éjszaka sötétjében rájuk reflektoroznak, az állatok nem tudnak 
kiszabadulni a fénycsóvából. Ezért előfordult, hogy egy-egy alkalommal száz-kétszáz állatot is 
lemészároltak. A vadászok az antilop bőrét többnyire teherautóval Nepálba és Indiába szállították, ahol 
megkezdték a feldolgozást, majd Kasmírban fejezték be azt.  A tibeti antilopokról lenyírt sahtus, a “gyapjak 
királya” rendkívül könnyű, meleg sálak, kendők alapanyaga. Egy több tízezer dollárt is érő darab 
elkészítéséhez három-négy antilop gyapjára van szükség. Az állat minden szőrszála körülbelül hatszor 
vékonyabb, mint az átlagos emberi hajszál. 

Tibetben 1996-ban és a rákövetkező évben a hatóságok több mint 840 kilogramm fonalat foglaltak le. 
2000-ben védőintézkedéseket vezettek be, amelyek a jelek szerint hatékonynak bizonyultak. A védelem 
lényegében azt jelentette, hogy nyomon követték az antilopok vonulását, e célra körülbelül 400 
szakembert foglalkoztattak. Az elmúlt öt évben a helyi hatóságok 346 esetben jártak el, 18 tilosban járó 
vadász ellen indult büntetőeljárás. 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100E/mono100E-13.pdf
http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/09/vilagorokseg-vagy-lignitbanya
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A tibeti antilop természetes ellensége a medve, a párduc és a farkas, de valójában a fennsíkon ezekből 
kevés van. Az állatokat korábban is vadászták, bőrük mellett elsősorban húsukért és szarvukért. Az 
antilop különleges szarva a tibeti hagyományos orvoslás fontos alkotóeleme. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/02/mar-nem-veszelyeztetettek-a-tibeti-antilopok-papiron letöltve: 2015. július 26. 

8.5 A halak negyedét az olajukért ölik meg. Lehet, hogy teljesen 

feleslegesen? 

Az orvosi szakirodalom nem támasztja alá 
egyértelműen, hogy Omega-3 zsírsavat extra 
adagban is be kellene vinni az emberi szervezetbe. 
Ez pedig azért nagyon fontos, mert ha ez igaz, 
akkor a zsírsavat táplálékkiegészítőként előállító 
teljes iparágra sincs szükség. 

Hosszú ideje heves tudományos és részben 
áltudományos vita folyik arról, hogy érdemes-e extra 
adag vitaminokat és különféle étrend-kiegészítőket szedni. Az egyik érvelés szerint kizárt, hogy a modern 
világban egy ember mindig úgy reggelizzen, ebédeljen és vacsorázzon, hogy minden szükséges 
tápanyagot kellő mennyiségben magához vegyen, ezért szükség van kiegészítésre. A másik véglet 
szerint mindez ablakon kidobott pénz és erőforrás. 

Most egy neves amerikai szakújságíró is beszállt a vitába azzal, hogy egészen új összefüggésekre hívta 
fel a figyelmet. Paul Greenberg, a The New York Times, a New Yorker és a National Geographic 
rendszeres szerzője elsősorban a halászat globális hatásaival foglalkozik, és ennek kapcsán ásta bele 
magát az Omega-3 zsírsavak komplex kérdéskörébe. Ez az a zsírsav, amely sok étrend-kiegészítőben 
megtalálható, és ipari előállításának legfőbb forrása a tengeri hal. 

A zsírsavak olyan molekulák, amelyek egyik jellemzője egy hosszú szénlánc, vagyis egy olyan rész, ahol 
szénatomok kapcsolódnak egymáshoz, egyes vagy kettős kötéssel. A szénlánc első szénatomját alfának, 
az utolsót pedig omegának nevezik. Ha az omega végéről nézzük a molekulát, és a harmadik illetve 
negyedik szénatom között találjuk a lánc első kettős kötését, akkor egy Omega-3 zsírsavról van szó. 

Greenberg a most megjelent könyvében nem megy szembe azzal az általánosan elfogadott véleménnyel, 
hogy az Omega-3 zsírsavak fogyasztásának kedvező élettani hatásai vannak. Azt viszont állítja, hogy az 
orvosi szakirodalom (szerinte) nem támasztja alá egyértelműen, hogy Omega-3 zsírsavat extra adagban 
is be kellene vinni az emberi szervezetbe. Ez pedig azért nagyon fontos, mert ha ebben igaza van, akkor 
a zsírsavat táplálékkiegészítőként előállító teljes iparágra sincs szükség. 

Elég éles kérdésről van szó, mert rengeteg halat halászunk le, és egy jelentős részüket csak azért, hogy 
Omega-3 étrend-kiegészítő legyen belőle. Nagy pénzek forognak ebben a bizniszben, Greenberg adatai 
szerint évente 20-25 milliárd kilogramm halat vesz ki az ember a tengerekből úgy, hogy azok sosem 
kerülnek az étkezőasztalra, hanem feldolgozzák őket olajukért. Ez a teljes globális halászat egynegyede. 

A legérintettebb hal egy szardellaféle, az Engraulis ringens, amelyet Greenberg megsütve megkóstolt, és 
szerinte finom, ám ennek ellenére sem fogyasztja az ember jelentősebb mennyiségben. Mégpedig azért 
nem, mert a feldolgozóipar állateledelt és szerves trágyát készít belőle, az Omega-3 zsírsav tartalmát 
pedig étrend-kiegészítő tablettákba préseli. 

http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/02/mar-nem-veszelyeztetettek-a-tibeti-antilopok-papiron
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Ez a 20-25 milliárd kilogramm hal a tengeri tápláléklánc 
kellős közepén helyezkedik el, vagyis a kisebb halak 
ragadozója és a nagyobb halak tápláléka is egyben. Ha 
pedig feleslegesen halásszuk le, akkor feleslegesen 
borítjuk fel ezt a láncot, és sodorjuk veszélybe azokat 
a fajokat, amelyeknek ez a réteg a tápláléka. Az érvelés 
jogosságához azonban egyértelműen el kellene 
dönteni, hogy az Omega-3 extra bevitele szükséges 
vagy felesleges, és Greenberg itt már elég nehéz 
pályára merészkedik. Az Omega-3 élettani hatásainak ugyanis könyvtárnyi szakirodalma van, az egyik, 
elsősorban orvosi témákra koncentráló tudományos cikk-kereső, a PubMed például több mint 27 ezer 
szakcikket ad ki jelenleg ebben a témában. Laikusként esély sincs arra, hogy ezt a mennyiséget valaki 
értelmezze és messzemenő következtetéseket vonjon le belőle. 

Greenberg egy interjúban most azt fejtegette, hogy statisztikai elemzése szerint a szakcikkek többsége 
azt mutatja ki, hogy az Omega-3 bevitele és a kedvező élettani hatások együttes jelenléte sok esetben 
bizonyított. Ez azonban csak olyan, mintha azt mondanánk, hogy ahol tojás van, ott általában a csirke is 
megtalálható, de azt már nem tudnánk egyértelműen bizonyítani, hogy a tojásokat a csirkék tojták. 
Greenberg ezért az úgynevezett randomizált, kontrollált vizsgálatokra helyezné a hangsúlyt, amelyek 
módszertanát most nem részletezzük, de valóban alkalmasabbak az ok-okozati összefüggések 
feltárására. Greenberg szerint ezek a speciálisabb vizsgálatok nem feltétlenül támasztják alá az 
összefüggést, de amikor a G7 megnézte a PubMeden, hogy hány randomizált tanulmány érhető el 
jelenleg az Omega-3 kiegészítők témájában, még ebből is 728 darabot találtunk. Véletlenszerűen 
megnéztünk ezekből néhány tucatot, és azt láttuk, hogy valóban van olyan, amelyben az Omega-3 
zsírsavat plusz forrásként kapó páciensek állapotában semmilyen változást nem sikerült kimutatni. De 
van olyan is, ahol sikerült, méghozzá nem is egy. Ezzel tehát a kép nem tisztult ki teljesen. Mindenesetre 
Greenberg a tengeri halászat szakértőjeként láthatóan nagyon szeretné megmenteni sok tonna hal életét 
és a teljes tengeri tápláléklánc sértetlenségét, az Omega-3 ipar szükségességét azonban csak úgy tudja 
megkérdőjelezni, hogy azzal még sok tudományos vitába kell majd keverednie. 

Magyarországon egyébként a kevés halfogyasztás miatt kevés Omega-3-at viszünk be az étkezésekkel, 
de a jó hír az, hogy ennek a zsírsavnak elég sok növényi forrása is van. (Az Omega-3 egyébként 
úgynevezett esszenciális zsírsav, ami azt jelenti, hogy az emberi szervezet számára létfontosságú, de 
nem tudja előállítani, ezért kívülről kell bevinni.) A nálunk is könnyen elérhető gyümölcsök közül például 
a kiviben és a vörösáfonyában van nagy mennyiségben. Hogy Greenbergnek sikerül-e bármilyen hatást 
elérnie az elméletével, az erősen kérdéses, de a megoldási javaslata ettől függetlenül is figyelemre méltó. 
Azt mondja ugyanis, hogy az orvosok által széles körben nálunk is ajánlott mediterrán diétát érdemes 
lenne úgy kiegészíteni, hogy azzal a környezetünket és a halakat is védjük. Konkrétan: a mediterrán diéta 
alapvető jellemzőit, az állati eredetű fehérje bevitel viszonylag alacsony szinten tartását, a sok gyümölcs 
és zöldség fogyasztását, a teljes kiőrlésű gabonák előtérbe helyezését és az olívaolaj használatát meg 
lehetne tartani, de a fehérje forrását bizonyos típusú halakra és tengeri élőlényekre kellene koncentrálni. 

Ilyen lehetne a szardella és a hering, mert ezek tele vannak Omega-3 zsírsavakkal, a halászásuk azonban 
sokkal kevésbé karbonintenzív, mint más halaké, és a higanytartalmuk is alacsonyabb. Egyébként is 
sokkal értelmesebbnek tűnik kevesebb szardellát halászni, de azt megenni, és úgy megszerezni az 
Omega-3-at, mint milliárd tonnákat halászni, feldolgozni, és tablettás kiszerelésben lenyelni. A másik 
csoportot a kagylók és az osztrigák alkotják, amelyek szintén tele vannak Omega-3-mal, és ha a piaci 
keresletet fel tudnánk futtatni, akkor az azt kiszolgáló tenyésztés mértéke is nőhetne, ami jót tenne a 
vizeknek, hiszen ezek a fajok gyakorlatilag tisztábbá teszik a tengeri környezetet. 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2018/07/15/a-halak-negyedet-az-olajukert-olik-meg-lehet-hogy-teljesen-feleslegesen letöltve: 2018. július 24.  

http://greenfo.hu/hirek/2018/07/15/a-halak-negyedet-az-olajukert-olik-meg-lehet-hogy-teljesen-feleslegesen
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9. tanulási egység: A környezetszennyezés gazdaságtana. 

9.1 Melyik chipses zacskó lufi? 

Mennyi gázt veszel chips áron? Úgy is 
mondhatnánk, hogy melyik márka vágja át a 
fogyasztóit a legjobban. Mire jó a nitrogén? 

Ez persze csak félig igaz, mivel szükség van némi 
levegőre a zacskók belsejében, hogy ne port 
fogyasszanak az emberek meccs közben, hanem 
ropogós különálló szirmokat. Akárhogy is, elég 
kiábrándító tud lenni, mikor kibontás után belenézünk 
a zacskó belsejében, és azt látjuk, hogy még félig sincs tele. 

Ez a félig viszont elég elnagyolt becslés, ezért a boredpanda megnézte, hogy melyik márka pontosan 
hány százaléknyi levegővel tölti ki a csomaglást. (A vizsgált termékek közül nálunk csak kettőt lehet kapni, 
az viszont szerencsés módon pont az első és az utolsó.) 

Cheetos – 59 % levegő 
Doritos – 48 % levegő 
Kettle Chips – 47 % levegő 
PopChips – 45 % levegő 
Walkers – 41 % levegő 
Walkers Baked – 38 % levegő 
Pringles – 28 % levegő 

A legjobban tehát a Pringles vizsgázott, míg a legrosszabbul a Cheetos. Ehhez azért érdemes hozzátenni, 
hogy a Pringlesnek azért nem kell annyit csalnia, mert a többiektől eltérő módon ők dobozban, sorba 
rendezve árulják a terméküket. (via 24.hu) 

De miért is üres félig minden csipszes zacskó? 

Ha nyitott már ki csipszes zacskót, akkor megvan az a csalódott érzés, hogy hát ez bizony csak félig van, 
pedig még egy darabot sem evett meg belőle. Ez elsőre a vásárló átverésének tűnik: szívesebben 
vesszük meg, hiszen azt hisszük, hogy több van benne, mint amennyi - na de egy ilyen átlátszó trükk 
kifogna a világ összes fogyasztóvédelmi szervezetén? A kérdésre a választ az index adta meg: a zacskók 
felfújásának más oka van, az csak egy - a gyártók számára nyilván kellemes - mellékhatás, hogy 
nagyobbnak tűnik így a termék. Az egyetlen nagyobb csipszmárka, ami nem él ezzel a trükkel, a Pringles, 
aminek a cső alakú dobozba zárt, klónszerűen egyforma szeletekből álló csipszei jóval drágábbak is a 
zacskósoknál. Persze ár-érték arányban lehet, hogy jobban jövünk ki velük, mint a zacskókkal, amiknek 
a fele levegő. Gondolnánk. Pedig nem az. 

Essünk túl a megrázó tényen: a csipszes zacskó üres részében valójában nem levegő van, hanem 
nitrogéngáz. Nem kell nagyon megijedni, a levegő is 78%-ban nitrogénből áll; a zacskó nitrogénes 
felfújásának éppen az a lényege, hogy az oxigén (ami a levegő maradék 21%-át adja) ne legyen jelen. 
Az oxigén ugyanis a nevének megfelelően oxidál, vagyis szívesen reakcióba lép ezzel-azzal, amivel csak 
találkozik. Például a csipsszel. Ha nincs oxigén a zacskóban, a csipsz tovább megőrzi a minőségét, az 
ízét, és a ropogósságát - oké, utóbbit nem is az oxigén venné el tőle, hanem a levegő páratartalma. 
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A nitrogénes töltést le is ellenőrizhetjük egy egyszerű kísérlettel: 

1. Gyújtsunk meg egy gyertyát. 
2. Vágjuk le egy csipszes zacskó sarkát. 
3. Préseljük ki belőle a gázt a láng felé, de óvatosan, hogy ne fújjuk el a gyertyát vele. 
4. A láng ki fog aludni, mert nem nem jut oxigénhez. 

A zacskó felfújásának másik nagy előnye, hogy megvédi a csipszet a fizikai behatásoktól. Ha teljesen 
fel lenne töltve a zacskó, nagyon óvatosan kellene bánni vele, nem lehetne szállítás vagy tárolás 
közben egymásra pakolni őket, hiszen morzsákká törne össze az alul levő zacskók tartalma. Ha kis 
párnává vannak felfújva a zacskók, a gáz egyfajta légpajzsként megóvja ettől a tartalmukat. 

Hogy mennyi gázt kell, vagy illik fújni a zacskóba, azt elvileg szigorúan szabályozzák, az amerikai 
élelmiszer-felügyelet rendszeresen osztogat is büntetéseket a notórius túltöltőknek. 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2018/07/15/melyik-chipses-zacsko-lufi letöltve: 2018. július 24. 

9.2 Milliárdokba kerülnek Európának a légszennyezés okozta 

betegségek 

Évente 1,47 ezer milliárd euróra (443 ezer milliárd 
forint) becsülte az ENSZ Egészségügyi 
Világszervezete (WHO) a légszennyezés okozta 
betegségek és halálozások teljes európai 
költségeit. 

Ez az összeg az Európai Unió 2013-as bruttó hazai 
terméke (GDP) majdnem tíz százalékának felel meg - 
derült ki a WHO kedden közzétett tanulmányából. 

Az adatok szerint a légszennyezés elsősorban a szív- és a tüdőproblémák kockázatát növeli. 2010-ben 
a WHO európai régióbeli 53 országában mintegy 600 ezer ember halt meg idő előtt olyan betegségekben, 
melyek kiváltójának a szennyezett levegőt tartják. 

Az első ilyen vizsgálatot a WHO európai regionális irodája és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) megbízásából végezték, eredményeit kedden hozták nyilvánosságra egy 
konferencián az izraeli Haifában. 

A WHO európai régiójához tartozik Izrael, Üzbegisztán, az Oroszország és még néhány állam, amely 
földrajzilag teljesen vagy részben Európán kívül fekszik. 

A régió lakosainak több mint 90 százaléka él olyan környezetben, ahol a levegő szállópor-koncentrációja 
meghaladja a WHO által javasolt határértékeket - olvasható a jelentésben. A szennyezés 2012-ben 
mintegy 482 ezer ember szív-, légzőszervi és érrendszeri megbetegedés, agyvérzés vagy tüdőrák okozta 
halálához vezetett. 

Ugyanebben az évben 117 200 idő előtti halálozás írható a zárt terek szennyezett levegőjének a 
számlájára a WHO szerint. Az alacsony és közepes jövedelmű államok lakosait ötször annyira sújtja a 
probléma, mint a gazdag országokban élőket. 

Forrás: http://www.alternativenergia.hu/milliardokba-kerulnek-europanak-a-legszennyezes-okozta-betegsegek/71742 letöltve: 2015. július 
26. 

http://greenfo.hu/hirek/2018/07/15/melyik-chipses-zacsko-lufi
http://www.alternativenergia.hu/milliardokba-kerulnek-europanak-a-legszennyezes-okozta-betegsegek/71742
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9.3 Az adófizetők pénze bánja, ha felépül egy lakópark 

A fejlesztési terület 30 százalékát közcélra kellene 
fordítaniuk a beruházóknak? Tajvanban a 
zöldmezős beruházás 30 százalékának megfelelő 
területet át kell adniuk az ingatlanfejlesztőknek az 
önkormányzat, illetve a régió számára a beruházás 
miatt megnövekvő közcélú feladatok 
ellentételezéseként. Magyarországon ezzel 
szemben az adófizetők pénze bánja, ha egy-egy új 
lakópark miatt több óvodára, iskolára, közlekedési 
infrastruktúrára van szükség a környékén. Többek között erről az ellentmondásról is szó esett a 
Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) által szervezett Fejlődés vagy növekedés? – a 
településfejlesztés regionális externáliáinak gyakorlati kérdései című konferencián a fővárosi 
Kesztyűgyárban. 

A jogszabályok 2006-ban megteremtették annak feltételét, hogy az önkormányzatok úgynevezett 
településrendezési szerződést kössenek a fejlesztőkkel. Így – még ha meglehetősen sok szubjektív 
elemet is tartalmaznak ezek a megállapodások – az önkormányzatok át tudják hárítani a beruházás 
úgynevezett járulékos költségeit a beruházókra. Ez azonban csak települési szinten működik, a térségi, 
regionális hatások ellentételezése – mint amilyen például az elővárosi közlekedés kiépítése, iskolák, 
munkahelyek teremtése – ma semmilyen formában nem megoldott – mutatott rá Ongjerth Richárd, a 
Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nkft. ügyvezetője, a rendezvény házigazdája. Elmondása szerint 
hiányoznak ennek a jogi keretei, nincs hova befizetni az ellentételezést, és nincs, aki eljárjon egy ilyen 
ügyben. 

Ettől azonban ezek még létező költségek, így az állam, az érintett önkormányzatok és rajtuk keresztül az 
adófizető állampolgárok kénytelenek a zsebükbe nyúlni. Ráadásul egy szomszédos település, amelyre 
negatív hatással van egy-egy beruházás, a legtöbbször még az előnyeiből sem részesül annak, hiszen 
az esetleges iparűzési adó, ill. a személyi jövedelemadó helyben maradó része nem hozzá folyik be. 

Azzal kapcsolatban, hogy miként számszerűsíthetők ezek a hatások, Ongjerth Richárd Tajvan példáját 
hozta fel. A szigetországban adók formájában történik az externáliák ellentételezése: minden zöldmezős 
beruházó a terület 15 százalékát az önkormányzatnak, újabb 15 százalékot pedig a régiónak ad át ilyen 
címszó alatt. 

A települések rendezési tervei és a regionális, térségi fejlesztési tervek nincsenek köszönőviszonban 
egymással – mutatott rá egy másik problémára a Schuchmann Péter, a fővárosi agglomeráció 
területrendezési tervének vezető tervezője, a Pestterv Kft. ügyvezető igazgatója, a MUT elnökségi tagja. 
A rendezési tervek nem a megvalósítást szolgálják, csupán egy szabályozási keretrendszert adnak, 
miközben a végrehajthatósággal nem foglalkoznak. Ezért e két tervezési gyakorlat összehangolása 
szükséges, amelynek érdekében az egész tervezési rendszert, ezen belül a területfejlesztési és -
rendezési törvényt, illetve az építési törvényt is át kellene alakítani – fejtette ki Schuchmann Péter. 

A környezetvédelemben már vannak tapasztalatok az externáliák ellentételezése terén, amelyek a területi 
tervezés esetében is felhasználhatók. Erről beszélt előadásában Gergely Erzsébet, a Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztérium stratégiai főosztályának helyettes vezetője. A környezetvédelemben alapelvnek 
számít, hogy az externáliákat internalizálni kell, azaz a negatív hatásokat egyszerűen már a tervezésnél 
figyelembe kell venni, és ki kell azokat küszöbölni. Ezek ugyan állami szintű szabályozás alapján 
működnek, így pl. az állam megszab bizonyos határértékeket vagy betétessé teszi az üvegeket, a 
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tervezési kérdéseket azonban sok esetben állami beavatkozás nélkül, helyi szinten is össze lehetne 
hasonló módon hangolni – szögezte le az előadó. 

Túllendülni látszik a decentralizácós inga - fogalmazott a konferencián Fülöp Sándor. A Jövő nemzedékek 
országgyűlési biztosa szerint több kontrollra lenne szükség, és arra, hogy a rendre megfogalmazott szép 
szólamok végre megfelelő szabályokban öltsenek testet. Erősíteni kellene az önkormányzati 
döntéshozatali mechanizmusokat, több normatív elemet beépíteni, növelni a társadalmi és civil kontrollt, 
és erősíteni a szakma szerepét a tervezési folyamatokban. 

A szakmai napon arról is megállapodás született, hogy Páty, Biatorbágy, Telki és Budakeszi olyan nyitott 
tervezési műhelyt hoz létre, ahol a szakemberek, tervezők kötetlenül vitathatják meg a térség jellegzetes 
urbanisztikai problémáit, keresve – és remélhetőleg megtalálva – a legjobb megoldási lehetőségeket, 
egyúttal segítve a térséget az optimális út feltárásában. 

Forrás: http://www.alternativenergia.hu/az-adofizetok-penze-banja-ha-felepul-egy-lakopark/13739 letöltve: 2015. július 26. 

9.4 Kékfrankkal húznák ki magukat a válságból a soproniak 

Hamarosan kiderül, képes-e egy magyarországi 
régió münchhauseni módszerrel kiemelkedni a 
gazdasági válság csapdájából. Az MNB-nek nincs 
kifogása a soproni kékfrank néven ismert 
kezdeményezés ellen, a PSZÁF egyelőre vizsgálja 
az ügyet. November 1-jétől lazul a hazai 
szabályozás, könnyebb lesz pénzhelyettesítőt 
gründolni. 

A kékfrankos már bevált Sopronban 

Kedden alakítják meg Sopronban a nemrég nagy sajtóvisszhangot kapott, helyi pénzként bevezetni 
tervezett "kékfrank" - utalva a környék egyik sikertermékére, a kékfrankos borra - kibocsátóját, Hami 
Európai Szövetkezet néven. A regionális gazdaságélénkítőnek szánt projekthez nagy reményeket fűz a 
helyi gazdasági élet - a szövetkezet tagja lesz egyebek között a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara, 
egyik partnere pedig a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara. 

A soproni helyi pénz gondolata tulajdonképpen osztrák import. A határ túloldalán három hasonló 
fizetőeszköz is működik, közülük a Bécsújhely környéki Bucklige Welt nevű tájegység 22 falvában 
használatos tallér adta az ötletet - mondta az [origo]-nak Horváth Vilmos, a kamara elnöke. 

Hozzátette, a kezdeményezés a jelenlegi gazdasági helyzetben, értelmezhető kényszerpályaként is: ha 
máshogy nem megy a gazdaságélénkítés, a civil kurázsit kell segítségül hívni. A szervezők abban bíznak, 
hogy a kezdetben csak virtuálisan, cégek egymás közti elszámolási egységeként, később a fogyasztók 
számára, kézzelfoghatóan is megjelenő kékfrank elterjedéséből Sopron és környéke vállalkozásai 
profitálnak majd. 

Ezer partner már adott 

A fő ötletgazda, a vendéglátásban érdekelt Perkovátz Tamás, már korábban, két éve megteremtett egy 
étkezésiutalvány-rendszert. Ez nemcsak a nevét kölcsönzi az újonnan megalapítandó szövetkezetnek, 
hanem a kékfrank bevezetésekor, az utalvány ezres nagyságrendű bázisára is támaszkodna majd - 
avatta be az [origo]-t a tervekbe Perkovátz Tamás. 

http://www.alternativenergia.hu/az-adofizetok-penze-banja-ha-felepul-egy-lakopark/13739
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A világszerte számos országban működő helyi pénzek arra késztetik a lakosokat, hogy a helyben gyártott 
termékeket, szolgáltatásokat vásárolják - az általában szándékosan programozott értékvesztés révén 
pedig felhalmozás helyett, költésre ösztönöznek. Emellett nem elhanyagolható a közösségépítő 
funkciójuk sem. 

A soproni kékfrank modelljébe nem építették be az utalványok minél gyorsabb pörgését serkenteni 
hivatott, néhány százalékos értékvesztést, ettől azonban még sikeres lehet, ha elegen használják - 
vélekedett kérdésünkre Szalay Zsuzsanna, a Corvinus Egyetem Üzleti Gazdaságtan Tanszékének 
adjunktusa, a téma kutatója. 

Önfenntartó kistérség? 

"Egy-egy helyi pénz bevezetése, adott esetben a válságból kivezető út is lehet bizonyos közösségek 
számára. A sokat emlegetett gazdaságélénkítésnél azonban valójában többről van szó, a létfenntartási 
piac belső megszervezéséről, az önfenntartóvá válás lehetőségéről" - magyarázta Szalay Zsuzsanna. 
Felvetésünkre, hogy a bezárkózó attitűd hosszú távon nem lehet-e káros, úgy reagált: nincs szükség 
totális bezárkózásra, de érdemes felkészülni arra az időszakra, amikor az olajárrobbanás miatt 
egyszerűen összeomlik a globális kereskedelem. 

A rendszer célja tehát, hogy a helyi fogyasztást összekösse a helyi termeléssel, ily módon biztosítva az 
adott régió negatív külső hatásokkal szembeni ellenálló képességét. Éppen emiatt érdeklődött már több 
hazai önkormányzat, bár eddig, ami megvalósult (lásd lentebb), azt jobbára civil szervezetek vagy 
vállalkozók indították el. 

Szalay Zsuzsanna kérdésünkre elismerte, a helyi pénzek koncepciója a mainstream közgazdaságtanban 
marginálisnak számít, a tudomány gyakran játékpénzként tekint a pénzhelyettesítőkre. Több nagyvállalat 
előszeretettel alkalmaz egyébként hasonló eszközöket, elég csak az azonos alapelven működő, 
pontgyűjtő akciókra gondolni. Sőt, a kapcsolt vállalkozások egymás közötti árai, például a multinacionális 
vállalatok transzferárai is, felfoghatók belső elszámolással megvalósított pénzhelyettesítésként, még 
akkor is, ha kötelező a szokásos piaci ár alkalmazása. 

Nem pénz, utalvány 

Nem mellékes a soproni kezdeményezés jogi vetülete. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 1996. évi CXII. törvény szerint bankjegyet csak a Magyar Nemzeti Bank bocsáthat ki 
Magyarországon - a törvény ugyanakkor nem határozza meg a bankjegy fogalmát. Egy korábbi, a 
kékfrankhoz hasonló próbálkozás éppen az MNB ellenállása miatt állt le, még az előkészítés 
szakaszában. 

A Nyugat-Magyarországi Egyetem szombathelyi kampuszán tanító, a soproni projektben részt nem vevő 
Győrffy Ágnes elmondta, 2004-ben ötletgazdaként előzetes véleményezést kért a jegybanktól, és a jogi 
osztályról - szóban - azt a választ kapta, hogy a kibocsátás a fenti törvényi rendelkezés miatt illegális 
lenne. (Érdekes, hogy ekkor Járai Zsigmond volt az MNB elnöke, és a kékfrank-program egyik stratégiai 
partnere a Járai résztulajdonában álló CIG Európai Biztosító Zrt.) 

Az [origo] megkereste az MNB-t, és kiderült, ma nem áll elutasítóan a kérdéshez. A sajtóosztályon 
kérdésünkre leszögezték, a jegybank még csak a médiában megjelent hírekből informálódott, és ezek 
alapján arra a következtetésre jutott, hogy a kékfrank nem pénz. Inkább a különféle - például étkezési - 
utalványok közé sorolható, hiszen ellenértékét előre beszedi a kibocsátó. 
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A PSZÁF még vizsgálódik 

A jelenleg hatályos hazai szabályozás értelmében a kékfrank készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek 
minősül, mivel nem kizárólag a kibocsátó - jelen esetben a Hami Európai Szövetkezet - által előállított 
termékek, szolgáltatások megvásárlására lehet használni, hanem várhatóan sokkal szélesebb körben 
lesz felhasználható - vélekedik az MNB. 

Készpénz-helyettesítő eszközként a kékfrank kibocsátása a PSZÁF engedélyéhez kötött, és csak 
hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás bocsáthatja ki. Érdeklődésünkre a felügyelet annyit közölt, hogy a 
kékfrankkal kapcsolatban jelenleg vizsgálatot folytat, így további információt nem tud adni. Egyúttal 
kérdésünkre jelezte, számít arra, hogy lesznek még Magyarországon hasonló, pénzhelyettesítők 
bevezetését célzó kezdeményezések. 

Annál is inkább számíthat erre, mivel november 1-jétől a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 
uniós irányelv (2007/64/EK) hazai jogrendszerbe történő átültetése, Magyarországon is szabad utat ad a 
pénzhelyettesítőknak. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 
értelmében nem kell majd engedélyt kérni a bevezetéshez a PSZÁF-tól (ami nem jelenti azt, hogy a 
felügyelet ne ellenőrizné az efféle konstrukciókat). 

Szakmai kételyek 

Kun János közgazdász a HVG-ben szeptember elején megjelent publicisztikájában javasolta is, hogy a 
PSZÁF a jövőben folyamatosan ellenőrizze a Hami Szövetkezettel együttműködő Rajka és Vidéke 
Takarékszövetkezetet, szerinte ugyanis, a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján e pénzintézet 
lesz a kékfrank-rendszer fő nyertese. Megjegyzi azt is, hogy noha a pénzszűkében lévő magyar 
gazdaságban logikus lépés lehetne pénzhelyettesítővel segíteni egyes térségeket, a kékfrank modellje 
valójában nem juttat több pénzt a gazdaságba. 

Kun János egy 1996-ban írt tanulmányt is jegyez a témában. A PSZÁF berkeiben készült dolgozat 
megjegyzi, hogy pénzhelyettesítők a kilencvenes években többször is megjelentek Magyarországon - 
egyebek között egy budapesti lakótelepen, továbbá Miskolcon, Szolnokon és néhány kisebb településen 
-, de ezek messze álltak attól, hogy helyi pénzként funkcionáljanak. A körök létszáma legfeljebb 
párszázas nagyságrendű volt, a tagok leginkább szolgáltatásokat cseréltek egymás között, voltaképpen 
a kalákahagyományt folytatva. 

A körök mára egy kivétellel elhaltak, a közgazdász szerint vagy azért, mert a szervezők érdekeltsége 
megszűnt, vagy azért, mert a tagok úgy döntöttek: már ismerik egymást annyira, hogy pénzhelyettesítő 
nélkül is segítsenek egymásnak. Az egyetlen fennmaradt egylet a szolnoki, amely ma egy "jótékonysági 
csereboltot" üzemeltet, de mint az [origo] megtudta, vezetőjének további tervei vannak. Tóth Ferenc 
szolnoki önkormányzati képviselő igyekszik meggyőzni a polgármesteri hivatalt arról, hogy érdemes lenne 
városi szinten kiaknázni a modellben rejlő lehetőségeket. 

Kun János tanulmányában felveti, egy önkormányzat bármikor úgy dönthet, a szociális segélyeket egy 
saját kibocsátású pénzhelyettesítővel fizeti, amit aztán a helyi adó fizetésére lehet felhasználni. Ha ilyen 
pénzhelyettesítők kibocsátására igény keletkezne, a kibocsátást az államháztartásról szóló törvényben 
lehetne szabályozni - állapítja meg a szakember. 

Forrás: http://www.origo.hu/archivum/20090925-soproni-kekfrank-helyi-penzek-penzhelyettesitok-alternativ-gazdasagelenkites.html 
letöltve: 2015. július 26. 

  

http://www.origo.hu/archivum/20090925-soproni-kekfrank-helyi-penzek-penzhelyettesitok-alternativ-gazdasagelenkites.html
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10. tanulási egység: Az externáliák kezelése a közgazdasági elméletekben. 

10.1 Sérti az egészséges környezethez való alkotmányos jogot a Red Bull 

légi parádé 

Üdvözli a Levegő Munkacsoport, hogy Tarlós 
István Főpolgármester végre ígéretet tett: amíg ő a 
főpolgármester, nem lesz több Red Bull parádé. 
Igaz, közben kimosakodta magát. A polgármester a 
zajjal és zűrzavarral indokolta döntését, ám a 
szakértő Levegő Munkacsoport mindezt a brutális 
légszennyezéssel is kiegészíti. 

Engedélyezni sem lenne szabad, nemhogy évi 1,9 
milliárd forint közpénzzel segíteni a budapesti Red Bull légi parádét. Ezt már 2010-ben megállapította a 
zöld ombudsman: „a Red Bull Air Race repülőrendezvény által jelentett környezeti terhelések 
következtében a rendezvény a belvárosban, ilyen sűrűn beépített lakott területen való megtartása az 
egészséges környezethez való joggal nem egyeztethető össze.” Ugyanabban az évben a Levegő 
Munkacsoport üdvözölte, hogy a hatóságok teljesítették a jogszabályi kötelezettségeiket, és akkor nem 
engedélyezték a rendezvény megtartását. 

Ma már túlságosan gyakorivá vált, hogy a hatóságok nem a jogszabályoknak, hanem a – sokszor 
informális – politikai utasításoknak tesznek eleget. Ez pedig életveszélyes, hiszen így fordulhat elő, hogy 
az emberi egészséget súlyosan veszélyeztető tevékenységeket engedélyeznek. Ez történt a Red Bull légi 
bemutató esetében is. A napokon keresztüli magas zajszennyezés rendkívül megterheli a környéken 
élőket, rövid távon ellehetetleníti a normális életvitelt, hosszabb távon pedig idegrendszeri és egyéb 
megbetegedéseket okozhat. A repülőgépek légszennyezése is hatalmas: mérések bizonyítják, hogy a 
felszálló gépek által kibocsátott, rendkívül mérgező anyagok szélirányban még 10 kilométeres 
távolságban is négyszer-ötször magasabb koncentrációban vannak jelen, mint a háttérszennyezés. Ez a 
szennyezés egyúttal fokozza a globális felmelegedést is. 

A Red Bull légi parádét nemcsak az évi 1,9 milliárd forint közpénzzel támogatja a magyar kormány, hanem 
azzal is, hogy nem fizetteti meg sem a közterületfoglalást, sem a rendőrség és más állami szerveknek a 
rendezvény megvalósításához szükséges munkáját. Nehezen magyarázható ez az állami támogatás, 
hiszen a kormány épp az energiaitalok egészségkárosító hatásaira tekintettel vetett ki korábban – 
helyesen – egészségügyi különadót ezekre a termékekre. Most pedig egy ilyen termék reklámozását 
támogatja az energiaitalok különadójából befolyó összeg többszörösével. 

Mindez még inkább visszás annak fényében, hogy kormány az illetékes tárcának a levegőszennyezés 
csökkentésére évente mindössze néhány tízmillió forintot biztosít. Az pedig végképp hiteltelenné teszi a 
kormányt, hogy miközben folyamatosan a tömeges migráció veszélyeire hívja fel a figyelmet, egy olyan 
rendezvényt engedélyez és támogat, amely felerősíti a menekültválság legfontosabb okozóját, az 
éghajlatváltozást - áll a Levegő Munkacsoport közleményében.    

Tarlós István pontosított, lehet még Budapesten Red Bull Air Race 

Tarlós István főpolgármester egy ma reggeli televíziós műsorban elnézést kért a budapestiektől a hétvégi 
Red Bull Air Race okozta kellemetlenségek miatt és bejelentette, amíg ő a főpolgármester, nem lesz 
többé ilyen verseny a belvárosban. Egészen pontosan azt mondta, hogy "ilyen botrányos zűrzavar nem 
fordulhat elő a városban". Úgy látszik, hogy a főpolgármester kicsit félreérthetően fogalmazott, a magyar 
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sajtó egy része ugyanis ebből azt szűrte le, hogy nem lesz több Air Race Budapesten. Tarlós azonban 
napközben több újságnak is pontosított, és hangsúlyozta, csak akkor vétózza meg a rendezvényt, ha 
ilyen feltételekkel akarják újra megrendezni. Azaz simán lehet jövőre is Red Bull Air Race, ha a 
főpolgármester úgy ítéli, hogy az kisebb zűrzavarral fog járni, mint az idei. 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2018/06/25/serti-az-egeszseges-kornyezethez-valo-alkotmanyos-jogot-a-red-bull-legi-parade letöltve: 2018. 
július 24. 

10.2 Lázár: állami beavatkozás szükséges az élelmiszer-

kereskedelemben 

Állami beavatkozásra lenne szükség az élelmiszer-
kereskedelemben a kisebb mezőgazdasági 
termelők érdekében - jelentette ki Lázár János 
pénteken Földeákon. Uniós pénz osztanak majd 
élelmiszer-ipari fejlesztésekhez, termelési, 
termeltetési láncok kialakításához is. 

A hódmezővásárhelyi állattartás, a makói 
hagymatermesztés integráció a kereskedelem állami 
szabályozása nélkül nehezen lesz képes arra, hogy megálljon a saját lábán - mondta a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter a Csongrád megyei község művelődési házában tartott lakossági 
fórumon mintegy százötven fős hallgatóság előtt. A térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő 
politikus a hozzászólók tapasztalatait úgy összegezte, nem az a probléma, hogy ne tudnánk termelni; a 
magyarországi gazdálkodókat a kereskedelem fosztja meg a lehetőségektől. 

Lázár János közölte, az év második felétől uniós forrásból pályázatot írnak ki kisebb szárítók, magtárak 
építésére, annak érdekében, hogy a termelők ne legyenek kiszolgáltatva a piaci bizonytalanságoknak. 
Támogatáshoz juthatnak majd a kis- és közepes vállalkozások élelmiszer-ipari fejlesztésekhez, termelési, 
termeltetési láncok kialakításához is - tette hozzá. 

Vidékfejlesztési forrásokból segítik helyi kis piacok építését, hiszen a vevőnek és az eladónak is az a 
legolcsóbb, ha helyben, utazás nélkül vásárolhatja meg a termékeket - tudatta a miniszter. 

A politikus több hozzászóló kérdésére válaszolva elmondta: az uniós előírásoknak megfelelően az év 
végéig minden kétezer fő feletti településen el kell készülnie a csatornahálózatnak. A kormány célja, hogy 
az építési munkák utáni helyreállítás minél gyorsabban megvalósuljon. A településen élőknek azonban 
tisztában kell lennie azzal, hogy a költségek a korábbiakhoz képest a csatornadíj miatt duplájára 
emelkedik. Ezért kormány célja, hogy lehetőség szerint az országban egységes, megfizethető víz- és 
csatornadíj legyen – hangsúlyozta Lázár János. 

Forrás: http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/lazar_allami_beavatkozas_szukseges_az_elelmiszer-kereskedelemben.595609.html 
letöltve: 2015. július 26. 

10.3 A szennyező fizet: jogszerű a német nukleáris különadó 

Nem ütközik az uniós joggal a kereskedelmi áramtermelésben felhasznált hasadóanyagokra 
kivetett németországi különadó – foglalt állást csütörtökön meghozott ítéletében a luxembourgi 
székhelyű Európai Bíróság. 

http://greenfo.hu/hirek/2018/06/25/serti-az-egeszseges-kornyezethez-valo-alkotmanyos-jogot-a-red-bull-legi-parade
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/lazar_allami_beavatkozas_szukseges_az_elelmiszer-kereskedelemben.595609.html
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Németország a 2011-től 2016-ig tartó időszakra vetett ki grammonkénti 145 eurós (mintegy 45,5 ezer 
forint) adót a hasadóanyagokra, amelyet az atomerőművek üzemeltetőinek kell megfizetniük. A bevétel 
többek között azokat a kiadásokat hivatott fedezni, ami a német központi költségvetést terheli egy 
nukleáris hulladéklerakóként használandó bányatelep rehabilitációja miatt. Berlin a „szennyező fizet" 
elvére hivatkozva terhelte ennek költségeit az atomerőművekre. 

Adómentességet kell élvezniük 

Az adót az egyik erőmű-üzemeltető cég támadta meg a német igazságszolgáltatás előtt, amely az ügyet 
a luxembourgi uniós bírák elé utalta. A bíróságon több uniós jogszabállyal is összevetették a német adóról 
szóló jogszabályt, és arra jutottak, hogy az atomerőművek különadója egyiket sem sérti. Az 
energiatermékek és a villamos energia adóztatásáról szóló uniós irányelv szerint egyes ilyen termékeknek 
adómentességet kell élvezniük, de a nukleáris fűtőanyag nem szerepel ezen anyagok listáján, így nem 
kell adómentesnek lennie. 

Nem ellentétes a német nukleáris különadó a jövedéki adóztatásról szóló uniós jogszabállyal sem, mert 
nem az áramfogyasztást vagy más jövedéki termék fogyasztását terheli, nem minősül sem az áram 
jövedéki adójának, sem más közvetett adónak. A bíróság arra is rámutat, hogy az atomerőművek 
különadója tiltott állami támogatásnak sem minősül, nem jelent szelektív előnyt, mert igaz ugyan, hogy 
csak az atomerőműveket terheli, más energiatermelőket nem, ugyanakkor ők nem is termelnek radioaktív 
hulladékot, amelynek kezelési költségeit az adó fedezni hivatott. 

Nem tilthatja 

A luxembourgi bírák az Európai Atomenergia Közösség (Euratom) alapszerződésével is összevetették a 
német különadót, s arra a megállapításra jutottak, hogy az nem tiltja a hasadóanyagok megadóztatását. 
A bírák azt is kimondták, hogy a különadó nem vám, amelyet a szerződés tilt, mert nem határátlépéshez, 
hanem felhasználáshoz kötött, és miután nem a fűtőanyag beszerzése, hanem felhasználása után kell 
megfizetni, nem veszélyezteti az Euratom kötelezettségét, hogy tagjait megfelelő fűtőanyagokkal lássa 
el. 

Az uniós bírák külön kiemelik azt is, hogy nem zárja ki, hogy bármelyik tagállam hatóságai az Európai 
Bírósághoz forduljanak, függetlenül attól, hogy a Luxembourgba küldött ügy vizsgálata folyamatban van-
e az adott ország alkotmánybírósága előtt. A német nukleáris különadót egy olyan, atomerőmű-
üzemeltető cég támadta meg a bíróságon, amelynek az adóteher miatt 154 millió eurót (mintegy 48,2 
milliárd forint) kell befizetnie a német központi költségvetésbe. 

Forrás: http://mno.hu/kulfold/europai-birosag-jogszeru-a-nemetek-nuklearis-kulonadoja-1289259 letöltve: 2015. július 26. 

10.4 Olcsóbb széllel termelni az áramot, mint szénnel 

Kevesebbe kerül szélturbina telepeket építeni, mint 
új szénerőműveket. Amint figyelembe vesszük, 
hogy milyen költségei vannak a szén-dioxid-
kibocsátásnak és milyen egészségügyi 
kockázatokkal jár a felmelegedés, akkor a számok 
a megújuló energia előnyét mutatják. 

Hogyan lehet az egyes energiatermelési megoldások 
hosszú távú hatásait számszerűsíteni? Az USA 
kormánya erre a szén-dioxid társadalmi költségei 

http://mno.hu/kulfold/europai-birosag-jogszeru-a-nemetek-nuklearis-kulonadoja-1289259
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(angol rövidítéssel SCC) mérőszámot használja. Az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) 
meghatározása szerint az SCC-be minden olyan kár beletartozik, amely a klímaváltozás miatt következik 
be, többek között a nettó mezőgazdasági hozam csökkenése, az emberi egészség romlása, de például 
a növekvő árvízkockázat miatti ingatlanpiaci károk is. 

A természeti katasztrófák világszerte összesen 2,5 ezermilliárd dollárnyi kárt okoztak, és a klímaváltozás 
miatt súlyosbodó extrém időjárási jelenségek 140 millió dollárba kerültek csak az Egyesült Államokban. 
A washingtoni kormányzat ezek fényében úgy számol, hogy egy tonna szén-dioxid kibocsátása minimum 
12, maximum 52 dollárba kerül (2600-11500 forint). A kevésbé óvatos becslések szerint viszont egy tonna 
CO2kibocsátása 62-266 dollárba, azaz 14-59 ezer forintba kerül, és ez már jelentős különbség. 

A szén egyértelműen drága 

Ezek fényében melyik erőműtípus jobb az Egyesült Államoknak? Ezt a kérdést válaszolja meg kollégáival 
Laurie T. Johnson, az amerikai Nemzeti Erőforrásvédelmi Tanács környezetvédelmi szervezet vezető 
közgazdásza abban a tanulmányban, amely a Journal of Environmental Studies and Sciences 
szakfolyóiratban jelent meg. 

Elemzésük szerint még akkor is olcsóbb szélturbina-telepeket létrehozni, ha az újonnan építendő 
szénerőművűnket szén-dioxid-leválasztó egységgel szerelnénk fel. Az adatok akkor is a megújuló 
energiatermelés előnyét mutatják, ha a lehető legalacsonyabb társadalmi költséggel számolunk. A 
gázerőmű társadalmi költségei jóval alacsonyabbak, mint a szénerőművé, és nagyjából a 
szélerőművekével egyeznek meg, de kicsit magasabbak is lehetnek. 

Hosszú távon olcsóbb 

Mennyibe kerül tehát hosszú távon egy kilowattóra áram előállítása? Johnson és kollégái abból indultak 
ki, hogy egy tonna szén-dioxid társadalmi költsége 122 dollár, és 1,5 százalékkal csökken a kibocsátás. 

Eszerint egy kilowattóra szárazföldi szélturbinával termelt áram 8 dollárcent (17 forint), egy kWh 
napelemmel 13,3 dollárcent (29 forint), és egy kWh szénerőművel 20,3 dollárcent (45 forint). A 
kormányzati számítások szerint viszont egy kWh előállítása e módszerekkel 8, 13,3 és 13,2 dollárcentbe 
kerül; mindegyik esetben újonnan létesítendő erőművekről-berendezésekről van szó. 

Az Egyesült Államok a világ második legnagyobb üvegházgáz-kibocsátója Kína után. Az ország 
kibocsátásának 40 százalékát az energiaszektor termeli, így korántsem mindegy, hogy évtizedes 
távlatokban leállítják-e a régi szénerőműveket. A tanulmány szerint a régi szénerőműveknél még a szén-
dioxid-leválasztóval felszerelt gázerőművek is sokkal jobbak. „Ha tisztább energiaforrásokra térünk át, 
akkor nem csak magunkat védjük meg, hanem gazdaságilag is hasznos” – vonta le a következtetést az 
Erőforrásvédelmi Tanács szakértője. 

Forrás: http://www.origo.hu/archivum/20130926-tarsadalmi-koltseg-szeneromu-szeleromu-olcsobb-szellel-termelni-az-aramot-mint-
szennel.html letöltve:2015. július 26.  

http://www.origo.hu/archivum/20130926-tarsadalmi-koltseg-szeneromu-szeleromu-olcsobb-szellel-termelni-az-aramot-mint-szennel.html
http://www.origo.hu/archivum/20130926-tarsadalmi-koltseg-szeneromu-szeleromu-olcsobb-szellel-termelni-az-aramot-mint-szennel.html
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10.5 Externáliák: már minden kár házon belül van! 

Földünk öntisztító, regeneráló kapacitásának a 
határait feszegetjük. A társadalmi problémák is 
összefüggenek az üzleti szféra működésével. 
Nincsenek már házon kívül lévő externáliák: 
érvényesül a bumeránghatás, minden visszaüt. Új 
üzleti gondolkodásra van szükség, mely a saját 
üzleti döntések következményeként ismeri el a 
válságjelenségeket, és orvosolni tudja azokat.  

A gazdasági erő egyre kevesebb kézben 
koncentrálódik. 2015-ben például 45 500 céget 
jegyeztek a világ tőzsdéin. Ezekből azonban az 500 
legnagyobb vállalat – vagyis a tőzsdei cégek 0,01 százaléka – felelt e részvénytársaságok értékének 
feléért. Piaci kapitalizációjuk elérte a 70 000 milliárd dollárt. A cégértékek a pénzügyi, a közlekedési, az 
energia- és a mezőgazdasági szektorban voltak a legnagyobbak. Ezeknek a vállalatoknak nagyobb 
erőforrásaik (értsd: büdzséjük) van K+F-re, cégvásárlásra, befektetésre, természeti kincsek kitermelésére 
– vagy akár környezetvédelemre és az ökoszisztémák helyreállítására –, mint némely kormánynak. 

Mondjuk ki: az országok többsége eltörpül a multik gazdasági hatalma mellett. 

Ez az óriási gazdasági erő felelősséggel jár. Elvileg. A technológiai innovációt arra kell(ene) használniuk 
a cégeknek, hogy az emberiség életkörülményeit és az egyén boldogulási esélyeit javítsák. Ez lehet 
egészségügyi K+F a betegségek legyőzésére, az ember várható élettartamának hosszabbítására, az 
életszínvonal és az életminőség növelésére stb. Csakhogy a globalizációt meglovagoló vállalatok sikere 
polarizálta a társadalmat: a ’80-as évek – Thatcher és Reagan által beindított – globális liberalizálási 
hulláma óta jelentősen nőttek a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek. 

Globális falu: már minden a hátsó kertünk 

A gazdaság és az üzleti szféra globalizációja miatt belaktuk a bolygó szinte minden szegletét, megkezdtük 
szinte minden ökológiai erőforrása kiaknázását. Nincsenek határok, amiket ne kezdtünk volna el 
feszegetni vagy átlépni. Már az Északi-sark gyarmatosítása – olajkincsének kitermelése, területének 
kereskedelmi útvonallá alakítása – is megkezdődött. 

A vállalatok túlnyomó többsége a retorika, a PR szintjén már vallja, hogy felelősen kell cselekednie, és 
részt kell vennie a fenntartható üzletvitel és a dekarbonizált (fosszilis energiaforrásokat nem használó) 
gazdaság kialakításában. De könyvelésükben még mindig külső tényezőként tekintenek a termelésük és 
üzleti tevékenységük által okozott természeti károkra – a társadalmi károkról nem is beszélve. Ezek 
externáliák, amik szimplán nem az ő gondjuk. De egy olyan korban, amikor egyre nyilvánvalóbbak a 
problémák – és azok nem ismernek országhatárokat, átterjednek egyik nemzetállamból a másikba –, nem 
tehetünk úgy, mintha ezek a negatív externáliák nem léteznének. 

Amikor egy csirkefarm vagy egy bioetanolgyár szennyezi a szomszédos folyót, akkor az nemcsak a 
környezeti kár mértékében számosítható vagy elmaradt bevételben (ha például a turizmus sínyli meg ezt, 
mert a közeli strandon jócskán visszaesik a bevétel), de az eltakarítási, helyreállítási, konzerváló, 
állagjavító munkálatok is kifejezhetők költségösszegben. 
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Társadalmi externáliák 

A cégek tevékenységéből eredő károk nem mindig kézzelfoghatóak a tekintetben, hogy ökológiai 
egységeket (tavak, folyók, talajvíz, levegő) érintenek. Társadalmi károk is léteznek, itt már az emberek 
jólétéről, megélhetéséről, egészségéről van szó. Egy ország légszennyező gyárai növelik a légúti 
megbetegedések számát. Ezzel együtt jövedelemkiesést jelentenek (csökkent munkavégzés, táppénz 
miatt kieső munkanapok), és feldagasztják az egészségügyi költségeket. A globalizáció egyik 
meghatározó trendje az outsourcing, mely a 2000-es évek közepén pörgött fel. Ha egy vállalat kihelyezi 
a nagy létszámot foglalkoztató ügyfélszolgáltatát egy távol-keleti országba egy nyugati országból, 
megugrik a munkanélküliség a közösségben, ahol az iroda működött, emiatt gyengül a vásárlóerő, 
csökkennek a kereskedelemben a költések s a helyi önkormányzat adóbevételei is. 

Ezekből a károkból egy sem jelenik meg a cégek mérlegében. A könyvelés üzenete a világnak: „Ez nem 
az én problémám”. Pedig a társadalmi kohézió erodálódása, az életminőség csökkenése sokszor a 
gazdasági szereplők profitcentrikus működésére vezethető vissza. Az USA-ban például csökkenőben a 
fehér bőrű polgárok várható élettartama az opioid szerek (fájdalomcsillapítók és más gyógyszerek) túlzott 
használata vagy az orvosok által agyba-főbe felírt antibiotikumok hatástalanná válása miatt (az 
antibiotikumok gyakori használata révén rengeteg alkalmuk volt rá a kórokozóknak, hogy rezisztenciát 
alakítsanak ki). A vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségek növekedésében a nagyvállalatok fizetési szintje 
éppúgy ludas, mint a kormányok által nem elég hatékonyan kezelt oktatási, továbbképzési és más 
szociális programok, melyek a lemaradó néprétegek felzárkózását hivatottak segíteni. 

Jövőtudatos vezető 

Ebbe a kizökkent világba kell minél több olyan vezető, aki jövőtudatos. Pontosabban a jövőbeli 
prosperálást tartja elsődlegesnek, nem pedig a jelenbeli, azonnali, rövid távú profit hajhászását. Az ilyen 
jövőtudatos vezető – a GreenBiz cikke „futurefirst leadert” emleget, ami nehezen magyarítható kifejezés 
– már nem externáliáknak, vagyis a cégen kívüli tényezőknek látja a világban keletkezett károkat és 
diszfunkcionális folyamatokat, hanem kihívásnak, amire éppen az ő cége vagy szektora adhat választ. 
Ez egy olyan üzleti gondolkodás és filozófia, melyben a világ és a társadalom problémái egyrészt 
megoldandó feladatok, másrészt végtelen növekedési lehetőségek. A gyógyszeripari vállalatok például 
felismerték, hogy az iparilag fejlett világban, a fejlett országokban rohamosan elöregedő globális 
népesség nekik üzleti lehetőséget jelent, s célközönséget, melynek koleszterin-, prosztata- és 
látásproblémáit kezelhetik-enyhíthetik új termékekkel. Ez tipikus példája annak, hogy egy külső externália 
belső üzleti lehetőséggé válik. 

A jövőtudatos vezetők olyan üzleti modelleket dolgoznak ki, melyek túllépnek a nyereséges termék vagy 
szolgáltatás létrehozásának egyértelmű célján, s holisztikusan szemlélik a cég beágyazottságát abba a 
közegbe, amelyből erőforrásait meríti (bioszféra, társadalom), s e közegek jólétét is szolgálja. A 
jövőtudatos cég menedzsmentje tehát megvizsgálja, hogy üzletvitele, termelése s ezek megváltoztatása, 
átalakítása (például egy részleg vagy üzem áthelyezése egy másik országba) milyen hatással van e 
közegekre. A jövőtudatos cégvezetés egyik aspektusa az üzletvitelből keletkező károk, negatív externálik 
csökkentése – ám erről már sokan sokat írtak. Ez az, amikor a Google vagy a Wal-Mart növeli a megújuló 
energiák arányát az energiatermelésükben, egyrészt azért, mert a fogyasztók ezt elvárják tőle, másrészt 
mert anyagilag is megéri. 

Forrás: https://piacesprofit.hu/klimablog/externaliak-mar-minden-kar-hazon-belul-van/ letöltve: 2018. augusztus 21. 

  

https://piacesprofit.hu/klimablog/externaliak-mar-minden-kar-hazon-belul-van/
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11.  tanulási egység: Közvetlen szabályozás. Közvetett szabályozás. 

11.1 Áttörés az e-hulladék reciklálásban 

A hulladékok újrahasznosítása nagy kihívás a 
vállalatok számára, különösen az elektronikai 
hulladékok esetében. 

Matthias egy európai projekt, a Close WEEE egyik 
partnere Németországban: "A Close WEEE projekt 
célja, hogy új megoldásokat fejlesszünk ki a 
hatékonyabb reciklálásra. Ez azért fontos, mert csak 
tavaly 12 millió tonna e-hulladék keletkezett 
Európában." 

Az északon fekvő Krefled városába látogatunk, ahol egy cég az elemek és akkumulátorok 
újrahasznosítására specializálódott. Az SME szintén a Close WEEE projekt egyik partnere. A cél, hogy 
az elemekből 12 féle értékes anyagot minél hatékonyabban tudjanak kimenteni. Az SME-nél jelentős 
előrelépések történtek egy egyedülálló technika kifejlesztésében. A lítium és a grafit kinyerése sikeres, 
korábban ez a két anyag külön nem volt kinyerhető.  

Reiner Weyhe, cégvezető: "A mai kihívás, hogy egy lítium inonos elemből nikkelt és rezet nyerjünk ki, 
valamint kobaltot. A nikkel és a réz különösen értékes, világszerte gond a reciklálása." 

A lítium és a grafit kinyerése nem csak gazdasági szempontból fontos, mivel ezek ritka anyagok, és az 
ipar egyre többet használna ezekből. Az elmúlt évben háromszorosára emelkedett az ára. A Close WEEE 
projekt ezért is célozza a ritka anyagok reciklálását. 

"A projekttől kapott támogatás alapvető fontosságú számunkra, mert korai szakaszban segíti a 
fejlesztéseinket!" - mondta Reiner Weyhe. 

Egy mobiltelefon alkatrészeinek reciklálásához fontos, hogy minél többen tisztában legyenek vele, 
mennyi értékes anyagot tartalmaz egy telefon. Az újrahasznosításról ezért online információs platform 
nyílt: a werecycle.eu oldalon. A Close WEEE projktet az Európai Bizottság támogatja. Így nem csak 
kötelezik a cégeket az újrahasznosításra, hanem támogatják is az EU-s direktíva teljesítését.  

Új üzleti modellek fejlesztésével kiterjedtebb recikláló gazdaság működtethető Európában. 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2018/07/20/attores-az-e-hulladek-reciklalasban letöltve: 2018. július 24. 

http://greenfo.hu/hirek/2018/07/20/attores-az-e-hulladek-reciklalasban
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11.2 Szatyoradóval a tengeri plasztik-szemét ellen 

Milliónyi tengeri madár és hal pusztul bele abba, 
hogy a darabokra töredezett plasztikszemetet 
tápláléknak nézi. Amerikai környezetvédők azt 
szeretnék, ha adóval terhelnék a műanyag tálcákat 
és szatyrokat, hogy a befolyt összeget a szemét 
eltakarítására fordíthassák. 

Hiába döbbent meg a közvélemény 2009-ben, amikor 
Oprah Winfrey bemutatta a Csendes-óceánon lebegő 
gigantikus szemétsziget, amelynek kiterjedését 700 ezer és 1,5 millió négyzetkilométer közöttire becsülik. 
Az emberek továbbra is a folyókba hajítják vagy a tengerparton hagyják műanyag tárgyaikat, amiket az 
apály magával ragad, írja a Klímablog. 

A szemét apró darabokra bomlik a vízben, a tengeri élőlények élelemnek (planktonnak) hiszik és 
elfogyasztják. Így kerül a műanyagban lévő sokféle kemikália (pl. PCB, DDT stb.) a táplálékláncba. 
Becslések szerint évente legalább egymillió tengeri madár és 100 000 tengeri emlős hal bele e plasztik-
étrendbe. Kutatóknak olyan hal is kezei közé került, amelynek a gyomrában 84 darab műanyagot találtak! 
Már a 80-as években is nemzetközi egyezmény tiltotta, hogy az utasszállító hajókból biológiailag nem 
lebomló műanyag tárgyakat a tengerbe dobjanak, mindhiába. 

Greg Stone oceanológus a 90-es évek elején azt tapasztalta, hogy 5500 méterrel a tenger szint alatt (ami 
az Everest magasságának kétharmada), vagyis azon a szinten, ahol 3,5 milliárd éve nem járt napfény, a 
tudósok nem annyira ismeretlen tengeri fajokat találnak, mint inkább az emberiség nyomait: szemetet. 
Angliában például a 90-es években megduplázódott a tengerbe szórt hulladék mennyisége, a Déli-
Óceánban és a Déli-sarkon pedig a korábbi százszorosára nőtt. 

A mérések azt mutatják, a tengerben hullámzó szemét 60-95%-a műanyag, attól függően hol vették a 
mintát. 2001-ben Charles Moore San Franscisótól 800 mérföldre, úton Hawaii felé egy hajóverseny 
közben véletlenül fedezte fel azt lebegő szemétzónát, melyet évekkel később Oprah Winfrey tett 
világhírűvé. Moore aztán körülnézett az ominózus régióban: négyzetkilométerenként hétszer több 
műanyagot talált itt, mint bármilyen korábbi -az óceán mélyére kiterjedő- kutatás. 

Egyes feltételezések szerint Japán partjainál, a Sargasso-tengernél és az Atlanti-óceán közepén is 
található hasonló szemétsziget. A hulladék (részleges) eltakarítását végző szervezet, a GoAK munkáját 
olyan szponzorok támogatják, mint a BP, az Alyeska Pipeline, a REI és a Princess Cruises. 

Amerikai környezetvédők azt szeretnék, ha adóval terhelnék a plasztik konténereket és szatyrokat, hogy 
a befolyt összeget a szemét eltakarítására fordíthassák. Úgy vélik, pontosan amiatt tudott olcsó maradni 
a műanyag, mert nem építették be az árába az externáliákat, vagyis az általuk okozott környezet 
szennyezés anyagi kárait. 

Forrás: http://www.alternativenergia.hu/szatyoradoval-a-tengeri-plasztik-szemet-ellen/61398 letöltve: 2015. július 26. 

http://www.piacesprofit.hu/klimablog/
http://www.alternativenergia.hu/szatyoradoval-a-tengeri-plasztik-szemet-ellen/61398
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11.3 Levehetik a maszkot a pekingiek? 

Kína végre rászánta magát, hogy tegyen valamit az 
elviselhetetlen pekingi szmog mérséklésére. 
Augusztus elején döntöttek arról, hogy 2020-ig 
betiltják a széntüzelést a kínai fővárosban. A világ 
legnépesebb országa a bolygó legnagyobb 
környezetszennyezője is egyben, de mindeddig 
elzárkózott attól, hogy kötelező erejű vállalásokat 
tegyen a károsanyag-kibocsátás csökkentése 
érdekében.  

Néha annyira elviselhetetlen a pekingi szmog, hogy a gyalogosok csak maszkban merészkednek az 
utcákra 

A kínai hivatalos hírügynökség bejelentése szerint az évtized végéig Peking hat belső kerületéből 
végképp száműznék a széntüzelést, s tiszta fűtési módokkal váltanák fel. Közölték azt is, hogy 
szeptember 1-től a magas kéntartalmú szén eladását és importját is betiltották. A pekingi szándékok 
komolyságának alátámasztására jelezték, hogy 2014 első felében máris 7 százalékkal sikerült 
csökkenteni a szénfelhasználást. 

Bár a széntüzelés megszüntetése a 21 millió lakosú kínai fővárosban és más nagyvárosokban 
kétségtelenül nagy lépés lenne a helyes irányba, szakértők szerint az országos kibocsátást önmagában 
nem csökkentené jelentősen. A szénre alapul Peking energiafelhasználásának negyede, a széntüzelésű 
erőművek felelősek a levegőben szálló por 22 százalékáért. 

A pekingi szmogot okozó, 2,5 mikronnál kisebb átmérőjű por termelődéséhez a drámaian megugrott 
gépjárműforgalom 31, egyéb iparágak szennyezése további 18 százalékkal járul hozzá. A főváros 
energiafogyasztásában a szén arányát a tervek szerint 2017-ig tíz százalék alá csökkentenék. 

Ha a tiltást keresztül is tudnák vinni, a fosszilis fűtőanyag iránti kereslet csökkenésére akkor sem lehet 
számítani, mivel a kereslet a népesség és a gazdaság növekedésével arányosan emelkedik. A 
nagyvárosokban ugyanakkor egyre elviselhetetlenebb a légszennyezettség. A folyamatosan szélesedő 
középosztály igényei és elvárásai is megnövekedtek, erősödik az elégedetlenség a talaj- és a 
vízszennyezés miatt is, így a kormány nem halogathatta, hogy lépjen ezekben az ügyekben. 

A tervek szerint Pekingben például elektromos fűtéssel és földgázzal próbálnák helyettesíteni a szenet, 
de ez sok kérdést vet fel. Múlt szeptemberben jelentették be, hogy új szénerőművek nem épülhetnek 
Peking és két másik nagyváros, Sanghaj és Kuangcsou közelében. A meglévő erőműveket pedig úgy 
alakítanák át, hogy szintetikus földgázt állítsanak elő szénből. 

Az amerikai Duke Egyetem egy 2013-ban készült kutatása kimutatta, hogy az ilyen átalakított erőművek 
károsanyag-kibocsátása kétszerese lenne annak, mint amennyit a környezetvédelmi megkötések 
lehetővé tesznek. A kínai nemzeti energiahivatal is óvatosságra intett a kétes technológia alkalmazását 
illetően. 

A szén kulcsfontosságú szerepet játszik Kína energiatermelésében, 2013-ban összesen 330 millió tonna 
szenet importáltak, viszont idén csak a teljes energiatermelés csupán 65 százaléka származna 
széntüzelésű erőművekből. Ez az amerikai széntermelők számára gondot jelenthet, hiszen nagy 
szükségük lenne a kínai piacra azok után, hogy az Egyesült Államokban is hasonló korlátozásokat 
vezettek be. 
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Egyelőre Kína még mindig erősen függ a szénimporttól, és sok szakértő szerint a gazdasági növekedés 
jelenlegi üteme mellett lehet, hogy egyáltalán nem lesz érezhető változás. Kína első alkalommal a 2009-
es koppenhágai klímacsúcsot megelőzően vette fontolóra, hogy károsanyag-kibocsátási célokat tűz ki, 
de Koppenhágában végül nagyon gyenge alku született, nem kötelező vállalásokkal. 

A széndioxid-kibocsátás csökkentését 2020-ig úgy állapították meg, hogy ne fékezze a kínai gazdaság 
növekedését, azaz abszolút értékben növekedhetett. Idén júniusban, egy pekingi környezetvédelmi 
konferencián He Csian-kun, Kína klímaváltozási tanácsadó bizottságának elnöke arról számolt be, hogy 
fontolóra vették egy széndioxid kibocsátási limit bevezetését, ami korlátozná az intenzitást is, valamint - 
első alkalommal - megszabna egy felső határt. 

Bár a nyilatkozat csak elképzelésekről szólt, és koránt sem biztos, hogy a kormány végül véghezviszi az 
intézkedéseket, sokan pozitív jelként értelmezték. Korábban szó volt a gazdaság növekedésével arányos 
megkötésekről is, de ezek továbbra is lehetővé tennék, hogy összességében nőjön a kibocsátás. 

A Greenpeace egy kínai aktivistája, Li Shuo szerint a felső határ bevezetése "pozitív és természetes 
előrelépés" az energiafogyasztás visszafogásáról szóló 2011-es bejelentés után, de szerinte azzal is az 
volt a legnagyobb gond, hogy a határok átlépésének nem volt semmilyen lényegi következménye. Azt is 
hozzátette, ha 2030-ig nem sikerül visszafordítani a kínai károsanyag-kibocsátást, az környezeti 
katasztrófához vezethet. 

Arról még egyelőre megoszlanak a vélemények, hogy mikortól lenne tanácsos visszafogni a 
szénfogyasztást. Sokan attól félnek, hogy a szabályozások lefékeznék az ország gazdasági fejlődését, 
bányák bezárásához vezetnének, és ennek nyomán tömegek veszítenék el munkájukat. 

Problémát jelenthet az is, ha nem sikerül időben pótolni a szenet alternatív energiaforrásokkal, vagy 
esetleg, azok nem válnak be úgy, ahogy arra számítanak, és ez energiahiányt okoz. Számítani lehet a 
szénipar ellenállására is, ami sok tartományt szinte egyedül tart el, és a politikusok közül is sok támogatója 
akad. Bár az elmúlt években, ha kis mértékben is, de csökkent az országos szénfogyasztás, a nemzeti 
szén egyesület számításai szerint 2020-ra 4.8 milliárd tonna körül lesz. 

Hszie Csen-hua, Kína klímaváltozási főtárgyalója szerint Peking vélhetőleg 2015 első feléig bejelenti, 
mikorra tervezi elkezdeni a széndioxid-kibocsátás csökkentését. Más nagyhatalmakkal együtt Kína is 
kialakítja tárgyalási pozícióját a 2015-re tervezett nagy párizsi klímakonferenciára, ahol a fejlett és a 
fejlődő államoknak is kötelező vállalásokat kellene tenniük, hogy sikerüljön elfogadtatni a kiotói 
jegyzőkönyvet felváltó új nemzetközi megállapodást. 

Peking hozzáállása döntő fontosságú lehet, hiszen korábban más fejlődő országok mellett a kínaiak 
voltak azok, akik rendszeresen visszautasították a kibocsátási célok kitűzését. Egyes vélemények szerint, 
ha Kínában 2020-ra sikerül visszafogni a szénfogyasztást, 2030-ra a széndioxid-kibocsátás is eléri 
csúcspontját. 

Mások szerint viszont ez túl korai lenne és veszélyeztetné a gazdaságot. Hszie Csen-hua elmondta, az 
első feladat az lenne, hogy meggyőzzék az országot, a gazdaság növekedése nem feltétlenül jár együtt 
a magasabb kibocsátásokkal. Az, hogy a párizsi klímacsúcsra ilyen felfogással készülnek, már 
bizakodásra adhat okot, de ahhoz, hogy hatékony és mindenki számára elfogadható megegyezés 
születhessen, először arra van szükség, hogy kitalálják, hogyan lehet kikerülni a növekedés és 
szennyezés ördögi köréből. 
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Nukleáris telet idézhet elő a szmog 

A nagyvárosokban a szmog egyre elviselhetetlenebb, bizonyos időszakokban az utcára sokan már csak 
maszkban teszik ki a lábukat. A szálló por aránya a levegőben gyakran 500 mikrogramm körül mozog 
köbméterenként, az Egészségügyi Világszervezet szerint 25 mikrogramm számít biztonságosnak. A sűrű 
füstködtől gyakran látni is alig lehet, előfordul, hogy utakat és reptereket kell miatta lezárni. A Kínai 
Mezőgazdasági Egyetem kutatásai szerint, ha nem kezdenek valamit a szmoggal, az egyfajta nukleáris 
telet is előidézhet, és a fényhiány hatalmas csapást mérhet a mezőgazdaságra. 

A probléma egyre több nagyvárost érint, és még csak nem is a fővárosban a legrosszabb a helyzet. A 
hétmillió lakosú Hszingtaj észak-kínai városban tavaly 129 olyan nap volt, amikor a levegő károsanyag 
tartalma veszélyesnek minősült, Pekingben "mindössze" 60. 

Ha mindez nem lenne elég, a környező országok is egyre jobban félnek a kínai szmogtól. Japánban 
februárban különösen megemelkedett a levegő szennyezettsége, és a káros anyagokat feltehetőleg 
Kínából vitte oda a szél, ez tovább mérgesítette a két ország egyébként sem felhőtlen viszonyát. Még az 
Egyesült Államok nyugati partvidékének légszennyezettségét is súlyosbítja a Csendes-óceán túlpartjáról 
érkező szmog. 

Forrás: http://nepszava.hu/cikk/1030836/1 Letöltve: 2015. július 26. 

11.4 A Samsung 2020-ra átáll megújuló energiára 

A Samsung bejelentette, hogy 2020-ra minden gyára 
és irodája 100 százalékban megújuló energiát fog 
használni Európában, az Egyesült Államokban és 
Kínában.  

A bejelentés azután érkezett, hogy a Greenpeace bő 
egy éve nyomasztja a dél-koreai techóriást a 
klímaváltozás súlyosbításában játszott tevékeny 
szerepe miatt. A Samsungnak pr-szempontból is fontos 
volt lépnie, mert a környezetvédő szervezet rendre a 
fejükre olvasta azt is, hogy jelentősen le vannak maradva 
a nagy rivális Apple és Google mögött a környezetbarát lépések és azon belül is a megújuló energiára 
való átállás tekintetében. 

A bejelentést a Greenpeace is üdvözölte, fontos első lépésnek tartják. Az átállás ugyanakkor csak a 
Samsung 38 épületéből 17-et érint, a fenti három régión túli központokra egyelőre nem terjed ki. Dél-
Koreában ugyanakkor együttműködnek a kormánnyal abban az állami programban, amelynek a célja, 
hogy 2030-ra nemzeti szinten 20 százalékra tornásszák fel a megújuló energia arányát. 

Forrás: https://index.hu/tech/2018/06/15/a_samsung_2020-ra_atall_megujulo_energiara/ letöltve: 2018. augusztus 21. 

  

http://nepszava.hu/cikk/1030836/1
https://index.hu/tech/2018/06/15/a_samsung_2020-ra_atall_megujulo_energiara/
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12.  tanulási egység: Környezetpolitika, Szén-dioxid kereskedelem. Önkéntes 
környezeti megállapodások. 

12.1 Ördögi körbe kerülhetünk a légkondicionálók miatt 

Az EU energiafogyasztásának fele a fűtéshez és 
hűtéshez köthető. A légkondicionálás iránti 
globális igény a következő 30 évben várhatóan 
megháromszorozódik a Nemzetközi 
Energiaügynökség (IEA) becslése szerint - 
nagyrészt éppen a klímaváltozás miatt - , ami 
várhatóan az áramfogyasztást, a széndioxid-
kibocsátást és a globális felmelegedést is fokozza 
majd. 

Jelenleg világszerte mintegy 1,6 milliárd épületben működnek különféle légkondicionáló berendezések, 
ami 2050-ig 5,6 milliárdra emelkedhet az IEA jelentése alapján. A hűtési igény növekedését nem csekély 
mértékben a globális átlaghőmérséklet növekedése okozza. Ezzel párhuzamosan a Föld népessége 
várhatóan gyors ütemben tovább növekszik - az ENSZ prognózisa szerint a jelenlegi közel 7,5 milliárdról 
10 milliárd közelébe - , az olyan nagy feltörekvő országok lakói közül pedig, mint India, egyre többen 
engedhetik meg maguknak a klímaberendezések luxusát. 

A légkondicionálók terjedése pedig a klímaváltozás egyik nagy öngerjesztő folyamata lehet (hasonlóan 
például a permafroszt eltűnéséhez), miután az áramfogyasztás megugrását vonja maga után - hacsak a 
jelenlegi technológiát nem váltja fel valamilyen jóval energiahatékonyabb. Az Euractiv által ismertetett 
jelentés szerint az áramigényben várhatóan jelentkező többlet megfelel az Egyesült Államok, az EU és 
Japán jelenlegi összesített villamosenergia-fogyasztásának. Mivel pedig nem valószínű, hogy a tiszta 
energiaforrások addigra kiszorítják a fosszilis forrásokat az áramtermelésben, ez tovább emelheti az 
üvegházgáz-kibocsátást. 

A berendezések energiahatékonysága már napjainkban is jelentős eltéréseket mutat, az Európában és 
Japánban értékesített klímák átlagosan minimum 25 százalékkal fogyasztanak kevesebb áramot azonos 
hűtési teljesítmény mellett, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában piacra kerülők. 

A helyzetet részben kezelhetné az ENSZ 1987-es Montreal Protocol nevű, eredetileg az ózónréteg 
védelmére létrehozott nemzetközi szerződés úgynevezett Kigali módosításának ratifikálása, ami további 
hatékonyságnövelést eredményezhetne. Ilyen eszköz lehet az EU júliusban életbe lépő új 
épületenergetikai szabályozása is, amelynek egyik fő fókuszpontja az, hogy a felújítások a lehető 
leginkább energiahatékony ingatlanokat eredményezzék. Ezen túl az EU vezető szerepet vállalhatna a 
globális helyzet javításában is energiahatékony termékek és kritériumok exportjával. 

Az Európai Parlament éppen júniusban fogadott el egy klímadiplomáciai jelentést, amely az EU egyedi 
és egységes fellépését kívánja rögzíteni egyebek mellett a globális felmelegedéssel kapcsolatos 
témákban. Az európai klímadiplomácia és a termékek exportjának azonban előfeltétele lenne a Párizsi 
Klímaegyezmény ratifikálása. Azon túl, hogy a végrehajtás problémás lehet, az sem biztató a jövőre 
nézve, hogy az Egyesült Államok éppen most igyekszik kereskedelmi háborúba taszítani a világot, miután 
kilépett a Párizsi Klímaegyezményből-írta az ENGreport.com. 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2018/07/13/ordogi-korbe-kerulhetunk-a-legkondicionalok-miatt letöltve: 2018. július 24. 

http://greenfo.hu/hirek/2018/07/13/ordogi-korbe-kerulhetunk-a-legkondicionalok-miatt
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12.2 2014-ben a Peugeot−Citroën új autói voltak a legtakarékosabbak 

Tizedik alkalommal tette közzé a brüsszeli székhelyű 
Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség és 
annak magyarországi tagszervezete, a Levegő 
Munkacsoport jelentését, az Európában eladott 
személygépkocsik átlagfogyasztásáról és szén-dioxid-
kibocsátásáról. 

Immár tizedik alkalommal tette közzé a brüsszeli székhelyű 
Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) 
jelentését az Európában eladott személygépkocsik átlagfogyasztásáról és széndioxid-kibocsátásáról. 
Ezekkel a jelentésekkel a T&E-nek (amelynek a Levegő Munkacsoport is tagszervezete) az a célja, hogy 
ösztönözze a takarékosabb autók forgalomba helyezését és egyúttal a globális felmelegedést okozó 
szén-dioxid kibocsátásának csökkentését. 

A mostani jelentés szerint a legjobbnak a Peugeot Citroën autói bizonyultak: átlagosan 4,5 liter 
üzemanyagot használnak fel 100 kilométeren, és 110 gramm szén-dioxidot bocsátottak ki 
kilométerenként. 

Az autósok többségét érdekli, mennyit fogyaszt a kocsi. 

Sokan vásárláskor alaposan utánanéznek ennek az adatnak, és statisztikát is vezetnek arról, mennyire 
elég egy-egy tankolás. Nem véletlen, hiszen ha az autónk sokat fogyaszt, azt a zsebünk bánja. Minden 
10 gramm, amivel a gyártó csökkenti egy típus CO2 kibocsátását kilométerenként, átlagosan 50.000 
forinttal csökkenti az üzemelési költséget, és – azonos menetteljesítmény mellett – jelentős mennyiségű 
kőolaj elégetésétől menti meg a légkörünket. 

A legnagyobb mennyiségi ugrást a Nissan produkálta, 12,1 százalékos fogyasztáscsökkenést értek el az 
előző évi átlaghoz képest. Legjobban fogyó típusuk, a Qashqai új motorjának átlagos széndioxid-
kibocsátása kilométerenként 20 grammal kisebb lett a korábbiénál. A vezető autógyárak között a sor 
végére a Honda került, az ő gyártmányaik bizonyultak a legszomjasabbnak. A 2014-ben Európában 
eladott Honda személygépkocsik átlagos széndioxid-kibocsátása kilométerenként elérte a 133 grammot. 

Az EU nyolc évvel ezelőtt vezetett be üzemanyag-hatékonysági előírásokat a személygépkocsikra. Azóta 
a forgalomba került autók átlagos kilométerenkénti széndioxid-kibocsátása 37 grammal csökkent, ami 
100 kilométerenként másfél liter üzemanyagfogyasztás-csökkenéssel egyenértékű. Ugyanezen időszak 
alatt a Nissan közel felével csökkentette az átlagkibocsátást, ami mutatja, milyen nagy a szabályozás 
szerepe a technikai fejlesztésben. Ezért is fontos, hogy folytatódjon a kibocsátási előírások szigorítása, 
és a 2021 utánra előírt kilométerenkénti 95 grammnál is jobbak legyenek az új autók 2025 után. 

Sajnos gyakran előfordul, hogy az autógyártók által közzétett üzemanyag-fogyasztási adatoknál nagyobb 
fogyasztást tapasztalnak az autósok. A tesztelési eljárások, amelyek eredményeképpen egy-egy típusnak 
megadják az üzemanyag-fogyasztási és széndioxid-kibocsátási átlagadatát, tág teret engednek a 
manipulációnak. A T&E becslése szerint ez a torzítás mintegy a felét is adhatja a mért 
fogyasztáscsökkenésnek. Ez nyomatékosítja, hogy a sürgető az új mérési eljárás, az ENSZ égisze alatt 

http://www.transportenvironment.org/sites/te/files/2015_TE_cars_CO2_report_FINAL.pdf
http://www.transportenvironment.org/sites/te/files/2015_TE_cars_CO2_report_FINAL.pdf
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kidolgozott Könnyű gépjárművek emisszió vizsgáló világciklusa (World-wide Harmonized Light Duty Test 
Procedure, WLTP) késedelem nélküli bevezetését. 

A nagy autógyárak által 2014-ben eladott személygépkocsik átlagos CO2-kibocsátása a gyári adatok 
szerint 

Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke megállapította: „A törvényalkotóknak kell megvédeniük a 
gépkocsi vásárlókat az autógyárak félrevezető adatközléseitől. Minél előbb kötelezően be kell vezetni a 
világon mindenütt egyforma tesztelési eljárást és egy új címkerendszert, amiből a vásárló világosan ki 
tudja olvasni, mire számíthat. Magyarországon a műszaki vizsgaeljárás felülvizsgálatára is szükség van 
ahhoz, hogy biztosak legyünk benne: minden jármű kibocsátása megfelel az előírásoknak.” 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/06/16/2014-ben-a-peugeot-citron-uj-autoi-voltak-a-legtakarekosabbak letöltve: 2015. július 
26. 

12.3 Új fogyasztási korlátokat javasol Amerika 

Miközben az Európai Unió egyelőre csak “adatokat 
gyűjt” ahhoz, hogy korlátozza a 
személygépkocsikhoz hasonlóan a kamionok, 
teherautók, autóbuszok CO2-kibocsátását, 
Japánban, Kanadában, Kínában és az Amerikai 
Egyesült Államokban már létezik ilyen 
szabályozás. Olyannyira, hogy az USA-ban már a 
határérték csökkentésén dolgoznak. 

Az USA Környezetvédelmi Ügynöksége és a Közlekedési Minisztérium Nemzeti Autópálya 
Forgalombiztonsági Adminisztrációja (The US Environmental Protection Agency [EPA] and the US 
Department of Transportation’s [USDOT] National Highway Traffic Safety Administration [NHTSA]) közös 

http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/06/16/2014-ben-a-peugeot-citron-uj-autoi-voltak-a-legtakarekosabbak
http://www.epa.gov/otaq/climate/regs-heavy-duty.htm
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javaslata a 2014-2018 között piacra kerülő nehéz gépjárművekre (vontatók, kisteherautók, autóbuszok 
stb.) már megszületett előírásokat szigorítaná tovább a 2018-tól forgalomba kerülőkre. 

A hármas cél a klímakatasztrófa elkerülése, az energiabiztonság növelése és a technikai haladás 
ösztönzése. 

Minden huszadik gépjármű tehergépkocsi az amerikai utakon, de ők produkálják a közúti üvegházhatású 
gázkibocsátás (ühg) egyötödét. Az előrejelzések szerint, ha minden marad(na) a régiben a teherautó-
állományban, 2030-ra a fogyasztásuk és ühg-kibocsátásuk meghaladhatja a személygép-
kocsiállományét. 

A javaslat kidolgozásakor egyeztettek kutatókkal, autógyárakkal, és vizsgáltatták, hogy technikailag 
lehetséges-e a fogyasztás további csökkentése, és azt találták, hogy igen. A szakértők szerint vannak 
járművek, amelyeknél akár 24 százalékos fogyasztáscsökkentés is elérhető a most érvényes 
szabályoknak megfelelő változatéhoz képest.  Az előzetes számítások szerint a szigorítás 
eredményeképpen az új előírást teljesítő teherautók élettartamuk alatt a maiaknál egymilliárd tonnával 
kevesebb CO2-t bocsátanak majd ki. Az üzemanyag-megtakarítás 170 milliárd USD értékű lehet. A 
javaslatok kidolgozói szerint a gépjárművek új előírások miatti árnövekedését két év üzemanyag-
megtakarítása már ellensúlyozza, vagyis összességében nyernek velük a fuvarozók. 

Sajnálatos, hogy az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (amelynek a Levegő 
Munkacsoport is tagja) hiába szorgalmazza évek óta az új teherautók CO2-kibocsátásának korlátozását 
az Európai Unióban is, tanulmányíráson és vitákon kívül eddig nem sok történt. 

Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/06/uj-fogyasztasi-korlatokat-javasol-amerika letöltve: 2015. július 26. 

12.4 Perek sorozata indult az USA-ban a klímaváltozás miatt 

Új pereskedési hullám indult az Egyesült Államokban: Kaliforniától New Yorkig városok és 
megyék perelik az olajcégeket. Új kereseti taktikát használnak: a tengerszint emelkedését, ennek 
a helyi ingatlanokra gyakorolt hatását és a közháborítás vádját használják az olajipari vállalatok 
elmarasztalásának kivívására. Ha győznek a felperesek, bármelyik eset precedensértékűvé válhat. 

Arról korábban már lehetett olvasni, hogy amerikai kamaszok beperelték a kormányt, amiért megsértette 
alkotmányos érdekeiket, mert nem garantálja az ökológia kincsek megőrzését a következő generációk 
számára, és ezzel a polgárok jólétét, egészségét is veszélyezteti. Az is szerepelt a hírekben, hogy az 
Exxon Mobilt több amerikai tagállam főügyésze is támadja peres úton, amiért elhallgatták a részvényesek 
elől a klímakockázatokat. Márpedig minden, az üzleti tevékenységre leselkedő rizikóról a tőzsdei cégek 
kötelesek tájékoztatni a részvényeseket a negyedéves vagy éves jelentésekben. 

Most azonban új hadjárat látszik körvonalazódni az amerikai bíróságokon. Az USA egyébként is 
pereskedő kultúra, ott a versenyszemlélet, a bíróság, ahol az ellenérdekelt felek vagy bebizonyítják a 
maguk igazát, vagy vesztenek. 2017 óta nagyvárosok, kisvárosok és megyék egész sora támadt rá az 
olajvállalatokra. A jogi taktika, amit használnak arra alapul, hogy az üvegházgáz-kibocsátás tömeges 
méretű előmozdításában az olajvállalatok felelősek, az üvegházgáz-kibocsátást a klímaváltozás 
előidézője, a globális felmelegedés pedig a tengerszint-emelkedés okozója. Az pedig már városokat, 
megyéket, infrastruktúrát károsít. A tengerszint-emelkedéssel pedig közháborításban ludasak az 
olajcégek. 

 

http://www.epa.gov/otaq/climate/regs-heavy-duty.htm
http://www.transportenvironment.org/what-we-do
http://www.greenfo.hu/hirek/print/2015/07/06/uj-fogyasztasi-korlatokat-javasol-amerika
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Kaliforniában a következő perek indultak: 

 San Francisco és Oakland 2017 szeptemberében külön-külön beperelte a Chevront, az Exxon 
Mobilt, a BP-t, a ConocoPhillips-t és a Royal Dutch Shellt közháborítás vádjával. A tengerszint 
emelkedéséért kártérítést, a szükséges védőfalak építéséért pénzt követeltek. 2018. június 25-én 
azonban egy bíró elutasította a kereseteket. A többi ügyben még nem született bírói döntés. 

 Richmond város 2018 januárjában nyújtott be ugyancsak közháborítást vélelmezve keresetet a 
Chevron, az Exxon Mobil, a BP, a Shell, valamint 25(!) másik olaj- és földgázipari cég ellen. Az ügy 
a Kaliforniai Legfelsőbb Bíróságon van. Ezúttal az olajkitermelés és a fosszilis energiahordozók 
népszerűsítése lett megtámadva, s az indok itt is a tengerszintemelkedés, ami negatív hatással van 
a város ingatlanjaira. 

 Santa Cruz megye 2017 decemberében, újfent közháborítást vádjával perelte be a már említett 
Chevront, Exxon Mobilt, BP-t, Shellt és más cégeket, a tengerszintemelkedését és a szélsőséges 
áradásokat nehezményezve. 

 Imperial Beach, San Mateo megye és Marin megye külön-külön perelik 2017 júliusa óta a Chevront, 
az Exxont, a BP-t, a Shellt és másokat közháborításért, hanyagságért, illetéktelen behatolásért. 
Természetesen kártérítést követelnek. 

Más tagállamokban is keresetek kerültek a bíróságokra: 

 New York városa 2018 januárjában perelte be a Chevront, a BP-t, a ConocoPhillips-t, az Exxont és 
a Shellt kártérítést követelve a klímaváltozás negatív hatásaiból eredő károkért. 

 King megye 2018 májusában lett felperes a BP, a Chevron, a ConocoPhillips, az Exxon Mobil és a 
Shell ellenében közháborítás, illetéktelen behatolás vádját meglobogtatva. Itt is a fosszilis 
erőforrások “gyártása” és népszerűsítése a nehezményezett tevékenység. Kártérítést követel a 
megye és a cégek részvételét a károkat elhárító ökológiai programokban. 

Forrás: https://piacesprofit.hu/klimablog/persorozat-indult-be-a-klimavaltozas-miatt/ letöltve: 2018. augusztus 21. 

  

https://piacesprofit.hu/klimablog/persorozat-indult-be-a-klimavaltozas-miatt/
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13.  tanulási egység: A vállalatok környezeti kockázatainak becslése. 

13.1 Vajon mennyire vagyunk felnőttek? - Zöldunió interjú Molnár 

Csabával 

Magyarország első közösségi bankja, a MagNet 
Bank közösségfejlesztési igazgatójával 
beszélgetett a Zöldunió vezetője etikus 
bankolásról, közösségről, és a pénz értékteremtő 
képességéről. 

Zöldunió (ZU): Mit jelent, ha egy bank közösségi? 

Molnár Csaba (MCs): Alapvetően tágabban 
értelmezzük a hatáskörünket és a felelősségünket. 
Aktívan keressük, hogy menedzsmentként - tulajdonosokként, vagyis vezetőként - milyen módon tudunk 
pozitív gazdasági, társadalmi és környezeti hatást előállítani, támogatni. Megoldásokat keressük arra, 
hogy miként aktivizáljuk, hogyan vonjuk be azokat a közösségeket, akik - akár munkatársként, akár 
ügyfélként, akár más partnerként - hasonló értékek mentén kapcsolódnak hozzánk. Így gyakran a 
gazdasági profitot hozó termékek, szolgáltatások és a “szívmelengető” közös értékeket hordozó projektek 
közötti határok elmodósnak. 

ZU: Például? 

MCs: Például ilyen a hajléktalanokat segítő Adj Meleget! program, mely egyik munkatársunk ötlete volt. 
Minimális ráfordítással nagy eredményeket ért el ez a kezdeményezés. Évről évre számos hasonló 
kezdeményezésünk van, ami mögé beáll akár az egész szervezet is, informatikával, fejlesztéssel, 
kommunikációval... A jó ötletek megvalósulását a szervezeti hierarchia nem szabad, hogy korlátozza; a 
vállalati kultúránk számára is jó, ha ezeket támogatni tudja. 

ZU: Mondhatjuk, hogy a Közösségi Adományozási Program (KAP) az alfája és omegája az egész 
közösségi jellegnek? 

MCs: Talán meglepő, de nem (mosoly). Inkább csak az előszobája. A KAP két fontos dolgot mutat meg 
a közösségi bankról: - Egyrészt az átláthatóságot, miután megmondjuk az ügyfeleinknek, hogy mennyit 
kerestünk “rajtuk” ami alapján ők döntenek a rajtuk kimutatott teljes banki profit 10 százalékáról. - 
Másrészt a proaktivitás, bevonás fontosságát, mert így nem mi döntjük el, hogy milyen civil ügy 
szimpatikus, vagy preferált, vagy épp minek lenne jó marketingértéke, hanem az ügyfeleink döntenek a 
társadalmi ügyek támogatásáról. A sok-sok különleges közösségi banki ügyféljogon keresztül tehát 
részvételre, bevonódásra buzdítjuk ügyfeleinket, a teljes közösséget. 

A Közösségi Adományozási Program keretein belül a bank tulajdonosi köre minden évben lemond az 
adózott eredmény 10%- áról, majd feljogosítja az ügyfeleket, hogy ezzel segítsék a programban résztvevő 
civil szervezeteket. Így – hazánkban példa nélküli módon – a MagNet Bank ügyfeleinek lehetősége nyílik 
arra, hogy számukra fontos célokat támogassanak, saját bankjuk profitjából. 

És hogy ez miért is csak egy előszoba? Mert ez önmagában pusztán filantrópia. Arról szól, hogy miként 
adjuk vissza a megtermelt profit egy részét. A lényeg, ami a jelképes előszobából nyílik, ami egy 
közösségi bankban igazán fontos: a “HOGYAN termeljük meg a profitot” kérdés - Azaz, a profitszerzésben 
milyen termékek, szolgáltatások, milyen rejtett árazások, milyen marketing tevékenységek jelennek meg; 
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ezek a banki termékek és szolgáltatások valóban jobbá teszi az életünket, vagy építik, fejlesztik a 
környezetünket? Vagy csak ígéretekkel csábítanak minket? („Ingyenes” termékek, luxusigények 
kielégítése sokadik hitelből...) 

ZU: Portfólió és stratégia? 

MCs: Igen. A Virgin birodalom vezetőjét, Richard Bransont szívesen idézem előadásaimban: “Business 
must be part of the solution, not the problem” vagyis - „Az üzlet megoldásokat, ne további (társadalmi) 
problémákat gyártson”. Tehát már alaptermékek és az alapstartégia szintjén is fel kell mérni a 
tevékenységünk társadalmi hatását. (Amennyiben felelősen szeretnénk működni.) Ehhez néha 
radikálisan, fundamentálisan kell megváltoztatnunk alapparadigmáinkat. Gyermekkorunkban például 
monopoly-t játszottunk - ami egy elég egyszerű és énközpontú szereptanulás, hiszen minden elénk kerülő 
tárgyat, üzletet meg kell szereznünk, tulajdonolnunk kell, hogy azután a többieket mihamarabb meg is 
sarcolhassuk. - Ez mindenképp a múlt. 

Nálunk az adományozási programban például az is fontos, hogyan változik meg a gondolkodásunk arról, 
hogy a sok kisebb összegről szóló egyéni döntés az alapja annak, hogy végül a teljes profit 10% - vagyis 
így több tízmillió forint kerüljön szétosztásra évről-évre a civil szervezetek között. Ügyfeleink 
megtapasztalhatják, hogy erre csak ők tudnak hatni, mi a keretrendszert adjuk, de élővé vagy működővé 
ők maguk teszik ezt. 

Margaret Mead szavaival: „Soha ne kételkedj abban, hogy egy kis csoport gondolkodó, céltudatos ember 
képes megváltoztatni a világot. Valójában ez mindig is így történt.” - Remek lenne ezt más szinteken is 
viszontlátni. 

Például a demokrácia egy ilyen aktív “piactér” is lehetne, ahová nem 4 évente mennénk el egyszer 
meglátogatni azt, hogy behúzzunk egy x-et, hanem ahol nap mint nap kifejezzük a véleményünket, 
döntünk felelősen, vállalunk aktív szerepet akár a gyerekeink iskolájában, akár a egy zöld parkban vagy 
játszótéren. 

ZU: Felnőtté válás 

MCs: Pontosan. Ehhez viszont szükséges nagyobb időtávokban gondolkodnunk, és az Én határainkon 
lazítanunk, tágítanunk kell. - Hogy mások is beleférjenek. Figyelembe veszem-e a másikat - nem csak a 
közvetlen környezetem, hanem akár az unokáim vagy a bolygó szempontjai alapján is tudok-e döntést 
hozni arról, ami azt gondolom jó (nekem is). Ez a felnőttség, amit mondtál, ez maga is egy fontos “kulcs”. 
- Vajon mennyire vagyunk felnőttek e téren? 

ZU: Társadalmi hasznosságra is gondolsz. 

MCs: Arra is. 

ZU: Olvastam, hogy a hitelbírálati szempontjaitok között a klasszikus mutatók mellett az is fő aspektus, 
hogy a projekt cél társadalmilag hasznosnak tekinthető-e... 

MCs: Korábban megjelöltünk 7 szférát, melyekről úgy gondoltuk hogy ma Magyarországon fontosabbak, 
pl. hogy a megújuló energia szektor, vagy hogy az egészségügy fejlődjön. - Ezekben szeretnénk sokkal 
aktívabban hitelezni. És egyúttal megjelöltünk negatív szférákat is, ahol nem szeretnénk hiteleket 
nyújtani, ilyen pl. a dohányipar. 
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A MagNet Bank által támogatott főbb hitelcélok, területek, szférák: Biogazdálkodás; Környezet- és 
természetvédelem; Zöld engergia; Munkahely- teremtés; Kutatás és fejlesztés; Egészségügy és szociális 
ellátás; Kultúra és oktatás; KAP - Civil támogatási alap 

Elindultunk a pozitív szűrőkkel ahol proaktívan keresünk kiemelt területeket. Például a naperőműparkok 
finanszírozásában 2016-ban 10%-os volt a piaci részesedésünk; vagy szinte csak mi finanszírozunk 
magyar filmeket, akárcsak alapítványi iskolákat (például Waldorf iskolákat); és igen sok civil szervezetet 
így is támogatunk. - Több olyan szféra van, melyek pusztán közgazdasági szemmel nézve kevéssé 
hitelképesek, pozitív társadalmi vagy környezeti hatásuk miatt mi mégis finanszírozzuk őket. 

Egy-egy ilyen pozitív társadalmi projekt hatásait vizsgálva, és annak tanulságaiból kiindulva most 
nagyobb fejlesztésbe fogtunk, és az alapjaiban a „triple bottom line” elvek szerinti teljesülés vizsgálata 
mellett (mennyire fenntartható gazdaságilag, társadalmilag, környezetileg az adott tevékenység), ma épp 
azon dolgozunk, hogy egy korrekt ágazati besorolást is kidolgozzunk, górcső alá véve magát a rendszert, 
az alapterméket / alapszolgáltatást. 

ZU: Például? 

MCs: Például adott egy képzeletbeli energiaital-gyártó, amely hátrányos helyzetű régióban 
munkahelyeket teremt, mondjuk megváltozott munkaképességű embereket is foglalkoztat, szelektíven 
gyűjti és hasznosítja újra a hulladékot, tehát a működése társadalmilag is felelős, és nagyon zöld. - De 
ettől még magát az alapterméket is vizsgálnunk kell, fel kell tennünk a kérdést: hogyan vesszük 
figyelembe, miként értékeljük, a rendszeres energiaital fogyasztás hatását a gyártó fő célcsoportjára, a 
fiatalokra? (Amely italok akár 20 kanál cukrot is tartalmazhatnak, a magas koffein és taurin mellett.) - Ez 
egyfajta saját Magnetes Social Impact Scoring rendszer lesz. 

Jelenleg egy külső partner bevonásával dolgozunk ezen az új mérési metóduson: kombináljuk az 
önbevallást egy olyan big data elemzési rendszerrel, mely a KSH adataitól kezdve a regionális 
foglalkoztatási adatokon át akár még az ágazati vízhasználatot is figyelembe tudja venni. Amellett, hogy 
ez sokat lendíthet a hitelbírálatunkon, úgy gondoljuk, hogy a társadalmi hatás mérése szerepet játszhat 
a vállalatok szemléletváltásában is. Biztosan lesznek olyan vállalati ügyfeleink, akik megkérdezik 
maguktól - „Miért is ilyen fontos ez a MagNet banknak?”; - „Lehet, hogy jobb finanszírozási ajánlatot 
kapunk a banktól, ha foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel?” - Így ez nem csak nagyon komplex, de igazán 
izgalmas projekt is egyben.  

ZU: Összefoglalva tehát, közösségi bankként nagyon fontos számotokra a profit optimalizálása, ám ez 
nem egyenlő a maximalizálásával? 

MCs: Igen. Ha valaminek a társadalmi hatása egyértelműen negatív, akkor nem megyünk abba az 
irányba tovább. - Így pl. nem is lesz olyan hitelkártyánk, amely nem transzparensen vagy korrekten van 
beárazva, de a jogelőd bankunk épp ilyen okokból nem adott sok éven át ügyfeleinek olcsó svájci frank 
hitelt. (Amit azért abban az időben az ügyfelek igencsak nehezményeztek.) 

ZU: Ha már a svájci frank hitelt említetted, kanyarodjunk rá a bizalomra. A 2008-as pénzügyi válságra 
még rátett egy lapáttal a deviza hitelezés. Mennyi idő kell szerinted, hogy az emberek újra bízzanak a 
bankokban? Hogy visszatérjen az a szemlélet, hogy igen, Ő az én partnerem, és abban tevékenykedünk 
közösen, hogy elérjem az adott célomat. 

MCs: Az átlagember (már ha ez értelmes kategória), aki rosszul járt az elmúlt években, de most kap egy 
nagyon jó banki ajánlatot, igen kényelmes és olcsó (akár teljesen ingyenesnek hirdetett) szolgáltatást, 
nos szerintem ő hamar elfelejti az előzményeket, mert ezek az azonnali szükségletei újra kielégülhetnek. 
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Pedig azt gondolom jobb lenne, ha minél többen fenntartanák ezt a piaci nyomást, amíg a piaci szereplők 
(például a hagyományos kereskedelmi bankok) gondolkodása alapjaiban meg nem változik (most épp 
Észak-Amerikában a Dakota Pipeline megépítésének ellenzői hívják bojkottra a betéteseket, arra, hogy 
vegyék ki a pénzüket az ezeket az olajtársaságot finanszírozó bankokból). Egy sor üzleti szereplő még 
ma is nagyon rövidlátó, gyors profit, vagy üzleti mutató javulás, vagy magasabb, azonnali bónuszkifizetés 
reményében, bármilyen új átláthatatlan termékajánlattal, marketingígérettel előáll, csak hogy sokkal jobb 
jövedelempozícióba juthasson. Erről nekem egy gyerek képe jut eszembe, aki kontroll nélkül tömi magába 
a cukrot, mámorító boldogságot átélve, miközben azt gondolja; neki ne mondják meg, hogy mi lesz majd 
20 év múlva a fogaival, a vércukor szintjével vagy az érrendszerével... 

Természetesen az ilyen szemléletű vállalatvezetéssel szembeni fellépéshez kell az a tudatos ügyfélréteg 
is, amely presszió alá helyezi ezeket a vállalatokat, hogy azok is gondoljanak a jövőnkre, termékeik 
fejlesztesésénél és piacra dobásánal vegyenek figyelembe társadalmi, környezeti szempontokat, 
hatásokat is. 

Ennek a tudatos ügyfélrétegnek a hiányában jelenleg az alapszemlélet talán nemigen vagy csak nagyon 
lassan fog megváltozni, jön egy-egy régi-új termék vagy kényelmi funkció, amit aztán újra megszeret a 
tömeg. - Így felejtődik el az előző csínytevés, vagy épp egy óriási nagy piaci baklövés. 

ZU: Konkretizáljunk. 

MCs: Például amikor egy „ingyenes” hitelkártya ajánlatot kapok, akkor ne arra építsen a pénzintézetem 
üzleti modellje, hogy egy átlagügyfél milyen gyakran esik késedelembe, így hát majd én is hirtelen sok 
ezer forintot fizetek be extrán, a nehezen követhető határidőkből adódó megcsúszás okán. Vagy, hogy a 
limitemelésekkel eljussak arra a pontra, ahol már nehéz lesz tartanom a fizetési határidőket... Ezeket nem 
tartom fair termékeknek. 

ZU: Ha több közösségi bank lenne világviszonylatban, akkor szerinted jobb lenne a pénzügyi szektor? 

MCs: Sok minden változhatna, de nem csak a pénzügyi szektorra lenne hatással, hanem a pénzhez 
kötődő elégedetlenséget, frusztrációt is megváltoztathatná. Úgy gondolom nagyon sokan kissé kibillenten 
viszonyulunk a pénzhez: Ha túl sok van, az a rossz: agyonnyom, minden figyelmünket, energiánkat leköti 
a kezelése. Ha túl kevés van, az is nagyon rossz persze. Gyakran válik (élet-) céllá a mennyiségének 
növelése. De mi lenne, ha eszközként látnánk, hogy általa mit érünk el? Nyilvánvaló-e, vagy érdekes-e 
számunkra az a hatás, ahol és amire költjük - vagyis vásárlásainkkal közvetve kiket támogatunk, kiket is 
juttatunk bevételhez, profithoz? És amikor nem költjük, hanem megtakarítjuk, - számít-e nekünk, hogy a 
bankba tartott pénzünkből milyen vállalatok, ügyek jutnak forráshoz, virágoznak, fejlődnek általa? 

A pénz önmagában semleges, nem rossz. Egy nagy társadalmi konszenzussal elfogadott szimbólum, 
amely mögött maximális a bizalom. Mi magunk tesszük jóvá, vagy rosszá, aszerint, hogy személy szerint 
hogyan látjuk, miként kezeljük. Talán egy ideálisabb világban a bankok is transzparens csatornák 
lennének, amelyek társadalmi szempontok szerint is áramoltatják, keringetik, fektetik be a pénzt, 
gazdasági haszon mellett, társadalmi értékeket is létrehozva. Ennek köszönhetően a pénzhez fűződő 
viszonyunk is változhatna. 

ZU: Nemrégiben adtatok hírt arról, hogy az Értékalapú Bankok Nemzetközi Szövetségének (GABV) 
tagsága bővült Veletek... 

MCs: Ez számunkra egy nagyszerű lehetőség, mindemellett nagy megtiszteltetés is. Magyarországon 
ennek nincs jelentős hírértéke, nemzetközi értelemben annál inkább. Piaci eszmecserét, inspirációt 
legjobb gyakorlatok megosztását is jelenti ez a többi tagvállalattal, értékalapú bankkal. 
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A Global Alliance for Banking on Values (GABV) egy nonprofit szervezet, amely közös értékek mentén 
működő független bankokat és takarékszövetkezeteket tömörít világszerte. A 2009-ben alapított 
közösség mára 39 pénzintézetet számlál, melyek Ázsiában, Afrikában, Ausztráliában, Észak- és Dél-
Amerikában, illetve Európában egyaránt megtalálhatók. A tagok összesen 24 millió ügyfelet szolgálnak 
ki több mint 42 ezer munkavállalóval, az általuk kezelt eszközök értéke pedig meghaladja a 110 milliárd 
dollárt. A MagNet Bank kétéves megfigyelőstátuszt követően csatlakozhatott a GABV-hoz, amely során 
számos területen kellett bizonyítania elköteleződését az értékalapú bankolás iránt. A GABV ugyanis 
komoly feltételeket szab a tagbankká váláshoz: a pénzintézeteknek a validációs folyamat során számot 
kell adni a transzparens és felelős működés számos aspektusáról és az általuk létrehozott értékekről. 

ZU: Nem konkuráltok egymással? Úgy tudom vannak olyan GABV tagok, melyek azonos piacokon 
működnek. 

MCs: Igen jó közösségről van szó, a bankok között aktív, élő kapcsolatok vannak. Nem versenyzünk 
egymással, hanem adott értékek mentén, közösen dolgozunk egy élhetőbb, szerethetőbb és 
fenntarthatóbb világért. 

Az interjút a Zöldunió vezetője, Kiss Ádám József készítette. 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2017/03/28/vajon-mennyire-vagyunk-felnottek-zoldunio-interju-molnar-csabaval letöltve: 2018. július 24. 

13.2 Jane Goodall 2018-as újévi üzenete 

A világhírű főemlőskutató annak ellenére 
optimista, hogy a világon sok ember számára 2017 
is megpróbáltatásokat és szenvedést hozott a 
klímaváltozás okozta hurrikánok, árvizek, aszályok 
és tüzek miatt. Sokan veszítették el otthonukat, az 
ingóságaikat, van, hogy a családjukat és a 
barátaikat is. És ne feledkezzünk meg az őserdők 
megdöbbentő pusztításáról, az óceánok 
szennyezéséről, és sorolhatnánk a listát. De még 
mindig oly sok mindenért érdemes küzdeni a világon. 

Hadd osszam meg veletek azt az újévi üzenetet, amelyet 2017 utolsó napjának hajnalán írtam. 
Összefoglaltam, hogy érzek, ahogy belépünk 2018-ba. December 23-án, több, mint két hónap folyamatos 
utazás után végre hazatértem (a "Nyírfaligetbe", a házba, ahol az angliai Bournemouth-ban felnőttem, és 
ahol a nővérem él a családjával. Ide vonulok vissza az utazásaim között.). Az utazás repülőgépeket, 
reptereket, szállodákat, előadásokat, találkozókat, stb. jelentett. Őrületes volt az időbeosztásom ebben 
az időszakban. Voltam Japánban, Osakában és Tokyo-ban, egy csomó amerikai és kanadai városban, 
Buenos Airesben, néhány európai nagyvárosban, pl. Bécsben a kétévente megtartott JGI-Global 
találkozón, aztán megint előadások, média-megjelenések Belgiumban a belga és német intézetek 
szervezésében Brüsszelben, Düsseldorf-ban és Münchenben. Münchenben kölcsöncsizma volt a 
lábamon, ami túl nagy volt és egy fagyos pályaudvaron megbotlottam és teljes súllyal az egyik térdemre 
estem. Jaj! Ezután átbicegtem Kuala Lumpur-on, vissza San Francisco-ba és Los Angeles-be a National 
Geographic JANE című dokumentumfilmjének három vetítésére, amelyet a Jane Goodall Intézet 
közreműködésével készítettek - és amelyet jó eséllyel Oscar-ra fognak jelölni. 

LA-ben, egy nagyon sikeres és rangos vetítés után, amelynek Leonardo DiCaprio volt a házigazdája, 
végül kénytelen voltam elmenni megnézetni a térdemet és kiderült, hogy megrepedt a térdkalácsom. 
Szóval még szerencse, hogy most január 17-ig itthon vagyok. Addigra a térdemnek is meg kellene 

http://greenfo.hu/hirek/2017/03/28/vajon-mennyire-vagyunk-felnottek-zoldunio-interju-molnar-csabaval
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gyógyulnia, ha vigyázok vele. És vigyáznom kell, máskülönben, a doki könyörtelenül megmondta, hogy 
meg kell műteni, ami jó pár hónapra kiesés lenne, és a 2018-as naptáramba semmiképp nem fér bele 
ilyesmi!  

Ahogy ezt írom, világosodik. Kint csípős hideg van, szürke, ködös és szeles az idő. Egész Ünnepek alatt 
ilyen volt. A múlt év eseményein tűnődöm. Számomra, és a legtöbb JGI munkatárs számára sikeres volt 
ez az év. Lehet, hogy túl sok dolgom volt, de minden egyes esemény rendben lezajlott. 

De a világon sok ember számára 2017 megpróbáltatásokat és szenvedést hozott a klímaváltozás okozta 
hurrikánok, árvizek, aszályok és tüzek miatt. Sokan elveszítették az otthonukat, az ingóságaikat, van, 
hogy a családjukat és a barátaikat is. A klímaváltozás másokat az egyre ellenségesebbé váló környezet 
miatt elvándorlásra kényszerített. Aztán ott van a sok százezer menekült, akik az erőszak, a háború és a 
népirtás elől menekülnek. A horribilis számú ember, akiket a családjukon belül bántalmaztak. A 
szegénység, az egyre több hajléktalan, és a modernkori rabszolgaságnak alávetett milliók, köztük 
gyerekek. Állatok milliárdjainak okoztunk elképzelhetetlen szenvedést a nagyüzemi állattartással, a 
vadállatok kereskedelmével vagy az orvosi és gyógyszeripari kísérletekkel. És ne feledkezzünk meg az 
őserdők megdöbbentő pusztításáról és az óceánok szennyezéséről sem, továbbá a Föld véges 
erőforrásainak nem fenntartható módon való felhasználásáról, a földterületek fejlesztések és nagyüzemi 
állattartás miatti letarolásáról a kémiai rovarirtókkal, gyomirtókkal és gombaölő szerekkel és műtrágyákkal 
együtt. A biológiai sokszínűség eltűnéséről és a veszélyeztetett állat- és növényfajok növekvő számáról. 
Bizony ijesztő és elkeserítő forgatókönyv. A végtelenségig sorolhatnánk. 

De ahogy mindezen tűnődtem, egy apró vörösbegy szállt le az ablakom előtti madáretetőre, azzal a 
mókás kis vörös mellényével. Alig láttam a halvány reggeli fényben. És mielőtt felcsippentette az 
ennivalót, ott üldögélt és majd kiénekelte a lelkét. Egy áthatóan elbűvölő, reggeli áhítat amely a lelkembe 
férkőzött. Akkor ráébredtem, hogy a madár üzenetet ad át: arra emlékeztetett, hogy még mindig oly sok 
mindenért érdemes küzdeni a világon. Annyi szép dologért, annyi csodálatos emberért, akik azon 
dolgoznak, hogy visszafordítsák a károkat és hogy enyhítsék a szenvedést. És oly sok fiatal emberért, 
akik elszántan tesznek egy jobb világért. Akik mindannyian arra esküdtek fel, hogy ihletet és reményt 
adnak másoknak, hogy még nem túl késő visszafordítani a dolgokat, ha mindannyian megtesszük a 
magunkét.  

A vörösbegy, az éjjeli lámpám fényében csillogó gyöngyszemével hosszasan nézett rám az üvegen 
keresztül, mielőtt elrepült. Ő megtette a magáét, újjáélesztette a reményt, amely majd tettekhez vezet. 
Felkészített az előttem magasló kihívásokra. Ez tehát az az üzenet, amit most abban a reményben osztok 
meg veletek, hogy 2018-ban a körülöttünk levő szépség fog erőt adni és nem csüggedünk el és nem tesz 
bennünket tehetetlenné a nyilvánvaló tudatlanság és gonoszság, és a mindent átható jóság és szeretet 
fog bennünket erőssé tenni. És akkor majd képesek leszünk, hogy életünk ajándékát arra használjuk, 
hogy egy kicsivel jobbá tegyük a világot - nap, mint nap.   

És, jut eszembe, időt kell szánnunk a vidámságra, a mulatásra és a nevetésre! 

Mindnyájatoknak sikeres és eredményes 2018-as évet kívánok.  

Szeretettel, 

Jane Goodall 

Fordította: Franczen Bea 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2018/01/07/jane-goodall-2018-as-ujevi-uzenete letöltve: 2018. július 24. 
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13.3 Kötelező lenne a klímastratégia a tőzsdei cégeknél 

Hatvan intézményi befektető és a legnagyobb 
amerikai nyugdíjalap azért lobbiznak, hogy a 
tőzsdei cégeknél kötelező legyen a 
klímaváltozáshoz kapcsolódó stratégia 
közzététele. 

Henry Paulson, aki a 2008-as válság utáni az amerikai 
bankmentő akció révén lett világszerte ismert (és utált) 
figura, most egy klímatudatos kezdeményezés 
vezéralakjaként hallat magáról. Amerika legnagyobb nyugdíjalapja, a kaliforniai Calpers, a Ceres, a Risky 
Business Project és 60 intézményi befektető azt próbálja elérni az amerikai tőzsdefelügyeletnél (SEC), 
hogy a tőzsdén szereplő olaj- és energiaipari vállalatok számára követelményként írják elő a céges 
klímapolitika kialakítását és publikálását. A lobbikoalícióhoz csatlakozott Michael Bloomberg vállalkozó 
is, aki egyébként New York korábbi polgármestere. 

A befektetők úgy vélik, a klímaváltozással kapcsolatos céges kockázatok elemzése, az üzleti modell e 
szempontból történő elemzése ma már elengedhetetlen a fosszilis energiahordozókra alapozó 
társaságoknál, s így a befektetők számára is kulcsfontosságú információ, hogy felelős döntéseket 
hozhassanak arról, hova helyezik tőkéjüket. 

Shanna Cleveland, a Ceres munkatársa a Business Insidernek elmondta, a fosszilis nagyvállalatok 
biztosan készítenek belső stratégiai elemzést az éghajlatváltozás üzletvitelükre gyakorolt és várható 
hatásáról, és meg lenne lepve, ha kiderülne, hogy nincs ilyen elemzésük. Paulsonék összefogása nem 
új keletű gondolat. Az angol székhelyű Carbon Disclosure Project évek óta próbálja az elérhető adatokból 
éves rendszerességgel kisilabizálni és rendszerezni a vállalatok ÜHG-emisszióját, ez azonban még nem 
jelent széleskörű ökológiai stratégiát, amire az amerikai befektetők kíváncsiak lennének. 

A lobbizásnak különösen az ad aktualitást, hogy az olajárak a mélybe zuhantak, s az olajcégeken még 
nagyobb a nyomás a részvényesek irányából, hogy számoljanak el minden új fejlesztésre, feltárásra 
fordított dollárral. Egy lényegesen csökkent profitmarzsú iparágban a befektetők az üzlet minden 
szegletét, részletét árgus szemekkel vizsgálják. 

Forrás: http://www.alternativenergia.hu/kotelezo-lenne-a-klimastrategia-a-tozsdei-cegeknel/71936 letöltve: 2015. július 26. 

13.4 Elképesztő olajkincs veszélyezteti a horvát tengerpartot 

Az eddigi mérések szerint Európa második 
legnagyobb kőolajkészletét rejti az Adria. Ha 
beindul a kitermelés, egyetlen nagyobb 
szennyezés tönkreteheti a világhírű strandokat. 

Túlzás, de valahol igaz: Horvátországban kétezer éves 
múltja van a turizmusnak. A római patríciusok inkább a 
zegzugos-sziklás, festői dalmáciai parton építették 
villáikat az unalmasabb itáliai partszakasz helyett – 
gondoljanak csak a dalmáciai születésű császár, Diocletianus pompás palotájára a mai Splitben. Sokak 
szerint ez a világ legszebb tengerpartja, de mindenképp benne van az első tízben. A turizmus jelenleg az 
ország gazdaságának húzóágazata, tavaly 7 milliárd euróval növelte a nemzeti összterméket (ez a teljes 
GDP 11 százaléka). 

http://www.alternativenergia.hu/kotelezo-lenne-a-klimastrategia-a-tozsdei-cegeknel/71936
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Horvát környezetvédő szervezetek és a turizmusból élők most attól tartanak, hogy egy geológiai 
felfedezés mindezt tönkreteheti. Egy norvég vállalat, a szeizmikus (földrengéshullámokon alapuló) 
geológiai mérésekre szakosodott Spectrum a Horvát Szénhidrogénügynökség (CHA) megbízásából 
feltérképezte a horvát Adriát 1200 kilométer hosszan. Az eredmények szerint az adriai tengeraljzat akár 
3 milliárd hordó kőolajat rejthet. Ez – ha valóban így van – a második legnagyobb szénhidrogénkincs 
lenne az Európai Unióban, és a földgázkészletek még nincsenek felmérve. 

Ötezer euróért lehetett belépni a szobába 

A hárommilliárd hordó azért hatalmas mennyiség, mert az USA Geológiai Szolgálatának adatai szerint 
Horvátország bizonyított szénhidrogénkészlete 70 millió hordó olaj és 24,9 milliárd köbméter földgáz. Az 
ország mindkét energiahordozóból behozatalra szorul: olajból mintegy 30 millió hordót, földgázból 1,3 
milliárd köbmétert importál évente (utóbbit szinte kizárólag Oroszországból). 

A több milliárd dolláros olajvagyontól a horvát kormány az energiafüggőség csökkenését reméli, továbbá 
azt, hogy az ország jelentős szerepet játszik majd a Balkán és Közép-Európa energiaellátásában. A 
kitermelés iránt érdeklődő cégek márciustól tekinthették meg a Spectrum részletes geológiai adatait a 
CHA székhelyén, egy olyan biztonsági szobában, ahová ötezer euró volt a belépő, tilos volt mobiltelefont 
és fényképezőgépet bevinni, és minden tevékenységet biztonsági kamerák ellenőriztek. 

Kiírták a tendert 

Július 9-től hivatalosan is ajánlatot lehet tenni 29 helyszín kutatófúrási és a kitermelési jogára az Adrián, 
összesen 36,8 ezer négyzetkilométeren. A kutatási jog öt, a kitermelési jog 25 évre szól. A horvát kormány 
a hét hónapig tartó tender nyomán arra számít, hogy öt éven belül 1,8-1,9 milliárd eurót fektetnek be az 
olajcégek. Az eseményt megnyitó konferencián 40 vállalat vett részt. 

A kutatott térség északi részén főleg földgázra, a déli részén kőolajra számítanak a szakemberek. A 
Slobodna Dalmacija hírlap nevük elhallgatását kérő kormányzati forrásokra hivatkozva februárban arról 
írt, hogy délen a Montenegróval határos partszakasz és Brac szigetének környéke a legígéretesebb 
lelőhely. Brac a legendás Zlatni Rat strand miatt az egyik legnépszerűbb horvát turistacélpont. 

Több hónapja tart a tiltakozás a tervek ellen 

A Tiszta Adria (Clean Adriatic) koalícióba tömörült öt civil szervezet március végén online petíciót intézett 
az Európai Bizottság elnökéhez és környezetvédelmi biztosához, a horvát államfőhöz és a gazdasági 
miniszterhez azzal, hogy vessenek véget a kitermelési terveknek. „Az olaj- és gázkitermelés tönkreteszi 
azt a szépséget, amitől a partvidék gazdasága függ” – áll a tiltakozásban, amelyet eddig 5195-en írtak 
alá a tervezett százezerből. 

A tengeri olajkitermelés többszörös környezeti kockázatot jelent. Ahogy a platformról lebocsátott fúrófej 
egyre mélyebben hatol a tengeraljzat rétegeibe, a mérnökök úgynevezett fúróiszapot bocsátanak le. Az 
agyagot, vizet, bárium-szulfátot és más, speciális vegyszereket tartalmazó, nyúlós anyag egyfelől a 
fúrófejet keni, másrészt szigetel, erősíti a kút falát, stabilizálja a nyomást. Amikor a fúrófej kőzetrétegen 
hatol át, a keletkező törmeléket is a fúróiszappal hozzák felszínre. A fúróiszapot megtisztítva újra 
lebocsátják a kútba. 
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Fontos, hogy az iszapból semmi ne kerüljön a 
tengerbe, mert ha olajat vagy nehézfémet tartalmaz, 
akkor veszélyes hulladéknak minősül, akárcsak a 
fúrótornyon alkalmazott öblítőközegek. Egy platform 
azzal is szennyezheti a tengert, ha olyan fúrási 
hulladékot enged a tengerbe, ami az EU-ban 
megengedett maximális mennyiségnél (100 gramm/1 
kilogramm száraz hulladék) több kőolajat tartalmaz. Az 
olajjal higany-, ólom- és arzénvegyületek is érkeznek, 
amelyeket sok esetben egyszerűen a vízbe engednek. 

Ha kigyullad a fúróplatform 

Az adriai kitermelési tervek ellen tiltakozók külön kitérnek arra, hogy a fúrótornyokon túl a megnövekvő 
tankhajóforgalom is kockázatos, és a Földközi-tengerbe már most is 635 ezer tonna nyersolaj kerül 
évente a hajókról. A legnagyobb kockázat az olyan típusú robbanásos-égéses katasztrófa, mint a Piper 
Alpha fúrótorony 1988. július 6-i tragédiája az Északi-tengeren, vagy az olajipar legnagyobb balesete, a 
Deepwater Horizon elsüllyedése 2010. április 20-án a Mexikói-öbölben. 

Az USA Energiaügyi Minisztériumának adatai szerint a tengeri szénhidrogén-kitermelés biztonsági 
mutatója 99,999 százalék, de az 0,001 százalékos arányban előforduló baleset is több mint elég a 
közvetlen környezet tönkretételére. 2013-ban, három évvel a Deepwater-baleset után Louisiana állam 
partjairól valamivel több mint 2000 tonna olajos szennyeződést gyűjtöttek be, kétszer annyit, mint 2012-
ben; a szennyezés pedig a floridai Tampai-öbölbe is eljutott, ami pedig körülbelül 700 km-re esik a 
fúrótorony helyszínéről. A horvát partokat védők így azzal érvelnek: egyetlen szennyezés is beláthatatlan 
károkkal járhat, pedig alig múlt másfél évtizede, hogy a délszláv háború elmúltával a turisták elkezdtek 
visszatérni. 

Forrás: http://www.alternativenergia.hu/elkepeszto-olajkincs-veszelyezteti-a-horvat-tengerpartot/68751 letöltve: 2015. július 26. 

  

http://www.alternativenergia.hu/elkepeszto-olajkincs-veszelyezteti-a-horvat-tengerpartot/68751
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14. tanulási egység: A környezeti funkció szerepe a vállalatnál a tevékenység 
változó környezeti kockázatának függvényében. Környezeti 

menedzsmentrendszerek a gyakorlatban. 

14.1 Több milliárdos bukás a Red Bull Air Race Budapestnek 

A budapestiek jelentős részét zavarja az idegtépő zaj, ami minden nyáron 1-2 hétig uralja a várost. 
A környezetszennyező Red Bull Air Race cirkuszt 2003 óta 13 alkalommal rendeztek meg, és ebből 
egy kivételével mindig tartottak légi bemutatót. A G7 kiszámolta, hogy mennyi adóforintunkkal 
támogatja az Orbán-kormány az osztrák multit, és ezen mennyit bukunk. 

A G7 gazdasági portál utánanézett, hogy azon túl, hogy kellemetlenséget okoz a városlakóknak, legalább 
hajt-e valami hasznot ez a rendezvény, és hogy más városokban hogyan állnak ehhez. A lap először 
számba vette, hogy mennyibe kerül ez nekünk. A magyar állam – pontosabban az állami tulajdonú 
Hungaroring Zrt. – 4,4 millió eurót, tehát 1,4 milliárd forintot fizetett az osztrák energiaital-gyártónak, hogy 
megrendezze a Red Bull Air Race budapesti futamát idén. Egy 2016-os kormányhatározat erre a célra 
“évente legfeljebb” hatmillió euró elköltésére hatalmazza fel a nemzetgazdasági minisztert. A magyar 
állam gyakorlatilag egy biankó csekket ad a rendezőknek, nem volt közbeszerzés sem, semmilyen 
feltételt, költség-haszon elemzést vagy számon kérhető, számszerűsíthető eredményt nem rendeltek az 
átutalt pénzhez. 

De eleve érthetetlen, hogy miért fizet ezért Magyarország a cégnek, amikor az lenne a normális, ha ők 
fizetnének azért, hogy megtarthatják ezt a rendezvényt. Hiszen alapvetően egy reklámrendezvényről van 
szó, ahol az osztrák cég fő érdeke, hogy szép vágóképeket készítsen a budapesti belvárosi panorámával 
a pr-anyagaihoz. Ehhez képest még a fővárostól is 90 százalékos kedvezményt kaptak a hatalmas méretű 
közterület bérletére. Budapest 130 millió helyett csak 13 milliót kapott a 9 ezer négyzetméter két heti 
bérléséért. Tehát napi nagyjából száz forintos négyzetméteráron bérelték a helyszínt. 

Zaj, dugók, bosszúság 

De nem csak pénzbeli költségek vannak. A zajterhelésről nem beszélve, egészen komoly időveszteséget 
is elszenvednek a fővárosiak a rendezvény ideje alatt. A két alsó rakpart kiesik, hatalmas dugók jönnek 
létre, parkolni sem lehet, és további korlátozások is vannak a verseny ideje alatt (például a Lánchíd 
lezárása). Csak az alsó rakpartokon nagyjából 20 ezer egységjármű a forgalom, a 20 nap alatt az ezeket 
az utakat használók legalább napi 5 percet késtek. De mivel a fél belváros közlekedésére kihatással 
voltak a lezárások, legalább napi százezer ember közlekedésében lehetett 5 perc késés. Számításaink 
szerint Budapesten egy munkaórára 2016-ban 7211 forint megtermelt GDP jutott. 

Ez azt jelenti, hogy a lezárások miatt 0,5-1,7 milliárd 
forintnyi kárt szenvedett el Budapest gazdasága a 
késések és dugók miatt. Ez a rendezvény 1,4 milliárdos 
állami támogatásával, a bérleti díjról való lemondás 
miatt kieső bevétellel és a zaj miatti kellemetlenséggel 
együtt már egészen nagy ár, amit ezért a 
rendezvényért meg kell fizetnie a budapestieknek. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. egyébként évi 15 
milliárd forintból gazdálkodik, és 11-12 milliárd forintot költhet turizmus marketingre. Tehát a Red Bull Air 
Race támogatása az egész magyar turisztikai költségvetés jelentős részét tenné ki. 
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De kapunk valamit cserébe? 

Kezdjük azzal, hogy a Red Bull Air Race-t csak nagy jóindulattal lehet sporteseménynek nevezni, és 
ennek megfelelően valójában nagyon kevés embert érdekel. Az eseményről készült felvételek alapján 
legfeljebb napi néhány ezerre lehet becsülni a helyszíni nézők számát. A műrepülés nyilván nincs ott a 
legnépszerűbb sportok között, de nézzük meg inkább, (Grafikon a G7 oldalán >>>) a globális érdeklődést 
jól tükröző Google Trends szerint az itthon világhírű repülős verseny, vagy mondjuk a curling, a biatlon, 
esetleg a gyeplabda érdekli-e jobban az embereket. 

A médiában néha megjelenik, hogy 17 ezer látogatója van Budapestnek csak a Red Bull Air Race miatt, 
és ebből az országnak állítólag 13 milliárd forint haszna keletkezik adóbevételben. Némi utánajárás után 
kiderült, hogy ezek a számok egy 2014 nyarán, tehát négy éve készült KPMG-tanulmányból vannak. A 
tanulmányt a KPMG nem adhatta, a Hungaroring Zrt. pedig nem adta ki a lap kérésére, de azt megtudták 
róla, hogy valójában egy egyszerű input-output elemzésről van szó, ami módszertani szempontból 
finoman szólva is kifogásolható. 

De a számok sem jönnek ki: 13 milliárd forintos adóbevételhez az kellene, hogy 290 ezer turista jöjjön 
Budapestre csak azért, mert a Red Bull Air Race-t a tévében nézve megtetszett neki a város. (A 
becsléshez abból indultunk ki, hogy az állami turisztikai ügynökség szerint a több napra Budapestre 
érkezők átlagosan 90 ezer forintot költenek, az adóelvonás mértéke pedig 50 százalékos.) 
Magyarországra tavaly összesen 23 millió turista érkezett több napra, nehéz elképzelni, hogy a verseny 
egy teljes százalékkal emelte volna az ideutazók számát. 

A bevételek inkább tűnnek elhanyagolhatónak, ország-pr-ként pedig értelmezhetetlennek. 

Nem is csoda, hogy igazán fontos városokba nem jut el a Red Bull Air Race, inkább a némi figyelemre 
hajtó kisebb városok adnak otthont a rendezvényeknek. Cannes-ban egyébként a tenger felett, 
Indianapolisban pedig autóversenypályán tartják a versenyt (tehát nem a belváros közepén), és 
Budapesttel ellentétben minden másik helyszínen belépőt szednek. És ami ennél is fontosabb, a 
rendelkezésünkre álló információk szerint sehol máshol nem támogatja ezeket a rendezvényeket az 
állam. 

Tehát a budapesti az egyetlen helyszín, ahol nem a helyi szervezők és az osztrák energiaital-cég osztják 
meg a kockázatokat, hanem az állam biztosítja a garantált milliárdos bevételeket a szervezőknek. 

Bécsújhelyre (Wiener Neustadt) például 50 ezer nézőt várnak a szervezők, a jegyárak 37-51 euró között 
vannak. Azt is megtudtuk, hogy sem Bécsújhely önkormányzata, sem az osztrák állam nem ad egyetlen 
centet sem a versenyre. Viszont ha a legdrágább jegyárakkal számolunk, akkor is legfeljebb 2,5 millió 
euró bevételt ér el a Red Bull ezen a versenyen. Azaz kétmillió euróval (több mint hatszázmillió forinttal) 
kevesebbet, mint amennyivel a magyar állam támogatja a budapesti rendezvényt. 

Ez alapján kimondható, hogy közel kétszer annyit fizet a magyar állam a Red Bullnak, mint amennyi 
bevételt a rendezvény piaci körülmények között meg tudna termelni.  A szervező cégről, tehát a Red Bull 
Air Race GmbH-ról az osztrák üzleti élet általános transzparencia-problémái miatt nem érhető el sok 
információ, csak annyit tudunk, hogy tavaly a cég bruttó nyeresége 13,6 millió euró volt. Feltehetően csak 
a helyi versenyeket szervező cégektől és a magyar államtól folyik be összeg, a kiadásoknál pedig a 
csapatoknak juttatott összegek, illetve a reptéri és területfoglalási díjak merülnek fel. 

Ha minden verseny után 2-4 millió euró bevételük van, akkor 16-32 millió euró lehet az árbevétel. Azaz a 
Red Bull Air Race összes bevételének ötödét-tizedét a magyar adófizetők dobják össze. Sőt, ha nincs a 
nagylelkű magyar támogatás, akkor kérdés, hogy egyáltalán megérné-e az egész (a Red Bullnak 
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mindenképpen kedvező reklámértéken túl): 2016-ban ugyanis csak 1,2 millió euró volt az adózás előtti 
eredmény. 

Végül az is érdekes kérdés, hogy a szavakban a magyar vállalkozásokat támogató kormányzat miért 
támogatja milliárdokkal az egyébként dinamikusan növekvő magyar tulajdonú Hell Energy konkurenciáját. 
Kevés olyan ország van, amely a saját tulajdonú vállalkozásának a legnagyobb konkurenciáját kitartóan 
és éveken át jelentős összegekkel támogatja. 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2018/07/21/tobb-milliardos-bukas-a-red-bull-air-race-budapestnek letöltve: 2018. július 24. 

14.2 Zöld Kampusz létesült Zalaegerszegen 

Csaknem 143 millió forint európai uniós 
támogatással Zöld Kampusz létesült a Budapesti 
Gazdasági Főiskola zalaegerszegi Gazdálkodási 
Karán. 

Az intézmény közleményében arról tájékoztatta az 
MTI-t, hogy a napokban zárult projekt egyik 
eredményeként sikerült csökkenteni a kampusz 
környezeti terhelését. A 11 hektáros parkos területen 
olyan szemléletformáló kampányt indítottak, amely a környezettudatos életmód lehetőségeire, előnyeire 
hívja fel a figyelmet. A projekt során közel 3 ezer diák járta végig a tanösvényt, és a feladványokon, 
versenyeken keresztül ismerkedhetett meg a fenntartható életmóddal - idézték Halász Imrét, a BGF 
Gazdálkodási Karának dékánját a közleményben. 

A beruházás keretében sor került a tanszéki épület komplett épületenergetikai felújításra, korszerűsítették 
a hő- és tetőszigetelést, valamint a fűtésrendszert. Kiépítettek egy esővíz-hasznosító rendszert, így 
csökkenteni tudják az intézmény vízfogyasztását. A szervezett komposztálás lehetővé teszi a kar 
területén keletkező nagy mennyiségű zöld hulladék hasznosítását, míg a keletkező humuszt a minta bio-
kertben használják fel. 

A projekt eredményeként 2013. november végén a kar környezetirányítási rendszere tanúsítványt kapott, 
amely hosszú távon szolgálja a felsőoktatási intézmény környezetpolitikájának érvényesülését. 

A Zöld Kampusz Zalaegerszeg mintaprojekt szorosan illeszkedik a zalai megyeszékhely Ökováros 
programjához. 

Forrás: http://www.alternativenergia.hu/zold-kampusz-letesult-zalaegerszegen/65569 Letöltve: 2015. július 26. 

14.3 9 milliárd fenntarthatóságra 

Kilenc milliárd forint keret nyílt meg a 
Gazdaságfejlesztési Operatív Programban a 
vállalatok számára a környezeti célú fejlesztésekre 
július elsején. 

A pályázat célja, hogy a vállalkozások technológiai 
fejlesztések segítségével közvetlenül csökkentsék a 
környezeti terhelést, azaz kimutathatóan növeljék az 
energia-, víz- és egyéb nyersanyag felhasználásuk 

http://greenfo.hu/hirek/2018/07/21/tobb-milliardos-bukas-a-red-bull-air-race-budapestnek
http://www.alternativenergia.hu/zold-kampusz-letesult-zalaegerszegen/65569
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hatékonyságát, csökkentsék a hulladéktermelés és egyéb káros kibocsátások mennyiségét és 
veszélyességét. A mostani 9 milliárd forintos keretösszeg háromszorosa a 2009-ben kiírt hasonló célú 
pályázatnak. A jelenlegi kiírásban július elsejétől első körben augusztus 30-ig adhatók be a pályázatok a 
vissza nem térítendő támogatásra, majd a megmaradt forrásokra több ütemben is 2011. december 31-ig 
lehet jelentkezni. A pályázaton a fejlesztési költség 30-35 százalékát lehet elnyerni, a támogatás összege 
pedig minimum 15 millió, maximum 100 millió forint között alakulhat. A projekt összköltsége legalább 25 
százalékban saját forrásból finanszírozandó, előlegként a támogatás maximum 25 százaléka igényelhető. 

Támogatást önállóan környezetközpontú technológiai fejlesztésekhez szükséges eszközbeszerzésre 
lehet igényelni, valamint ehhez kapcsolódóan különböző anyag és energiatakarékos-, hulladék és 
emisszió csökkentő technológiák telepítésére, a gyártáshoz felhasznált alapanyagok megújuló vagy 
másodnyersanyagokkal való kiváltása, környezetbarát csomagolótechnológia alkalmazására, valamint 
környezetközpontú infrastrukturális és ingatlan beruházások, IT-fejlesztések, gyártási licenc és know-how 
beszerzések megvalósítására. Mindezeken túl a támogatás környezetirányítási rendszer bevezetésére is 
felhasználható - írta közleményében az M27 ABSOLVO Consulting finanszírozási, pályázati és 
exporttanácsadó. 

Forrás: http://www.alternativenergia.hu/9-milliard-fenntarthatosagra/36400 letöltve: 2015. július 26. 

14.4 Vállalatok: a CSR célok közül a környezetvédelem az első 

A hazai üzleti szektor leginkább a környezetvédelemre fókuszál a fenntarthatóság hét kiemelt 
aspektusa közül, miközben a legkisebb figyelem az átláthatóság biztosítására esik. 

A hazai vállalatok 62 százaléka kiemelten foglalkozik a környezeti felelősségvállalással a hét 
fenntarthatósági fókuszterület közül, miközben a teljes körű átláthatóság csak 26 százalékuk esetében 
kap elegendő figyelmet a napi működés során - derül ki a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható 
Fejlődésért (BCSDH) saját, nem reprezentatív felméréséből. 

A több mint 40, zömében nagyvállalatot tömörítő szervezet elsősorban arra volt kíváncsi, hogy az egy 
éve bemutatott vezetőknek készült Ajánlását aláíró szervezetek hogyan látják az Ajánlásban lefektetett 
alapelvek - stratégiai megközelítés, felelős vállalatirányítás, etikus működés, alapértékek tisztelete, 
környezeti felelősségvállalás, partnerség az érintett és érdekelt felekkel és átlátható működés - 
megvalósulását a hazai vállalati szféra egésze és saját működésük esetében. A felmérést bemutató 
szakmai rendezvényen további 38 vállalat és üzleti szervezet csatlakozott a kezdeményezéshez, 
amelynek így már 80 aláírója van. 

"A felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy vezetői elkötelezettség nélkül nincs előrelépés a 
gazdaságilag, társadalmilag és környezeti szempontból valóban fenntartható vállalati működés irányába. 
Ha viszont ez megvan, a cégek még a nehezebb külső körülmények közepette is az üzleti 
eredményekben is megmutatkozó teljesítményekre képesek." - foglalata össze a 34 szervezet 
részvételével végzett felmérés legfontosabb tapasztalatát Salgó István, a BCSDH elnöke. 

A felmérés rámutat, hogy a pozitív globális trendeknek csupán a töredéke épül be a hazai vállalatok 
napi működésébe, aminek legfőbb okai között megtalálható többek között a kiszámíthatatlan hazai 
gazdasági és szabályozási környezet, a csökkenő források vagy a tulajdonosok növekvő profitelvárásai. 

A felmérés eredményei szerint a hazai üzleti szektor legnagyobb számban (62%) a környezeti 
felelősségvállalásra fordít figyelmet. A cégek 44 százaléka allokál dedikált erőforrásokat a téma stratégiai 
szintre emelésére és a felelős vállalatirányítási rendszer kiépítésére. Ezt az egyetemes alapértékek 
tiszteletben tartása követi 41 százalékkal, majd az etikus működés következik, amelyre a hazai cégek 

http://www.alternativenergia.hu/9-milliard-fenntarthatosagra/36400
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csupán 37 százaléka helyez elegendő hangsúlyt. A legkevesebb figyelmet a partnerségek kialakítása és 
az átlátható működés kap jelenleg: előbbivel a hazai vállalatok 31, utóbbira csupán 26 százaléka fordít 
figyelmet a felmérésben részt vevő vállalatok szerint. 

Egyre több vállalat ismeri fel ugyanakkor, hogy a fenntartható működés versenytényezővé formálható. "A 
válság komoly kihívásokat jelentett, aminek következtében a stratégiai prioritások is átrendeződtek. 
Ugyanakkor ez sok esetben éppen, hogy a tudatosodás irányába hat: a vállalatok jobban gazdálkodnak 
az erőforrásaikkal, felértékelődik az etikus és átlátható működés és az innovatív megoldások keresése. 
Ez pedig sok esetben kézzelfogható versenyelőnyt biztosít számukra."- emelte ki Salgó István. 

A rendezvényen sor került a BCSDH "A jövő vezetői" tehetségprogramjának bemutatására is, mely az 
Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (World Business Council for Sustainable Development, 
WBCSD) Future Leaders Programja Magyarországon. A program célja, hogy azon tehetséges 
szakemberekkel, akikből a jövő vállalatvezetői válhatnak, megismertesse a vállalati fenntarthatóság 
komplex fogalmi rendszerét, és segítse őket abban, hogy vezetőként ezen elveket sikerrel integrálhassák 
a saját és vállalatuk döntéshozatali folyamataiba. A program során a résztvevők elismert szakértőktől és 
sikeres gyakorló vállalatvezetőktől sajátíthatják el az etikus és átlátható működést és a fenntarthatóság 
gazdasági, társadalmi és környezeti célrendszereinek beemelését és sikeres megvalósítását a vállalati 
stratégiában. 

Az eseményen megrendezett panelbeszélgetés résztvevői egyet értettek abban, hogy az általuk új 
gazdasági és társadalmi "világrendként" azonosított rendszerben már nem működnek az elmúlt 
évtizedben sikert hozó, külföldről ellesett megoldások. A jövő magyar vállalatvezetői csak akkor lehetnek 
sikeresek, ha saját maguk képesek új rendszereket és paradigmákat alkotni. Ennek viszont alapfeltétele, 
hogy a jelenleg gyorsan és kiszámíthatatlanul változó környezetben hosszú távú célokat és pozíciókat 
határozzanak meg a vállalat számára, és ehhez, ha nem is lineáris úton, de a napi kihívásoknak 
megfelelve és krízishelyzetek kezelve eljuttassák a cégüket. A beszélgetés felsővezető résztvevői szerint 
ehhez a szaktudáson kívül elsősorban saját magukba és a vállalatba vetett hit, a munkatársakkal 
szembeni alázat és adaptív személyiség szükségeltetik. 

Forrás: http://www.marketinginfo.hu/hirek/article.php?id=30428 letöltve: 2015. július 26. 

14.5 Energiahatékonyság felsőfokon, költségcsökkentés a lehető 

leghatékonyabban: veszteségfeltárás és energiamenedzsment 

Azonnali segítség az energiafogyasztás és az ezzel 
járó kiadások jelentős csökkentéséért, valamint 
környezetünk védelméért a legmodernebb 
eszközökkel. Egy vállalat energiaigényeit a 
hasznos, és a veszteségenergia-áramok 
együttesen határozzák meg. 

A termelő és kiszolgáló folyamatok fenntartása 
érdekében mindkét igényt ki kell elégíteni. Úgy is 
fogalmazhatunk, hogy az energiaveszteségek olyan fogyasztók, amelyek bár nem végeznek hasznos 
munkát, mégis folyamatosan üzemben kell tartani őket. Belátható, hogy a fajlagos energiaköltségeket úgy 
tudjuk minimalizálni, ha csökkentjük a haszontalan fogyasztások arányát. 

A veszteségfeltárás pontosan ezt a célt szolgálja, és ezért az összehangolt energiagazdálkodást abszolút 
prioritást élvező komponenseként kell kezelnünk. 

http://www.marketinginfo.hu/hirek/article.php?id=30428
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Miért is? Képzeljük el, hogy gépjárművünkben beragad a kézifék, amiről azonban nincs tudomásunk. Azt 
vesszük észre, hogy romlik a teljesítmény, nem gyorsul az autó, és még többet is fogyaszt. A kézenfekvő 
megoldás természetesen nem az, hogy erősebb motort szereltetünk be – ez mindenki számára 
megmosolyogtató lépés lenne – hanem hogy feltárjuk a megnövekedett energiaigény okát, jól szervezett 
műszaki és menedzsment lépések megtételével kiküszöböljük azt, és visszaállítjuk a gép optimális 
üzemét. Ellenkező esetben csak szükségtelen beruházási költségeket generálnánk, a jármű fogyasztása 
pedig továbbra sem csökkenne, hiszen a megnövekedett energiaigényt ugyanúgy ki kellene elégítenünk. 

Helyes sorrend, helyes logika 

Minden gazdálkodó szervezet elsődleges érdeke, hogy tisztában legyen az értékteremtő 
tevékenységéhez szükséges és elégséges erőforrások mennyiségével, minőségével. A kor műszaki 
színvonalán értelmezett legjobb energiatechnológiák/eljárások és az adott vállalatnál kialakult gyakorlat 
között tátongó szakadékot – jó esetben csak keskeny rést – ún. Energy Efficiency Gap-nek, azaz 
„energiahatékonysági-rés”-nek nevezzük. A gap áthidalására minden esetben meg lehet találni azokat a 
műszaki-, gazdasági- és környezeti optimumokat, amelyek elérése összhangban van a szervezet 
érdekeivel. 

A workshop azokat a technikákat mutatja be – számos esettanulmány felvonultatásának segítségével – 
amelyek az energiamenedzsment célszerűen megválasztott logikája szerint, elvezetnek a veszteségek 
felismerésétől és kiküszöbölésétől egészen az energiaköltségek minimalizálásáig. 

Fejlett energiagazdálkodás az MSZ EN ISO 50001:2012 energiairányítási rendszer szerint 

A vállalati energiagazdálkodás célja, hogy megszervezze, átláthatóvá és előremutatóvá tegye a 
létesítmények energiaellátásával összefüggésben jelentkező teendőket, ezáltal pedig csökkentse az 
üzemeltetés költségeit, és mérsékelje a káros környezeti hatásokat. Az energiagazdálkodás 
irányításának megszervezése azonban számtalan akadályba ütközhet. Ezek közül mindjárt az első 
helyen kell említeni, hogy az energia láthatatlan, így a vételezett mennyiségekre, azok hasznosulására 
és a veszteségekre csak közvetve tudunk következtetni. Ez az oka annak is, hogy a vállalatok gyakran 
erő felett igyekeznek hatást gyakorolni energiaigények alakulására, de nem ritkán csak 
részeredményeket tudnak felmutatni. Ez teljességgel érthető, hiszen az alkalmazni szükséges 
intézkedések köre rendkívül kiterjedt, a műszaki-, gazdasági-, környezetvédelmi- és menedzsment 
technikák szinte teljes tárházát felöleli, és ezen erőforrások összességével „házon belül” a legritkább 
esetben rendelkeznek. 

A nemzetközi és hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy a méréstechnikai, folyamatszervezési, 
szabályozási és dokumentációs hiányosságok akár 10-20%-os veszteséget is generálhatnak, 
szembeállítva a jó szervezett energiagazdálkodásra jellemző fajlagos értékekkel. Az MSZ EN ISO 
50001:2012 szerinti energiairányítási rendszer bevezetésével ezeket a többletköltségeket, és az ezekkel 
járó környezeti lehet hatékonyan csökkenteni.  
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2 gyakorlatorientált workshop a fent leírtak elérésének érdekében: 

Veszteségfeltárás/energiamenedzsment WORKSHOP - november 13-14. 
• A primerenergia-igény és a termelési költségek csökkentése veszteségfeltárással, és összehangolt 
energiamenedzsmenttel. 
• A workshop azokat a technikákat mutatja be – számos esettanulmány felvonultatásának segítségével – 
amelyek az energiamenedzsment célszerűen megválasztott logikája szerint elvezetnek a veszteségek 
felismerésétől és kiküszöbölésétől egészen az energiaköltségek minimalizálásáig, így segítve a vállalatot 
jelentős költségmegtakarításhoz. 
Web: http://www.ahkungarn.hu/hu/kepzes/energiagazdalkodas/vesztesegfeltaras/ 

 

ISO 50001 workshop – november 21-22. 
Fejlett energiagazdálkodás az MSZ EN ISO 50001:2012 energiairányítási rendszer szerint 
• A workshop alkalmával azok az irányelvek, szempontok, és gyakorlati eljárások kerülnek bemutatásra, 
amelyek minimális ráfordítással, elvezethetnek egy korszerű, folyamatosan fejlődő energiagazdálkodási 
gyakorlat meghonosításához, és ily módon erősítik a vállalat piaci pozícióját, javítják versenyképességét, 
és minimalizálják az energiaellátás biztonsági kockázatait. 
• Résztvevőink a tananyagon felül az MSZ EN ISO 50001:2012 szabványból is kapnak egy-egy példányt 
Web: http://www.ahkungarn.hu/hu/kepzes/energiagazdalkodas/iso-50001/ 

…és annak, akit mindez bővebben is érdekel: 

EUREM European EnergyManager/Energiagazdász képzés: 

• minden, amit az energiahatékonyságról, és a hatékony energiagazdálkodásról tudni érdemes 160 + 80 
órában 
• intenzív, gyakorlatorientált, komplex program a legjobb hazai szakemberek előadásában 
• egy nemzetközi képzés, mely világszerte 21 országban, több mint 3000 végzett résztvevőt tudhat maga 
mögött 
• a program segítségével eddig elért megtakarítások: 
Összes megtakarítás:   867.417.000 Ft/év 
Átlagos megtakarítás résztvevőnként: 8.642.375 Ft/év 
Átlagos megtakarítás havonta:  720.000 Ft 
Web: www.duihk.hu/hu/eurem 
Bővebb információ: Kottmayer Krisztina - kottmayer@ahkungarn.hu 

 

Forrás: http://www.alternativenergia.hu/energiahatekonysag-felsofokon-koltsegcsokkentes-a-leheto-leghatekonyabban-vesztesegfeltaras-
es-energiamenedzsment/64453 letöltve: 2015. július 26. 

http://www.alternativenergia.hu/energiahatekonysag-felsofokon-koltsegcsokkentes-a-leheto-leghatekonyabban-vesztesegfeltaras-es-energiamenedzsment/64453
http://www.alternativenergia.hu/energiahatekonysag-felsofokon-koltsegcsokkentes-a-leheto-leghatekonyabban-vesztesegfeltaras-es-energiamenedzsment/64453
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14.6 Futball stadion energiaellátása akkumulátorokkal? 

Az Ajax holland focicsapat amszterdami stadionját 
elektromos autók számára gyártott, új és használt 
akkumulátorok látják el energiával. Ez a 
legnagyobb ilyen jellegű infrastruktúra Európában, 
és alighanem példaértékű modellként szolgálhat 
más nagy épületek energiaigényeinek fedezésére.  

Az Ajax stadionja hagyományos áramhálózatból szerzi 
az energiát; az autóakkumulátoros megoldás 
tulajdonképpen egy standby-rendszer, amely az áramszünetek esetén szolgáltat energiát, vagy a túlzott 
áramfogyasztás esetén fedezi az extra igényeket. Mégis fontos példa, mert hasonló megoldások 
alkalmazására bátorítja az épülettervezőket és -kivitelezőket világszerte, nem csak a megújuló energia 
használata okán. A villanyautók lítiumionos akkuja egyébként még évekig (!) működőképes, és továbbra 
is tud energiát tárolni. Nemrég beszámoltak a Nissan The Reborn Light nevű projektjéről, amelynek 
lényege, hogy a villanyjárgányban már nem használható akkumulátorcsomagot az utcai közvilágításhoz 
használják fel. A folyamat az amszterdami stadion esetében a következőképpen működik: 

 A komplexum tetején 4200 napkollektor működik, s az ezek által megtermelt energia 148 Nissan 
Leaf új és használt akkujába fut be, melyek tárolják azt. 

 A rendszer 3 megawatt energiát generál. Ebből félmillió darab iPhone-t lehet feltölteni, vagy 7000 
háztartást ellátni árammal egy órán át. 

 Amikor a stadionban kevés áram fogy, visszatáplálja a nap sugaraiból megtermelt energiafelesleget 
a közüzemi áramhálózatba. 

Forrás: https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Energia/2018_08_21/_10_a_villanyautok_akksijanak letöltve: 2018. augusztus 21. 

 

  

https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Energia/2018_08_21/_10_a_villanyautok_akksijanak
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