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KLÍMAVÁLTOZÁS

❑  Globális folyamat

❑  Globális folyamat hatásai térben és időben függetlenek az azt 

okozó üvegházhatású gázkibocsátásoktól

❑  A hatások megoldása LOKÁLIS feladat

❑  Az alkalmazkodást úgy kell megtervezni, hogy mindig a helyi 

viszonyokhoz illeszkedjen, integrálható legyen a helyi fejlesztési 

tevékenységekbe

❑  A megvalósítás csakis a helyi közösség nagyfokú bevonásával a 

helyi kezdeményezéseknek teret adva történhet meg



GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS SPIRÁLJA – 2017; 2020

http://www.climate-lab-book.ac.uk/files/2016/06/spiral_2017_large.gif

http://www.climate-lab-book.ac.uk/files/2021/01/spiral_2020_large.gif
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Természetesen nem ebben a kis fél flekknyi írásban születnek majd 

világmegváltó gondolatok, de abban biztos vagyok, hogy valamiképpen 

változásra kell sarkallni az embereket, és be kell építeni a mindennapi 

életbe az egészség- és környezettudatos életmódot, hogy egyszer egy 

tiszta, kiegyensúlyozott és minden károsanyagtól mentes világban 

élhessünk;

MI - ÍGY – EGYÜTT

Kozserán Beáta

SZEMLÉLETFORMÁLÁS – LAKOSSÁGI 
VÉLEMÉNY



MITIGÁCIÓ: Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése

ADAPTÁCIÓ: A már elkerülhetetlen hatásokhoz való alkalmazkodás

SZEMLÉLETFORMÁLÁS: A mitigáció és adaptáció elérését támogató 
tudás, tudatosság, életmód kialakítása.

MIT TEHETÜNK AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS HATÁSAI 
ELLEN?

Egyének/családok fogyasztási szokásaikkal, életmódjukkal, mindennapi 
döntéseikkel segíthetik a mitigációt és adaptációt.
Kis közösségek: elsősorban alulról szerveződő kezdeményezések, 
amelyek lehetőséget találnak az intézményesült fellépésre.
Cégek/Vállalkozások: saját tevékenységük klímabaráttá alakításával, vagy 
más kezdeményezések anyagi támogatásával támogathatják a 
klímavédelmi erőfeszítéseket.
Önkormányzat: a kis közösségek legmagasabb szintű helyi 
„letéteményeseként” a lakosság és vállalkozói kör képviseletében, illetve 
magasabb szintű érdekek képviselőjeként.



Lakossági épületenergetikai korszerűsítések és beruházások támogatása, kiemelt figyelmet 
fordítva a megújulóenergia-felhasználás hangsúlyozására.

A középületek energetikai korszerűsítésének folytatása a teljesség/komplexitás elérése felé, 
megújulóenergia-felhasználás arányának folyamatos bővítése, közvilágítás fejlesztése.

A geotermikus energiahasznosítás bevezetése először főleg középületek, vállalati épületek, 
esetleg példa értékű egyéni beruházások, megoldások keretében; annak népszerűsítése a 
lakosság körében.

Elektromos közösségi közlekedés feltételeinek megteremtése, közösségi közlekedés 
fejlesztése a személygépjárművel történő ingázás csökkentése, elektromos töltőállomások 
létesítése.

A lakossági szerves és szelektív hulladékgyűjtés kibővítése – infrastrukturális fejlesztések és 
szemléletformálás.

A lakossági vegyes szilárd hulladék fűtési célú felhasználásának, valamint a fa- és széntüzelés 
visszaszorítása.

A község szennyvízhálózatának folyamatos bővítése a még be nem vont épületek és 
településrészek felé.

MITIGÁCIÓS BEAVATKOZÁSOK



A település közterületeinek, valamint a közintézmények telkein található vegetáció 

fejlesztése, fák és bokrok telepítése, meglévő növényzet gondozása, árnyékos felületek 

növelése.

Talajkímélő és termékenység megőrző gazdálkodási módszerek széleskörű népszerűsítése; 

víztakarékos művelési technológiák bevezetése, népszerűsítése.

Dinamikus tudás- és génbázis létrehozása a település hagyományos és jellegzetes 

növényvilágának (főként gyümölcsfák és haszonnövények) megőrzésére, egy elkerített, a 

teljes lakosság számára látogatható mintagazdaság formájában.

Levegőminőség folyamatos monitorozása.

A települési csapadék elvezető rendszer fejlesztése kül- és belterületen a belvízkárok 

enyhítésére, komplex vízgazdálkodási cselekvési terv létrehozása a belvízelvezetés 

területére alkalmazva is.

Invazív növényfajok, gyomok, allergének terjedésének megakadályozása; új kórokozók, 

betegségterjesztő rovarfajok visszaszorítása.

ADAPTÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK



A lakosság klímatudatosságát elmélyítő energia- és víztakarékossági kampány, 

rendezvénysorozat létrehozása.

A környezetvédelem, az éghajlatváltozás megelőzését és az ahhoz való alkalmazkodás 

fontosságát hangsúlyozó ismeretterjesztő tanulmányutak, kiscsoportos képzések és 

versenyek szervezése gyermekek részére.

A településen található vállalkozások és agrárgazdálkodási szereplők aktív bevonása a 

település klímavédelmi tevékenységeibe.

A lakosság hulladéktermelődést okozó szokásainak alapvető változtatása.

Saját és helybeni felhasználásra szánt háztáji és kisgazdálkodási zöldség- és 

gyümölcstermesztés támogatása, ösztönzése.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS


