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A klímaváltozás városi és területi sajátosságai  
– európai körkép 

A klímaváltozás és a városok 

A városok, beleértve a városi jellegű kisebb településeket is, a természetestől markánsan 
eltérő környezeti rendszert alkotnak. A város így az éghajlat és az éghajlatváltozás szem-
pontjából nagyon sajátos közeg, az éghajlati elemeit alakító tényezők, jelenségek jelentős 
része független a földrajzi helyzetétől. A városklíma és a városok klímaváltozással össze-
függő jelenségei ezért is kaphatnak egyre nagyobb hangsúlyt a nemzeti és európai szintű 
fejlesztési elképzelésekben. Cikkünkben bemutatjuk ezeket a politikai folyamatokat és 
kezdeményezéseket, hiszen ezek jelölik ki a lassan a kutatások fókuszába kerülő városi 
dimenziójú klímaváltozás vizsgálatának irányait. 

Bár a legtöbb városklímával foglalkozó kiadvány és politikai ajánlás a városklíma 
földrajzi tényezőktől független sajátosságaiból indul ki, ennek az összetett, antropogén 
környezetnek a földrajzi különbségei mégis igen figyelemreméltóak. Különösen, ha nem-
csak a környezeti rendszert magát vizsgáljuk, hanem az azt alakító antropogén folyama-
tokat is. Ezért érdemes az európai városok klímájának alakulását, lehetőségeiket és kihí-
vásaikat a klímaváltozás földrajzi sajátosságainak függvényében is megvizsgálni. A föld-
rajzi környezet meghatározó lehet egy település életére, például a kikötők, hegyvidéki 
városok esetében. Az éghajlat változása eltérő mértékű és jellegű kihívásokat jelent az 
infrastruktúra, a szociális ellátás, az építészet számára Európa különböző részein. A vál-
tozásokhoz való alkalmazkodás lehetőségeit erősen befolyásolják a város gazdasági fej-
lettségének összetevői, emberi erőforrásai is, amelyek a klasszikus gazdaság- és társada-
lom-földrajzi folyamatok szerint alakulnak, meghatározó területi különbségeket mutatva. 
A társadalom válaszlehetőségei ezen tényezők alapján határozhatók meg, így szintén 
jellegzetes területi eloszlást mutatnak, tervezésük földrajzi szemléletet is megkíván. A 
regionális földrajzi szemléletű vizsgálat tehát kézenfekvőnek tűnik, több szempontból is. 

A városklímának és változásának területi vizsgálata azonban több nehézségbe ütkö-
zik. Egyrészt a klímaváltozással összefüggő tényezők szorosan összekötik a városokat a 
környező térségekkel, így térségi, regionális kontextusban is érdemes vizsgálni őket. 
 Másrészt a statisztikai adatgyűjtés sajátosságai miatt igen nehéz kizárólag településekre 
vonatkozó adatokat feldolgozni. A legtöbb európai városban nem áll rendelkezésre meg-
felelő adatsor a klímavizsgálatok elvégzéséhez, még azokban sem, ahol már több mint 
száz éve folytatnak éghajlati megfigyeléseket. A városklíma kutatásához kiterjedt, hosszú 
távú mérő- és kutatási programokra van szükség. Az európai városklíma-kutatások ugyan 
előrehaladottak, de többnyire egyedi vizsgálatokról van szó, amelyeket nem lehet össze-
fogni egységes adatsorrá. 
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A fent vázolt nehézségek ellenére a cikkben a városok szempontjából fontos 
éghajlatváltozási tényezők regionális különbségeit próbáljuk meg bemutatni. Elsősorban 
korábbi tudományos munkák eredményeire és adatközléseire támaszkodunk, másodsor-
ban saját adatfeldolgozásra. A városi léptékű adatok említett hiánya miatt a városklíma 
szempontjából fontos tényezőknek csak a regionális vagy nagytérségi szintű megoszlását 
tudjuk vázolni. A legtöbb jelenség esetében – köztük sajnos a legfontosabbak esetében is – 
megbízható és Európát lefedő adatsort szinte csak NUTS 2-es szinten találni. Tekintve 
azonban, hogy a klíma szempontjából a város és térsége szorosan összefügg, a városi 
dimenziót meghaladó területi bontás is szolgálhat tanulságokkal. 

A szerény városi szintű adatellátás ellenére megpróbáltuk összegyűjteni az európai 
városokban elérhető, a városok klímájának alakulása szempontjából fontos nemzetközi 
adatokat is. Azokat a témaköröket választottuk ki, amelyek (például a beépítés, a zöldte-
rületek) eloszlása európai léptékben is mutat földrajzi jellegzetességeket. 

A téma minden aspektusát persze még felsorolni sem lehet, ezt a néhány területet in-
kább ízelítőnek szánjuk az érdeklődők számára. Írásunkban a környezeti változás, a vál-
tozást kiváltó emberi tevékenység néhány szempontját vizsgáljuk, majd a társadalomnak 
a változással szembeni lépéseit befolyásoló tényezőket, végül a válaszlépések egyes lehe-
tőségeit érintjük. 

A klímaváltozás témaköre egyre nagyobb teret nyer a közgondolkodásban és a dön-
téshozatalban. Természetesnek tűnik, hogy a városoknak is részt kell venniük a klímavál-
tozás megelőzésében, illetve a már elkerülhetetlenül bekövetkező változásokhoz való 
alkalmazkodásban. A városok e téren játszott szerepe jelentősen felértékelődött az elmúlt 
években. Eddig a nagyközönség számára inkább a klímavédelem, a klímabarát tevékeny-
ségek két „véglete” volt ismert: egyrészt a nagy energetikai beruházásokat érintő orszá-
gos szintű döntések, különösen a CO2-kvótakereskedelem, másrészt az egyénekre, háztar-
tásokra szabott tanácsok, javaslatok, amelyekkel a hétköznapokban csökkenthető a köz-
vetlen vagy közvetett üvegházgáz-kibocsátás. A városok, városi agglomerációk sem 
hagyták figyelmen kívül a problémát, de tevékenységük inkább a szakpolitikában jártas 
közönség számára volt ismerős. A magyar EU-elnökség egyik célja éppen ennek a szak-
mai munkának a továbbvitele, kiterjesztése volt, mivel a városok és a klímaváltozás kap-
csolatának vizsgálata napjainkra egyre fontosabb lett. 

Több oka is van annak, miért lett kiemelt jelentőségű a városok szerepe a klímavéde-
lemben. A városok az emberi tevékenység gócpontjai, nemcsak a népesség koncentráló-
dik bennük, de a társadalom szinte minden gazdasági, szellemi, politikai munkája és in-
tézménye is. Akár a gazdasági-társadalmi élet változásait, akár az egyéni fogyasztói szo-
kásokat nézzük, a meghatározó folyamatok itt zajlanak és dőlnek el. Különleges maga a 
városi környezet is. A nagyfokú beépítés különösen erős hatást gyakorol a helyi klímára, 
ez a megváltozott lokális éghajlati rendszer (az úgynevezett városklíma) sok hatásában a 
globális felmelegedés következményeire hasonlít. A sűrűn beépített urbánus környezet-
ben erősebben érvényesül a klímaváltozás néhány hatása is, a városklíma pedig tovább 
fokozza ezeket. 

A klímaváltozásnak nemcsak a hatásai koncentrálódnak a városi területeken, hanem 
az őket kiváltó okok jelentős része is. Az épületek fűtése, hűtése és a közlekedés jelentős 
üvegházgáz-kibocsátással jár, de közvetve a városok energiafelhasználását biztosító 
elektromos erőművek, továbbá a városok ellátását szolgáló távolsági kereskedelem üveg-
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házgáz-kibocsátása is olyan környezeti terhelés, amelyért főleg a városok felelősek. 
Ezeknek a kibocsátásoknak a csökkentése – a szállítási és energiaigény csökkentése által 
– nagymértékben a településeken múlik. 

Eközben egyre erőteljesebben és gyakrabban érzékelhetők a klímaváltozás hatásai. 
Ezek a hatások már olyan, szélsőségektől viszonylag védett térségekben is előfordulnak, 
mint Közép-Európa, a Kárpát-medence. Magyarország érintettsége jelentős, hiszen az 
Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change –
IPCC) 2007. évi értékelő jelentése alapján a globális mértékben potenciálisan bekövetke-
ző 2 °C évi átlaghőmérséklet-emelkedés hazánkban 3–4 °C-ot jelenthet. Például a tavaszi 
és nyári időszak átlaghőmérsékletében egyértelműen észlelhető a melegedés (Bihari et al. 
2006). A hőhullámok mellett az időjárási katasztrófahelyzetek (viharos szél, jégeső, ónos 
eső) és szélsőségek gyakoribbá válása, még ha nem is egyértelműen a klímaváltozás ered-
ménye, de fokozott közérdeklődést kiváltó és határozott intézkedéseket igénylő kihívás. 

Bár a várható környezeti hatások és a válaszlépések körül még sok a bizonytalanság, 
azonban már napjainkban meg kell hozni a szükséges szabályozási döntéseket, és ki kell 
alakítani a stratégiát a mitigáció (kibocsátáscsökkentés) és adaptáció (alkalmazkodás) 
terén egyaránt. Nincs idő megvárni, amíg a klímaváltozás valóban olyan mértékű, annyi-
ra egyértelmű változásokat hoz, amelyek nyilvánvalóvá teszik a változás jellegét és mér-
tékét. Ezért érdemes a várható változásokat kiváltó okokat csökkenteni, mielőtt hatásaik 
nehezen kezelhetővé válnak. Az alkalmazkodás terén szintén érdemes mielőbb felkészül-
ni, hiszen az alkalmazkodási (adaptációs) intézkedések más rendkívüli időjárási helyze-
tekben is hasznosak lehetnek. 

A klímaváltozásra való felkészülés egyik nagy előnye, hogy sok olyan intézkedést kí-
ván meg, amelyek jelentős környezeti változások bekövetkezése nélkül is hasznosak, a 
fenntarthatóságot szolgálják. Ilyen például az energia- és víztakarékosság, a települési 
zöldterületek fejlesztése, az egészségügy és a katasztrófavédelem felkészítése, a helyi 
gazdaságfejlesztés.  

A klímaváltozás gazdasági lehetőség is: az átalakuló környezet nemcsak károkat, de 
új erőforrásokat, üzleti lehetőségeket is hozhat. A változásra adott technológiai válaszok 
a zöld gazdaságfejlesztésen keresztül új munkahelyeket, vállalkozásokat hívhatnak életre. 
Az új lehetőségeket érdemes kihasználni, s ez tudatos felkészülést, tervezést kíván.  
A megoldások tágabb értelemben is fenntarthatóbb, erősebb és élhetőbb települést hoz-
nak létre, s hozzájárulhatnak egy tudatosabb és takarékosabb, a meglévő értékeket jobban 
megbecsülő, együttműködő társadalom kialakításához.  

Európai fejlesztéspolitikai válaszok a városok klímaváltozási kihívásaira 

A klímaváltozás egyre nagyobb hatással van az európai, valamint a hazai terület- és fej-
lesztéspolitikára. A témakör az Európai Unió új stratégiájában, az EU2020-ban (EU 
2010a) is hangsúlyosan jelen van, a stratégia több célindikátora szorosan összefügg a 
klímaváltozás megelőzésével. Szintén kiemelhető, hogy az EU-tagállamok területpoliti-
kai együttműködésének a magyar EU-elnökség alatt megfogalmazott új célkitűzéseiben 
(ld. a Területi agenda felülvizsgálata [EU 2011a]) is fokozódik e témakör jelentősége 
(Sütő–Salamin–Szabó 2010). A klímaváltozás kérdésköre már a hazai területfejlesztési 
politikában is napirendre került (Czira et al. 2010).  
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Látható, hogy napjainkban a klímaváltozás a fejlesztéspolitika legfontosabb környe-
zetintegrációs fogalomkörévé válik. E folyamatot jól illusztrálja, hogy a „klímaváltozás” 
lassan gyakoribb kifejezése a tervdokumentumoknak, mint a „fenntarthatóság” (Péti 
2011). E jelenség annak ellenére érzékelhető, hogy a klímaváltozás a legtöbb vélemény 
alapján a környezeti szempontok és a fenntarthatóság tervezési-fejlesztési integrációjának 
csak egyik tényezője (Pálvölgyi 2010, Czira et al. 2010). Mindenesetre megelőzése és a 
változásra való felkészülés – a fenntarthatósághoz hasonlóan – komplex és integrált meg-
közelítést igényel: ha a klímaváltozás figyelembevételével fejlesztünk, akkor a fenntart-
hatóság érdekeit is szolgáljuk. 

Napjaink európai és hazai fejlesztéspolitikájának másik fontos folyamata a városi di-
menzió térnyerése (EU 2010b, 2011b). A várospolitika ugyan nincs uniós hatáskörben, 
de az EU tagállamai egyre szorosabban összefognak e témában. Az együttműködés egyik 
fontos eredménye a soros magyar elnökség alatt elfogadott Budapesti Kommüniké (EU 
2011c), amely a demográfiai és klímaváltozási kihívásokkal szembesülő európai város-
térségeknek szóló ajánlásokat fogalmaz meg. A tervezésben is egyre inkább teret nyer a 
regionális szempontok mellett a városok és városkörnyéki agglomerációk, vonzáskörze-
tek központi szerepére épülő megközelítés. A város ugyanis a különböző ágazati fejlesz-
tések integrációjának legfontosabb terepe, és nem mellesleg a városfejlesztés sokakat 
elérő, jól csengő politikai üzenetté is formálható, hiszen az európai népesség túlnyomó 
többsége városokban él. 

A magyar EU-elnökség alatt nagyon fontos események zajlottak e témában. Már 
2009-ben felmerült, hogy a klímaváltozás lesz a magyar elnökség által az EU-tagállamok 
várospolitikai együttműködési fórumain felvetetett témák egyike. Ehhez kapcsolódóan a 
Belügyminisztérium Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkársága a magyar 
elnökség időszakában „Klímabarát városok – Kézikönyv az európai városok klímaválto-
zással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről” címmel angol nyelvű könyvet adott ki 
(MoI–VÁTI 2011).  

A kézikönyv 20 európai városi önkormányzat, európai szakmai szervezet és miniszté-
riumi partner bevonásával készült el. Olvasói célcsoportját az európai városok szakembe-
rei alkotják. A szerzőgárdát 46 külföldi és hazai szakértő alkotta, a munkát a VÁTI Terü-
leti Tervezési és Értékelési Igazgatóság, valamint a minisztérium munkatársai koordinál-
ták. A munka 270 oldalon, nagy merítéssel mutatja be, hogy mit lehet tenni városi szinten 
a klímaváltozás megelőzéséért és a klímaváltozásra való felkészülés érdekében. A kézi-
könyv összefoglalja a klímabarát város- és városkörnyéki politika, a városvezetés és a 
várostervezés tennivalóit, valamint a városüzemeltetés és a városfejlesztés feladatait 10 
ágazati témára bontva (gazdaságfejlesztés, katasztrófavédelem, közlekedés, energetika, 
építészet, társadalompolitika, szociális ellátás, egészségügy, klímatudatosság, vízgazdál-
kodás). A könyv bevált európai gyakorlatokkal és egyéb példákkal gazdagon illusztrálva 
mutatja be a lehetőségeket (218 gyakorlati példára épül).  

A magyar elnökség e kezdeményezése nem előzmény nélküli. A fenntartható város-
fejlesztés és a városi klímavédelem gondolata már 10 éve megjelent az EU tagállamainak 
várospolitikai együttműködésében. A sort a fenntartható közösségekről szóló Bristoli 
Egyezmény (2005) nyitotta meg, amelyet a fenntartható városfejlődéssel foglalkozó Lip-
csei Charta (2007) követett. Már kifejezetten a klímaváltozás városfejlesztési vonatkozá-
saira világított rá a Marseille-i Nyilatkozat (2008), a 2010-es Toledoi Deklaráció (EU 
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2010b) pedig az integrált megközelítés fontosságát és az EU2020 városi vonatkozásait 
hangsúlyozta. 

A téma a magyar EU-elnökséget követően még jobban kiteljesedhet. Az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) is kiadványt tervez megjelentetni 2012-ben, amely 
a várospolitikusoknak szól, a városok klímaváltozási sérülékenységére és adaptációs le-
hetőségeire fókuszál, s a magyar elnökség kézikönyvéből is meríti inspirációit. Magyar-
ország is továbbgondozza e témát: a Belügyminisztérium Területrendezési és Építésügyi 
Helyettes Államtitkárságának tervei között szerepel a kézikönyv magyar változatának 
idei megjelentetése, valamint további magyar kezdeményezésű európai szintű szak-
mai/szakpolitikai tájékoztatási és koordinációs lépések várhatók. Ez utóbbiak a 2011 má-
sodik félévében zajló lengyel EU-elnökség munkájához is kapcsolódnak, amelynek egyik 
fő témája a területi és városi dimenzió szerepe a jövő európai uniós finanszírozású fej-
lesztéseiben, az EU kohéziós politikájában. 

A városi klímapolitikában az Európai Unió globálisan is vezető pozícióban van. Fon-
tos szakmai és szakpolitikai műhelyek találhatók azonban az EU-n kívül is. Ezek közül 
az OECD kezdeményezéseit, ajánlásait és szakmai publikációit érdemes külön is említeni 
(OECD 2008, 2009, 2010; Corfee–Morlot et al. 2009, 2011). 

A klímaváltozás következtében változó környezeti tényezők Európában 

A klímaváltozás és a globális felmelegedés ténye egyre valószínűbbnek tűnik. Az időjá-
rás alakulása szerte a világon alátámasztja ezeket a változásokat, méghozzá általában a 
melegedés tényét. Azonban a folyamatok jövőbeli alakulását, azt, hogy a megfigyelt vál-
tozások valóban hosszú távra szóló markáns éghajlatváltozás jelei, vagy esetleg a megfi-
gyelttől eltérően alakul majd az éghajlat a jövőben, egyelőre teljes bizonyossággal eldön-
teni nem tudjuk. A klímamodellek eredményei sok esetben eltérnek, és jelenlegi területi 
felbontásuk is inkább csak országrésznyi, regionális területegységek változásainak előre-
jelzésére alkalmas. Ezért a szcenáriók eredményét inkább tájékoztató jellegűnek kell te-
kinteni, amihez képest a változások mértéke, helyi alakulása és olykor még előjele is el-
térhet. 

A klímaváltozás alapvető tüneteinek – az évi átlaghőmérséklet növekedésének, a csa-
padékmennyiség időbeli és térbeli módosulásainak – következményei felerősödve és 
koncentrálódva jelentkeznek a városokban. A városi környezet, elsősorban a beépítés, a 
burkolt felületek nagy aránya és az épületek fűtése sajátosan befolyásolja a városok ég-
hajlatát. Az így kialakult éghajlati rendszert nevezzük városklímának. A városklíma sajá-
tosságai a következők:  

1. a beépítéstől, a zöldterületek arányától függő, a környező nem urbánus térséghez 
képest magasabb hőmérséklet, ami nagyvárosokban 1–2 °C-ot is elérhet (ez a vá-
rosi hősziget);  

2.  a párologtató növények, szabad zöldfelületek kis száma miatt szárazabb levegő;  
3.  a csapadék gyors lefolyása és túlnyomó részének eltávozása a városi környezet-

ből; továbbá  
4.  a városszerkezettől, az épületek elhelyezkedésétől, magasságától függő, a termé-

szetestől erősen eltérő légáramlási rendszer.  
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Az utóbbi különösen a városi levegő cserélődését, a levegő szennyezettségének loká-
lis alakulását befolyásolja nagyon erősen. A városklíma a földrajzi fekvéstől függetlenül 
mindenhol a szélsőséges időszakok magasabb arányát mutatja a környező területekhez 
képest. Mindezek figyelembevételével érdemes áttekinteni, hogyan alakul a városok ég-
hajlata Európa egyes térségeiben a ma legvalószínűbbnek tartott szcenáriók alapján. Az 
Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) három szcenáriója (B1, A1B, A2) alap-
ján a hőmérséklet és a csapadék jövőbeli alakulását az 1. ábra térképei mutatják.  

1. ábra  
A hőmérséklet és a csapadék várható alakulása klímamodell-előrejelzések alapján 

 
Forrás: Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPPC) 2007. 

Észak-Európa 

Skandináviának, Finnországnak és a Balti-tenger vidékének klímája az előrejelzések sze-
rint összességében enyhébb és csapadékosabb lesz. Különösen télen várhatók jelentős 
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változások napjaink éghajlatához képest. A téli hónapok átlaghőmérséklete észak felé 
fokozódó mértékben növekszik, Lappföldön a növekedés mértéke 7 °C is lehet. Ugyan-
akkor a nyári átlaghőmérséklet is nő, a különbözet a 3 °C-ot is elérheti. A csapadék 
Skandinávia nagy részén és Finnországban éves átlagban 20–30%-kal is nőhet, sőt télen 
akár felével is magasabb lehet a jelenlegi értékekhez képest. A melegedés következtében 
a hóval borított napok száma Finnország déli részén, a balti államok területén és Norvé-
gia tengerparti sávjában felére csökkenhet.  

A növekvő csapadékmennyiség és az emelkedő hőmérséklet a városokban a város-
klíma hatására erőteljesebben érvényesül, mint a környező területeken. Mindezek követ-
keztében e térség városaiban telente elsősorban a nagy mennyiségű csapadék elvezetésére 
és hasznosítására, míg nyáron a hőhullámok megjelenésére kell felkészülni. A csapadék 
emelkedése várhatóan csökkenti a téli fűtési célú energiaigényt, nyáron azonban a déli 
területeken a hűtési igény fokozódása várható. A jelenleg nagy mennyiségben rendelke-
zésre álló vízenergia – elsősorban Skandinávia területén – továbbra is könnyen hozzáfér-
hető marad.  

Az atlanti térség 

Az atlanti térségben – ahová az Egyesült Királyság, Írország, Franciaország és Németor-
szág északnyugati területei, a Benelux államok és az Északi-tenger szigetei tartoznak – a 
hőmérséklet az év egészében várhatóan közel egységes mértékben 2–3 °C-kal nő a XX. 
század végi értékekhez képest. A várható éves csapadékösszeg a térség nagy részében 
közel változatlan lesz a maihoz képest; 5%-ot kismértékben meghaladó növekedés Skó-
ciában, míg hasonló arányú csökkenés Franciaország nyugati és középső területein várha-
tó. A csapadék szezonális eloszlása azonban alapvetően változik az előttünk álló évtize-
dekben: a téli csapadék jelentősen, 15–50%-kal nő, míg a nyári – déli irányban fokozódó 
mértékben – mindenhol csökken. Ez alól csak Skócia legészakiabb területei képeznek 
kivételt. A nagy sebességű széllel kísért viharok várhatóan a térség egész területén gya-
koribbá és intenzívebbé válnak. A tengerparti, alacsony tengerszint feletti – illetve külö-
nösen a mélyföldi – városokban a tengervízszint várható emelkedése jelent nagy kihívást. 

Mindezek következtében az atlanti térség városaiban télen a felesleges csapadék elve-
zetése, nyáron a csökkenő csapadék és a magas hőmérséklet következtében fellépő aszály 
jelenti a fő kihívásokat. Ezért e térségben mindenképpen célszerű a téli nagy mennyiségű 
csapadék visszatartására és a nyári időszakra való tárolására irányuló technológiai meg-
oldások kidolgozása és alkalmazása. A térség déli részén, elsősorban Franciaországban  
– annak északi területein is – fel kell készülni a hőhullámok gyakoriságának jelentős nö-
vekedésére. Franciaország területén évi 20–30 trópusi éjszakára kell számítani a XXI. 
század végére, ami a városklíma hatására a nagy beépítettségű településeken a nyár jelen-
tős részében szinte lehetetlenné teszi az éjszakai enyhülést.  

Közép-Európa 

Németország és Lengyelország nem tengerparti régióiban, a Cseh- és a Kárpát-meden-
cében az évi átlaghőmérséklet várhatóan közel azonos mértékben, 3 °C-kal nő; télen 
Lengyelországban, míg nyáron Magyarországon ennél 1 °C-kal magasabb átlaghőmér-
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séklet-emelkedést jeleznek a klímamodellek. A csapadék mennyisége a térség déli része-
in várhatóan nem változik, az északi részeken enyhe – 5%-os – emelkedés várható. Az 
atlanti térséghez hasonlóan azonban itt is átalakul a csapadék éves eloszlása, télen az 
egész térségben (észak felé fokozódó mértékben) nő, míg nyáron mindenhol (déli irány-
ban emelkedő tendenciát mutatva) csökken a lehulló csapadék mennyisége. Ez különösen 
a Kárpát-medencében okoz majd súlyos károkat, hiszen itt az éves csapadékmennyiség a 
térségen belül jelenleg is a legalacsonyabb. Az aszályos napok száma Közép-Európában 
a XX. század végére jellemző 20–25 napról 30–35-re emelkedik a XXI. század végére.  

A térség városaiban a legnagyobb problémát várhatóan a nyári hőhullámok időtarta-
mának és intenzitásának növekedése fogja okozni, különösen a régió déli térségeiben. 
Emellett télen az erősen csapadékos időszakok hosszának és az ekkor lehulló csapadék 
mennyiségének növekedése, valamint a téli csapadék halmazállapot-váltásának (hóról 
esőre) következtében hirtelen lezúduló magas árvizek, nyáron pedig az aszály jelentenek 
majd kihívást.  

A Földközi-tenger vidéke 

A mediterrán térségben az évi átlaghőmérséklet – a Földközi-tenger szigeteinek kivételé-
vel – mindenhol legalább 3 °C-kal nő, Andalúziában, illetve Bulgária síksági területein 
az emelkedés ezt is meghaladja. Különösen nagy mértékű a nyári időszak átlaghőmérsék-
letének növekedése, amely Dél-Olaszország kivételével a 4 °C-ot is meghaladhatja.  
A csapadék mennyisége az egész térségben – télen mérsékelten, nyáron erősen – csökke-
nő tendenciát mutat. Az Ibériai-félsziget nyugati, az Appennini-félsziget középső és a 
Balkán-félsziget teljes területén előreláthatólag a XX. század végi csapadékösszeg két-
harmada várható csak nyáron. E térség azonban aligha lesz érintett az Európa más részein 
fokozódó viharveszély által. 

A mediterrán városok éghajlata a városklíma jelenségei következtében kiugró mér-
tékben szélsőségessé válhat. Különösen igaz ez a nyári időszakra, amikor a napjainkra 
jellemző nagy forróság további fokozódására kell számítani. A trópusi éjszakák száma e 
térségben a nem beépített területeken is elérheti a 40–50-et, a városokban pedig – a vá-
rosklíma hatására – a forró éjszakák várhatóan ennél is gyakoribbak lesznek. A hőség 
nyáron súlyos vízhiánnyal párosulhat majd, amit az is tetéz, hogy a téli csapadék szintén 
csökkenő tendenciája következtében a természetes és mesterséges vízraktárak télen sem 
tudnak teljes mértékben feltöltődni.  

A klímaváltozást okozó emberi tevékenység, az üvegházgáz-kibocsátás területi  
különbségei Európában 

A legjelentősebb üvegházgáz-kibocsátó ágazatokat országos szinten viszonylag könnyű 
számba venni. Azonban, ha a városok által okozott kibocsátást próbáljuk részletesebben 
vizsgálni, már nehezebb a helyzet. A városlakók energiafogyasztása, az általuk használt 
termékek többnyire nem helyben okoznak üvegházgáz-kibocsátást, bár a városlakók fo-
gyasztási kultúrája határozza meg termelésüket. Jól mutatja ezt a kibocsátások ágazati 
alakulása. Az EU 27 tagállamának gázkibocsátása összességében 2008-ban 11,3%-kal 
volt kisebb, mint 1990-ben, és szinte minden ágazatnál csökkent; egyetlen jelentős kivé-
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tel a szállítás. A meghatározó ágazat az energiatermelés, az összes kibocsátás 30%-ával, 
a szállítás a második, 20%-kal. 

2. ábra  
Az EU 27 tagállamának üvegházgáz-kibocsátása 2009-ben 

 –   30 000
30 001 –   90 000
90 001 – 200 000

200 001 – 600 000
600 001 – 

1000 tonna 
CO -egyenérték2

 
Forrás: Eurostat, Környezet- és energia-adatbázis, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1& 

language=en&pcode=ten00072&plugin=1. 

Közlekedés 

Néhány területen egyértelműen azonosítani lehet a városok hozzájárulását a gázkibocsá-
táshoz; ilyen például a közlekedés, amit a nagyvárosok szétterülése (urban sprawl) miatt 
fokozódó közlekedési igény is fokoz. A közlekedés okozta üvegházgáz-kibocsátás Euró-
pában egyértelműen a gazdaságilag legfejlettebb országokban a legmagasabb, de érdemes 
összehasonlítani a gépkocsiállománnyal is. A legtöbb autó Németország útjain fut, de a 
második helyezett nem a jelentős gázkibocsátó Egyesült Királyság, hanem Olaszország. 
Spanyolország és Franciaország szintén jelentős gépkocsiállománnyal bír, mégis azonos 
kategóriába esnek, mint Lengyelország, amely az előbbihez képest feleannyi, az utóbbi-
hoz mérve pedig kétharmadnyi autóval rendelkezik. Németország és az Egyesült Király-
ság esetében érdemes megemlíteni a rendkívül elterjedt közúti fuvarozást mint jelentős 
gázkibocsátót. A listavezető államok esetében ez is állhat a nagy kibocsátás hátterében 
(2. ábra). 

Ha a gázkibocsátás zömét okozó gépkocsik mennyiségét, méghozzá a teljes számu-
kat, és nem a jólétet kifejező ezer lakosra jutó számukat nézzük, már sokkal élesebb kü-
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lönbségeket és meglepően eltérő területi eloszlást találunk (3. ábra). A gépkocsik száma 
az üvegházgáz-kibocsátás mellett a fogyasztói szokásokra is következtetni enged. Ebből 
a szempontból különösen figyelemreméltó a gépkocsiállomány koncentrációja Észak-
Olaszország, Dél-Franciaország és Spanyolország földközi-tengeri partvidékének szinte 
folyamatos tömbjében. Ennek a térségnek sem a népsűrűsége, sem a gazdasági fejlettsége 
nem indokol ilyen nagyszámú autót. Különösen éles a kontraszt a fejlett és városiasodott 
angol, belga és holland régiókkal.  

3. ábra  
A gépkocsik száma régiónként 2009-ben 

1000 darab
 –   500,0

500,1 – 1000,0
1000,1 – 1900,0
1900,1 – 3500,0
3500,1 – 

 
Forrás: Eurostat, Regionális közlekedési adatbázis, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tran_r_vehst 

&lang=en. 

A városok másik meghatározó üvegházgáz-kibocsátója a fűtés és a lakossági energia-
felhasználás, amelyek viszont a statisztikákban nem különülnek el elég jól. Csökkenésük 
egyértelmű az EU tagállamaiban, viszont ez az eredmény sokban köszönhető volt az ez-
redforduló körüli időszak enyhe teleinek is, az elmúlt években pedig az energiahordozók, 
fűtőanyagok drágulásának. 

A városok növekedése 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2006-os jelentésében (European Environment 
Agency 2006) felmérte a városi területek 1990 és 2000 közötti növekedésének mértékét. 
Az eredmények egyértelműen mutatják, hogy a városok szétterülése erőteljes volt ebben 
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az időszakban, bár a hagyományos nagyvárosi agglomerációkban már kevésbé. Az eleve 
nagy népsűrűségű Benelux államokban, Dél-Angliában, Németország nyugati részén, 
Párizs környékén már kialakultak a nagy elővárosi rendszerek. Inkább a gyorsan fejlődő 
dél-európai és a volt szocialista országok városai körül nőtt nagymértékben a beépített 
terület. Sajátos folyamat a tengerparti üdülővárosok növekedése ebben az időszakban, 
főleg Spanyolországban, ami a ’90-es évek hatalmas idegenforgalmi és építőipari kon-
junktúrájának volt köszönhető. Figyelemre méltó a kisebb, gazdaságilag kevésbé megha-
tározó városok fokozódó terjeszkedése is, ami a városi életmód változásának is köszön-
hető, bár a vidékről való beköltözés is erőteljes folyamat volt. 

4. ábra  
A városi területek növekedése 1990 és 2000 között 

1 –   5 %
6 – 10 %
10 % felett 

Több mint 50 000 lakos 0 –   60
61 – 100

A városi és beépített területek növekedése Városi térségek Zöldháttér-index, %

 
Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség – European Environment Agency 2006. 



416 KOHÁN ZOLTÁN ÉS SZERZŐTÁRSAI 

A környezeti változásokkal szembeni társadalmi ellenállóképesség regionális  
különbségei 

Egy település lehetőségeit a változó környezeti feltételekhez való alkalmazkodásban fő-
leg a társadalmi és gazdasági ereje határozza meg, de sok múlhat a városvezetés felké-
szültségén, kreativitásán is. A rugalmasság és megújulóképesség alapvető szükséglet egy 
folyamatosan változó feltételrendszerben, még a legerősebb, legfejlettebb térségekben, 
városokban is. A gazdaságilag erősebb városok valószínűleg többet tudnak tenni a 
mitigáció terén is, bár előfordulhat, hogy éppen nagy CO2-kibocsátásuknak köszönhetik 
kedvező anyagi helyzetüket. A város gazdasági ereje nagyon sok esetben elegendő a klí-
maváltozás hatásainak mérséklésére. A legtöbb esetben a műszaki és humán infrastruktú-
ra átalakítása, fejlesztése a legfontosabb feladat, ami jelentős beruházásokat igényelhet. 
Ezért először érdemes megvizsgálni az európai régiók gazdasági fejlettségét. A városok 
fejlettsége természetesen erősen különbözik egy-egy régión belül, de a legtöbb esetben 
adott régión belül a klímaváltozás hatásai hasonlóak minden településen.  

5. ábra  
Az egy főre jutó GDP az Európai Unió és az EFTA országaiban 

 –   8 600
8601 – 14 100

14 101 – 19 700
19 701 – 25 099

25 100 – 29 200

65 001 – 
37 801 – 65 000
29 201 – 37 800

(EU-27 átlag alatt)

Euró/fő

 
Forrás: Eurostat, Regionális adatbázis, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en& 

pcode=tgs00005&plugin=1. 

Hátrányos helyzetű térségek 

A térkép nemcsak a vélhetően leginkább alkalmazkodóképes térségeket jelöli ki, hanem 
azokat is, ahol összefüggően, nagy területen gyenge a gazdaság. A hátrányos helyzetű 
térségekben az egyes városok arra sem számíthatnak, hogy tágabb földrajzi környezetük 
kedvezőbb folyamatai segíthetnek az alkalmazkodás feladatainak megoldásában.  
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Az ilyen térségekben jellemző elvándorlás miatt szakmai háttér, emberi erőforrás sem 
feltétlenül marad ennek megoldására. A gazdasági elmaradottság együtt jár a hátrányos 
helyzetű lakosság, a szegények, a bevándorlók nagy számával is. Ezeknek a csoportok-
nak megsegítésére lényegesen kevesebb lehetőség jut akkor, ha a város maga is hátrányos 
helyzetű. Ezek a városok tehát önmaguk alig vagy egyáltalán nem tudnak válaszolni a 
klímaváltozás kihívásaira, miközben „jó esélyük” van arra, hogy aktív szerepük nélkül a 
változások inkább rontják, mint javítják helyzetüket. A problémák tehát könnyen egy 
önmagába záródó rossz kört alkothatnak. Itt fokozott állami segítségre, beavatkozásra 
van szükség. Nem véletlenül éppen az ilyen térségekben igyekeznek a megújuló energia-
forrásokat hasznosító termékek (például napelemek, szélerőmű-alkatrészek) gyártását 
meghonosítani, illetve a zöld gazdaságfejlesztést ösztönözni. 

Hátrányos helyzetű csoportok 

A városok minden lakóját érintik a változó éghajlat közvetlen, fizikai hatásai. Azonban 
az azonos környezeti hatások is kedvezőtlenebbül érintik azokat, akik nem képesek a 
szükséges alkalmazkodásra, akik rosszabb körülmények között élnek, és akik egészségi 
állapotuk, koruk, lakáskörülményeik miatt eleve kiszolgáltatottabbak. Így a társadalmi  

6. ábra  
A 64 év felettiek aránya a 15–64 évesekhez képest, 2007 

 – 15
16 – 20

31 – 
26 – 30
21 – 25

Százalék

 
Forrás: Eurostat, a fenntartható fejlődés indikátorai, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1& 

language=en&pcode=tsdde510&plugin=1. 
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szempontból hátrányos helyzetben lévők inkább ki vannak téve a veszélyeknek, felkészü-
lési lehetőségük korlátozott, ami őket különösen sérülékennyé teszi. Ha figyelembe vesz-
szük azt is, hogy a klímaváltozást elősegítő folyamatokért elsősorban a tehetősebb, fo-
gyasztói szempontból aktívabb rétegek általában nagyobb mértékben felelősek, akkor a 
társadalmi igazságosság szempontjából is nagyon kritikussá válik a hátrányos helyzetű 
csoportok jövője a változó klímában. A hátrányos helyzetű csoportok között különösen a 
szegénységi szint közelében vagy alatta élők, az idősek, a fogyatékkal élők és a beván-
dorlók sérülékenyek.  

A klímaváltozás szempontjából két kiemelten érzékeny társadalmi csoportot alkotnak 
a gyermekek és az idősek, hiszen nemcsak az aktív alkalmazkodás okoz gondot nagy 
többségüknek, hanem egyébként is érzékenyebbek az időjárás változására, a szélsőséges 
helyzetekre (hőhullámok, gyors időjárási változások, viharos szelek stb.). Európa foko-
zódó öregedésével egyre nagyobb feladatot jelent segítésük, nemcsak az egészségügy, de 
a szociális ellátórendszer, sőt, a katasztrófavédelem számára is. 

A speciális földrajzi helyzetű térségek problémái 

A kontinentális léptékű földrajzi különbségek mellett külön figyelmet kell szentelni né-
hány olyan térség sajátos problémáinak, ahol a helyi földrajzi tényezők hatása igen erős, 
meghatározó. Azokról a térségekről van szó, ahol a természeti adottságok a megszokott-
nál erősebben és átfogóan befolyásolják a települések életét. Európában kifejezetten ilyen 
térségek a tengerpartok, a hegyvidékek és a szigetek. 

A partvidékek 

A tengerpartok esetében a globális melegedés okozta tengerszint-emelkedés, valamint a 
valószínűleg erősödő viharok okozta fokozott erózió és csökkenő hajózási biztonság a 
legjelentősebb változás. Ezek közül a hatások közül a tengerszint emelkedése a legismer-
tebb és hosszú távon a legjelentősebb, a társadalom számára legnehezebben elviselhető 
változás. A XX. században a tengerszint-emelkedés a megfigyelések alapján 17–22 cm 
volt. Az IPCC 2007-es negyedik értékelő jelentése 2100-ra további 18–59 cm-es emelke-
dést tart valószínűnek, igaz más értékelések ennek a kétszeresét is elképzelhetőnek tartják 
(Allison et al. 2009). Ez a hosszú távon, a grönlandi jégtakaró teljes elolvadása esetén vár-
ható 7 m feletti emelkedéshez képest még a jelenlegi eszközökkel valószínűleg kezelhető 
változás lesz. Rövid távon – néhány évtizeden belül – sokkal jelentősebb probléma lesz, s 
már most is aktuális a parti erózió fokozódása. A néhány deciméterrel magasabb átlagos 
tengerszint a várhatóan fokozódó erejű szelekkel párosulva rendkívül komoly eróziós káro-
kat okoz, amire a partvédő műveket, hidakat, kikötőket és a parti településeket egyaránt fel 
kell készíteni. Európában különösen fontos ez a kérdés, mivel a kontinens partvidékeinek 
nagy része eleve pusztuló part. Technikailag a legtöbb esetben megvalósítható a veszélyez-
tetett partvidék megóvása vagy feladása, azonban ennek költségei igen nagyok lehetnek. Az 
EU 2001-ben elindított EUROSION-projektje (European initiative for sustainable coastal 
erosion management) éppen ezeket a problémákat és a leginkább érintett térségeket tárta 
fel. A projekt keretében nemcsak a partvidék szakaszaira, de azok NUTS 2-es régióira is 
elvégezték az érintettség értékelését (European Comission 2004). 
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Európa partvidékeinek mintegy 20%-a tekinthető eróziósnak, a legnagyobb mérték-
ben a Földközi-tenger vidékén, míg a Balti-tengernél a legkisebb az arányuk (7. ábra). 
Igen jelentős az erózió hatása, évente mintegy 15 km2 területet rombol le vagy károsít 
erősen, ugyanakkor Európa tengerparti településeinek lakossága a XX. század második 
felében több mint a kétszeresére nőtt, és 2001-re elérte a 70 millió főt (8. ábra).  

7. ábra  
Az eróziós jellegű partvonal aránya a partvonal teljes hosszából, 2004 
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Forrás: EUROSION. 

8. ábra  
A földcsuszamlások száma 1790 és 1990 között Anglia déli partvidékén 
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Forrás: Ibsen és Brunsden 1996. 
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Speciális helyzetben vannak Európa régi, építészeti, történelmi emlékben gazdag ki-
kötővárosai, ahol a partvédelmet az építészeti örökség megóvásával együtt kell megolda-
ni. Ennek nehézségeit szemléltetik a Velence és Szentpétervár megóvására szolgáló gát-
rendszerek építése körüli heves viták is. 

A tengerszint emelkedése a talajvízben is megváltoztatja az édesvíz és a nagyobb sű-
rűségű sós víz egyensúlyát. Ennek következtében a partok közelében az ivóvizet adó víz-
bázisok sóssá válhatnak, a talaj szintje, stabilitása megváltozhat. Az ivóvízellátás veszé-
lyeztetése a kisebb szigetek esetében különösen kritikus lehet, például a Földközi-
tengeren. A sós víz beszivárgása a vele érintkező építmények, vezetékek, csövek korrózi-
óját okozhatja. A védekezés és kárelhárítás ezen hatásokkal szemben különösen a parti, 
kikötői létesítmények esetében okoz igen jelentős többletköltségeket. 

A hegyvidékek 

A hegyvidéki területek esetében a várható hőmérsékleti változások és a rendkívüli inten-
zitású csapadékok kritikus jelentőségűek. A globális felmelegedés a magashegységek 
növényzeti öveinek lassú eltolódását, a fagyos, illetve hótakarós napok számának csök-
kenését okozza. Ezek elsősorban a vidéki gazdaság átalakulását okozzák, de az idegen-
forgalom és faipar olyan jelentős tényezők ezekben a térségekben, hogy a városok is 
közvetlenül érzékelik ezeknek a válságát. A síturizmus azoknak a szektoroknak egyike, 
amelyekben a klímaváltozás hatása a legnagyobb (WTO, UNEP 2008). Az OECD (2007) 
részletes elemzése alapján az Alpok területén a természetes úton hóbiztos területek száma 
(legalább 30 cm vastag hótakaró legalább 100 napon át egy évben, hóágyúzás nélkül) 
2 °C-os átlaghőmérséklet-emelkedés hatására kétharmadára, 4 °C-os melegedés hatására 
harmadára csökkenne a jelenleginek, amint az alábbi, OECD-adatokat bemutató 1. táblá-
zat mutatja.  

1. táblázat 
A hóbiztos síterepek számának alakulása az Alpok országaiban 

A hóbiztos síterepek száma 
Ország A síterepek 

száma jelenleg 1 °C-os melege-
dés esetén 

2 °C-os mele-
gedés esetén 

4 °C-os mele-
gedés esetén 

Ausztria 228 199 153 115 47 
Svájc 164 159 142 129 78 
Németország 39 27 11 5 1 
Franciaország 148 143 123 96 55 
Olaszország 87 81 71 59 21 

Összesen 666 609 500 404 202 

Forrás: WTO, UNEP, 2008. 

A melegedéssel együtt járó változékony időszakok, a fagyás–olvadás váltakozásának 
gyakoribbá válása a közlekedés biztonságát veszélyezteti, ez a városok esetében hatvá-
nyozottan igaz. Azonban a környezetbiztonságnak speciális oldalai is előtérbe kerülnek a 
hegyvidéken, a hirtelen lezúduló, nagy intenzitású csapadék okozta árvizek és az örök 
fagy kiengedése vagy a heves csapadékkal a legmagasabb régiókban gyakoribbá váló 
felszínmozgások, omlások, csuszamlások miatt. Ezek látszólag nem városi problémák, de 
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éppen a települések rendelkezésére álló tér szűkössége miatt könnyen elérik az említett 
tömegmozgások, árvizek az települések belterületét is. A katasztrófavédelem számára 
ezek a síksági területekhez képest több és nehezebb feladatot jelentenek, amit a dombor-
zat miatti nehezebb megközelíthetőség gyakran tovább fokoz.  

A szigetek 

A kisebb szigetek esetében a földrajzi elzártság és a kis terület az a két tényező, amely 
fokozza a klímaváltozás okozta nehézségeket, és speciális szempontok figyelembevételét 
követeli meg az alkalmazkodás során. A legmarkánsabb az elzártság hatása az Atlanti-
óceán kisebb szigetein, ahol a viharos időjárás miatt gyakran nehéz és korlátozott meg-
közelítést a gyakoribbá váló viharok még tovább ronthatják. Ez a helyi társadalom és 
gazdaság minden szegmensét érinti, és tovább rontja a szigetek népességmegtartó erejét. 
Az anyagi erőforrásoknak a kis területből adódó korlátozottsága, például a vízkészlet, a 
termelési lehetőségek szűkössége a kis lélekszámmal párosulva kifejezetten sérülékennyé 
teszi a szigetek gazdaságát. Korlátozott mértékű és kevéssé diverzifikált erőforrásaikkal a 
klímaváltozás okozta kihívásoknak éppúgy nehezen tudnak megfelelni, mint a szárazföld 
hátrányos helyzetű városai. A Földközi-tengeren például ilyen alig megoldható probléma 
lehet a szigetek településein az ivóvíz biztosítása, Nyugat-Európában pedig a parti erózió 
elleni küzdelem, a kikötők fejlesztése. A fiatalok elvándorlása, a helyi lakosság elörege-
dése a környezeti változásokhoz való alkalmazkodás szüksége nélkül is nehéz és kiszol-
gáltatott helyzetbe hozza szerte Európában ezeket a közösségeket még a nagyobb szige-
teken is. A viszonylag népes és gazdaságilag fejlett Man-sziget népessége is erősen öre-
gedő, amint az alábbi két korfa jól mutatja (9. ábra). 

9. ábra  
A Man-sziget korfája a 2000-es és a 2010-es népszámlálási adatok alapján 
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Forrás: U. S. Census Bureau, International Data Base – USA Népszámlálási Hivatal, nemzetközi adatbázis, www.census.gov 

/population/international/data/idb/informationGateway.php. 
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A társadalom válaszlehetőségei 

A városok természetesen nemcsak hozzájárulnak a klímaváltozáshoz, hanem nagyon sok 
téren meg is próbálkoznak megelőzésével, hatásainak csökkentésével és az alkalmazko-
dással. A válaszlehetőségek feltárása, összegyűjtése során meglepő módon viszonylag 
kevés térségspecifikus megoldással lehet találkozni. Az energiatakarékosság és az épüle-
tek hőszigetelése még a melegebb mediterrán országokban is fontos. A víztakarékosság 
és a fenntartható, környezetbarát belterületi vízrendezés fejlesztésében sok esetben éppen 
a vízzel jól ellátott nyugat- és észak-európai országok járnak élen. Az emberi egészségre 
gyakorolt hatás válaszlépéseinek vizsgálatánál pedig figyelembe kell venni, hogy a hűvö-
sebb klímához szokott lakosság számára Észak-Európában a kevésbé kiugró csúcsértékek-
kel járó hőhullámok is éppen olyan kellemetlenek, mint délebbre a 40 °C-ot megközelítő 
értékek. Így az egészségügy, a szociális ellátás számára éppúgy kihívást jelentenek min-
denhol. A fő különbség nem is a megoldások különbözőségében van, hanem azok arányai-
ban és megvalósításuk módjában. Ez utóbbi különösen erősen függ a lokális tényezőktől. 

Statisztikai adatok Európa egészére ebben a vonatkozásban meglehetősen kis mérték-
ben állnak rendelkezésre, amit egyrészt a megoldások folyamatos fejlődése, napról napra 
gyarapodó száma, másrészt az a viszonylag rövid idő magyaráz, amióta alkalmazni kezd-
tük őket. Az egyes helyi példák számából és jellegéből leszűrhető, hogy Nyugat- és Dél-
Európa országai sok területen nagy lépéseket tettek már. A technológiai és módszertani 
fejlesztésekben különösen sok újdonságot mutatott fel az Egyesült Királyság, Hollandia, 
Svédország, Finnország az elmúlt években. Spanyolországban a helyi kezdeményezések 
nagy száma, az általános közérdeklődés igen szembeötlő, míg a kisebb mediterrán orszá-
gok, Málta, Ciprus, Görögország leginkább az őket közvetlenül sújtó vízhiány megoldása 
terén példamutatóak. 

A megújuló energiaforrások használata 

A megújuló energiaforrások használata az egyik olyan tényező, ami ha nem is részlete-
sen, de az egész kontinensre kiterjedően vizsgálható. Az egyes energiafajták felhasználá-
sában valóban jól megfigyelhetők a földrajzi adottságok. A napsütéses órák magas száma 
(3000 óra felett évente) kiváló lehetőségeket ad a napenergia közvetve vagy közvetlenül 
villamos energiává alakítására Dél-Európában. Spanyolország ebben élen jár, a beépített 
kapacitások (4 MW körüli teljesítmény) és a szükséges eszközök gyártása terén is. 
Ugyanakkor Németország viszonylag kedvezőtlenebb földrajzi adottságai ellenére még 
ennél is több energiát állít elő a napfény segítségével, ami egyértelműen a német gazda-
ságpolitika támogatásának és a fejlett termelői háttérnek, a tőkeerős beruházóknak kö-
szönhető. A szélenergia hasznosításában a tengerparti országok, különösen Dánia, Né-
metország és az Egyesült Királyság a legkiemelkedőbbek. A szélenergia az egyéb meg-
újuló energiaforrásokkal kevésbé jól ellátott közép-európai országokban is komoly sze-
repre tett szert, például Ausztriában. A geotermikus energia termelése nehezebben terjed 
el, a beruházások magas költségei és a termálvíz kitermelésével járó környezeti problé-
mák miatt. Inkább az egyedi, földszivattyús megoldások fejlődése várható nagyobb 
számban, és ez szerte Európában jól használható megoldás. A vízenergia kihasználására a 
korábban kiépült kapacitások után már kevés új lehetőség van, és a környezeti megfonto-
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lások miatt ezek megvalósítása is kétséges. Itt is technológiaváltásra lenne szükség, a 
folyók helyett fokozottabban a tengervíz mozgási energiájának kihasználása és a kismé-
retű, akár városon belül is elhelyezhető erőművek fejlesztése lehet a jövő útja.  

10. ábra  
Megújuló forrásból származó energiatermelés, 2009 
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Forrás: Eurostat, Környezet és energia adatbázis, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language 

=en&pcode=ten00082&plugin=1. 

A települési zöldfelületek 

Az alkalmazkodás egyik több szempontból is nagyon fontos és hasznos lehetősége a vá-
rosi zöldfelületek növelése, fejlesztése. A zöldterületek hatásosan csökkentik a városi 
hősziget jelenségét, a beépített területek általában száraz levegőjét párásítják, és a város-
lakók fizikai felfrissítése mellett az esztétikai, természetközeli élmény nyújtásával az 
általános közérzetet is jobbá teszik. A városi klímavédelemben tehát nem véletlenül van 
kulcsszerepük. Az Eurostat Urban Auditja keretében vizsgált európai városok zöldterüle-
teinek aránya elég jól megközelíti az európai szinten valóban meglévő területi különbsé-
geket. Az EEA 2010-es átfogó jelentésében publikált térképen (11. ábra) jól kirajzolódik 
a nyugat- és dél-európai városok viszonylag kis zöldterületaránya, ami részben a korábbi 
építési hagyományokkal, a sűrű városszerkezettel magyarázható. A déli városokban elvi-
leg sokkal nagyobb szükség lenne a zöldfelületekre, azonban a meleg és száraz nyári 
klíma még napjainkban is megakadályozza, vagy csak igen nagy költségekkel teszi lehe-
tővé a zöld parkok kialakítását. Az itteni zöldterületeken inkább az árnyat adó fák domi-
nálnak, míg a csapadékosabb közép-európai városokban a kisebb növények, virágosker-
tek alkalmazása kaphat sokkal nagyobb teret. 
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11. ábra  
A városi zöldterületek aránya, 2010 

0 – 10 31 – 4021 – 3011 – 20 51 – 6041 – 50 71 – 8061 – 70 Nincs adat Nincs
 adatszolgáltatás 

Forrás: EEA (2010b). 

A földrajzi különbségek integrálása a klímavédelmet szolgáló elemzésekbe 

A természeti környezet most zajló és előrelátható változásai a korábbi, mért értékeken 
alapuló tervezést sok területen elavulttá tették. Nemcsak a megvalósítás technikai részle-
teinek, de maguknak a fejlesztési céloknak a kijelölésében is figyelembe kell venni a 
klímaváltozást modellező előrejelzések, becslések eredményeit. A modellezések eredmé-
nyein kell alapulnia a tervezésnek is. Az árvízvédelemben, a területhasználatban, a város-
szerkezetben, a gazdaságfejlesztésben, a vízellátásban, az egészségügyben egyaránt szük-
ség van a jövőbeli természeti folyamatok figyelembevételére. Csak ennek a szemléletvál-
tásnak a segítségével lehetséges a hatékony alkalmazkodás a klímaváltozáshoz. A klí-

Százalék 
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mamodellek eredményei napjainkban túlságosan eltérőek és sok szempontból bizonytala-
nok ahhoz, hogy konkrét fejlesztési célokat, célértékeket tűzhessünk ki segítségükkel. 
Azonban átgondolt és bölcs értékeléssel, több klímamodell eredményeinek összevetésé-
vel kiválaszthatók azok a főbb változások, trendek, amelyeket figyelembe kell venni. 

A sérülékenységvizsgálatok használata 

A klímaváltozás hatásaiban megnyilvánuló jelentős mennyiségi és minőségi különbség, 
valamint a térségek speciális helyzete a fejlesztési tervek, alkalmazkodási és mitigációs 
stratégiák számára szükségessé teszi a földrajzi különbségeknek a megszokottnál sokkal 
átfogóbb ismeretét és értékelését. A városoknak nem egyszerűen a nemzeti, térségi gaz-
dasági-társadalmi térben betöltött szerep alapján kell fejlesztési céljaikat felépíteniük, 
hanem a klímaváltozás miatt változó környezeti adottságokat és folyamatokat is be kell 
építeniük a tervekbe. A térségi és városi tervezésben egyaránt nagy segítséget nyújtanak 
ehhez a sérülékenységvizsgálatok, kockázatértékelések. Mivel a sérülékenység önmagá-
ban a mindennapi életben, de a területi tervezés és értékelés terén is nagyon széles érte-
lemben használható, érdemes egy-egy szűkebb folyamatra, tényezőre értelmezve vizsgál-
ni. Így beszélhetünk a hőhullámokkal, aszállyal, árvízzel, tengerszint-emelkedéssel vagy 
éppen gazdasági folyamatokkal, jogi változásokkal kapcsolatos sérülékenységről. A ha-
tást kiváltó tényezők mellett az azt elszenvedők köre is széles lehet, egyaránt szó lehet 
országok, régiók, települések vagy bizonyos társadalmi csoportok, vállalkozások sérülé-
kenységéről. A sérülékenységvizsgálatok nagyban segítik a jövőbeli változásokhoz való 
alkalmazkodást, a szükséges beavatkozási területek, csoportok, intézkedések kiválasztását. 

A céloknak megfelelően többféle sérülékenységértékelési módszer létezik. A közös 
bennük, hogy több indikátor összevetésével létrehozott komplex mutatók, az értékelés 
végeredménye pedig többnyire dimenzió nélküli szám. A több indikátor felhasználásával 
válik lehetségessé az adott folyamat sokrétű hatásrendszerének modellezése. Például a 
Climate Change Vulnerability Index (CCVI) nevű komplex mutató, amelyet az egyes 
országok éghajlatváltozással szembeni sérülékenységének vizsgálatára fejlesztettek ki, 42 
gazdasági, társadalmi és környezeti mutatót használ fel. Az European Environment 
Agency pedig éppen most készít elő egy átfogó sérülékenység- és adaptációs értékelést 
az európai városokra a klímaváltozás hatásaival kapcsolatban. 

Az egyik ismert sérülékenységértékelési módszer a CIVAS (Climate Impact and 
Vulnerability Assessment Scheme) -modell, amelyet a magyarországi kistérségek eseté-
ben használt a VÁTI a klímaváltozást okozó néhány fontosabb tényező hatásainak érté-
kelésére. A CIVAS-modell keretében három tényező meghatározásával és összevetésével 
határozható meg a sérülékenység. A kitettség az éghajlati elemek vagy a tőlük függő ter-
mészeti körülmények állapotát jellemzi, esetünkben klímamodellek alapján számolva a 
jövőben várható állapotra vonatkozik. Az érzékenység a hatás elviselőjének időjárásfüggő 
viselkedése (például aszályhajlam, erdőtűzkockázat). A kitettségből és az érzékenységből 
vezethető le a várható hatás. A hatás és a térségre jellemző alkalmazkodóképesség (társa-
dalmi-gazdasági „erő”) összevetésével készíthető el az éghajlatváltozási sérülékenység 
komplex mutatója. A 12. ábra a CIVAS-modell alkalmazását mutatja be a hazai kistérsé-
gekre az aszály várható alakulása szempontjából. 
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Adaptív megközelítés 

A sérülékenységértékelések azonban csak bizonyos konkrét adatok alapján képesek kije-
lölni a beavatkozási területeket. Abban az esetben, ha a vizsgált tényezők jövőbeli alaku-
lása bizonytalan, vagy olyan összetettek a folyamatok, hogy nem lehet modellezni őket 
kellő biztonsággal, olyan tervezési módszert kell találni, amely képes ezeket a bizonyta-
lanságokat kezelni. A klímaváltozás esetében ez gyakran így van, az egyik lehetséges 
megoldás pedig az adaptív tervezés, amelynek során az előre nem látható tényezőknek 
helyet adnak a tervezés során. A végső célállapot kijelölése ebben az esetben csak na-
gyon általánosan van megfogalmazva, úgy, hogy eltérő megvalósulási feltételek között is 
vállalható legyen. Az árvízvédelemben például ebben az esetben nem konkrét vízálláshoz 
rendelt elöntés elleni biztonságot írnak elő, hanem „csak” azt, hogy az adott térség vagy 
település árvízvédelmét biztosítani kell. Az adaptív tervezés igen nagy kreativitást és 
körültekintést, rugalmasságot kíván a tervezőktől és a végrehajtóktól egyaránt. Módszer-
tanilag az adaptáció a tervek rendszeres felülvizsgálatán alapul, vagyis ebben az esetben 
alapvető a releváns tényezők, folyamatok állandó megfigyelése, az észlelt változások 
értékelése, és ez alapján a terv konkrét feladatainak rendszeres felülvizsgálata, megújítása. 

A fenti módszertani megoldások sok esetben már bizonyítottak, de még nem váltak a 
településirányítás és -tervezés eszköztárának megszokott részévé, ahogyan maga a klí-
maváltozásra való felkészülés sem. A fenti példák és adatok talán segítenek felismerni, 
hogy milyen fontos az új megközelítések alkalmazása, az átgondolt, a jövő nemzedékek-
nek is szóló tervezés és fejlesztés. 
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Resume 

Climate change is a serious global challenge and the role of cities is fundamental in the fields of mitigation and 
adaptation. In Europe – especially under the umbrella of the policy initiations done by the European Union – 
climate change has an emerging significance in the development policy, spatial policy and urban development 
issues. 

As the challenges of cities related to climate change show a great geographical diversity in the European 
Union it is worth taking a closer look at some examples of this diversity and examine some geographical 
aspects of this field. This publication is based mainly on the handbook “Climate-Friendly Cities” which was 
issued by the Hungarian EU presidency. The paper introduces some examples for European level regional 
differences of the greenhouse gas emissions, social challenges and mitigation measures related to climate 
change. The paper also outlines some ideas about climate-relevant problems of regions with special 
geographical features such as coastal or mountainous regions and islands. As a conclusion, it describes the 
measures how to consider spatial diversity of climate change effects during the analysing activities of the 
planning processes. 


