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Bevezetés 

 

Az éghajlatváltozás és a környezet romlása veszélyezteti a megélhetést és a jövőbeli 

fenntarthatóságot a világon mindenhol. 

A változás más mozgatórugói mellett, mint például a globalizáció és a gyors technológiai 

változás, jelentősen megváltoztatják a munkaerőpiaci igényeket és a szükséges készségeket. A 

hétköznapok és a vállalati folyamatok sok területen innovatív, tiszta és környezetbarátabb 

megoldásokat követelnek meg. A munkáltatóknak és munkaerőpiacnak is hozzá kell járulni a meglévő 

iparágak és folyamatok környezetbarátabbá tételéhez. Munkahelyek zöldítéséhez szükséges készségek 

rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a változások időben és térben mi több elfogadható módon meg 

tudjanak történni. 

A zöld gazdasági koncepció világszerte előtérbe került a 2008. évi globális pénzügyi válság óta. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Párizsban tartott 21. konferenciáján, 2015-ben (Platform for 

AdvancingGreen Human Capital 2016) megerősítették azt az elképzelést, hogy a gazdaságot, a 

társadalmat, oktatást és képzést mobilizálják az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítésére. 

Jelenlegi gazdaságunk nemcsak túl sok környezetszennyezést okoz, hanem túl kevés lehetőséget 

is kínál a világ fejletlenebb részén élők számára. A tiszta energiára való áttérés nem pusztán a tisztább 

levegőről szó; erkölcsi, kulturális és gazdasági követelmény is. 

Kimondhatjuk, hogy a jövőbeli gazdasági növekedés a tisztességes munka és az emelkedő 

életszínvonal a jelenlegi nemzedék azon képességén múlik, hogyan képes kezelni és helyreállítani 

azokat a természeti értékeket, amitől mindennapi életünk és a gazdasági tevékenység függ. A jövőbeli 

gazdasági növekedés, amelybe a szolgáltatásoknak egyre növekvő jelentősége lesz a globális 

kereskedelemben, ösztönzőleg fog hatni az ehhez szükséges készségek fejlődéséhez. Szintén 

kimondhatjuk, hogy a zöld növekedési stratégia hatással van a szegénység felszámolására irányuló 

erőfeszítésekre is, különösen a vidéki területeken. 

  



 

1. fejezet: Általános információk 
1.1 Az európai zöldé válás rövid története 
A környezeti mozgalom, mint jelenség egy állandóan jelentősen változó képződmény, amely 

elutasítja a hagyományos értékeket, és a leegyszerűsített magyarázatokat. Paul Hawken 

„mozgalomnak” nevezi azokat környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteket, amelyek világszinten 

két millió nem kormányzati szervezetet (NGO-kat) foglalnak magukba, és akik a környezetre, az őslakos 

jogokra és a társadalmi igazságosságra koncentrálnak. Hawken szerint ez a valaha létező „legnagyobb 

társadalmi mozgalom az egész történelemben”. 

A "Zöld" jelzőt először, politikai mozgalmak használták és ez nagyon gyorsan begyűrűzött 

Európába is. Az első zöld párt, amely sikereket ért el, a svájci zöldek csoportja volt. A 70-es évek 

második fele és a 80-as évek első fele között a Zöld mozgalom Európában, több országban is megjelent. 

Elmondhatjuk azt, hogy amikor a Zöldek megjelentek a politikai színtéren, nem a 

környezetvédelem volt az általuk képviselt értékek között az egyedüli legfontosabb kérdés. 

Ugyanakkor jelen volt még a (nők) jogainak kérdése is; felmerült a béke és a leszerelés problémája; és 

felmerült a harmadik világgal való szolidaritás problémája is. 

A zöldpártok megjelenésével egy időben került sor 1979-ben az Európai Parlamentben az első 

közvetlen választásokra. Ekkor hoztak létre az Európai Zöldek és a Radikális Pártok egy közös listát 

(CEGRP) a minél jobb választási eredmény elérése érdekében. Végül egyetlen zöld képviselő sem került 

be a Parlamentbe, de nem sokkal ezután számos új zöld párt alakult Európa szerte. 

1999-re a Zöldek már jelentős képviselettel rendelkeztek az Európai Parlamentben. Csatlakoztak 

az European Free Alliance szövetséghez EFA (ez egy regionalista és demokratikus nacionalistákból álló 

csoport), ezzel létrehozva az akkori negyedik legnagyobb frakciót az Európai Parlamentben. 

Egy másik fontos mérföldkő az Európai Zöldek számára az Európai Zöld Párt (EGP) 2004-es 

alapítása Rómában, mint az első politikai párt, amely közös páneurópai választási kampányt folytatott. 

2007 óta létezik FYEG az Európai Zöld Párt ifjúsági szárnya, összegyűjtve a fiatal zöld aktivistákat, 

mozgalmakat és szervezeteket Európában. 

Egy évvel később az Európai Zöld család tovább nőtt a Zöld Európai Alapítvány (GEF) 

létrejöttével. A sikeres nemzeti zöld politikai alapokon nyugvó mozgalmak a GEF-et azzal a céllal hozták 

létre, hogy arra ösztönözzék az európai polgárokat, hogy aktívan vegyenek részt a politikai 

megbeszélésekben, és az európai demokrácia kialakításában. 

2009-ben a Zöldek közös európai választási kampányt indítottak - „A Green New Dealfor Europe” 

-, amely az európai gazdaság zöld alternatíváira összpontosított. Azóta aktívan előmozdították az 

Európai Unió előtt álló problémák fokozatos és fenntartható megoldásait. 

A legutóbbi, 2014-es európai választások óta a Zöldeknek/EFA-nak 51 képviselője van az Európai 

Parlamentben, 18 ország és 4 régió képviseletében. 

 

1.2 A zöldé válás fő irányai 
A környezettudatosság, mára már beépült a köztudatba, gyors fejlődésnek indult és az 

újgazdaság alapelvévé vált. A gazdasági átmenet megvitatásához használt terminológia gyorsan 

változik, és alkalmazkodik a változó igényekhez. A növekedéssel együtt új fogalmak jelennek meg (mint 

például a LOHAS, az egészséges és a fenntartható életmódon élő emberek), ám úgy tűnik, hogy ezeknek 



az új kifejezések a jelentése, mint például a környezetbarát vagy a fenntartható, a felhasználókkal 

együtt változik. 

Egy tanulmányban például a fenntarthatóság több mint hatvan különböző definícióját írták le. 

Egy dolog biztos: Ennek az új szótárnak a zöld a fő árnyalata. A növekvő „zöld gazdaságot” a „zöld tőke” 

táplálja, amelyet „zöld technológia” működtet, és a „zöld galléros” munkahelyek alkotják. Zöldek a 

legmenőbb autók (hibridek), és a legmenőbb ruhák is (kender és bambusz) és a legmenőbb 

színészeknek is „zöld” a kedvenc színük (Leonardo DiCaprio, CameronDiaz és Robert Redford). 

Régebben a „zöld”fogalomhoz a földhöz ragadt hippiket, az áldozatokat, a lecsúszott második vonalbeli 

embereket társították. A zöld határozottan benne van. Ez mostanra gyökeresen megváltozott. 

 

 

 

2. fejezet: Zöld munkahelyek 
2.1 Mik a zöld munkahelyek? 
A zöld munkahely, mint elképzelés egy most is fejlődő koncepció, ezért nehéz megmondani 

pontosan mit is jelent. Ez a dinamikus koncepció azon a tényen alapszik, hogy minden termék, 

szolgáltatás vagy technológia pótolható egy másikkal, ami az energia és anyagfogyasztás 

szempontjából hatékonyabb, a kibocsátás és az egyéb szennyezés szempontjából jobb, mint az előző 

volt. Ezért meglehetősen bonyolult egyértelmű határokat húzni, hogy mi tekinthető zöld ágazatnak, 

ökoiparnak vagy zöld munkahelynek. 

A zöld munkahelyek olyan foglalkoztatási helyek, amelyek hozzájárulnak a környezet 

megőrzéséhez vagy helyreállításához, olyan hagyományos ágazatokban, mint a gyártás és az építés, 

vagy az új, feltörekvő ágazatokban, például a megújuló energia és az energiahatékonyság területén. 

A zöld munkahely fogalma magába foglalja azokat a munkahelyeket, amely hatására 

fenntartható szintre csökkenek a környezeti hatások. Ez a meghatározás magában foglalja azokat a 

munkahelyeket, amelyek hozzájárulnak az energia és a nyersanyagok fogyasztásának csökkentéséhez, 

a gazdaság szénmentesítéséhez, az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség megóvásához és 

helyreállításához, valamint a hulladék és szennyezés keletkezésének minimalizálásához. Ez a „zöld 

munkahelyek” tágabb fogalma, amely magában foglalhat minden olyan új munkahelyet, amelynek az 

átlagnál kisebb az ökológiai lábnyoma, akár ha csak csekély mértékben járult is hozzá a környezeti 

teljesítmény javulásához. 

A zöld munkahelyek száma folyamatosan növekszik az EU-ban. Az Eurostat becslései szerint a 

foglalkoztatás az EU-28 környezetvédelmi gazdaságában a 2000. évi 2,9 millió teljes munkaidős 

egyenértékről 4,3 millió teljes munkaidős egyenértékre nőtt 2012-ben. Az EU-28 környezetgazdasága 

671 milliárd eurót termelt, ezzel 271 milliárd euró hozzáadott értéket állított elő 2012-ben (Eurostat, 

2015 (a)) 

A zöld munkahelyek ugyanolyan fizetéssel, előnyökkel és juttatásokkal járnak, mint a 

hagyományos munkahelyek, ám jelenleg nincs elég képesített munkavállaló, hogy betöltse ezeket. Itt 

jön Ön a képbe. Ha úgy gondolja, hogy ezeken a területeken szerezne mérnöki diplomát vagy MBA 

fokozatot jó helyen jár. A zöld gazdasági társaságoknak emberekre van szükségük termékeik 

gyártásához, telepítéséhez, értékesítéséhez és forgalmazásához. Definíció szerint a legtöbb 

zöldgalléros munkahelyi szintű, például ilyen a meglévő épületek energiatakarékos világítással és 

ablakokkal történő utólagos felszerelése vagy napelemek, vagy zöldtetők telepítése. Ezek 



foglalkoztatási lehetőségeket teremtenek a korábban munkanélküliek vagy alulfoglalkoztatottak 

számára, és fellendítik a helyi gazdaságokat. 

Amint Friedman a New York Times-ban írja: „Nem lehet egy terméket környezetbarátabbá tenni, 

legyen az autó, hűtőszekrény vagy közlekedési rendszer, anélkül, hogy okosabbá ne tennénk azt - 

okosabb anyagok, okosabb szoftverek használatával vagy okosabb kialakítással. Ez azt jelenti, hogy ha 

a,  „zöld” szabványok figyelembe vételével tervezzük meg és gyártjuk ezeket , úgy „zöldgalléros” 

munkahelyeket hozunk létre, amelyeket azután sokkal nehezebb kiszervezni. ” 

 

 

2.2 Zöld munkahely keresés  
A legtöbb tekintetben a zöld munka keresése nem különbözik bármilyen más típusú munkától. 

Az alapok, mint például a megfelelő önéletrajz készítése, az önéletrajz publikálása, motivációs 

kísérőlevél írása, a keresés szűkítése és így tovább, ezek nagyon hasonlóak mindkét típusú munkánál. 

Ami különbözik, az a szemszög, ahogyan keresi a munkát, és a potenciális munkaadóknak feltett 

kérdéseket. A következő kérdőív segítséget nyújt Önnek azon kérdések azonosításában, amelyeket a 

keresés során meg kell vizsgálnia vagy fel kell tennie: 

 

ÉLETKÖRÜLMÉNY 

Miért fontolgatja, hogy munkahelyet változtat? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Az Önnek legmegfelelőbb állást keresi most vagy csak egy ideiglenes állást szeretne addig, amíg meg 

nem találja az ideálisat? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mikor tervezi karrierjének megváltoztatását? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ön szerint mi a legszükségesebb jelenlegi karrierjében? (például magasabb fizetés, rugalmasság, 

juttatások, mentorálás, növekedési potenciál, vezetői tapasztalat, fenntarthatósági tapasztalat stb.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mik az Ön személyes tervei a döntést követő két évben? (házasság, költözés, házvásárlás, gyerek 

vállalás) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Milyen hatással lesznek ezek az Ön döntésére? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS 

Hol akar élni és dolgozni? (az ideális nagyváros / város / közösség) Vegye figyelembe nem csak a 

helyszínt, hanem olyan kérdéseket is, mint például, hogy van-e a helyben zöld munka, szabadtéri 

tevékenységek, ingázás hossza, mérete, család közelsége, stb). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Soroljon fel öt helyet, amelyek teljesíthetik ezeket a feltételeket! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SZEMÉLYES JELLEMZŐK 

Sorolja fel Ön szerint mik az erősségei. Mit gondolnak Önről munkatársai, főnöke, házastársa az ön 

számára fontos emberek és legjobb a barátai? (Ilyenek például új ötletek kitalálása, megvalósítása, 

kutató munka, csapatépítés.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Írja le jellemző tulajdonságait. Hogyan jellemeznék Önt a barátai és ismerősei? Hogyan jellemeznék 

Önt a szakmai kollégái (főnökök, munkatársak)? (Ezek lehetnek például összpontosítás a részletekre, a 

fenntarthatósági kérdések iránti elkötelezettség, rugalmasság, pozitív hozzáállás, feddhetetlenség.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mit szeret csinálni és miért? 

Ezek közül mi a legfontosabb a karrierje szempontjából, és miért? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ugyanazt a választ adta mindkét kérdésre? Magyarázza meg hogy miért válaszolt igennel, de azt is, ha 

nemmel válaszolt! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

MUNKA 

Írja le az Ön szerint ideális munkát 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mutassa be az ideális munka környezetet. (Ide tartoznak például az önálló munkavégzés, a munka és a 

magánélet egyensúlya, a rugalmasság, a nonprofit státusz) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



Milyen munkát szeretne végezni a napi rutin szerint? (Például a kutatás, írás, előadások tartása, adatok 

elemzése) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Miért szeretné ezt a munkát végezni? Ez a munka lehetővé fogja tenni, hogy megvalósítsa álmait? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mit nem akar csinálni? Lehet ez a munka környezettel vagy a munka tartalmával kapcsolatos dolog is. 

(Pl.: kötött munkaidő, íróasztal munka, magas elvárások teljesítése, túl sok kompromisszum, hosszú 

ingázás.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Melyik iparágban vagy iparágakban szeretne dolgozni? (Lehet, hogy még nem ismeri az összes 

lehetséges ipart, de jegyezze fel azokat, amelyekre gondol, például a tisztább termelés, a zöld épületek, 

tanácsadás stb.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ezeken az iparágakon belül milyen típusú cégekre gondolt? (Például, ha a tisztább termelésről 

beszélünk, akkor azon belül mire gondolt?  Szél, napenergia, vagy a biodízel stb.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Látott olyan állás hirdetést, ami megfelelt ezeknek a szempontoknak? Ha igen hol találta ezt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ha nem látott még, hogyan tudná létrehozni az ideális munkahelyet saját maga számára? 

(Gondolkodjon el, hogy indítana-e saját vállalkozást, szeretne-e két részmunkaidős állásban egyszerre 

dolgozni stb.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mekkora jövedelmet és ellátást szeretne? Mi az a minimum, ami még kielégíti az igényeit? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ha átmeneti periódusra van szüksége, akkor milyen munkákat (teljes munkaidős vagy részmunkaidős) 

szeretne erre az időszakra, hogy jobban el tudja helyezni magát, hogy végül megtalálja az Ön számára 

ideális munkát? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

Célzott keresés 

Noha a lehetőségek tárháza elég nagy, ez a gyakorlat segít kialakítani egy elképzelést arról, hogy 

mit szeretne csinálni; az ön érdeklődési területeinek; a már meglévő tapasztalatának és 

képzettségének, valamint az ön érdeklődési körének megfelelő; munkahelyeken. A fenti kérdőív segít 

kialakítani ezt, de számos más publikus és online forrás áll rendelkezésre, amelyek szintén segítenek 

megtalálni az Ön számára legmegfelelőbb munkát. 

 

Végezzen kutatását 

Tudjon meg mindent a szervezetről vagy szervezetekről, amelyek iránt érdeklődik. Az egyes 

vállalkozások webhelyén történő látogatáson kívül, a kiegyensúlyozottabb kép érdekében keressen 

független információkat a vállalatról vagy a nonprofit szervezetektől. 

 

Kapcsolat rendszer 

A legtöbb munkát nem hirdetik nyilvánosan. Beszéljen barátaival és rokonaival, és derítse ki, 

hogy a kívánt munkához hasonló munkákban dolgoznak-e, vagy ismer-e valakit, aki igen. Vegye fel a 

kapcsolatot ezekkel az emberekkel, és kérjen tőlük információt, tanácsokat. A legtöbb ember szívesen 

mesél a munkájáról, de ne rabolja feleslegesen az idejüket és jól készüljön fel a beszélgetésre. Gondolja 

végig milyen más korábbi kapcsolattal rendelkezik, például a főiskolai vagy egyetemi iskola társak,  

professzorok, korábbi szakmai kapcsolatok és volt kollégák, kérjen tőlük javaslatokat vagy 

iránymutatást. 

 

Népszerűsítsd magad 

Ha nem népszerűsíti saját magát, senki más nem fogja megtenni ön helyett. A készségek, a 

képzés, az oktatás, a szakértelem és az érdeklődési köre teszi önt egyedivé és különbözteti meg önt a 

versenytársaitól. Lehet, hogy az ön előélete nem kapcsolódik közvetlenül az Önt érdeklő zöld 

munkához, de lehet egy olyan egyedi nézőpontja, amelyet a szervezet eddig még nem ismert. Készítsen 

egy kétperces előadást, amelyben bemutatja, hogy miért ön a megfelelőbb ember erre a munkára. Ez 

magában foglalhatja az alábbiakat: dolgozott a fenntarthatósági iparban, ismeri ezt a piacot; üzleti és 

környezetvédelmi ismeretekből felsőfokon képzett; kiváló kutató és író; jól kezeli az embereket, 

együttműködő képes és csapatjátékos; és jól tudja ösztönözni az embereket a problémák kreatív 

megoldására. 

 

Kövesse az irányelveket 

Ha egy szervezet e-mailen, normál levélben vagy más módon szeretné kérdéseit feltenni vagy 

ajánlatát továbbítani, ügyeljen arra, hogy időben kövesse útmutatásaikat. Néhány nap vagy hét eltelte 

után telefonon érdeklődjön. 

 

Legyen rugalmas 

A környezettudományi végzettséggel rendelkező diplomások különféle foglalkozási ágakban 

dolgoznak úgyis, mint lobbista, biztonsági mérnök, ökológus, közegészségügyi ellenőr és 

környezetvédelmi ügyvéd. Lehet, hogy álmai állását nem találta még meg, ezért szélesítse látókörét, 

és gondoljon egyéb zöld munkahelyekkel kapcsolatos munkákra, amelyek ugyanazokat vagy hasonló 

képességeket igényelnek. Jelentkezzen önkéntesnek, tanuljon tovább, vagy részmunkaidőben 

dolgozhat ezen a területen, mielőtt teljes munkaidőben elkötelezné magát. 



 

Ne csak egy vállalatnál végzett munkára gondoljon 

Meg van rá az esély, hogy a megálmodott zöld munka, amire vágyik, most nem található, vagy 

nem elérhető a lakóhelyén vagy abban az iparágban, ahol dolgozni szeretne. Az új zöldgazdaságban 

nagy igény lesz az innovatív gondolkodókra és tanácsadókra, akik tanácsadóvá vagy konzultánssá 

válnak saját vállalkozást alakítanak. Ugyanazt kell tennie egy zöld vállalkozóknak, mint bármelyik másik 

terület vállalkozójának: végezzen kutatást. Vannak olyan könyvek és online források, amelyek 

segítségével megtudhatja, alkalmas-e ön egyéni vállalkozónak Hagyja, hogy készségei, érdekei és 

értékei vezéreljék, kérjen szakszerű üzleti segítséget, és meg fogja találni a piaci rést, jelentsen bármit 

is az, hogy zöld. 

 

Folyamatosan fejlesszen 

Kaizen:  A japánok versenyképességének kulcsa,  Masaaki Imai a kaizen-t úgy határozza meg, 

mint „továbbfejlesztést… a magánélet, az családi élet, a társadalmi élet és a munka folyamatos 

fejlesztését”. 

A vállalatok ezt az elvet alkalmazzák a változások megkönnyítésére és az alkalmazottak 

potenciáljának maximalizálására. Ön azt mondhatja, hogy egyre több vállalat alkalmazza a kaizen-t 

(akár tudják, akár nem) a hulladék és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, több 

újrahasznosításra és kevesebb energiafelhasználásra. A kaizen-t alkalmazhatja a saját karrier útján is, 

mivel figyelembe veszi a környezetbarát munkák lehetőségeit. 

 

A zöld munkahelyek jövője 

Ha eddig még nem látta volna be ki, akkor is igaz az, hogy a zöld foglalkoztatás gyorsan növekszik. 

Zöldnek lenni nem azt jelenti, hogy csak egy dolognak él. Úgy tűnik, hogy minden szakterületre, 

felsőfokú végzettséghez, szakképzettségre és szakmai érdeklődésére létezik zöld munkalehetőség, 

vagy ha még nem létezik, akkor hamarosan fog. A munkahelyek annyira változatos területeken vannak 

és lesznek, mint maga a munka világa. 

A www.careerbuilder.com szerint 2007-ben az első 25 zöld munka között hidrológus, 

környezetvédelmi mérnök, természettudomány tanár, alapkezelő, közgazdász, környezetvédelmi 

ügyvéd, tájépítész, vadon élő biológus és szennyezés-ellenőrző mérnök volt. Az ökotudatos 

munkahelyek beépülnek minden vállalat szervezeti hálóba, és a jövőben ez a szövetanyag zöld lesz. 

 

 

2.3 Mit jelent a környezettudatosság az oktatásban és 

képzésben? 
A szakértők előrejelzése szerint a következő évek a zöld gazdaság csúcspontjává válnak az egész 

világon, felkészülnek-e a vállalatok elegendő képzett személyzettel ennek a megnövekedett munkának 

az elvégzésére, a fenntarthatóságra, az öko-kereskedelemre és a zöld marketingre összpontosító 

munkahelyeknél, vagy bármelyik feltörekvő szakterület valamelyikére? Meg fogja-e valósítani a 

környezeti kompetencia és az új technológiák ismereteit, amelyekre ezeknek a vállalkozásoknak 

szüksége lesz? 

Főiskolák és egyetemek, felnőttképzési központok, szakiskolák, üzleti iskolák és sok más oktatási 

intézménynek fel kell készülni az új zöld munkaerő felkészítésére, az előttünk álló feladatokra, mert 

több százezer új munkavállalókra lesz szükségünk, napelem parkok telepítésekre, szélerőmű parkok 



építésére, a régi épületek felújítása, hogy környezetbarátabbak legyenek, és elvégezzenek a több száz 

olyan munkát, amelyek létfontosságúak az ipar számára. Szükséges képzési és tanúsítási programok 

nélkül a zöld korszak leáll, mielőtt még elkezdődne és értéket teremtene. 

A hagyományos munkák zöld változatának, például kereskedőknek, ácsoknak, hegesztőknek, 

villanyszerelőknek és vízvezeték-szerelőknek ugyanolyan vagy hasonló készségeket kell 

megkövetelniük, mint a nem zöld munkakörben. Néhány zöld munkahelyhez azonban speciális 

képzésre vagy tanúsításra van szükség. Például az építőiparban minden, a helyszín kiválasztástól az 

épület tervekig, igényel egy új látásmódot annak érdekében, hogy legalább az alapvető dolgokat meg 

tudjuk vizsgálni, ez sok esetben további képzést igényel. Az újrahasznosított, újrahasznosítható és 

fenntartható módon előállított anyagok ismerete és felhasználása, a szigetelés, a nem mérgező 

ragasztók és festékek magasabb szintű szabványai, a speciális ablakok és napelemes rendszerek, a zöld 

tetők, valamint a geotermikus fűtési és hűtési rendszerek telepítése csak néhány példa. 

Szerencsére, ahogy a zöld épületek iránti kereslet gyorsan növekszik, szerte a világon számos 

főiskola és egyetem rendelkezik bizonyítvánnyal és fokozattal a fenntartható építés területén, így az új 

piaci igényekre reagálva az oktatás és képzés különböző szinteken zajlik. 

Sok hagyományos főiskola vagy egyetem interdiszciplináris programokat kínál, amelyek 

kifejezetten a potenciális zöld munkahelyekhez kapcsolódnak. A mezőgazdaságtól az állattartásig 

terjedően minden területen új szemlélettel oktatják a környezetvédelmet és a fenntarthatóságot. 

Bizonyos területek, mint például az építészet, a gépipar és az elektrotechnika, a biológiai és 

földtudományok, az egészségtudományok és még sok más, közvetlen képzést kínálnak. 

A jogi iskolák is reagálnak a jogi ismeretek szükségességére a környezetvédelmi jog területén. A 

bíróságok egyre inkább, bevonódnak az ezen a területen zajló vitás ügyek rendezésébe, és valószínűleg 

egyre növekszik a környezetvédelmi kompetenciával rendelkező ügyvédek iránti igény. 

Most a közösségi főiskolák, egyetemek, műszaki képző intézetek és más oktatási intézmények 

bővítik azokat a programokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az új zöld munkaerőt felkészítsék az 

ismeretekre és készségekre, amelyek az üzleti élet előmozdításához szükségesek.  

 

 

3. fejezet: Zöld készségek 
3.1 A zöld munkahelyek létrehozásához szükséges készségek 
Az utóbbi években, számos zöld növekedési és zöld foglalkoztatási stratégiát valósítottak meg. 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a hatások enyhítésére irányuló politikák egyre inkább a 

társadalom, a gazdaságok, a vállalkozások és a munkavállalók változásának mozgató rugóivá váltak az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés felé. Ismert tény, hogy az „alacsony szén-

dioxid-kibocsátású gazdaság” olyan alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrásokon alapuló 

gazdaságra vonatkozik, amelyek minimális üvegházhatású gáz kibocsátással járnak a bioszféra felé, 

különösen igaz ez a szén-dioxidra. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság elérésére irányuló 

erőfeszítések szükségszerűen befolyásolják a gyártott és fogyasztott termékek és szolgáltatások 

összetételét, emiatt a munkaerőpiacot és a készségek fejlesztési politikáját is, és elmozdulnak a nagy 

ökológiai lábnyomot hagyó technológiák irányából az egész gazdaságot átívelő környezetbarátabb 

technológiákkal folytatott tevékenységek felé. Ezért az inkluzív zöld növekedés irányába történő 

előrelépéshez környezetbarát munkahelyeket kell létrehozni, amelyekben a környezeti felelősséget 

érző, szakképzett munkaerő dolgozik. 

 



3.2 A zöld gazdasághoz szükséges készségek 
Amint azt az OECD (2012) megjegyzi, a készségek a 21. század globális pénznemévé váltak. 

Megfelelő készségek nélkül egyetlen gazdaság sem képes elérni a zöld növekedést. Zöld munkahelyek 

nélkül nem lehet felgyorsítani az inkluzív növekedést. 

A „készség” számos jelentéssel és szinonimával rendelkezik, mint például képesség, 

kompetencia, alkalmasság és tehetség. Amikor közgazdászok, szociológusok, technokraták és 

pszichológusok a „készségről” beszélnek, gyakran úgy tűnik, hogy különböző dolgokról beszélnek. 

Különösen akkor, ha a készségeket a jelen század társadalmi és gazdasági folyamatainak leírására 

használják, akkor azt „személyes minőségnek” lehet definiálni, amelynek a következő három alapvető 

jellemzője van, és ezt az elnevezést „PES” fogalomnak hívták, amint az az 1. ábrán látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra A „PES” készségek fogalma 

forrás: OECD (2012) What is Skill? An Inter-disciplinary Synthesis 

 

A neoklasszikus közgazdaságtanban a készség az emberi tőke egyik fő alkotóeleme. Az oktatás 
és a képzés a készségek felhalmozódásának befektetése. A szakértők szerint a készségek elsajátítása, 
értékelése és felhasználása társadalmi szempontból is meghatározó folyamat. Ez azt jelenti, hogy a 
készségek elsajátítását attitűdök és elvárások határozzák meg, amelyekre a társadalmi normák 
vonatkoznak, míg a készségek elsajátításának lehetőségeit a társadalmi osztály korlátozza. A készségek 
használatát a szervezeten belül befolyásolja az alkalmazás minősége és vezetési stratégia valamint ez 
kultúra függő is. 

A zöld gazdaságban az átmenet és a strukturális változások sajátos kihívásokat jelentenek egyes 
iparágakban, valamint speciális készségekre és a környezetbarát politikákra van szükség a 
készségfejlesztéshez. A zöld gazdaságban szükséges készségek értékelésének a következőkön kell 
alapulni: 

1. A zöld gazdaság hatása a munkaerőpiacra, amelynek teljes és integrált elemzése arról szól, 
hogy a zöld növekedés hogyan változtatja meg a munkaerő iránti keresletet és a 
munkaképesség iránti igényt. 
2. Jobban össze kell hangolni a munkaerő-piaci és a szakképzettségi politikákat más zöld 
növekedési politikákkal, például a környezetvédelmi és ökoinnovációs politikákkal. 
3. A munkaerő-piaci és a szakképzettséggel kapcsolatos politikákat be kell építeni a szélesebb 
ágazati politikákba, például új zöld ágazatok fejlesztésére vagy a meglévő ágazatok 
környezetvédelmi szempontból fenntarthatóvá tételére irányuló kezdeményezésekbe. 
Például az energia hatékony építkezés előmozdítása. 

A „PES” készségek fogalma 
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4. A meglévő munkahelyek környezetbarátabbá tétele nagyobb számú dolgozót érint, 
különösen olyan munkaigényes ágazatokban, mint az építőipar és a mezőgazdaság. Ennél 
fogva ezeknek a munkájukat elvesztő munkavállalóknak lehetőségeket kell biztosítani, hogy 
máshol az így megváltozott termelési módszerekbe befogadják őket, ehhez viszont 
folyamatos képzésük szükséges, hogy el tudják sajátítani az új zöld készségeket. 
5. A magas színvonalú munkahelyek előmozdítása az átmenet és a szerkezeti változások 
során, nagy figyelmet kell fordítani a munkavállalók jogaira, mivel a létrehozott zöld 
munkahelyek formális munkahelyek, és szükségszerűen extrém társadalmi párbeszédet és 
ökobarát munkakörülményeket igényelnek. 
 

 

 

3.2.1 A hat fő hajtóerő 
Egy jövő kutató tanulmány szerint a változásnak hat mozgatórugója van, amelyek befolyásolják 

a zöld gazdaságban a készségek iránti igényt, amint az az 2. ábrán látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra A zöld készségek iránti kereslet hat mozgatórugója 

forrás:  Institute fortheFuture (2011) ReportonFutureWork Skills-2020 

 

A környezetbarátabb gazdaságban szükséges készségek iránti igényt a következőképpen lehet 

összefoglalni: 

 

Vezérelvek Elsődlegesség 

Terület/szektor 
A készségek követelményei 

1. hatalmas élettartam Az idősödő népesség igényei és követelményei, az emberek 
egyre inkább egészségesebb életmódot akarnak folytatni 
Fontos, hogy mit esznek, hogyan dolgoznak és hol élnek, az 
egészségtudatos életmód egyre nagyobb teret hódít. 

2. feltörekvő okos 
gépek rendszerek 

Az ember és gép kapcsolata, amely megjelenik a gyártási 
folyamatokba, oktatásba, biztonságban, virtuális világban és 
az emberi élet gyakorlatilag minden területén. Az új 
generációs automatizált rendszerek, felváltják az embereket 
továbbfejlesztik a gépek emberi készségeit és képességeit. 
(ROBOS) 

3. Számítógépesített 
világ 

A „minden programozható” korszak. Kölcsönhatásban az 
adatokkal, Adat mintázatok, Adat bázis alapú tervezés a 
kívánt eredmények eléréséhez. 
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4. Új típusú média 
gazdaság 

Kifinomult készségek az új multimédia technológiákhoz, 
amelyek a multimédia technológiákból alakulnak ki. Új 
kommunikációs nyelvek fejlesztése. 

5. túltelített 
szervezetek 

A hagyományos / szervezet alapú elméleteket felváltása a 
játéktervezés, az idegtudomány és a boldogságra törekvő 
pszichológia területén. Ezek a területek új eszközkészletet és 
képzési módszertant igényelnek, és ezzel alakítják az 
emberekben élő társadalmi, gazdasági és politikai képet. A 
szociális technikák előmozdítják a termelés és az 
értékteremtés új formáit. 

6. Hatékonyabb 
globalizációs 
folyamatok 

Tovább a földrajzi határokon átnyúló integráció felé. A 
munkahelyteremtés, az innováció és a politikai hatalom nem 
lenne a fejlett országok monopóliuma. Az erőforrásokkal és 
az infrastruktúrával korlátozottan rendelkező fejlődő 
országok kerülnének előtérbe a globálisan már jól 
összekapcsolódott világban. 

 

 

3.3 Készségfejlesztő intézkedések a zöld gazdaságban 
a) A környezetvédelmi jogszabályok jobb megértése, nemcsak a vállalatokra előírt jogi követelmények 

miatt, hanem (és sokak, szerint, ami a legfontosabb) azért, hogy megértsük azokat az okokat, amelyek 

miatt ezekre a szabályokra és törvényekre úgy tekintünk, mint a környezetvédelmi kérdésekre adott 

válaszokra. 

b) Jobb kommunikáció, amelynek célja a környezettudatosság és az együttműködés érzésének 

megteremtése a munkavállalók körében, oly módon, hogy a termelési folyamatban a „zöldebb” 

gondolkodásmód „alulról felfelé” épüljön fel, nem pedig „felülről lefelé” ”(szakértők szerint 

az„erőszakmentes kommunikáció” elősegíti a dolgozók közötti együttműködés kialakítását). 

c) Általános képesség a tudományos tények megértésére, a környezet romlási folyamatának 

megértésére és a teljes környezetvédelmi oktatás fejlesztésére. 

Példaként a brazil alapfokú oktatás gyenge színvonalát említhetnénk a legfőbb akadálynak ebben a 

folyamatban, de hangsúlyozzuk, hogy a „tudományos megközelítés megértetése a munkavállalókkal” 

hatékonyabban szolgálja azt a célt, hogy készség szinten használják ezt a tudást és ne pusztán csak 

azért tegyék meg azt, amit kérnek tőlük, mert megparancsolták nekik, hanem inkább azért mert 

meggyőződésükké vált.  

d) Konkrét tudományos kísérleteket végeztek, hogy bebizonyítsák az emberi tevékenység milyen 

környezeti pusztulást eredményező folyamatokat indított el és ezeknek milyen gazdasági, társadalmi 

és egészségügyi következményei vannak. 

e) Az emberek környezetvédelmi elkötelezettsége fenntarthatóbb munkahelyeket eredményez, ami 

társadalmilag is előnyösebb. Szakemberek szerint ezt nemcsak a szakképzésben vagy a felsőoktatásban 

kellene tanítani, hanem az alapoktatásban (az általános iskolákban és a középiskolákban is), mint 

tudatosságnövelő és a környezeti elkötelezettséget előmozdító fogalmat. A szakemberek úgy vélik, 

hogy nagyon fontos az, hogy környezetvédelmileg képzett szakemberek a zöld munkahelyek 

betöltésére is képezve legyenek. 

 

 

 



3.4. Zöld készségek ellenőrző lista 
1 szint 2 szint 3 szint 

1. 
Tervezői 
ismeret 

Öko tervezés tervezett szétszerelés, tervezett újrahasznosíthatóság, 
környezettudatos tervezés, energia hatékonysági 
tervezés, jogszabályi és az előírásoknak való megfelelés 

Zöld termelés Jogszabályi előírásoknak való megfelelés, termelési 
hulladék visszavezetése a termelésbe 

Anyag specifikáció  

Életciklus 
elemzés/költség 

 

2. 
Hulladék 
ismeret 

Hulladék mennyiségi 
nyomon követése 

hulladék termék arány számítása, anyagmérleg, hulladék 
audit 

Hulladék képződés 
felmérése 

anyag/összetevő áram elemzés, erőforrás elosztás 
térképezés, életciklus elemzés 

Hulladék gazdálkodási 
rendszer 

Célkitűzés, törvényi és rendeleti előírások betartása, 
begyűjtési rendszerek, válogatás, hulladékciklus-kezelés, 
3R megvalósítás (csökkentés, újrafelhasználás, 
újrahasznosítás), veszélyes hulladék kezelése, 
hulladéklerakókkal kapcsolatos követelmények, 
kommunikációs / végrehajtási kampányok 

Hulladék minimalizálás Ipari szimbiózis, termelési hulladék visszavezetése a 
termelésbe  

Hulladékfeldolgozási 
technológiák 

Újrafeldolgozás, energetikai hasznosítás 

3. Energia 
ismeret 

Energia felhasználás 
minimalizálása 

Energia felhasználás csökkentési programok, Hulladék hő 
hasznosítása, energiahatékonysági programok, energia 
hatékony eljárások, , kommunikációs / végrehajtási 
kampányok, megnövelt beruházási kedvezmény az ilyen 
technológiák és rendszerek számára 

Energia irányítási 
rendszerek 

Célkitűzés, törvényi és rendeleti előírások betartása, 
energia alapállapot felmérése és a változás nyomon 
követése, energia audit, energia áttekintés, 
kommunikációs / megvalósítási kampányok 

Energia mennyiség 
nyomon követése  

A célok és a jelentések nyomon követése, fél órás adatok 
felhasználása, almérők használata, számítógépes 
adatgyűjtés/tárolás és energiagazdálkodási rendszerek, 
energia adat-feldolgozó/elemző szoftver rendszerek 

Energia költség és 
kereskedelem 

Energiapiacok és árképzés, szén-dioxid-kereskedelem, 
éghajlat-változási illeték-megállapodások, energiaárak 
alakulása, megnövelt tőkejuttatások, olaj csúcs és ennek 
az energiaellátásra és az árakra gyakorolt hatás 

Megújuló energiák (ME) 
technológiája  

Napenergia, szél, biomassza, hő- és villamos energia, 
fotovoltanikus, földhő-szivattyú, levegő hőszivattyú, víz, 
hidrogén, üzemanyagcella, integráció az energiaellátásba 

Nem megújuló 
technológiák 

Nukleáris, hőenergia termelésenergia visszanyeréssel, 
tiszta fosszilis tüzelőanyag-technológiák, szén-dioxid 
leválasztás, hulladékból energia 



4. Víz 
ismeret 

Vízfelhasználás 
minimalizálása és a víz 
újra használata 

szürke víz, vízkitermelés, szennyvíz újra használat, 
újrafeldolgozás, láncszerű felhasználás, hulladék/víz újra 
használat, elfolyó vizek megakadályozása, iszapok 
víztelenítése, szivárgás vizsgálat 

Vízgazdálkodási rendszer Célkitűzés, törvényi és rendeleti előírások betartása, 
energia, víz audit, vízfogyasztás elemzése, kommunikációs 
/ megvalósítási kampányok 

Víz mennyiség mérése 
nyomon követése 

almérők, adatgyűjtés, vízfelhasználás számítás 

5. Épület 
ismeret 

Épület energia 
gazdálkodás 

Nyomon követés tervezés és jelentés, fél órás adatok 
felhasználása, almérők használata, számítógépes 
adatgyűjtés/tárolás és energiagazdálkodási rendszerek, 
energia adat-feldolgozó/elemző szoftver rendszerek, 
Épületenergetikai felmérés 

Megújuló energiák 
összehangolása 

Fotovoltanikus, napelem, szélerőmű, kapcsolt ciklusú 
hőerőmű, üzemanyag cella  

Energia hatékony 
szerkezetek 

Szigetelés (üreges fal, tetőtér, papír), előírásoknak való 
megfelelés, passzív fűtés, építési előírások 

Épületüzemeltetés Épületenergia gazdálkodási rendszer, vízgazdálkodási és 
karbantartási rendszer, hulladék gazdálkodás 

Épület energetikai 
hatékonyság számítás 
minősítés 

U érték számítása, épületenergetikai felmérés, szénalapú 
minősítés 

6. 
Szállítási 
ismeret 

Közlekedési hatásokat 
csökkentő technológiák 

Hibrid jármű, biodízel, elektromos autó, üzemanyag-
takarékos gépjármű 

Közlekedési hatások 
csökkentését szolgáló 
folyamatok 

Alternatív szállítási stratégia, kommunikációs / 
megvalósítási kampányok, jármű megosztó hálózatok, 
tömegközlekedés tervezése, tömegközlekedés 
bevezetése, kerékpárút hálózat tervezése, kerékpáros 
hálózat bevezetése, szállítmányozás modellezése 

Üzleti alapú közlekedés 
szervezés 

Szállítmányozás modellezése, Útvonal tervezés, elosztó 
gyűjtő rendszerek 

7. Anyag 
készség 

erőforrások Alacsony energiájú anyagok forrása, kis távolságból 
származó anyagok, újra feldolgozott anyagok (másodlagos 
nyersanyagok), energia hatékony anyagkinyerés, ipari 
szimbiózis, szállítási távolság 

Beszerzés kiválasztás Alacsony energiafelhasználású anyagok és 
újrahasznosított anyagok felhasználása és tulajdonságai, 
ipari szimbiózis, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és 
erőforrás-hatékony beszerzés, az éghajlatváltozás 
költséghatása az anyagbeszerzésre 

Anyagfelhasználás és 
hatás értékelés 

Anyagfelhasználás számítás, életciklus elemzéses költség 
kalkulálás 

anyag-gazdálkodási 
rendszerek 

Anyagfelhasználás tervezése, anyagáramlási folyamat 
tervezése és kivitelezése, energia hatékony 
folyamattervezés és kivitelezés 

Hatás és felhasználás 
minimalizálás 

Életciklus-elemzés és költségszámítás, energia hatékony 
folyamat megvalósítás, anyagáram-elemzés 

 



 

8. Pénzügyi 
ismeret 

beruházási modell Energetikai technológiák beruházási modell, szén 
semleges beruházási modellmegtérülés számítások 

Új/alternatív 
finanszírozási módok 

CO2 kereskedelem, EU emisszió kereskedelmi rendszere, 
megnövelt tőkejuttatások 

a klímaváltozás 
mennyiségi elemzése 

Az éghajlatváltozás hatásvizsgálata az üzleti 
finanszírozásra, az éghajlatváltozásnak az anyagok 
elérhetőségére és költségére gyakorolt hatása, a szén-
semlegesség és a kapcsolódó költségek / lehetőségek, az 
alkalmazkodás és az éghajlatváltozás kockázat- / 
lehetőségelemzési modelljei, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság biztosítási kockázata / lehetőségei 

Az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és 
erőforrás-hatékony 
gazdaságok alapelvei 

Szennyező fizet elv, externáliák 

alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és 
erőforrás-hatékony 
gazdaságok eszközei 

Klíma változás Levy megállapodások, megnövelt 
tőkejuttatások, költség-haszon elemzés, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és erőforrás-hatékony beszerzés 

9. Vezetési 
ismeret 

hatás értékelés Energiafelhasználási számítások, vízfelhasználási 
számítások, hulladéktermelési számítások, szénlábnyom 
számítások, kibocsátásmérés 

üzleti tervezés Újrahasznosítási tervezés, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású tervezés, az újrahasznosítás és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátás integrálása az üzleti tervezési 
ciklusokba, éghajlat változási kockázatok, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az 
éghajlatváltozás mérséklésére adott válaszok (az üzleti 
kockázatkezelés részeként), az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és erőforrás-hatékonysági ismeretekkel 
kapcsolatos követelmények megértése és a hosszú távú 
tervezés 

figyelemfelhívás Kommunikációs /bevezetési kampányok 

lehetőség 
management 

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású és erőforrás-
hatékonysági lehetőségek azonosítása, költség-haszon 
elemzés 

kockázatkezelés Az alacsony szén-dioxid- és erőforrás hiányos kockázatok 
azonosítása, költség-haszon elemzés 

operatív irányítás Alacsony szén-dioxid-kibocsátású és erőforrás-hatékony 
beszerzés, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és 
erőforrás-hatékony ismeretek integrálása, átvilágítás, 
irányítási rendszerek, alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
és erőforrás-hatékony készségekre vonatkozó 
követelmények a felvétellel kapcsolatban 

10.  Üzleti 
tervezés és 
stratégiai 
ismeretek 

Stratégiai környezeti 
terv felépítése és 
bevezetése 

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású területrendezés, 
hulladék mentes tervezés, erőforrás-hatékony tervezés, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású és erőforrás-hatékony 
várostervezés, építési szabályok, tömegközlekedés 



tervezése és kivitelezése, körkörös hálózatok tervezése 
és megvalósítás 

Startéi fejlesztés Hatásvizsgálat és modellezés, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátás és az erőforrás-hatékonyság alapelvei 

Stratégia bevezetése A HR vezetői ismeretek megértése, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és erőforrás-hatékonyanyagok beszerzése, 
tudatosságnövelő / kommunikációs készségek 

Forrás: Pro Enviro: Skills for a low-carbon and resource efficient economy (LCREE), Report for DEFRA 

(2008). 

 

 

 

 

4. fejezet: Zöld energia 

4.1 Mit jelent a zöld energia a zöld munkahelyek számára? 

Mindannyian használjuk. Mindannyian pazaroljuk. Jelenlegi életstílusunk és technológiáink 
felélik a jövőnket. Az autóktól, a számítógépektől és a kályháktól a televíziókig, kemencékig és gyárakig 
gyakorlatilag minden, amit használunk, és valamilyen energiát igényel. Az üzleti élet, és különösen a 
kockázati tőke befektetők elismerik az alternatív energiaforrások szükségességét és hatalmas 
gazdasági potenciálját, ezért áramlik is a pénz zöld ötletekbe. 

És ez a növekedés nem korlátozódik csupán az ebben az iparágban dolgozó munkahelyekre, akik 
ezen alternatív energiákat állítanak elő. Autók, hűtőszekrények, mobiltelefonok és minden más, ami 
energiát fogyaszt, átalakulnak, hogy kevesebbet energiát használjanak fel. Ez munkahelyeket teremt 
azok számára, akik ezeket az új, rendkívül energia hatékony termékeket fejlesztik, tervezik és készítik. 
Az energiaéhség megoldására létezik megoldás, és ezek a megoldások számos helyről származnak. 

Ha Ön szenvedélyesen érdeklődik a megújuló energiával foglakozó iparágak iránt, akkor ezen a 
területen találhat zöld munkahelyeket, ezek közül a munkahelyek közül sokban folyik innovatív kutatás 
és fejlesztés, valamint gyártás, forgalmazás, telepítés és karbantartás, amelyek mindegyike évtizedekre 
uralni fogja a zöld munkahelyek piacát. Van még potenciál az etanol és a biodízel üzemanyag 
felhasználásában, de a jövő az elektromos meghajtású szállításé lesz. A megnövekedett elektromos 
energia igény kielégítése nem szén- vagy atomerőművektől kell származnia. Rövidtávon a 
kukoricaalapú etanol előállítása továbbra is munkahelyeket teremt. A napenergia, a szél, a tengeri 
biomassza felhasználása fényesebb kilátásokkal kecsegtet. 

Új lehetőségek nyílnak a magánszektorban azoknak az álláskeresőknek, akik elkötelezettek a 
fenntarthatóság iránt, tisztában vannak a megújuló energiával és az energiahatékonysággal, és 
szívesen segítik a vállalatokat a zöldülés irányában. Sok vállalat nem várja meg, hogy, mit fog tenni a 
kormány; saját maguk hoznak létre új pozíciókat, azért hogy élére álljanak a változásoknak. Ez a fajta 
tevékenység jelent némi kockázatot, vállalkozó szellemet igényel, aki kezdeményez, piac vezetővé 
válhat, kutathat és értékelhet, használhatja a legfrissebb kutatási és fejlesztési adatokat, valamint a 
napenergia, a szél és más feltörekvő technológiákba is be tud ruházni. A jó kommunikációs készség, 
valamint a bonyolult technológiai elképzelések leegyszerűsítésének képessége a nem szakértő 
közönség számára elengedhetetlen. Szükség lehet még legalább mérnöki diplomára, mesterképzésre 
vagy PhD fokozatra.  

 
 
 



4.2 Napenergia 

A napsugárzás mindenhol rendelkezésre álló energiaforrás a Földön. Az Union of Concerned 
Scientists szövetség szerint a Föld szén-, olaj- és földgáztartalékában tárolt összes energia megegyezik 
a Föld felszínét húsz nap alatt érő napsugárzás energiájával. 

Ha tengerentúlon dolgozik, vagy szeretne ott dolgozni, a napenergia ipar lehet az egyik út. A 
World-watch Institute intézet jelentése szerint a hálózatra csatlakoztatott napkollektorok, a világ 
leggyorsabban növekvő energiatechnológiája 60% -kal bővült 2000 és 2004 között. A Greenpeace és 
az Európai Fotovoltaikus Ipari Szövetség (EPIA; www.epia.org) közös tanulmánya azt mutatta, hogy 
2020-ra 205 gigawatt fotovoltaikus kapacitás áll rendelkezésre, és a napenergia világszerte kétmillió 
munkahelyet tud biztosítani. 

A napenergia-ágazatban a jövőbeli munkahelyek száma dinamikusan fog nőni, sok munka lesz a 
villamos és gépészmérnökök számára, amint a napenergia ipar felpörög. Az ASES 2007. évi tanulmánya 
szerint a következő tíz évben 10–12% -kal növekszik ezen munkahelyek száma. Attól függően hol 
dolgozik, részt vehet a napelemek szerkezeti elemeinek, például a nagy megbízhatóságú 
csatlakozóknak a megtervezésében, modellezésében és a számítógépes szimulációk és elemzések 
elvégzésében; napenergiás rendszerek; heliosztatikumok (eszközök, amelyek nyomon követik a nap 
mozgását); tartószerkezetek; vagy más eszközök gyártásában. Gépészmérnökként megtervezheti az 
optimális teljesítményt, az ehhez szükséges anyagokat és felület kezeléseket, például a galvanizálást, 
és például a SolidWorks mechanikus tervezési software segítségével tartószerkezeteket tervezhet. Más 
gépészi feladatok elvégzéséhez olyan rendszereket kell megterveznie, kifejlesztenie és megvalósítania, 
amelyek pneumatikát, robotikát, érzékelőket, vizuális érzékelőket, lézereket és még sok mást 
tartalmaznak. 

 

4.3. Szélenergia 

A vitorlás hajóktól a középkori szélmalmokig és a szélvezérelt vízszivattyúkig, amelyek még 
manapság is megtalálhatóak az amerikai vidékeken, az emberek már régóta ismerik a szél energia 
kiaknázásának módját. A hátránya természetesen az, hogy a szél nem fúj minden alkalommal vagy 
mindenhol. A szél maga ingyenesen rendelkezésre ál, de ugyanez nem mondható el arról, ahogyan 
előállítjuk a szélből az elektromos energiát. A szélenergia már versenyképes a szénalapon előállított 
energiával, amely az energiatermelés legszennyezőbb formája, de azért vannak hátrányai: 

 Sok ember csúnyának találja a szélerőműveket, ami szinte lehetetlenné teszi, hogy 
városi helyszínekre telepítsék őket. 

 Az óriási rotorok megsérthetik és megölhetik a madarakat. (Ezt nagyrészt az 
elhelyezés és a technológia már megoldotta.) 

 A szeles időkben előállított villamos energiát nem lehet könnyen tárolni a 
szélmentes napokra. 

 Az elektromos áramot a turbinákból oda kell továbbítani, ahova szükség van rá. 

 A globális felmelegedés megváltoztathatja a szeles területek elhelyezkedését 
befolyásolva a jövőbeli szélerőművek elhelyezését és a már felépített erőművek 
hatékonyságát. 

 A szélenergia az egyik legígéretesebb és leggyorsabban növekvő megújuló energiaforrás 
manapság, amelyet az állam felerészben támogat és a politikai nyomás segít abban, hogy ez a 
költséghatékony energia használat felgyorsuljon. 

Ha a széltechnológia a várható módon bővül, több tízezer munkahelyet fog létrehozni. Egyes 
számítások azt mutatják, hogy a szélenergia által generált új 1000 megawatt villamos energia 3500 
gyártási munkahelyet teremt. Mindenféle munkára lesz szükség, a klimatológusoktól és a mérnöktől 
kezdve a villanyszerelőkig stb. 



Sok-sok cég foglalkozik a szélturbinák gyártásával. A kezdő mérnökök, akik a széllel foglakoznak 
helyszíni tervezést, megvalósíthatósági tanulmányokat, új technológiák kiértékelését, tervrajzokat és 
teljesítménybecsléseket végeznek. Igény van a munkaadók részéről mesterképzésre - különösen az 
üzleti ügyintézés területén. 

A mérési mérnökök megtervezik, kivitelezik és irányítják a szélturbinák különféle tesztjeit és 
méréseit; telepítik és kalibrálják az ilyen rendszereket a terepen; az adatok elemzése és értékelése is a 
feladatuk. Ehhez a munkához elektromos vagy gépészmérnöki diplomára van szükség. A 
gépészmérnökök, mérnöki diplomával rendelkeznek, tervezési projektekkel dolgoznak új szélturbina- 
és toronyrendszerek fejlesztése és optimalizálása érdekében, a munkájukhoz tartozik a teljesítmény 
elemzése. 
 

4.4 Geotermikus energia 

 Az elmúlt húsz évben a fúrási és feltárási technológiák terén elért haladás olyan mesterséges 
rendszereket eredményezett, amelyek a világ legjobb hidrotermális tározóit tárták fel. 

A geotermikus energia Romániában elsősorban az ország nyugati részén, a Banat régióban és az 
Apuseni-hegység nyugati részén található, a legfontosabb forrás Bihor megyében található, főleg 
Nagyvárad városában, amely több mint száz éve használ geotermikus energiát. Elméletileg 
Romániában található a harmadik legnagyobb a geotermikus kapacitás Európában Görögország és 
Olaszország után. 

Magyarországnak is kiváló adottságai vannak a geotermiában. Az ország geotermikus 
energiatermelését közvetlen hőszolgáltatáshoz használták fel, a termálvíz nagy részét gyógyfürdőkben 
használják. Magyarország hagyományosan erős geotermikus képzéssel rendelkezik, és a recesszió 
ellenére továbbra is tartanak ilyen kurzusokat. A geotermikus energiának ugyanakkor nagy zöld 
munkahely teremtő lehetősége van az erőművekben és a hőszivattyús rendszerekben is, mivel sok új 
fejlesztés kezdődött el. Ezek közé a munkahelyek közé tartoznak az erőművek építéséhez, 
üzemeltetéséhez és karbantartásához szükségesek munkahelyek, például asztalosok, gépkezelők, 
villanyszerelők, mérnökök, gépészek, csőszerelők, vízvezeték-szerelők és hegesztők. 

 

4.5. Biomassza 

A benzinárak gyors emelkedése a huszonegyedik század elején ráirányította a közvélemény 
figyelmét a biomassza energiaforrásokra, mint egy lehetséges megoldására. A biomassza növényi és 
állati eredetű anyagokat tartalmaz, például növényeket, növényi maradványokat, fákat, állati zsírokat, 
melléktermékeket és hulladékokat. A növényi bioüzemanyagok számos növényből származnak, 
például árpából, kukoricából, szójababból és mustármagból, valamint gyorsan növekvő fákból, például 
fűzből vagy gumifából. Előállíthatók folyton növő fűből, és sok más egyéb fűféléből is. Lehetnek más 
növények maradványai is, amelyeket más célokra használtak, mint például fa- és papírhulladékok 
(biomassza-alapanyag) és növényi maradványok; metán, amit a szeméttelepek és a szennyvíztisztító 
telepek bocsátanak ki, és lehet még használt főzőolaj is. Ez az alapanyag jelenleg az energiatermelő 
erőművekben felhasznált szénalapú tüzelőanyag 20% -át teszi ki. 

A bioenergia sem teljesen zöld. Előállításához víz, termőföld és egyéb erőforrások szükségesek, 
a bioüzemanyagok előállítása és elégetése révén az üvegházhatású gázok is a légkörbe kerülnek. A 
bioüzemanyagok olyan területet vesznek igénybe, amelyet fel lehetne használni az élelmiszer-
előállításhoz, és ez hatással lehet az élelmiszerárakra. 

A biomassza foglalkoztatásra gyakorolt hatása is érdekes, mivel kapcsolatot teremt a városi / 
vidéki élet között. A vidéki területeken nem csak a mezőgazdaságban dolgozók számát növeli, hanem 
termelési létesítmények építéséhez szükségesek emberek száma is nő, később ezek működtetésére és 
karbantartására is szükség lesz, ami szintén munkaerőt igényel majd. A városi területeken a 



munkahelyek a hulladékolaj-gyűjtéstől az etanol- és biodízelgyártó létesítményekhez kapcsolódó 
gyártási és építési lehetőségekig terjednek. A gépek gyártóinak kell előállítani az etanol- és 
biodízelüzemben használt alkatrészeket, és magukat az üzemeket is fel kell építeni és üzemeltetni. 

 
Etanol 
A legtöbb autó ma benzin-etanol keveréket használ, amely körülbelül 10% etanolt tartalmaz. Sok 

autót manapság úgy gyártanak, hogy akár 85% etanolt tartalmazó üzemanyagot is el tudjanak égetni. 
A kukoricából származó etanol előállítás több környezetre káros folyamattal is kapcsolatban áll, 

ilyen a műtrágya kijuttatása, a talaj erózió, valamint a kukoricatermesztés egyéb olyan elemei miatt, 
amelyek károsak lehetnek a környezetre. Igaz, hogy a kukoricaalapú etanol politikailag népszerűvé vált, 
és úgy tűnik, hogy nem kérdéses, hogy van neki nettó energianyeresége - a fosszilis tüzelőanyagokhoz 
viszonyítva 15% körüli -, azonban az etanol drágább, mint a benzin, és az autó rövidebb távolság 
megtételére képes egy liter bioüzemanyaggal. 

 
Biodízel 
A szója- vagy repceolajból készül biodízel olaj, olyan üzemanyag, amelyet hagyományos 

dízelmotorokban használni tudnak az autókban, autóbuszokban, teherautókban, építőipari 
berendezésekben, csónakokban, generátorokban és háztartási fűtőberendezésekben.  Előállítható 
még újrahasznosított sütőolajból, állati bélből és más olajforrásokból is. De talán a legígéretesebb 
alapanyag hosszú távon az alga – ez egy nagyon hatékonya fotoszintetizáló organizmus, amely 
hektáronként hatalmas mennyiségű olajat képes termelni más forrásokhoz viszonyítva. 

 
Ezeken a területeken kutató tudósokra és asszisztensekre van szükség, akik a bioprocesszióra, 

mikrobiológiára, géntechnológiára, az erjesztésre, a molekuláris biológiára és a bio-szerves kémiára 
szakosodtak. Ez utóbbihoz széles körű tapasztalatra van szüksége az enzimológiában. 

 

5. fejezet: Környezetbarát szállítás 

5.1 Háttér: a változás szükségessége 

Manapság Európában sok város zsúfolt, zajos és szennyezett, az utcák megteltek járművekkel. 
Az autókban gyakran, csak a sofőr ül egyedül, elfoglalva az útból egy aránytalanul nagyrészt. Az 
áruszállító teherautók egyre növekvő száma a mellékutakon is lecsökkenti a haladás sebességét, és 
blokkolja a gyalogos és kerékpáros útvonalakat is. A kerékpárutakat - ha vannak ilyenek - parkoló autók 
szűkítik le, vagy tele vannak autókkal, amelyek figyelmen kívül hagyják az útjelzéseket. A kerékpáros 
útvonalak gyakran a kereszteződéseknél érnek véget - ami a kerékpárosok számára a legnagyobb a 
veszély forrás-, mert így a kerékpárosok a lámpáknál az autósokkal kénytelenek megküzdeni. A 
türelmetlen utasok a dugóban elakadt buszokban ülnek, és aggódnak a találkozókról való késésük 
miatt, ami a sűrű forgalom miatt történik. 

Az önkormányzatok egyre inkább felismerik, hogy változtatni kell a korlátozottan 
rendelkezésünkre álló városi tér használatának módján, ugyanakkor csökkenteni kell a szennyeződést 
és a zajt. Sok városban már a központ és a fő bevásárló utcák csak gyalogosan megközelíthetőek. 
Kerékpár utakat építenek, és kerékpáros úthálózatokat terveznek, és megpróbálják ösztönözni az 
embereket a kerékpározásra. A városok támogatják a tömegközlekedési vállaltokat, hogy kevésbé 
szennyező buszokat használjanak. 

Míg egyes városokban ezek a tevékenységek gyorsan fejlődnek, más városokban még mindig az 
autó a meghatározó közlekedési eszköz. Az elképzelés az, hogy a városok egy fenntartható mobilitást 
alakítsanak ki, amelyben a közlekedési rendszer minden felhasználó érdekeit szolgálja, de nem 
ellentétes a környezet érdekeivel sem. 



5.2 Fenntartható mobilitás: mit jelent ez? 

A fenntartható mobilitás eléréséhez sokrétű célt kell elérni. Ez konkrétan egy olyan közlekedési 
rendszert jelent, amelynek nulla vagy minimális hatása van a környezetre, és amelynek nincs - vagy 
minimális - negatív társadalmi és gazdasági hatása van, ugyanakkor kielégíti a társadalmi igényeket és 
támogatja a fenntartható gazdaságot. 

A közlekedési rendszer olyan tevékenységeket is lehetővé tesz, amelyek hozzájárulnak a 
gazdaság egészségéhez és általánosságban a társadalom jólétéhez. Gazdasági szempontból a 
közlekedést a lehető leghatékonyabban kell biztosítani, teljesítve a fentiekben már meghatározott 
környezeti és társadalmi feltételeket. A szállító járművek és a közlekedési infrastruktúra nem megfelelő 
használata nemcsak a környezetre, hanem a gazdaságra is káros. Jó példa erre forgalom torlódása. 
Néha úgy néz ki, hogy a torlódások kiküszöbölése gazdasági vagy környezeti szempontból nem ésszerű, 
azonban jelenleg, különösen sok városi térségben, a torlódások jelentős költségeket jelentenek a 
gazdaság és a környezet számára. A fenntartható mobilitási ágazatnak, erősíteni kell a fenntartható 
gazdaságot, miközben kiküszöböli a nem hatékonyan működő rendszereket és csökkenti a gazdasági 
és a környezeti károkat. 

Például, a dízelüzemű vasúti áruszállítás nyolcszor energiahatékonyabb, mint ugyanazon 
rakomány dízel teherautókkal történő szállítása. A vasúti rendszer villamosítása még kétszer zöldebbé 
tenné a rendszert. Legrosszabb esetekben is - amikor az összes villamos energia széntüzelésű 
forrásokból származik - a rendszer kétharmaddal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, mint a dízelüzemű 
jármű, és ötször kevesebbe is kerülne. 

 
 

5.3 Hogyan lehet támogatni az embereket abban, hogy 

fenntartható módon utazzanak? 

Ahhoz hogy az utazási módjukat megváltoztassák az emberek, vonzóbbá kell tenni számukra az 
egyéb alternatívákat. El kell érni, hogy a személygépkocsival való közlekedés helyett ezek legyenek a 
legjobb választások. Ezt a következő politikai intézkedésekkel lehet elérni: 

- a közterületet inkább ember-, mint autó baráttá kell tenni; 
- „mobilitás mint szolgáltatás” funkciót kell fejleszteni a multimodális utazások egyszerűbbé és 

élvezetesebbé tételéhez 
- a munkáltatók támogatása a fenntarthatóbb és egészségesebb közlekedési lehetőségek 

ösztönzésében; 
- megfelelő árképzéssel megfizethetővé kell tenni a fenntartható utazást; 
- a fenntartható utazást gyorssá és vonzóvá kell tenni; 
- környezetvédelmi övezetek létrehozása a tiszta levegő biztosítása érdekében a 

legszennyezettebb és a legsűrűbben lakott területeken; 
- a nulla kibocsátású járművekre kivetett adók csökkentése gazdaságosabbá teszi a vásárlásukat 
 
 
 
 

 

 



 

 

5.4 Fenntartható és egészséges munkahelyek a zöld 

közlekedés területén 

Az átlagos üzemanyag-fogyasztás csökkentése, a nulla kibocsátású járművek kifejlesztése és 
bevezetése, valamint a hulladékalapú bio üzemanyagok fejlesztése és használata minden ágazatban 
innovációt idéz elő. A közúti járművek számának csökkentése növeli a tömegközlekedés használatát. A 
városi tömegközlekedési rendszerek, és a távolsági vasút is kínál zöld munkahelyeket, különösen, ha 
kormányzati támogatások és ösztönzők erősítik meg azokat. 

A városi tömegközlekedési rendszerek, ideértve a busz-, vasúti- és könnyűvasút-rendszereket, 
már létrehoztak és működtetnek építkezési, karbantartási és üzemeltetési munkahelyeket a 
nagyvárosokban. 

Az Európai Klíma Alapítvány számára készített jelentés becslése szerint az elektromos 
járművekre való áttérés 2030-ra nettó 260 000 munkahelyet fog eredményezni Európában, mivel 
megnövekszik a megújuló energia előállításával és a szükséges töltési infrastruktúrával összefüggő 
munkahelyek száma. 2030 után azt becsülte, hogy a gépjárműgyártásban és a fosszilis tüzelőanyagok 
előállításában a munkahelyek csökkenését több mint ellensúlyozza a más ágazatokban a munkahelyek 
számának növekedése. Ez a növekedés a villamos energia és a hidrogén előállításában, az elektromos 
berendezések gyártásában, és különösen a kapcsolódó szolgáltatásokban fog történni. 

Az automatizált járművek bonyolultsága miatt az ilyen járművek (ideértve a szoftverüket is) 
szervizelése és karbantartása munkahely növekedést fog eredményezni, miközben az automatizált 
járművek működtetési rendszerének kezelésével kapcsolatos feladatok is növekedni fognak. A 
közlekedési és energiarendszerek integrációja, valamint a telekommunikációs infrastruktúrára való 
fokozott támaszkodás és az üzemeltetés, szintén további műszaki munkahelyeket igényelnek annak 
biztosítása érdekében, hogy az ilyen rendszerek fennakadás nélkül működjenek. 

A közlekedésben a foglalkoztatás szempontjából a kihívás nem az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, fenntartható mobilitási ágazat biztosítása, mivel a jelentések szerint ez növeli a 
munkahelyek számát. A kihívás annak biztosítása, hogy a közlekedési ágazatban zajló automatizálás 
összhangban álljon a fenntartható mobilitási ágazat megvalósulásával, ideértve az az ezzel 
kapcsolatban létesülő foglalkoztatási lehetőségeket is. 
 

  



6. fejezet: Zöld épületek 

6.1 A zöld épület története és koncepciója 

A „zöld épület” „fenntartható épület”, „fenntartható építészet” vagy „zöld építészet” néven is 
ismert. Noha sok definíció létezik erre, a zöld épület mind a szerkezetre (azaz a megépített 
létesítményre), mind az építkezés egészének folyamatára is utal, hogy környezeti szempontból 
elszámoltatható és erőforrás-hatékony legyen az épület egész életciklusa alatt. Ezért a releváns 
tevékenységek a koncepció kidolgozásától, a tervezéstől, a rajzok készítésétől és a kivitelezéstől a 
működésig, karbantartásig, felújításig és bontásig terjednek. Ezeknek a tevékenységeknek az 
energiafelhasználása (és ezáltal a szén-dioxid-kibocsátása), az épületnek a környezetre gyakorolt 
hatása, az építőanyagok kiválasztása és a beltéri környezeti minőségre gyakorolt hatását is figyelembe 
kell venni. 

A zöld épület fogalma az 1960-as években merült fel, amikor sok város szembesült a jövőbeli 
urbanizációval és a szaporodó felhőkarcolókkal. Ezek az infrastrukturális elemek tükrözik a 
nemzetgazdasági erejét vagy növekedését, és igazolják az emberi társadalom sikerét és haladását is. 

A növekvő „zöld mozgalom”, különösen az 1990-es években, a természeti erőforrások 
fenntartható és felelős használatával reagált az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának 
csökkentésére, amely felelős a globális felmelegedésért és az éghajlatváltozásért. A zöld épületeknek 
ezután nőtt meg a népszerűsége. 

A zöld épület mozgalom az energia-tudatosabb és környezetkímélőbb építési gyakorlatok iránti 
igény miatt alakult ki. A gyakorlatban a megközelítés számos olyan tervezési stratégiát tartalmaz, 
amelyek a megfelelő hely kiválasztására és az építőanyagokra is összpontosítanak. Az épületek a 
legtöbb országban az energia közel 40% -át fogyasztják. 

A zöld épület vagy a fenntartható épület egy olyan létesítmény létesítésének folyamata, amely 
magában foglalja a végső energiahatékonyságot, az előretekintő erőforrás-gazdálkodást és az általános 
fenntartható építkezést. 

 

6.2 Miért építkezzen zöld módon? 

A jelenleg elérhető leghatékonyabb zöld stratégiák egyike a környezetbarát objektumok 
tervezése és építése. Ez nemcsak jelentős előrelépés a fenntartható társadalom felé, hanem a zöld 
munkahelyek sokaságát is létrehozza. 

A zöld épületek újrahasznosított, regenerált vagy fenntartható módon előállított anyagok 
felhasználásával segítenek megőrizni a természeti erőforrásokat. Javítják a levegő, a környezeti zaj, a 
hőmérséklet és a víz minőséget. Tisztán tartják a vizeket és csökkentik a szilárd hulladék mennyiséget, 
miközben javítják és védik az ökoszisztémákat és a biodiverzitást. Hosszú távon pénzt spórolnak meg 
az energia- és erőforrás-fogyasztás csökkentésével, miközben hozzájárulnak a közösség általános 
életminőség javulásához. 

A zöld épületek nemcsak pozitív hatással vannak a környezetre, hanem javítják lakóik egészségét 
és jólétét is. Az adatok megerősítik ezt a tényt. Azoknak az embereknek, akik egészséges, vonzó 
környezetben dolgoznak, és fenntartható gyakorlatokat alkalmaznak, mint például a jobb 
levegőminőség és a természetes fény, jobb az életminősége és jobban is teljesítenek. A zöld iskolákban 
tanuló gyermekek eredményei jobbak. A zöld irodákban dolgozóknak magasabb a munkamorálja. Egy 
környezetvédelmileg megfelelő épületnek nemcsak az alacsonyabbak a működési költségei, abból a 
szempontból is kifizetődőbbek, hogy az ott dolgozó emberek egészségesebbek és termelékenyebbek. 
És ami az Ön számára a legfontosabb, a szakértők szerint a zöld építészet fellendülése számtalan 
lehetőséget kínál a zöld munkahelyek létesítésében. 



A városok szerepe kiemelt jelentőségű a környezetbarátabb építkezésben. A rosszul menedzselt 
városok hozzájárulnak a globális környezeti problémákhoz. Egyre növekvő mennyiségű energiát 
fogyasztanak a - egyes becslések szerint most 75 százalékot fogyasztanak. A nem hatékony 
energiaellátó és szállítórendszerek szükségtelenül nagy mennyiségű üvegházhatást okozó gázt 
bocsájtanak a légkörbe – ez ma a világ kibocsátásának 80%-a. 

Új zöld épületek építése közvetlenül nem hoz létre új zöld munkahelyeket, nem úgy, mint a 
meglévő épületek átalakítása, mivel a munka nagyrészt nem különbözik jelentősen a hagyományos 
építkezésektől, és ugyanazok a szakmunkások képesek mindkét típusú épületet kivitelezni. De sok 
építési vállalkozó és cég kezd a zöldépítésre szakosodni, mert ez jó üzletnek tűnik. 

A jövőben a zöld épületek nem számítanak valamiféle furcsaságnak. Sok építész már a LEED 
platina besorolás ajánlásain is túlmutatóan gondolkodik, amelyek nulla vagy negatív energiamérleggel 
rendelkeznek. Mindez óriási munkalehetőségeket jelent a zöld épületek forgalmazásával kapcsolatban. 
 
 
 

7. fejezet: Zöld civil szervezetek ENGO-k 

A zöld szervezetek a társadalom zöld tudatosságának visszatükröződései, ők azok, akik a 
harmóniára, a toleranciára és az egyenlőségre törekszenek. Miközben megtartják a piramis struktúrát, 
a zöld szervezetek a motiváció növelésére és a nagyszerű munkahelyek létrehozására 
összpontosítanak. 

Ezért aztán két fajta zöld szerveződést különböztethetünk meg az egyik, amelyik célja a 
fenntarthatóság előmozdítása, a másik az, aki segít a gazdálkodó egységeknek abban, hogy 
tevékenységüket a fenntarthatóság érdekeinek figyelembevételével végezzék. A definíciós problémák 
ellenére mindkettő azonos célok és elvek megvalósításán munkálkodik, mégis léteznek a zöld 
szervezetek fejlesztésével kapcsolatos kihívások. 

A zöld szervezetek három fő jellemzője. Először is, a zöld szervezetek a környezetet értékes 
erőforrásként kezelik, amelyet meg kell védeni. Ezenkívül a környezet iránti nagy érzékenység azt 
jelenti, hogy nemcsak a környezet védelmére, hanem a körülményeinek javítására irányuló 
tevékenységeket is vállalnak. A második jellemző az erős szervezeti kultúra. A szervezeti kultúra úgy 
definiálható, mint olyan feltételezések, értékek és társadalmi normák rendszere, amelyek ösztönzik a 
szervezet tagjainak magatartását, amelyek fontosak a formálisan elfogadott célok megvalósítása 
szempontjából. Az erős szervezeti kultúrát azonban olyan dolgok nagy intenzitása jellemzi, mint: a 
terjesztés mértéke, a gyökerek mélysége vagy a kulturális minták egyértelműsége. 

Tehát a zöld szervezeteknek erős szervezeti kultúrájuk van, amelynek alapvető értéke a 
természeti környezet. A harmadik jellemző az alacsony központosítás. Ez azt jelenti, hogy az ilyen 
szervezetek nem ellenőrzés orientáltak és nyitottak a szervezeten kívülről érkező jelzésekre. A 
közvetlenül az tagoktól származó projekteket végrehajtják. Ezek a projektek a CSR területén folytatott 
tevékenységekre terjednek ki. 

Az ENGO (környezetvédelmi nem kormányzati szervezet) egy nem kormányzati szervezet (NGO) 
a környezetvédelem területén. Ezek a szervezetek helyi és nemzetközi szinten, játszanak fontos 
szerepet a világban zajló különféle környezetvédelmi kérdések kezelésében. A környezetvédelmi nem 
kormányzati szervezetek és a környezetvédelmi mozgalmak közötti különbség az, hogy a 
környezetvédelmi nem kormányzati szervezeteknek van alapító okirata, amelyben meghatározzák 
azokat a szabályokat, amelyek szerint működnek. 

Az 1970-es és 1980-as évek óta, amikor a környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek 
megjelentek,és az emberek kezdték felismerni a környezeti kérdések súlyosságát, számos fejlemény 
történt a bolygó és annak lakói számára. Néhány jelentős szereplő neve álljon itt: WWF, Greenpeace, 
Conservation International, The Nature Conservancy, Friends of the Earth, Himalayan Wildlife 
Foundation and the Environmental Investigation Agency. 



 
 
A környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek fontos szerepet játszanak a környezeti 

kérdések tudatosításában és a párbeszéd kezdeményezésében az EU környezet- és éghajlat-
politikájának most és a jövőben meghozandó intézkedéseiről. Az Európai Unió a LIFE program révén 
finanszírozza a környezetvédelmi civil szervezeteket, hogy segítsen nekik hozzájárulni a jelenlegi és a 
jövőbeli politikákhoz. Európai szinten aktív, független, non-profit, környezetvédelmi civil szervezetek 
jelentkezhetnek ilyen finanszírozásra évente. Egy év alatt az EU általában 25–30 szervezetet támogat. 
A jelenleg finanszírozott nem kormányzati szervezetek közé tartozik a WWF Europe, Climate Action 
Network Europe, Friends of the Earth Europe, BirdLife Europe és a Slow Food. 

Az egyik legkézenfekvőbb ötlet, ha a zöld munkahelyet keres, hogy egy ilyen szervezetnél 
érdeklődik, amelynek küldetése a környezet iránti elkötelezettség. Becslések szerint közel kétmillió 
nonprofit szervezet foglakozik világszerte környezeti, az őslakos jogok és a társadalmi igazságosság 
problémáival, ez sok potenciális munkahelyet jelent. Igen, sokuk nem csupán a zöld kérdésekkel 
foglalkozik, de valószínűleg mindegyikük világképe összhangban áll azzal, amit Ön vagy bármely zöld 
munkakereső képvisel. 

Romániában 2015 végén 48 586 nem kormányzati szervezet működött, a „Románia 2017. A nem 
kormányzati szektor - profil, trendek, kihívások” című tanulmány szerint, amelyet a Civil Társadalom 
Fejlesztési Alapítvány (FDSC) indított el. Meglepő módon, bár a környezetvédelmi szervezetek a 
legaktívabbak és legszembetűnőbbek, a teljes létszámnak csak 3% -át képviselik. 

 
Az 5 legfontosabb romániai ENGO: 

1. Asociația AGENT GREEN 
2. WWF Romania 
3. Let’s Do It Romania 
4. Greenpeace Romania 
5. Asociata MaiMultVerde 

  



8. fejezet - Újra pozicionálás újratelepítés:  

A zöld kampány  

 

8.1 Általános információk a zöld kampányokról 

A vállalatról kialakult képnek döntő hatása van a cég piaci helyzetére, befolyásolja még létezését és 

működését is. Egy új kép kiépítése a zöld stratégiák figyelembevételével nemcsak a vállalat összképét 

javítja, hanem az egész üzletre is jó hatással van. Ezenkívül elősegíti a környezet védelmét és az 

egészségesebb életet most és a jövő generációk számára is. 

Kétféle zöld kampány létezik: 

● Belső kampány a vállalkozás környezettudatos irányítása érdekében, amely javítja 

a vállalati kultúrát, a belső ügyfeleket és az alkalmazottakat célozza meg; 

● Külső zöldítési kampány (amely a külső érdekelt feleket célozza meg: ügyfelek, 

média, kormányzati intézmények, pénzügyi intézmények, tanácsadói szervezetek, 

beszerzés, forgalmazás, promóció, karbantartás, takarítás, építés stb.) elősegítve a 

közösség egészségesebb életvitelét, javítva a cég imázsát, úgy hogy a tevékenysége 

és termékei/szolgáltatásai is javulnak. 

A kampányokat minden szempontból részletesen meg kell tervezni: 

- erőforrások (anyagi, pénzügyi, munkaerő) 

- Időbeosztás 

- milyen típusú (klasszikus, humoros, agresszív, válságkezelés stb.) 

- a célközönség 

- kommunikációs stratégia (a kommunikációs csatornákra fókuszálva) stb. 

 

A kampányokat részletesen meg kell tervezni mielőtt, elkezdik megvalósítani, és a kampány mutatóit 

figyelemmel kell kísérni a „Kampányterv” szerint. Szükség esetén a tervet a tényleges és a valós 

helyzethez kell igazítani a maximális hatékonyság elérése érdekében. 

A „zöld arculat” kampány új képet mutathat a vállalatról. A célcsoportokban kialakul pozitív és 

megbízható kép, aminek hatására növekszik a hűségük és elkötelezettségük a vállalat iránt. Ezenkívül 

jólétet (stabil pénzügyi helyzetet) és kellemes munkakörnyezetet teremt mind a munkaadók, mind a 

munkavállalók számára. Fontos, hogy az alkalmazottak teljes körében ismert legyen a „zöld 

megközelítés”, így tudják népszerűsíteni az egészség, a rendezettség, a törődés iránti elkötelezettséget 

a nyilvánosság felé. 

 



8.2 A zöldítési kampány 11 lépése 

 
1. LÉPÉS A hatókör meghatározása 

 
A kampány hatóköre lehet: új termék / új termelősor elindítása, új vállalkozás alapítása, vállalkozás 
bővítése, új márka bevezetése, válság menedzselés  stb. A környezetbarát kampány esetében az a 
cél, hogy az üzleti vállalkozást zöldebbé tegyék a társaság célközösségének az igényeit figyelembe 
véve.  Annak érdekében, hogy javuljon a társaság megítélése, tisztább környezetet teremtő, a 
környezet  és a lakosság jóléte iránt érdeklődő, és végül a „zöld alapelveken” alapuló vállalkozás 
képét kell hogy mutassa. 
A hatókörnek képviselni kell azt az elvárást, amire a tevékenysége irányul; meg kell mutassa azt hogy 
a vállalt életében ez valódi érték.  

 
2. LÉPÉS: A zöld kampány piaci elemzése 

 
Ezt a lépést mindenképen a  cég marketing osztályával vagy  marketing szakértőjével együttműködve 
hajtsák végre, és olyan kérdésekre kell kiterjednie, mint például: 
• A hatásterület meghatározása (a kampány célközönségének  elhelyezkedése): az egész terület, 
amelyet közvetlenül és közvetetten érint a Zöld Kampány; 
• A Zöld Kampányhoz vezető okok elemzése; 
• A terepen / területen zajló verseny elemzése és a környezetvédelem; 
• A társaság és a társaság erősségei közötti különbségek azonosítása, különös tekintettel a zöld 
stratégiákat befolyásolókra; stb. 

 
3. LÉPÉS: A zöld kampány céljainak meghatározása 

 
A cél fő összetevői a következők: 
• a komponensek utalnak 
• a megcélzott szintre; 
• és az időhorizontra. 
A céloknak konkrétnak és mérhetőnek kell lenniük. 
Manapság az üzleti terület (és nem csak) támogatja az úgynevezett SMART célokat, ami azt jelenti, 
hogy a célnak konkrétnak, mérhetőnek, elérhetőnek, jellemzőnek és határidőhöz kötöttnek kell 
lennie. 
Az értékelési szakaszban az egyes célokhoz különféle mutatókat kell rendelni az eredmények 
mérésére és a határidők ellenőrzésére. 
 
4. LÉPÉS: A zöld kampány célcsoportjának azonosítása 

 
A kampánytervnek mindenképpen tartalmaznia kell a megcélzott közönség szerkezetét. A PR-
csoportnak el kell készítenie a célközönség pénzügyi és pszichológiai profilját. Rendkívül fontos, hogy 
pontosan tudjuk: 
• ki a célközönség (milyen emberek / szervezetek) 
• mi a társaság célközönségének az érdeke; 
• milyen reakciók várhatók a lakosság irányából a vállalat felé; 
• mekkora a költségvetés (alacsony / átlagos / magas) stb. 

 

 

 

 



5. LÉPÉS: A zöld kampány stratégiájának felépítése 

 
A PR-csapat kiválasztja azt a fő eseményt, amely re a kampányt építeni fogja. Ezt azután 
részfeladatokra osztja, amelyek referenciaindexeket kapnak, és elosztja még rendelkezésre álló 
humán erőforrásokat is. 
  Ehhez két fontos diagramra van szükség: 
• Munkafeladat lebontási diagram (WBS) - az összes tevékenységet és a részfeladatokat 
bemutatóábra; 
• Szervezeti  felépítést bemutató ábra (OBS) - az a diagram, amely az alkalmazottakat az egyes 
tevékenységekhez /részfeladatokhoz  rendeli. 

 

 
6. LÉPÉS: A zöld kampány kommunikációs stratégiájának kidolgozása 

 
A kampány ebben a szakaszában a PR-csoport létrehoz egy vállalati identitást, ha új a vállalkozás, 
vagy létrehozza a kampányképeket a már létező vállalati identitás alapján. Ez a következőkből áll: 
• színek (a színek pszichológiája nagyon fontos egy kampányban; természetesen egy Zöldebb 
Kampány esetén a zöldnek a központi színnek kell lennie) 
• logo 
• jelmondat 
• kabala figura 
• promóciós anyagok (tollak, naptárak, határidő naplók, táskák, sapkák, memóriakártyák) 
• munkavállalói egyenruha, kiegészítők 
• belső és külső kialakítás 
• autók színei és rendszámai 
• vállalati weboldal, Facebook, Twitter stb. 
Ezért az előtérben lévő elemeket óvatosan kell megválasztani, mivel ezeket nem szabad túl sűrűn 
megváltoztatni. 
A PR-csoportnak ki kell választani a célközönséggel folytatott kommunikáció legjobb csatornáit: írott 
média, rádió, TV, internet, kültéri reklám stb. Rendkívül fontos, hogy melyik médiát használják a zöld 
kampányhoz, melyik rádiót vagy TV-állomást, melyen azon weboldalak, ahol a hirdetményeket 
közzéteszik, mennyi ideig és milyen gyakran ismétlik, mekkorák legyenek a hirdetmények, ki 
kommunikálja az üzenetet (szakértő, vállalati vezető személy, ismert ember stb.). A hangokból és 
„zajokból”, színekből, méretekből, szögekből és mozgásból, szavakból, szimbólumokból és kulturális 
példákból álló teljes kommunikációs csomag célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét és minél több 
önkéntes csatlakozzon hozzá. 
Rendkívül fontos az is, hogy a társaság milyen elképzeléseket népszerűsít, és ebben az esetben a 
„környezetbarát” koncepciónak folyamatosan a kampány központi témájának kell lennie. Tilos 
ugyanannak a célközönségnek egyszerre több üzenetet küldeni, mivel ez csak zavart okozna. 
A társaságnak csak egy szóvivőjének kell lenni, azért hogy az üzenet továbbítása hatékony, határozott 
vonzó legyen. Az üzenetnek emlékezetesnek, erősnek és világosnak kell lenni. 
 
7. LÉPÉS: A zöld kampány ütemezése 
 
Az ütemezés nagyrészt a GANTT Diagram segítségével történik, amely bemutatja a tevékenységeket és 
az időintervallumokhoz rendelt határidőket, ugyanazokkal a referenciákkal, mint a WBS és az OBS. 
A Gantt-diagram készíthető papíron vagy a számítógépen. Vannak olyan alkalmazások is, amelyek 
segítenek Gantt-diagram készítésében. 
  A három diagram - a WBS, az OBS és a Gantt - segítségével nagyon könnyű megtervezni és figyelemmel 
kísérni a zöld kampány végrehajtását. 
 
 



8. LÉPÉS: A zöld kampány költségvetésének elkészítése 
 
A kampány ebben a szakaszában az összes költséget meg kell tervezni, mivel a költségvetésben nem 
szereplő költségek nem léteznek (később nem tehetőek be). A költségvetést a PR munkatárs és a 
vállalatvezetése tárgyalja meg, ajánlott tartalékot keretet képezni, mivel a vezetés a tárgyalások során 
gyakran szűkíti a keretet. 
Az elkölthető összegeket a kampányban közreműködő szolgáltatókkal is meg kell tárgyalni persze a 
jogszabályoknak megfelelően. 
 
9. LÉPÉS: A zöld kampány kockázatértékelése 
 
A zöld kampány tervezésekor minden kockázatot fel kell számolni és megoldásokat kell biztosítani. 
Tehát kérdezze meg csapatát: 
Mi a legrosszabb, ami ebből a kampányból származhat / Mi a legrosszabb, ami történhet? 
Hogyan lehet félreértelmezni ezt a kampányt? 
Potenciálisan megsérthetnénk és / vagy elszigetelnénk-e egyes piaci szereplőinket? 
 
  Ajánlott minden kockázatot kiértékelni a következő szempontok szerint: súlyosság, valószínűség és 
kockázat mértéke. 
 
10. LÉPÉS: A zöld kampány végrehajtási terve 
 
A zöld kampány végrehajtása során rögzítik az összes tevékenység határidejét, a felmerült 
problémákat, a megoldási javaslatot, az érintettek körét (kapcsolattartási adataikkal) stb. 
Mindezeket a kampányfájlba archiválják későbbi felhasználás céljából (jövőbeli kampányok). 
 
11. LÉPÉS: A zöld kampány utólagos értékelése 
 
Az értékelést mind a végrehajtás során, mind a zöld kampány befejezése után elkészítik, a 3. lépésben 
megállapított mutatók és az ütemterv szerint (a 7. lépésben megállapított határidők). 
A médiát figyelemmel kell kísérni az esemény vonatkozásában (fontos tudni, hogy írtak-e valamit az 
eseményről / kampányról, és mi volt a hatás). 
Alapvető fontosságú, hogy felméréseket végezzünk az esemény résztvevői (önkéntesek, sajtó 
képviselői, hatóságok, belső nyilvánosság stb.) körében. 
A kampány befejezése után minden pozitív és negatív aspektust elemezni kell annak érdekében, hogy 
a jövőbeli kampányokat még hatékonyabbá tegyük és növeljük a hatékonyságot. 
 
A kampányterv fő célja idő ráfordítás és az elköltött pénz hatékonyságának ellenőrzése annak 
érdekében hogy maximalizálja a zöld kampány pozitív hatásait. Ez elősegíti az egészségesebb környezet 
megőrzését, az erőforrás megtakarítást, felhívja az emberek figyelmét a zöld energia fontosságára, és 
ezzel egyidejűleg javítja a vállalat imázsát. 
 
 

 

  



9. fejezet: Környezettudatos társaságok 

9.1 A környezetbarát vállalkozások növekedése 
Üzleti környezetben a vállalati társadalmi és környezeti felelősségvállalás egyre fontosabb kérdéssé 
válik. A mai világban sok szempontot figyelembe kell venni a vállalati társadalmi és környezeti 
felelősség kezelésekor. A legkritikusabbak a levegő, a víz és a talaj szennyezése, az éghajlatváltozás, az 
erőforrások kimerülése (olaj, víz, erdők), a biológiai sokféleség rombolása és az állati és növényi fajok 
pusztítása, környezeti zajszennyezés, kezeletlen hulladék; amelyek meghaladják a természet azon 
képességét, hogy megtisztuljon és megújuljon. Nincs konkrét célérték a vállalati társadalmi és 
környezeti felelősségvállalás elérésére. 
Fontos figyelembe venni az ilyen típusú gazdálkodás filozófiai aspektusait, ahol a fő kérdések a 
következők: a vállalatok felelőssége abban, hogy miközben hosszú távú versenyelőnyt teremtenek, 
ennek a sikeres stratégiának milyen környezeti, társadalmi és fogyasztói hatása van. A társadalmi és 
környezetvédelmi szempontból felelősségteljes gyakorlatok elfogadásával a vállalat jobb 
teljesítményt, hírnevet és általános elkötelezettséget ér el. Ez általában pozitív hatással van a vállalat 
környezetvédelmi támogatottságára, a vállalati környezeti felelősségvállalás és a zöld gyakorlatok 
elfogadására. Az állami támogatás elősegíti a zöld szemléletű gazdálkodást, és ösztönzi azokat a 
politikákat, amelyeket a pénzügyi támogatás és a technikai erőforrások támogatnak. 
A globális környezeti problémákat illetően a vállalkozások elkezdték a környezetvédelmet a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás fontos részeként kezelni. Következésképpen a környezetvédelem 
jelentősen befolyásolja a vállalati gondolkodást. Általánosságban elmondható, hogy a környezeti 
vállalati társadalmi felelősségvállalás a vállalat ökotudatos tevékenységeire, valamint az ugyanazon 
társaságok által okozott negatív környezeti problémák megelőzésére vagy minimalizálására 
koncentrál. Egyes szerzők szerint a környezeti vállalati társadalmi felelősségvállalás részét kell képezze 
a vállalatirányítás, a hitelesség és a környezeti teljesítmény területei is. Különböző intézkedések között 
szerepel az energiafogyasztás csökkentése, a szennyezések ellenőrzés alatt tartása és még a zöld 
energia-megtakarítási tervek. A zöld informatikai humán tőke és a zöld informatikai szerkezeti tőke 
arra utal, hogy a vállalat olyan termékeket és szolgáltatásokat alakít ki, amelyek kielégítik az ügyfelek 
valódi igényeit. 
A nagyobb méretű vállalkozások könnyen végrehajthatják a stratégiai környezetvédelmi politikát. A 
piacorientáció és a szervezeti támogatás a vállalati környezetvédelmi stratégia alapvető elemei. 
Vannak olyan vállalatok, amelyek az ökológiai problémák megoldásával további profitot szereznek. 
Például olcsó alapanyagot használnak a gyártási folyamatban azzal a céllal, hogy növeljék gyártott 
termékeik profitját. Egy másik típusú társaság az, amely a vállalati társadalmi és környezeti 
felelősségvállalást erősítik, ezzel növelik imázsukat, amely lehetőséget kínál számukra további profitra. 
Megállapítható, hogy a természettel szembeni pusztító emberi cselekmények az ökoszisztémák 
eltűnéséhez, az éghajlatváltozáshoz és a globális felmelegedéshez vezetnek. 
 

9.2 Vállalat irányítás az ökológiai szabványok felhasználásával 
A vállalkozások ökológiai szabványok nélkül történő vezetésének legveszélyesebb környezeti 
következményei: óceánok vízszint emelkedése, szigetek vagy a kontinensek részeinek eltűnése, 
ivóvízkészlet hiánya, az ökoszisztéma pusztulása stb. Fontos hangsúlyozni, hogy a társadalmi és 
környezeti felelősség rendkívül szoros kapcsolatban áll a társadalom egészével. Egy példa erre a 
kapcsolatra, amely 2019. január 31-én történt Belgiumban. „Gyerek tízezrei vonultak fel Belgiumban,  
negyedik alkalommal, heti rendszerességgel, ahol sürgős fellépést követeltek az éghajlatváltozás 
negatív hatásai ellen”. 
Fontos, hogy a társaság tevékenységének részeként hosszú távú környezeti és társadalmi 
hatásértékelést végezzünk, valamint hogy el tudjuk kerülni a környezetre vagy a társadalmi 



környezetre káros hatásokat. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi vagy környezeti felelősség megsértése 
esetén a társaságnak kell megfizetnie a büntetést, és meg kell szerveznie a kár elhárítást és megelőzést. 
Az ilyen társaságoknak követniük kell az környezet irányításról szóló 14000. számú nemzetközi 
környezeti szabványt (ISO), és a leginnovatívabb technológiákat kell alkalmazniuk a vállalati társadalmi 
és ökológiai felelősség hatékony kezelése érdekében. Fontos, hogy havonta és évente jelentést 
készítsünk a CSR-ről és a környezetvédelmi intézkedésekről. Hasznos továbbá a nemzetközi környezeti 
szabvány (ISO) 14000 előírása, a társadalmi és környezeti felelősségvállalás irányítási rendszerének 
ellenőrzése céljából. Például az ilyen jellegű audit fontos és kötelező a környezettel kapcsolatos 
vállalkozások engedélyezéséhez. 
A vállalati társadalmi és környezeti felelősségvállalás manapság leginkább a fejlett országokban zajlik. 
Sokan a fejlett országok vállalkozásai közül szegény országokban telepítik termelésüket. 
Bebizonyosodott, hogy van néhány olyan vállalat, aki hirdeti magáról, hogy fontos számára a 
társadalmi és környezeti felelősségvállalás, kapcsolatot tart fenn olyan országokban működő cégekkel 
ahol alacsony fizetésű vagy nem megfelelő munkakörülményekkel rendelkező munkavállalók 
kizsákmányolására alkalmas körülmények között dolgoznak, adóelkerülés, környezeti pusztítás, a 
határokon átnyúló szennyezés történik- összpontosítsa figyelmét a célközönségre. 
Az a következtetés vonható le, hogy a vállalati társadalmi és környezeti felelősségvállalás még nem 
szerves része a 21. századi vállalatok irányítási rendszerének, akik még mindig erősen profitorientáltak 
és költségérzékenyek. Ez effajta takarékoskodás a költségekkel azonban romboló lehet a világ 
társadalma egészére nézve. A vállalat vezetése felelős nem csak a profitszerzésért, hanem a 
társadalomi jólét javításáért is, így válik őszinte küldetéssé a vállalati társadalmi és környezetvédelmi 
felelősség vállalás, mivel ez a társadalom és a bolygónk fennmaradása érdekében fontos feladata. 
 

9.3 Környezetbarát társaságok, amelyek példaként 

szolgálhatnak 
A „zöldgazdálkodás” iránti igény a különböző iparágak vállalkozásait érinti, a divat ipartól a műszaki 
területekig. Mindenféle méretű szervezet kezdi felismerni, hogy mennyire fontosak a folyamataik a 
környezet számára. Noha még hosszú utat kell megtennünk, mielőtt globális szinten elérjük a 
megfelelő eredményeket, vannak már olyan vállalkozások, amelyek úgy tűnik, hogy működésükkel a 
helyes irányba tartanak. 
Ha motivációt keresünk a fenntartható kezdeményezés elindításához, a jelenleg legjobban 
fenntartható vállalkozások listája minden bizonnyal segít ebben. 
 

1. IKEA 
Az IKEA üzleti tevékenysége során a fenntarthatóságba jelentős erőforrásokat fektetett be, ideértve 
azokat a dolgokat, amelyeket az ügyfelek könnyen láthatnak, és azokat, amelyek a háttérben zajlanak. 
Az ellátási láncában, a svéd bútoralapanyag fa megközelítőleg 50% -át fenntartható 
erdőgazdálkodóktól és pamutjának 100% -át olyan gazdaságokból szerzi be, amelyek megfelelnek a 
Better Cotton szabványoknak, ami azt jelenti, hogy a víz-, energia- takarékosan és vegyi anyag 
mentesen termelték nem használtak műtrágyát és peszticideket. A boltjaiban a fenntarthatóság iránti 
elkötelezettségüket is láthatjuk. Az IKEA több mint 700 000 napelemet üzemeltet üzleteiben, és azt 
tervezi, hogy elkezdi azokat árusítani az Egyesült Királyságban. 2012-ben az IKEA bejelentette azt a 
célját, hogy 2020-ig 100% -ban megújuló energiát használjon, majd négy évvel később már, nettó 
energia-exportőr lesz. 
 

2. Nike 
A Nike-nek nem mindig volt élenjáró a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatban, ám mostanra ez sokat 
változott. A Nike a Morgan Stanley 2015-ös listáján a leg fenntarthatóbb ruházati és lábbeli márkák 
között volt. Sikerének kulcsa a vállalat őszinte és nyílt kommunikációja a beszállítói láncáról és gyártási 



gyakorlatáról. Ezenkívül megkönnyítik a tervezőik számára a környezetbarát alternatívák kiválasztását 
egy olyan alkalmazás segítségével, amely segít összehasonlítani a különböző szövetek környezeti 
lábnyomát. Mint a Patagóniában, bizonyos termékeiben használ fogyasztóktól begyűjtött 
újrahasznosított anyagokat, köztük a 2011-es világkupa mezekben is ilyen történt. Ugyancsak 
átalakította a dobozait a csomagolás csökkentése érdekében, elkötelezett amellett, hogy elkerüli a 
vegyi anyag használatot, beruházott az energiahatékonyságba gyáraiban és így tovább. A Nike emellett 
a NASA-val és más kormányzati ügynökségekkel is együttműködik, hogy ösztönözze az innovációt az 
alapanyagok árukká történő feldolgozása területén. 
 

3. Panasonic 
A Panasonic nem kapott annyi állami elismerést, mint sok más vállalat (az Interbrand értékelése 
szerint, amely a fenntarthatóságot rangsorolja, a cég „hiányos” értékelést kapott), de másrészről 
szakértőktől pedig jó értékeléseket kapott. A listán szereplő számos társasághoz hasonlóan a 
Panasonic-nak nagyra törő energiacéljai vannak, mind a hatékonyság, mind a megújuló energiák 
szempontjából, és a környezetbarát termékek gyártására is összpontosít. Különbség az, ahogyan 
beépítették a fenntarthatóságot a mindennapi életükbe. Észak-amerikai központját a New Jersey-i 
Seacaucus külvárosából egy LED-tanúsítvánnyal rendelkező épületbe költöztette Newark 
belvárosában, a Penn Station mellett. Ez egy tervezett lépés volt a munkavállalók munkába járását 
miatti vezetés csökkentése és a szénlábnyomuk csökkentésének érdekében. Számos társasággal 
együttműködnek egy fenntartható okos város felépítésének elkészítésében, Japánban, amely a 
fenntarthatóság köré szerveződik. 
 

4. Google 
A Google óriási erőfeszítéseket tett a zöldgazdálkodás érdekében az energiafelhasználás 
csökkentésével és a zöld energiaprojektek támogatásával. Például a Google felépítette a világ 
legenergiatakarékosabb adatközpontjait, és folyamatosan kampányozik az energia megtakarítás és a 
megújuló energiaforrások, valamint a tiszta energiatermékek felhasználásának szükségessége 
érdekében. A Google számos szélmalom és napelem vásárlásával és telepítésével támogatta és 
finanszírozta a zöld energia projektet. 
 

5. Tesco 
A Tesco, mint az egyik legnagyobb brit hipermarket lánc sem marad le a zöld elemeknek a 
folyamatokba történő integrálásáról. Kedvezményes ajánlatokat tesz azoknak a vásárlóknak, akik saját 
vászontáskát hoznak magukkal. Ezen felül a raktárai energiája szélenergiából származik. Jelentős 
összegeket áldozott az újrahasznosításra, a biodízel-teherautó szállításokhoz történő felhasználásába 
és az egyes eladott tételek szén-dioxid-lábnyomának becslésére, hogy jobban megfeleljenek a 
környezeti fenntarthatóság követelményeinek 
 

6. Amazon 
Az Amazon a világ egyik legnagyobb online piactere, de ez nem akadályozza meg abban, hogy 
környezetbarát márkanévként is ismerté váljon. Ha olyan nagyvállalat vagy, mint az Amazon, akkor 
még fokozottabban figyel rád a célközönség, akik elvárják, hogy túllépj az iparági szereplőkön. A 
fogyasztók 33% -a mondja úgy, hogy a nagy márkák nagyon is felelősek a környezetért. 
Az Amazon fenntarthatósági osztálya folyamatosan dolgozik azon, hogy megosszák az iránti szilárd 
elkötelezettségüket, hogy hasonlóak legyenek más környezetbarát vállalkozásokhoz. Az Amazonas 
Fenntarthatósági Adatok Kezdeményezés azt mutatja be, mik azok az akadályok, amit a vállalatoknak 
le kell küzdeni ahhoz, hogy környezet barát vállalkozásokká váljanak. 
Sőt, az Amazon együttműködik más vezető vállalatokkal, például a P&G-vel, hogy segítsen nekik 
kifejleszteni és megtervezni a fenntarthatóbb csomagolási és szállítási stratégiákat ügyfeleik 
kiszolgálása érdekében. 
 
 



7. Apple 
Az Apple ismét a technológiai világ középpontjába került, miután bejelentette az iPhone 11 
megérkezését. Az új bevezetés részeként az Apple megpróbálta felhívni a figyelmet zöld 
kezdeményezéseire. Noha nem mindig tartozott a környezetbarát vállalatok közé, az Apple az utóbbi 
időben további lépéseket tett annak bizonyítására, hogy törődik a környezettel. 
Például az iPhone 11 különféle anyagokból áll, beleértve a 100% -ban újrahasznosított alumíniumot is. 
Ezenkívül az Apple különféle újrahasznosított alkatrészeket is használ a telefon belső elemeiben. 
Ugyanakkor az Apple további lépéseket tesz a kereskedelmének megújítására, amely lehetővé teszi a 
meglévő iPhone telefonok tulajdonosai számára, hogy régi modelljeiket kicseréljék valami újra. 
Ez a modell lehetővé teszi az emberek számára, hogy pénzt kapjanak új telefonjuk vásárlásakor, így a 
telefontulajdonosok a régi termékeket nem otthon raktározzák. 
 

8. HP (Hewlett Packard) 
A Hewlett Packard egy másik számítástechnikai vállalat, amely következetesen fenntartható gyártást 
és folyamatokat tart fenn annak érdekében, hogy csökkentse termékei által a környezetre gyakorolt 
káros hatásokat. Különösen nagy lépéseket tett annak érdekében, hogy a jelenlegi HP márkájú anyagok 
100% -ban újrahasznosíthatóak legyenek. Megújította a számítógép-ártalmatlanítási stratégiáját is 
azáltal, hogy különféle elektronikai hulladék-újrahasznosító üzemeket nyitott az egész világon. 
Ezenkívül a HP visszagyűjti az összes saját márkás számítógépét, és elkötelezett a megújuló 
energiaforrások felhasználása mellett. 
 

9. Tesla Motors 
A Tesla Motors egy környezetbarát autók gyártásával foglalkozó vállalkozás. Érdekessége az, hogy ezt 
úgy teszi meg, hogy közben autói nem veszítenek teljesítményükből és sebességükből. A Tesla Motors 
által gyártott elektromos járművek nagyon hatékonyak, 0-tól 100 km/h-ra 3,9 mp alatt gyorsulnak, kb 
1 l/100 km benzinfogyasztással egyenértékű elektromos energia felhasználásával. Az autók 
egyszerűek, és általános karbantartási költségeik is alacsonyak. 
 

10. Honda 
A Honda különféle lépéseket tett annak érdekében, hogy autóipari vállalatként 100% -ban megfeleljen 
a saját maga vállalta környezetvédelmi kötelezettségekkel. A társaság sok erőforrást fektetett be 
üzemanyag-hatékony járművek gyártásába, és folyamatosan keresi a hidrogénüzemű cellás hajtású 
járművek fejlesztésének lehetőségeit. Mint ilyen, a Honda az egyik olyan gyártó aki a leginkább 
üzemanyag takarékosabb járműveket gyártja. Ugyanakkor a vállalat megígérte, hogy csökkenti 
széndioxid-kibocsátását. A vállalat azt szeretné elérni kutatásaival, hogy eljöjjön az a nap, amikor több 
autó lesz hidrogén hajtású, mint benzines. 

 
11. Toyota 

A Toyota, a világ legnagyobb autógyártó vállalata, innovatív autókkal rukkol elő, amelyek csökkentik az 
szén-dioxid-lábnyomot. Az egyik legkiemelkedőbb autója a Prius modell, amelyet a világ első 
tömegesen gyártott hibrid járműveként tartanak számon. Az autót világszerte több mint 38 országban 
forgalmazzák, sőt az EPA elismerte hatékonyságát az üzemanyag-fogyasztás szempontjából. Az 
Egyesült Királyságban a harmadik legkevésbé szén-dioxid-kibocsátó járműnek kell besorolni. 
 

12. DHL International Románia 
A DHL International Romániát választották a környezetvédelmi szempontból leginkább felelős 
társaságnak a Green Business Index 2017 kiadásban, mivel a vizsgált évben bebizonyította, hogy 
erőforrásait és üzletvezetését  úgy mozgósította hogy biztosítsa a hosszú távú jólétet és 
jövedelmezőséget, figyelembe véve a környezeti szempontokat jelenlegi tevékenységeiben. 

  



10. fejezet: Klímaváltozás 

10.1 A klímaváltozás fogalma 

A klímaváltozás az időjárás változására utal egy időperiódust tekintve, tekintet nélkül a természeti vagy 

emberi aktivitásra. Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) egy elég összetett fogalmat 

használ utalva a klímaváltozás azonosítható okaira (pl. statisztikai próbákat használva), kiemelve ennek 

hosszú időtartamát, amely évtizedekig vagy hosszabb ideje áll fenn. A klímaváltozás külső hatások vagy 

belső folyamatok által jöhet létre, illetve az emberiség eloszlásának vagy földhasználatának folyamatos 

változása miatt.  Az IPCC megkülönbözteti az emberi tevékenység és a természeti tényezők 

következtében bekövetkező klímaváltozást. Bármelyik definíció alkalmazható a vizsgálat célkitűzésétől 

függően. 

 

10.1.1 Az éghajlatváltozás emberi okai: 

Üvegházhatású gázok kibocsátása 

Ezen gázok az atmoszférában halmozódnak fel, megakadályozzák a föld felszínéről a hő eltávozását és 

nem reagálnak a hőmérséklet változására (üvegház-hatás).  Az atmoszférában a hosszú időtartamú 

jelenlétük okozhatja a klímaváltozást. 

Az üvegházhatású gázok kibocsátása a klímaváltozás legfontosabb emberi tényezője, a főbb források 

közül kiemelendő a közlekedés, energiatermelés, fosszilis energiahordozók égetése az ipari, 

kereskedelmi és háztartási szektorban, a mezőgazdaság és talajművelés. Üvegházhatású gázok közé 

tartoznak:  

 

- Szén-dioxid (CO2): a legfontosabb komponens, amely elsődlegesen antropogén forrásból származik.  

Fosszilis energiahordozók, szén, olaj és gáz égetése során keletkezik. A fosszilis energiahordozók 

fontosak az elektromos áram termeléséhez, ezáltal a CO2 kibocsátása igen nagy mértékű. A közlekedés 

a második lényeges karbon-kibocsátó forrás, a lakosság a közlekedési eszközök szabadidős és üzleti 

célú napi használatával járul hozzá a szén-dioxid kibocsátáshoz. 

- Metán (CH4): az üvegházhatású gázok emissziójának kb. 16%-ban van jelen. Az olajipar és 

mezőgazdaság metánt nagy mennyiségben termel metánt, különösen a legelőkön tartott állatok 

béltraktusából, trágyázásból és rizstermelésből. Hulladékok bomlása során is felszabadulhat. Jóval 

aktívabb üvegházhatású gáz, mint a CO2. 

- A földművelési módszerek, mint pl. a szerves és kereskedelmi műtrágyák felhasználása a nitrogén-

oxidok emissziójához vezet. Ezen gázok szintén az atmoszférában halmozódnak fel a fosszilis 

tüzelőanyag égetése során, salétromsav gyártáskor, és biomassza égetésekor. 

- Klózott-fluorozott szénhidrogének és hydro-fluoro-szénhidrogének a háztartási műszaki 

berendezésekben használjuk, mit például a hűtőszekrényben és ipari berendezések esetén is. Súlyosan 

károsítják az atmoszférát, az ózon réteg vékonyítása és a hőmérséklet visszatartása révén. 

 

 

 



Erdőírtás 

Az erdőirtás a klímaváltozás egyik fő humán tényezője. A fák megkötik az üvegházhatású gázokat, mint 

például a CO2-t, megakadályozva felhalmozódásukat az atmoszférában, amely a bolygónk 

felmelegedéséhez hozzájárulhat. Az erdők irtása egyre fokozódik annak érdekében, hogy területet 

biztosítsanak a mezőgazdaság, építkezés és egyéb humán tevékenységek számára. 

A növények felveszik a légkörből a szén-dioxidot és oxigént bocsátanak ki a fotoszintézis során, 

mindazonáltal a felesleges szén-dioxid elraktározódik a növényben és hozzájárul a növekedéshez és 

fejlődéshez. A fák kivágásakor a felhalmozódott szén-dioxid az atomszférába kerül, amely hozzájárul a 

globális felmelegedéshez. 

A fák ezen kívül szerepet játszanak egy adott régió csapadék-mennyiségének szabályozásában, amely 

megelőzheti az árvizeket és az aszályt az adott területen. A fák kivágása a csapadék eloszlását 

globálisan meghatározza. Az erdőirtás a táj megváltozásához és a földfelszín hő visszaverő 

képességének vezet, amely miatt növekszik a napenergia elnyelése és ezáltal fokozódik a globális 

felmelegedés, változik éghajlati mintázat.  

 

Mezőgazdaság 

Az élelmiszer alapvető emberi szükséglet, de mielőtt asztalunkra kerül, meg kell termelni, raktározni, 

feldolgozni, csomagolni, szállítani és elkészíteni. Az élelmiszer-gyártás minden lépése tetemes 

mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátásával jár. A mezőgazdaság a klímaváltozás egyik legfontosabb 

humán tényezője, a gázok kibocsátása és az erdős területek mezőgazdasági termőterületté alakítása 

következtében. 

A műtrágyákat felhasználó modern mezőgazdasági gyakorlat és élelmiszer előállítási módszerek az 

üvegházhatású gázok emissziójához és ezáltal a globális felmelegedéshez nagymértékben 

hozzájárulnak. A széles spektrumú gazdálkodás bevezetése erdőirtáshoz és nagyfokú gépesítéshez 

vezetett, amely lényeges szénkibocsátó forrás. 

Az állattenyésztésben a kérődző állatok által elfogyasztott takarmány bélrendszeri bomlása során 

metán képződik és szabadul fel; az öntözött rizsföldek is fontos metántermelők.  Általánosságban a 

mezőgazdaság elősegíti a klímaváltozást az erdőirtás, a biodiverzitás elvesztése, a mezőgazdasági 

kemikáliák által okozott óceán-savasodás és a felgyorsított talajerózió révén. 

 

Iparosodás 

Noha az ipari forradalom, iparosodás több szempontból is az életfeltételek javulásához vezetett, olyan 

káros hatásokkal is összefügg, melyek klímaváltozást okoznak. Az újabb innovációk segítségével az 

emberi munkaerő új energiaforrásokat felhasználó gépekkel helyettesíthető. 

A gyártás nagy mennyiségű energiát és a természetes rendszerek megváltozását igényelheti. Ez 

közvetlenül felelős a helyi kibocsátásért és a közvetlen kibocsátásért az elektromos energiáé s 

üzemanyagok felhasználás által. A gyártási műveletek összekapcsolódnak az üvegházhatású gázok 

kibocsátásával, például a vegyi anyagok, fémek és acélgyártás, melyek igen energia-intenzív eljárások, 

Az emberek többek között a munkahelyek keresése miatt egyre inkább a városokba költöznek; az 

urbanizáció a klímaváltozás egyik fontos kiváltó oka. Az urbanizáció túlzsúfoltsággal, 

levegőszennyezéssel és rosszabb higiénés feltételekkel párosul; a masszív urbanizáció az erdőirtás 

fokozódásához is vezethet, ezáltal még több üvegházhatású gáz kibocsátásával párosulva.  



A felfokozott gazdasági és ipari tevékenység elősegíti a fosszilis energiahordozók használatát, amely 

globális felmelegedéshez és éghajlatváltozást eredményez. 

Az elmúlt években a emberi eredetű emisszió és tevékenységek a globális felmelegedés legnagyobb 

részét tette ki. A globális felmelegedés jelei egyértelműek, a megemelkedett hőmérséklet, 

páratartalom, a tengerszint emelkedése azt mutatják, hogy a földfelszín gyorsan melegszik a fosszilis 

emisszió következtében és ezáltal változtatja meg az éghajlatot. 

Az emberi tevékenység, ipari aktivitás és civilizáció környezetet érintő nyoma tetten érhető az 

óceánok, légkör és a földfelszín állapotán. 

 

10.1.2 A klímaváltozás természeti okai:  

Sok klímarendszer megváltozásának számos természeti oka van. 

A természeti körforgások azt eredményezik, hogy az időjárás a melegedés és lehűlés között ingadozik. 

Vannak olyan természeti tényezők, amelyek kikényszerítik a klíma változását. 

 

Természeti körforgások: 

- Milankovitch körök: mivel a Föld a Nap körül kering, az útvonala és tengelyének dőlésszöge 
enyhén változik. Ezen apró változásokat Milankovitch-köröknek nevezzük, amely befolyásolja a 
földfelszínre jutó napfény mennyiségét. Ez a Föld felszíni hőmérsékletének emelkedését válthatja ki. 
Mindazonáltal ezen körök tíz-vagy százezer évenként fordulnak elő és nem valószínű, hogy a 
klímaváltozáshoz érdemben hozzájárulnának. 

- El Niño Déli Oszcilláció (ENSO) – az ENSO a Csendes Óceán vízhőmérsékletének változási 
mintázatát jelenti; az El Nino évében a globális hőmérséklet emelkedik, a La Nina évében csökken. Ezen 
mintázat a globális hőmérsékletet csak egy rövid időre érinti (hónapokra vagy évekre), de nem 
magyarázza a napjainkban megfigyelhető tartós felmelegedési tendenciát. 

 

Természeti tényezők: 

- Napsugárzás – a napsugárzás energiájának változó intenzitása a múltban érintett a Föld 
hőmérsékletét. Noha nem tapasztaltuk, hogy ez erősen befolyásolta volna az éghajlatunkat. A 
napenergia növekedése az egész légkört felmelegíti, nem csupán az alsó réteget. 

 

- Vulkánkitörések – a vulkánoknak összetett hatása van az éghajlatunkra. A kitörések aeroszol 
részecskéket bocsátanak a légkörbe, amelyek lehűtik azt, de szén-dioxidot is kibocsátanak, amely 
felmelegíti azt. A vulkáni tevékenység 50-szer kevesebb szén-dioxidot termel, mint az emberi aktivitás, 
emiatt nem jelenti a globális felmelegedés vezető okát. A vulkánkitörések domináns hatása a hűtő 
hatás, nem a melegítő. 
 

10.2 A klímaváltozás legfontosabb bizonyítéka  

A klímaváltozás összefüggést mutat a csapadékmintázattal, az esős és aszályos periódusokkal, az 

átlaghőmérséklet emelkedésével, a forró nappalok és éjszakák gyakoriságával, az extrém időjárási 

események gyakoribb előfordulásával, mint például trópusi ciklonok, hőhullámok, heves esőzések, a 

gleccserek és hófedte területek olvadása, illetve többek között az évszakok és ökológiai folyamatok 

változásával.  

 



 

10.2.1 Hőmérsékletváltozás 

Az IPCC ötödik jelentése arra figyelmeztet, hogy az utóbbi három évtized bármelyikében a földfelszín 

hőmérséklete folyamatosan melegebb volt, mint az 1850 óta eltelt bármely évtized. a tanulmányban 

ismertetett tudományos adatok felvetik, hogy a földfelszín átlaghőmérséklete (a föld és óceán) 0,85 

°C-os emelkedést mutat 1880 és 2012 között. 2100-ig a hőmérséklet várhatóan 4 °C-al fog emelkedni 

amennyiben nem történi semmilyen intézkedés. Az adatok azt jelzik, hogy már 1,8°C-os hőmérséklet 

emelkedés esetén is Föld az elmúlt 10 000 év legnagyobb évszázados trendjét fogja megtapasztalni. 

Az IPCC Ötödik Értékelő Jelentése szerint a 21. században az adaptáció és az enyhítés nagy 

bizonyossággal érinti a klímaváltozás kockázatát. 

Ezen közeljövőbeli periódus alatt a szocio- ökonómiai trendek gyakorolnak hatást a klímaváltozásra. A 

társadalmi válaszok, különösen az adaptáció befolyásolja a rövidtávú kimenetelt. A 21. század második 

felében és azt követően a globális hőmérséklet emelkedés eltávolodik az emissziós forgatókönyvektől. 

Ezen hosszabb időtáv alatt. rövid- és hosszú távú alkalmazkodás és enyhítés, másrészt a fejlesztési 

irányok határozzák meg az éghajlatváltozás kockázatát. 

Magyarországon 2050-ig az átlaghőmérséklet 0,5-3°C-os emelkedését jósolják, nagyobb városokban ez 

elérheti a 3,8 °C-ot. A tengerszint 2100-ig átlagosan 52-98 cm-el növekszik.  

Romániában a levegő éves átlaghőmérséklete az utóbbi 33 évben 0,5 °C-al növekedett (1981-2013 

között 10,2 Celsius-fok) összehasonlítva az ezt megelőző periódushoz (1901-1980/9,6 Celsius-fok). 

Összehasonlítva a 2001-2030 közötti időszakot az 1961-1990 közöttivel, az átlaghőmérséklet 

növekedése a november-decemberi időperiódusban és az év melegebb időszakában (május-

december)  kb. 1 °C –al (de akár 1,4-1,5 °C-al) mérhetünk magasabbat a hegyvidéken, az ország nyugati 

és déli területein. Az év hidegebb időszakaiban a hőmérséklet emelkedés nem haladja meg az 1 °C-ot.  

Az átlagos éves hőmérséklet-változás Romániában 0,7-1,1 °C közötti, a legnagyobb értékeket a 

hegyvidékes területeken mérhetjük. 

 

 

10.2.2 Változások a csapadékban  

Az IPCC Ötödik Értékelő Jelentése szerint több régióban a csapadék megváltozása, a hó és a jég 

olvadása megváltoztatja a hidrológiai rendszereket, érinti vízbázisok mennyiségét és minőségét. A 

gleccserek világszerte visszahúzódnak a klímaváltozás miatt, ezáltal befolyásolva a vízforrások hozamát 

a folyás irányában. A klímaváltozás a nagy tengerszint feletti magasságú területeken az állandóan 

fagyott talaj olvadásában nyilvánulhat meg. 

Európán belül a csapadékformák megváltozása a regionálisan és szezonálisan nagy eltéréseket 

mutathat. Az évi csapadék-mennyiség várhatóan növekedni fog Észak-Európában és csökkenni Dél-

Európában. Ezen dél-európai csökkenés a legkifejezettebb a nyáron. 

 

 

10.2.3 Változások a szél sebességében  

Az IPCC speciális jelentése a „Extrém időjárási események és katasztrófák kockázatainak csökkentése 

az adaptáció elősegítése érdekében” bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a légmozgás átlagos sebessége 

10 méteres földfelszíni magasságában az utóbbi 100 évben megváltozott. 



A trópusi ciklonok esetén a jelentés a 165. oldalon arra jutott, hogy valószínűleg volt egy sarkkörök felé 

irányuló eltolódás a fontosabb északi és déli vihar útvonalaknál az elmúlt 50 évben. 

Gyakrabban fordul elő, hogy az éves extrém, partvidék felé irányuló szélfújás a legerősebb a közepes 

szélességi fokoknál, mialatt azon területeken ahol 100 évente egyszer várható ilyen esemény a 

leginkább a trópusi területeken a 10-25 szélességi fok között található. 

 

10.2.4 Változások a fényviszonyokban  

Az IPCC Negyedik Értékelő Jelentése azt állítja, hogy nincs elég bizonyíték a villámlás okozta trendek 

meghatározására. A különböző éghajlati szimulációs modellek azt mutatják, hogy a villámaktivitás 

növeli a meleg időjárást. Ezen tanulmányok szerint kb. 10%-os villámaktivitás növekedés globálisan 

minden 1 K hőmérséklet növekedésért felelős. Az 1999-2008 közötti optikai szatellit mérések 

alátámasztják ezt az aktivitást. Az adatok letölthetők vagy videóként megtekinthetők a NASA-nál. Egy 

lenyűgöző animált példa, amely a havi légi csapásokat mutat a világ minden részéről 1995-2012 közötti 

időszakról letölthető a NASA-nál. A Schuman Rezonanciás módszert használó rádiós villámlás-mérés az 

utóbbi években csökkenést mutatott, amelyet még a klimatológusoknak meg kell magyaráznia. A 

repülőgépek által a légkörbe kibocsátott szemcsék és /vagy jégszemcsék előmozdíthatják az esőzést 

még mielőtt a viharok kialakulnak. 

 

10.3 A kílváltozáshoz történő adaptáció előretörése  

A sikeres emberi társadalmakra jellemző a alkalmazkodóképesség, amelyet az emberi létezés is 

bizonyít. Noha a klímaváltozás egy új kihívást jelent, nemcsak a hőmérséklet és a tengerszint 

növekedése miatt, hanem az elszegényedés okaival történő adekvát foglalkozás jelenlegi helyzete 

miatt. Ennek eredményeként az alkalmazkodást támogató politikát szükséges stratégiának tekintették 

mind az éghajlatváltozás kezelésére, mind a fejlődés támogatására, a legújabb tudományos és politikai 

kutatások fókuszának adaptálásával. 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás úgy írható le le, mint az ökológiai, társadalmi vagy gazdasági 

rendszerek alkalmazkodása és reakciója a tényleges vagy várható éghajlati ingerekre és azok 

eredményeire. Ez a folyamatok, gyakorlatok és struktúrák változásaira utal azon célból, hogy 

mérsékeljék a potenciális károkat vagy kihasználják az éghajlatváltozással kapcsolatos lehetőségeket. 

Annak ellenére, hogy az antropogén eredetű éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás egy új igényt 

jelenthet, az új lehetőségek kihasználására és a környezeti változások kedvezőtlen következményeinek 

minimalizálásához történő alkalmazkodás már az emberi földi jelenlétének kezdete óta létezik. Charles 

Darwin 1859-ben a Fajok Eredete c. műve képviseli a biológiai alkalmazkodás fogalmának egyik 

gyökerét, mivel munkája bizonyítékot szolgáltatott az evolúcióról, amely az evolúciós biológia alapját 

képezte. Az adaptív stratégiák a társadalom fejlődésének szerves részét képezik, mivel lehetővé teszik 

nemcsak a környezeti változékonyság kezelését, hanem a társadalmi, gazdasági és politikai változók 

változását is. 

Az éghajlatváltozás szempontjából különös jelentőséggel bír az, hogy az adaptív folyamatoknak nem 

teljesen megértett, de valószínűleg kiterjedt hatásokat kell figyelembe venniük a hidrológiára és a 

vízkészletekre, a mezőgazdaságra és az élelmezésbiztonságra, a szárazföldi és édesvízi 

ökoszisztémákra, a part menti övezetekre és a tengeri ökoszisztémákra, az emberi egészségre, emberi 

települések, energia és ipar, valamint biztosításra és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra. Ezeknek a 

hatásoknak mély gazdasági, társadalmi, demográfiai, technológiai és politikai következményei lesznek. 

Az ilyen hatások egyediek terjedelmükben és hatókörükben, meghaladják a nemzeti határokat, és 



széles körű politikai és elméleti vitákat okoznak éghajlatváltozás globális jellege miatt. Az ilyen 

körülményekre való reagálás törekvései számos stratégiát hívhatnak elő, azonban nem minden válasz 

lesz kedvező a növekedésre és a fejlődésre. 

Ezért a változásokra való reagáláshoz kompromisszumokat és nehéz döntéseket kell hozni, mivel a 

jövőben a sikeres alkalmazkodás elérése nem azonos a meglévő feltételekre történő reagálással. Az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, ahogyan azt a politikaorientált tudományos irodalom 

ismerteti, kevés gyakorlati útmutatást nyújt a politikai döntéshozók számára, és számos fogalmi 

kérdést vet fel, nem utolsósorban arról, hogy az alkalmazkodás folyamata különbözik-e a fenntartható 

fejlődéshez szükséges folyamattól. Bizonyítékok vannak a kohézió, a párbeszéd, valamint az adaptációs 

tudomány és az alkalmazkodási politika közötti párhuzam hiányáról is. Kezdetben ezt a két közösség 

különféle célkitűzésekkel magyarázta. Az egyre növekvő elméleti adaptációs irodalom továbbra is a 

meghatározásokra összpontosít, és az adaptációval kapcsolatos politikai diskurzus küzd ezen 

értelmezéséért. A kettő közötti ellentmondás az egyes diskurzusokhoz történő alkalmazkodás és a 

fogalmi összefüggések egyértelműsítését igényli. Noha a tudósok és a politikai döntéshozók az elmúlt 

két évtizedben előrébb jutottak ezen fogalmi hiányosságok kezelésében, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást egy olyan gyakorlati közösség hajtja, amely a kapcsolódó fejlesztési keretrendszerektől 

elkülönülő diskurzust használja a kockázat kezelésére. Ennek eredményeként meg kell vizsgálni az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás gyökereit, jelentését és következményeit a kockázat és a 

fejlődés egyéb elméleteinek összefüggésében. 

 

11. fejezet: A klímaváltozás hatásai  
A klímaváltozásnak fontos egészségügyi, gazdasági, ökológiai és közbiztonsági következményei vannak, 

amelyek egyre nyilvánvalóbbá válnak. 

A direkt hatásokhoz sorolhatók a hőhullámok, az árvizek miatti megnövekedett sérülések és 

halálozások, erdőtüzek és viharok, az ökológiai diverzitás csökkenése. Az indirekt hatások közé tartozik 

a fertőző betegségek megváltozott eloszlása, a vízminőség, a levegőminőség megváltozása, az 

élelmiszerek minőségének romlása, a közbiztonság romlása. 

 

11.1 A klímaváltozás hatása az emberi egészségre  

A klímaváltozás egészségügyi hatásai elsődlegesek, másodlagosak és harmadlagosak lehetnek. 

- Az elsődleges hatások a hőhullámok, a hideg periódusok csökkenése, az árvizek és balesetek hatásai 

- A másodlagos hatások a fertőző betegségek, allergiák, a levegőszennyeződéssel összefüggő 

kórállapotok 

- A harmadlagos hatások az éhezéssel, a népesség vándorlásával és a szűkös erőforrások 

megszerzéséért folytatott konfliktusokkal kapcsolatosak. 

 

Az egészségügyi hatások megnyilvánulását a környezeti feltételek, szocio- okonómiai helyzet, az 

egészségügyi szolgáltatások minősége, az egészségügyi ellátórendszerek felkészültsége lés 

hozzáférhetősége, a kormányzatok által az adaptáció irányába tett lépések, valamint a populáció 

tudatossága egyaránt befolyásolják.  



Az éghajlatváltozásnak több csoport is ki van téve, különösen a gyermekek, idősek, várandósok és 

krónikus betegségekkel küzdő egyének. Társadalmi-gazdaságiszempontból a kültéren dolgozók, a 

városi lakosok, a vidéki területek élők és alacsony jövedelemmel rendelkezők a különösen sérülékeny 

csoportba sorolhatók. A földrajzilag sérülékeny csoportba a trópusi/szubtrópusi vagy sarkvidéki 

területeken élők tartoznak. 

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával párhuzamosan a klímaváltozás egyik legfontosabb 

következménye a levegőminőség romlása. A légszennyező anyagok idült tüdőbetegségek (pl. COPD)és 

többféle allergia kialakulását okozhatják. Az immunrendszer gyengülése növekvő számú alsó- és 

felsőlégúti fertőzés formájában jelenik meg, különösen dohányzók körében. A hosszabb meleg 

időperiódus a gyomnövények elnyújtja a gyomnövények vegetáció időszakát és növeli a 

pollentermelést. Az erős szél az allergéneket távolabbi, kevésbé érintett területekre juttatatja el.  

Az ivóvízhez jutás egyre nagyobb kihívást jelent az aszály miatt és egyre drágább lesz. A víz 

hőmérsékletének emelkedése a toxikus algák elszaporodásához vezet, melyek meggátolják a vízkészlet 

rekreációs célú használatát és fogyasztását. 

A légszennyezők felhalmozódásának fontos következménye az ózonréteg elvékonyodása és a 

földfelszínre jutó UV sugárzás nagyobb mennyisége. 

Az UV sugárzás egészségügyi hatásai az elkövetkezendő 40-50 évben még nyilvánvalóbbak lesznek. az 

UV-b főleg a szemet, bőrt és az immunrendszert érinti. A megnövekedett expozíciót a melanoma 

malignum és egyéb bőrrákok nagyobb incidenciája, a gyakoribb fotodermatosisok és szürkehályog 

esetek igazolják. 

Az újabb kutatások az éghajltváltozás mentális egészségre gyakorolt hatatását is vizsgálják. a fokozott 

adaptáció, a bizonytalanság, a jövőbeli természeti katasztrófáktól való félelem a depresszió, a 

szorongásos kórképek és az öngyilkosság gyakoribb előfordulásában nyilvánulhat meg. 

A klímaváltozás átalakítja fertőző betegségek globális eloszlásának szerkezetét. A melegebb 

periódusok miatt a vektrok földrajzilag szélesebb körben elterjedtebbé válnak. Az ivóvíz hiánya, a 

rosszabb élelmiszerminőség, a fogékony egyének növekvő száma kedvez a fertőzések terjedésének.  

A legfontosabb vektor-közvetítette betegségek: Lyme-kór (kullancsok terjesztik), malária (szúnyogok 

terjesztik) és a Hantavírus (rágcsálók terjesztik). 

Az étel- és víz közvetített fertőzések enterális fertőzés formájában jelenhetnek meg, úgy mint 

Salmonellosis, Camyplobacteriosis. A vírusok és protozonok is okozhatnak gastroenteritist. 

A megnövekedett hőmérséklet okozta megbetegedéseket hőséggel összefüggő betegségekként 

foglalhatjuk össze. Ezen betegségek patogenezisében az erős napsugárzás, hőhullámok, nem 

megfelelő légáramlás, magas páratartalom, intenzív fizikai munka, az akklimatizáció hiánya, a 

hőegyensúlyt befolyásoló gyógyszerek és kábítószerek játszanak szerepet. 

A hőséggel összefüggő betegségek spektruma széles, az enyhe hőkiütéstől az életveszélyes hőgutáig 

terjedhet. A megelőzésben a munkavállalók felkészítése, a tünetek korai felismerésének oktatása, a 

megfelelő elsősegélynyújtás emelhető ki. 

A munkáltatók a hőséggel összefüggő megbetegedéseket a munkahelyi kockázatbecsléssel, a 

megfelelő munkahelyi szervezet kialakításával, a megfelelő technológia megválasztásával, a megfelelő 

menedzsment és munkaszervezési módszerekkel, az egyéni védőeszközök biztosításával, a kollektív 

munkahelyi védelem kialakításával előzhetik meg. 

A foglalkozás-egészségügy a sérülékeny munkavállalói csoportok felismerésével, az adaptáció és 

rehabilitáció elősegítésével, a folyamatos oktatással, az időszakos szűrővizsgálatokkal és elsősegély 

megszervezésével járulhat hozzá a megelőzéshez. 



A média kulcsszerepet tölt be a lakosság tájékoztatásában és hasznos életmódtanácsok 

közvetítésében. 

Globális, nemzetközi és nemzeti intézkedések, akciótervek szükségesek a klímaváltozás káros 

hatásainak enyhítése érdekében, szem előtt tartva a fenntartható fejlődés céljait az ökoszisztémák és 

az emberi társadalom integritásának jövőbeli megőrzése érdekében. 

 

A hőmérséklettel összefüggő halálozás és betegségek  

Az üvegházhatású gázok koncentrációjának növekedése az átlaghőmérséklet és a kiugró 

hőmérsékletek emelkedéséhez vezet. Ez várhatóan a sérülékeny csoportok, mint például a gyermekek, 

idősek, gazdaságilag hátrányos helyzetűek körében a hőséggel összefüggő halálozás és 

megbetegedések növekedését eredményezi. 

A nappalok melegebbek, mint a nyári átlaghőmérséklet vagy hidegebbek, mint a téli átlaghőmérséklet, 

ezáltal növekedhet a megbetegedések és halálozások előfordulása a szervezet hőregulációs 

központjának zavara miatt vagy a direkt/indirekt egészségügyi komplikációk következtében. A belső 

hőmérséklet regulációjának zavara egy sor megbetegedéshez vezethet, például hőséggörcs, 

hőkimerülés, hőguta, hypothermia és fagyás extrém hideg esetén. A hőmérsékleti anomáliák a 

krónikus betegségek rosszabbodását eredményezhetik, mint például a szív-érrendszeri betegségek, 

légzőszervi betegségek, cerebrovszkuáris betegségek és dibetessel összefüggő kórképek. A magas 

hőmérsékletnek való hosszabb kitettség megnöveli a kardiovaszkuáris, vese és légzőszervi kórképek 

miatti kórházi felvételek számát. 

 

Mentális egészség ék jól-lét Mental Health and Well-Being 

A globális klímaváltozás mentális egészségre és jól-létre gyakorolt hatása az éghajlat- eredetű 

egészségügyi hatások szerves része. A klímaváltozás mentális egészségügyi következményei a 

minimális stressztől és distressz tünetektől olyan klinikai kórképekig terjednek, mint a szorongás, 

depresszió, post-traumás stressz és öngyilkosság. Az egyéb következmények a mindennapi életet 

befolyásoló hatások, az egyének és közösségek azon észlelései és tapasztalatai, amellyel megpróbálják 

megérteni a klímaváltozást és hatásait. Az éghajlatváltozással kapcsolatos hatások mentális egészségre 

és jólétére gyakorolt következményei ritkán fordulnak elő elszigetelten, ám gyakran kölcsönhatásba 

lépnek más társadalmi és környezeti stresszorokkal. Az éghajlatváltozásnak az egészségre, a mentális 

egészségre és a jólétre gyakorolt hatásainak interaktív és kumulatív jellege kritikus tényezők az 

éghajlatváltozás emberi egészségre gyakorolt általános következményeinek megértésében. 

 

Az emberi egészség jövője  

A közép-európai régiókban a klímaváltozás a hideg időjárás okozta halálozási rátát csökkenti, az 

életminőség rövid távú javulását eredményezve a következő 15 évben. Hosszabb távon a klímaváltozás 

hatása negatív, és csökkenti az életminőséget az Európai Bizottság állítása szerint. Németországban a 

becslések a hőséggel összefüggő halálozás 20%-os növekedést mutatják a 2080-as években az 1980-as 

évekkel összehasonlítva, amelyet nem valószínű, hogy kompenzál a hideg okozta halálozás 

mérséklődése. Abban egyetértés van, hogy a malária terjedésének kockázata Európában a jelenlegi 

társadalmi-gazdasági körülmények között nagyon alacsony, néhány kelet-európai ország veszélyben 

lehet. A kelet-európai országokban, ahol az egy főre jutó egészségügyi kiadás relatíve alacsony, az 

egészségügyi ellátórendszer kevéssé hatékony a malária kimutatásában és kezelésében, valamint a 



szúnyogok elterjedésének megakadályozása kevéssé hatékony. Ez hozzájárulhat a betegség kontroll 

nélküli terjedéséhez ezen országokban. 

A 2080-as években, alkalmazkodási intézkedések és élettani alkalmazkodás nélkül, a hő- és hideg 

okozta halálozás hatása az alkalmazott expozíció-válasz funkciók halmazától függően változik. A 

becsült éves halálozási többlet (amelyet akklimatizáció nélküli hőség okoz) 60 000 és 165 000 közé 

tehető. 

A melegebb éghajlat által kiváltott fiziológiai és viselkedési válaszok nagyon jelentős hatást 

gyakorolnak a halálozás csökkentésére, potenciálisan ötszörösére csökkentve azt. A hideggel 

kapcsolatos halálozás csökkenését 60 000 és 250 000 közöttire becsülik, bár a hideg okozta halálozás 

érzékenységében szintén egy csökkenés mutatkozhat. 

11.2  A klímaváltozás hatása a mezőgazdaságra  

Az éghajlat a mezőgazdasági termelés fő meghatározója, érinti a gabonatermesztést és az 

állattenyésztést, amelyek az élelmiszerbiztonság fontos komponensei a földön. A víz és a talaj szintén 

érintett lehet, tehát ez a rövid összefoglaló az éghalat-változás mezőgazdaságra gyakorolt hatását 

foglalja össze, kitérve néhány adaptációs módszerre. Manapság a probléma nem az, hogy túl kevés 

napfény érkezik a Földre, hanem az, hogy túl sok esik belőle csapdába a légkörünkben. Ez az oka annak, 

hogy a tudósok nem csupán a globális felmelegedésre figyelnek, hanem most az éghajlatváltozás 

nagyobb területére koncentrálnak. 

Az éghajlatváltozás tekintetében a mezőgazdasági ágazatot tekintik a fő érintettnek, a hőmérséklet-

emelkedés és a változó csapadékmennyiség csökkenti a növények termelékenységét, és ezek a hatások 

meghaladják a szén-dioxid növekedésének előnyeit. 

Az éghajlatváltozás példátlan kihívásokat támaszt a mezőgazdaság számára a mezőgazdasági 

termelékenység érzékenysége és a változó éghajlati viszonyok költségei miatt. 

A szélsőséges éghajlati viszonyok, például a száraz időszakok, az állandó aszály és a hőhullámok nagy 

hatással lehetnek a növényekre és az állatállományra. Noha az éghajlati modellek korlátozottan 

képesek pontosan megtervezni az egyes szélsőséges események előfordulását és időzítését, egyes 

előrejelzések szerint növekszik az aszályos területeket száma és az több intenzívebb csapadék időszak 

várható. A 21. század végére várhatóan növekszik a nagyon forró éjszakák előfordulása és a nagyon 

alacsony csapadékmennyiségek időtartama. 

Ha egy állat képes anyagcsere-sebességét úgy beállítani, hogy megbirkózzon a hőmérsékleti 

szélsőségekkel, akkor ezáltal a csökkenhet a  termelékenység és szélsőséges esetekben akár 

elhalálozáshoz is vezethet. A szélsőséges hőmérsékletnek való hosszú expozíció tovább növeli az összes 

állati termék, például a hús, a tojás és a tej termelési költségeit és termelékenységi veszteségét. 

A klíma folyamatos megváltozása a század közepére és azt követően várhatóan összességében káros 

hatással lesz a legtöbb növényre és az állattenyésztésre. 

Az éghajlatváltozás megváltoztatja a gyomokkal, betegségekkel és rovarirtókkal járó terhelést, 

valamint a beporzás ciklusának időbeli változásával és egybeesésével befolyásolják a növekedést és a 

termést. 

Ezen hatások potenciálja még nem kellően ismert. Például, bár egyes kártevő rovarok elterjedtebbé 

válnak a növekvő léghőmérséklet hatására, a felmelegedés másokat ki is szoríthat jelenlegi földrajzi 

területükről. 

A mezőgazdasági termőterületre és a vízkészletekre gyakorolt, a közeljövőben bekövetkező 

legfontosabb éghajlati hatások magukban foglalják a talajerózió fokozódását a szélsőséges csapadék 



események révén, valamint a vízkészletek rendelkezésre állásának regionális és szezonális változásait 

mind az esővel táplált, mind az öntözött mezőgazdaság számára. 

A szélsőséges időjárási események becsült magasabb előfordulása egyre inkább érinti a mezőgazdasági 

termelékenységet, mivel a mezőgazdasági termelékenységet nagymértékben a környezeti feltételek 

befolyásolják a növény- és állattenyésztés kritikus küszöbidőszakai alatt. 

 

Hatékony tervezés a klímaváltozás leküzdésére 

Mivel a mezőgazdasági rendszerek az emberek által dominált ökoszisztémák, a mezőgazdaság éghajlati 

változásokkal szembeni sebezhetősége nemcsak az éghajlatváltozás biofizikai hatásaitól függ, hanem 

az emberi válaszoktól is, hogy ezeket a hatásokat világszerte mérsékeljék. 

Világszerte hatékony alkalmazkodási tervezési és értékelési stratégiákat kell meghatározni; valamint 

talaj-, növény- és állattenyésztési gyakorlatokat, amelyek növelik a mezőgazdasági termelési 

rendszerek ellenálló képességét az éghajlati változások és a szélsőségekkel szemben. 

A mezőgazdaságban a termelés alkalmazkodása az éghajlatváltozáshoz magában foglalja a termelési 

rendszer bemeneteinek, a talajművelés, a növényfajok, a vetésforgó és a betakarítási stratégiák 

kiigazítását. 

A szárazsággal, betegségekkel és hőhatással szemben ellenállóbb új növényfajtákkal kapcsolatos új 

kutatás és fejlesztés növeli az agronómiai rendszerek éghajlatváltozással szembeni ellenálló 

képességét, és elérhetővé teszi a felmerülő lehetőségek kiaknázását. 

A potenciális adaptív viselkedés több szinten előfordulhat egy nagyon változatos nemzetközi 

mezőgazdasági rendszerben, ideértve a termelést, a fogyasztást, az oktatást, a kutatást, a 

szolgáltatásokat és az irányítást. Ezen túlmenően az ilyen interakciók bonyolultságának megértése 

elengedhetetlen a hatékony adaptív stratégiák kidolgozásához. 

Olyan intézkedések lényegesek, mint az aszály, kártevők elleni küzdelem, a hőstressz-rezisztencia 

kialakulásának elősegítése növényekben és állatokban, a vetésforgó diverzifikálása, az állattenyésztés 

integrálása a növénytermesztési rendszerekbe, a talajminőség javítása, a tápanyagok és növényvédő 

szerek áramlásának minimalizálása a gazdaságon kívüli területeken, és más, a fenntarthatóságra 

jellemző gyakorlatok.  

 

Néhány pont, amelyet a kutatásnak tartalmaznia kell az éghajlatváltozás 

leküzdésére 

A széles körű kutatásoknak a következőket kell magában foglalnia: 

- Ezen kutatások növelni fogják a mezőgazdasági ágazat azon képességét, hogy megfelelően reagáljon 

a változó éghajlati viszonyok által okozott kihívásokra. 

- A jövőbeli éghajlati viszonyok jobb előrejelzése lehetővé teszi az átlag és a szélsőséges hőmérsékletek, 

a csapadék és a kapcsolódó változók (például evapotranszpiráció, talajnedvesség) változásainak és 

időtartamának pontosabb előrejelzését. 

- Értékelje és fejlessze a növényi és állati termelési rendszereket, beleértve a rovarokat, a gyomokat, a 

kórokozókat, a talajt és a víz komponenseket, elemezze a éghajlatváltozás közvetlen, közvetett 

hatásait. 

- A mezőgazdaságban érdekeltek számára szükséges ismeretek, gazdálkodási stratégiák és eszközök 

fejlesztése és kiterjesztése a növényi és állati tenyésztési rendszerek adaptációs képességének az 

éghajlati változásokhoz és a szélsőségekhez való igazodása érdekében. 

 



 

11.3 A klímaváltozás hatás a turizmusra  
A turizmus az egyik fő iparág, amelyet az éghajlatváltozás érint. Az éghajlatváltozás közvetlen és 

közvetett hatással lehet a turizmusra, amelyet részleteiben tárgyalunk. 

A világ különböző pontjai közötti utazás és helyzetváltozás teszi a turizmust a világ legnagyobb és 

leggyorsabban növekvő iparává, 2015-ben 1186 millió nemzetközi turistát involvált. Ez 4,6% -os 

növekedést jelent az előző évhez képest, és várhatóan 3,3%-al növekszik 2010 és 2030 között. 

 

 

11.3.1 A turizmus főbb típusai és hatásai az éghajlatváltozásra   

A turizmus különféle társadalmi-kulturális, gazdasági és környezeti célokat szolgálhat. Az emberek 

szerte a világon sport, rekreáció, vallási tevékenység, orvosi-egészségügyi és sok más ok miatt utaznak. 

A turizmus a tevékenység típusa és az utazás oka alapján felosztható kulturális, természeti, egészség 

és történelmi turizmusra. A turizmust az utazási célpont alapján tovább lehet osztályozni regionális, 

nemzeti és nemzetközi típusok szerint. 

  

Hegyvidéki és hó turizmus  

                A hegyi turizmus a csendes helyek, a természeti tájak és az alacsony hőmérsékleti viszonyok 

miatt a legnépszerűbbek a városi és mozgalmas városi életet élő lakosság körében. Sok népszerű hegyi 

turisztikai célpont van Európában, még Kelet-Európában is. 

                 A hegyi sportok, mint például a túrázás, a kemping és a kenuzás a fő tevékenységek a 

látogatók számára. Ezek a sportágak a helyi lakosok számára az üdülőhelyek, sportvállalkozások és 

élelmezés biztosításával elősegítik a jövedelemszerzést, hozzájárulva ezzel munkahelyek teremtéséhez 

és a külföldi bevételek jobb hasznosulásához. 

A hegyvidéki régiókban az éghajlatváltozás súlyos következményekkel járhat. A hőmérséklet-

emelkedésnek számos következménye van, mint például a gleccserek olvadása, kártevők 

elszaporodása, a csapadékformák változása és az évszakok változása. 

 

Tengerparti és partvidéki turizmus  

                  A strandok és a part menti ökoszisztémák a föld egyik leggazdagabb, legváltozatosabb és 

legtermékenyebb élőhelyei, amelyeknek egyedülálló átmenetet képeznek a föld, az óceán és a légkör 

között. A part menti területeket erdők, mangrovák, szavannák, sós mocsarak, cserjék, gát szigetek, 

torkolatok, dűnék és part menti élőhelyek alkotják. Egyedi identitása révén az emberi lakosság közel 

40% -a a tengertől 60 km-en belüli területen él,  magukban foglalva a  Föld legnépesebb területeinek 

20%-át. Ez a tengerparti helyeket figyelemre méltó turisztikai célponttá teszi és hozzájárul számos 

kisebb sziget nemzetgazdaságához. 

Azonban a növekvő éghajlatváltozás egyre növekvő fenyegetése ezeken a helyeken  a part menti 

határok megváltozásával, a süllyedő szigetekkel és a gleccserek megolvadása miatt a tengervíz 

behatolásával járnak. 

 



 

 

Erdő és biodiverzitás turizmus  

          A nemzeti parkok népszerű célpontok az erdészeti és biodiverzitási  turizmus számára. Az utóbbi 

években magának az erdőnek a rekreációs helyként való használata egyre nagyobb figyelmet kap. A 

városi lakosok általában a természet iránti igényük és érdeklődésük miatt választják ezeket a 

célpontokat. Számos tanulmány számolt be arról, hogy ezen helyek a stresszoldásban  terápiaként  

szolgálnak, és jótékony hatással vannak az emberi egészségre. A madármegfigyelés és a túrázás a 

például népszerű szabadidős tevékenységek ezen a területen. 

Sok esetben ezeket a helyeket oktatási célokra használják fel, hogy tanulni tudjunk a természettől. A 

növekvő hőmérséklet, a változó hőmérsékleti tartományok és az erdőtüzek károsítja az erdők 

biodiverzitását. A biodiverzitás csökkenése mellett néhány éghajlatváltozási hatás, például az 

erdőtüzek, egyre növekvő veszélyt jelentenek az emberi életre, amint azt Kaliforniában és 

Olaszországban megfigyelhettük 2016-ban és 2017-ben. 

Az elhúzódó erdőtüzek (több mint egy hét) óriási hatást gyakorolnak a gazdaságra és a biodiverzitásra. 

Ezek a kérdések megismerése részletes felméréseket és megoldási javaslatok kidolgozását igényli, 

amelyet a politikai döntéshozók és a környezetvédelmi szakemerek felhasználhatnak. 

 

 

  



 

Következtetések  
 

 

                      Ennek az útmutatónak a fontos következtetése az, hogy bár egy folyamatosan változó 

világban élünk, megvan az esélyünk és képességünk az alkalmazkodásra, és különösen képesek 

vagyunk arra, hogy leküzdjük a változások negatív aspektusait, amelyek olyan katasztrófák 

következményei, mint például az éghajlat változás és globális felmelegedés.  

                       Bár az éghajlatváltozás nem minden negatív hatását az emberiség okozza, tisztában kell 

lennünk azzal, hogy ennek még mindig mi vagyunk a fő okozói, és tőlünk, valamint a jövőbeni 

cselekedeteinktől függ annak megváltozása. 

                       Az egyik szempont, hogy elégedettek vagyunk azzal, hogy egyre több vállalat mutat 

érdeklődést a megújuló energia típusai iránt, de olyan területeken is, mint például az újrahasznosítás, 

a szennyezés csökkentése.  

 

                       A meglévő problémák tudatosítása fontos első lépés, de ennél fontosabb az, amikor mind 

a vállalatok, mind a munkavállalók konkrét lépéseket tesznek a szennyezés leküzdésére, és intézkednek 

a globális felmelegedés okai, de általában az éghajlatváltozás következményei ellen. 

 

       Az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés elleni fellépés fontos része az ökológiai szektor iránti 

érdeklődés, a zöld ismeretek elsajátítása a munkavállalók által, valamint tanfolyamokon és 

tevékenységekben való részvétel révén. A nagy munkavállalók által teremtett zöld munkahelyek egy 

jobb jövőbeli perspektívát jelentenek. 

 

                      Noha az emberiség járult hozzá a legnagyobb mértékben a globális felmelegedéshez és 

okozta annak legsúlyosabb okait, az embereknek még mindig van hatalma és képessége ennek 

feltartóztatására. 

      Kötelességünk változtatni, és kötelességünk, hogy az leszármazottaknak legalább olyan jó világot 

hagyjunk hátra, mint amilyet kaptunk. Különösen, hogy mértessük velük, az ő kötelességük a bolygónk 

további gondozása. 
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