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A globalizáció következményének is tekint-
hető éghajlatváltozás (Kondorosi, 2008) nem 
csupán a természeti környezetet, a gazdaságot 
és az emberi élet ökológiai feltételeit kedve-
zőtlenül befolyásoló (1. táblázat), hanem át-
tételesen a nemzetközi békét és biztonságot 
is veszélyeztető, minden más világproblémát 
megelőző, felkiáltójelet érdemlő, az egész 
Földet érintő jelenség – ahogyan arra többek 
között Al Gore (2006) is figyelmeztetett. 
Ennek ellenére a döntéshozók részéről a té-
mához való viszonyulás többnyire abban 
merül ki, hogy korunk számos generális 
problémája közül csupán az egyiknek tartják 
a klímaváltozást, pedig a fő globális gondok 
közötti kapcsolat kevésbé horizontális, mint 
inkább hierarchikusan vertikális (1. ábra).

A klímavédelemre alapozó klímapolitika 
egyoldalúsága és kudarca

A globalizáció és a klímaváltozás interdepen-
dens viszonyából következik, hogy az emberi-
ség túlnyomó része számára nemkívánatos, 
valósággal sokkoló következményekkel járó 

* Láng István akadémikus vitát nyitott a klímapolitika 
„rejtelmeiről” (Láng, 2007). E rövid cikkben az alkal-
mazkodás előtérbe helyezése mellett érvelünk.

 a. természeti folyamatok b. antropogén folyamatok

 a.1 természeti emissziók b.1 ágazati emissziók

 földtani  élőlények hőenergia ipar mező- közlekedés/ sport lakó-
 folyamatok  (állatok,    gazdaság turizmus  és egyéb
 során  emberek)      épületek
 felszabaduló  exhalációja      üzemel-
 gázok       tetése

 üledékes kőzetek vulkáni és
 keletkezése során posztvulkáni  
 emittálódó  exhalációk
 és lekötődő gázok

k ö v e t k e z m é n y e k

üvegházhatású gázok feldúsulása a légkörben 
 (közvetett hatás a felmelegedésre)
hőleadás (közvetlen hatás a felmelegedésre)
vízfelhasználás és -elhasználás – a víz átmeneti átalakulása 
 vízgőzzé (közvetett hatás a felmelegedésre)
  

kedvezőtlen (részben kedvező) hatások az ember környezetére

a.2 Csillagászati folyamatok – földtörténeti dimenziójú klímaváltozások
(a Földnek az Ekliptika síkján történő, nagyobbrészt periodikus 
 mozgásának változása; „sarokvándorlás”)

1. táblázat • A klímát befolyásoló főbb természeti jelenségek, 
emberi tevékenységek és hatásterületeik

felgyorsult folyamatok ellen, csak a világmére-
tű, nemzetközi összefogáson alapuló küzde-
lem járhat sikerrel. Ennek felismerése kész-
tette a világszervezeteket és a nemzeti kormá-
nyokat klímapolitikai lépésekre. Az érdemileg 
az 1980/90-es évek fordulójától kibontakozott 
klímapolitika központjában a változásokért 
fő felelősnek talált üvegházhatású gázok 
(ÜHG) kibocsátásának csökkentése állt. A 
csupán a klímavédelemre szorítkozó egyetlen 

„front” nyitásával a klímapolitika jó ideig meg-
elégedett a változásokat kiváltó okok meg-
szüntetésére irányuló erőfeszítésekkel, min-
denekelőtt a CO2-, továbbá az NO2- és CH4- 
emisszió ellen irányulókkal.

Bármekkora (sok vonatkozásban tiszte-
letreméltó) erőfeszítések történtek is az ÜHG 
csökkentésének érdekében a nemzetközi 
egyez ményeket tető alá hozók, a világkonferen-
ciák szervezői és jó néhány nemzeti kormány 
részéről (2. táblázat), a klímavédelmet szolgá-
ló intézkedések méretükben és hatékonysá-
gukban még a küszöbértéket sem érik el, ezért 
az éghajlat „rosszabbodása” a Föld legna-
gyobb részén folytatódik. Mindaddig, amíg 
a természetes éghajlat „torzulásához” vezető 
okokat (üzleti, hatalmi érdekek, a kényelem 

prioritása az életmódban stb.) nem sikerül 
kiiktatni, nem várható, hogy megindul a job-
bító folyamat. A gazdasági növekedés a de-
mográfiaival együtt a mai és a belátható jö-
vőbeni általános technológiai szinten valami-
lyen arányú (a légkört is kedvezőtlenül befo-
lyásoló) további környezetterheléssel jár.

A klímavédelmi kiadásoktól való ódzko-
dásnak, illetve az azokra való korlátozott 
hajlandóságnak különleges motivációi is 
vannak, például a katonai, illetve űrkutatási 
kiadások felzárkóztatása az ország méreteihez, 
illetve nagyhatalmi pozíciójához, ahogy ez 
Kínában és részben Indiában történik.

A jövőbeni várható változásokról rendel-
kezésre álló sokféle (egymástól többé-kevésbé 
különböző) adat átlagolásából azonban az 
mindenképpen kitűnik, hogy gyorsuló felme
legedési folyamattal kell szembenéznünk. Ma 
ott tartunk, hogy a szakértők között mind töb
ben kételkednek e veszélyes folyamat megállítá
sának lehetőségében annak ellenére, hogy ahhoz 
a műszaki feltételek meglennének. Természe-
tesen a szkepszis mélysége nem egyforma:

Dieter Hecht (2009) szerint „a klímavál
tozást nem kerülhetjük el teljesen.”

Birte Frommer (2009) már kategorikusab-
ban fogalmaz: „a klímaváltozást már nem 
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a.) Globális szinten
• Az 1988-ban Torontóban megfogalmazott cél: a CO2-kibocsátás 20%-

kal való csökkentése 1988 és 2005 között
• Az 1992. évi UNFCCC*-egyezményben a fejlett országok vállalták, hogy 

a 2000. évi ÜHG-kibocsátás nem haladja meg az 1990. évi szintet 
• Az 1997. évi Kiotói Egyezményt (KE) aláírók (38 fejlett és átalakuló 

ország) arra kötelezték magukat, hogy 1990-hez képest 2012-re 5%-os 
emissziócsökkentést hajtanak végre.  

• A globális kibocsátásnak 2050-ig 40%-kal kellene csökkennie 1990-hez 
képest (a max. 2 oC-os hőmérséklet-növekedés érdekében).  

• Globálisan rövid időn belül 60%-kal kellene csökkenteni a jelenlegi 
emissziót ahhoz, hogy a légköri CO2-mennyiség stabilizálódjon.

• A fejlett országoknak 60–90%-os csökkentést kellene végrehajtaniuk 
(NÉS).

A valóságban 1990 és 2004 
kö zött csak globálisan -3,3%- 
kal sikerült csökkenteni az 
emisszi ót, de ezen belül a 
fejlett országokban együtte-
sen 11%-os növekedés ment 
végbe az „átmeneti gazda-
ságok” államainak –36,8%-
os csökkenésével szemben 
(ami azonban elsősorban a 
nehéziparuk összeomlásá-
nak következménye)

b.) Az Európai Unió 
• 2020-ra 1990-hez képest 20%-os csökken-

tést vállal, 30%-ost pedig akkor, ha a világ 
más, jelentős kibocsátói is vállalják a 
megfelelő mértékű csökkentést (Európai 
Tanács által 2007 tavaszán elfogadott 
csomag). 

• A KE 2005. évi életbelépésekor 2012-ig az 
EU–15-ök 8%-os, Magyarország (1985/87-
hez képest) 6%-os csökkentésre kötelezte 
el magát (NÉS).

• Az Európai Bizottság 2008. évi javaslata: 
2005–2020. évekre 21%-os csökkentés 
(NÉS). •A 2020 utánra vonatkozóan még 
nincs EU-döntés, de a kormány fők 60–
80%-os csökkenést irányoztak elő.

Ezzel szemben az emisszió 2004-ben már 25%-kal 
meghaladta az 1990. évi szintet (NÉS).
Globális méretekben a 21. század végére az 1750. évi 
preindusztriális állapothoz képest a becslések szerint 
90–250%-kal, a lehetséges jövőképek még tágabb 
körét számításba véve pedig 70–360%-kal lehet több 
a CO2 mennyisége a légkörben.
A Föld (felszíni) hőmérséklete már századunk köze-
pére magasabbra emelkedhet, mint a történelem során 
valaha. 1906 és 2009 között a glóbusz átlagos hőmér-
séklete 0,74 oC-kal lett magasabb (IPCC, 2007), 
Németországban 1901 óta 0,9 oC-kal. A jövőben a 
hőmérséklet évtizedenként 0,1–0,6 oC-kal emelkedik 
és századunk végére 1,4–5,8 oC-kal lehet magasabb az 
1990. évinél.

c.) Magyarország vállalása 
• 2025-re (1990-hez képest) az EU kötelezettségvállalásának 

függvényében alakulna, mégpedig:
• ha az EU 20%-os egyoldalú kibocsátáscsökkenést vállal, akkor 

Magyarország számára a 16–25%-os csökkentés a feladat,
• ha viszont az EU 30%-os csökkentésre kötelezi magát, úgy 

Magyarország már 27–34%-os csökkentést kell, hogy vég-
rehajtson, azonban 2005-höz képest 2020-ig 10%-kal nö-
velheti a kibocsátást (NÉS).

A felmelegedés a magasabb északi 
földrajzi szélességeken várhatóan 
sokkal erősebb lesz, mint a trópuso-
kon. Ennek következtében viszont 
alapvetően megváltoznak a mérsé-
kelt égövi ciklonok kialakulását, 
mozgását meghatározó körülmé-
nyek (a modellszámítások szerint).

Következtetés: „…ha a 2004. évi kibocsátások képezik az összehasonlítás alapját, akkor ehhez vi-
szonyítva a kibocsátásokat 50–80%-kal szükséges csökkenteni 2050-ig globális szinten” (NÉS, 33.).

2. táblázat • Az ÜHG-emissziócsökkentés tervváltozatai és a tényleges emisszió alakulása, 
valamint a hőmérséklet-növekedés. (* ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény)

1. horizontális kapcsolatok az egyenlő rangú tényezők között

 vízhiány,  városokba  fundamentalista  éghajlat-
 földek éhínség menekülés járványok terrorizmus elszegényedés változás
 elhagyása 

11. Vertikális kapcsolatok – a klímaváltozás egyenes következményei

 1. Klímaváltozás 2. Politikai tényezők

 vízhiány, földek elhagyása egyenlőtlen kapcsolatok a fejlett
  és nyomorországok között
 éhínség 

 elszegényedés 

 városokba menekülés 

 járványok 

 fundamentalista terrorizmus 

1. ábra • A klímaváltozás helye a globális problémák között – kétfajta megközelítésben. 
(A szerző saját szerkesztése.)

lehet feltartóztatni”. (E következtetés olvas-
ható az IPPC 2007. évi jelentésében is.)

Az Európai Bizottság szerint a kibocsátá-
sok eddigi és a közeljövőre nagy biztonsággal 
előre jelezhető trendje alapján a klímaváltozás 
nem akadályozható meg (Kom mission der 
Europäischen Gemeinschaften, 2007).

Paradigma és stratégiaváltás 
a klímapolitikában. Az alkalmazkodás mint 
a klímapolitika újabb „frontja”.

Egészen a legújabb időkig a klímaváltozásra a 
szakpolitika csak féloldalasan, a folyamat meg-
előzésére, illetve akadályozására, befolyásolá-
sára mozgósított. (A megelőzés valójában nem 
akármilyen naivitásról, laikus szemléletről 
tanúskodik, mivel amikor ez programként 
elhangzott az 1970/80-as években, már javá-

ban a változások kellős közepén voltunk.) 
Tulajdonképpen a klímapolitika inkább csak 
a századunk elejétől (erőteljesebben a 2006. 
évi Stern-riporttól) nyitott új frontot, attól 
kezdve osztja meg a figyelmet a folyamat 
befolyásolása és a következményeihez való 
alkalmazkodás között. 

E fordulat az „alaphangot megadó” nem-
zetközi fórumok központi témájának meg-
határozásában is tetten érhető. Így például az 
ENSZ 2007. évi, Balin tartott klímakonfe-
renciája már egy nagyszabású „Alkalmazko-
dási Alap” létrehozását kezdeményezte, mely 
anyagilag támogatná a klímaváltozás által 
legerősebben érintett fejlődő országokat az 
alkalmazkodási intézkedéseik megvalósításá-
ban. Európai közösségi szinten a leghatározot-
tabb lépés e tekintetben az Európai Bizottság 
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nevéhez fűződik, amely a 2007. évi Zöld 
Könyv ben (European Commission, 2007) 
megfogalmazta a klímaváltozáshoz való euró-
pai méretű alkalmazkodás szükségét és a főbb 
teendőket. Országos szinten is központi té-
mává avatta e kérdést a klímapolitika: megje-
lent a Német Szövetségi Köztársaság Nemzeti 
Alkalmazkodási Stratégiája. A régiókra és váro-
sokra vonatkozó alkalmazkodási programok 
készítése is megkezdődött annak ellenére, 
hogy használható klímaprognózisok csak rit-
kán készültek ilyen dimenziókban (Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften, 
2007; Mahrenholz, 2007).

Az alkalmazkodási stratégia (részleteinek) 
kidolgozása terén a legnagyobb probléma, hogy 
nem tudható biztosan, milyen konkrét éghajla
ti feltételekhez kellene igazodni.

A hivatalos nemzetközi és nemzeti klíma-
politikák, -stratégiák (és az azokat megalapo-
zó előrejelzések) szinte kivétel nélkül felmele-
gedéssel számolnak Európában, ám ha tény leg 
bekövetkezik a Golf-áram lelassulása, netán 

leállása (ahogyan azt az egyesült államokbeli 
és más kutatóhelyek valószínűsítik), akkor 
Eu rópa nagy részén jelentékeny lehűléshez 
kel lene alkalmazkodni.

Szerencsére az alkalmazkodás számos 
technikai módja (szélsőséges hőmérsékletek-
nek ellenálló, jó hőgazdálkodású épületek, 
közlekedési infrastruktúra és járművek, vagy 
a szélsőséges hőmérsékletet és csapadékot jól 
tűrő mezőgazdasági kultúrák stb. alkalmazá-
sa) mind a két irányban bekövetkező változás-
ra egyaránt esélyt nyújt.

Az alkalmazkodás tartalma, 
feladata, strukturálódása 
és a klímavédelemhez való viszonya

Az alkalmazkodás ugyan nem a megalkuvás 
szinonimája, azonban bizonyos esetekben és 
mértékig kompromisszumos, illetve beletörő-
dési elemeket is tartalmaz. Igazából azonban 
az adaptáció – némi engedménnyel – a vál-
tozó éghajlatra való felkészülés, illetve az új 
helyzethez való hozzáidomulás lehet a ked-
vezőtlen hatások kockázatai és kárai csökken-
tése érdekében (3. táblázat). 

A megváltozott környezeti feltételekhez 
való alkalmazkodás mindig is az ember szük-
ségszerű reagálása volt a különféle természetű 
túlélésekben, azonban korunkban (és még 
inkább a jövőben) különösen nagy szerephez 
kell, hogy jusson. Három fő összetevője van 
az alkalmazkodásnak (2. ábra), de ezek (mű-
szaki eljárások, emberi magatartások és a 
politikai szabályozások) egymáshoz való vi-
szonya, súlyaránya erősen tér- és időfüggő 
mó don változik – az adott konkrét helyzetnek 
megfelelően.

A (térségi) klímaváltozásokhoz (és azok 
időjárási következményeihez) való alkalmaz
kodás másként strukturált, mint a klímavéde
lempolitika, ezért a küzdelem célja, módja és 

2. ábra • Az alkalmazkodás összetevői 
(A szerző saját szerkesztése)

1. KLÍMAVÉDELEM

Megelőzés (mitigation) beavatkozás 
a káros folyamatok mérséklésére
Fő módjai:

• ÜHG-kibocsátás visszafogása 
(közvetlen és közvetett mó-
don)

• ÜHG-elnyeletés
Feltétele a globális méretű összefo-
gás, de megvalósítása lokális szinten 
történik

↓
Bizonytalan kimenetel (eddigi igen 
szerény
eredmények/kudarcok)

↓
Gazdasági növekedésre való hatása 
ambivalens vagy kedvezőtlen (a klí-
maváltozás okozta károk összege 
messze meghaladja a klímavédelmet 
szolgáló tevékenységek értékét)

↓
Időigénye hosszú a beavatkozások/
intézkedések sürgőssége ellenére

↓
Fő érdekeltje az emberiség – a klí-
maipart is beleértve

2. ALKALMAZKODÁS

Adaptáció – a megváltozott klíma következményeire 
való felkészülés, az azokhoz való

• passzív viszony
• aktív hozzáigazodás
• következmények kivédése, ellenük folytatott fo-

lyamatos küzdelem
Célja: a kedvezőtlen hatások kockázatainak és kárainak 
csökkentése

↓
Egyéni/helyi közösségi intézkedésekkel lokális ered-
mény érhető el, mely jórészt független a földi méretű 
folyamatoktól

↓
Megfelelően kivitelezve megbízható
eredményt hozhat

↓
Némileg gyorsítja a gazdasági növekedést
az alkalmazkodáshoz szükséges új eszközök, anyagok, 
új növény- és állatfajták, épületek, energiaszolgáltatá-
si rendszerek stb. termelésével, előállításával

↓
Időigénye jóval rövidebb a klímavédelemnél

↓
Minden alkalmazkodásra kényszerülő személy és 
vállalkozás érdeke, beleértve az e törekvést szolgáló 
iparokat és szolgáltatásokat is

A KÉT FRONT KÖZÖTTI VISZONY VÁLTOZATAI
a) A klímavédelmet nem, vagy alig szolgáló passzív reagálások

 ← b) A klímavédelmet csak közvetve elősegítő alkalmazkodások →
← c) A klímavédelmet közvetlenül szolgáló alkalmazkodások →

d) Klímavédelem-ellenes alkalmazkodások 

3. táblázat • Az éghajlatváltozás elleni küzdelem két frontja. (A szerző saját szerkesztése)

fő szereplői szerint a két „front” több minden-
ben különbözik (3. táblázat).

Az egyéni és a nagyközösségi (globális) 
ér dekek viszonya a klímavédelemben megle-
hetősen bonyolult és részben ellentmondásos. 

A hagyományos klímavédelem adekvát akcióte
re a glóbusz, mivel a földi méretű változások 
elleni fellépéshez, kedvező irányú érdemi be-
avatkozásokhoz, konkrétan az egységes lég-
kört veszélyeztető ÜHG-kibocsátás visszafo-
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gásához csak széleskörű (világszervezetek által 
is iniciált) nemzetközi összefogásnak van iga-
zi esélye (Strategic…, 2007; Kropp, 2007).

Következésképpen a klímapolitikának a 
védelemre vonatkozó oldala igazi nagyközössé
gi tevékenység kell legyen. Sikere ezért nagy 
mér tékben függ a különféle politikáktól (hogy 
milyen mértékben teszik magukévá a prog-
ramját), ezért az érdekek a politika színterén 
ütköznek, vagy éppen semlegesítik egymást 
jótékony kompromisszum formájában. A 
klímavédelmi célzatú beavatkozásnak ugyan 
megvan az egyéni szintű dimenziója is (min-
den az „embereken múlik”), ez azonban 
két ségtelenül csak nehezen képes kibontakoz-
ni, illetve érvényesülni.

A klímavédelemhez képest az alkalmaz
kodásnál alapvetően más a szereplők közötti 
viszony. Mind a károk különböző természete 
és mérete, mind a csökkentésükre irányuló 
műszaki és egyéb intézkedések változatossága 
okán minden egyes szereplő számára megfo-
galmazható a klímaváltozáshoz való alkal-
mazkodás „testre szabott” módja. A közpon-
tilag irányított alkalmazkodás csődöt vallhat, 
mert a központi direktívák kialakításakor 
megoldhatatlan információs problémák áll-
nának elő. Ugyanis, a folyamat egyik mód-
jának optimalizálására irányuló klímavéde-
lemmel szemben az alkalmazkodás a folya-
matok és tényezők sokaságával kénytelen 
szembesülni. Következésképpen a megválto-
zott éghajlathoz való alkalmazkodás letéte-
ményesei a disztribúció követelményeinek 
megfelelően az egyének, valamint a helyi és 
területi közösségek.

Részletes elemzésekből kiderül, hogy a 
klímavédelem és az alkalmazkodás viszonya a 
gyakorlatban változatos, mivel a kölcsönha-
tások/átlapolódások is gyakoriak (3. táblázat). 
Az alkalmazkodásnak igen sok olyan (jobbá-

ra passzív, illetve semleges) módja van, melyek 
végső soron nincsenek mérhető kapcsolatban 
a klímavédelemmel, de ugyanakkor a „klíma-
torzulás” elviseléséhez követelmény rangúak. 
A második és harmadik csoportot a klí-
mavédelmet csak közvetve elősegítő, valamint 
közvetlenül szolgáló alkalmazkodási eljárások 
alkotják, melyek valamilyen mértékben ész-
szerű módon képesek hozzájárulni az ÜHG-
gázok (mindenekelőtt a CO2) kibocsátásának 
visszafogásához. Az alkalmazkodás tévútját 
jelentik azok az egyoldalú technokrata szemlé
letet tükröző megoldások, melyek már ma is 
egyértelműen károsak a klímavédelem szem
pontjából. E negyedik csoportot alkotó alkal-
mazkodási módok (hóágyú, műjégpálya stb.) 
közül a rohamos elterjedése miatt a klímabe-
rendezések alkalmazása az igazi veszély, mely-
lyel alapvetően kényelmi okokból nem haj-
landó szembesülni a használó társadalom. E 
téren elfogadható, „igazságos” korlátozásra 
aligha lehet számítani, mert a „nélkülözhe-
tetlenség”, vagy feltétlen „rászorultság” fogal-
mak túl általánosak ahhoz, hogy a korlátozá-
si/önkorlátozási megfontolásokhoz igazodási 
mértéknek tekinthetők legyenek. Az egész-
séget veszélyeztető hőség elviselhetetlensége 
és a klímavédelmi követelmények dichotó-
miájának feloldására egyelőre nem kínálkozik 
életszerű megoldás. A minden racionális meg-
fontolást felülíró kényelmi szempontok meg-
határozóvá válása miatt még kisebb az esélye 
az önkorlátozásnak az autóhasználatban. 

Ma még nélkülözni vagyunk kénytelenek 
a nemzetközileg egyeztetett kiforrott állás-
pontot arról, hogy a klímapolitikában milyen 
mértékű paradigmaváltásra lenne szükség a 
leghatékonyabb módon elérhető eredmények-
hez. Ezért nem kerülhető meg az az alapvető 
klímastratégiai kérdés, hogy milyen mennyiségi 
és időbeli viszonyt kellene kialakítani a nemkí

vánatos éghajlatváltozás megfékezése (a klíma-
védelem) és az alkalmazkodás között. A vo-
natkozó szakértői vélemények ugyan még 
mindig sokféle árnyalatot képviselnek, de 
egyértelmű eltolódás tapasztalható a mindkét 

„frontot” egyenlő fontosságúnak vélőktől az 
alkalmazkodást előtérbe helyezők irányába. 
Mi több, a nemzetközi szakirodalomban 
sorra jelennek meg olyan tanulmányok, ame-
lyek szerzői egyértelműen az alkalmazkodás 
mellett kötelezték el magukat. Hecht (2009) 
egyenesen arra a következtetésre jutott, hogy 
a jövőben nem a további klímaváltozás megaka
dályozására, hanem a következményei elleni 
védekezésre, azaz az alkalmazkodásra kellene 
a mozgatható erőket összpontosítani. Az eddigi 
globális méretű költség/haszon elemzések 
ugyancsak azzal az eredménnyel jártak, hogy 
az alkalmazkodás a klímavédelemmel – az 
üvegházhatás (elérhetetlennek tűnő) draszti-
kus csökkentésével – szemben gazdaságosabb, 
ésszerűbb alternatíva lehet (Lomborg, 2007).

E vélemények természetesen túl kategori-
kusnak (és akár egyoldalú szemléletet tükrö-
zőnek is) tűnhetnek a másféle stratégiákban 
szokásos „isis” salamoni megoldásokkal szem-
 ben. A szélsőséges egyoldalúság, nevezetesen 
az alkalmazkodás abszolutizálásának elfogadá
sát igazából csak az indokolhatná, ha kiderül
ne, hogy az éghajlatváltozáshoz semmi köze 
sincs az emberi tevékenységnek. Ebben a (képte-
len) helyzetben outsiderként sem az egyének, 
sem a közösségek nem képesek akár negatív, 
akár pozitív érdemi „természetátalakító” sze-
repet játszani. Ezért a klíma „konzerválásának” 
okafogyottá válásával a klimatikus károk el-
leni védekezés egyetlen módja a mindenre 
kiterjedő alkalmazkodás maradna.

Miután az éghajlatváltozás valamilyen 
(minden bizonnyal igen magas) részarányban 
antropogén eredetű, és ezért megregulázása 

magától az emberiségtől függ, továbbra sem 
mondhatunk le a klímavédelemről, azaz a két 
fronton való egyidejű – viszont különböző mér
tékű, illetve arányú – küzdelemről. Azonban 
a két front közötti korrekt arányok megállapí-
tásához közép- és hosszú távon még világmé-
retekben sem állnak rendelkezésre a megfe-
lelő információk, nem hogy a speciális helyi 
tényezők által módosítottan nemzeti/regio-
nális szinten. Csak néhány helyzetváltozatban 
gondolkodhatunk. Véleményünk szerint 
(csu pán illusztráció gyanánt) a tűrhetőnél (2 
°C) lényegesen gyengébb globális felmelege-
dés esetén a védelmi és az alkalmazkodási 
intézkedések aránya nem különbözne drasz-
tikusan (költségük szerint sem), nagyjából 
azo nos lehetne középtávon, és az alkalmazko-
dás mintegy kétharmados részarányára lenne 
szükség hosszú távon;

A globális klímapolitika által még tolerált, 
a tűrési küszöbön  (2 °C) belül maradó felme-
le gedés esetén a források felhasználható 2/3-át 
már középtávon a megelőzésre kel lene fordí-
tani, hosszú távon pedig 80–90%-át; ha a 
felmelegedés mértéke durván meghaladja a 
még elviselhetőnek minősített 2 °C-ot (és 
ezzel visszafordíthatatlanná válik a folyamat), 
akkor középtávon és hosszú távon is gyakor-
latilag csupán a nagyszabású alkalmazkodás 
lehet hatékony. (Ugyanez vonatkozik arra az 
esetre is, ha a Golf-áram és más tengeráram-
lások megállása miatt éppen erőteljes lehűlés 
következne be Európa nagy részén, még a 
Kárpát-medencében is.) (Vö. Katrin Hilpert 
[2007] baltikumi kutatásaival.)

Szubjektivitásuk miatt az előbbi erősen 
vitatható arányok finomításán túlmenően a 
két „fronton” való küzdelem összehangolásá-
nak ma nagyobb az időszerűsége. Szakpoliti-
kai aspektusból való megközelítéskor logikus 
igényként felmerül a klímavédelmi és az al-
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kalmazkodási tevékenységnek nemcsak az 
egyidejűsége, hanem a tervezés követelményei-
nek megfelelő rendszeres és metodikailag 
meg alapozott elegyítése. Ahogyan azt Jörn 
Birkmann és Mark Fleischauer (2009) meg-
állapítja, ez az összehangolódás – pláne az 
in teg ráció – még várat magára, és nem tartja 
célravezetőnek az alkalmazkodási és a klíma-
védelmi eljárások egymástól elválasztott vég-
rehajtását. E szemlélet már bizonyos mértékig 
tetten érhető az egyes nemzeti klímapolitikai 
dokumentumokban is, bár a NÉS-ben 
(2007) elkülönült fejezeteket alkotnak.

Az alkalmazkodás módjai

Az alkalmazkodási eljárások több szempont 
(tevékenység, ágazatok, szereplők, költ ségek/
költségviselők, az alkalmazkodás módja és 
következményeinek előjele) szerint struktu-
rálódnak. Mindezek részletezésétől eltekintve, 
szociális és demográfiai szempontból a kö-
vetkező (erősen leegyszerűsített) szerkezetben 
való gondolkodás is célravezető lehet a szak-
ági koncepcióalakítás első körében.

Helyben maradás mellett (átköltözés 
nélkül) folytatható alkalmazkodás 
• a konfortérzetet rontó új hőmérsékleti/

szél-/és csapadékviszonyokhoz való egyé-
ni természetes hozzászokás (akklimatizá-
lódás) terén az ember az élővilág jó adott-
ságú fajai közé tartozik, meglehetősen 
nagy ingadozások elviselésére képes csu-
pán öltözködési eszközökkel, fényvédővel, 
edzéssel és némi életmódváltással;

• a már az előző módon nehezen vagy nem 
elviselhető, az egészséget veszélyeztető 
hatásokhoz lakó- és munkahely, valamint 
szabadidős mikrokörnyezetének alakítá-
sával igazodik az új helyzethez;

• az időben nem prognosztizálható, de nagy 
valószínűséggel várható természeti ka-
tasztrófák (például árvizek, vihardagályok, 
orkánok) kivédése.

• a kivédhetetlen veszélyeztetettség miatt a 
település (lakóhely) felhagyásával, elköl-
tözéssel („lábbal”) való alkalmazkodás.

A klímaváltozásra való reagálási módok közül 
a legradikálisabb, rövid távon a legköltsége-
sebb és társadalmi szempontból a legnagyobb 
változásokhoz vezető az elvándor lás, átköltö-
zés, illetve a termelés színhelyének áthelyezé-
se kisebb-nagyobb távolságra levő új lakó- és 
munkahelyre. Az átköltözés arányai és távol-
sága (a szomszédságitól az interkontinentális 
viszonylatúig) különbözőképpen alakulhat.

Záró gondolatok

A klímapolitikában a súlyponteltolódás a 
védelemtől az alkalmazkodás felé (kudarc) 
kényszer szülte paradigmaváltás, bizonyos 
vonatkozásban és értelemben „pótejtőernyő”.

A klímaváltozásra való reagálás kétféle 
módja közötti megfelelő arányok erősen tér- 
és időfüggőek, de rengeteg egyedi tényező 
által befolyásoltak. Ezért több mint életszerűt-
lennek bizonyulnának a központi kormány-
zatok által megállapított normatívák. Az al-
kalmazkodás szükséges arányának növekedé-
sét alapvetően az éghajlatváltozás jövőbeni 
iránya, gyorsasága és mértéke határozza meg.

Hazánk területe nem elég kicsi ahhoz, 
hogy lemondhatnánk az éghajlatváltozás le-
hetséges regionális jellemzőinek kutatásáról 
és az ahhoz illeszkedő alkalmazkodási straté-
giák kimunkálásáról.

Kulcsszavak: klímapolitika, klímavédelem, 
alkalmazkodás, klímaváltozás, jövő
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