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Éghajlat: ismerjük meg és 
cselekedjünk! 

Nász János 

A Klímabarát Települések Szövetsége és az 
Országos Meteorológiai Szolgálat szervezésében 
2015. február 11-én a Meteorológiai Szolgálat 
Központjában a fenti címmel szakmai napot 
rendeztek. Elsősorban önkormányzatok számára, 
hogy kellőképpen megismerjék a már évek óta 
globális szinten jelentkező éghajlatváltozás 
okait, és helyi szinten felkészülhessenek a 
várható változások okozta helyzetekre és 
problémákra. Könyvtárunk, mint egy ökotudatos 
könyvtár, már több ízben is képviseltette magát 
az ilyen rendezvényeken.  

A magunk könyvtári eszközeivel intézményünk 
is részt vállal ‒ lehetőségeinkhez mérten ‒ a 
fenntartható fejlődés és a környezettudatos 
szemlélet formálásában. Ezt szolgálja ökológiai 
témájú külön-gyűjteményünk és rendezvényeink 
sora, különösen az öko-esték rendezvénysorozat 
immár ötéves folyama, valamint öko-
hírlevelünk. Idén tovább bővítjük tájékoztató 
tevékenységünket e témában. A hazai sajtó 
szemlézésével válogatott cikkgyűjtemény készül 
havonta ajánló gondolatokkal, amelyet 
megtekinthetnek az érdeklődők honlapunkon, és 
hírlevélben is kiküldjük a feliratkozóknak. Ebben 
időről-időre tájékoztatást adunk a fontos és 
aktuális környezeti témákról, változásokról. 

A szakmai nap hét kiselőadása az éghajlati 
változások megismerésére és az azokból fakadó 
cselekvésekre, valamint alkalmazkodási 

lehetőségeinkre hívta fel a figyelmünket. Az 
érdeklődőket a két szervező képviseletében, Dr. 
Radics Kornélia, az OMSZ elnök asszonya, 
valamint Kovács Lajos, a Klímabarát 
Települések Szövetségének elnöke köszöntette. 
Közös ötlet volt, hogy ez a nap, ez a lehetőség 
megvalósuljon ebben az intézményben, amely 
1870-ben alakult. Az épület pedig 1910 óta 
szolgálja a térben és időben határokkal nem 
rendelkező tudományt, a meteorológiát, melynek 
vannak állami feladatai. Így például az 
állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának 
szolgálata. Habár az emberi viselkedés jelentős 
mértékben befolyásolja a klímaváltozást, de 
érdemes más tényezőket is figyelembe venni: 
mégpedig a évszázados tudományos 
tapasztalatokat, hiszen ezekből is levonhatók 
bizonyos, akár ciklikusan is követhető 
tanulságok. 

A tájékoztatók sorát Molnár László 
meteorológus kezdte el az Országos 
Meteorológiai szolgálat szolgáltatásainak átfogó 
ismertetésével. Kiemelte, hogy a már 
bevezetőben is említett állami feladatokon túl az 
éghajlati információk sok szempontú 
szerkesztése és közreadása számos szakma 
nélkülözhetetlen munkaeszközévé vált. Az 
időjárás-előrejelzéseket, az éghajlati 
adatszolgáltatást, az esteleges riasztásokat 
például rendezvények vonatkozásában, a radar- 
és a műholdas információkat, a várható 
villámlásokat naponta a www.met.hu -n mint egy 
60-100.000-en, szélsőséges időjárás idején pedig 
akár 300.000-en is követhetik. A külön 
megrendelőknek honlapokat szerkesztenek, akár 



kisebb településekre lebontva is. Kiszolgálják a 
nyomtatott és elektronikus sajtó igényeit, napi, 
rövid, de akár hosszabb távú előrejelzésekkel is. 

 

http://klimabarat.hu/fotogaleria/omsz-klimabarat-

telepulesek-szovetsege-kozos-konferencia-2015-02-11 

 

Dr. Lakatos Mónika éghajlatkutató arról beszélt, 
amit már a bőrünkön is tapasztalunk. 2015 
kiemelt témája ‒ amelyet a március 21-ei 
Meterológiai Világnap is napirendre tűz ‒ az 
éghajlatváltozás és változékonyság megismerése, 
az ismeretek hasznosítása, valamint megelőző és 
alkalmazkodó képességünk cselekvésbe hozása 
lesz. Kutatások szerint az utóbbi harminc éves 
periódus, azaz az 1981-2010 közötti időszak 
legnyilvánvalóbb tünete a hőmérséklet 
emelkedése. Régiónk, országunk az átlagosnál is 
jobban felmelegedők közé tartozik, és ez életünk 
szinte minden területére jelentős hatással van. 
Globálisan nézve 2014 volt a legmelegebb év a 
vizsgált terminusban. Az óceáni hőtartalom és a 
felszíni hőmérséklet egyaránt növekedett. 
Magyarországon 11,86 C° volt az 
átlaghőmérséklet, ez pedig majdnem két fokkal 
magasabb, mint a 60-as években volt. Az 1983-
2012 közötti időszak pedig az elmúlt 1500 év 
legmelegebb periódusa volt. Az európai 
országok éghajlat-változási mutatók 
összevetésében hazánk közepesen sújtottnak 
tekinthető. Amit a szakmán kívüliek is 
érzékelhetnek, hogy 1901-től vizsgálva a 
nyarakat 1,5 C°-kal melegebbek, és 7 %-kal 
kevesebb a csapadék. Ugyanakkor gyakoribbak a 
szélsőséges állapotok, hosszabbak a szárazabb 
időszakok, és hirtelen hull le jelentős mértékű 
csapadék kisebb területekre. Az aszály immár 

szinte állandóan jelen van térségünkben. 
Alkalmazkodnunk mindezekhez muszáj! A 
turisztikai potenciál is változik. Hosszabbak a 
vegetációs időszakok, sokkal több kórokozó 
jelenik meg a természetben. A klíma változik, de 
mindig is változott. A kérdés az, hogyan állunk 
hozzá ehhez. 

Dr. Szépszó Gabriella éghajlatkutató a 
folytatásban azt boncolgatta, hogy az 
éghajlatváltozás tekintetében mire számíthatunk 
globálisan, országos és helyi szinteken a 
jövőben. Már korábban halottunk arról, hogy mi 
a különbség az éghajlat és az időjárás között. Az 
éghajlat hosszú távra jellemző előrejelzés, míg 
az időjárás egy pillanatnyi állapot. Az időjárás a 
légkör adott időpontjához tartozó állapota 
pillanatnyi értékekkel, amelyeket 
megfigyelésekkel, mérésekkel és 
modellezésekkel ki lehet vetíteni a jövőbe.  A 
várható melegedési ráta 2100-ig 0,3-0,8 C° 
globális szinten. Nyaranta a 2021-2050 közötti 
időszakban mintegy 1-3 C°, míg az évszázad 
végén, 2071- 2100 között, már 4 C° emelkedés is 
lehet Magyarországon ‒ főleg a déli és délkeleti 
területeken. A csapadékhozam nyáron 
ugyanakkor egyértelműen csökkenő tendenciát 
mutat. 

 

Kép forrása: Gavin Schmidt előadása a TED-en 

A negyedik kiselőadás gondolatébresztő témája a 
levegő és a légszennyezettség mérése, 
előrejelzése volt. Labancz Krisztina 

főosztályvezető az OMSZ Éghajlati és 
Levegőkörnyezeti Főosztályát vezeti. Az OMSZ 
a levegőminőség-vizsgálatában jelentős részt 



vállal, és előrejelzéseket készít országunk teljes 
területére. Azt is vizsgálja, milyen forrásból 
került a levegőbe a szennyezettség. A 
szennyezettségi állapot előrejelzése azért is 
fontos, mert az önkormányzatok ezek alapján 
rendelhetik el a riasztást, és tehetik meg a 
szükséges intézkedéseket. Érdekes volt az a 
megállapítás, hogy a mezőgazdaság, a szállítás 
és a háztartási tüzelőanyagok járulnak hozzá 
legnagyobb arányban a légkörszennyezéshez, 
nem pedig az erőművek. Az erőművek és 
általában véve az ipari gázkibocsátás az EU 
szabályozó, korlátozó hatása miatt már nem 
jelentős. 2010-re a gépjárművek használatát 
tekintve javultak az üzemanyag-mutatók is, így a 
legfőbb megoldandó probléma a háztartások 
levegőszennyezésének csökkentése maradt. 

 

A kép forrása: Gavin Schmidt előadása a TED-en 

A következő kiselőadás témája az UV sugárzás 
hatásának körbejárása volt, amit Tóth Zoltán 

légkörfizikus tett meg érthetően és élvezhetően a 
résztvevőknek. Az UV sugárzás az 
elektromágneses sugárzás egyik formája, annak 
egyik energiafrekvenciája, amely a látható fény 
tartományán kívül esik az 50-380 nm 
rezgéstartományba. Az ultraibolya sugárzás 
mértékét számos alkotóelem együttes hatása 
határozza meg. Így például a Nap által 
kibocsátott sugárzás, a földrajzi szélesség, a 
napkorong horizont feletti szögmagassága, a 
légkör ózontartalma, a felhőzet mennyisége és 
fajtája, valamint a légkörben található aeroszolok 
összetétele. Az UV globális szintű mérése 1994-
ben indult el, és Magyarország a világ azon első 
tíz országa közé tartozik, akik először elkezdték 
vizsgálni. A mérések azt mutatják, hogy a levegő 
ózontartalma 1969-2014 közötti időszakban 

csökkenő tendenciát mutat, ugyanakkor az UV 
sugárzás viszont egyre emelkedik ‒ főleg a nyári 
időszakban volt ez jellemző. Az OMSZ UV 
sugárzás előrejelző szolgáltatásával, 
figyelmeztetéseivel nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy a kritikus időszakokra felkészülhessünk. 
Ezek különösen fontos információk azért is, mert 
a biológiai rendszerek különböző módon 
reagálnak a szélsőséges, a megszokottól eltérő 
sugárzásokra. 

A hatodik előadás során Tölgyesi László az 
OMSZ elektronikus szolgáltatásait mutatta be. A 
honlapjuktól kezdve a mobilalkalmazásokig 
többféle platformon osztják meg tudásukat, 
információikat. A MET-ÉSZ, az Országos 
Meteorológiai Szolgálat megfigyelési 
rendszeréhez készült egy mobilalkalmazás, 
amely okostelefonon használható 

• A METEOALARM szolgáltatás 2006-
ban indult riasztási rendszer, amely 
régiós, járási, vagy településszintre 
lebontva küld veszélyjelzéseket, 
figyelmeztető előrejelzéseket. Például a 
hirtelen várható nagy mennyiségi 
csapadék, a köd, és az extrém 
hőmérsékleti viszonyok egyaránt előre 
jelezhető az applikáció használója 
számára. 

• METEORA: mobiltelefonon futtatható 
óra, amely egyben időjárási 
információkkal is szolgál. Milyen 
időjárás van és várható ott, ahol éppen 
vagyunk? Jól hasznosítható utazásaink 
megkezdése előtt, vagy szabadtéri 
programok idejére. 

 
Kép forrása: Gavin Schmidt előadása a TED-en 



Végül, de nem utolsósorban Wantuchné Dr. 

Dobi Ildikó éghajlatkutató, az éghajlati ismeretek 
és szolgáltatások hasznáról beszélt. Példákat 
hozott fel arra, amikor a természet egyensúlya 
felbomlik, mennyire lehet sikeres az ilyen 
helyzetek kezelése. Beszélt arról is, hogy a 
légkörrel kapcsolatos ismeretek mennyire 
fontosak, és mekkora gazdasági, társadalmi 
jelentőséggel bírnak. 

A szakmai nap színvonalas megvalósítása a 
szervezők, előadók munkáját dicséri. Reméljük, 
hogy egyre több hasonló szakmai program 
várható még. Az ilyen események fokozzák 
környezettudatosságunkat, bővítik ismereteinket, 
és problémák megoldására ösztönöznek 
bennünket. Hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy új 
szemlélettel tekintsünk világunkra és közvetlen 
környezetünkre. 

Gavin Schmidt előadása a TED-en: A 
klímaváltozás kialakuló képe (videó) 

 

Gavin Schmidt előadása a TED-en. 

 A kép forrása előadásának videója: 

http://www.ted.com/talks/gavin_schmidt_the_emerge

nt_patterns_of_climate_change?language=hu  

„Nem érthetjük meg a klímaváltozást 
részleteiben — mondja a klímakutató, Gavin 

Schmidt. Vagy egészében megértjük, vagy 
egyáltalán nem. Ebben a megvilágosító 
előadásban elmeséli, hogyan tanulmányozza az 
éghajlatváltozás globális képét lenyűgöző 
modellekkel, amelyek szemléltetik a kis léptékű 
környezeti események végtelenül bonyolult 
kapcsolatait.” – Az angol nyelven elmondott 
előadás videójához magyar nyelvű 
szinkronfelirat lett beállítva. 

Mobiltelefonon alapuló sajátos 
innováció Afrikában 

Szilassi Andrea 

Nemrégiben két, különösen érdekes előadást 
hallottam a TED-en1 az afrikai kontinens 
információs technológiai fejlődésének irányáról. 
Mindkét előadás egyik legfontosabb konklúziója 
az volt, hogy kevés anyagi befektetéssel, de 
kiváló ötletekkel, alternatív technikai 
megoldások keresésével sokféle társadalmi 
problémát lehet megfelelően kezelni. 

Andrew Bastawrous egy szemsebész, kutató és 
feltaláló, aki jelenleg Kenyában dolgozik. 
Munkájában a motivációs tényezőt az jelenti, 
hogy a világon 39 millió ember vak, pedig a 
többségüknél nem kellene, hogy így legyen! 
Ezek az emberek olyan betegségektől veszítették 
el a látásukat, amelyek teljes mértékben 
gyógyíthatók lennének. Mégsem jutnak 
kezeléshez. Első lépésként Bastawrous 
irányításával betanítottak egy 15 fős csapatot, 
létrehoztak számos klinikát 150 ezer dollárnyi 
költségráfordítással az afrikai Nagy-
hasadékvölgyben (Great Rift Valley). Tették 
mindezt annak érdekében, hogy kutathassák, 
milyen betegségek vezetnek el a kenyai lakosság 
jelentős mértékű látásvesztéséhez. Az állandósult 
áramkimaradások azonban akadályozták a high-
tech felszerelés működését, ezért alternatív 
megoldást kellett találni. Benzinnel működő 
generátora váltottak, így üzemeltették tovább az 
eszközöket. Még mindig nagyon sok volt 
azonban azok aránya, akik nem jutottak el a 
klinikára, így kezelni sem lehetett őket. Új ötlet 
született a megoldás érdekében. 

 

Andew Bastawrous 

előadása a TED-en 

http://www.ted.com/ta
lks/andrew_bastawrou
s_get_your_next_eye_
exam_on_a_smartpho

ne?language=hu  

                                                           
1
 www.ted.com  



Tudnunk kell ehhez azt is, hogy Kenyában és a 
Szahara területén szinte mindenkinek van 
mobiltelefonja. Arra gondoltak tehát, hogy 
lehetne-e a mobil technológiát hasznosítani 
valamilyen módon a szemészeti ellátás 
érdekében?  És erre válaszként megszületett a 
Peek (=kandikál) okostelefon applikáció. Ezzel 
az alkalmazással felszerelkezve az egészségügyi 
dolgozók mennek el a nagyobb közösségekhez, a 
potenciális betegekhez. Ilyen módon 
szükségtelenné válik a hagyományos kórházi 
berendezés helyszínre szállítása. A Peek segít a 
diagnózis megállapításában, még egy pár 
hónapos csecsemő esetében is! Arra is ügyelnek, 
hogy tapasztalataikat ne orvosi zsargonban 
osszák meg a betegekkel, hanem közérthetően. A 
vizsgálat végén egy látás-szimulátorral 
megnézik, hogyan lát a vizsgált személy – 
összevetve a valósággal.  

 

Ezek után következik a legnagyobb kihívás, 

megállapítani a szembetegség okát − hozzáférve 
a szem belsejéhez. Kifejlesztettek egy 
okostelefonhoz csatlakoztatható eszközt, amely 
mindössze 5 dolláros költségen (3D 
nyomtatással) előállítható, és amely képes kiváló 
minőségben megmutatni a szem hátsó részét, 
benne a retinát.  

 

A retina rengeteg adattal rendelkezik a test 
egészségi állapotáról, ezért különösen fontos a 
vizsgálata. Ezt a vizsgálatot bárki el tudja 

végezni ezzel az okostelefonra csatolható 
tartozékkal! Az eredmény pedig ugyanolyan jó, 
mint a méregdrága klinikai kamerával készült. 
Egyetlen egészségügyi dolgozó egy kerékpárral, 
és egy napelemes hátizsákkal felszerelve (az 
okostelefon feltöltéséhez) elláthatja nap mint nap 
ezt a munkát 500 dolláros költségráfordítással. 
Andrew Bastawrous előadását sok filmrészlettel 
illusztrálta. Angolul elmondott beszédét magyar 
nyelvű szinkron felirattal megtekinthetjük itt:  

http://www.ted.com/talks/andrew_bastawrous_get_your_next_ey

e_exam_on_a_smartphone?language=hu 

 

Toby Shapshak. Kép forrása: www.ted.com 

Toby Shapshak: Nem kell hozzá app! 

Toby Shapshak, a Stuff Magazine kiadója és 
információtechnológiai szakújságírója több 
meghökkentő kijelentést is tett az afrikai 
kontinensről a TED-en elhangzott előadásában.2  

Érdemes elmondani róla, hogy johannesburgi 
születésű. A Dél-Afrikai Köztársaság mint 
tudjuk, hihetetlenül gazdag nemesfém-
lelőhelyekben. Véleménye szerint azonban a 
jelen aranyát már nem az ásványkincsek jelentik, 
hanem a mobiltelefonos technológia és a 
készülékek sokoldalú felhasználhatósága. És itt a 
legegyszerűbb mobileszközökre gondoljunk, ne 
a különféle generációs okostelefonokra! 

                                                           
2
 Az angolul elmondott előadás magyar nyelvű 

szinkronfeliratra van beállítva: 

http://www.ted.com/talks/toby_shapshak_you_don_t_need_an_app_fo

r_that?language=hu  



Hogy rádiónak, zseblámpának is lehet használni, 

és akár internetezhetünk, levelezhetünk vele − ez 
nem újdonság olvasóink számára. Azt is tudjuk, 
hogy az egyszerűbb, régebbi mobilkészülékek 
akkumulátora jóval hosszabb üzemelési idejű, 
tehát megbízhatóbb a használata. 

Idézzünk fel néhány speciálisan afrikai 

alkalmazási módot Shapshak előadásából: 

• Pénz utalása közvetlenül a 
mobiltelefonról: számlák befizetése, a 
gyerek tandíjának rendezése, stb. Kenya 
GDP-jének 40 %-a folyik keresztül az 
M-Pesán ilyen egyszerű telefonokon 
keresztül. 

• Az orvosságok dobozára nyomtatva 
szerepel egy kód. Ezt a kódot elküldve 
SMS-ben megérkezik a válasz, érvényes-
e még a gyógyszer szavatossága. 

• iCow nevű mobiltelefonos szolgáltatás a 
tehéntartással és tejtermeléssel 
kapcsolatban. Érdemes megjegyezni, 
hogy a tejipar Kenyában egy 463 millió 
dolláros üzletág, tehát nagy jelentőséggel 
bír a hatékony és eredményes 
gazdálkodás. 

 

Gyógyszer szavatosságának ellenőrzése 

mobiltelefon segítségével.  

A kép forrása: Toby Shapshak előadása.  

Afrikát a világűrből készült fotók alapján 
gyakran nevezik sötét kontinensnek. Hiszen itt 
nem látható világítás olyan mértékben, mint a 
fejlettebb országokban, mivel rendkívül drága a 
villanyáram előállítása az adott körülmények 
között. Ez a hasonlat azonban Toby Shapshak 
szerint nem fedi a valóságot. Véleménye szerint 
Afrika ma az innováció térképe. Az életben 
adódó problémákra sok esetben a 
mobiltechnológián alapuló megoldásokat 
keresnek, mivel általánosan elterjedt, olcsó, és 
megbízhatóan működtethető. Utalt közgazdászok 
azon vélekedésére is, hogy Afrika most van azon 
a ponton, ahol Kína gazdasági fejlődése beindult. 
Meglátjuk, mit hoz a jövő. 

 

 

 

Az angolul elhangzó beszédhez magyar 
szinkronfelirattal lett beállítva.  

 

http://www.ted.com/talks/toby_shapshak_you_don

_t_need_an_app_for_that?language=hu#t-121563  

 

 


