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PALOCZ-ANDRESEN MIHÁLY 

Nemzetközi konferencia  
a környezet- és a klímavédelemért

A Nyugat-magyarországi Egyetem a fenntartható fejlQdésben elért hagyományaihoz 
és eredményeihez h_en 2009. december 3-án és 2010. október 21-én nemzetközi kör-
nyezet- és klímavédelmi konferenciát rendezett. A találkozókat a magyar NIH Nemzeti 
Innovációs Hivatal és az Új Magyarország Fejlesztési Terv, valamint a német Alexander 
von Humboldt Alapítvány támogatta. 

A találkozót Náhlik András, az Nyugat-magyarországi Egyetem ErdQmérnöki Karának 
dékánja nyitotta meg, majd az egybegy_lteket Kengyel Miklós, a magyar Humboldt 
Egyesület elnöke köszöntötte. 

Ezt követQen hat szekcióban hangzottak el elQadások a klímaváltozásról és klíma-
védelemrQl angol, valamint német nyelven. Ezeknek az elQadásoknak a jelentQsége az 
elmúlt hónapokban csak növekedett. Az alábbi tudományos ismeretterjesztQ beszámoló 
ezért ezeknek a szekcióknak a munkáját foglalja össze magyar nyelven és ismerteti az 
olvasókkal.

Az elsQ szekció a klímaváltozás okaival és hatásaival foglalkozott.
A szekciónak a vezetQje Hartmut Grassl, a hamburgi Max-Planck Institut für 

Meteorologie korábbi igazgatója, az NYME honoris causája volt. Megnyitó elQadásában 
„A természetes és antropogén klímaváltozás” témakört tárgyalta. Rámutatott arra, hogy az 
ENSZ által megszabott 2 °C hQmérséklet-emelkedés már számos veszélyt jelent az embe-
ri életre nézve. Kitért a jelenlegi nehéz helyzetre, amely egyértelm_en azt mutatja, hogy 
az egyre jobban körvonalazódó veszélyek ellenére a fenti cél betartása ma még rendkívüli 
akadályokba ütközik, nem csupán Európában, hanem az egész világon.

Viczián István „A klímaváltozás története a pliocénben és pleisztocénben a fosszilis ta-
lajok vizsgálata alapján” cím_ elQadásban kitért a Nyugat-Dunántúl 3,5-0,8 millió évvel 
ezelQtti állapotának az elemzésére, és felvázolt egy klímatörténeti idQszakot, amelynek a 
nyomait ma is lépten-nyomon érezzük.

Szarka László „A fQbb globális környezeti problémák a föld-tudományok szemszögé-
bQl” cím_ elQadásában a klímaváltozást mindössze az egyik fontos tényezQnek tartotta. 
Utalt arra, hogy egy idQben több hatás is befolyásolja az emberi életet, így pl. az energia 
igények növekedése, a frissvíz tartalékok csökkenése és a ritka fémek jövQben várható 
hiánya. Amennyiben a tendenciák nem változnak, úgy a katasztrófa elkerülhetetlen, füg-
getlenül a földfelszín hQmérsékletének a növekedésétQl vagy csökkenésétQl.

„A klímamodellezés módszerei” cím_ elQadást Horányi András és szerzQtársai tartot-
ták. Ezt követte „A magyar klíma elQrejelzés eredményei” cím_ beszámoló Bartholy Judit 
és szerzQtársai elQadásában. Mivel mind a kettQ elQadásnak rokon tartalma volt, ezért a 
szerzQk kérésére egy közös írásos beszámoló jelent meg a gy_jteményben „A Kárpát-
medence regionális klímamodellezésének eredményei” címmel. Ebben az elQadásban a 
szerzQk négy szcenáriót hasonlítottak össze és ennek alapján alkottak meg egy, a 21. szá-
zadra vonatkozó eredQ szcenáriót. Ezek szerint a hQmérséklet egyértelm_en emelkedni 
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fog, a csapadékeloszlás elQrejelzése azonban pontatlannak bizonyult. Abban mind a nyolc 
szerzQ egyetértett, hogy a nyári csapadék mennyisége a jövQben csökkenQ tendenciát fog 
mutatni. 

„Közép-Európa regionális változásai az újonnan kifejlesztett MAGICC/SCENGEN 
5.3 klímamodellre alapozva” cím_ elQadásában Mika János és szerzQtársai az 1980–1999 
idQszakra vonatkoztatva a 2030–2049 közti, valamint a 2080–2090 idQszakra határozták 
meg az európai szcenáriókat.

Wantuchné Dobi Ildikó „Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) nemzetközi 
kapcsolata” címmel tartott elQadást és mutatta be a WMO, az EUMETSAT, az ECMWF, 
valamint az EUMETNET tevékenységét.

„A klímaváltozás és a rovarvilág kapcsolata” cím_ elQadásában Lakatos Ferenc a nö-
vekvQ átlaghQmérséklet és a rovarok elterjedésének összefüggését tárgyalta. Rámutatott 
arra, hogy a klíma változása olyan rovarok elterjedését tette Európában lehetQvé, amelyek 
idáig a délebbi területeken voltak honosak. Más fajok kártevQkké váltak vagy rendkívüli 
mértékben elszaporodtak Ezek a változások az esetek többségében növekvQ kártételt je-
lentenek az erdQségek és a növényvilág számára. 

A második szekció a táj és a környezet témakörrel foglalkozott.
Ezt a szekciót Uwe Schneider, a Hamburgi Egyetem professzora vezette. BevezetQ 

elQadása „A táj és a környezet alakításának feladatai” címet viselte és elemezte a tájhasz-
nálatban a fenntartható szolgáltatás rendszerét, a jelenlegi tájalakítási lehetQségeket és a 
várható változásokat. Végezetül a politika részére adott optimalizálási útmutatót. 

„A mezQgazdasági növénytermesztés klímaváltozástól való függQsége” témakörben 
Jolánkai Márton a mezQgazdasági termelésben várható mennyiségi és minQségi válto-
zásokat elemezte. Kitért a termelés során az élelmiszer-ellátás, a szállítás, a tárolás és az 
elosztás veszélyeire az erQsödQ klímaváltozás függvényében. 

CséplQ Ágnes és szerzQtársai „A növények szárazságt_résének vizsgálata molekuláris 
szinten” elQadásukban a növények szárazságt_résével foglalkoztak. Elemezték a klíma-
változással párhuzamosan növekvQ sótartalom és a hiper-ozmotikus feltételek hatását a 
növényekre. Olyan nemesítések magatartását mutatták be, amelyek a szárazságot lénye-
gesen jobban t_rik, mint a hagyományos növények.

„A növényvilág változása a klímaváltozás következtében” cím_ elQadásában Berki 
Imre és szerzQtársai a dél-kelet európai tájakra ható növekvQ klímahatásokat vázolta 
fel. Utalt a régió erdQségeket, sztyeppéket és száraz sivatagi területeket is magába fog-
laló jellegére. Kitért arra, hogy a növényvilág sebezhetQsége jelentQs, amelynek során a 
kedvezQtlen változások hatása elsQsorban a talaj degradációjában, annak kiszáradásában, 
valamint a tárolt szerves szén oxidációjában jelentkezhet.

Bede-Fazekas Ákos „A növények alkalmazása és a klímaváltozás összefüggései a kert-
építészetben” cím_ elQadásában bemutatta, hogy a kertépítészetre mind erQteljesebben 
hat a klímaváltozás. Ennek tükrében a mediterrán tájakon már bevált módszerek fokozott 
alkalmazását javasolta. Fontos tényezQnek nevezte a csapadék felfogását, tárolását és a 
cseppöntözés egyre elterjedtebb alkalmazását. ElQadása záró szakaszában bemutatta a 
dísznövények szerepét a lokális klímavédelemben. 

„A klímaváltozás következményei, a sivatagosodás és a táj degradáció” cím_ elQadá-
sában Kertész Ádám a fenti folyamat természetes, valamint a mesterséges hatásait vizs-
gálta. Jellemezte a talaj és a táj degradációs jelenségeit. Kitért a Duna-Tisza köze térség 
fokozott sebezhetQségére és rámutatott arra a fontos tényre, hogy ennek a folyamatnak a 
kapcsán a talajvíz lényeges csökkenésével is kell a jövQben számolni. 
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„A klímaváltozás és az élelmiszeripar, valamint az állattartás közötti kapcsolat” cím_ 
elQadásában Lehel Csaba az állattenyésztés jelentQségét hangsúlyozta a klímaváltozás 
folyamatában. Utalt az élelmiszerfogyasztás, valamint a klímabarát és a fenntarthatóság 
szempontjának megfelelQ szemlélet-átalakítás szükségességére.

Gribovszki Zoltán és szerzQtársai „Az evapotranszspiráció becslése a talajvíz és a 
vízhozam nagy gyakoriságú mérése alapján” cím_ elQadásában az erdei talajvíz és a 
felszíni vízhozam közös rendszerének a törvényszer_ségeit mutatta be, majd egy loká-
lis méretekben alkalmazott kísérleti eljárásról számolt be, amelynek a segítségével az 
evapotranszspiráció jó közelítéssel megállapítható.

A harmadik szekció a környezet-, a klíma- és az energiavédelem tárgyalásával foglalko-
zott.

A bevezetQ elQadást Stefan Bringezu tartotta „A fenntartható nyersanyag-gazdálkodás 
és változások a törvényhozásban, valamint a tudományban” címmel, aki egyúttal a szek-
cióvezetQi feladatokat is ellátta. ElQadásában az EU növekvQ nettó nyersanyagimportjá-
ból, mint alaphelyzetbQl indult ki. FQ célnak a „The Big Three” szemléletnek megfelelQen 
az üvegházhatású gázok kibocsájtásának a csökkentését, a mezQgazdasági termQterületek 
globális kiterjedésének a korlátozását és az abiotikus források kiaknázásának a mérsék-
lését jelölte meg. 

„A szénhidrogénipar mitigációs tevékenysége” címmel Rácz István László számolt be 
a szénhidrogénipar üvegházhatású gázok kibocsájtásáról, valamint a csökkentés és az IEA 
Blue Map forgatókönyvnek a gyakorlati lehetQségeirQl. 

„A klímavédelem jogi aspektusai” elQadásban Vida Sándor a klímavédelmet a humán 
magatartási normák rendszerében tárgyalta. Kitért a nemzetközi jog fejlQdésére e téren 
(Rio de Janeiro 1992, Kiotói jegyzQkönyv 1997). Az Európai Irányelvek közül a 2003/87 
és a 2004/101 direktívát, mint a legfQbb intézkedéseket a klímaváltozás ellen elemezte. 

„Az Európai Unió polgári védelme” cím_ elQadásában Dalnoki Zsolt a közösségi szer-
vetek együttm_ködését szorgalmazta. A történelmi fejlQdés felvázolása után példaképpen 
a Prestige tankhajó katasztrófáját mutatta be. Zárószavában az információáramlás és az 
együttm_ködés fontosságát hangsúlyozta az Európai Unión belül. 

Tóth Judit „A klímajog és a társadalom” cím_ tanulmányában a környezet és a klíma 
kedvezQtlen megváltozása nyomán létrejövQ elvándorlások, azaz migrációs áramlatok 
jogi alapjait vizsgálta. Beszámolójában rámutatott arra, hogy az emberi jogok egyértel-
m_ biztosítása e téren még hiányos. Az ENSZ szervezetei dolgoznak ugyan az utóbbi 
években egyre erQteljesebben ható migrációs hullámok okozta gondok megoldásán, a 
menekültek megfelelQ elhelyezésén, de meglátása szerint szükség van az ez irányú tör-
vényhozási munka gyorsítására. 

„A klímapolitikai intézkedések gazdasági hatásai” cím_ elQadásában Székely Csaba a 
klímaváltozásnak a gazdaságra ható negatív következményeit vázolta fel. Hangsúlyozta 
a megfelelQ gazdasági szabályozók fontosságát ebben a folyamatban. Kitért a CO

2
-

csökkentés és a hatékonyság összefüggésének a vizsgálatára. Elemezte a globális, nemze-
ti, vállalati és családi körülmények közt szükséges klímavédelmi stratégiákat.

„A fenntartható makrogazdaság a környezetvédelem szempontjából” cím_ elQadásában 
Palócz Éva és szerzQtársa kiemelte a szociális és a gazdasági kapcsolatok összekapcsolódásá-
nak és közös tárgyalásának a szükségességét a klímavédelemben. Hangsúlyozták a változással 
összefüggQ gazdasági hatások súlyát és az ebbQl adódó megelQzési munkálatok jelentQségét. 

Az atomenergia szükségességét és a meglévQ kapacitások bQvítésének az igényét 
tárgyalta Aszódi Attila „A nukleáris energia hazai jövQképe” elQadásában. A Paksi 
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AtomerQm_ mellett bemutatta a Budapesti M_szaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
BME Kísérleti Atomreaktorát.

„A szélenergia-hasznosítás legújabb eredményei” témakört Tóth Péter és szerzQtársai 
elemezték. A világ és az Európai Unió szélenergia-termelésének a bemutatása után a hazai 
helyzetet ismertette, majd a 2020-ra várható helyzetet tárta fel.

Lett Béla és szerzQtársai „Az energetikai célú fatermesztés vizsgálata elágazó koroná-
jú fák esetében a SOSKLIMA kutatási munka keretében” elQadásukban a klímaváltozás 
során fellépQ káros hatásokat elemezték. Kitértek a szárazság hatásának bemutatására, 
amelynek következtében egyre szükségesebbé és gyakoribbá válhatnak az újratelepíté-
sek. Ajánlásokat soroltak fel a magán erdQgazdaságok megfelelQ felkészüléséhez és egy 
stratégiát ismertettek a hosszabb vágásfordulójú (6-15 év) erdQségek t_zifaként történQ 
hasznosítására.

A „Statikus mágneses terek élettani hatásai” cím_ elQadásában László János a mágne-
ses tér fluktuációjának a változását elemezte az elmúlt 100 millió évben. Megállapította, 
hogy a mágneses tér jelentQs hatást vált ki az élQ szervezetben. A megfigyelések egereken 
végzett farmakológiai (gyógyszertani) és neurológiai vizsgálatokon alapultak. Az emberi 
szervezetre történQ hatás kísérleti vizsgálata még csak kezdeti szakaszban található.

A negyedik szekció a m_szaki haladás és a jövQképek kérdéseivel foglalkozott, amelynek 
munkáját Franz-Josef Kirschfink irányította.

BevezetQ elQadása az „Alternatív üzemanyagok a légi közlekedésben” címet viselte és 
a biológiai üzemanyagoknak a nemzetközi légiközlekedésben játszott szerepét elemezte. 
A légi ipar komplexitására utalva kitért a részvevQ szektorok együttm_ködésének a szük-
ségességére, valamint a várható CO

2
 csökkentés pozitív hatására a repülés klímavédelmi 

céljainak a teljesítése érdekében. 
A „Klímaváltozás és a biomassza-termelés Magyarországon, valamint a régióban” 

cím_ elQadásban Palocz-Andresen Mihály és szerzQtársa a magyar biomassza-termelés 
klímaviszonyoktól való függQségébQl indult ki. Megállapították, hogy az energetikai célú 
ültetvények a mezQgazdaságban a gazdáknak hosszú távon tudnak bevételt biztosítani. A 
rövidtávú klímahatások elQre láthatólag nem csupán csökkenthetik azonban a biomassza 
hozamot, hanem ingadozóvá is tudják azt tenni. A korszer_ gépesítés és öntözés beveze-
tése csökkenheti a gondokat.

Molnár Sándor és szerzQtársa „A fának, mint újratermelhetQ nyersanyagnak a szere-
pe a klímavédelemben” cím_ témakört elemezte. Hangsúlyozták, hogy a faipar jelentQs 
mennyiség_ szenet, azaz karbont és így CO

2
-t köt meg optimális módon és hosszú távon, 

amely a gyakorlati klímavédelemben nem elhanyagolható tényezQ.
A „Fotokatalitikus szennyvíztisztítás” technikáját Horváth Ottó és szerzQtársai mu-

tatták be. Az általuk alkalmazott titándioxid alapú heterogén fotokatalitikus eljárás a ne-
hezen lebomló szerves szennyezQ anyagok környezetbarát ártalmatlanítására is kiválóan 
alkalmas. 

A „Katasztrófa sújtotta területek építészete” fokozott jelentQségre tesz szert a klímavál-
tozás során és a várhatóan erQsödQ migrációs mozgások által okozott gondok megoldásá-
ban. Ma a már hosszú történelmi múltra visszatekintQ technika nem csupán szükségmeg-
oldásként jelentkezik, hanem jelentQs általános építészeti hatásokkal is bír, hangsúlyozta 
Máthé Katalin.

„A klímaváltozás hatása az épületgépészetre, ezen belül a klímatechnikára” beszámo-
lójában Kajtár László a légkondicionáló berendezések üzemmódját elemezte igen magas 
külsQ hQmérsékletek esetén. Rámutatott arra, hogy a rizikó-alapú modellezés jelentQsége 
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a klímaváltozás során növekedni fog, és elQre láthatólag már a közeljövQben befolyásolni 
fogja a légkondicionáló berendezések méretezését. 

„Gazdaságunk dinamizálását szolgáló innovatív technológia: a hQszivattyúzás” tema-
tikájú elQadásában Komlós Ferenc a hQszivattyú hatékonyságát és a megújuló energiák 
fokozott hasznosítását helyezte elQtérbe.

Az „Épületek energiafelhasználásának csökkentési lehetQségei” beszámolójában a 
2010-ben életbe léptetett 2010/31/EU irányelv hatásait vizsgálta az épülettechnikai terve-
zésben Magyar Zoltán. Az elQírásoknak megfelelQen 2018. december 31. után a hivatali 
épületeknek nulla emisszióval kell rendelkezniük, 2020 után pedig minden újonnan épí-
tett épületnek ezzel a technikai szinttel kell bírnia.

A „Növénytermesztésre vonatkozó éghajlat változási hatástanulmányok módszerei” cí-
m_ elQadásában Erdélyi Éva és szerzQtársa kitért a mezQgazdasági ökológiai rendszerekre 
ható klímaváltozási tényezQk vizsgálatára. A hatások elemzésére a gráf rendszert alkal-
mazták és indikátorokat vezettek be. Kitért a módszer stratégiai jelentQségére a tervezési 
folyamatokban.

Az ötödik szekció a vörösiszap-katasztrófa következményeit elemezte. VezetQje Palocz-
Andresen Mihály volt, aki bevezetQ elQadásában a klímaváltozás és a vörösiszap-kataszt-
rófa összefüggéseit vizsgálta. A 2010 októberében bekövetkezett katasztrófát hosszan tar-
tó esQzés elQzte meg, amely a talaj megcsúszását eredményezte. Felvetette a kérdést, hogy 
a fenti példa alapján nem volna-e meggondolandó a tárolók méretezését és felülvizsgálati 
elQírásait a változásokhoz igazítani?

„Az ajkai vörösiszap-katasztrófa talajra tett ökológiai hatásai” cím_ tanulmányában 
Kovács Gábor és szerzQtársa mérésekkel támasztotta alá, hogy a vörös iszapréteg vastag-
sága 10-20 cm. Jelezte, hogy vizsgálataik szerint a talaj önmegújuló ereje jelentQs, és ez 
rövid idQn belül regenerálni fogja a térség termQtalaját. Az átmeneti idQszakra energiaül-
tetvények létrehozását szorgalmazta.

Kiss Zsuzsanna „A hulladéktelepek csurgalék vizének phytoremediációs tisztítási le-
hetQségei” témakörben energiaültetvények hasznosítási lehetQségeit mutatta be. Vázolta, 
hogy a fás szárú energiaültetvények mellett célszer_nek t_nik napraforgó és repce alkal-
mazása a vörös iszappal szennyezett területek tisztítására. A termesztett növényeket el 
kell tüzelni vagy a biodízelgyártásban lehet Qket értékesíteni.

Az utolsó szekció elQadásai nem a konferenciával egy idQben, hanem korábban hang-
zottak el, de a teljesség kedvéért ezeket is egybef_ztük a kollokvium beszámolóival, mi-
vel témakörük erQsen illeszkedik a klímavédelemhez.

A hatodik szekció a magyar–német klímavédelmi együttm_ködés jegyében zajlott. A 
szekciót Manfred Fischedick vezette, és így az elsQ elQadást is Q tartotta a „Wuppertal 
Institut bemutatása” címmel. Ennek az intézménynek a profilja a klíma-, a környezet- és 
az energiavédelem témája köré csoportosodik. Számos, a két országot egyaránt érintQ 
területet tárt fel elQadásában, amely igen sok aktív együttm_ködési lehetQséget tartogat. 

Ernest Kiss a szegedi székhely_ és fQként az épületgépészettel és megújuló energiákkal 
foglalkozó „Archenerg Clustert” mutatta be.

Czupy Imre „A fatuskó kiemelés kísérleti eredményei” címmel egy gazdaságos vibrá-
ciós fatuskó kiemelQ gépi technikai megoldást és egyúttal egy környezetkímélQ erdQgaz-
dálkodási megoldást tárgyalt.

„A nyárfatömörítés technikája a faipari alkalmazás érdekében” cím_ elQadásában 
Németh Róbert és szerzQtársa egy új technológiai módszert mutatott be. Ezzel az eljá-
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rással a jövQben lehetQvé válhat a viszonylag kis fajlagos s_r_séggel rendelkezQ fafajták 
szélesebb körben történQ faipari hasznosítása.

Nagy Tamás „A közlekedés és a klímaváltozás” témakörben a világméret_ és erQsen 
növekvQ közlekedés hatásait vizsgálta. Nemzetközi példákkal támasztotta alá a fokozott 
haladás és klímavédelem szükségességét. 

Márföldi Anna a Benedek Elek Pedagógiai Kar tapasztalatait elemezte a „Gyermeknevelés 
és a környezet-, valamint a klímatudatos oktatás kialakítása” témakörben.

Az Apáczai Csere János Kar tanárképzési rendszerét Varga Józsefné tárgyalta, aki a 
képzés fontosságát hangsúlyozta az oktatók továbbképzésében.

Gucsik Andor és szerzQtársai a Savaria Egyetemi Központ bemutatásával egyértelm_ 
bizonyítékát adták annak, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetemen, a világon egyedül-
álló vívmányként egy kézben van a kisgyermekneveléstQl kezdve, a tanárképzésen át, 
egészen az egyetemi oktatásig a környezet- és klímavédelem minden lépcsQfoka.

A találkozó az NYME rektorának, Faragó Sándornak és az NYME rendes akadémiai 
tagjának, Mátyás Csabának a záró szavaival ért véget.

A TÁMOP-Humboldt Kollokvium elQadásainak angol nyelv_ kiadása 2012-ben már meg-
történt. 2013-ban megjelent a fenti gy_jtemény német nyelv_ változata is. Összefoglalva 
megállapítható, hogy a 2011. és 2012. év aszályossága külön aktualitást adott a 2010. évi 
konferenciának. Ez jelentett indítékot a jelenlegi ismertetQ megírásához is. 

TÁMOP-Humboldt Kollokvium a Környezet- és a Klímavédelemért.
Konferencia elnök: Palocz-Andresen Mihály, Helyszín: Nyugat-magyarországi 

Egyetem, Sopron. A gy_jtemény kiadója a Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó 
vállalata.

[Absztrakt hozzáférés:] web http://tamop-humboldt.nyme.hu/index.php/22462/?&L=1

(TÁMOP-Humboldt colleg for environment and climate protection: 2009. December 
3rd & 2010. October 21st in Sopron, University of West Hungary : [proceedings of the 
conference „Protection of the environment and the climate”] / Michael Palocz-Andresen 
& Róbert Németh & Dóra Szalay ed. - Sopron : Univ. of West Hung. Press, 2011. - 283 
p. : ill. + CD-R)

(Támop-Humboldt Kolleg für den Umwelt- und Klimaschutz: 3. Dezember 2009 und 21. 
Oktober 2010, in Sopron, Universität Westungarn: [abgeleitet aus der Konferenz „Schutz 
der Umwelt und des Klimas”] Michael Palocz-Andresen & Róbert Németh & Dóra 
Szalay ed. - Sopron : Univ. West Hung.  Press, 2012. S. 319 .: ill.)


