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Csökkent a szén-dioxid-kibocsátás? Na-
gyon nem eléggé 

 

MÉSZÁROS R. TAMÁS   index.hu 2020.05.12.  

• A második világháború óta nem esett akkora mér-
tékben a szén-dioxid-kibocsátás, mint a koronaví-
rus-járvány alatt. 

• A légi forgalom világszerte 60 százalékkal esett, a 
közúti forgalom felére csökkent, Európa 14 száza-
lékkal kevesebb áramot fogyaszt, mint tavaly. 

• Hosszabb távon azonban az iparosodott világ több-
hónapos leállása is csepp a tengerben. 

• A globális kibocsátás 8 százalékkal csökkenhet idén, 
miközben klímakutatók szerint a következő tíz 

évben minden évben 7,6 százalékos csökkenést kel-
lene elérni a felmelegedés mérséklése érdekében. 

• Azonnali hatása pedig eleve nem lesz a mostani 
visszaesésnek: az aktuális folyamatok alapján 2020 
lehet minden idők legmelegebb éve. 

A koronavírus-járvány miatt a polgári repülés a világ nagy ré-
szén gyakorlatilag megszűnt, a gyárak jó része leállt, a közúti 
forgalom és ezáltal az olajfogyasztás összezuhant, a konténer-
szállítók és az óceánjáró luxushajók jelentős része a dokkban 
pihen, Kínától Amerikán át Európáig kismillió helyen kitisztult 
levegő, Indiában egyes helyeken évtizedek óta először lehe-
tett látni a Himaláját, Budapesten harmadára esett a káros-
anyag-koncentráció. 

Ennek köszönhetően a Nemzetközi Energia Ügynökség előre-
jelzése szerint idén a globális szén-dioxid-kibocsátás rekord-
mértékben csökken majd, azaz a járvány egy pozitív mellék-
hatása lehet a környezet és a klíma védelme, gondolhatná az 
ember a fentiekből.  

EGY KEVÉSBÉ OPTIMISTA OLVASATBAN UGYANAKKOR A 
JÁRVÁNY OKOZTA GAZDASÁGI LEÁLLÁS PONT AZT JELZI, 
HOGY A KLÍMAVÁLTOZÁS MEGFÉKEZÉSE MÉG A JÁRVÁNY-
VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKNÉL IS SOKKAL KOMOLYABB LÉPÉ-
SEKET KÖVETEL. 

A rekordmértékű csökkenés ugyanis mindössze nyolc százalé-
kot jelent az előző évhez képest. Amit segít kontextusba he-
lyezni, hogy az ENSZ tavaly novemberi jelentése szerint a kö-
vetkező tíz évben évi átlagosan 7,6 százalékkal kell mérsékelni 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2020%2F04%2F16%2Fkornyezetszennyezes_legszennyezes_csokkenes_europa%2F
https://index.hu/techtud/2020/04/23/covering_climate_now_reuters_a_breath_of_fresh_air/
https://index.hu/techtud/2020/04/23/covering_climate_now_reuters_a_breath_of_fresh_air/
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fmindekozben%2Fposzt%2F2020%2F04%2F04%2Fannyira_kitisztult_a_levego_indiaban_hogy_ujra_latni_lehet_a_ketszaz_kilometerrel_odebb_fekvo_himalajat%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fmindekozben%2Fposzt%2F2020%2F04%2F04%2Fannyira_kitisztult_a_levego_indiaban_hogy_ujra_latni_lehet_a_ketszaz_kilometerrel_odebb_fekvo_himalajat%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2020%2F03%2F27%2Fharmadara_csokkent_a_budapesti_legszennyezettseg_egy_het_alatt%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F11%2F26%2Fensz_klimavaltozas_jelentes_tragikus_globalis_felmelegedes%2F
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a kibocsátást ahhoz, hogy az ipari forradalom előtti átlaghoz 
viszonyítva csak másfél Celsius-fokkal nőjön a Föld légkörének 
átlaghőmérséklete 2100-ig. Azaz innentől kezdve minden év-
ben annyit kellene faragni a kibocsátásból, amennyit idén a 
tavalyihoz képest.  

Sok, de nem elég 

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) április végén kiadott 
jelentése szerint 2020 január elejétől március végéig 5 száza-
lékkal csökkent az energiahasználathoz köthető szén-dioxid-
kibocsátás a világon a 2019-es év azonos időszakához képest. 
A jelenlegi tendenciák alapján az év egészét tekintve 8 száza-
lékos, azaz nagyjából 2,6 gigatonnás visszaesésre lehet számí-
tani.  

Ez egy nagyon jelentős szám: ehhez fogható mértékű vissza-
esést legutóbb a második világháború vége hozott (1946-ban 
8,1 százalékkal csökkent az energiaigény), de abszolút érté-
ken az is elhanyagolható volt a mostanihoz képest, hiszen ak-
kortájt a mainak töredéke volt a világ energiafelhasználása. 

Tágabb kontextusban azonban az idei adatok még mindig elég 
szomorúak: ha bejönnek ezek a becslések, a 2020-as kibocsá-
tási adat nagyjából a tíz évvel ezelőttivel lesz egyenértékű, te-
hát 

REPÜLÉS ÉS MUNKÁBA JÁRÁS NÉLKÜL IS SIKERÜL ANNYI 
ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZT JUTTATNI A LEVEGŐBE, MINT 2010-
BEN REPÜLÉSSEL ÉS MUNKÁBA JÁRÁSSAL EGYÜTT. 

Ráadásul az IEA csak az energetikához köthető szén-dioxid-ki-
bocsátást számolja, és nem veszi figyelembe más üvegházha-
tású gázok kibocsátását, illetve a légkör üvegházgáz-koncent-
rációjára ható egyéb folyamatokat, például az erdőirtás hatá-
sait. Az IEA terminológiája 2019-ben nagyjából 34 gigatonna 
kibocsátással számolt, miközben a klímaváltozás fő szakmai 
fórumának számító Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
(IPCC) szerint 2018-ban közel 55 gigatonnányi szén-dioxid ki-
bocsátással egyenértékű üvegházgáz jutott a légkörbe (az 
IPCC az IEA-nál valamivel magasabbra, 37,5 gigatonnára teszi 
az energetikai kibocsátást is). 

 

Az energiatermeléshez köthető szén-dioxid-kibocsátás válto-
zása a világban, 1900-2020. 

Grafika: Nemzetközi Energia Ügynökség 

További ok a pesszimizmusra, hogy az IPCC szerint ahhoz, 
hogy 1,5 Celsius-fok alatt tartsuk a felmelegedést, az utóbbi, 
55 gigatonnás értéket 2030-ra 25 gigatonnára kellene csök-
kenteni (hogy a másfél fok miért fontos cél, arról itt írtunk bő-
vebben). Más szóval az idei 2,6 gigatonnás csökkenést tíz 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.iea.org%2Freports%2Fglobal-energy-review-2020
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.unenvironment.org%2Fresources%2Femissions-gap-report-2019
https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-energy-related-co2-emissions-1900-2020
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F09%2F24%2Fglobalis_felmelegedes_masfel_fok_klimavaltozas_ipcc_parizsi_megallapodas%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F09%2F24%2Fglobalis_felmelegedes_masfel_fok_klimavaltozas_ipcc_parizsi_megallapodas%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.iea.org%2Fdata-and-statistics%2Fcharts%2Fglobal-energy-related-co2-emissions-1900-2020
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éven keresztül minden évben meg kellene ismételni, raádásul 
egyre alacsonyabb bázisról, és lehetőleg úgy, hogy a járvány-
tól eltérően mindez ne okozzon tömeges munkanélküliséget 
és elszegényedést. 

KAPCSOLÓDÓ 

 

Nagyon nem mindegy, hogy 1,5 vagy 2 °C 

Mit számít fél fok különbség, és hol tartunk most? Katasztro-
fális következményekkel járhat, ha átlépjük a felmelegedés 
visszafordíthatatlansági küszöbét. 

Repülők nélkül is melegszik a Föld 

Ez már csak azért is nehézkesnek ígérkezik, mert a 2020-as év 
sok, a klímaváltozás kapcsán kulcsfontosságúnak gondolt 
szektorban nagy felfordulást hozott. 2020 első negyedévében 
a globális repülőforgalom 60 százalékkal esett vissza, a közúti 

forgalom a felére csökkent 2019 első három hónapjához ké-
pest. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) úgy szá-
mol, hogy a globális légi forgalom a második negyedévben 65 
százalékkal, a harmadikban 40 százalékkal, de a negyedikben 
is 10 százalékkal lesz alacsonyabb, mint tavaly volt, tehát tar-
tós lesz a visszaesés. 

A repülés ugyanakkor csak a globális kibocsátás 2,5 százaléká-
ért felel, de a teljes közlekedési szektor részesedése is 20 szá-
zalék közül mozog, a közúti forgalom olyan 15 százalékot tesz 
ki. Ha tehát a közeledés 2030-ra teljesen kibocsátásmentessé 
válna, az sem lenne elég az IPCC által kihozott célszám eléré-
séhez. 

Ezzel szemben a kibocsátás legnagyobb részéért felelős szek-
torokban jóval kisebb volt a visszaesés. A globális hő- és áram-
termelés, amely az üvegházgáz-kibocsátás feléért felel, csak 
2,5 százalékkal csökkent az első negyedévben, és ehhez nem-
csak a járvány, hanem a szokásosnál enyhébb tél is hozzájá-
rult. A kijárási korlátozások alá vont területeken (időjárási ha-
tásokkal korrigálva) ennél nagyobb, 10-15 százalék körüli volt 
a visszaesés, a kijárási tilalom alá vont Olaszországban 25 szá-
zalék. 

Bár áprilisban a fogyasztás 14 százalékkal, a szén-dioxid-kibo-
csátás 39 százalékkal esett Európában, Kínában közben 
már visszakúszott a tavalyi mértékre az áramigény, a világ na-
gyobb részén pedig eleve nem is zuhant be. Az európai zöld-
ülés pedig nem a járvánnyal indult: Európában tavaly is 5 szá-
zalékot, Amerikában 2,9 százalékot esett az energiaszektor 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F09%2F24%2Fglobalis_felmelegedes_masfel_fok_klimavaltozas_ipcc_parizsi_megallapodas%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.iea.org%2Freports%2Fglobal-energy-review-2020%2Fglobal-energy-and-co2-emissions-in-2020
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fourworldindata.org%2Fgrapher%2Fcarbon-dioxide-co2-emissions-by-sector-or-source
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.carbonbrief.org%2Fanalysis-coronavirus-has-cut-co2-from-europes-electricity-system-by-39-per-cent
https://www.reuters.com/article/china-power/chinas-april-electricity-consumption-rebounds-as-lockdown-measures-ease-idUSL4N2C81C1
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.iea.org%2Farticles%2Fglobal-co2-emissions-in-2019
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F09%2F24%2Fglobalis_felmelegedes_masfel_fok_klimavaltozas_ipcc_parizsi_megallapodas%2F
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kibocsátása, ám globálisan csak 1,2 százalék volt a csökkenés, 
miután a fejlődő világ energiaigénye nőtt. 

A TÁGABB FOLYAMATOKBAN TEHÁT NEM SOK VÁLTOZÁST 
HOZOTT AZ IDEI ÉV, MÉG HA A SZÁMOK POZITÍVABBAK IS. 

Csalóka 

KAPCSOLÓDÓ 

 

Hogyan zuhanhatott negatívba az olaj ára? 

A koronavírus, a szaúdi árháború, a spekuláns kereskedők, a 
szibériai tél és az amerikai innováció együtt tette tönkre az 
olajpiacot. De sajnos ettől még nem fogunk ingyen tankolni. 

Szintén mérsékelt volt a visszaesés a kibocsátás ötödét adó 
iparban. Bár a szolgáltatószektor fogyasztása hatalmasat 
esett, és februárban a kínai, márciustól az európai ipar is nagy 
mínuszba került, ez csak néhány hétig tartott. Az ipari fo-
gyasztáson az IEA szerint kevésbé látszik a járvány nyoma, a 

háztartási áramigény pedig értelemszerűen nőtt. Összességé-
ben a 2,6 gigatonnás csökkenés nagyrészt az amerikai olajfo-
gyasztás és a kínai szénfogyasztás visszaeséséből jött össze. 

Az IEA jelentésében van néhány mérsékelt optimizmusra okot 
adó adat is. A megújuló források részaránya nőtt az áramter-
melésen belül, miközben a legszennyezőbb energiaforrásoké 
(szén, lignit, olaj) visszaesett. Ennek ellenére a szén részará-
nya a globális energiatermelésben még így is 34 százalék ma-
rad idén (tavaly 36 százalék volt), amihez hozzájárul 
a szénnagyhatalom Kína talpra állása. 

KAPCSOLÓDÓ 

 

Megtorpant a kínai zöldforradalom, és ez az egész világnak 
fájni fog 

Kínában jelentősen visszaesett a zöldenergia-beruházások ér-
téke, Peking ezek támogatása helyett a szénnek adott zöld 
utat. Nem csak Kínán múlik a dolog, de ezzel is nehezebb lesz 
teljesíteni a klímacélokat. 

https://index.hu/gazdasag/2020/04/21/olaj_olajpiac_negativ_ar_ingyen_benzin_osszeomlas_vilagpiaci_ar/
https://index.hu/gazdasag/2020/04/21/olaj_olajpiac_negativ_ar_ingyen_benzin_osszeomlas_vilagpiaci_ar/
https://index.hu/gazdasag/2020/04/21/olaj_olajpiac_negativ_ar_ingyen_benzin_osszeomlas_vilagpiaci_ar/
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2020%2F01%2F02%2Fkina_co2_szen-dioxid_uveghazhatasu_gaz_kibocsatas_eghajlatvaltozas_klimakatasztrofa_szen_napenergia%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2020%2F01%2F02%2Fkina_co2_szen-dioxid_uveghazhatasu_gaz_kibocsatas_eghajlatvaltozas_klimakatasztrofa_szen_napenergia%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2020%2F01%2F02%2Fkina_co2_szen-dioxid_uveghazhatasu_gaz_kibocsatas_eghajlatvaltozas_klimakatasztrofa_szen_napenergia%2F
https://index.hu/gazdasag/2020/04/21/olaj_olajpiac_negativ_ar_ingyen_benzin_osszeomlas_vilagpiaci_ar/
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2020%2F01%2F02%2Fkina_co2_szen-dioxid_uveghazhatasu_gaz_kibocsatas_eghajlatvaltozas_klimakatasztrofa_szen_napenergia%2F
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A jelentés szerint minél gyorsabb a kilábalás, a szennyező erő-
művek annál nagyobb része éli túl a járványt: ha a karanténin-
tézkedések feloldása után gyorsan visszatér a korábbi szintre 
az áramigény, gyorsan begyújtható forrásokra lesz szükség, 
amelyek jellemzően a hőerőművek. Ezek begyújtását az is se-
gítheti, hogy bár a legszennyezőbb energiahordozók (olaj, 
szén) relatív költséghatékonysága az utóbbi években folya-
matosan romlott az olcsóbbá váló megújuló forrásokkal 
szemben, a gyors keresletcsökkenés levitte az árukat. 

"A koronavírus-járvány eredményeként lehetséges, hogy 
csökken az üvegházhatású-gázok kibocsátásának mértéke, ez 
azonban nem helyettesíti a fenntartható klímát célzó tette-
ket" –fogalmazott a napokban a Meteorológiai Világszervezet 
(WMO). Egy amerikai kutató pedig úgy nyilatkozott, szerinte 

“az emberek túl sokat foglalkoznak az egyéni kibocsátásukkal, 
hogy repülnek-e vagy sem, de nem foglalkoznak azokkal a 
rendszerszintű dolgokkal, amelyek valójában felelősek a kibo-
csátás növekedéséért.” 

Az utóbbi hetekben számos szakember hangsúlyozta, hogy a 
karantén után zöld újrakezdésre van szükség, azaz az átme-
neti sokkot kihasználva alapjaiban kell újragondolni energia-
rendszereink fenntarthatóságát. Ám míg az optimistábbak 
szerint a világ már sosem lesz olyan a koronavírus után, mint 
előtte, az aktuális kínai vagy amerikai fejlemények inkább 
az irányba mutatnak, hogy a világ legnagyobb szennyezői a 
járvány okozta gazdasági és társadalmi károk fényében minél 
gyorsabban szeretnének visszatérni a szennyezéshez. 

KAPCSOLÓDÓ 

 

A világ soha nem lesz már ugyanolyan, mint a járvány előtt 

Az emberiség életstílusa egyik hétről a másikra döbbenetes 
mértékben megváltozott, és a változásokat nem lehet telje-
sen visszacsinálni. És nem is szabad. 

Meleg év lesz 

A karantén egyes pozitív hatásai pedig kifejezetten csalókák. 
Bár az emberek egészségének és a természetnek is jót tesz, 
hogy kitisztult a városok levegője, ez keveset mond a szén-
dioxid-kibocsátásról, hiszen a szmogot nem a szén-dioxid, ha-
nem a szállópornak is nevezett apró részecskék okozzák. 

Másfelől az idei visszaesés nem jelenti azt sem, hogy ettől 
majd megtorpan a felmelegedés, ezt ugyanis nem az adott év-
ben kibocsátott üvegházgázok mennyisége befolyásolja, ha-
nem a légkör teljes üvegházgáz-koncentrációja, azaz az elmúlt 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2020%2F04%2F22%2Fmeteorologiai_vilagszervezet_wmo_karosanyag-kibocsatas_klimavaltozas%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fgrist.org%2Fclimate%2Fthe-world-is-on-lockdown-so-where-are-all-the-carbon-emissions-coming-from%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2Fpenzbeszel%2F2020%2F04%2F21%2Fhogyan_tegyuk_klimabaratta_a_covid-valsag_utani_hazai_gazdasagosztonzest%2F
https://index.hu/techtud/2020/04/19/a_vilag_soha_nem_lesz_mar_ugyanolyan_mint_a_jarvany_elott/
https://index.hu/techtud/2020/04/19/a_vilag_soha_nem_lesz_mar_ugyanolyan_mint_a_jarvany_elott/
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nationalgeographic.co.uk%2Fenvironment-and-conservation%2F2020%2F04%2Fcarbon-emissions-are-falling-sharply-due-coronavirus-not-long
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-05/trump-says-u-s-must-reopen-even-if-more-americans-get-sick?sref=lAelTOaG
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-05/trump-says-u-s-must-reopen-even-if-more-americans-get-sick?sref=lAelTOaG
https://index.hu/techtud/2020/04/19/a_vilag_soha_nem_lesz_mar_ugyanolyan_mint_a_jarvany_elott/
https://mashable.com/article/carbon-emissions-drop-2020-coronavirus/
https://index.hu/techtud/2020/04/19/a_vilag_soha_nem_lesz_mar_ugyanolyan_mint_a_jarvany_elott/
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sok-sok évben kipöfékelt és a légkörben felgyülemlett szén-
dioxid és egyebek. 

KAPCSOLÓDÓ 

 

Jó eséllyel még idén megdől a 2016-os melegrekord 

Hiába csökkentek a kibocsátások a járvány miatt, az idei lehet 
a legmelegebb év a mérések kezdete óta. 

A légkörben lévő üvegház-gázok mennyisége pedig így 
is emelkedik majd idén– az első jelek alapján pedig a kibocsá-
táscsökkenés ellenére 2020 lehet az eddigi legmelegebb 
év azóta, hogy megbízható adatokkal rendelkezünk a Föld hő-
mérsékletéről. Ezt kissé ironikus módon részben a légszeny-
nyezés csökkenése is segíti: egy márciusi amerikai-német ku-
tatás szerint bizonyos, jellemzően konténerszállító-hajók által 
kibocsátott káros anyagok világosabbá teszik a felhőket, ami-
vel növelik azok fényvisszaverő képességét, és csökkentik az 

óceán felmelegedését. Ezek eltűnése (időlegesen) növelheti 
az óceánok hőmérsékletét (természetesen hosszabb távon 
jobbat tesz a Földnek, ha nem pöfékelnek a hajók). 

Mindennel együtt tehát hiába tisztult ki a nagyvárosok leve-
gője, a koronavírus-járvány közvetlen hatása a klímára elha-
nyagolható ahhoz képest, hogy mekkora mértékű kibocsátás-
csökkenésre van szükség a klímaváltozás megfékezéséhez. E 
tekintetben a járvány nem változtatott semmin: szakértők ed-
dig is azt hangoztatták, hogy radikális energetikai változá-
sokra van szükség; a mostani adatok alapján pedig az is lát-
szik, hogy ez jóval nagyobb és átfogóbb reformokat jelent an-
nál, mint hogy nem száll repülőre az ember. 

(Borítókép: A Thyssenkrupp acélgyár és a Steag hőerőmű Né-
metországban. Fotó: Marcel Kusch /Getty Images) 

Százmillió euróba kerül, ha egy napra leáll-
nak a szélerőművek 

 

https://index.hu/techtud/2020/04/29/melegrekord-meteorologia-klimavaltozas-homerseklet/
https://twitter.com/Peters_Glen/status/1244586506020421632
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2020%2F05%2F05%2Faprilis_meleg_legbelegebb_rekord%2F
https://index.hu/techtud/2020/04/29/melegrekord-meteorologia-klimavaltozas-homerseklet/
https://index.hu/techtud/2020/04/29/melegrekord-meteorologia-klimavaltozas-homerseklet/
https://www.wired.com/story/coronavirus-pandemic-climate-change/
https://index.hu/techtud/2020/04/29/melegrekord-meteorologia-klimavaltozas-homerseklet/
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V4NA HÍRÜGYNÖKSÉG magyarnemzet.hu 

2020. MÁJUS 25. 

Több mint százmillió eurós költséggel jár, hogy egy napra le-
állítsák a szélerőműveket, mivel a koronavírus-járvány miatti 
zárlatok alatt a nagyvállalatoknak nincs szükségük annyi ener-
giára. Ez ismét megmutatta, hogy a zöld energia kockázatos 
lehet, mivel nem tudják hatékonyan tárolni. 

Az Egyesült Királyságban 80 szél-farmot kellett leállítani egy 
napra azért, hogy nehogy túltöltsék magukat a koronavírus-
járvány miatti energiafogyasztás-kieséssel. A karantén miatt 
több vállalat is bezárta gyártelepeit és irodáit, ami drasztiku-
san csökkentette az energiaigényt, azonban ez nem jelentette 
azt, hogy a zöld energiát termelő szél- és naperőművek fel-
hagytak volna a munkával, ráadásul az utóbbi pár hét kifeje-
zetten szeles és napos is volt. 

A túlzott energiatermelést orvosolandó a National Grid áram-
hálózat kezelője több mint 103 millió eurónyi kompenzációt 
fizetett ki a tulajdonos vállalatok felé, hogy egy napra leállít-
sák az erőműveiket. Ez új rekordnak számít, hiszen eddig a 
legnagyobb kifizetés csak 5,36 millió euró értékben történt 
2018 októberében. 

A Renewable Energy Foundation igazgatója Dr John Constable 
a Telegraphnak elmondta, hogy az újrahasznosítható zöld 
energiaforrások túl nagy számban történő telepítése, nagy 
hangsúlyt fektetve itt az „irányíthatatlan szél- és napenergi-
ára, egy nagyon törékeny áramszolgáltatást eredményezett, 
ami rugalmatlan és nem tud váratlan helyzetekre reagálni”. 

Ez abból fakad, hogy az áramot általában azonnali felhaszná-
lásra termelik, azonban amikor nincs elég fogyasztás, csak na-
gyon nehezen és nem hatékony módon lehet tárolni. A szak-
vélemény jelenleg arra mutat, hogy a lítium-ion akkumuláto-
rok képesek lennének tárolni az árammennyiséget, azonban 
ezen termékek messze nagyon drágák. 

„A hálózat egyensúlyozása már most súlyos költségekkel járt, 
és ez nyár végére egyenesen rettenetes mértékeket ölthet 
majd”, mondta Constable rámutatva, hogy igen költséges 
mindig leállíttatni a zöld erőműveket, és kompenzálni a tulaj-
donosokat a kiesésért, és ezt a költséget a koronavírus-jár-
vány csak fokozni fogja. Hozzátette, nemzeti szégyen, hogy ez 
a krízis idáig fajulhatott az elmúlt évtizedben. 

A hő- és áramtermelés együtt többre képes 
2020. március 4. innoteka.hu 

Szerző:Horváth Dániel 

A fűtési célú hőenergia és az elektromos áram termelése 
gyakran ugyanabból az energiahordozóból indul ki, és ha-
sonló részfolyamatokat kíván. Emiatt nem is feltétlenül kell a 
kettőt elválasztani egymástól. Az áramtermelés sokszor első 
lépésben hő előállítását feltételezi, és az ezután maradó hul-
ladékhő fűtésre még kiválóan alkalmas lehet. Ezen a felisme-
résen alapul a kapcsolt energiatermelés. Noha korábban elő-
nyösebb volt e szegmens támogatása Magyarországon – így 
nagyobb részarányt foglalt el a kapcsolt energia a piacon –, a 
fejlesztéseknek és az innovációnak köszönhetően 
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részesedése mára stabillá és fenntarthatóvá vált. Sőt még tar-
talékok is lehetnek benne a klímaváltozás elleni harcban. 

 

A minap adták ki a kombinált hő- és elektromosságtermelő 
(Combined Heat and Power; CHP) rendszerek piacának 2020–
2025 között várható alakulásáról szóló előrejelzést, amely di-
namikus bővülést jósol. A Market Insights Reports üzleti 
elemzőcég tanulmánya megállapítja, hogy a CHP-rendszerek 
piaca a következő öt esztendőben évente átlagosan 7,9 szá-
zalékos növekedésre számíthat. A teljes piac értéke a tavalyi 
3,79 milliárd dollárról 2025-re 5,13 milliárdra emelkedhet. 

A tanulmány a várt növekedés hátterében azt látja, 
hogy „a CHP-rendszerek nagy hatékonysággal hasznosítják 
hőtermelésre az áram előállításakor melléktermékként kelet-
kező hőenergiát. A hő és elektromosság párhuzamos terme-
lése révén akár 30 százalékkal is csökkenthető a szénkibocsá-
tás, összehasonlítva azzal, mint ha egymástól szeparáltan, 
a konvencionális kazánokban és erőművekben folyna az ener-
giatermelés.” 

Úgy látják, hogy ezen a területen (is) Délkelet-Ázsia fogja dik-
tálni a tempót az elkövetkező években, minthogy a földgáz 

részesedése az energiamixben nő Kínában, Japánban és Dél-
Koreában is, illetve természetesen nő az energiahatékonyság 
iránti igény. Ugyanakkor az egész világon bővülés várható 
az iparágban. De miről is szól a kapcsolt energiatermelés 
a gyakorlatban? 

A hulladékhő második élete 

Amikor a tüzelőanyagból villamos energiát állítunk elő, ezt 
a fizika törvényei miatt nem tudjuk tökéletesen, százszázalé-
kos hatásfokkal megtenni. Vagyis a villamosenergia-termelés 
során keletkezett hő egy része veszendőbe megy. Pontosab-
ban menne, hiszen ennek még jó részét hasznosítani lehet, 
ezért alakult ki a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés, 
amely a hulladékhő nagy részét felhasználja, javítva ezzel 
az erőmű összhatásfokát. A kapcsolt erőművek jellemzően 
távhőrendszereket, lakóépületeket, ipari üzemeket látnak el 
hőenergiával. Természetesen így sem lehet a hulladékhő egé-
szét felhasználni, de mennyisége jelentősen csökkenthető. 

A villamosenergia-termelés során keletkezett hő egy része ve-
szendőbe megy. Ennek hasznosítására alakult ki a kapcsolt 
hő- és villamosenergia termelés, amely a hulladékhő nagy ré-
szét felhasználja, javítva ezzel az erőmű összhatásfokát. Így 
sem lehet a hulladékhő egészét felhasználni, de mennyisége 
jelentősen csökkenthető. 
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Felmerül a kérdés, hogy miért nem hasznosítják a hulladékhő 
nagyobb részét a villamos energia termelésére. Nos, a villa-
mosenergia-termelés során keletkezett hulladékhőnek meg 
kell haladnia egy bizonyos hőmérsékletet, ami szükséges ah-
hoz, hogy még alkalmas legyen gőztermelésre, melyből gőz-
turbinák segítségével villamos energiát lehet előállítani. Ez 
alatt az áramtermelés hatásfoka már vészesen csökkenni fog, 
illetve lehetetlenné is válik. Viszont a kissé alacsonyabb hő-
fokú füstgázt fűtési célú hőtermelésre még hasznosítani le-
het. 

Egy modern gázmotoros kapcsolt erőművel így akár 85 száza-
lékos energiahasznosítási összhatásfokot is el lehet érni. 
A legmodernebb kombinált ciklusú erőművek hatásfoka meg-
haladja a 65 százalékot, de ezek sem képesek a 120 Celsius-
foknál alacsonyabb hőmérsékletű füstgázt hasznosítani. Eh-
hez képest a leghatékonyabb kondenzációs kazánokban már 

a kilépő füstgáz hőmérséklete 50-60 Celsius-fokos. Ebből jól 
látszik, hogy az áramtermeléshez és a fűtésre milyen eltérő 
hőfokú közeg hasznosítható. Ez a kapcsolt energiatermelés 
alapja. 

„Magyarországon jelenleg sajnos igen alacsony a fűtési ener-
giahatékonyság. Ennek részben az az oka, hogy sok helyütt 
gyakran korszerűtlen, fatüzelésű egyedi fűtést használnak, 
noha a közösségi fűtés jelentősen hatékonyabb és környezet-
barátabb lenne. A hőtermelést sok helyütt hozzá lehetne kap-
csolni az elektromos energia előállításához – mondja Papp 
András, a Magyar Kapcsolt Energia Társaság elnöke. – Ha ezt 
megtennék, összességében akár 10-15 százalékkal is lehetne 
csökkenteni a primer tüzelőanyag-felhasználást.” 

A 10-15 százalékos tüzelőanyag-megtakarítás nagyságrendi-
leg ugyanennyi szén-dioxid-emisszió csökkenést eredményez, 
vagyis ennyivel mindenképpen környezetbarátabbak a kap-
csolt rendszerek. Az egyértelmű, hogy a kapcsolt energiater-
melő rendszerek hatásfoka összességében jobb, mint ha 
ugyanazt az energiatermelést szeparált rendszerekkel olda-
nánk meg. Ennek legfőbb oka, hogy a kapcsolt rendszereknél 
kisebb a veszendőbe menő energia aránya. Azt ugyanakkor 
nehéz megmondani, hogy pontosan mekkora is a hatékony-
ságnövekedés, hiszen attól függ, hogy a villamos- és hőener-
gia-termelést külön-külön milyen benchmark-hatásfokkal 
számoljuk. 

Támogatás nélkül nem megy? 
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A Mátrai Erőmű esetében Papp András szerint például nagy-
jából 30 százalékos összhatásfokról beszélhetünk, míg egy 
kombinált ciklusú erőmű hatásfoka elérheti a 65 százalékot is. 
Ezekhez kell viszonyítani a kapcsolt erőművek akár 85 száza-
lékos összhatásfokát. Minél jobb ugyanis az elsődleges villa-
mosenergia-termelés hatásfoka, annál kevesebb a veszteség, 
ami a hozzá kapcsolt hőtermelésre fordítható, illetve fordítva. 
Ezért, mielőtt efféle rendszereket építünk ki, mindig meg kell 
vizsgálni, hogy milyen stratégiával érhetjük el a leghatéko-
nyabb és ezáltal a leggazdaságosabb üzemeltetést. 

Jóllehet elsőre is kitűnik, hogy ha a villamosenergia-termelő 
erőművek által már nem hasznosítható hő egy másik célra 
(hőtermelésre, vagyis fűtésre) felhasználható, az alapvetően 
jó és követendő dolog. Hazánkban ennek ellenére nem min-
denhol tekinthető általánosan elterjedtnek ez a megoldás. 
Vajon mi lehet ennek az oka? Nos, az okok összetettek, de 
fontos köztük az, hogy az efféle megoldások kiépítése nem 
mindenhol éri meg, például az infrastruktúra elégtelensége 
vagy a villamos energia ára miatt. 

„Európában számos tényező torzítja a villamos energia árát. 
A zöld (vagyis megújuló, környezetbarátnak tekintett) energia 
termelését támogatások segítik. Ezáltal versenyképesebb 
lesz. A támogatás indokolt lehet, de ettől még ez torzítja a pi-
aci versenyt. Az az energia, amit olyan országokból importá-
lunk, például Ukrajnából, amelyek nincsenek benne az euró-
pai szén-dioxid-kvótakereskedelmi körben, ezért a kvótáért 
nem kell fizetniük, így olcsóbban termelnek – érvel Papp And-
rás. – Azt azonban el lehet mondani egész Európára 

vonatkozóan, hogy nem nagyon létezik olyan energiaterme-
lési mód, amelynek költségeit pusztán piaci eszközökkel ki le-
hetne gazdálkodni. Vagyis a legtöbb országban támogatják 
valamilyen módon a villamosenergia-termelést.” 

Csakhogy az ár nem az egyetlen fokmérője egy termék érték-
ének. Igaz ez az energiatermelésre is – sőt erre talán még in-
kább igaz, mint egyéb termékekre. Az energiatermelés 
ugyanis szükségszerűen környezeti terheléssel jár, emiatt 
az a termelési mód, amelynek adott esetben ugyan magasab-
bak az azonnali költségei, hosszú távon mégis előnyösebb le-
het. Például a környezetszennyezés csökkentése révén. 
A kapcsolt energiatermelő rendszerek által megtermelt ener-
gia fajlagos szén-dioxid-költsége a jobb hatásfoknak köszön-
hetően kisebb. 

Ez az oka annak is, hogy számos európai országban a kapcsolt 
energiatermelés plusztámogatásban is részesül, derül ki 
a Magyar Kapcsolt Energia Társaság által készített tanulmány-
ból. A támogatások igen sokféleképpen valósulhatnak meg. 
Van ország, ahol beruházási, máshol működési, megint más-
hol adótámogatást kaphatnak a kapcsolt energiatermelők. 
Magyarországon azonban ilyen jellegű támogatás 2011 óta 
nincsen. 

A lakótelep kívánatos közelsége 

Nemcsak gazdasági, hanem technológiai feltételei is vannak 
annak, hogy a villamosenergia-termelő erőműhöz hőterme-
lést lehessen (vagy legyen érdemes) kapcsolni. Általánosság-
ban elmondható, hogy olyan helyeken érdemes kapcsolt 
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energiatermelést létesíteni, ahol a közelben jelentős hőigény 
jelentkezik. Ez lehet lakossági hőfelhasználás (például egy la-
kótelep) vagy ipari hőigény is – utóbbi gyakran olaj-, vegyipari 
vagy gyógyszeripari üzemeket jelent, hiszen ezekhez a tech-
nológiai folyamatokhoz számottevő mennyiségű hőre van 
szükség. 

A kapcsolt energiatermelő rendszerek jelentősége Papp And-
rás szerint jóval túlnyúlik a megtermelt energia árának és 
az eközben kibocsátott szén-dioxid mennyiségének kérdésén. 
E rendszerek révén ugyanis energiafüggőségünket is csök-
kenthetjük. Minél kevesebb energiabefektetéssel tudjuk elő-
állítani a szükséges elektromos, illetve hőenergiát, annál ke-
vesebb primer energiahordozót (illetve magát az energiát) 
kell külföldről importálnunk. Ezáltal csökken a külföldi partne-
rektől való függés. 

 

Ott érdemes kapcsolt energiatermelést létesíteni, ahol a kö-
zelben jelentős hőigény jelentkezik. Ez lehet lakossági 

hőfelhasználás (például egy lakótelep) vagy ipari hőigény is – 
utóbbi gyakran olaj-, vegyipari vagy gyógyszeripari üzemeket 
jelent, hiszen ezekhez a technológiai folyamatokhoz számot-
tevő mennyiségű hőre van szükség. 

A levegő minőségére is pozitív hatást gyakorolna az, hogy 
akár falusi körülmények között is áttérnének a kapcsoltan ter-
melt közösségi fűtésre. Ma ez Magyarország legtöbb nagyvá-
rosában megvalósul, de a kisebb településeken és iparvállala-
toknál még nem gyakorlat. Ausztriában viszont sok faluban 
egy-egy kis méretű, gyakran biomassza-, azaz megújuló alapú 
kapcsolt erőmű szolgáltatja az áramot, illetve a fűtést. Ha-
zánkban ezzel szemben a legtöbb kistelepülésen egyénileg fű-
tenek, sokszor kis hatékonyságú kályhákkal, amelyek renge-
teg szennyező anyagot juttatnak a légkörbe. Emiatt telente 
gyakran előfordul, hogy a falvak levegője több egészségre ká-
ros szennyező anyagot tartalmaz, mint a (távfűtést üzemel-
tető) nagyvárosoké. 

De a kapcsolt energiatermelő rendszereknek vannak az egész 
elektromos ellátóhálózat működése szempontjából is fontos 
előnyei. 

„A kapcsolt berendezések – nyilván a hő adta kereteken be-
lül – nagyon rugalmasan szabályozhatók. Vagyis a pillanatnyi 
termelés az aktuális rendszerigényeknek megfelelően módo-
sítható, ez pedig további előnnyel jár – magyarázza Papp And-
rás. – Magyarországon nagyon sok energiatermelő egység 
szabályozóközpontokba tömörült, és így nyújtanak a Ma-
vir (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító 
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Zrt. – a szerk.) részére szabályozási szolgáltatásokat. Ezért 
a szolgáltatásért további bevételekhez juthatnak, hiszen 
a szabályozási energia ára magasabb, mint a „base load” (zsi-
nór) villamos energia ára.” 

Az elektromos hálózat stabilitásának védelmében 

A megújuló energiaforrások egyre nagyobb aránya az elektro-
mos energia előállításában ugyanis óhatatlanul a termelési 
teljesítmény kiszámíthatóságát csökkenti. Noha ezt a tényt 
gyakran a megújulók használata ellen érvelve hozzák fel, va-
lójában ez inkább egy – ténylegesen létező – nehézség, ame-
lyet kezelni kell. Megoldást jelenthet a különféle forrásokat 
hasznosító energiatermelő módok párhuzamos alkalmazása 
az áram-előállító rendszerben, és itt kaphatnak szerepet 
a megbízhatóan termelő, a szokásosnál mégis energiahatéko-
nyabb és kevesebb környezeti terheléssel járó és rugalmas 
kapcsolt rendszerek is. 

A kapcsolt energiatermelés a biomassza-, illetve a hulladék-
hasznosítással is összekapcsolható, ezáltal még inkább hozzá-
járulhat a minél kisebb környezetterheléssel járó energiater-
meléshez. Papp András szerint hazánk nem áll rosszul nem-
zetközi összehasonlításban a kapcsolt energiatermelés elter-
jedése szempontjából, „de állhatna jobban is”. Jelenleg 
az elektromosenergia-termelés nagyjából 10 százalékához 
van hőtermelés is kapcsolva. A 2000-es évek végén ez 
az arány a 20 százalékot is meghaladta, azóta azonban jelen-
tős csökkenés tapasztalható. 

Hogy lehet ez – kaphatja fel a fejét az olvasó, hiszen itt egy 
hatékonyabb, környezetbarátabb, vagyis terjedésre „ítélt” 
technológiáról van elméletben szó. Nos, a csökkenés mögött 
főként az áll, hogy a legrosszabb hatásfokú, legnagyobb ener-
giaveszteséggel termelő (például meghaladott technológiát 
alkalmazó vagy rosszul méretezett) berendezéseket azóta be-
zárták. Emellett a támogatási környezet átalakulása is meg-
változtatta a viszonyokat. Bizonyos berendezések a régi tá-
mogatások miatt sokkal többet üzemeltek, mint manapság 
(hiszen mostanra az üzemelésük jóval gazdaságtalanabb lett). 

 

A levegő minőségére is pozitív hatást gyakorolna az, hogy 
akár falusi körülmények között is áttérnének a kapcsoltan ter-
melt közösségi fűtésre. Ausztriában sok faluban egy-egy kis 
méretű, gyakran biomassza-, azaz megújuló alapú kapcsolt 
erőmű szolgáltatja az áramot, illetve a fűtést. Hazánkban 
a legtöbb kistelepülésen egyénileg fűtenek, sokszor kis haté-
konyságú kályhákkal, amelyek rengeteg szennyező anyagot 
juttatnak a légkörbe. 

A kapcsolt energiatermelő rendszerek további elterjedését 
a technológiai fejlődés is elősegítheti. Bár a felhasznált 
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rendszerek mögött rejlő mérnöki megoldások alapjai már rég-
óta rendelkezésre állnak, a hatékonyságuk jelentős növelése 
a legutóbbi évek-évtizedek fejlesztéseinek az eredménye. 

Az általunk megkérdezett másik iparági vezető egyetért ab-
ban, hogy a támogatási környezet megváltozása alapvető 
hatást gyakorolt a kapcsolt energia hazai történetére. 

„Amikor 2010 körül bekerültem az energiatermelés e szeg-
mensébe, még jelentősebb támogatások voltak ezen a terüle-
ten: a kapcsolt energiatermő egységek a kötelező átvételi 
rendszerbe, a KÁT-ba termeltek, és fénykorát élte a kapcsolt 
energiatermelés Magyarországon. Ma a támogatások csök-
kenése után sokan azt gondolják, hogy a terület stagnál vagy 
csökken – válaszolta kérdésünkre Deme Roland, az E.ON 
Energiatermelő Kft. ügyvezetője. – 2012-ben rá voltunk kény-
szerítve, hogy találjunk a kieső támogatások okozta helyzetre 
megoldást, hiszen az E.ON Hungária cégcsoportnak jelentős 
saját tulajdonú erőmű-portfóliója volt. És sikerült is olyan 
megoldást találnunk, amellyel fenn tudtuk tartani az energia-
termelő egységeink életképességét, az üzletág jövedelmező-
ségét.” 

A megoldást egy szabályozóközpont kialakítása jelentette, 
amely egy virtuális erőműbe integrálta a cég tucatnyi külön-
böző városban működő berendezéseit. Az E.ON virtuális erő-
művének teljesítménye nagyságrendileg 60 megawatt, és ha-
sonlóból van még hat másik a piacon. A cég kapcsolt energiát 
termelő erőművei gázmotoros egységekből állnak, másoknak 
vannak gőzturbináik vagy kombinált ciklusú erőműveik is. 

A szabályozóközpontokkal a nehéz helyzetbe került cégek el 
tudták érni, hogy az addig alapvetően hőtermelés-vezérelt 
erőművek pluszbevételt termeljenek (a hozzájuk kapcsolt vil-
lamosenergia-termelés rendszerszintű piacon történő értéke-
sítése révén). A megtermelt villamos energiát a nagykereske-
delmi piacon adják el, illetve a Mavirnak nyújtanak rugalmas-
sági szolgáltatást. 

A magyar villamosenergia-rendszerben időről időre egyenet-
lenségek alakulnak ki a kereslet és a kínálat fáziseltolódása 
miatt (magyarul az emberek nem feltétlenül akkor akarnak 
áramot fogyasztani, amikor azt például a megújuló energia-
forrásokon alapuló erőművek megtermelik). Deme Roland 
úgy látja, hogy a rugalmassági szolgáltatásokra egyre na-
gyobb lesz az igény a jövőben, a megújulók miatt a Mavir igé-
nyei egyre speciálisabbá és egyedibbé válnak. Ezt az igényt 
pedig az ügyvezető véleménye szerint a gázmotoros egysé-
gekből felépülő szabályozóközpontok hatékonyan ki tudják 
elégíteni. Ezeket az eszközöket nevezik az iparágban CHP-
knek. 

A CHP-k hőoldalon hatósági ármegállapítás alá esnek, ami azt 
jelenti, hogy az állam a fűtési szezon előtt minden évben 
meghatározza, hogy abban az évben milyen maximált áron 
vehetik át a távhőtermelők által megtermelt hőt a távhőszol-
gáltatói engedélyesek. Vagyis a hőenergia árában nincs moz-
gásterük a termelőknek. Technikailag ezek az egységek alap-
vetően a gázmotorokon alapulnak. Miközben ezek eltüzelik 
a jellemzően földgázalapú üzemanyagot, egyszerre termel-
nek hőenergiát, illetve hajtanak meg egy generátort, amely 
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áramot termel. Tehát itt nem egymás után kapcsolt energia-
termelő egységek üzemelnek, hanem a kétféle művelet gya-
korlatilag egy lépésben, párhuzamosan megy végbe. 

„Úgy gondolom, hogy a 2011 előtti támogatási rendszer meg-
szüntetése racionális döntés volt, mert a kapcsoltak akkori 
20 százalékos villamosenergia-termelési piaci részesedése, 
annak támogatási terhével nem volt fenntartható. A mostani 
10 százalékos részesedést viszont stabilan és piaci alapokon el 
lehet érni – érvel Deme Roland. – Itt felmerül az a nemzet-
gazdasági kérdés, hogy a két éra közötti nagyságrendileg 
10 százaléknyi piaci részesedés – amelyet a nagyobb támoga-
táson keresztül 2011-ig sikerült fenntartaniuk a kapcsoltak-
nak – megérte-e. Mert nyilván jóval előnyösebb volt az a kör-
nyezetvédelmi, szén-dioxid-kibocsátási szempontból nagy ha-
tékonyságú kapcsolt termelés, de jelentős költségekkel járt. 
Én nem ismerek olyan elemzést, amely azt vizsgálta volna, 
hogy a KÁT-os rendszerben működő kapcsolt termelés támo-
gatása mennyire váltotta be a hozzá fűzött elvárásokat, pedig 
nagyon érdekelne az eredménye.” 

Az erősen támogatott környezetben az ügyvezető úgy tapasz-
talta, hogy nyáron (amikor alacsonyabb a lakossági hőigény) 
a kapcsolt energiatermelő eszközök 65 százalékos hatásfokon 
üzemeltek (amelyet előírásba is foglaltak minimumérték-
ként), míg télen, amikor fűtési szezon van, ez a hatásfok erő-
sen közelítette a teljes hőértékesítéssel elérhető 85-90 száza-
lékot. Ehhez képest manapság, támogatás nélkül viszont lé-
nyegesen hatékonyabb, informatikai rendszerek által támo-
gatott szabályozással és innovatív rendszerirányítással sikerül 

ezt éves szinten 80 százalék körül tartani, ami rendkívül ma-
gas érték. 

Ennek alapja, hogy a termelők akkor termelnek, amikor ez 
számukra, illetve a vevő számára racionális, vagyis akkor, ami-
kor az értékesíthető termékekből származó bevétel összessé-
gében meghaladja a felmerülő költségeket. Deme Roland 
a jövőt illetően elmondta, hogy a kapcsolt energiatermelés 
hozzá tud járulni a klímavédelmi célok megvalósításához, 
vagyis általa növelni lehet az energiahatékonyságot, és csök-
kenteni a károsanyag-kibocsátást. További beruházási ösz-
tönzőt jelent, hogy a CHP-k – elsősorban a hatékony távhő-
szolgáltatásba integrálva – az energiahatékonysági irányelv 
alapján támogathatók. 

 

A magyar villamosenergia-rendszerben időről időre egyenet-
lenségek alakulnak ki a kereslet és a kínálat fáziseltolódása 
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miatt, hiszen az emberek nem feltétlenül akkor akarnak ára-
mot fogyasztani, amikor azt például a megújuló energiaforrá-
sokon alapuló erőművek megtermelik. A jövőben a megújulók 
elterjedése miatt egyre nagyobb lesz az igény a rugalmassági 
szolgáltatásokra, melyet a gázmotoros egységekből felépülő 
szabályozóközpontok hatékonyan ki tudnak elégíteni. 

„A kapcsolt energiatermelés képes kihasználni azokat a kü-
lönféle rendszerekben rejlő szinergiákat, amire például a nap-
elemes rendszerek nem képesek. Annak ellenére, hogy 
az elektrifikációé a jövő, a magyarországi lakossági energia-
felhasználás nagy része még ma is hőenergiát jelent” – állítja 
Deme Roland. A CHP-k téli időszaki termelési felfutása opti-
málisan egészíti ki a nyári időszakban magasabb szinten ter-
melő fotovoltaikus erőműveket. 

Érdemes megfontolni, hogy amennyiben olyan berendezések 
használatát kezdenénk újra támogatni, amelyek mindkét 
energiatermelésben képesek lennének javítani a hatékonysá-
gon, akkor ezzel egyszerre több oldalról lehetne hozzáadott 
értéket teremteni, mint ha csak a villamos energia oldalát fej-
lesztenénk. 

Műanyag-stratégia – megtorpanást hozhat 
a járvány? 
2020. május 11.innoteka.hu 

Szerző: Tiefbrunner Anna 

Az Európai Bizottság 2018 januárjában hozta nyilvánosságra 
azt a műanyag-stratégiát, melynek célja a környezet megvé-
dése a műanyagokkal való szennyezéstől, ugyanakkor a növe-
kedés és az innováció támogatása úgy, hogy a műanyagok je-
lentette kihívást Európa javára fordítsa. A stratégiát a 2015-
ben elindított, a körforgásos gazdaságra való átállás felgyor-
sítását segítő cselekvési terv alapján dolgozták ki, és a szabá-
lyozás, a kutatás-fejlesztés, valamint a gazdaságpolitika terü-
letén számos feladatot ró a szereplőkre. A jogalkotásban 
2018–2019-ben jelentős lépések történtek, ugyanakkor az 
idei és a következő évekre tervezett intézkedések kérdésessé 
válhatnak. Az valószínűsíthető, hogy a munka nem áll meg, de 
időben el fog húzódni, illetve egyes szabályozások célja és tar-
talma is módosulhat. 

 

Európában évente 25,8 millió tonna műanyaghulladék kelet-
kezik, és ennek kevesebb mint 30 százalékát hasznosítják 
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újra, 31 százaléka lerakókra kerül, míg 39 százalékát elégetik. 
Napjaink gyakorlatában a műanyagok előállítása, használata 
és hulladékká válása jellemzően nem teszi lehetővé az anya-
gok körforgásában rejlő nyereségek kiaknázását, ugyanakkor 
ártalmas a környezetre. A műanyag-stratégia1 célja ezért 
a környezet védelme és egy olyan műanyag-gazdálkodás 
megalapozása, amelyben a tervezés és az előállítás teljes 
mértékben figyelembe veszi az újrahasználatra, a javításra és 
az újrahasznosításra irányuló igényeket, azaz a fenntartha-
tóbb anyagok kutatás-fejlesztését helyezi előtérbe. Az Euró-
pai Bizottság állásfoglalása szerint gazdasági érdekek is indo-
kolják a műanyag termékek más módon történő kezelését 
a tervezéstől a gyártáson és használaton át az újrahasznosítá-
sig, hiszen, ha Európa vezető szerepet vállal az átalakulásban, 
akkor ezzel új beruházások és munkahelyek is létrejöhetnek. 

 

A műanyag-stratégia célja a környezet védelme és egy olyan 
műanyag-gazdálkodás megalapozása, amelyben a tervezés 
és az előállítás teljes mértékben figyelembe veszi 

az újrahasználatra, a javításra és az újrahasznosításra irá-
nyuló igényeket, azaz a fenntarthatóbb anyagok kutatás-fej-
lesztését helyezi előtérbe. 

A műanyag-stratégia tervei között szerepel, hogy 2030-ra 
az EU piacán megjelenő minden, műanyagból előállított cso-
magolásnak újrahasznosíthatónak kell lennie; csökkenni fog 
az egyszer használatos műanyagok fogyasztása, a mikromű-
anyagok szándékos használatát pedig korlátozni fogják. Az új 
műanyag-gazdálkodás megalapozása érdekében a stratégia 
célfeladatai között jelölték meg, hogy a Bizottság 2018 folya-
mán megkezdi a csomagolásról és a csomagolási hulladékról 
szóló irányelv felülvizsgálatát, megalkotja a kikötői fogadólé-
tesítményekről szóló új irányelvet, és előterjeszti az egyszer 
használatos műanyagokról szóló javaslatot. 

A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelv 
módosítása 

A 2018 májusában elfogadott módosított csomagolási irány-
elv2 egy lényeges változást tartalmaz az eredetihez képest: 
megemeli a csomagolási hulladékokra vonatkozó kötelező 
hasznosítási arányokat. A módosítás indoklása szerint javítani 
kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás szín-
vonalát, ennek legfontosabb eszköze pedig a jogilag kötelező 
hasznosítási célértékek előírása. A hasznosítási arányok eme-
lésével ugyanakkor ösztönözhető az újrafeldolgozást célzó in-
nováció, mérsékelhető a hulladéklerakók befogadóképessé-
gének növelése, és javítható a fogyasztói magatartás is. 
A megemelt célértékeket tanulmányozva 
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látható (1. táblázat), hogy a legdrasztikusabb növekedést 
a műanyag csomagolások hasznosítása területén várja el 
a jogszabály. 

 

A tagállamoknak 2020. július 5-éig hatályba kell léptetniük 
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási szabályozásokat, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek az irányelv-
nek. Emellett nemzeti szinten biztosítani kell azt, hogy 2024. 
december 31-éig, a módosított hulladék keretirányelv-
nek3 megfelelően, valamennyi csomagolásra vonatkozóan ki-
terjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek jöjjenek 
létre. A Bizottságnak 2020. december 31-éig meg kell vizsgál-
nia azokat a jelenlegi módosítással nem érintett, úgynevezett 
lényegi követelményeket, melyekkel megerősíthető az újra-
használatra irányuló tervezés és a magas színvonalú újrafel-
dolgozás támogatása. 

 

A hasznosítási arányok emelésével ösztönözhető az újrafel-
dolgozást célzó innováció, mérsékelhető a hulladéklerakók 
befogadóképességének növelése, és javítható a fogyasztói 
magatartás is. 

A kikötői fogadólétesítményekről szóló irányelv 

Becslések szerint évente 5-13 millió tonna műanyag kerül 
a világ óceánjaiba; az Európai Unió területén a tengerekbe és 
az óceánokba jutó műanyaghulladék éves mennyisége 150-
500 ezer tonna. Az óceánokban jelenleg több mint 150 millió 
tonna műanyag található. A tengerbe jutó hulladék nagyobb 
része ugyan a szárazföldről származik, de jelentős a hulladé-
koknak a hajókról történő tengerbe ürítése is, ami elsősorban 
annak tudható be, hogy a kikötőkben nem mindig állnak ren-
delkezésre megfelelő befogadólétesítmények, valamint hiá-
nyoznak a hulladékok parton való leadásának megfelelő ösz-
tönzői. 

https://www.innoteka.hu/images/site/202005/orig/image1589113284.jpg
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Az Európai Unióban a tengeri elhagyott hulladék 80-85 száza-
léka műanyag, ebből az egyszer használatos műanyag aránya 
50 százalékot, a halászathoz köthető tételek pedig 27 száza-
lékot tesznek ki. 

A hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői lé-
tesítményekre vonatkozó szabályozás 2018 áprilisában ké-
szült el. Az irányelv célja a tengeri környezet védelme az EU-
ban található kikötőket használó hajókról származó hulladé-
kok tengerbe ürítésének negatív hatásaival szemben. Ezt 
olyan kikötői befogadólétesítmények biztosításával kívánja 
elérni, ahová a hulladékokat le lehet adni. 

Az irányelvből kiemelhető követelmény, hogy a kikötői befo-
gadólétesítményeknek lehetővé kell tenniük a hajókról szár-
mazó hulladékkal való környezetbarát gazdálkodást – össz-
hangban a hulladékokról szóló uniós és nemzeti joggal. Ez azt 
jelenti, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell a hulladékok 
elkülönített gyűjtését a kikötőkben annak érdekében, hogy 
azok újrafeldolgozásra alkalmasak legyenek. A befogadóléte-
sítmények üzemeltetésének költségeit a tagállamok a hajók-
tól beszedett díjakból fedezik, de ezek a költségek nem ösztö-
nözhetik a hajókat arra, hogy hulladékukat a tengerbe ürít-
sék. A Bizottságnak 2020. június 28-áig el kell fogadnia azokat 
a végrehajtásra vonatkozó szabályozásokat, amelyek alapján 
megállapítható, hogy valamely hajó a fedélzeti hulladékgaz-
dálkodás tekintetében eleget tesz az irányelv követelményei-
nek. A tagállamoknak 2021. június 28-áig kell hatályba léptet-
niük azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezé-
seket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek meg-
feleljenek. 

Az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó irányelv 

Az Európai Bizottság 2018. május végén hozta nyilvánosságra 
az irányelv tervezetét, amelyet a különböző uniós bizottsá-
gok, szakmai és társadalmi szervezetek javaslatait figyelembe 
véve 2019. június 5-én véglegesítettek. Az egyes műanyag 
termékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről 
szóló irányelv4 a körforgásos szemléletet hivatott előmozdí-
tani: az egyszer használatos termékek helyett a fenntartható 
és nem mérgező termékeket és az újrahasználati rendszere-
ket helyezi előtérbe. A keletkező hulladék mennyiségének 
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csökkentése érdekében – a hulladékokról szóló irányelvben 
rögzített hulladékhierarchiának megfelelően – a megelőzésre 
helyezi a hangsúlyt. 

 

A köznyelvben lebomló műanyagnak nevezett, oxidatív úton 
lebomló műanyag biológiailag nem megfelelően bomlik le, 
hozzájárul a mikroműanyag-szennyezéshez, hagyományos 
műanyagokhoz keverve pedig csökkenti az újrafeldolgozott 
műanyag minőségét. 

A jogszabályban nevesített termékek kiválasztása hulladék-
számlálás alapján történt, eszerint az Európai Unióban a ten-
geri elhagyott hulladék 80-85 százaléka műanyag, ebből 
az egyszer használatos műanyagtételek aránya 50 százalékot, 
a halászathoz köthető tételek pedig 27 százalékot tesznek ki. 
Az irányelv hatálya a tengerpartokon talált, leggyakrabban 
előforduló műanyag termékekre, a műanyagot tartalmazó 
halászeszközökre, valamint az oxidatív úton lebomló mű-
anyagból készült termékekre terjed ki. Ez utóbbiak olyan ada-
lékanyagot tartalmaznak, melynek segítségével elérhető 
a műanyag mikroméretű, szabad szemmel már nem látható 
részecskékre történő szétesése, illetve kémiai lebontása. 
Az ilyen műanyag biológiailag nem megfelelően bomlik le, 
hozzájárul a mikroműanyag-szennyezéshez, hagyományos 
műanyagokhoz keverve pedig csökkenti az újrafeldolgozott 
műanyag minőségét. 

Az irányelv hatálya alá tartozó termékek összességében 
a számlálások során talált egyszer használatos műanyagok-
nak körülbelül a 86 százalékát jelentik. A mikroműanyagokról 
nem rendelkezik közvetlenül az irányelv, azonban azt rögzíti, 
hogy az EU-nak arra kell ösztönöznie az összes gyártót, hogy 
szigorúan korlátozzák a mikroműanyag-tartalmat a készítmé-
nyeikben. A szigorítást az indokolja, hogy az Európai Unióban 
évente 75-300 ezer tonna mikroműanyag kerül a környe-
zetbe, ezek egy része a különböző termékekhez, például koz-
metikumokhoz szándékosan hozzáadott, más részük pedig 
a makroműanyagok aprózódásából ered. Az általában egy 
milliméternél kisebb mikroműanyagok élettani hatása ma 



Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 6. szám 

22. oldal 

még egyáltalán nem tisztázott, az azonban már igazolt, hogy 
a részecskék a levegőből a tüdőbe, illetve az élelmiszerekbe is 
bekerülnek. 

 

Az Európai Unióban évente 75-300 ezer tonna mikroműanyag 
kerül a környezetbe, melyek egy része a különböző termékek-
hez, például kozmetikumokhoz szándékosan hozzáadott, más 
részük pedig a makroműanyagok aprózódásából ered. A ré-
szecskék a levegőből a tüdőbe, illetve az élelmiszerekbe is be-
kerülnek. 

A nevesített termékekre egy vagy több, eltérő szigorúságú in-
tézkedés vonatkozik a betiltástól a fogyasztási korlátozáson 
át a kiterjesztett gyártói felelősség elvének érvényesítéséig. 
Tehát nem arról van szó, hogy ezeknek a termékeknek a for-
galmazását egységesen betiltanák az EU-ban – ahogy ez 
a köztudatban elterjedt. Azt, hogy milyen szigorú intézkedést 
rendelnek egy adott termékhez, annak alapján határozták 
meg, hogy rendelkezésre állnak-e megfelelő és 

fenntarthatóbb alternatívák, mennyire lehet megváltoztatni 
a fogyasztói szokásokat, illetve más uniós jogszabályok vonat-
koznak-e a termékre. Mivel alternatív megoldások hiányában 
bizonyos egyszer használatos műanyag termékek fogyasztása 
várhatóan a jövőben is növekedni fog, ezért a tagállamoknak 
a lehető legambiciózusabb intézkedések meghozatalára kell 
törekedniük a fogyasztási szokások megváltoztatása érdeké-
ben. Azonban ezeknek az intézkedéseknek összhangban kell 
lenniük az élelmiszer-higiéniára, az élelmiszer-biztonságra, 
a termékek nyomonkövethetőségére és a fogyasztók tájékoz-
tatására vonatkozó jogszabályokkal. 

 

A fogyasztási szokások megváltoztatása érdekében hozott in-
tézkedéseknek összhangban kell lenniük az élelmiszer-higiéni-
ára, az élelmiszer-biztonságra, a termékek nyomon-követhe-
tőségére és a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó jogsza-
bályokkal. 
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A különböző korlátozó-szabályozó intézkedések tartalma, je-
lentése a következő. 

A fogyasztás csökkentése érdekében a tagállamoknak meg 
kell hozniuk azokat az intézkedéseket, amelyekkel tartós visz-
szaesés érhető el a csoportba tartozó termékek esetében, és 
ezek leírását 2021. július 3-áig meg kell küldeniük a Bizottság-
nak, illetve nyilvánosságra kell hozniuk. A szabályozásokkal 
2026-ra a 2022-es adatokhoz képest mérhető mennyiségi 
csökkenést kell elérni az adott tagállam területén, ehhez 
2021. január 3-áig a Bizottságnak ki kell dolgoznia a módszer-
tant a tartós csökkenés kiszámítására és ellenőrzésére. 

A forgalomba hozatalra vonatkozó korlátozások értelmében 
a tagállamoknak meg kell tiltaniuk az ebbe a csoportba sorolt 
termékek és az oxidatív úton lebomló műanyagból készült 
termékek forgalmazását. 

A termékkövetelmények az italospalackokra vonatkoznak. 
Eszerint: a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy 
a kupakkal és fedéllel ellátott palackokat csak akkor lehessen 
forgalomba hozni, ha a kupakok és fedelek az italtárolókhoz 
rögzítve maradnak a rendeltetésszerű használat során. PET-
palackok esetében a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról 
is, hogy ezek 2025-től legalább 25 százalékban, majd 2030-tól 
legalább 30 százalékban újrafeldolgozott műanyagot tartal-
mazzanak – az adott tagállamban forgalmazott összes palack 
átlagaként számítva. A Bizottságnak a célértékek kiszámítá-
sára és ellenőrzésére szabályozást kell kidolgoznia 2022. ja-
nuár 1-jéig. 

A jelölési követelmények elvárásának megfelelően a tagálla-
moknak gondoskodniuk kell arról, hogy a csoportba tartozó 
minden egyes terméken fel legyenek tüntetve a termékre vo-
natkozó megfelelő hulladékkezelési lehetőségek, illetve a ke-
rülendő hulladékártalmatlanítási módok. Azt is jelölni kell, 
hogy a műanyagot tartalmazó termék hulladékának helytelen 
kezelése a környezetre negatív hatással járhat 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az összes, ehhez 
a követelményhez sorolt termék esetében kiterjesztett gyár-
tói felelősségi rendszerek kerüljenek kialakításra. A rendelke-
zés értelmében a gyártóknak fedezniük kell a hulladékok-
ról5 és a csomagolásról6 szóló irányelvek szerinti hulladékke-
zelési költségeket, továbbá a figyelemfelkeltő intézkedé-
sekre, a köztéri gyűjtőkbe dobott termékhulladék gyűjtésére, 
valamint a nevesített termékek elhagyott hulladékának elta-
karítására fordított költségeket. A kiterjesztett gyártói fele-
lősség követelménye az egyszer használatos műanyag termé-
keken túl a műanyagot tartalmazó halászeszközökre is vonat-
kozik. 

Az elkülönített gyűjtés követelményének értelmében a tagál-
lamoknak intézkedéseket kell hozniuk arra, hogy az újrafel-
dolgozás céljára biztosítsák a műanyag termékek elkülönített 
hulladékát. Az előirányzott mennyiség 2025-re az adott év-
ben forgalomba hozott egyszer használatos műanyag termé-
kek tömegének 77 százaléka, míg 2029-re ez az arány 90 szá-
zalékra emelkedik. A cél elérése érdekében a tagállamok be-
tétdíjas rendszert alakíthatnak ki, vagy a vonatkozó kiterjesz-
tett gyártói felelősségi rendszerekhez meghatározhatnak 
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elkülönített gyűjtésre vonatkozó célértékeket. A Bizottságnak 
2020. július 3-áig el kell fogadnia az elkülönített gyűjtésre vo-
natkozó célértékek kiszámítására és ellenőrzésére szolgáló 
módszertant meghatározó szabályozást. 

A tagállamoknak figyelemfelkeltő intézkedéseket kell hozniuk 
annak érdekében, hogy a csoportba tartozó műanyag termé-
kek fogyasztóit és a műanyagot tartalmazó halászeszközök 
felhasználóit tájékoztassák az újrahasználat lehetőségéről, 
a helyes hulladékkezelés gyakorlatáról, valamint a nem meg-
felelő hulladékártalmatlanításnak a környezetre, különösen 
a tengeri környezetre, illetve a csatornahálózatra gyakorolt 
hatásáról. 

 

Az irányelvben nevesített egyszer használatos műanyag ter-
mékeket és a hozzájuk rendelt követelményeket a 2. táblá-
zatban foglaltuk össze. 

A Bizottságnak, a tagállamokkal egyeztetve, 2020. július 3-áig 
iránymutatásokat kell közzétennie, amelyek adott esetben 
példákat tartalmaznak arra, hogy milyen termékek minősül-
nek egyszer használatos műanyag terméknek ezen irányelv 
alkalmazásában. A tagállamoknak hatályba kell léptetniük 
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek 2021. július 
3-áig megfeleljenek. Emellett meg kell állapítaniuk azokat 
a szankciókat, melyek az irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén alkalmazandók, ezekről 
a szabályokról és végrehajtási intézkedésekről 2021. július 3-
áig tájékoztatniuk kell a Bizottságot. 

A hivatkozott irányelvek több olyan kötelezettséget rónak 
a tagállamokra, illetve a Bizottságra, ami miatt csak hosszas 
és alapos előkészítő munka árán alkothatnak megfelelő jog-
szabályt. A jelenlegi helyzetben teljesíthetők-e ezek a felada-
tok a kitűzött közeli határidők mellett? Az igazán lényeges 
kérdés azonban az, hogy a környezeti hatásai miatt oly sokat 
kárhoztatott csomagolást nem kellene-e rehabilitálni ezek-
ben a járványos időkben? Időszerű-e az olyan csomagoló-
anyagok forgalmazásának visszaszorítása, amelyek higiéniku-
san, érintésmentesen tudják biztosítani a termékek eljuttatá-
sát a fogyasztókhoz, és hosszú időn át biztosítják az élelmisze-
rek minőségét? A következő számban ezeket a kérdéseket 
fogjuk megvizsgálni. 
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Tényleg vége az eldobható műanyagok ko-
rának? 
 Útajövőbe  2020. május 19. 

 

A söröket és az üdítőitalokat hamarosan másféle palackban 
találhatjuk majd az üzletek polcain, ha megvalósulnak azok az 
új tervek, amelyek alapján fenntartható módon termesztett 
növényekből alakítanák ki az italokat rejtő palackokat. 

Egy holland biokémiai társaság azt reméli az úttörő projekt-
től, hogy műanyag helyett ezentúl növényi alapanyagból állít-
hatják elő a tárolóedényeket, melyek a használat után gyor-
san lebomlanak. 

Az Avantium a terveivel már meg is nyerte a Carlsberget.  

A sörgyártó azt reméli, hogy termékét hamarosan speciális 
kartonpalackban árulhatja, amely belül növényi műanyagré-
teggel bélelt. 

A holland cég vezérigazgatója, Tom van Aken szerint a koro-
navírussal kapcsolatos nehézségek közepette is jó úton halad 
a projekt, amelynek célja, hogy már idén nyáron élelmiszer- 
és italgyártó partnereket találjon a kezdeményezéséhez. 

A projektet a Coca-Cola és a Danone is támogatja, amelyek 
jövőbeni palackozott termékeit reményeik szerint úgy adhat-
ják el, hogy közben nem okoznak környezeti károkat a mű-
anyagszennyezéssel. 

Globálisan évente mintegy 300 millió tonna hagyományos 
műanyagot állítanak elő, amelyek jelentős mértékben hozzá-
járulnak a környezetszennyezéshez. A műanyagok nagy része 
nem újrahasznosítható, és hozzájárul az óceánok műanyag-
szennyezettségéhez. 

A műanyagnak több száz évre van szüksége a teljes lebomlás-
hoz. 

Az Avantium növényi műanyagát úgy tervezték, hogy elég 
rugalmas legyen a szénsavas italokhoz, ugyanakkor normál 
kültéri körülmények között néhány év alatt lebomlik. 

Ideális esetben azonban újrahasznosítani is lehet 

- teszi hozzá Van Aken. 

A cég azt tervezi, hogy a termékeiből készült italospalackok 
2023-ban már megjelenhetnek a szupermarketek polcain. 

Az úttörő projekt kezdetben mindössze 5000 tonna műanya-
got fog előállítani évente, kukorica, búza vagy cukorrépa fel-
használásával, a vállalkozás azonban arra számít, hogy 
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termelése tovább nő majd, amint az újfajta műanyaggal kap-
csolatos piaci kereslet növekedni fog. 

Forrás: Theguardian.com 

Weimar Amerika 
Ezzel a címmel jelent meg egy elemzés mindarról, ami ma az 
Amerikai Egyesült Államokban zajlik 

2020. MÁJUS 7. Bogár László 

A weimarizálódás egy másik birodalomban már igen súlyos 
következményekkel járt, így talán érdemes kicsit elgondol-
kodnunk ezen a párhuzamon. Az ugyan ma már szinte min-
denki számára nyilvánvaló, hogy a világ alapvetően megválto-
zik a járvány és különösen a járvány okozta súlyos válság nyo-
mán, de ezen belül nem érdektelen az a kérdés sem, hogy va-
jon miképpen változik meg Amerikának mint világbirodalom-
nak a szerepe, helyzete, és hogy miképpen befolyásolja 
mindez azt a háromrétegű háborút, amelynek egymásra tor-
lódó örvényei határozzák meg Amerika mozgásait. 

Nos, e három réteg úgy nyilvánul meg, hogy a világbirodalom 
hadat visel a világ egésze ellen, háborút folytat saját nemzete 
ellen, és végül, de nem utolsósorban zajlik egy mindinkább el-
mélyülő polgárháború az amerikai nemzeten (ha egyáltalán 
volt valaha is ilyen) belül is. Amerika weimarizálódása a szét-
züllés utolsó állomása lehet, és ennek legfeljebb brutális ki-
váltója („trigger”, ahogy az angol mondja) e mostani járvány 
pusztítása. 

Ma persze minden jóslat módfelett bizonytalan, de érdemes 
eltöprengeni a kérdésen, hiszen a világ sorsát döntően befo-
lyásolni képes ügyről van szó. Lássuk, miként alakíthatja át ezt 
a háromrétegű háborút az egyelőre beláthatatlan következ-
ményekkel járó világjárvány. A világbirodalom világ ellen vi-
selt háborújának lényegét az adja, ami minden hanyatló biro-
dalom végzete. Minden világbirodalom legitimitása ugyanis 
abból táplálkozik, hogy képes egy mindenki számára elfogad-
ható és kiszámítható rendet fenntartani, erre azonban Ame-
rika egyre kevésbé képes, sőt egyre inkább ő maga a fokozódó 
káosz legfőbb gerjesztője. Ezért aztán a világ vonakodik meg-
fizetni a birodalmi „adót”, amitől a birodalmi elit egyre arro-
gánsabb lesz, egyre átgondolatlanabb döntéseket hoz, ami fo-
kozza a káoszt, és ezzel a kör bezárul. 

A birodalom ezért egyre inkább deficites lesz, miközben egyre 
gátlástalanabbul próbálja elszívni a világ erőforrásait, egyre 
rohamosabb tempóban növekszik az eladósodottsága. A fo-
lyamat legdöntőbb eleme azonban lelki, erkölcsi és szellemi 
természetű, lévén hogy a birodalmi elit általános értelmi és 
erkölcsi lezüllése megállíthatatlannak látszik. Se valóságos tu-
dásuk, se világos értékrendjük nincs már, mi több, egyre kép-
telenebbek még arra is, hogy alkalmas narratívában beszéljék 
el elemi szinten azt, ami lezajlik. (Paródiába illő módon arra 
azért jut energiájuk, hogy a magyar demokráciáért aggódja-
nak.) 

Az elmúlt néhány év során ez látványosan megmutatkozott az 
Európához, Oroszországhoz és Kínához fűződő kapcsolati 
rendszerben, de számos alapvető globális kérdésben is, mint 

https://www.theguardian.com/environment/2020/may/16/the-end-of-plastic-new-plant-based-bottles-will-degrade-in-a-year
https://www.magyarhirlap.hu/szerzo/bogar-laszlo
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például az egész világot romba dönteni képes pénzügyi bubo-
rék („Everything Bubble”) vagy éppen most a világjárvány ér-
telmezésében és kezelésében. Ám a leglátványosabban és 
akár végzetes módon ez mutatkozik meg egyre inkább a tör-
ténelmileg példátlan világleállás most még szinte felfoghatat-
lan dimenziójú társadalmi, gazdasági következményeinek ke-
zelésében, pontosabban e kezelés totális kudarcában. 

Ráadásul a birodalomnak most még csak nem is egyszerűen a 
maga egy évszázadot átfogó világbirodalmi státusára vonat-
kozóan kellene világos stratégiával rendelkeznie, hanem ké-
pesnek kellene mutatkoznia, hogy arra a lételméleti dilem-
mára is választ adjon, amit a globális kapitalizmus világrend-
szerének esetleges teljes összeomlása civilizációs értelemben 
a felszínre hozhat. A jelenlegi válságnak ugyanis van egy olyan 
dimenziója is, ami messze túlmutat az amerikai birodalom jö-
vőjén. 

A világot valójában uraló láthatatlan szuperstruktúra, amely 
az elmúlt hatszáz év során hat birodalmat „használt el” (az 
Egyesült Államok a hatodik) most mintha zavarban lenne, hisz 
az egész hatszáz éves időtávú projektje látszik egyre folytat-
hatatlanabbnak. Ezt olyan adatok mutatják meg a legdráma-
ibb módon, amelyek eddig abszolút elképzelhetetlenek vol-
tak. Az államadósság a tavaly év végi 106 százalékos szintről 
már most 116 százalékra emelkedett, és még ebben az évben 
meghaladhatja a 125 százalékot. A költségvetési deficit pedig 
akár tizenöt százalék is lehet. 

De ennél is megdöbbentőbb az, hogy miközben a tőkejavak 
leértékelődése nyomán a nemzeti vagyon egésze folyamato-
san csökken, a negatív vagyonként értelmezhető adósság tel-
jes tömege, amelyben a társadalombiztosítási alapok fedezet-
len követeléseinek „implicit adóssága” is benne foglaltatik, vi-
szont rohamosan nő. Annyira, hogy április 25-én bekövetke-
zett az abszurditások abszurditása, a világtörténelem leggaz-
dagabb birodalmának teljes adóssága (negatív vagyona) na-
gyobb lett, mint a teljes (pozitív) vagyona. A birodalmi elit 
azonban láthatólag most is az elmúlt évtized során felfújt 
pénzügyi „lufiból” származó virtuális vagyonok kimentésével 
van elfoglalva, akár saját nemzetállamuk vesztes többségé-
nek újabb megzuhanása árán is (háború a nemzet ellen). 

És végül, de nem utolsósorban a háromrétegű háború harma-
dik elemét a járvány nyomán anyagilag, fizikai testében és lel-
kileg, erkölcsileg, szellemileg megroppant nemzetállam Ame-
rikán belül minden eddiginél jobban elmélyülőben lévő tekto-
nikai törésvonalak mentén kialakuló polgárháború jelenti. 
Mindez ráadásul alig több mint fél évvel az elnökválasztás 
előtt történik, amelynek kimenetele és egyáltalán e komplex 
létháború íve egyelőre teljesen megjósolhatatlan. Az egyetlen 
biztató jel, hogy a fenyegető katasztrófától megrettent politi-
kai elit mintha most jelét mutatná az eddigieknél némileg 
együttműködőbb magatartásnak. 

(A szerző közgazdász) 
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“Szuperimmunitásuk” révén tudják meg-
betegedés nélkül hordozni a koronavírust 
a denevérek 
2020. május 13. innoportal.hu 

 

Egyedi immunrendszerük révén tudják megbetegedés nélkül 
hordozni a MERS koronavírust a denevérek – állapították 
meg a kanadai Saskatchewani Egyetem (USask) kutatói. 

A koronavírusok, köztük a MERS, a SARS és a Covid-19 beteg-
séget okozó SARS-CoV-2 eredeti hordozóinak a denevéreket 
tartják. Ám míg ezek a kórokozók a denevérekre nézve ártal-
matlanoknak tűnnek, addig az embereknél súlyos és gyakran 
halálos kimenetelű betegségeket okoznak – olvasható a Phy-
sOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon. 

“A denevérek nem szabadulnak meg a vírustól, de mégsem 
betegednek meg. Azt akartuk kideríteni, hogy a MERS vírus 
miért nem iktatja ki a denevérek immunválaszát, ahogy teszi 

azt az embereknél” – mondta Vikram Misra, az USask mikro-
biológusa. A Scientific Reports című folyóiratban publikált ta-
nulmányukban a kutatók elsőként mutatták be, hogy egy ro-
varevő barna denevér sejtjei hónapokon át fertőzöttek lehet-
nek a MERS vírussal az állat szervezete és a kórokozó együtt-
működése révén. 

“Ahelyett, hogy elpusztítaná a denevér sejtjeit, ahogy azt az 
emberi sejtekkel teszi, a MERS koronavírus hosszú távú kap-
csolatba lép a gazdaszervezettel, amelyet a denevér egyedi 
immunrendszere tart fenn” – magyarázta Misra, megje-
gyezve, hogy a SARS-CoV-2 valószínűleg ugyanígy működik. A 
szakember szerint eredményeik azt sugallják, hogy a denevé-
reket érő stressz, például a betegségek, a természetes élőhe-
lyeik elvesztése, szerepet játszhat a koronavírus más fajokra 
való átterjedésében. 

Amikor a denevér immunrendszerét stresszhatás éri, az meg-
bontja az immunrendszer és a vírus közötti finom egyensúlyt, 
lehetőséget adva a vírusnak a sokszorozódásra. Következő lé-
pésként a kutatócsoport azt fogja vizsgálni, hogy miként áll át 
“fertőző és sokszorozódó üzemmódra” a MERS vírus a tevefé-
lék és az ember sejtjeiben. Ez az információ kulcsfontosságú 
lehet a következő olyan denevéreredetű vírus előrejelzésében, 
amely világjárványt okozhat” – jegyezte meg Misra. 

A békalányok elképesztő szexuális életet 
élnek 
2020. április 22.  innoportal.hu 
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Utódjaik túlélési esélyeinek javítása érdekében párosodnak 
időről időre egy másik faj hímjeivel az Észak-Amerikában ho-
nos lapátlábúbéka-félék egyik fajának nőstényei. 

A Chapel Hill-i Észak-Karolinai Egyetem evolúcióbioló-
gusa, Karin Pfennig még évekkel ezelőtt figyelt fel a különös 
jelenségre az Egyesült Államok délnyugati részén – olvasható 
a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon. A lapát-
lábúbéka-félék családjába tartozó Spea bombifrons nevű faj 
nőstényei olykor szándékosan figyelmen kívül hagyják saját 
fajuk hímjeit és helyettük egy rokonfaj, a Spea multiplicata 
hímjeivel párosodnak. 

Az ebihalak időszakosan kialakuló tavacskákban nőnek fel, és 
amikor ezek a kis tavak különösen sekélyek, a Spea bom-
bifrons nőstényei inkább a rokonfaj hímjeivel hoznak létre 
utódokat, javítva azok túlélési esélyeit. 

“A hibrid ebihalak gyorsabban fejlődnek, vagyis nagyobb va-
lószínűséggel érik el az érett kort még azelőtt, hogy az ottho-
nukként szolgáló tavacskák teljesen kiszáradnának” – magya-
rázta Catherine Chen viselkedésökológus. A szakember sze-
rint a nőstény békák nagyon specifikus kritériumok alapján 
választanak maguknak partnert a rokonfajból, biztosítva, 
hogy “magas minőségű” hímmel legyen dolguk. A kutatók 
szerint a világon elsőként sikerült megfigyelniük fajok között 
ilyen típusú szexuális szelekciót. 

A Science című tudományos folyóiratban publikált eredmé-
nyek szerint a kulcs a hímek párzási énekének ritmusában 
van: a nőstények azokat a hímeket részesítik előnyben, ame-
lyek éneke lassabb ütemű. A kutatók egyelőre csak találgatni 
tudják ennek az okát. Lehetséges, hogy az ilyen éneklés jobb 
erőnlétre utal, vagy összefüggésben van az állóképességhez 
kötődő bizonyos génekkel. 

A hibrid utódok külseje eltér a fajtiszta társaikétól, de új faj 
kialakulása nincsen folyamatban. A hím hibridek sterilek, a 
nőstények mindkét szülőfaj egyedeivel képesek párosodni. 

Önfertőtlenítő arcmaszkot fejlesztettek 
Infostart / MTI2020. május 25. 16:07 

Egy egyszerű mobiltelefon-töltőről működtethető. 

mailto:kaposi@inforadio.hu?subject=https://infostart.hu/tudomany/2020/05/25/fontos-arcmaszkot-fejlesztettek
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Izraeli kutatók innovatív koronavírus elleni arcmaszkot fej-
lesztettek, amely képes önmagát fertőtleníteni - közölte az Iz-
raeli Műszaki Egyetem (Technion) 

A haifai székhelyű egyetem kutatói által készített maszk bel-
sejébe szénrostréteget vittek be, amelyet egyenletesen elosz-
lattak szerte a maszkban. 

A fertőtlenítés a szénrostrétegben keletkező hőn alapul: a 
maszkot kétamperes árammal melegítik fel, a felmelegített 
maszk pedig megsemmisíti a vírusokat, amelyek a nap folya-
mán halmozódtak fel rajta, és már készen is áll az újabb hasz-
nálatra. 

 

A kutatók a maszk prototípusát egy egyszerű mobiltelefon-
töltőről működtették. 

A Technion szerint az ilyen hatékony és innovatív maszk segít-
heti az országokat a maszkhiány leküzdésében a koronavírus-
járvány idején. 

Nyitókép: technion.ac.il 

Baktérium és vírusölő fotokatalikus bevo-
nat ipari alapanyagaként hasznosult az 
SZTE fejlesztése 
2020. május 22. 

Hazai előállítású, öntisztuló, fotokatalikus hatáson alapuló re-
aktív intelligens bevonat alapanyagaként hasznosult iparilag 
a Szegedi Tudományegyetem kutatóinak fejlesztése: egy 
olyan nanotechnológiai eljárásra épülő fertőtlenítési 

https://youtu.be/IyifhDqUJuw
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módszert dolgoztak ki Prof. Dr. Dékány Imre kutatócsoportjá-
ban, amely látható fény hatására alkalmas a felületeken és a 
levegőben lévő mikroorganizmusok, valamint allergének in-
aktiválására. 

Az öntisztuló felületek gyakorlati alkalmazását és a napener-
gia hasznosítását megvalósító anyagtudományi kutatások a 
Szegedi Tudományegyetem TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudo-
mányi Tanszék Kolloidok és Nanoszerkezetű Anyagok Cso-
portjának egyik, az innováció szempontjából legfontosabb te-
rülete. A dr. Dékány Imre akadémikus, az SZTE ÁOK Orvosi 
Vegytani Intézet és az SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudo-
mányi Tanszék professzor emeritusa által több évtizede veze-
tett kutatócsoportban nagy múltra tekint vissza a Fraunhofer 
Gesellschaft-tal való tudományos kapcsolat: évekkel ezelőtt a 
német kutatóintézet felkérésére kezdtek el foglalkozni reak-
tív nanohibrid felületi bevonatok előállításával és fotokatalí-
zissel, amely a napfény hatására öntisztuló felületek előállítá-
sát teszi lehetővé. A kutatások során olyan funkcionalizált fo-
tokatalizátorokat fejlesztettek ki, amelyek a természetes fény 
hatására alkalmasak a szennyező anyagok lebontására, ezál-
tal a környezet- és a polgári védelemben egyaránt hasznosít-
hatók. Ezzel a K+F eredménnyel megalapozták a vegyszer-
mentes tisztítási eljárásokat ipari szinten is. 

 

Legújabb eredményeik közé tartozik egy új kutatási irány: a 
reaktív hibrid nanokompozit felületek biológiai alkalmazása. 
Olyan öntisztuló, reaktív intelligens bevonatokat, festék ada-
lékanyagokat hoztak létre, amelyeken fotokatalitikus hatás 
következtében nem szaporodnak a kórokozók, vagyis a reak-
tív nanorészecskékkel kezelt felületek teljesen új tulajdonsá-
gokat mutattak: a nanorészecske-kompozitok az odatapadt 
baktériumokat és vírusokat is megsemmisítették. Ez a vegy-
szermentes technológia forradalmasíthatja a fertőzések el-
leni védelmet, egy olyan fertőtlenítési módszert fejlesztettek 
ki, amely alkalmas a felületeken és a levegőben lévő mikroor-
ganizmusok, valamint allergének inaktiválására is. 

Dr. Dékány Imre elárulta, felfigyelt a szegedi kutatók publiká-
cióira egy hazai cég, amely a szegedi innovációra építve saját, 
speciális, réteg bevonatolási technológiájához kért Szegedről 
alapanyag fejlesztést. – Nagyon sok szempontnak megfelelő 
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kompozíciót kellett kifejlesztenünk, ami korábbi eredménye-
ink egyfajta modifikálása volt – fogalmazott a kutatócsoport 
vezetője. Egy magyarországi Kft.-vel kötött szerződés alapján 
hazai előállítású felületaktív bevonat alapanyagként haszno-
sult iparilag az SZTE- n létrehozott innovációs munka eredmé-
nye. 

Az eljárás működési mechanizmusáról dr. Dékány Imre pro-
fesszor elmondta, hogy napfény vagy LED-es lámpafény hatá-
sára fotokatalizátorként működő nanofémekkel adalékolt ti-
tán-dioxid nanorészecskék, kis méretüknél fogva kapcsolatba 
lépnek a mikroorganizmusokkal, kapcsolódnak a sejtfalhoz, 
és a sejt membránján oxidatív lebontással elpusztítják a kór-
okozókat. A reaktív fotokatalizátoroknak önmagukban nincs 
mérgező hatásuk a környezetre, az antibakteriális fertőtlenítő 
hatás kizárólag a különböző hullámhosszúságú fény (vagy 
napfény) által történő besugárzáskor lép fel. Azaz fény jelen-
létében a fotokatalizátor erős oxidációs hatása a mikroorga-
nizmusokat alapelemeire, szén-dioxidra és vízre bontja. Ez a 
ciklus addig folytatódik, amíg a reaktív felületet fény éri. 

A nanoszerkezetű, ultravékony, színtelen réteg önállóan és 
festék-adalékanyagként is felvihető bármilyen felületre, ame-
lyen legalább két évre biztosítja az antibakteriális hatást. 

 

Manapság a leggyakrabban kutatott titán-dioxid vízbontásra 
alkalmas fotokatalitikus hatása régóta ismert a tudomány szá-
mára – emlékeztetett rá dr. Dékány Imre professzor – ugyanis 
egy japán kutató, Akira Fujishima fedezte fel 1967-ben, és 
1972 óta a felfedezett fotooxidációs hatásmechanizmust 
Akira Fujishima és egy másik japán tudós, Kenichi Honda ku-
tatásai alapján Honda-Fujishima hatásként ismeri a tudo-
mány. Ezért talán nem meglepő, hogy a fejlett kelet-ázsiai or-
szágokban, Japántól Szingapúrig rendkívül elterjedt ez a tech-
nika (az ilyen bevonattal kezelt japán házak homlokzata pél-
dául nem porosodik, megtartja az eredeti színét), míg Euró-
pában egy-két országot leszámítva most ismerkednek ezzel a 
fertőtlenítő eljárással. 

A kutatócsoport tagjai eredményeikről rendszeresen beszá-
moltak hazai (például Semmelweis Napok Pécs, 2019 októ-
ber) és nemzetközi konferenciákon is. A szegedi fejlesztés egy 
olyan nano-kompozitot tartalmaz, amely más hasonló, új 
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generációs felületkezelési rendszerekkel ellentétben több 
szempontból magasabb hatékonyságú, jobb minőségű és 
nem utolsó sorban jóval olcsóbb, költséghatékony megoldás 
– érvelt a kutatócsoport vezetője. 

 

 

Ez az oxidációs eljárás nemcsak a felületi vírusokat semmisíti 
meg, hanem a levegőt is tisztítja: a bosszantó kellemetlen sza-
gokat, például a cigarettafüstöt vagy a hagyma bűzét, esetleg 
egy vendéglátóhely konyhájából kiszálló olaj/zsírgőzt is képes 
alkotóelemeire lebontani, és így a negatív ingert megszün-
tetni. Évekkel ezelőtt egy multinacionális vállalat hazai leány-
vállalata is csatlakozott a kutatásokhoz, és olyan fényforráso-
kat fejlesztett ki, amelyek a világítás során keletkező hulladék-
hőt hasznosítva áramoltatták a levegőt, miközben azt meg-
tisztították. Egy ilyen eljárással kezelt légtisztító berendezés 

akár életet is menthet, ugyanis megvédi az embert például a 
legionella fertőzéstől – magyarázta a professzor a fejlesztés 
ipari hasznosíthatóságának lehetőségeit. 

Ma már a kórokozók szaporodásával és terjedésével szem-
beni védekezés nemcsak az egészségügyi ellátást, hanem az 
élet szinte minden területét érinti. – Ez a technológia nagy 
jövő előtt áll, ezzel az eljárással nemcsak a klinikákon, rende-
lőkben, hanem az élet egyéb közösségi tereiben, iskolákban, 
fürdőkben, szállodákban, éttermekben, a közösségi közleke-
dés eszközein is hasznosítható módon lehet forradalmasítani 
a fertőzések elleni védelmet – hangsúlyozta a kutatócsoport 
vezetője. 

SZTEinfo: Lévay Gizella Fotó: Bobkó Anna 

 

Súlyos veszélyt jelenthet a bluetooth hasz-
nálata 
Infostart 2020. május 23.  

mailto:info@inforadio.hu?subject=https://infostart.hu/tudomany/2020/05/23/sulyos-veszelyt-jelenthet-a-bluetooth-hasznalata
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A bluetoothos perifériák egy újfajta sebezhetőségét fedez-
ték fel IT-biztonsági szakemberek, akik szerint rosszindulatú 
támadók egy eszköz teljes kommunikációjához hozzáférhet-
nek. 

Az École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) bizton-
sági kutatói fedezték fel azt a bluetooth biztonsági rést, ame-
lyet kihasználva a támadók távoli hozzáféréssel megtéveszt-
hetik a már korábban párosított eszközöket. A titkosított kap-
csolat létrehozásához, egy link kulcs segítségével párosítani 
kell két bluetooth-eszközt, de a támadók képesek megszemé-
lyesíteni (annak nevében "kommunikálni") egy már korábban 
párosított eszközt, még a link kulcs ismerete nélkül is – írja a 
magyar Nemzeti Kibervédelmi Intézet biztonsági összefogla-
lója alapján a napi.hu. 

Az ilyen támadásokhoz ugyan közel kell lennie a támadónak, 
de ha ez adott, akkor a támadó képes lehet visszafejteni a tit-
kosító kulcsot, amivel a teljes kommunikáció is visszafejthe-
tővé válik a két eszköz között. 

A Bluetooth Special Interest Group (SIG) azt javasolja a fel-
használóknak, hogy telepítsék az eszközök és az operációs 
rendszer gyártóinak legújabb frissítéseit. 

Az új fajta sebezhetőség különösen a mobileszközöknél – 
okostelefonok, tabletek, laptopok – lehet igazán veszélyes, 
mert ilyenkor akár egy vezeték nélküli módon kapcsolt billen-
tyűzet vagy egyéb adatbeviteli periféria teljes adatforgalma 
megszerezhető. Akár jelszavakat is szerezhetnek a felhaszná-
lók különböző fiókjaihoz. 

Nyitókép: Pixabay 

Klímaváltozás a lombkoronák alatt 
2020. MÁJUS 19. 

A Debreceni Egyetem kutatója is részt vett abban a nemzet-
közi kutatócsoportban, amely megállapította, hogy a lomb-
korona felnyílása hősokként éri az erdei aljnövényzetet. A 
kutatás eredményeit címlapon hozta a neves tudományos 
szaklap, a Science magazin. 

Hősokkot okoznak az erdei organizmusoknak a lombkorona 
hézagai, állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport. A 
svájci tájvédelmi kutatóközpont (WSL) és a Cambridge Egye-
tem kutatója, Florian Zellweger, valamint munkatársai tanul-
mányukkal először támasztották alá számokkal a lombkorona 
alatti klímaváltozást. A vizsgálatokban részt vett Teleki Balázs, 
a Debreceni Egyetem Juhász Nagy Pál Doktori Iskola hallga-
tója, az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökoló-
giai Kutatócsoport doktorandusza, aki kutatásaiban az er-
dődinamikai folyamatok mellett a cserjésedés szárazgyepek 
fajkészletére gyakorolt hatásait vizsgálja. 

A neves Science magazinban megjelent nemzetközi tanul-
mány alapjául szolgáló adatok egy hosszú távú, a fák lombko-
ronáit világszerte, csaknem 3000 helyszínen megfigyelő pro-
jektből származnak. Teleki Balázs és munkatársai 50-60 évvel 
ezelőtti erdei közösségekben végzett növényzeti felmérése-
ket ismételtek meg Magyarország több régiójában. Az Északi-
középhegységtől a Dunántúli-középhegységen át az Őrségig 

https://www.napi.hu/tech/bluetooth-eszkoz-tamadas-hacker.706709.html
https://science.sciencemag.org/content/368/6492/772
https://science.sciencemag.org/content/368/6492/772
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összesen mintegy 200 növényzeti felvételt készítettek, majd 
az első és a megismételt felmérések eredményeit egybeve-
tették a mikroklíma-mérési adatokkal. 

 

- Az adatokból jól látható, hogy a lombkorona felnyílása miatt 
drasztikusan megnő a hőmérséklet az erdő alján, amely egy-
fajta hősokként éri az aljnövényzet fajait. Egyértelműen lát-
szik a hazai felvételekből is, hogy az első felmérés óta eltelt 
évtizedek alatt jelentősen felnyílt a lombkorona a vizsgált te-
rületeken – jelentette ki a hirek.unideb.hu-nak Teleki Balázs. 

A klíma melegedését elsősorban nyitott területeken vizsgál-
ják, ezek az adatok azonban csak korlátozott jelentőségűek az 
erdei organizmusok számára, holott a világ szárazföldi fajai-
nak nagy része erdőben él. 

A fák lombkoronája védi az erdei élőlényeket a szélsőséges 
hőmérsékletektől. Ha sűrű, megakadályozza az alatta élő 

szervezetek túlmelegedését, viszont ha elvékonyodik, ugrás-
szerűen megnő alatta a hőmérséklet. Ha pedig a lombozatban 
rés keletkezik, akkor a vadon élő növények hirtelen olyan klí-
matikus hatásnak vannak kitéve, melyet nem tudnak elviselni. 

Az aljnövényzet lakói számára ez végzetes lehet, mivel min-
den erdei organizmus számára létezik egy hőmérsékleti opti-
mum, melyet csak lassan tud a változó körülményekhez igazí-
tani. Ha túl meleg van, a hűvöset kedvelő erdőlakók vagy ki-
pusztulnak, vagy elnyomják őket a forróságot kedvelő fajok. 

Sajtóiroda/MTI 

Tudományellenesség: fenyegető világjár-
vány 
Boldogkői Zsolt  2020.05.30. nepszava.hu 

 

Fotó: Marabu 
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Korunk groteszk paradoxona, hogy míg a tudomány szédítő 
ütemben tárja fel a világ titkait, addig, ezzel párhuzamosan, 
a tudatlanság térnyerése zajlik a társadalmi gondolkodás-
ban. A tudományellenesség és az irracionalizmus politikába 
való benyomulása a modern nyugati civilizáció alapértékeit 
veszélyezteti. 

Az értelem harca 

Az öntudatra ébredt értelem számára a középkor átvésze-
lendő időnek számított. Ebben az ideológia által dominált kor-
ban a Föld a világ központja volt, a „bűnös” ember pedig a 
szent figyelemé. Ha az egyházi tanoknak ellentmondó tudás 
néha ki is csírázott a teokrácia talaján, rögtön máglyára került. 
A ráció először a reneszánszban lázadt fel, s követelt magának 
teret, még ha kissé szégyenlősen is, a művészet köntösében 
rejtőzködve. A felvilágosodás már nyíltan hirdette az ész ural-
mát, az antiklerikalizmus jegyében határozva meg magát. A 
modern Nyugat emelte a legmagasabb szintre a ráció rangját, 
tudománya révén pedig megteremtette tudásunk és gondol-
kodásunk egzakt kereteit. A harmadik évezred nyitányán az 
értelem váratlanul újabb kihívásokkal találja szembe magát. 
Noha az internet a véleményszabadság kifejezésének igen 
fontos eszközévé vált, a gondolatok demokratizálódása a tu-
dás értékének társadalmi szintű amortizációjához vezetett. A 
tudományos és racionális gondolkodás tekintélye zuhanóre-
pülésbe kezdett, az igazság és igazságosság fogalmait pedig a 
feléledt csoportösztön szaggatja éppen darabokra. 

A tudomány alapelve egyszerű 

A tudomány a racionális gondolkodás legegzaktabb formája, 
melynek lényege rendkívül egyszerű: a világ pusztán gondo-
lati úton nem ismerhető meg; ehhez kísérleteket és/vagy 
megfigyeléseket kell végeznünk. A kutató társadalom meg-
próbálja reprodukálni az eredményeket, melyek siker esetén 
a tudásunk részeivé válnak, egyébként pedig kihullanak a ros-
tán, bármilyen szaktekintély is áll egy téves elképzelés mö-
gött. A tudomány nem csupán egyedi korrelációk halmaza, 
hanem egy koherens, logikus szerkezetű ismeretrendszer, 
melynek segítségével képesek vagyunk megjósolni jövőbeni 
eseményeket. Módszere révén a tudomány az egyetlen olyan 
eszköz, amely hiteles ismeretekkel képes szolgálni a világ ál-
talános összefüggéseit illetően. A tudomány nem kizárólag 
egy módszer, hanem egyben egy világlátás alapja is lehet, ha 
jól értjük logikáját, s eredményeit. 

Áltudomány 

A tudomány mellett azonban egy szellemi árnyékvilág is hódít 
napjainkban, melyet kiválóan jelez az áltudományok újjáéle-
dése. Míg a korábbi áltudományos elképzelések, mint pl. az 
alkímia, a frenológia, valamint az éter-, és a miazma-elméle-
tek a korabeli ismeretek fejletlensége miatt létezhettek, ad-
dig a mai verzióik a modern tudománnyal egyidejűleg vannak 
jelen. Egészen bizarr elképzelések is megjelentek, mint pl. a 
laposföld-elmélet, vagy az emberiség elleni összeesküvést 
gyanító chemtrail. A teológia oldaláról érkező evolúciótaga-
dás a tudomány egyik legigazoltabb diszciplínájának helyes-
ségét kérdőjelezi meg: alternatívaként az abszurd 6000 éves 
Föld elképzelést állítja (kreacionizmus), vagy csak kételkedik 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Alk%C3%ADmia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Frenol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_(fizika)
https://en.wikipedia.org/wiki/Miasma_theory
https://hu.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth_Society
https://hu.wikipedia.org/wiki/Chemtrail
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kreacionizmus
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a biológiai komplexitás spontán eredetében (intelligens ter-
vezettség). Minősített esetet képeznek az alternatív orvoslás 
egyes ágai, melyek nem csupán a szellemre, hanem az egész-
ségre is ártalmasok lehetnek már azzal is, ha a konvencionális 
orvoslás helyett alkalmazzák őket. A homeopátia ható-
anyagra emlékező pirulái megmosolyogtatóak, kivéve, ami-
kor influenzajárvány esetén reklámozzák őket (fura e berkek-
ből a csend a koronavírus-járvány idején). A hagyományos kí-
nai gyógyászat energiái pusztán fantomlétezők, az ezeken ala-
puló metodikák pedig hatástalanok. 

Érthetetlen, miért fektetünk ebbe, s éppen e vészterhes idők-
ben, költségvetési forrásokat, és hozzuk ezzel kínos helyzetbe 
a tudományos orvoslást, illetve ennek fő centrumát, az egye-
temet. A tudomány ellenében dolgoznak az igazolatlan vagy 
igazoltan hamis teóriákon alapuló gyógyhatást ígérő megkö-
zelítések is, mint például a vitamin-, a gyógynövény- és az al-
ternatív rákterápiák számos formája és egyes táplálkozás-el-
méletek. E megtévesztések elleni fellépés rendkívül nehéz, 
mert az érdekelt cégek azonnal perrel fenyegetnek, kötősza-
vakon lovagolva. Hatalmas üzletekről van szó, átvert áldoza-
tokkal, akik foggal-körömmel ragaszkodnak téves elképzelé-
seikhez, melyek alátámasztására a sötét oldalra átállt orvo-
sokra és kutatókra hivatkoznak. Ráadásul, szimpla vitamin- és 
gyógyfűbizniszben utazók kapnak rangos állami elismerést, 
amely sokak szemében legitimálja a megtévesztést. Az alter-
natív medicina globális támadás a tudományos orvoslással 
szemben. Kár volt hagyni, hogy elszemtelenedjen. Volt már 
arra is tragikus példa, amikor az állam maga karolta fel az 

áltudományt. A kommunista kísérlet nem csak hibás közgaz-
daságtanra alapozott, hanem politikai akarattal próbált felül-
írni bizonyos természeti törvényeket is. Ilyen volt „liszenkóiz-
mus”, a genetika tagadásán alapuló mezőgazdasági koncep-
ció. Azt hitték, hogy nemcsak a szovjet embertípus, hanem a 
haszonnövények termése is parancsszóra igazítható a rend-
szer kívánalmaihoz. E voluntarista felfogás miatt milliók hal-
tak éhen a Szovjetunióban. Idehaza csak terméketlen na-
rancsligetek és gumipitypang mezők emléke maradt meg e 
korból. 

Gonosz biológia 

Napjaink jellemzője a modern biológia soha nem látott tem-
pójú progressziója, melynek eredményei karnyújtásnyira ke-
rültek a rutinszerű klinikai alkalmazáshoz. Az őssejtek a rege-
neratív medicina nagy reménységei. Nem volt könnyű azon-
ban a kezdet, hiszen ifj. George Bush regnálása idején a hu-
mán embrionális őssejtekkel (ESC) való munka a sátánnal való 
cimborálással volt egyenértékű. Európa pedig úgy vélte, em-
beri jogot sértünk. Holott senki nem akart klónozott embert 
előállítani, csupán a gyógyításban szerették volna alkalmazni 
e technikát a szakemberek. E sejtek előállításához petesejtek 
vagy mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozó klinikákról 
származó, megsemmisítésre szánt, tűhegynyi embriók szük-
ségesek. Az emberi élet szentségét sokan már a fogantatást 
megelőzően védelembe veszik (ld. óvszer-ellenesség), még 
többek szerint a zigóta (megtermékenyített petesejt) emberi 
volta kétségbevonhatatlan. Ezek az erők szigorú etikai korlá-
tokért lobbiznak ma is. Barack Obama elnöksége alatt 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rtelmes_tervezetts%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rtelmes_tervezetts%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trofim_Gyenyiszovics_Liszenko
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trofim_Gyenyiszovics_Liszenko
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90ssejt
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enyhültek a törvényi korlátok e téren, de a hosszútávon is 
nyugodt munkához egy új technológiát kellett kifejleszteni: az 
ún. indukált pluripotens őssejteket differenciált sejtekből (pl. 
kötőszöveti sejtek) hozzák létre egy bonyolult eljárással. E sej-
tek lényegében ugyanolyan potenciállal rendelkeznek, mint 
az ESC-k, de szerencsére senkinek nem jut eszébe emberi jo-
gokat követelni számukra. Az orvosi géntechnológiát sem 
kedveli túlságosan a közvélemény. Vannak, akik úgy vélik, 
hogy az embernek nincs joga belepiszkálni a genetikai anya-
gunkba, jól van úgy, ahogyan a Teremtő megalkotta azt. Sze-
rencsére, ma már a születés után alkalmazott ún. szomatikus 
génterápiát elfogadják (és ennek már idehaza is van eredmé-
nye: ld. két, gerincvelői-eredetű izomsorvadásban szenvedő 
magyar kisfiú, Levente és Zente sikeresnek tűnő kezelését), 
habár gyanítom, hogy sokan nem sejtik, hogy a Zolgensma 
nevű gyógyszer ilyen típusú terápiát takar. Az ún. csíravonal 
génterápia (az összes sejtünkben végbevitt genetikai módosí-
tás) azonban ma még tabunak számít. A közelmúltban egy kí-
nai kutató alkalmazta törvényi felhatalmazás nélkül ezt a 
technikát egy ikerpár esetében, akiknél HIV-elleni reziszten-
ciát szándékozott genetikai módon kialakítani. Sokat ártott 
ezzel e tudományterületnek. A genetikailag módosított (GM) 
szervezetek (GMO), melyek a GM haszonnövények fogalmát 
fedik, szintén össznépi vita tárgyát képezik. E kérdésben a tu-
dományellenesség legfőbb bástyája Európa, hiszen e termé-
kekkel és magával a technológiával szembeni aggodalmak 
minden alapot nélkülöznek. Az irracionális GMO-fóbia a mo-
dern mezőgazdaság kialakításának lehetőségétől fosztja meg 

a fejlett világot és egyben taszítja versenyhátrányba a fejlő-
dőkkel szemben. Fontos lenne felismerni, hogy a néplelket 
nem csak érteni, hanem tanítani is lehet. 

 

Antivax mozgalmak 

Az oltás-ellenes mozgalmak ideológiáját egy gátlástalan orvos 
(Andrew Wakefield) alapozta meg azzal nyílt a hazugsággal, 
hogy az ún. MMR (kanyaró, mumpsz és rubeola – a szerk.) 
vakcina autizmust okoz. Mivel ezt a The Lancet orvosi szaklap-
ban megjelent konklúziót más tanulmányok megcáfolták, a 
közleményt a lap visszavonta. Közben az is kiderült, hogy a 
brit orvos anyagi haszonszerzés miatt hamisította meg a jegy-
zőkönyveket. A laikus közvélemény azonban a gyógyszeripari 
„maffia” összeesküvését sejti itt is a háttérben. Sajnos, egyre 
többen tagadják meg gyermekeiktől a védőoltásokat, s emiatt 
olyan betegségek (pl. kanyaró) jelennek meg újra, melyeket a 
vakcinázás az adott régióból már régen eltüntetett. A 

http://medicalonline.hu/tudomany/cikk/mire_jo_az_indukalt_pluripotens_ossejt_ma
https://hu.wikipedia.org/wiki/Spin%C3%A1lis_izomatr%C3%B3fia
https://nepszava.hu/3021373_jon-a-genmodositott-emberek-kora
https://nepszava.hu/3021373_jon-a-genmodositott-emberek-kora
https://hu.wikipedia.org/wiki/Genetikailag_m%C3%B3dos%C3%ADtott_%C3%A9l%C5%91l%C3%A9nyek
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9d%C5%91olt%C3%A1s
https://www.thelancet.com/
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legutóbbi olasz választási kampány egyik fő témája lett az ol-
tásellenesség: Matteo Salvini, a szélsőjobbos Liga vezéralakja 
a kötelező oltások eltörlését ígérte választóinak. 

Klímahiszti 

Szakmai konszenzus övezi azt az elképzelést, hogy az atmo-
szféra és a tengerek átlaghőmérsékletének folyamatos emel-
kedése elsősorban az ipar és a közlekedés által a légkörbe bo-
csátott üvegházhatású gázok eredménye. Sokan azonban 
nem fogadják el e tényt, vagy ha igen, akkor a problémát je-
lentéktelennek vélik. Mások elismerik ugyan, hogy gond van, 
de vitatják, hogy mi emberek vagyunk ezért felelősek. A téma 
ismét a politika kereszttüzébe került, melyhez az is hozzájá-
rult, hogy megjelent Donald Trump is a küzdőtéren. Az ame-
rikai elnök számos témában fejt ki határozott, de kifejezetten 
inkompetens véleményt sajtókonferenciákon és kedvenc 
kommunikációs felületén, a Twitteren. A vita legutóbb Jair 
Bolsonaro brazil elnök klíma-szkeptikus hozzáállása miatt lán-
golt fel, a brazíliai esőerdők valódi lángjai okán. A globális fel-
melegedéshez való viszonyulás a jobb- és baloldali szemben-
állás egyik fő témájává vált. Ez azért abszurd, mert egy tisztán 
tudományos kérdésről van szó, még akkor is, ha nem tudunk 
e témáról mindent, főleg, ami a megoldást illeti. 

COVID-19 

A koronavírus járvány egyelőre elsöpörte a klímavitát, viszont 
új falakkal erősítette meg a korábbi frontvonalakat. Sokan 
igen erőszakos módon harsogják vírustagadó nézeteiket, 
mely szerint ez csak egy sima influenza, amit a liberálisok a 

sajtójukkal és biológusaikkal (sic!) fújnak fel, hogy tönkrete-
gyék a kormányt, a gazdaságot és az egész világot. Tudomány-
vallásról és virológus-diktatúráról beszélnek. A tudomány va-
lóságfeltáró szerepét félreértett filozófiák alapján relativizál-
ják, a kutatókat pedig démonizálják és szembeállítják őket a 
társadalmi akarattal. Ezek a virtuális térben üvöltözők nem is-
merik fel sem tudásuk korlátait, sem motivációik hátterét, 
melyet a járvány következményeitől való félelmeik és a min-
denhez értés hamis illúziója dominálnak. A közismert klíma-
kutatók, Trump és Bolsonaro elnökök a jelen pandémiát ille-
tően is nagyokat alakítottak vírustagadásukkal és bizarr terá-
piás javaslataikkal. Sokan firtatják a felelősségüket a nagy-
számú áldozat miatt. 

A tudás nem demokratikus természetű 

Az internet előtti világban a hamis eszmék egy jelentős részét 
kiszűrték a nyomtatott és az elektronikus médiába jutás előtt. 
Ma szinte bármilyen zavaros nézet képes láthatóvá válni és 
jelentős híveket toborozni maga köré. A képzetlen elme az 
egyszerűen felfogható elképzeléseket fogadja el autentikus-
nak, mivel a tudomány összetett mondatai nem képesek át-
jutni a megértése küszöbén. Mint sok egyéb sajátságunk, a 
tudás is haranggörbe eloszlást mutat. Ha a tudományos kér-
déseket népakarattal, vagy a néplélekre való hivatkozással 
akarjuk eldönteni, az nemcsak a matematikai törvényszerűsé-
geknek mond ellent, hanem a józan észnek is. 

Igazságon túli politika 
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A feléledt irracionalizmus a politikát sem hagyta érintetlenül. 
Megjelentek a színen olyan vezetők, akik alapvető ismeretek-
kel sem rendelkeznek a világ dolgait illetően, mégis kétségek 
nélkül, büszke magabiztossággal nyilatkoznak róluk. Van, aki 
állítása szerint egyetlen könyvet (a Bibliát) olvasott életében, 
de bizonyos jelek arra utalnak, hogy ez az egy is: kamu. A fél 
világ rajtuk röhög, a választóik mégis kitartanak. Az ilyen ve-
zetőt idegesíti a kritika, ezért azt az ellenség ármánykodásá-
nak állítja be, s ha teheti, megpróbálja elhallgattatni. A válsá-
gok előhozzák az ember rosszabbik énjét: egy zaklatott társa-
dalom nem megoldásokat keres, hanem felelősöket, azokat 
sem jó helyen. A szélsőséges eszmék, felismerve a lehetősé-
get, még tovább fokozzák a hisztériát, hogy zavaros tartalmuk 
egy idő után elfogadható legyen a társadalmi többség szá-
mára. Csak egyszer kell nyerniük, a többit megoldják. Látható, 
hogy a jelen járvány által okozott krízist is kihasználják az ext-
rém nézeteket vallók, egyelőre főleg Amerikában és Német-
országban. A német Widerstand 2020 (Ellenállás 2020) egy 
frissen alakult párt, mely a járványt álproblémának tartja. E 
konspirációs elméletek és oltásellenesség talaján álló párt ál-
lítólag már igen nagy taglétszámmal rendelkezik. Nem lehet 
kizárni, hogy ehhez hasonló politikai alakulatok ragadják ma-
gukhoz a hatalmat, akár demokratikus felhatalmazással is, és 
kiáltják ki a Lapos Föld Királyságot, melynek széléről lökdösik 
majd le az „okoskodókat”. Ez egy túlzó forgatókönyvnek tű-
nik, de a történelem váratlan megoldásokkal rukkolhat elő. 
Ezért lenne szükség olyan választópolgárokra, akiket nem le-
het megvezetni tudományellenes propagandával, különféle 

összeesküvés-elméletekkel, és szembeállítani ártatlan társa-
dalmi csoportokkal, akik bíznak a tudományban és az értelem 
erejében, ragaszkodnak a tényekhez, a tudáshoz és a szakér-
telemhez, és ugyanezen értékeket valló vezetőket választa-
nak maguk közül. Addig is az értelmiségnek lenne a feladata 
fékezni e destruktív trendet, hogy majd a visszaút startvonala 
ne a gödör alján legyen meghúzva. 

Kinek higgyünk? 

A modern világ túl komplex ahhoz, hogy egyetlen ember meg-
értse annak minden releváns aspektusát. Kihez forduljunk 
megbízható információk ügyében? Autentikus személyeket 
és csoportokat keresünk a válaszokért. A kőkorszaki megoldá-
sokra adaptálódott elménk magas tekintéllyel rendelkező sze-
mélyeket keres. Ilyenek pl. a modern világ celebritásai, akik-
nek reputációját már nem a törzs, hanem a médiamegjelenés 
adja. E jelenséget ismerik a cégek, ezért reklámoztatnak velük 
fűt-fát, pl. hatástalan készítményeket. A csoport korábban a 
kollektív tudás forrása volt. Ma nem csak beleszületünk, ha-
nem meg is választhatjuk, hová tartozunk. Egy ideológia alap-
ján szerveződött csoportban azonban az igazságot felülírhatja 
a hovatartozás. A tudomány e presztízs- és konformizmus-
alapú elfogultságoktól sokkal jobbat tud: megbízható tudást 
állít elő. Sajnos, a tudomány és annak képviselői nem képesek 
sem autentikusnak mutatkozni, sem a csoportösztönt fel-
éleszteni. A tudományellenes erők aktívan dolgoznak is e si-
ker ellenében, melynek fő módszere a tudományos intézmé-
nyek, szervezetek és személyek propagandisztikus módsze-
rekkel való hiteltelenítése. Ez a primitív séma tisztán 
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fellelhető az evolúció-, a védőoltás-, a GMO- és a tudományos 
orvoslás-ellenesség, valamint az antropogén klímaváltozás-
tagadás repertoárjában. Egy további módszer annak a látszat-
nak a keltése, hogy egy adott tény valójában csak egy „elmé-
let”, mivel tudományos vita folyik róla, mely „vitához” talál-
nak egy hitelesként bemutatható személyt, vagy egy kis, al-
ternatív eszméket hirdető csoportot. Az egyszerű emberek 
pusztán áldozatai a propagandának, hiszen ők mások elkép-
zeléseit sajátítják el tudattalanul. Hogyan lehetnénk saját 
gondolataink autonóm alakítói? 

Az oktatás a kulcs 

Az oktatás világszerte túlzottan ténycentrikus, nem foglalko-
zik kellően a mélyebb összefüggések felismerésére való ké-
pesség fejlesztésével. Ennek első lépése lenne a motiváció fel-
ébresztése a tudásra való törekvésre. Gyermekeinket nem in-
doktrinálni kellene, hanem arra tanítani, hogy tiszteljék a té-
nyeket, különösen a tudományos alappal rendelkezőket, s 
hogy ne higgyenek el mindent, még számukra hitelesnek tar-
tott személyektől sem, hanem tartsák ébren a kételyt. A gon-
dolkodásunkat folyton fejlesszük, legyen az logikus, koherens, 
lényeglátó és autonóm! Tanítsuk meg, hogyan lehet felis-
merni az átverést és megkülönböztetni a látót a láttatótól! A 
legnehezebb az önreflexió kialakítása. Hajlamosak vagyunk 
vélt vagy valós érdekeink alapján cselekedni, és ennek jogos-
ságát észérvekkel alátámasztani. E mechanizmus felismerése 
lehetővé tenné, hogy felülbíráljuk ösztöneinket, s ezáltal kor-
rigáljuk elfogultságainkat és téves nézeteinket is. E képessé-
gekkel való tömeges rendelkezés alapvetően 

megváltoztathatná a történelem kerekének megszokott me-
netét, s az végre az értelem nyomvonalán haladhatna tovább. 

Összefoglalás 

A tudományellenesség a józan ész elleni támadás is egyben, 
mely – főként válságok idején – destabilizálhatja a társadal-
makat. Komoly kríziseknek nézünk elébe, úgymint járványok, 
gazdasági recesszió, valamint klíma- és migrációs válság. Az 
irracionalizmus térhódítása szintén válságot generálhat, hi-
szen a gazdasági és szociális kérdésekre adott hibás válaszok 
növelik a társadalmi feszültséget, amit az alkalmatlan politika 
más csatornákba (pl. nacionalizmus) terel, mely, horribile 
dictu akár egy újabb világégéshez is vezethet. Igen fontos 
lenne a tudomány és a racionális gondolkodás mainál jóval 
nagyobb megbecsülése, mivel csak így lehet esélyünk valódi 
megoldást találni a problémákra. Ráadásul, az értelem és a 
humanizmus kéz a kézben jár, ezért egy racionális alapon mű-
ködő társadalom egyben boldogabb is lenne. 

Mérgek a testben – Tévhitek és veszélyeik 
Boldogkői Zsolt 2020. május 19. tudomany.hu 

Melyek az alternatív orvoslás által kínált leggyakoribb, ám a 
tudományos gondolkodás határán kívül eső módszerek? Mi-
lyen tévhitek övezik ezeket és milyen veszélyt jelentenek az 
emberi szervezetre? Összeállításunkban biológus, gyógysze-
rész és dietetikus válaszol ezekre a kérdésekre. 
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Az alternatív orvoslás egyes ágainak közös jellemzője a hatás-
talanság, illetve a placebohatástól való megkülönböztethe-
tetlenségük. E gyakran áltudományos metodikák között van-
nak olyanok is, amelyek esetében 

maga a betegség sem létezik, amelyet gyógyítani hivatottak. 

Ilyen például a szervezet elsavasodása, mérgekkel való telítő-
dése vagy a genetikailag módosított (GMO) haszonnövények 
okozta állítólagos károsodás. 

Az elsavasodás elméletének kiagyalója és legismertebb teore-
tikusa Robert O. Young, aki doktori címmel rendelkezik, de 
nem orvosdoktorival. „Elmélete” lényegét Young az igen nagy 
példányszámban, számos nyelven kiadott, A pH csoda című 
könyvében fejti ki. Eszerint a betegségek kiváltó oka a szerve-
zet elsavasodása, aminek hátterében a „harmónia” megbom-
lása áll. A szervezet egyensúlyának felborulását – hasonlóan 
más alternatív teóriákhoz – a stressz, az egészségtelen táplál-
kozás és például a sugárzó készülékek negatív hatásával ma-
gyarázza. Young szerint az egyensúlytalanság állapotában a 
sejtek bomlásnak indulnak, majd a testben megjelennek a pa-
togén baktériumok, ezt követően pedig a gombák. Young és 
követői az ún. „sötétmezős” mikroszkópia segítségével 

képesek a vérből meghatározni a mérgek szintjét, az ásványi 
anyagok arányának egyensúlytalanságát vagy az immunrend-
szer állapotát. Mivel mértékegység nélküli fogalmakról beszé-
lünk, állításai valóságtartalmát lehetetlen ellenőrizni. Ezenfe-
lül ugyan a vérből következtetnek a test pH-jára, de meg-
mérni csak a nyálban és a vizeletben szabad, amelyben – 
szemben a vér igen szűk intervallumban változó pH-jával – a 
táplálkozástól függően valóban változhat a kémhatás. A test 
pH-ját is azonban – a gyomrot kivéve – homeosztatikus folya-
matok tartják igen szűk határok között. 

A szervezetünk nem savasodik el, ezért a javasolt lúgosító te-
rápiák értelmetlenek. 

Sőt, esetleges elsavasodás esetén sem működnének. Youngot 
többször pénzbüntetésre ítélték, jelenleg pedig éppen bör-
tönbüntetését tölti sarlatánság vádja miatt. E tények azonban 
nem zavarják a laikus sokaságot – az elméletet népszerűsítő 
könyvek és a hozzá kapcsolódó lúgosító termékek jelenleg is 
igen nagy mennyiségben fogynak. Sajnos valószínűleg igen 
sokan a hagyományos terápiák helyett lúgosítanak, ami külö-
nösen kezdeti stádiumú rákbetegségek esetében katasztrofá-
lis következményekkel járhat. 

Egy másik nem létező problémára kínálnak megoldást a kü-
lönféle méregtelenítő technikák. Az alternatív orvoslás ezen 
eljárása szerint a testben – főként az élelmiszerekben lévő 
adalékanyagok és a helytelen táplálkozás miatt – felhalmo-
zódnak a méreganyagok, vagyis toxinok, amelyek betegsége-
ket okoznak, ezért meg kell szabadulni tőlük. A probléma az, 
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hogy néhány valóban akkumulálódó toxintól (pl. higany, DDT) 
eltekintve nincs méreganyag-felhalmozódás a szervezetben 
(tehát nincs célpontjuk a „terápiáknak”), hála az ezek eltávo-
lítására szakosodott szerveknek (elsősorban a májnak, de a 
vesének és a tüdőnek is). E terápiás módszerek akkor sem len-
nének hatásosak, ha léteznének az általuk orvosolandó jelen-
ségek – de nem léteznek. A lábfürdők elszíneződése igen lát-
ványos, a laikusok pedig nem tudják, hogy nem a testből tá-
vozó mérgek, hanem a készülékben lezajló elektrokémiai fo-
lyamatok okozzák az elszíneződést, azaz láb nélkül is feketévé 
válna a lavórban lévő víz. A hashajtás, béltisztítás és vizelet-
hajtás veszélyes is lehet, hiszen kiszáradáshoz vezethet. A leg-
nagyobb veszélyt azonban itt is az a lelki attitűd okozza, hogy 
nagy baj esetén szívesebben fordulunk egyszerű és hatásos-
nak hazudott megoldásokhoz, mint hogy bekerüljünk az 
egészségügy nyomasztó világába, ahol viszont esélyünk lenne 
a gyógyulásra. 

A GMO-termékekkel kapcsolatos világszintű hisztéria minden 
alapot nélkülöz. 

Az az aggodalom, hogy tápnövényeink bármilyen genetikai 
beavatkozás hatására mérgezővé válnak, nem állja meg a he-
lyét. 

A döntéshozók nem mernek szembemenni a néphiedelmek-
kel, ezért maguk is egyetértenek – jobb esetben színlelik, 
hogy egyetértenek – a GMO-k káros hatásaival, és a könnyebb 
utat választva inkább a tiltás álláspontjára helyezkednek. Eu-
rópában a legnagyobb az ellenállás a GMO-kkal szemben, de 

az USA-ban is jelentős profitot termelő marketingszlogen a 
GMO-mentesség, még az ásványvizes palackokon is. 

A gyógynövény-terápia az alternatív orvoslás legjövedelme-
zőbb ága, amelyet szintén számos félreértés övez. Az egyik 
legfontosabb, hogy az a tény, miszerint sok gyógynövényt a 
gyógyszeripar is hasznosít, nem jelenti egyben azt is, hogy az 
összes gyógynövény összes feltételezett terápiás hatása való-
ban létezik. Továbbá az, hogy egy hatóanyag sejtkultúrán és 
kísérleti állatokban rendelkezik a kívánt hatással, még egyál-
talán nem jelenti azt, hogy az emberre is hatásos. Ennek fő 
oka, hogy a mellékhatások elkerülése végett embereknél 
gyakran csak jóval kisebb koncentrációban alkalmazható egy-
egy hatóanyag, amely viszont így már nem hatásos. A szakem-
berek is gyakran figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy ha 
egy gyógynövényből származó készítmény hatással van az 
emberi szervezetre, az még nem jelenti azt, hogy ez a hatás 
klinikailag releváns, azaz hogy érdemes lenne terápiára alkal-
mazni. Ennek több indoka is lehet: jelentéktelen a hatás, job-
bak a szintetikus készítmények, használatuk irreleváns egy 
adott betegségben, stb. Összegezve: a szakemberek által nem 
hitelesített gyógynövények nagy többségének nincs gyógyha-
tása. 

Az alábbiakban a témakör két szakértőjének rövid írását kö-
zöljük: 

• Csupor Dezső: „Méregtelenítő” és mérgező növé-
nyek 

• Meleg Sándor: A táplálkozás „mérgei ” 

https://tudomany.hu/cikkek/csupor-dezso-meregtelenito-es-mergezo-novenyek-110412
https://tudomany.hu/cikkek/csupor-dezso-meregtelenito-es-mergezo-novenyek-110412
https://tudomany.hu/cikkek/meleg-sandor-a-taplalkozas-mergei-110411
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Segítendő a gazdaságot, krumplit kell enni 
Belgiumban 
 Útajövőbe  2020. május 26. 

 

A turizmus koronavírus-járvány okozta leállása, a sütödék ide-
iglenes bezárása, valamint az export visszaesése miatt felhal-
mozódott mintegy 750 ezer tonna burgonya és a termelők 
megmentése érdekében az ország szimbólumának számító 
sültkrumpli fogyasztását serkentő kampányt indítottak helyi 
civil szervezetek Belgiumban - közölte a belga sajtó hétfőn. 

A burgonya jelentős többletéhez a nemzeti eledelnek szá-
mító szalmakrumpli-kereslet visszaesése vezetett, amelyet a 
belga kormány által március közepén elrendelt, éttermek, bá-
rok és kifőzdék bezárásával járó rendkívüli intézkedések okoz-
tak. 

Belgiumban mintegy 5,3 millió tonna burgonyát termelnek 
évente. A sültkrumplinak szánt fagyasztott burgonya a teljes 
belga burgonyafeldolgozás 75 százalékát teszi ki. 

Az iparág fennmaradó 25 százalékának - amely magában fog-
lalja a friss burgonyát, és az olyan feldolgozott burgonyater-
mékeket, mint az ízesített burgonyaszirmok - értékesítése 
emelkedést mutatott a részleges kijárási tilalommal járó több 
mint két hónapig tartó időszak alatt. Ezt a gyakoribb otthoni 
főzés és a "nassolás" eredményezte - írták. 

Az élelmiszerpazarlás ellen az áruházakkal közösen hétfőn 
indított kezdeményezés szervezői kampányukban arra szólí-
tották fel Belgium lakosságát, hogy hetente legalább kétszer 
fogyasszanak sültkrumplit. 

Szakértők szerint a felhalmozott burgonya egy részét mások 
mellett az élelmiszerhiányban szenvedő afrikai országoknak 
szállíthatják, a feldolgozhatatlan készleteket pedig állati ta-
karmányként, vagy bioüzemanyagként hasznosíthatják. 

Ezek a felhasználási módok azonban tetemes költségekkel jár-
nak, és jelentős bevételkiesést jelentenek az ágazat számára 
- írták. 

A holland sajtó korábbi beszámolója szerint Belgium északi 
szomszédjának krumplitermelői hasonló problémával néznek 
szembe. A beszámolók szerint Hollandiában a tavalyról meg-
maradt készleteket is számolva több millió kilogramm burgo-
nya van raktáron, vagy fagyasztott formában a hűtőházakban. 

https://utajovobe.eu/images/apotato-3245121.jpg
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A termelők 18 eurocent (mintegy 64 forint) helyett kilónként 
legfeljebb mintegy 0,01 eurocentet (mintegy 4 forint) remél-
hetnek termékükért. Hollandiában évente mintegy 4 millió 
tonna étkezési burgonyát termelnek, ennek negyedét expor-
tálják. 

Ezért nem jó, ha gyakran eszünk egyedül 
TÁFELSPICC 2020.05.29.  

A táplálkozás lényeges szerepet játszik az ember életében, 
és nem csupán a létfenntartás elengedhetetlen gyakorlata. 
Az étkezések, az ételek a mindennapi élet szerves részei, le-
gyen az egy hétköznapi közös családi vacsora, vagy éppen 
egy ünnepi szertartás. Az evés megjelenik társadalmi és kul-
turális szinten egyaránt a munkavacsorától, a tájegységek 
tradicionális fogásain át, a barátokkal közös ételkészítésig. 
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége a közös étkezé-
sek lélektanát és fontosságát járta körül. 

A közös étkezés a nemzeti táplálkozási ajánlásokban 

A brazil Egészségügyi Minisztérium táplálkozási irányelvében 
az élelmiszeralapú javaslatok mellett megjelenik az is, hogy az 
adott étrendnek egészségre gyakorolt hatása nagymértékben 
összefügg a társadalmi és kulturális környezettel. 

Ebbe beletartozik többek közt az ételkészítés folyamata, a kö-
zös étkezések és az ételek élvezete. 

A tavaly Kanadában megjelent új táplálkozási ajánlás is hang-
súlyozza, hogy „az egészséges étkezés nem merül ki abban, 
hogy mit eszünk". A készítők azt javasolják, a kanadaiak 

fókuszáljanak az otthoni főzésre és a családi, baráti körben 
történő étkezésre. Kiemelik a kulturált, nyugodt körülmények 
között, jó társaságban fogyasztott étkezés fontosságát. 

A szülőket pedig a példamutatásra és az ételkészítési ismere-
tek, a követendő étkezési normák átadására biztatják. 

Ezek a közös étkezések szerepére is figyelmet fordító nemzeti 
ajánlások különösen jelentősek annak fényében, hogy a kö-
zösségi média és az internet az étkezési kultúránkba is „befu-
rakodott". Egy korábbi Hartman Group felmérés kimutatta, 
hogy a 18-24 év közöttiek 54%-a lefotózza, amit éppen eszik, 
míg 39%-uk ki is posztolja azt, így percenként akár több száz 
új ételt ábrázoló képet töltenek fel az Instagramra. 

 

Fontos a nyugodt körülmények között, jó társaságban tör-
ténő étkezés FORRÁS: SHUTTERSTOCK 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dietary_guidelines_brazilian_population.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dietary_guidelines_brazilian_population.pdf
https://food-guide.canada.ca/en/guidelines/
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Ezt segítik az ételmegosztó alkalmazások is, mint Foodspot-
ting és a SnapDish. Az étkezések ugyanakkor egyre magányo-
sabb alkalmakká válnak. 

Az Egyesült Államokban a felnőtt népesség csaknem fele ét-
kezik egyedül rendszeresen, aminek hatására, a társaság hiá-
nya miatt a közösségi oldalak egyre inkább beszivárognak az 
étkező asztalra. Hiszen az amerikaiak közel egyharmada hasz-
nálja azokat miközben étkezik, és ugyanez az adat 47% az Y-
generáció tagjai körében. 

Egyedül vagy társaságban? 

Vajon tényleg egyre inkább elfogadottá válik hogy a jövőben 
számítógépek, telefonok és televíziók társaságában étkezünk 
egyedül? A válasz nem egyértelmű, hiszen két irányban is lát-
szik elmozdulás. A magányos étkezők „trendjét" támasztja alá 
többek között egy 2013-as a BBC Breakfast által megrendelt 
közvélemény-kutatás. 

Arról számolt be, hogy a megkérdezettek 54%-a rendszeresen 
dolgozik ebédszünet alatt íróasztala mellett, míg egy online 
étterem-foglalási alkalmazás, az OpenTable statisztikájából 
kiderül: az egyéni étkezés New Yorkban 2014 és 2018 között 
80%-kal nőtt. 

De talán a legmegdöbbentőbb megoldás Japánból származik. 
Az „alacsony interakcióval rendelkező étkezés" világvá-
rosában sorra nyílnak a kifejezetten egyéni étkezésre szako-
sodott éttermek. Ezekben fekete függönnyel takart fülkékbe 
viszik ki, pontosabban tolják be az ételt, úgy hogy csak a kéz 
látszik, és arra törekednek az üzemeltetők, hogy a lehető 

legkevesebb emberi kapcsolat legyen a megrendeléstől a fo-
gyasztáson át a fizetésig. 

Ezzel szemben a közösségi étkezés élményét nyújtja például 
az „Open seat" program, amelyet Virginia államban 29 étte-
rem részvételével dolgoztak ki. 

Lényege, hogy az asztalt foglaló vendégek (egyének vagy cso-
portok) hozzájárulnak, hogy mások is leülhessenek melléjük. 
Cserébe ingyen kapnak egy előételt az étteremtől. Akik nyi-
tottak, számukra új kapcsolatok teremtésére alkalmas ez a le-
hetőség. A Dél-Afrikai Food Jams projekt résztvevői pedig 
nemcsak együtt étkeznek, de együtt is készítik el az ételeket 
a kapott alapanyagokból. Ebben az esetben a közös sütés-fő-
zés élménye hozza össze a társaságot a konyhában. 

 

Az őseink azért étkeztek együtt, mert az ételt megosztották 
egymás közt FORRÁS: SHUTTERSTOCK 

A közös étkezések meghatározó ereje 

https://www.bbc.com/news/av/health-21364588/is-eating-lunch-at-your-desk-bad-foryou
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Az őseink azért étkeztek együtt, mert az ételt megosztották 
egymás közt. A spártaiaknál (ha igazak a történetírók histó-
riái) 10-15 fős asztaltársaságok alakultak, evés közben beszél-
gettek, ezzel erősítették a hazaszeretetet. Közös étkezés iko-
nikus festménye Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora című 
műve. 

Lucullus lakomáiról mindnyájan tanultunk, de azt is tudjuk, az 
étkezés évszázadokon keresztül a diplomácia fontos eszköze 
volt. 

De milyen hatással van ránk napjainkban az evéssel együtt 
töltött idő? A személyes kapcsolatokban, többek közt alap-
vető érzelmek megnyilvánulásában játszik szerepet, ame-
lyekre anyanyelvünkben számos példát találunk: „nem sok 
sót esznek meg együtt", akik egymással haragban vannak, 
míg „egy tálból cseresznyéznek" akik jól megértik egymást;ha 
a házasság megszakad, akkor a felek „elválnak ágytól, asztal-
tól", míg amikor összekötik az életüket, akkor „egy kenyéren 
élnek". 

Az étkezés toleranciára, mások értékeinek, szokásainak elfo-
gadására is nevel. Ám az érzelmi aspektuson túl más oldalról 
is megközelíthetjük a közös evések hatását, pozitív hozadé-
kát. Számos felmérés szerint szülők és gyerekek egyaránt ked-
vezően értékelik, ha együtt eszik a család, mégis, ennek min-
dennapi kivitelezése tudatos szervezést igényel. 

Az iskola utáni tevékenységek száma és időtartama egyre nö-
vekszik, változik a családok struktúrája és életvitele. Számta-
lan kihívás, melyek akadályozzák, hogy mindenki egyszerre 

üljön asztalhoz, pedig a rendszeres közös étkezések jótékony 
hatásai a család egészét érintik. 

A közös étkezés a gyermekre is hatással van 

A szülők és a család életmódja első helyet foglal el a gyerme-
keket befolyásoló tényezők között. Bebizonyosodott, hogy ha 
a család rendszeresen együtt étkezik, az a fiatalok egészsége-
sebb táplálkozását eredményezi  

– gyakoribb a gyermekek tejtermék, gyümölcs- és zöldségfo-
gyasztása, több a rost-, kalcium-, vas- és vitaminbevitelük. 
Mindemellett jobban kerülik az olajban sült ételeket és a cuk-
ros üdítőket.  

Ezek hátterében valószínűleg többféle tényező húzódik meg, 
például a szülői (étkezési)magatartás, az egészséges táplálé-
kok kínálása, a megfelelő táplálkozásról való családi beszélge-
tések, a közös ételkészítések. 

Ezért a szülői példamutatásnak nagy szerepe van abban, 

hogy a gyermekek megismerjék és megszeressék az egészsé-
ges ételeket, és előnyükre váljanak azok pozitív hatásai. Töb-
bek közt az, hogy későbbi életük során nagyobb eséllyel fog-
nak egészségesen táplálkozni. 

https://honvedelem.hu/files/files/65171/hsz_2017_5_beliv_100_110.pdfsz_2017_5_beliv_100_110.pdf
http://mek.oszk.hu/16100/16119/16119.pdf
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A szülők és a család életmódja első helyet foglal el a gyerme-
keket befolyásoló tényezők között FORRÁS: SHUTTERSTOCK 

A reggelizés például, a kiegyensúlyozott étrend részeként 
nem csupán a megfelelő testtömegkontrollt és az iskolai tel-
jesítményt segíti. Lehetőséget ad továbbá a gyermekeknek 
arra is, hogy a közös étkezés alkalmával elsajátítsák a megfe-
lelő családi mintát, nem szólva annak pszichés, szociális és 
emocionális hasznáról, összetartó erejéről. 

A közös reggelik fontos rituálék színterei is. Az asztalnál meg-
beszélhetők az adott nap kihívásai, támogathatják egymást a 
családtagok, kitűzhetnek célokat aznapra, vagy éppen a hét-
végre, amire érdemes várni (például egy közös délutáni süti-
készítés, szombati kirándulás). Míg a vacsora finom ételei 
mellett elmesélhetők a nap történései, megoszthatók az isko-
lai, munkahelyi élmények, melyek mindenképpen pozitív dol-
gok, erősítik a családi köteléket, kölcsönös figyelemre épül-
nek. 

Jó tudni, a közös, családi étkezéssel egybekötött együttlétek 
nemcsak a gyermekek egészségmagatartását befolyásolják. 
Több gyümölcs- és zöldségfogyasztás figyelhető meg a szülők 
körében is, valamint az apák kevesebb gyorsételt esznek, az 
anyák pedig kevésbé hajlamosak fogyókúrázásra, ritkábban 
lesznek falási rohamaik. 

Ugyanakkor a reggelit rendszeresen kihagyó gyermekek és 
serdülők jelentősen magasabb testtömegindexszel rendel-
keznek, és nagyobb eséllyel tartoznak az elhízott testsúlyka-
tegóriába. E rossz szokásukat későbbi korban is megtartó fia-
talok kockázata a felnőttkori kardio-metabolikus megbetege-
désekre jelentősen megnövekedhet. De többféle egészségve-
szélyeztető magatartással, például a dohányzással, alkoholfo-
gyasztással, a fizikailag inaktív életmóddal, és a sok televízió-
nézéssel is összefügg a nap első étkezésének rendszeres el-
maradása. 

Mit mutatnak a kutatások? 

Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása elnevezésű, 
az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben megva-
lósuló nemzetközi kutatás (HBSC) 2018. évi felméréséről ké-
szült nemzeti jelentésből kiderült, hogy a diákok 32,3%-a soha 
nem reggelizik rendesen tanítási napokon. Mintegy 10%-kal 
nagyobb a minden ilyen napon reggelit fogyasztók aránya 
(42,7%). 

A lányokra kevésbé jellemző, hogy minden tanítási napon reg-
geliznek (39,0%), mint a fiúkra (46,5%). 

https://mdosz.hu/hun/wp-content/uploads/2016/09/2015-5-magyar-gyerekek-esfelnottek.pdf
https://mindsetpszichologia.hu/2017/06/21/teriteken-a-csaladi-ebedhogyan-hatnak-rank-a-kozos-etkezesek/
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Elszomorító tény, hogy az előző HBSC vizsgálathoz képest a 
hétköznap soha nem reggelizők aránya 3%-kal nőtt, míg több 
mint 5%-os a csökkenés a naponta reggelizők arányában. Az 
évfolyamok között mind a fiúknál, mind a lányoknál monoton 
csökken a naponta reggelizők aránya a fiatalabbaktól az idő-
sebbek felé haladva. 

 

A szülőkkel együtt történő étkezések inkább jellemzőek az 
esti, mint a reggeli időszakban FORRÁS: SHUTTERSTOCK 

A hétvégi reggelizést tekintve a fiatalok 10,6%-a válaszolt úgy, 
hogy soha nem reggelizik rendesen, míg közel háromnegye-
dük (72,6%) mindkét napon fogyaszt reggelit. A tanítási na-
pokhoz hasonlóan a hétvégi reggelizési szokásokban is folya-
matos csökkenés tapasztalható az 5. (82,2%) és a 11. évfo-
lyam (65,2%) között. 

Sajnos erre az időszakra is negatív tendencia jellemző a 2014-
es és 2018-as adatok összehasonlításában. A soha nem 

reggelizők aránya másfél százalékkel nőtt, míg a mindkét nap 
reggelizők aránya 4%-kal csökkent. 

A közös családi étkezések tekintetében a HBSC utolsó két vizs-
gálatának (2004, 2018) eredményei sajnos közvetlenül nem 
összevethetők, mivel a kutatás vezetői változtattak a kérdés-
feltevésen. Ugyanakkor az életkori és nemi mintázat hason-
lóan alakult a négy évvel ezelőttiekhez: 

általában a fiúkra és a fiatalabbakra jellemzőbb, hogy naponta 
vagy szinte minden nap együtt étkeznek a családdal.2014-ben 
még külön elemezték a kutatók a közös reggelizési és vacso-
rázási gyakoriságot, de 2018-ban már egy összevont kérdésre 
kellett a témakörben választ adni a gyermekeknek. Pedig a 
szülőkkel együtt történő étkezések inkább jellemzőek az esti, 
mint a reggeli időszakban. Legalábbis a 2014-es HBSC ered-
mények alapján, ami szerint: 

a diákoknak alig több mint ötöde reggelizett legalább az egyik 
szülőjével a hét nagy részében, a vacsorát tekintve azonban 
több mint kétszeres volt ez az arány. 

A különbség nem meglepő: a hét legtöbb napján valószínűleg 
az esték kevésbé zsúfoltak egy család napirendjében (leszá-
mítva a jelen koronavírus-fertőzés okozta helyzetet). Azon-
ban még a vacsorázási arányok is kedvezőtlennek mondha-
tók. 2014-ben a diákok 33,4%-a minden nap együtt vacsorá-
zott legalább az egyik szülőjével, míg a hetente legalább öt 
estén együtt vacsorázók aránya 46,9%-a volt. 
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Ám a diákok több mint ötöde még hetente egyszer sem ült le 
közös esti étkezésre a szüleivel, ami a lányokra és az időseb-
bekre fokozottabban jellemző. 

A HBSC vizsgálat 5., 7., 9., illetve 11. évfolyamos tanulók, azaz 
a 11-18 éves korosztály reprezentatív mintavétellel nyert ada-
tait elemzi. A fiatalabb, 4-10 éves gyermekek táplálkozási és 
fizikai aktivitási felmérésére hazánkban 2014-ben a Magyar 
Dietetikusok Országos Szövetsége, valamint a Nestlé Hungá-
ria Kft. összefogása révén került sor. A budapesti és kecske-
méti reprezentatív vizsgálat egyik eleme a reggelizési szoká-
sok kutatása volt, kérdőíves módszerrel és táplálkozási napló 
elemzéssel. 

 

A reggelire fogyasztott ételek és italok kiválasztásakor elsőd-
leges a gyermek ízlése FORRÁS: ORIGO 

Összességében elmondható, hogy a felmért gyermekek 30%-
a reggeli nélkül indul el otthonról, amelynek fő oka az időhi-
ány, illetve, hogy a gyermek nem éhes. A reggeli egészséges 

mivolta fontos a szülők számára, azonban a rendszeresen fo-
gyasztott ételek jellegéből az következik, hogy ez inkább csak 
elvi szinten jelenik meg. 

A reggelire fogyasztott ételek és italok kiválasztásakor elsőd-
leges a gyermek ízlése, amely általában fehér kenyérből ké-
szült, felvágottal párosított szendvics, zöldség nélkül, amin ér-
demes az egészséges táplálkozás ajánlásai, valamint a 2019. 
évi márciusi Táplálkozási Akadémia hírlevél javaslatai Regge-
lizéssel az egészségesebb mindennapokért alapján módosí-
tani. 

A hétköznapi reggeli esetében fontos tényező az idő, így a 
gyors elkészíthetőség felülírhatja, például a változatosságot. 
Hétvégén több idő jut a reggeli elkészítésére, s gyakrabban 
étkezik együtt a szülő a gyermekével, noha nem ez az az étke-
zés, amikor feltétlenül együtt van a család. 

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetben 2015-ben készült is-
kolai Egészségkommunikációs Felmérés (EKF) eredményei 
szerint a serdülők táplálkozási szokása erősen összefügg a 
családi mintával, a szülői modellel és a közösen eltöltött idő-
vel. Az egészséges étkezésre odafigyelő családtag jelenléte a 
legfontosabb védőfaktor a gyermek számára. Ugyanakkor a 
nem odafigyelő, vagy nem korlátozó szülői magatartás való-
színűsíti a gyakori kóla-, csipsz- és édességfogyasztást. 

Szakirodalmi adatok alapján a heti gyakoriságnál ritkább 
együttlét egyértelműen kedvezőtlen egészségi hatásokkal jár. 

AZ EKF vizsgálta, hogy a tanulók mennyi időt töltenek együtt 
szüleikkel, végeznek-e velük együtt otthoni/ház körüli, 

http://mdosz.hu/hun/wpcontent/uploads/2018/01/UD%202017-1_final.pdf
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&p%20ath%5B%5D=45&path%5B%5D=pdf
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mindennapi tevékenységeket. Az eredmény alapján a szülők-
kel közös aktivitások gyakoriság szerinti sorrendje alapján az 
első helyen a vacsorázás állt, mivel a tanulók 55,3%-a, tehát 
több mint fele vacsorázott együtt legalább a hét 5 napján szü-
leivel. Ezt a közös tévénézés, kultúrafogyasztás (41,1%), közö-
sen végzett házimunka (33,4%), közös tanulás (23%), együttes 
játék, sportolás (18,7%), és végül az együtt végzett kerti 
munka (17,2%) követte. 

A fenti kutatási eredmények alapján kimondható, a gyerme-
kek reggeli fogyasztását és a családdal való együtt töltött ét-
kezések számának növelését ösztönözni kellene, az egészsé-
ges táplálkozási magatartás és az egészséges életmód kialakí-
tásához, a társas kapcsolatok és készségek fejlesztéséhez. 

 

A családi együttlétek számos pozitív hatásának ismeretében 
érdemes közös étkezéseket, ételkészítéseket beiktatni a min-
dennapokba FORRÁS: SHUTTERSTOCK 

Az együtt töltött idő 

Az, hogy milyen gyakran ül össze a család közösen elfogyasz-
tani az ételt, sok mindentől függ. A magas szocio-ökonómiai 
státuszú családok többször esznek együtt, de ahol a szülők 
teljes állásban dolgoznak, másodállást, túlórát vállalnak, ott 
számottevően ritkább a közös étkezések száma és annak mi-
nősége. A gyermekek életkora is befolyásoló tényező: 

minél idősebb egy gyermek, annál több elfoglaltsága van, mi-
közben egyre nagyobb a szabadságvágya, egyre gyakrabban 
„bújuk ki" a közös programok alól. 

Mégis, amikor megtehetjük, a családi együttlétek számos po-
zitív hatásának ismeretében érdemes közös étkezéseket, 
ételkészítéseket beiktatni a mindennapokba. Ami persze szer-
vezést, tervezést, nagyobb időráhagyást igényel. Gondoljunk 
csak bele, amennyiben a gyermekek – főleg a kisebbek – se-
gítenek a konyhában, az bizony megnövelheti az ételek elő- 
és elkészítésének időtartalmát, és nagyobb felfordulással, 
rendetlenséggel járhat. 

Pedig érdemes minél több módon, életkoruknak megfelelően 
bevonni a csemetéket a különböző folyamatokba, 

a kerti veteményes/balkon fűszernövényeinek gondozásától 
kezdve a bevásárláson át, a sütés-főzés egyszerűbb vagy már 
bonyolultabb műveleteiig bezárólag. Ezek mind-mind közö-
sen eltöltött minőségi időt jelentenek, miközben erősíthetjük 
gyermekeinkben az egészségtudatosságot. 
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Ezt a törökvést segítheti például, ha a család azonos időpontra 
időzíti a reggelit vagy éppen a vacsorát, pl. este 7 és 8 óra 
közé. Máris van napi fix fél-egy óra, amikor egymásra figyel-
nek a közösség tagjai. Feloszthatók a feladatok is, ki mikor te-
ríti meg az asztalt, készíti el a salátát, vagy éppen mosogat el. 

Amennyiben módunkban áll, érdemes a gyermek minél ko-
rábbi életéveibe be-, vagy éppen visszacsempészni a minden-
napi közös étkezéseket, ételkészítéseket. A példamutatáson 
keresztül sok egyéb mellett megtanulja, hogyan illik az asztal-
nál ülni és enni, így nem lesz gond ha később közösségbe 
megy. 

A serdülők esetében jó hír: nyitottak arra, hogy maguk készít-
senek el néhány fogást. Az ételkészítésbe történő bevonással 
továbbadható a jó példa, a tradíció, az egyedi ízvilág, de mind-
eközben a szülők is tanulhatnak újszerű konyhatechnológia 
praktikákat, megismerkedhetnek új nyersanyagokkal. 

Újabb felmérések rámutattak arra, hogy azok az emberek, 
akik élvezik az aromákat, ízeket, textúrákat, örömüket lelik az 
étkezésben, nagyobb valószínűséggel találják jóízűnek az 
egészségesebb fogásokat is. A főzés, új menük, új alapanya-
gok felfedezése, az ételek elkészítése, tálalása élvezetes tevé-
kenység, örömöt okozó foglalatosság, ami az egészségi álla-
potra is jelentős, pozitív hatással bírhat, különösen gyerek-
korban. 

Az ünnepek szerepe 

Valamennyi kultúrában étellel várják azt, akit szeretnek, és aki 
viszont szeret, az meg is eszi a felkínált finomságot, még ha 

nem is éhes. Az ünnepi asztalnál elfogyasztott közös étkezés 
a biztonság és meghitt összetartozás jele. A legtöbb ünnep-
nek, különleges eseménynek elengedhetetlen része a családi 
étkezés, amely jelentősége az eddig ismertetettek alapján bő-
ven túlmutat az energiapótláson, a puszta tevékenységen. 

A születésnapok, esküvők, tradicionális ünnepek, mint a las-
san közeledő pünkösd is, lehetőséget teremt az együttlé-
tekre, étkezésekre és az azokat kísérő tevékenységekre. 

A szertartások része lehet például a karácsonyi ponty vagy 
pulyka közös kiválasztása, a gyerekekkel együtt, az ünnepi 
menü összeállítása, az egyszerűbb vagy éppen különlegesebb 
fogások elkészítése, a mézeskalács díszítése, alkoholmentes 
koktélok mixelése, ünnepi asztali- vagy éppen ehető kará-
csonyfadíszek alkotása (pattogatott kukoricafüzér, ehető fes-
tékkel díszített figurás kekszek) is. Így nem pusztán az ünnep, 
de az ünnepet kísérő események számos közös emléket, po-
zitív élményt teremtenek. 

Egy többnapos ünnep, pl. karácsony, húsvét, vagy éppen a 
pünkösd, azért valljuk be, hordoz magában némi kockázatot 
is, hogy a megszokottnál többet, esetleg több száz kalóriával 
többet veszünk magunkhoz a közös étkezések alatt. 

Megkóstolunk mindent, veszünk ebből is abból is. Már csak a 
szemünk kívánja, de még mindig nyúlunk az étel után. Ne fe-
lejtsük, az ember óhatatlanul átveszi, átveheti a többiek étke-
zési tempóját, és így gyakran nem a saját hasunk, hanem az 
dönti el, befejezzük-e az evést, hogy asztaltársaink letették-e 
a villát. Ezért a következő ünnepi étkezésnél figyeljünk jobban 
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a saját teltségérzetünkre, miközben jól érezzük magunkat sze-
retteink között az ebédlőasztal körül ülve. 

Forrás: MDOSZ 

Egymillió növény- és állatfaj áll a kihalás 
szélén 
ORIGO 2020.06.02.  

Az idei Környezetvédelmi Világnap házigazdája, Kolumbia, 
arra figyelmeztet minket, hogy az egészséges, élőlényekben 
gazdag természet alapvető fontosságú az emberiség szá-
mára, éppen ezért mindent meg kell tennünk, hogy megóv-
juk. A környezetvédelem egyik legjelesebb napján azonban 
azon is fontos elgondolkodni, hogy mennyit segíthet a kör-
nyezet tehermentesítésében egy olyan egyszerűen kivitelez-
hető lépés, mint a szelektív hulladékgyűjtés – főleg most, 
amikor jóval több időt töltünk otthon, így sokkal nagyobb 
mennyiségű szemetet is halmozunk fel. 

1974 óta minden év június 5-én megtartják az ENSZ által lét-
rehozott Környezetvédelmi Világnapot, melynek célja, hogy 
felhívja az emberek figyelmét a környezettudatosság fontos-
ságára. Az évek során az esemény a nyilvános tájékoztatás 
globális platformjává vált, amelyet széles körben – több mint 
100 országban – ünnepelnek. A Környezetvédelmi Világnapon 
minden évben más, a környezetet és ennek védelmét közép-
pontba helyező kérdéssel foglalkoznak, és a szervező orszá-
gok is váltakoznak. 

Az idei év témájának középpontjában a gyorsuló fajvesztés és 
a természeti világ sérülése elleni fellépés áll, tekintettel arra, 
hogy közel egymillió növény- és állatfaj áll jelenleg a kihalás 
szélén. A Környezetvédelmi Világnap 2020-as házigazdája Ko-
lumbia lett, hiszen a dél-amerikai ország rendelkezik az egyik 
legnagyobb faji sokféleséggel a világon: többek között mint-
egy 3500 orchideafajjal és a világ madárfajainak mintegy 19%-
ával dicsekedhet. 

 

Egy ritka orchideafaj (Dendrobium) FORRÁS: 
AFP/BRENDAN SMIALOWSKI 

„Az egészséges, biológiai sokféleségben gazdag ökosziszté-
mák alapvető fontosságúak az emberi lét számára, hiszen 
számtalan módon tartják azt fenn: többek között tisztítják a 
levegőt és vizeket, tápláló ételeket és természetes alapú 
gyógyszereket biztosítanak, és csökkentik a természeti 

https://mdosz.hu/hun/wp-content/uploads/2020/05/T%C3%A1pl%C3%A1lkoz%C3%A1si_Akad%C3%A9mia_H%C3%ADrlev%C3%A9l_2020_05_Kozos_etkezes_etelkeszites.pdf
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katasztrófák előfordulását. Úgy tűnik azonban, hogy az embe-
riség nem törődik eléggé a természet hanyatlásával, és to-
vábbra is fennáll a környezet mindennapos szennyezése. A 
Föld Napja mellett a Környezetvédelmi Világnapot is egyre 
többen ünneplik világszerte, ezért bízom abban, hogy ezek-
nek a kiemelt napoknak a segítségével egyre többekhez jut-
nak el a természet megóvása szempontjából igencsak fontos 
üzenetek" – mondta Miklós Zsolt, a Rondo Hullámkarton-
gyártó Kft. ügyvezető igazgatója. 

A Környezetvédelmi Világnap kapcsán azonban a szakember 
szerint azzal a témával is foglalkoznunk kell, hogy most min-
den eddiginél fontosabb odafigyelnünk a szelektív hulladék-
gyűjtésre és a környezetbarát csomagolóanyagok választá-
sára. 

„Az elmúlt hónapokban a korlátozások miatt az emberek nagy 
része a nap szinte minden percét otthon töltötte, ezért a meg-
szokottnál jóval több hulladék került a szemétbe az egyes ház-
tartásokban. Ez nagy mértékben károsíthatja a környezetet, 
ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megfe-
lelő módon, szelektíven gyűjtsük a szemetet, hiszen így bizto-
síthatjuk, hogy az újrahasznosítható anyagok visszakerüljenek 
a körforgásba." 

Veszélyben a biológiai sokféleség 
A FÖLDÖN EGYMILLIÓ FAJT FENYEGET A KIPUSZTULÁS, DE 
HAZÁNKBAN SEM SOKKAL JOBB A HELYZET 

Borsodi Attila – Kárpáti András 

2020. JÚNIUS 2. magyarnemzet.hu 

Radikális, rendszerszintű változásra van szükség ahhoz, hogy 
a jövőben ne kelljen tömeges fajkihalással és ökológiai össze-
omlással szembenéznie az emberiségnek. A Magyar Nemzet-
nek nyilatkozó szakértők arról beszélnek, hogy a természetes 
élőhelyek csökkenése miatt Magyarországon is egyre keve-
sebb a rovarok faj- és egyedszáma, és ez rendkívül rossz ha-
tással van a hazai madárvilágra is. Állítják: a baj nagy, a meg-
oldás pedig összetett. 

Miközben az agrárélőhelyeken folytatódott a madarak fész-
kelőállományának 2005 óta tartó csökkenése, ennek jelei már 
mutatkoznak a korábban növekedést mutató, erdőkben költő 
fajoknál is Magyarországon – erre hívta fel a figyelmet a na-
pokban kiadott elemzésében a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME). Az információk az egyesület ál-
tal Kelet-Közép-Európában 1999-ben elsőként elindított Min-
dennapi madaraink monitoringja (MMM) vizsgálatból szár-
maznak, amely a biológiai sokféleséget elemző programok 
között a világ élvonalába tartozik. Emlékeztettek rá, hogy eb-
ben a vizsgálatban hazánk főbb élőhelytípusaiban – standard 
módszerekkel – 114 madárfaj állományát számlálják a fészke-
lési, 2000 óta pedig a téli időszakban is. Közép-, illetve Kelet-
Európában elsőként nemcsak a gyakori madárfajok állomá-
nyaiban bekövetkező változásokat követik nyomon, hanem az 
ország főbb élőhelyeinek vizsgálatával a természeti állapot 
rendszeres, éves monitorozását is. 
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Az 1999 és 2019 között eltelt 21 év adatainak részletes elem-
zéséből kiderül, hogy az Európai Unióban jelentős csökkenést 
mutató mezőgazdasági biodiverzitási indikátorok értékei Ma-
gyarország 2004-es EU-s csatlakozásig stabilak voltak, majd az 
ezt követő második évben csökkenni kezdtek. Aggodalomra 
ad okot az is, hogy a hazai erdei élőhelyeknél 2017-ig tapasz-
talható stabil és növekvő értékek 2018–2019-ben megfordul-
tak, és azóta ezeken a területeken is csökkenés következett 
be. 

– A több mint két évtizedes adatsorok átfogó elemzése alap-
ján megállapítható, hogy az állománycsökkenés a hosszú távú 
(a Szaharától délre) vonulók mellett immáron a rövid távú (az 
európai Mediterráneumba) vonulóinkat is érinti. Ez alapján 
kijelenthető, hogy az elmúlt években az élőhelyek és a klíma 
változásának egyre több vesztese és egyre kevesebb nyertese 
van Magyarországon is – emelték ki. 

Az elemzésben rámutattak arra, hogy jelentős, évi öt százalé-
kot meghaladó állománycsökkenést két fajnál – a réti tücsök-
madárnál és a kerti poszátánál – állapítottak meg. Huszon-
nyolc madár esetében mérsékelt, évi öt százalék körüli állo-
mánycsökkenést tapasztaltak, ezek közé tartozik többek kö-
zött a bölömbika, a fehér gólya, a barna rétihéja, a fogoly, a 
fürj, a fácán, a bíbic, a kakukk, a búbospacsirta, az erdei pa-
csirta, a mezei pacsirta, a füsti fecske, a nádirigó, de még a 
házi veréb is. Tizennyolc faj hazai állománya stabilnak tekint-
hető, ezek közé tartozik például az egerészölyv, a molnár-
fecske, a barázdabillegető, az ökörszem, a fülemüle, a sárga-
rigó, a mezei veréb és a nádi sármány. Emellett örömteli hír, 

hogy két madárnál – a nagy kócsag és az örvös galamb – je-
lentős, évi öt százalékot meghaladó, 34 fajnál pedig mérsékelt 
állománynövekedést tapasztaltak. 

 

Színpompás tollazat, félmillió forintos eszmei érték. A szala-
kóták is a mérsékelten fenyegetett fajok közé tartoznak 
Fotó: MTI/Kovács Attila 

Kevés az élőhely és a táplálék 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ki-
emelte, hogy a csökkenést mutató harminc madár között ma-
gas az agrárélőhelyeket dominánsan használó fajok (70 száza-
lék) és a hosszú távon vonuló fajok aránya (53 százalék). – An-
nál a 36 fajnál ugyanakkor, ahol növekedést tapasztaltak, az 
agrárélőhelyeket használók aránya mindössze 22 százalék, a 
hosszú távon vonuló fajok esetében pedig csak 14 százalék, 
ami jelzi e két csoport fenyegetettségét. Az egyesület az okok 
között említette, ha eltűnnek a mezőgazdasági tájból a vizes, 
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bokros élőhelyek és azok a mezsgyék, ahol megtelepedhet-
nek a madarak, akkor a természet egységének megbomlása 
magával hozza a kedvezőtlen folyamatok sorát. Vagyis ha 
csökken a területek sokfélesége, akkor az ott levő sokszínű 
növény- és rovarvilág is eltűnik, így a madarak sem jutnak 
megfelelő táplálékhoz. 

Tehát a biológiai sokféleség nemcsak a madaraknál, hanem a 
nekik eleségül szolgáló rovaroknál is csökken. Merkl Ottó, a 
Magyar Természettudományi Múzeum főmuzeológusa a Ma-
gyar Nemzetnek elmondta, hazánk területén körülbelül 35 
000 rovarfaj található, amelyeknek a faj- és egyedszáma je-
lentősen zsugorodott az elmúlt évtizedekben. Példaként em-
lítette, hogy a fecskék is azért ritkán látott vendégek Magyar-
országon, mert a táplálékuk, a repülő rovarok száma kevés. 
Rámutatott azonban arra, hogy Magyarországon nagyon pon-
tos vizsgálatok nem voltak a témában, mert se pénz, se ember 
nincs erre. 

– Van a múzeumunkban egy hatalmas plakát Budapest lep-
kepolgárai címmel, amelyen két összeállítás található. Az 
egyik a főváros területén 1900-ban élő lepkéket mutatja be, a 
másik a száz évvel későbbi állapotokat rögzíti úgy, hogy az az-
óta Magyarországról eltűnt fajok helyén üres hely van. Sajnos 
elképesztő a különbség – mutatott rá a szakember. Kifejtette: 
ennek egyik elsődleges oka, hogy egy sor élőhely eltűnt Ma-
gyarországon. Merkl Ottó megemlítette, hogy az 1970-es 
évek végén egyetemistaként Káposztásmegyeren gyűjtve sa-
játította el a rovarászat fogásait, de az akkori gazdag 

élőhelyek helyén ma már lakótelepek és kibetonozott pata-
kok vannak. 

– A rovarok egyedszáma egy-egy év alatt drámaian, csaknem 
százszázalékosan csökkenhet. Eltűntek például Magyarorszá-
gon az idős erdők, így az azokhoz kötődő rovarfajok is nagyon 
megfogyatkoztak. Ilyen például a remetebogár, amely mára 
csaknem eltűnt. A nappali lepkék száma is nagyon csökkent – 
emelte ki. Merkl Ottó az okok között említette az intenzív me-
zőgazdaság erőteljes térnyerését és a vegyszerek használatát, 
emiatt nagyon sok természetes élőhely megszűnt. 

Tízből négy kétéltű eltűnhet 

Az IPBES (a biodiverzitás és az ökoszisztéma-szolgáltatások 
védelmével foglalkozó kormányközi platform) tavaly tavasz-
szal adta közre jelentését, amely a világ ökológiai állapotáról 
még borúsabb képet fest. A tanulmány szerint a fajok tízszer 
gyorsabban halnak ki az elmúlt tízmillió év átlagához képest, 
s a Föld becsült nyolcmillió állat- és növényfajából csaknem 
egymilliót fenyeget kipusztulás, sok közülük évtizedeken belül 
tűnik el. Mint írták, a jelenleg ismert 5,9 millió szárazföldi faj 
közül mintegy félmilliónak nincs esélye hosszú távú túlélésre, 
ha nem állítják helyre az élőhelyeiket. A kétéltűeknek negy-
ven százaléka van kipusztulóban, így a több mint hatezer bé-
kafaj közül is számos eltűnhet. Az óceánok őserdeiként emle-
getett korallzátonyok életközösségeinek egyharmadát fenye-
geti a pusztulás, így elsősorban a korallokat, a cápákat, a cá-
pák közeli rokonait – például a rájákat –, valamint a különböző 
tengeri emlősöket. 
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A nappali lepkék száma is egyre kevesebb Fotó: MTI/Róka 
László 

A tanulmány azt is megállapította, hogy a tudomány által ed-
dig vizsgált szárazföldi, édesvízi és tengeri gerincesek, vala-
mint gerinctelenek és növényfajok negyedét veszélyezteti ki-
halás. A becslések szerint a rovarok tíz százaléka is kihalóban 
van. A fajkihalás egyik fő oka az egyre nagyobb méreteket öltő 
élőhelyvesztés: napjainkig harminc százalékkal csökkent a 

sértetlen szárazföldi élőhelyek nagysága. A tanulmányban fi-
gyelmeztetnek: több mint hat patás állatfaj valószínűleg kihal 
vagy csak fogságban lesz esélye a túlélésre, ha nem teszünk 
valamit azonnal a megmentésükre. A szárazföldi röpképtelen 
emlősök közel felét, a veszélyeztetett madaraknak pedig a 23 
százalékát olyan fajok teszik ki, amelyeknek elterjedését az 
éghajlatváltozás veti vissza. 

A napjainkig eltűnt fajok száma is jelentős: legalább 680 ge-
rinces faj kipusztulását okozta emberi tevékenység a XVI. szá-
zad óta. A múlt század kezdetétől pedig átlagosan húsz száza-
lékkal csökkent az őshonos fajok egyedszáma a szárazföldi 
élőhelyeken. Ötszázhatvan étkezési vagy mezőgazdasági 
hasznosítású háziasított emlősfajta pusztult ki 2016-ra, és to-
vábbi ezer van veszélyben. A háziasított madárfajták három 
és fél százaléka tűnt el az említett esztendőig. 

Le kell győzni a profitéhséget 

– Mindaddig, amíg nem tesszük meg a globális társadalmi, 
pénzügyi és gazdasági rendszereink gyökeres átalakítását 
célzó lépéseket, világunknak az ökológiai összeomlással és tö-
meges fajkihalással kell szembenéznie – erre hívta fel a figyel-
met a jelentés kapcsán a Magyar Természetvédők Szövetsége 
(MTVSZ). A szervezet hangsúlyozta: fel kell hagynunk azzal, 
hogy az éghajlatváltozásról, akár a biológiai sokféleség csök-
kenéséről mint távoli, jövőbeni fenyegetésről beszéljünk, és 
amit ennél is nehezebb tudatosítani, hogy ezekkel a válságok-
kal nem külön-külön, hanem egységes egészként kell megküz-
denünk. 
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– A jelentés joggal mutat rá a fő kiváltó okokra, az iparszerű 
mezőgazdaságra és halászatra, az infrastrukturális beruházá-
sokra, a bányászatra, az energiatermelésre, a fakitermelésre, 
az ültetvényekre és a nagy, biomassza-alapú erőművekre. 
Ezeket tetézi a végtelen növekedés és túlfogyasztás. Miköz-
ben mindennek csak egy szűk réteg élvezi előnyeit, ezek a te-
vékenységek sok esetben csak növelik a szegénységet, az erő-
szakot, a konfliktusokat, és fokozzák sokak természeti környe-
zetének pusztulását – hangsúlyozták. 

Az MTVSZ jelezte: képesek vagyunk jobb világot építeni, meg 
tudjuk állítani a biológiai sokféleség összeomlását. A korona-
vírus-járvány is rámutatott arra, hogy ehhez nem kevesebbre 
van szükség, mint egy radikális és rendszerszintű változásra, 
amely szakít a vég nélküli növekedésen, a profiton alapuló hi-
bás gazdasági modellel. Ezért indított az MTVSZ Életigenlő 
társadalmat és gazdaságot! címmel aláírásgyűjtést a honlap-
ján száz közéleti személy támogatásával. A petíció aláírói saját 
életük változtatásának ígérete mellett rendszerszintű változá-
sokat követelnek a döntéshozóktól, mint a természeti erőfor-
rások csökkentett használata, a helyi önellátás előnyben ré-
szesítése, a vállalati felelősség kikényszerítése és az erkölcs 
megújítása. Az MTVSZ hozzátette: a járvány talán az utolsó le-
hetőséget kínálja arra, hogy alapvetően átgondoljuk hozzáál-
lásunkat a természethez és a fejlődéshez. 

Megváltozott a híres brit időjárás? Érdekes 
rekord dőlt meg 
ORIGO 2020.06.02.  

Az idei május volt a legnaposabb hónap az Egyesült Király-
ságban az 1929-ben megkezdett mérések óta - jelentette be 
hétfőn a brit meteorológiai szolgálat (Met Office). 

Met Office közlése szerint idén májusban a napos órák száma 
elérte a 266-ot, ami egy órával több az 1957 júniusában mért 
korábbi rekordnál. A mutatók szerint továbbá az idei volt az 
eddig mért legszárazabb május Angliában - mindössze a havi 
átlagcsapadék 17 százalékát mérték -, és a második legszára-
zabb Walesben. A havi esőzések mértékét 1862 óta követik 
nyomon. 

A meteorológiai szolgálat szerint az idei volt az eddig mért leg-
naposabb tavasz az Egyesült Királyságban:626 napsütéses 
órát mértek, ami jócskán meghaladta a korábbi, 1948-ban 
született 555 órás rekordot. 

"A tavaszi napsütésre vonatkozó adatok még a nyári hóna-
pokban is szokatlannak számítanának, és csupán három olyan 
nyár van, amely a napos órák tekintetében túlszárnyalná a 
2020-as tavaszt" - jegyezte meg egy közleményben Mark 
McCarthy, a Met Office országos klímainformációs központjá-
nak vezetője. 

A szakember szerint a száraz és napos időjárás elsődlegesen 
a hosszú időn át tartó magas légnyomással áll összefüggés-
ben.Ez gátolta a felhőképződést és az esőzést az Egyesült 
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Királyság területe felett, lehetővé téve, hogy rengeteg napsü-
tés érje a felszínt. 

A német szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) múlt pén-
teki közlése szerint Németország is az - 1951 óta mért - egyik 
legnaposabb tavaszán van túl. A csaknem kétezer mérőállo-
más adatainak előzetes kiértékelése szerint március és május 
között a napos órák száma elérte a 705-öt - ez naponta átla-
gosan 8 napsütéses órát jelent -, ami jelentősen meghaladja 
a tavaszi időszakra jellemző 467 órás átlagot. 

A DWD szerint továbbá az idei volt az 1881 óta mért hat leg-
szárazabb tavasz egyike Németországban. 

(MTI/Reuters/AP/Hszinhua) 

Hat másodpercenként egy labdarúgópá-
lyányi őserdő tűnt el a Földön 
ORIGO 2020.06.02. 

Hat másodpercenként egy labdarúgópályányi őserdő tűnt el 
a Földön tavaly, a harmadik legtöbb a 2000-es évek kezdete 
óta - közölte kedden a World Resources Institute. 

Az intézet szerint 2019-ben 11,9 millió hektár trópusi esőerdő 
vált fakitermelés vagy tűzvész áldozatául, közte 3,8 millió hek-
tárnyi érintetlen, az élővilág sokfélesége szempontjából kü-
lönleges jelentőségű erdő. Csak 2016-ban és 2017-ben pusz-
tult el a tavalyinál több érintetlen erdőség. 

Különösen sok őserdőt irtottak ki Brazíliában (1,4 millió hek-
tár), Kongóban (475 millió hektár) és Indonéziában (324 millió 

hektár). Bolíviában és Ausztráliában olyan sok erdő vált tüzek 
martalékává, mint még soha a feljegyzések kezdete óta. 

 

Amazóniai erdőirtás FORRÁS: AFP/ERNESTO BENAVI-
DES 

Természetvédelmi szervezetek a World Research Institute ve-
zetésével kísérik figyelemmel az erdőterületek alakulását a vi-
lágon a Global Forest Watch projekt keretében, egyebek közt 
műholdak segítségével. 

(MTI) 

Rizst, kávét, búzát termesztenének a hét 
emír sivatagi országában 
ORIGO 2020.06.02.  
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A rizs jelenthetné a jövőben a sivatagi ország, az Egyesült 
Arab Emírségek élelmiszer öneállátásnak az alapját, számol 
be arról a Bloomberg. A Covid-19 járvány ugyanis arra ösz-
tökélte a hét emírség szövetségét, hogy határozott lépése-
ket tegyen kitettségének csökkentésében az élelmiszer-ellá-
tás területén. 

Nehéz lenne az Egyesült Arab Emírségekre úgy tekinteni, mint 
kiterjedt, jelentős mezőgazdasági műveléssel bíró országra. A 
döntően forró klíma, a szárazság, a nyári időszakban a sivata-
gos területeken nem egyszer 50 Celsius fokot elérő hőmér-
séklet mellett, továbbra is igen valószínűtlennek tűnik az, 
hogy az ország területét hamarosan ellepik a gazdagon termő 
földek. 

Márpedig, úgy tűnik, ha kiterjedt gazdálkodás folytatására 
nem is, de az élelmiszerimporttól való jelentős függésének 
csökkentésére mégis csak készül az arab ország, mégpedig a 
mezőgazdaság, a haszonnövények otthoni termesztésének 
jelentős fejlesztésével. Erre pedig a koronavírus-járvány adta 
meg az újabb, erőteljes löketet. 

Az ország most élelmiszereinek mintegy 90 százalékát külföld-
ről hozza be, a Covid-19 járvány viszont annyira súlyosan érin-
tette az ellátási és beszállítói láncokat, hogy az Emírségek ve-
zetése úgy döntött, felgyorsítja az otthoni növénytermesztési 
programokat. 

"Az egész Emírségek számára elsődleges fontosságúvá vált a 
helyi termesztés" - mondta Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, az 
Emírségek fenntarthatósággal és a klímaváltozás kérdéseivel 

foglalkozó minisztere. A kormánytag egy interjúban arról is 
beszélt, a koronavírus "erős üzenetet" jelentett az országnak, 
hogy próbáljanak meg minél több lábra állni, és hogy közpon-
tilag támogassák az innovációkat. 

 

Illusztráció FORRÁS: WIKIPEDIA/ISAGANI SER-
RANO/CPS/2008 IRRI.SOME RIGHTS RESERVED./ISAGANI SER-
RANO 

Azt a miniszter nem árulta el, mennyit fordítanak mezőgazda-
sági innovációra, arról viszont beszélt, hogy milyen technoló-
giai megoldások jöhetnek szóba a forró klímájú országban. 

Az egyik ilyen, Szaúd-Arábiában már bevezetett, forgóperme-
tező megoldás, amely az ültetvényeken sokkal gazdaságo-
sabbá teszi a korlátozott mennyiségű víz felhasználását. Az 
arab olajkirályságban már évtizedek óta termesztenek így bú-
zát. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-02/rice-in-the-desert-pandemic-spurs-uae-to-grow-more-of-its-food
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De a miniszter nagy reményeket fűz olyan,a földfelszín alatt 
kiépített rendszerekhez, melyek révén optimalizálni lehet a 
talajvíz-használatot. 

Az Egyesült Arab Emírségeknek mindemellett több mint 60 
országban vannak farmjai, melyek révén kielégítik az otthoni 
szükségleteket. A kormányzat ezek számát is növelni kívánja. 

Adódik a kérdés: mi lehet az első, élelmiszeripari haszonnö-
vény, mely a mostani kormányzati törekvések középpontjá-
ban állhat? 

Úgy tűnik, az első ilyen a rizs, annak is egyik délkelet-ázsiai 
változata. 

Az elmúlt hónapban - egy dél-koreai agrárszakemberekkel 
megvalósított közös projekt keretében - közel 2 tonnát taka-
rítottak be abból Sarzsában. A sikerben pedig - szól a beszá-
moló - oroszlánrésze volt annak, hogy az ültetvényt nem ön-
tözték, hanem a talajba telepített rendszerrel látták el vízzel, 
sokkal gazdaságosabb módon. Ráadásul a víz nem természe-
tes talajvíz volt, hanem sótalanított tengervíz, melyet az Emír-
ségek viszonylag könnyedén tud igény szerinti mennyiségben 
előállítani. 

A próba-ültetés sikere új lendületetet adhat a sivatagi nö-
vénytermesztésnek. 

Az Emírségek a világ hetedik legnagyobb rizsvásárlója, évi 
nagyjából 1,2 millió tonnával. 

Így, bár a betakarított rizs mennyisége elenyésző a szükségle-
tekhez képest, arra ad ösztönzést, hogy az ország folytassa a 

mezőgazdasági innovációk megvalósítását, és ezzel csök-
kentse függőségét az élelmiszerek importjától. 

Al Zeyoudi azt is elárulta, a következő növények, amivel pró-
bálkoznak majd, a kávé és a búza lesz. 

 

 

 

 


