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2017ben is voltak extrém jelenségek 



Az eddigi tíz legmelegebb év közül kilencet 2000 óta mértünk 
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A tíz legmelegebb év 



Három stagnáló év után 2017-ben ismét nő a globális 
kibocsátás 



A felmelegedés folytatódik… 



Érdekes dolgok történnek a szénenergia körül… 



Beruházások és új kapacitások a tiszta energia területén 



Miért születhetett meg a Párizsi Megállapodás? 



Több, mint 300 vállalat egy Mexikónyi kibocsátást csökkentene 



Mi a helyzet a hazai vállalati éghajlatvédelemben? 
Felmérés a Figyelő TOP200 alapján (2016) 



A vállalati éghajlatvédelem átvilágítása 

Vizsgált vállalatok ágazati megoszlása 



Jellemzően nincsenek konkrét éghajlatvédelmi célok és hosszú távú 
stratégiák 



Ágazati eredmények 
Kevés „Igen”…. 



A beszállítói láncban sokkal nagyobb kibocsátás-csökkentési 
potenciál van… 



A megyék/régiók szerepe az éghajlatvédelemben is gyorsan nő…. 



Már nekünk is vannak megyei klímastratégiáink 



De vajon milyenek a jó vállalati, megyei, települési klímastratégiák? 

Ambiciózus: Tartalmaznak konkrét, tudományosan 
megalapozott célokat (1.5-2oC-os forgatókönyvnek 
megfelelő kibocsátás-csökkentési pálya és cél 2050-re).  

Kivitelezhető: konkrétan tartalmazza a felelősöket, 
határidőket és konkrét finanszírozást is hozzárendel. 

Konkrét elköteleződés: Vezetői szinten tartalmaz 
konkrét elköteleződést és nyomon követést.  

Hatókör: Összhangban vannak azzal, amelyet a 
vállalat/megye/település megtehet (eszközrendszer) 



Az első sikeres hazai klímavédelmi LIFE+ pályázat főszereplői helyi 
önkormányzatok 
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A projekt célja a vízzel kapcsolatos éghajlati eredetű jelenségekhez 
való alkalmazkodás 

Villámárvizek hatása 
kisvízfolyásokon 

Nem hasznosított szürke 
vizek 

Nem hasznosított vizes 
élőhelyek 

Talajerózió 

Anyagnyerőhelyek 
hasznosítatlansága 

Vízkészlethiány 

Gyakori extrém csapadék-
események 

Belvíz és árvíz 
veszélyeztetettség 

Aszályérzékenység 



És a helyi önkormányzatok koordinációs szerepének javítása és 
Természetes Vízmegőrző megoldások tesztelése 

Püspökszilágy 

•Villámárvizek hatásainak csökkentése 

oldaltározással 

•Hordalék-visszatartás 

Bátya 

•Anyagnyerőhely 

bevonása a csapadékvíz-

gazdálkodásba 

•Talajvíz-pótlás 

•Rekreáció 

Rákócziújfalu 

•Belvíztározás 

•Kültéri csatornák bevonása a 

vízvisszatartásba 

Tiszatarján 

•Vízvisszatartás 

helyreállított hullámtéri 

vizes élőhelyekben 

•Hullámtér-gazdálkodás 

Ruzsa 

•Szürke víz visszatartás 

•Csatornahálózat bevonása  a 

vízvisszatartásba és a 

mezőgazdaság közös 

alkalmazkodásába („zöldítés”) 

 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 

Vaszkó Csaba 
vaszkocs@gmail.com 
Mobil: +36 30 586 6688 
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