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https://masfelfok.hu/2019/05/20/globalis-felmelegedes-1-5-fok-10-teny-ipcc-eghajlati-kulon-jelentes/ 

A klímaváltozás, ami látszólag a tudomány és a döntéshozók „ügye” 



Egy térben és időben látszólag távoli probléma 



A klímaváltozás hatása érezhető 
az életünk minden területén 



Mindannyian tehetünk róla, és mindannyian tehetünk ellene. 
„közös, de megkülönböztetett felelősségünk”-ről 



A technológia hasznos és szükséges, de nem megoldás mindenre. 



• A társadalom sérülékenyebb, mint az éghajlati rendszer 
vagy az ökoszisztémák. Az előzőek mellett az ismert 
civilizációs létezésünk van veszélyben. Többet 
veszthetünk, mint amit most képesek vagyunk ebből 
felfogni. 

• A változás már elindult, és ez csak gyorsulni fog, a kérdés 
az, hogy az egyes ember és a társadalom mennyire képes 
ehhez alkalmazkodni. 

• Lassú visszacsatolások vs. gyors visszacsatolások. 

• A változás és a változtatás kényszere az élet minden 
területére ki fog terjedni, és ez hatványozottan érinti a 
városokat és azok lakosságát. 

• A megelőzés sokkal olcsóbb és hatékonyabb, mint a 
kármentés. A környezet- és klímavédelmi cselekvés 
mindannyiunk jóllétét javíthatja, ellenállóbbá teheti a 
társadalmat a jövő válságaival szemben. 



Veszélyek és kockázatok 

• Szélsőséges időjárási események fokozódása (városi 
hősziget jelenség, villámárvizek stb.) 

• Ebből fakadó többlethalálozás, egészségügyi 
kockázatok, infrastruktúra rongálódás 

• Vízhiány, ellátási láncok sérülékenysége 

• Bizonyos munkák időszakos ellehetetlenülése (pl. nyári 
fizikai munka a szabadban, építőipar stb.) 

• Növekvő légszennyezettség 

• A városi élet megváltozása miatt szuburbanizáció, 
agglomerációba költözés, növekvő környezeti terhelés 
és stressz mindenkinek 

• Az ezek összességéből fakadó mentális problémák és 
szorongás 



https://masfelfok.hu/2020/06/29/egyre-inkabb-el-fogjak-mosni-az-orszagot-a-villamarvizek-ha-nem-alkalmazkodunk/ 

https://masfelfok.hu/2019/08/13/a-klimavaltozas-hatasa-egeszsegunkre-es-az-egeszsegugyre-magyarorszagon/ 



Megoldások: cselekvő egyén, cselekvő társadalom 

• A tagadás nem ment meg minket 

• Az apátia és a kétségbeesés elleni legjobb gyógyszer a 
cselekvés 

• Tájékozódás >> Tudás >> Elköteleződés 

• Egyéni cselekvés és közösségi cselekvés – egyik sem 
megy a másik nélkül! 

• „választott vezetőink valójában a választott 
követőink” 

• Relokalizáció, mikroközösségek (lakóközösség; 
energiaközösség, kosárközösség stb.) 

• A relatív stabilitás után az állandó változékonyságra 
és alkalmazkodásra való felkészülés, a megszokott 
megoldások nem fognak működni 



Köszönöm a figyelmet! 

További információk 
https://masfelfok.hu/  

https://masfelfok.hu/
https://masfelfok.hu/
https://masfelfok.hu/

