
 

Megfulladunk?! 
Légzőszervi megbetegedésekkel foglalkozó orvosok uniós összefogást sür-
getnek az éghajlatváltozás egészségügyi hatásainak enyhítésére 
 
 
Eddig is tudtuk, hogy a hőség a négy éven aluliakat, a hetven éven felülieket, a kerin-
gési és a cukorbetegségben szenvedőket különösen veszélyezteti. A decemberi kop-
penhágai éghajlatvédelmi világkonferenciára készülve a légzőszervi betegségekre sza-
kosodott orvosok is akcióprogramokat sürgetnek. A Levegő Munkacsoport 
aggasztónak tartja, hogy a központi és helyi döntéshozatalban az éghajlatvédelem in-
kább csak a retorika szintjén szerepel. 
 
 
A civil szervezetek fellépései 
 
A Levegő Munkacsoport és más civil szervezetek az utóbbi időszakban több alkalom-
mal figyelmeztették a döntéshozókat az éghajlatváltozással kapcsolatos felelősségük-
re. Így például felhívták a figyelmet a széndioxid-kereskedelemből származó bevéte-
lek szabályos elköltésének szükségességére: március 2-án Gyurcsány Ferenc minisz-
terelnöknek, május 12-én Bajnai Gordon miniszterelnöknek1 írtak nyílt levelet, június 
17-én pedig a Greenpeace tüntetett a Miniszterelnöki Hivatal előtt2. Ugyanezen a na-
pon Szabó Imre környezetvédelmi miniszter sajtóközleményt adott ki a Zöld Beruhá-
zási Rendszerről3. Néhány nappal később megjelentek az épületek energiatakarékos-
ságát támogató pályázatok kiírásai.4

 
A zöld szervezetek július 22-én levelet írtak Bajnai Gordon miniszterelnöknek és Varga 
István gazdasági miniszternek az uniós források átcsoportosításával kapcsolatban.5 
Válasz egyelőre nem érkezett. 
 
Július 23-án az energetikai miniszterek tanácskoztak egy öko-hatékony, versenyképes 
európai gazdaság kialakításáról, a svéd elnökség szorgalmazására.  Terveik szerint 
2020-ig 20 millió uniós épületet kívánnak felújítani, részben a strukturális alapok se-
gítségével.6  
 
Látványos megmozdulás keretében petíciót adott át öt civil szervezet a pénzügymi-
niszter részére, a fővárosi buszok lecserélését sürgetve.7

 
 
Figyelmeztetnek az orvosok 
 
Augusztus elején európai orvosok hívták fel ismét a figyelmet a levegőminőség javítá-
sának fontosságára.8 Az European Respiratory Journal című szaklapban augusztus 1-
jén nyilvánosságra hozott jelentés szerint a légzőszervi megbetegedésben szenvedők 
körében hatszor nagyobb a korai halál veszélye a globális felmelegedés miatt. Míg 1 
Celsius fok hőmérséklet-emelkedés a népesség átlagában 1-3 százalékkal, addig a 
légzőszervi megbetegedésben szenvedőknél 6 százalékkal növeli a halálozást. Megbíz-
ható előrejelzések és az éghajlatváltozásra adott közös uniós válaszok jelentősen ja-
víthatják az életesélyeket. 
 

www.levego.hu  
 



 

Két ismert orvosi szervezet, az Európai Légzőszervi Társaság (European Respiratory 
Society, ERS) és az Egészség és Környezet Szövetség (Health and Environment 
Alliance, HEAL) nemrég közös közleményben9 sürgeti a klímaváltozás hatásainak és a 
légzőszervi megbetegedések költségeinek összevetését, valamint megfelelő akcióter-
vek kidolgozását. 
 
A HEAL, amely 60 orvosi szervezetet képvisel, az egészségügyben dolgozók speciális 
képzésére, a politikusok nagyobb felelősségvállalására és a koppenhágai klímacsúcson 
az egészségügyi szervezetek együttes fellépésére szólít fel. 
 
Genon Jensen, a HEAL igazgatója szerint hatékony klímapolitika és az ezt eredménye-
ző jobb levegő akár évi 25 milliárd euró egészségügyi kiadást és rengeteg szenvedést 
takaríthatna meg. 
 
Budapest, 2009. augusztus 1. 
 
Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
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Svéd Elnökség az Európai Unióban 
Emlékeztető  
a 2009. július 23-i Európai Energiahatékonysági Akcióterv üléséről 
 
 
A 27 uniós tagállam mellett Norvégia, Törökország, Izland, Svájc, az Európai Parla-
ment, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA), az európai Befektetési Bank (EIB), va-
lamint a Halmstad Egyetem képviseltette magát. Az ülésen új ötletek hangzottak el az 
Európai Bizottság novemberre tervezett koncepciójához. 
 
 
Az energiahatékonyság meghatározó eleme az öko-hatékony gazdaságnak  
 
A beszélgetés kiinduló pontja az Öko-hatékony Európai Gazdaság (A European Eco-
efficient Economy) elnevezésű elnökségi beszámoló volt, amely azt bizonyítja, hogy 
lehet egyszerre válaszokat adni az éghajlatváltozás kihívásaira, és ugyanakkor a ver-
senyképességet és az energiaellátás biztonságát is javítani. Az öko-hatékony gazda-
ság a klímaváltozás, az erőforrások hatékony felhasználása, ipari megújulás, innová-
ció, vállalkozásbarát környezet és versenyképesség elvárásait egyaránt kezelni képes. 
Ennek érdekében a politika részéről integrált megközelítés szükséges, amely a megle-
vő szinergiákat használja ki, üzleti lehetőségeket és új munkahelyeket teremt. 
 
Nobuo Tanaka, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója mutatta 
be, hogy mennyire fontos az üvegházgázok (ühg) csökkentése szempontjából az 
energiahatékonyság. Szerinte ez a legfontosabb tényező a kibocsátás csökkentésében, 
valamint olyan gazdasági növekedésben, amely nem jár együtt az üvegházgázok nö-
vekedésével. Bátorította a nemzeteket szigorúbb épületenergetikai gyakorlat megva-
lósítására és beszélt a közigazgatás példamutatásának fontosságáról. Energetikai for-
radalomra van szükség, amelyben az energiahatékonyság kulcsszerepet tölt be. 
Tanaka úr kifejezte a reményét, hogy az EU ebben vezető szerepet vállal, és a többie-
ket is nagyobb aktivitásra készteti.   
 
Az előadást követő vita során az energiaminiszterek hangsúlyozták az energiahaté-
konyság szerepét a gazdaság talpraállításában és az ühg csökkentésében. Néhány mi-
niszter arról beszélt, hogy az akcióterv új iparágak és új munkahelyek létrehozásához 
is hozzájárul.  
 
 
Az új Energiahatékonysági Akcióterv 
 
A. Piebalgs, az EU energiaügyi biztosa erős politikai elkötelezettséget sürgetett. Kap-
jon az energiahatékonyság központi szerepet az új akciótervben kell. Az új terv né-
hány szektorra fókuszál. Az egyik ilyen az építési ágazat: 2020-ig 20 millió épület 
korszerűsítését kívánják megvalósítani. További javaslat az, hogy 2020-ra min-
den új épület alacsony energiájú legyen. Az Európai Bizottság új kezdeményezése a 
Példás (smart) Európai Városok. Tagállamonként 1-2 város támogatást kaphat ahhoz, 
hogy a 2020-ra kitűzött energiahatékonysági célokat túlteljesíthesse. Piebalgs szerint 
komoly előrelépésekhez kötelező érvényű célokra, koncentrált lépésekre van szükség. 
Ugyanakkor nem akar a tagállamok nyakába újabb terheket varrni.  
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A soron következő spanyol elnökség kijelentette, hogy folytatja majd az akciótervet, 
igyekszik elfogadtatni az Európa Tanács határozatait. 
 
 
Több figyelmet a primer energiának 
 
Figyelmet kell fordítani az energiarendszerünk jelenlegi hatalmas veszteségeire. Sven 
Werner professzor szerint a hőveszteségek nagyobbak az energia előállítása során, 
mint az összes hasznosított hő. A csökkentés érdekében és azért, hogy a hőt közvet-
lenül a primer forrásokból nyerjük, a rendszer egészét kell áttekinteni. (Egyes meg-
újuló energiafajták csak hőtermelésre használva gazdaságosak. – A fordító megjegy-
zése.) Több delegáció említette meg, hogy a primer energia kérdéskörére az energia-
hatékonyság szempontjából jobban oda kell figyelni. 
 
 
Akcióterületek 
 
Több miniszter hangsúlyozta az új technológiák, az innováció fontosságát az akció-
tervben. A kis- és középvállalkozásokra külön is oda kell figyelni. Helyi hálózatok, 
kapcsolt termelés, mikro-generátorok, új közlekedési eszközök, mint például az elekt-
romos járművek fontos szerepet játszanak a hatékonyság növelésében. 
A közszféra szerepéről és az érvényes szabályozások végrehajtásáról is sokan beszél-
tek. Javasolták, hogy dolgozzanak ki az európai közszféra számára energiahatékony-
sági célértékeket.  
 
A végfelhasználók és a döntéshozók képzését sem szabad kifelejteni. Az egyik legna-
gyobb akadály az információhiány. 
 
 
Az energiahatékonyság finanszírozása 
 
Ticau asszony, aki az épületek energetikai teljesítményével kapcsolatos irányelv jelen-
téstevője az Európai Parlamentben, a finanszírozást látja az egyik legnagyobb aka-
dálynak. Arra bátorította a tagállamokat, hogy a strukturális alapokat ennek szolgála-
tában használják fel.  
 
Ek asszony parlamenti képviselő is az energiahatékonysággal kapcsolatos teendőket 
hangsúlyozta.  
 
Az Európai Beruházási Bank igazgatója, Christopher Hust szerint az EIB kölcsönei az 
európai alapok hatékonyabb kihasználását tudják segíteni. Az energiahatékonyság és 
a megújulók prioritások az EIB-nél. Bárhol Európában jogosultak a támogatásra 
az olyan projektek, amelyek legalább 20%-kal csökkentik az energiahaszná-
latot. Az EIB támogatja a Polgármesterek Szövetsége (Covenant of Majors) kezde-
ményezést. A Bizottsággal együttműködve kibocsátja az új ELENA programot az ener-
giahatékonysági programok technikai segítségnyújtásához. 
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Energiahatékonysági célok 
 
Az energiaminiszterek egyetértenek abban, hogy az energiahatékonyság növelése a 
leggazdaságosabb tevékenység a 20-20-20 célérték eléréséhez. 
A miniszterek elismerték a szigorú energiahatékonysági célok politikai jelentőségét, de 
további egyeztetéseket javasoltak a kötelező célértékekről.  
 
 
 
Forrás: 
http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.10326!menu/standard/file/Summary%20EEAP%20session.pdf
 
 
Fordította: B.E., Levegő Munkacsoport 
 
 
 
                                                 
1 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/bajnai-kvotazarolas_0905.pdf  
2 
http://www.youtube.com/watch?v=9MkoqhFkrhU&eurl=http%3A%2F%2Fgreenpeace.hu%2F&feature=pl
ayer_embedded  
3 http://www.kvvm.hu/index.php?pid=4&sid=82&khid=2321  
4 http://www.kvvm.hu/index.php?pid=1&sid=1&hid=2362   
5 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/halat-v-halot_0907.pdf  
6 http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.10326!menu/standard/file/Summary%20EEAP%20session.pdf 
(Magyar fordítását ld. a következő oldalon!) 
7 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/pm10-buszok-oszko_0906.pdf  
8 http://erj.ersjournals.com/cgi/content/full/34/2/295, http://erj.ersjournals.com/cgi/reprint/34/2/295  
9 http://env-health.org/IMG/pdf/PR_BonnEU_delegation_100609__fINAL.pdf  
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