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Környezetünk
és a változások

A felismerés
és a válaszok

A „csúcs-szint”
és Párizs ?

Marabu rajza a „2015 – a sorsfordító év” című - a szegénység leküzdésével is foglalkozó 
fenntartható fejlődési célok és az új klíma-megállapodás előkészítéséről szóló –

íráshoz (Faragó T.), 2015. március 9., Népszabadság
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A KÖRNYEZET,
amelyet veszélyeztetünk

A földi környezetre 
– ennek részeként a globális éghajlati rendszerre –

gyakorolt emberi hatások erősödnek.



A földi környezet viszonylag stabil állapotban, 
azaz viszonylagos egyensúlyban – „egészségi 
állapotban” – volt az emberi történelem utóbbi 
néhány ezer éves időszakában  
ezen belül: nagy változékonyság
fontos jelzőszám: átlagos felszíni hőmérséklet 

Erősödő emberi hatások
Fosszilis tüzelőanyagok növ. mértékű használata

19.sz. elejétől (Ipari Forradalom kibontakozásától) 
20.sz. közepétől (népesség, termelés, fogyasztás robbanás) 

 szén-dioxid kibocsátás 
gyorsuló ütemű növekedése

Földhasználat-változás
erdőirtás, mezőgazdasági hasznosítás, urbanizáció .. 

 vegetáció, földfelszín széntározási
kapacitásának csökkenése

Mezőgazdasági, ipari, közlekedési 
tevékenységek bővülése

 más üvegházhatású gázok
kibocsátásának növekedése is (metán stb.)

Számos más globalizálódó környezeti hatás ..

A globális felszíni átlaghőmérséklet-anomália 
(„0”: 1961-1990) www.globalwarmingart.com

A KÖRNYEZET
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2014: *

Az üvegházhatású gázok: 
főbb emberi (antropogén) kibocsátási források

www.adb.org/sites/default/files/publication/31213

Üvegházhatású gázok kibocsátása 1970-2010
CO2 CH4 N2O F-g (IPCC WGIII 2014, Fig SPM.2)

http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:2000_Year_Temperature_Comparison_png
http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:2000_Year_Temperature_Comparison_png
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjRxqFQoTCPe1v4HFpMgCFcc8GgodemICKw&url=http://www.adb.org/sites/default/files/publication/31213/mongolia-making-grasslands-sustainable-herders-livelihoods.pdf&psig=AFQjCNFgboNqH84a1cgWKgxGEpAjcvrf4Q&ust=1443901106228856
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjRxqFQoTCPe1v4HFpMgCFcc8GgodemICKw&url=http://www.adb.org/sites/default/files/publication/31213/mongolia-making-grasslands-sustainable-herders-livelihoods.pdf&psig=AFQjCNFgboNqH84a1cgWKgxGEpAjcvrf4Q&ust=1443901106228856
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A VÁLTOZÁSOK
észlelése

A földi környezet állapotában 
tendenciaszerű változások figyelhetők meg, 

amelyeknek esetenként 
súlyos társadalmi-gazdasági hatásaik vannak. 



A földi környezet állapota változik
lassú, tendenciaszerű változásokat nehéz kiszűrni 

a rövidebb távú nagy változékonyság miatt
a természeti és az emberi eredetű tényezők

együtt hatnak a környezeti rendszerre

Tendenciaszerű környezeti hatások
üvegházh. gázok: légköri mennyiség növekedése
glob. felszíni átlaghőmérséklet emelkedése
tengerek savasodása, átlagos tengerszint emelkedése
gleccserek visszahúz., északi sarki jégtakaró fogyása
szélsőséges met./hidromet. események, 

extrém/rekord értékek sokasodása

Társadalmi-gazdasági hatások
körny. + társ-gazd. „hajtóerők” következményei
extrém aszályok, árvizek, villámárvizek stb.:
víz-, élelmezés-, környezetbiztonsági problémák
migrációs folyamatok: környezeti menekültek
hőhullámok:
vízgazd., mezőg., egészségügyi következmények
változó klimatikus viszonyok:
járványügyi, mezőg. kártevőkkel kapcs. hatások

tengerszint-emelkedés:
hatásai a partmenti térségekre (növekvő aggodalmak)

A szén-dioxid koncentráció emelkedése 
(280 pmm felett) 1958- (Mauna Loa adatai)

A VÁLTOZÁSOK
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Globális felszíni hőm.-anomália 1880-2014 
(0: 20.sz) 1880:-0,13°C 2014:+0,74°C www.ncdc.noaa.gov

Leghosszabb hőhullám/év 1901-2015.07.19.) Bp
(>27C/>3nap) Lakatos M. et al., www.met.hu

40%
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A FELISMERÉS:
az okok és a felelősség azonosítása

A változások okainak, folyamatának feltárása szükséges
a megfelelő beavatkozásokhoz, válaszintézkedésekhez.

E globális környezeti problémáért viselt felelősség ügye 
lett e téren a nemzetközi együttműködés 

legkritikusabb politikai kérdése. 



A tudományos bizonyosság erősödése
globális rendszerre gyakorolt hatások és „tünetek” 

közötti ok-okozati összefüggések feltárása:
1938 fosszilis tüzelőa-k használata  égh-v. (Callendar)
1988 IPCC: 1. jelentés 1990

Legújabb értékelés: 2014 (IPCC 5. jelentés)
Eddig:

*antropogén ühg-kibocsátások gyorsan növekednek, 
oka főként a népesség- és gazdasági növekedés

* üvegh. gázok (CO2, CH4, N2O) légköri koncentrációja
magasabb, mint bármikor az elmúlt 800.000 évben

* rendkívül valószínű, hogy ez a 20. század közepétől 
megfigyelt felmelegedés legfőbb okozója.

Ezután:
* minden becslés:21.sz. felszínközeli hőm-emelkedés
* hőhullámok nagy valósz-gel gyakrabban, hosszasabban
* nagy csapadék: intenzívebb, gyakoribb több régióban
* tenger: melegedés,savasodás, szint-emelk. folytatódik
* súlyosbodó társadalmi-gazdasági hatások 

A felelősség
közös, de megkülönböztetett felelősség ..

* eddigi kibocsátások legnagyobb része a fejlettektől, 
de a fejlődök hozzájárulása gyorsan növekszik 

* a legkevésbé fejlettek a legsérülékenyebbek

a fejletteknek kell vezető szerepet vállalniuk:
* kibocsátás-szabályozásban   
* fejlődők / legkevésbé fejlettek támogatásában

A FELISMERÉS
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CO2-kibocsátások 1750-2010 és az időszak
összesített értékei (IPCC WG III fig. TS.2)

ICs

DCs
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A VÁLASZOK:
az első óvatos beavatkozások

A mind kockázatosabbnak ítélt globális probléma 
veszélyéről nemzetközi politikai egyetértés alakult ki. 

Viszont 
a felelősséggel kapcsolatos konfliktusok,

a fennmaradó tudományos bizonytalanságok, 
az érintett ágazatok tehetetlensége és érdekei miatt 

nagyon óvatosak lettek a kezdeti beavatkozások.



Az elsődleges beavatkozások
óvatosság: 

* tudományos bizonytalanságok, 
* beavatkozások „mellékhatásai” miatt

ENSZ-egyezmény 1992: 
a glob. probléma elismerése
el kell(ene) kerülni a klíma/környezeti rendszerre

gyakorolt veszélyes hatást 
elővigyázatosság elve
fejlett országok 

* 2000: kibocsátás nem lesz magasabb mint 1990-ben
* fejlődők támogatása .. 

Kiotói Jegyzőkönyv 1997:
konkrétabb intézkedések
fejlett országok: 

* 2012-ig kibocsátások átlagosan 5%-os csökk.
nagyobb figyelem már a klíma-sérülékenységre

Az első válaszok elégtelennek bizonyultak: 
* kibocsátások gyorsan növekedtek: 2004-re +70%
* visszafordíthatatlan változások 

és kockázatos hatások esélye tovább nőtt

A VÁLASZOK
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Összesített ühg-kibocsátások
(GtCO2eq/yr) 

1970-2004: +70%
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A „CSÚCS-SZINT” 
okai és eddigi eredményei

A kezdeti lépések nagyon elégtelennek bizonyultak 
a globális probléma fékezésére. 

Az újabb megfigyelések és tudományos elemzések alapján 
tíz évvel ezelőtt új nemzetközi egyeztetések kezdődtek 

a hatékonyabb intézkedések érdekében.



Pontosabb becslések: hatékonyabb fellépés kellene
Kiotói J hatályos 2005: USA és fejlődők vállalásai nélkül
Tud. jelentés 2007 (IPCC): rosszabb helyzet és kilátások
Új tárgyalások 2005/2007-, cél: új glob. megállapodás

Miért lett a magasszintű pol. ügye?
kibocsátások: kulcsfontosságú ágazatok jelene/jövője

* energiag., közlekedés, mezőg., erdőgazd., ipari tev-k
* jelentős változtatások: kibocsátás-szabályozás ..

(de fosszilis tüzelőanyagoktól való erős függés) 
sérülékenység: kulcsfontosságú ágazatok jelene/jövője

* vízg., mezőg., erdőg., energiag., egészségügy,  term.-v.
* jelentős intézkedések: alkalmazkodás .. 
glob. együttműködési vetületek: számos területen

* É-D kapcs-k: eltérő felelősség okán (jóllét, erőf-használat, techn.)
* É-D kapcs-k: eltérő sérülékenység okán (alkalmazk. kapacitások)
* D: „feltörekvő gazdaságok”; legkevéssé fejlettek szerepe 
* Ny-K kapcs-k: „átalakuló gazd.” KKE- országok helyzete
* multinacionális vállalatok szerepe

Koppenhágai csúcstalálkozó, 2009:
tanulságos eredménytelenség: ..
Azóta: 
2011/2012: Kiotói J. „meghosszabbítása” 2020-ig (Doha 2012)

-18% ICs(-5) 2020-ig, de kb. -10% összes fejlettre;  hatályos?
2011- Új „egyetemes” megállapodás előkészítése: 2015?

A „CSÚCS-SZINT” ..
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Koppenhága 2009
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PÁRIZS: 
kilátások

A tudomány szerint szükséges célok és 
a közös pol. akarattal elérhetőnek látszó kompromisszum 

között nagy a különbség. 

A Párizsi Megállapodás legalább megerősíthetné 
a fokozódó kölcsönös függőség elismerésével 

a hatékonyabb klímapol. együttműködés lehetőségét, kereteit
(kibocsátás-szabályozás, alkalmazkodás, finanszírozás, technológia ..)



A PÁRIZSI KILÁTÁSOK
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Az új megállapodás előkészítése, Bonn 
2015. szept.: civilek jelzik, hogy 

alig maradt idő az új megállapodásig

2010 2030

Globális kibocsátások  2025 2030 2050
<2°C kritériumhoz (UNEP-EGR, 2014)

Miről kellene megállapodni
Kibocsátás-csökkentés (2010-hez képest)

+ glob. kibocsátás -15% 2030-ig (~40-70% 2050-ig)

+ 2030 fejlettek átlag -32%, fejlődőké nem növekszik
+ közös cél leosztása arányos felelősség szerint 
Együttműködés az alkalmazkodásban

+ ”klíma-sérülékeny” társ-k jelentős támogatása
+ károkat és veszteségeket elszenvedők kártalanítása
Erdők: az erdőirtás mérséklése, ennek támogatása
Klíma-finansz., technol. együttm.: 100 M$/év 2020-

Karbon-piac /Átláthatóság /Megfeleltetés szabályai

Miről lehetne legalább megállapodni
Kibocsátás-csökkentés (2010-hez képest)

+ glob. kibocsátás -10% 2030-ig (~40-50% 2050-ig)

+ mindenki eldönti mivel járul hozzá a közös célhoz 
Együttműködés az alkalmazkodásban

+ támogatás növelése, károk-veszteségek elismerése
Erdőgazd, Fin.-tech., Karbonpiac, Átláth., Megfelelt. 

rendszer keretei, alapjai: részletek kidolgozása majd

Szándékok 2015. okt. 1-ig (147 INDC)
Kibocsátás-csökkentés (2010-hez képest)

+ glob. kibocs. + 11-22% 2030-ig (56,7: 53,1-58,8GtCO2eq)

+ nagyon sok feltétellel (erdők, karbonpiac, finansz. ..)
minden témakör: nyitott ..

2030-ra 10-15% csökk.
kellene 2010-hez képest



Nemzetközi klímapol. együttműködés: ~három évtizede kezdődött.
Eddig: keretegyezmény, jegyzőkönyv és „meghosszabbítása” 2020-ig. 
Megfigyelés, tud. értékelés: glob. éghajlatv-ról tud. bizonyosság 
erősödött; fennmaradt bizonytalanságok mellett is elég ismeret 
e folyamatról és a beavatkozás mértékéről, lehetőségeiről 
A „klíma-probléma” nem oldható meg önmagában:
messzemenően összefügg számos más nemzetközi együttműködési 
témakörrel és környezeti problémával. 

A Párizsi Megállapodás (az 1992. évi egyezmény égisze alatt): 
* továbbra is a közös, de megkülönböztetett felelősség elve

mentén határozhatja meg az egyes országok teendőit 
a közösen elhatározott, 2030-ig terjedő célok eléréséhez; 

* tekintetbe kell venni, hogy gyorsan változnak az országok
részesedései a globális környezetterhelésben és
képességeik e probléma kezeléséhez;

* az országcsoportok álláspontjai távol vannak egymástól 
a legfontosabb tárgyalási témakörben (egyelőre ..): 
(kibocsátás-csökk., alkalmazkodás, finanszírozás, átláthatóság ..)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Faragó T., Bartholy J., 2014: Egy hathatós globális éghajlatvédelmi megállapodás szükségessége 

és akadályai. Magyar Tudomány, 2014/5, 594-602. o http://www.matud.iif.hu/2014/05/07.htm

Faragó T., 2007: A globális éghajlatváltozás veszélye és a nemzetközi együttműködés. Külügyi 
Szemle, VI/1 79-94. o. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1702/1/FT_KlimaPolitika.pdf

Faragó T., 1981: Éghajlat és társadalom. Magyar Tudomány, 1981/7-8, 503-509. o.

ÖSSZEFOGLALÓ, KÖVETKEZTETÉSEK
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Az Egyezményben és a
Kiotói Jegyzőkönyvben 
Részes Felek ülésszaka, 
2015. nov. 30.- dec. 11.


