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Éghajlatváltozás – Mit mond a tudomány?  

Az éghajlatváltozás problémaköre rengeteg 

megválaszolandó kérdést vetett fel. Néhány 

fontosabb kérdés: 

• Van-e éghajlatváltozás? 

• Ha változik az éghajlat, akkor mi várható? 

• Természetes eredetű, vagy az emberiség 

okozza? 

• Ha az emberiség okozza, hogyan kerülhető el? 

Problémát okozott a tudományos konszenzus hiánya, 

továbbá a tudományos eredményeket nem értették 

a döntéshozók. 

1988-ban az ENSZ Környezetvédelmi Programja 

(UNEP) és a Meteorológiai Világszervezet (WMO) 

létrehozza az Éghajlatváltozási Kormányközi 

Testületet (IPCC), amely kommunikációs hídként 

szolgált a tudományos élet és a politikai döntéshozók 

között. Az IPCC feladata, hogy tudományosan 

megalapozott információkat nyújtson 

• földi éghajlat megváltozásának kockázatáról 

• A drámai változásokat elkerülhetővé tévő 

beavatkozásokról 

• Az elkerülhetetlenül bekövetkező változásokra 

való felkészülésről 

A legfrissebb tudományos eredményeket rendszeres 

időközönként publikálják. A legutóbbi a 4. Értékelő 

Jelentés 2007 novemberében jelent meg. Néhány 

fontosabb megállapítás: 

• Az éghajlati rendszer melegedése vitán felül áll 

• Az elmúlt fél évszázad melegedése példa nélküli 

az elmúlt 1300 évben 

• Nagyon valószínű, hogy ez az emberi eredetű 

ÜHG kibocsátás miatt történik 

• A XXI. sz-ban várható hatások jóval felülmúlják 

az elmúlt századét 

• Régiónként nagyon eltérő hatás várható, de 

mindenütt egyre növekvő költségekre kell 

számítani  

• Ha 2000-es szinten stabilizálnánk, akkor is 

további 0,6 °C-os melegedés várható (büntető 

melegedés)  

• Az alkalmazkodnunk kell a múltbéli kibocsátások 

miatt elkerülhetetlen változások miatt 

• Ezek költségei, korlátai még nem világosak 

számunkra 

• A hatások elkerülhetők, csökkenthetők, vagy 

késleltethetők, ha csökkentjük a 

kibocsátásainkat 

• A legszigorúbb csökkentési célok betartásával is 

minimális az esélyünk a 2 fokos cél tartására 

Két fokos cél: Nem közvetlenül az IPCC 

terminológiájából ered, de szemléletes. A cél az, 

hogy az ipari forradalom előtti globális 

átlaghőmérséklethez képesti melegedés ne haladja 

meg a 2 ⁰C-ot. Ellenkező esetben ugyanis az 

éghajlatváltozás katasztrofális méreteket ölt mind az 

emberiség, mind a földi ökoszisztéma számára. A két 

fokból 0,7-et már 2000-ig elhasználtunk.  

A katasztrofális éghajlatváltozás elkerülése 

érdekében stabilizálni kell a légköri üvegházhatású 

gázok koncentrációját. Minél magasabb szinten 

stabilizálunk, annál kisebb az esély a katasztrófa 

elkerülésére. Az elméletben még elérhető legkisebb 

stabilizációs szint 450 ppm (milliomod térfogatrész) 

szén-dioxid egyenérték körüli, ehhez napjainkban 

kellene tetőznie a világ kibocsátásának. Ekkor még 

minimális esély van a két fokos cél tartására, efölött 

ez az esély megszűnik. 

 

1. Kérdések 

2. Válaszok 

Forrás: IPCC 



Energia Klub – Sajtóreggeli összefoglaló lapok #2 

ENERGIA KLUB - 1056 Budapest, Szerb u. 17-19. - Tel: +36 1 411 3520 - Fax: +36 1 411 3529  -  www.energiaklub.hu 

A magyarországi hatásokat vizsgálva az elmúlt 

évtizedben kimutatható hazánkban az éves 

átlaghőmérséklet növekedésének trendje, és 

emellett az éves csapadékösszeg csökkenése. Az 

Alföld egyes területein éveken keresztül előfordul, 

hogy 500 mm alatti az éves csapadékösszeg, ami 

félsivatagi éghajlatnak felel meg.  

A jövőt vizsgáló kutatási projektek még nem 

zárultak le, de az előzetes eredmények azt 

egyértelműen mutatják, hogy a hőmérséklet – 

évszakonként ugyan eltérő mértékben, de – 

emelkedni fog századunk végére.  A téli évszakban 

jelentősen nő a csapadék mennyisége, míg a nyári 

évszakban jelentősen csökken.  

 
Az évszakok hőmérsékletváltozása  

Forrás: Prudence kutatási projekt 

Magyarország számára az éghajlatváltozás miatt 

kialakuló vízhiány okozza az egyik legnagyobb 

kihívást, ugyanis az előrejelzések a talajvízszint 

további, drámai mértékű csökkenését mutatják, 

valamint a nagy folyóink vízhozama a nyári kisvizek 

idején a mostani minimum felére is csökken. 

Az éghajlatváltozás gazdasági vonatkozásait 

vizsgálja 2006 őszén publikált ún. Stern-jelentés. A 

dokumentum egyértelműen fogalmaz: az 

éghajlatváltozás a valaha látott legnagyobb kihívás 

elé állítja a világgazdaságot. A jelentés szerint az 

üvegházgáz kibocsátás-csökkentésre úgy kell 

tekinteni, mint a jövőbe történő befektetésre, 

hiszen a hathatós, gyors kibocsátás-csökkentés 

előnyei messze felülmúlják annak költségeit.  

A jelentés szerint az 1990-es szinthez viszonyított 

80%-os csökkentés esetén a világ összesített GDP-

je +4 és –12% közötti tartományban változhat. A 

század közepére az 550 ppm-es stabilizációs szint 

költsége a világ összesített GDP-jének 1%-a körül 

valószínűsíthető. Amennyiben a csökkentés 

elmarad, úgy a világgazdaságot néhány évtized 

múlva 5%-20%-os gazdasági veszteség sújta majd. 

Összehasonlításul a 2008-as pénzügyi krízis során 

világszinten 1% alatti visszaeséssel kalkulálnak.   

A globális éghajlatváltozás a Föld 

energiaháztartásának megváltozása miatt indult 

meg, amely túlnyomó részben annak köszönhető, 

hogy az emberiség megváltoztatta földi légkör 

összetételét. Ez a változás emberi léptékkel lassú 

ugyan, de földi léptékkel drámaian gyorsan zajlik. A 

kérdés kezeléséhez az emberiség és a természet 

kapcsolatát teljesen új, fenntartható alapokra kell 

helyezni. 

Országos Meteorológiai Szolgálat - www.met.hu 
ELTE Meteorológiai Tanszék - http://nimbus.elte.hu/res-h.html 
IPCC (Kormányközi Éghajlatváltozási Testület) - http://www.ipcc.ch/ 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KVVM) – klíma - http://klima.kvvm.hu/ 
Stern jelentés - http://www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm 
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