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Gelencsér András

Nincs jól működő földi „termosztát”
Az elmúlt kétmillió év drámai éghajlatválto-
zásai arra tanítottak meg bennünket, hogy 
amikor az éghajlati rendszer kibillent adott 
állapotából, akkor öngerjesztő folyamatai 
révén még emberi léptékkel mérve is vi-
szonylag gyorsan megszaladt. Nincs jól mű-
ködő földi termosztát, az éghajlati folyama-
tokat pedig nem tudjuk teljes bizonyossággal 
előre jelezni – véli dr. Gelencsér András, az 
MTA-PE Levegőkémiai Kutatócsoport veze-
tője, a Pannon Egyetem rektora, aki szerint 
tudományosan vitathatók a párizsi klíma-
csúcs eredményei. 

A klímaváltozással kapcsolatos politikai 
egyezmények egytől egyig nehezen szület-
tek meg. Csaknem kétszáz kormány akaratát 
nem egyszerű egyetlen egyezményben ösz-
szefoglalni. A korábbi kísérletek kudarcaihoz 
képest ezért a decemberi párizsi klímacsúcs 
komoly előrelépésnek tekinthető. Úgy tűnik, 
formálódik egyfajta konszenzus arra vonat-
kozóan, hogy valamit mindenképpen tenni 
kell a globális éghajlatváltozás megfékezése 
érdekében. Ami a lépések mikéntjét jelenti, 
az viszont tudományosan vitatható. 

A klímacsúcs résztvevői arra tettek vállalást, 
hogy 2°C-ban maximalizálják a globális át-
laghőmérséklet emelkedését az iparosodás 
előtti szinthez viszonyítva. Mindemellett a 
párizsi klímacsúcs nem hozott konkrét cse-
lekvési terveket és vállalásokat. A megálla-
podás több, mint ami eddig történt, mégis 
kevés, ha azt nézzük, hogy a klímaváltozás 
mennyire előrehaladott folyamat. Minden jó 
szándékú törekvés ellenére ez a megállapo-
dás elkésett. Sokkal hamarabb kellett volna 
azokat az intézkedéseket meghozni, ame-
lyeket még most is csak terveznek. 

A hőmérséklet-változás 2°C-ban való maxi-
malizálása is tudományosan vitatható. Azon 
a feltételezésen alapul, hogy az ez alatti hő-
mérséklet-növekedés esetén a Földön nem 
indulnak be olyan folyamatok, amelyek az 
éghajlati rendszer változásait visszafordít-
hatatlanná teszik. Csakhogy erre semmilyen 
garancia sincs! Az éghajlat nem úgy működik, 
hogy egy határértéken belül semmi gond, a 

felett egytized fokkal viszont már megállít-
hatatlan folyamatok indulnak be. 
Tovább súlyosbítja a problémát, hogy azok 
a folyamatok, amelyeket el akarunk kerülni, 
már most, az eddigi beavatkozások hatásá-
ra is tapasztalhatók. Ilyenek az önmagukat 
felerősítő úgynevezett pozitív visszacsa-
tolási folyamatok, amelyek felgyorsítják az 
éghajlatváltozást. Többségüket az éghajlati 
rendszer tehetetlensége miatt nem tudjuk 
befolyásolni, megállítani. Ilyen például a ten-
gerszint emelkedése vagy a gleccserek álla-
potváltozása. 

A párizsi klímacsúcson tett vállalások el-
sődlegesen az üvegházhatású gázokra vo-
natkoznak, azon belül is kiemelten a szén-
dioxid-emisszió visszafogását célozzák. 
Az éghajlati rendszer azonban ennél sokkal 
bonyolultabb, több tényező által meghatá-
rozott. Ezekkel adott esetben például még 
látványosabb eredményt lehetne elérni, 
mint csupán a szén-dioxid-kibocsátással. 
Gondoljunk például a levegőszennyezésből 
származó koromrészecskékre, amelyek ég-
hajlatra gyakorolt hatása közismert: elnye-
lik a napsugárzást, és így befolyásolják a 
hőmérsékletet. Kibocsátásuk csökkentése 
nemcsak az éghajlatváltozás fékezése ér-
dekében, hanem a légszennyezés mérséklé-
se, továbbá a járulékos hatások, például az 
emberi egészségre gyakorolt hatás miatt is 
fontos. Nem utolsósorban ennek a szennye-

zőanyagnak a korlátozásával azonnali ered-
ményt lehet elérni, míg a szén-dioxid hosszú 
tartózkodási ideje miatt csak évtizedes-év-
százados skálán várható javulás. 

A gazdaság szempontjából meghatározó 
országok, elsősorban az Egyesült Államok 
és Kína azok, amelyek az üvegházgáz kibo-
csátásában is élen járnak. De szintén szá-
mottevő emisszió tulajdonítható a BRIC-
országoknak és a nyugat-európai fejlett 
ipari országoknak is. A legnagyobb névleges 
kibocsátó Kína. Viszont ha fi gyelembe vesz-
szük, hogy a Kínában gyártott termékek hol 
találnak gazdára, akkor az importőr államok 
felelőssége is felmerül a kérdésben. Nem 
mindegy, hogy a szén-dioxid-kibocsátást 
annak az országnak tulajdonítjuk, ahol az 
ipari és mezőgazdasági termelés történik, 
vagy a termékeket felhasználóknak. Ha job-
ban megvizsgáljuk, a kínai kibocsátás mö-
gött sokszor nyugat-európai és amerikai 
felhasználás áll. 

Magyarország üvegházgáz-kibocsátása 
ugyan eltörpül a nagy kibocsátóké mellett, 
mégis több tennivaló akad a globális vál-
lalás teljesítésével kapcsolatban. Az ener-
giatakarékosság és az energiahatékonyság 
növelése amellett, hogy hozzásegít minket 
a kibocsátás csökkentéséhez, hazánk ener-
giafüggését is mérsékelheti. A kibocsátás 
szempontjából relatíve kedvező, hogy vil-
lamosenergia-termelésünk jelentős részét 
Paks adja. Ami még Magyarországon lehető-
ség, az a földhasználatváltás, az erdősítés, 
amely a szén megkötésében és így a nettó 
kibocsátás csökkentésében lehet a segítsé-
günkre. 

Összefoglalva elmondható, hogy a párizsi 
klímacsúcson tett nyilatkozatnak már év-
tizedekkel korábban meg kellett volna szü-
letnie. Hatékonysága és eredménye a jövőre 
nézve ugyanakkor erősen kérdéses. A széles 
körű politikai konszenzus pozitív előrelépés 
a korábbiakhoz képest, de ez nem kielégítő 
és messze nem elégséges ahhoz, hogy a már 
beindult változásokat megfordítsuk, vagy 
legalább megállítsuk. 


