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HUMÁNÖKONÓMIA

Az ENSZ tavaly decemberi klímakonferenciájának 195 résztvevő országa közel kéthetes megfeszített tárgyalássorozat után fogadta el az 
első egyetemes klímamegállapodást, az úgynevezett Párizsi Megállapodást. Az ezt aláíró államok vállalták, hogy a globális átlaghőmérséklet-
emelkedést 2°C alatt tartják, illetve rögzítették elkötelezettségüket, hogy lehetőség szerint 1,5°C alá csökkentik ezt az értéket. Az eredmé-
nyesség érdekében 2023-tól ötévenként felülvizsgálják a célok teljesítésének folyamatát, így nyomon követhetővé és összevethetővé válnak 
az országok eredményei. A Párizsi Megállapodás aláírásával az országok globálisan vállalták a célok teljesítését, ugyanakkor az egyes orszá-
gok vállalásait nem tartalmazza a dokumentum, ebben kompromisszumot kellett hozniuk a konferencia résztvevőinek.
Összeállításunkban arra kerestük a választ, hogy valóban történelmi áttörés következett-e be klíma fronton Párizsban, vagy csupán egy 
újabb, soha be nem tartott dokumentummal gyarapodott a klímatárgyalások hosszú története. 
(Az összeállításban szereplő cikkeket Szám Dorottya készítette.)

VÉLEMÉNYEK A KLÍMACSÚCS UTÁN

Tisztelt Tagszervezetünk!

A 2015 végén Párizsban elfogadott klíma-
megállapodás hatalmas történelmi lépést 
jelent bolygónk fosszilis tüzelőanyagoktól 
mentes jövőjének újragondolása felé. 
A világ 195 országa – köztük olajexportáló ál-
lamok is – végre megegyezett abban, hogy a 
globális átlaghőmérséklet emelkedését jóval 
2°C alatt tartja, sőt – sokak meglepetésére 
– még tovább is mentek: az iparosodás előtti 
szinthez képest a 1,5°C-os növekedési korlát 
betartása érdekében tesznek erőfeszítéseket. 
Ez a bátor lépés a fosszilis tüzelőanyagok 
használatának végét javasolja 2050-re. Erre 
35 éven belül kerül sor – még sokan megél-
jük. A 14 éves fi am éppen annyi idős lesz ak-
kor, mint most én. Gondoljon csak bele, sok 
ember könnyen visszaemlékszik arra, mi tör-
tént 35 évvel ezelőtt: Jimmy Cartert Ronald 
Reagan váltotta az USA elnöki székében; a 
moszkvai nyári olimpiai játékokat bojkottálta 
többek közt az USA, Japán, az NSZK és Kína; 
megölték John Lennont; Először vetítették a 
mozikban A birodalom visszavág című fi lmet.  
Szóval mennyire ambiciózus ez a vízió a 35 
évvel ezutáni világunkról? John Kerry, az 
USA külügyminisztere jól kifejezte a dolog 
merészségét, amikor azt mondta: „A célunk 
nem kevesebb, mint a globális gazdaság tar-
tós átalakítása.”
Ez természetesen nem történik meg au-
tomatikusan. A megállapodással több mint 
190 nemzet fogadta el ezt a változtatást, 
mint kívánatos célt. Mégis, a tudomány azt 
mondja, hogy az egyes nemzetek által be-
nyújtott felajánlások eredményei 3°C és 7°C 
közötti hőmérséklet-emelkedést vetítenek 
előre, amely túlmutat a megállapodás által 

elfogadott 2°C-os határon, avagy globális 
korláton. Örülünk annak, hogy a végső meg-
állapodás megköveteli: az országok ötévente 
újabb emissziócsökkentési célokat tűzzenek 
ki. A jövő fogja megmutatni, vajon ez az elen-
gedhetetlen követelmény elégséges lesz-e 
ahhoz, hogy több akciót katalizáljon. 

Érdemes megjegyeznünk, hogy a nemzetek 
a konferencia előtt tett vállalásaik után sok 
új felajánlást és fejlesztési javaslatot nyúj-
tottak be a párizsi klímacsúcson, ami szá-
mos okot ad az optimizmusra. Néhány példa 
ezekre: 
A valaha volt legnagyobb, sok milliárd dollá-
ros tisztaenergia-alap létrehozását jelen-
tette be a Microsoft alapítója, Bill Gates a 
COP211 kezdetekor. 
Narendra Modi indiai és François Hollande 
francia miniszterelnök bejelentette egy 
nemzetközi napenergia-szövetség létreho-
zását 120 ország és vezető nemzetközi vál-
lalatok bevonásával.
Ezek a tisztaenergia-fejlesztések csak meg-
erősítik a tényt, hogy a szél- és a napenergia 
ára ma már sokkal gyorsabban csökken, mint 
azt eredetileg képzelték.

A legújabb kutatások azt jelzik előre, hogy 
ebben az évben a globális CO2-kibocsátás 
0,6%-kal csökken, miközben a globális gaz-
daság növekszik. 
Új alapot hozott létre a C40 Cities2, Német-
ország és az Amerika-közi Fejlesztési Bank, 
hogy elkülönítsenek közel 1 milliárd dol-
lárt zöldinfrastruktúra-projektekre  fejlődő 
országokbeli városoknak 2020-ig.
Számtalan kötelezettségvállalás és felaján-
lás érkezett a pénzügyi szektor részéről, mint
például a Kaliforniai Közalkalmazottak Nyug-
díjrendszere, valamint egy új, „klímával kap-
csolatos pénzügyi beszámolókra szakosodott 
munkacsoport” létrehozása. Valóban, a pári-
zsi tárgyalásokhoz vezető úton az USA legna-
gyobb bankjai közül hat felhívást tett közzé a 
kormányoknak, hogy tegyenek lépéseket a klí-
maváltozás ellen egy olyan stratégia megte-
remtése felé, amely képes vezérelni a tiszta-
energia- és infrastrukturális beruházásaikat. 
Franciaország elsőként jelentette be a világ 
államai közül, hogy 2016-tól megköveteli in-
tézményi befektetőitől karbonkibocsátásuk 
nyilvánosságra hozatalát. 

A tárgyalások során az indiai környezetvédők 
arról beszéltek, hogy a fogyasztást is célba 
kell venni. A legfrissebb statisztikák szerint a 
mezőgazdaság és az állattartás számotte-
vően hozzájárul a brazil erdőirtások mintegy 
16%-os növekedéséhez.
 A Stockholmi Környezetvédelmi Intézet 
kutatói hangsúlyozták, hogy a 2°C-ot nem 
meghaladó felmelegedésért folytatott küz-
delemnek a fosszilis tüzelőanyagok gyorsabb 
kivonását, valamint a Föld és az óceánok 
karbonelnyelési képességének megőrzését 
kell jelentenie. 

HATALMAS TÖRTÉNELMI LÉPÉS
Mathis Wackernagel, a Global Footprint Network vezetőjének körlevele a szervezet tagjaihoz
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Valójában a megállapodás maga után vonja 
az elköteleződést a 2°C-os határ megőrzé-
se iránt. Ez sokkal többet jelent, mint csak a 
tiszta energiákra történő átállást: a megol-
dásnak ki kell térnie a termőterület megfele-
lő kezelése annak érdekében, hogy az képes 
legyen kielégíteni az egymással versengő 
szükségleteket. 

Ha túl gyorsan és meggondolatlanul hagyunk 
fel a fosszilis tüzelőanyagok használatával, 
a helyettesítők iránti igény – például erdők 
mint lehetséges tüzelőanyag-forrás –, ha-
csak nem tartjuk kézben, félelmetes új nyo-
mást helyezhet bolygónkra.
Ugyanakkor a megállapodás hivatkozik az 
emissziócsökkentés következő formájára: 
„fenntartható erdőgazdálkodás és az erdők 
karbonelnyelő képességének erősítése a 
fejlődő országokban”. A megállapodás szin-
tén kimondja, hogy „a cél a klímaváltozás-
ra adott globális válasz erősítése… addig a 
pontig, amíg nem fenyegeti az élelmiszer-
termelést”.
Mindezek kombinációja – fogyasztás, erdőir-
tás, mezőgazdaság, élelmiszer-termelés és 
emissziók – jobban alátámasztja egy olyan 
átfogó mértékegység szükségességét, mint 
amilyen az ökológiai lábnyom, amely számí-
tásba veszi a bioszféra egymással versengő 
igényeit, úgymint a CO2-emissziót, vala-

mint az erdők és óceánok karbonmegkötő 
képességét. A karbonlábnyom csak az öko-
lógiai lábnyom egyik összetevője. A sok-
kal átfogóbb ökológiai lábnyom segíthet 
az országoknak jobban megérteni az olyan 
egymással versengő szükségleteket, mint 
a CO2 megkötését segítő erdősítés; az élel-
miszer-termeléshez használt termőterüle-
tek; a faanyagok felhasználása a fűtéstől a 
bútorkészítésen át a papírgyártásig. Segít 
megérteni, hogy bolygónk ökoszisztémáinak 
mindezen igényét egy egészként kezeljük.

2016-ban az ENSZ illetékes szervezetének 
(United Nations Framework Convention on 
Climate Change3) sebességet kell váltania. 
Arra kell fókuszálnia, hogy a globális és az 
egyes országok által elért fejlődést segítse 
elő, valamint kövesse nyomon mérőszámok-
kal és ellenőrzésekkel. 
Szervezetünk, a Global Footprint Network
olyan különböző nemzetek vezetőit segíti 
az ökológiai lábnyom módszertanának al-
kalmazásában, mint az Egyesült Arab Emír-
ségek, a Fülöp-szigetek, Kína, Montenegró 
és Marokkó, amely a következő, 2016. de-
cemberi klímakonferencia házigazdája lesz. 
Marrakeshben azt fogják értékelni, hogy 
mennyire sikerül az egymással versengő 
szükségletek kezelése bolygónk rövid és 
hosszú távú védelme érdekében. 

A versenyfutást még nem nyertük meg, de 
a tudósok és a politikusok megegyeztek egy 
közös célvonalban, amit a világ együtt léphet 
át. Vegyük fel hát a futócipőnket, és rajtol-
junk együtt! 

2015. december 

Üdvözlettel: 

Mathis Wackernagel
a Global Footprint Network elnöke

(A levelet Mathis Wackernagel tudtával és 
beleegyezésével jelentetjük meg. A fordítás 
Herner Katalin munkája.) 

JEGYZETEK
1  A konferencia hivatalos neve: 2015 United 

Nations Climate Change Conference, rövi-
dítve COP21 (Conference of the Parties) 
vagy CMP11.

2 C40 Cities Climate Leadership Group – 
2005-ben Londonban alapított nemzet-
közi szervezet. Tagjai nagyvárosok, mű-
ködésének fókuszban a klímaváltozás és 
az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése áll.

3 Az ENSZ klímaügyi szervezete.

Karbonlábnyom-számítás – önerőből
A Global Footprint Network hazai tagjaként egyesületünk a koráb-
biakban is foglalkozott már ökológiailábnyom-számítással. Egyfelől 
vállalatok ökolábnyomát számítottuk ki, másfelől gyakran folyamod-
tunk hozzá a fenntarthatósági szemléletformálásban. 
A karbonlábnyom az ökológiai lábnyom egy szelete: az üvegházhatá-
sú gázok (ÜHG) kibocsátását szén-dioxid-egyenértékben összegzi, 
és így ad képet egy szervezet környezeti hatásairól, valamint tűz ki 
mérhető célt az adott szervezet számára.
Egyesületünk a Herman Ottó Intézet partnereként vesz részt a 
Clim’Foot nemzetközi projektben. A program célja a francia veze-
tő partner által kidolgozott karbonlábnyom-számítási módszertan 
(Bilan Carbon) adaptálása a magyar viszonyokra, valamint tesztelése 
a hazai szervezetek körében. A módszer alkalmas az ISO14069 és a 
GHG Protocol szerinti ÜHG-nyilvántartásra, és fi gyelembe veszi az 
összes, IPCC által meghatározott üvegházhatású gázt. A számítási 
módszertan megismerésére és tesztelésére 38 hazai szervezet vál-
lalkozott, fele-fele arányban vállalatok és az állami szektor szereplői: 
egyetemek, iskolák, önkormányzatok és egy kórház.

A szervezetek helyszíni és online képzés keretében megismerik a 
módszertant, a számítás menetét, az emissziós faktorokat, s így 
képessé válnak arra, hogy jövőre –  a Herman Ottó Intézet és a KÖ-
VET szakértőivel történő folyamatos konzultáció mellett – önállóan 
kiszámolják karbonlábnyomukat. A számítás több célt szolgál: 
∫ mérhető ÜHG-kibocsátás és -nyilvántartás,
∫ gyenge pont elemzése,
∫ kibocsátáscsökkentés beemelése a  fenntarthatósági stratégiába, 

illetve a környezeti politikába, 
∫ mérhető és követhető kibocsátás-csökkentési célok és progra-

mok, 
∫ a végső cél természetesen az ÜHG-kibocsátás csökkentése, a 

szervezet környezeti terhelésének mérséklése.
Reméljük, hogy az adaptációs és tesztfázis után a 38 úttörő szerve-
zetet néhány éven belül sok száz követi majd. 

SZERZŐ: Herner Katalin/KÖVET Egyesület


