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VÁLLALATI ESETEK

A Párizsi Klímamegállapodás – amelyben 
a világ vezetői, összesen 195 ország 1,5, 
de maximum 2 °C-os globális hőmérséklet 
emelkedés mellett kötelezték el magukat – 
és elismert kutatók egyértelmű figyelmezte-
tése ellenére jelenleg a globális klímaváltozás 
3-4 °C-os pályán mozog. Már elértük az 
1 °C–os növekedést és az ütem nem lassul. 
A 1,5 °C eléréséhez 2030-ra 55%-kal kellene 
csökkenteni a globális üvegházgáz kibocsátást 
a 2017-es évhez képest, a 2 °C-hoz is 25%-os 
csökkentésre van szükség. 2017-ben 53,5 
gigatonna üvegházhatású gáz kibocsátást 
produkált az emberiség1. 
A Párizsi Klímamegállapodás, az IPCC, a Cli-
mate Reality, az European Climate Initiative 
(EUKI), a Drowdawn, C40 Cities és szám-
talan más remek szervezet, kezdeményezés, 
akció és kampány mind arra irányul, hogy 
ráirányítsa a világ vezetői, a döntéshozók, 
vállalatvezetők és a lakosság figyelmét a kar-
bonszegény gazdaságra és életmódra való 
áttérés szükségességére valamint arra, hogy 
nem várhatunk szemléletmódunk és cseleke-
deteink változtatásával. 
A tét óriási: a világunk, ahogy jelenleg 
ismerjük. A klímaváltozás hatásai mára már 
a napi hírek részét képezik: erdőtűz Kalifor-

1  Forrás: UN Environment: Emissions Gap Report 2018.

niában, villámárvizek és földcsuszamlások 
Dél-Amerikában, ivóvíz hiány Fokvárosban, 
extrém havazás Ausztriában. Mind-mind a 
klímaváltozás tünetei, a hírekhez lassan hoz-
zászokunk. A klímaváltozás életünk része lett, 
számolnunk kell vele, fel kell készülnünk rá. 
Vállalatvezetőként, környezeti vagy fenn-
tarthatósági megbízottként meg kell 
ismerkednünk olyan új fogalmakkal, mint: 
klímaadaptáció, sérülékenység, rugal-
masság, klímakockázatok. 
Alapvető fontosságú a mitigáció, vállalatunk 
és az értéklánc egészének karbonszegény 
működtetése. Csökkentsük energiafogyasz-
tásunkat, gondoljuk át beszerzéseinket, 
redukáljuk gépjárműflottánk éves futását, 
aknázzuk ki a megújuló energiaforrásokban 
rejlő lehetőségeket, emellett formáljuk mun-
katársaink szemléletmódját, vonjuk be őket, 
beszállítóinkat, partnereinket, üzletfeleinket 
is üvegházgáz kibocsátási céljaink elérésébe, 
évről-évre számítsuk ki és csökkentsük kar-
bonlábnyomunkat! Mindezeken túl azonban 
fel kell készülnünk a klímaváltozás hatásaira. 
Alapvető tulajdonságunk a változásokhoz 
való alkalmazkodás, az adaptáció. Vállalatunk 
is folyamatosan adaptálódik a megváltozott 
jogi-, gazdasági- és munkaerő-piaci hely-
zethez, mára be kell, hogy vegyük a sorba a 

klímaváltozást is! Azonosítsuk klímakocká-
zatainkat a vállalatunkon belül és az érték-
láncunkban! Mennyire vagyunk sérülékenyek, 
milyen a kitettségünk az egyes váratlan idő-
járási jelenségeknek? Mennyire rugalmas a 
rendszerünk, milyen pufferrel tudjuk kivédeni 
a közvetlen hatásokat? Építsük be ezeket az 
elemeket a vállalati stratégiába, a rövid- és 
hosszú távú tervezésbe, a kockázatelem-
zésünkbe. Használjunk minden elérhető 
információt, adatot, modellt annak megálla-
pítására, hogy az országon belül vállalatunk 
telephelye milyen mértékben van kitéve a 
hatásoknak. Működjünk együtt az önkor-
mányzattal, hiszen jó része már rendelkezik 
klímastratégiával vagy klímaadaptációs stra-
tégiával. A kölcsönösség a vállalat – ipari park 
– és a település között nyilvánvaló, a klíma-
adaptációs stratégiában együttes fellépésre 
van szükség. 
A KÖVET Egyesület mitigációval megalaku-
lása óta, klímaadaptációval 2017 óta foglal-
kozik. Tartottunk a témában környezetvédelmi 
műhelymunkát és konferenciát, ezzel segítve 
a vállalatokat a klímakockázataik azonosítá-
sában. Idén pályázatot adunk be, ahol a fókusz 
a vállalatok, a települési önkormányzatok, a 
civil szervezetek és lakosság klímaadaptációs 
együttműködésén van.
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