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Az éghajlatváltozás 

 
 

Ungvári Gábor 



• HF előre, összefoglalni a legfontosabb 

hatásokat – globálisan és Magyarországra. 

• Part II / Ch3 How Climate Change Will 

Affect People Around The World 



Vázlat 

• Meg kell-e lepődnünk?  

• Megfelelően értelmezzük-e a változásokat? 

• Befolyásolás és/vagy alkalmazkodás? 

• Mi a kiotói folyamat értéke? 

• Kollektív döntések lehetősége a hideg-háború utáni 

korszakban 

• A Stern Jelentés és környezete 

• A Jelentés következtetései és kritikái 

• Kinek milyen döntését támogatta a jelentés? 



Az éghajlat változási folyamat és a cselekvés 

szükségének felismerése 

• Visszanézve a fejlődés általában egyenesvonalúnak és szinte 

szükségszerűnek mutatkozik 

• http://www.metoffice.gov.uk/climatechange/guide/timeline/  

• Gyors vagy lassú a reakció ideje? 

• Mire irányul a válaszadás?  

– Mérséklés - mitigation 

– Alkalmazkodás – adaptation 

• A probléma felfogása a gondolkodási sémáink tükre, de mi van az érzékelt 

folyamattal? 

– Érzékeljük a változást, de vajon valóban irányítani tudjuk-e a globális 

folyamatokat, ahogy azt jelenleg tervezzük? 

– A cselekvés tétje: felhasznált erőforrások, ugyan ezen erőforrások haszon-

lehetőség költsége valamint az eseményhorizont átalakulásában rejlő kockázat 

– ami jelenleg még lehetőségünkben áll 



A változás értelmezése 

• Az időlépték furcsaságai 

– Az időléptékünk először (újra?) fogja át a bolygó időléptékének minimális 

változási szintjét – a változatlanság és stabilitás illúziójának vége 

– A CO2 szint és a hőmérséklet is ingadozik – földtörténeti példák 

– Van-e értelme bolygó célállapotokat kitűzni?  

– Irányíthatóak-e a folyamatok a társadalmi cselekvések időhorizontján 

belül? (Hogyan viszonyuljunk a 100 év múlva élő bangladeshiek előtt álló 

kihívásokhoz?) Még ha egyértelműek is a céljaink az átmenet nagyon 

hosszú idő, önálló kezelési folyamatokat igényel.  

• A problémafelfogás problémái – a közös fellépés csapdái és korlátai.  

– Kell-e lehet-e egységesen cselekedni egy globális, azaz egységes térben? 



F.4 Off the charts with CO2 

World Development Report 2010 

Source: Lüthi and others 2008. 

 

Note: Analysis of air bubbles trapped in an Antarctic ice core extending back 800,000 years documents the Earth’s 

changing CO2 concentration. Over this long period, natural factors have caused the atmospheric CO2 concentration to 

vary within a range of about 170 to 300 parts per million (ppm). Temperature-related data make clear that these variations 

have played a central role in determining the global climate. As a result of human activities, the present CO2 

concentration of about 387 ppm is about 30 percent above its highest level over at least the last 800,000 years. In the 

absence of strong control measures, emissions projected for this century would result in a CO2 concentration roughly two 

to three times the highest level experienced in the past 800,000 or more years, as depicted in the two projected emissions 

scenarios for 2100. 



• Klíma kultúrtörténet, hosszabb idősor 



Az eddigi lépések 

• 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC) 

• 1997 UNFCCC Kiotói Jegyzőkönyv – megegyezés az ENSZ égisze alatt a 

CO2 egyenértékes kibocsátás egyenlegének csökkentéséről az 1990-es 

szintre, a 2008 és 2012 közötti időszakra. 

• Pénzügyi mechanizmusok a vállalások költségének csökkentése érdekében 

• Mennyi az annyi? Felkészülés és a módszertani problémák tisztázása 

– ez ma is tart, pl. az erdők esetében. 

• Részes országok – és a többiek, melyik ország miért vesz részt: 

– Gazdasági érdekek vs. az önkép és a diplomáciai mozgásterek 

– Az okozók felelőssége 

– a fejlődéshez való jog és  

– a koncentráltan érintettekhez való viszony 

• Részes konferenciák (COP-ok), a legutóbbiak Koppenhága, Cancún 





F.3 High-income countries have historically contributed a 

disproportionate share of global emissions and still do 

Sources: DOE 2009; World Bank 2008c; WRI 2008 augmented with land-use change emissions from Houghton 2009. 

 

Note: The data cover over 200 countries for more recent years. Data are not available for all countries in the 19th century, but all major emitters of 

the era are included. Carbon dioxide (CO2) emissions from energy include all fossil-fuel burning, gas flaring, and cement production. Greenhouse 

gas emissions include CO2, methane (CH4), nitrous oxide (N2O), and high-global-warming-potential gases (F-gases). Sectors include energy and 

industrial processes, agriculture, land-use change (from Houghton 2009), and waste. Overuse of the atmospheric commons relative to population 

share is based on deviations from equal per capita emissions; in 2005 high-income countries constituted 16 percent of global population; since 

1850, on average, today’s high-income countries constituted about 20 percent of global population. 

World Development Report 2010 



• A fejlődő országok 

földhasználati eredetű 

CO2 kibocsátása (főleg 

az erdőirtás emissziója) 

nagyságrendileg 

összevethető a fejlett 

országok ipari eredetű 

CO2 kibocsátásával 



A Kiotói Jegyzőkönyv (KJ) rugalmassági 

mechanizmusai 

• International Emission Trade (IET) 

– KJ részes államok közötti közvetlen AAU (Assigned Amount Units) átruházás 

– Cap-and-trade (AAU) 

• Joint Implementation (JI) 

– KJ részes államokban végrehajtott ÜHG elhárítási projektben keletkező 

kibocsátás csökkentés 

– KJ részes államok közötti AAU átruházással 

– Baseline-and-credit (Emission Reduction Unit (ERU) – AAU) 

• Clean Development Mechanism (CDM) 

– Nem-KJ részes országban végrehajtott ÜHG elhárítási projektben keletkező 

kibocsátás csökkentés 

– Nincs AAU átruházás, de AAU keletkezik 

– Baseline-and-credit (Certified Emission Reduction (CER) – AAU) 



A Kiotói Jegyzőkönyv rugalmassági mechanizmusai 

EU-15  

buborék 

JI 

CDM 



Az addicionalitás koncepciója 

A baseline-and-credit rendszerek leggyengébb 

pontja az addicionalitás kérdése: 

1. Környezetvédelmi addicionalitás:  pontosan mennyi 

az adott beruházásnak betudható ÜHG kibocsátás-

csökkentés? 

2. Pénzügyi addicionalitás: szükséges-e az elkerült 

kibocsátás jogának eladása ahhoz, hogy a projekt 

pénzügyileg megvalósítható legyen? 



Magyarország kiotói vállalása, nettó ÜHG kibocsátásának  

alakulása és előrejelzése; mt CO2e 
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FA F.1 Global emissions of greenhouse gases have been increasing 

World 

Development 

Report 2010 

Source: Reproduced from Barker and others 2007. 

 

Note: This figure shows the sources and growth rates of 

some of the medium-to long-term greenhouse gases. Fossil 

fuels and land-use change have been the major sources of 

CO2, while energy and agriculture contribute about equally 

to emissions of CH4. N2O comes mainly from agriculture. 

Additional greenhouse gases not included in the figure are 

black carbon (soot), tropospheric ozone, and halocarbons. 

The comparisons of the equivalent emissions of different 

gases are based on the use of the 100-year Global 

Warming Potential; see note 9 for explanation. 



A kiotói egyezmény hatása 

• Nem sikerült új pályára állítani a 

kibocsátást  

• A kiotói megegyezés sok szempontból 

kritizálható, de a legmeglepőbb benne 

mégis az, hogy működni kezdett. 

• A lehetőségek tisztázása, kutatások, 

szintetizálás, kiépült egy iparág 



F.8 The full portfolio of existing measures and advanced technologies,  

not a silver bullet, will be needed to get the world onto a 2°C path 

World Development Report 2010 Source: WDR team with data from IIASA 2009. 



BoxF.8 It’s not just about energy: At high carbon prices the combined mitigation 

potential of agriculture and forestry is greater than that of other individual  

sectors of the economy 

World Development Report 2010 

Source: Barker and others 2007b, figure TS.27. 

 

Note: EIT = economies in transition. The ranges for global economic potentials as assessed in each sector are shown by black 

vertical lines. 



Az éghajlat „ágazatpolitikája” – A Stern Jelentés 

• Döntéstámogató, közgazdasági megalapozású elemzés az éghajlatváltozás 

káros hatásainak megelőzése érdekében szükséges cselekvésről 

• „Climate change is an externality that is global in both its causes and 

consequences. Both involve deep inequalities that are relevant for policy.”  

• A klíma közjószág, ahol a piacok jelzések hiányában nem a megfelelő 

mennyiségű és minőségű szolgáltatást állítják elő.  

• Az érintettek fő halmazai 

– generációs alapon különülnek el 

– gazdasági jólét szerint; a szegényebb régiók közvetlen kitettsége nagyobb (ez 

egyenes következménye annak, hogy az itt élők megélhetése nagyobb 

mértékben függ a természeti környezetből származó haszonvételektől) 

– földrajzi elhelyezkedés szerint kedvező és kedvezőtlen hatások 



A számszerűsítés előtt felmerülő kérdések 

– generációk közötti viszonyok 

• A jövő generációkra gyakorolt hatást a fenntarthatóság alapján lehet 

megítélni – de ez életszínvonal (készlet átalakítás megőrzéssel) vagy 

egyes készletek megőrzését jelentik? 

• A károkozás megítélése? Az éghajlatváltozás hatásainak káros 

növekedése, amit a jelen folyamatai generálnak egy változatlan 

világhoz képest? De egy egyébként is folyó változás esetén, hogyan 

ragadható meg a jövőbeni baseline. Ebben az esetben a jelenbeli 

fogyasztásból vagy az alkalmazkodás elmaradásából fakadnak 

többlet költségek a jövőben? 

• Generációk közötti összevetéshez – a diszkont ráták meghatározása 



A számszerűsítés előtt felmerülő kérdések 

– a jólétbeli különbségek figyelembevétele 

• A probléma a regionális hatások összegzése során: sima 

aggregálás esetén a gazdag országokra gyakorolt kisebb hatás 

elnyomhatja a szegény országokban jelentkező jelentősebb 

hatásokat: 

– Piaci termékek és szolgáltatások értéke 

– Az egészséghez, a környezet minőségéhez, az egy személy 

életéhez kapcsolt értékek 

– Infrastruktúra fenntartásra megújításból fakadó költségek 

– A gazdasági teljesítmény %-os változásán alapuló hatás 

becslések 

– Elfogadható-e a jóléti súlyozás? 



A számszerűsítés előtt felmerülő kérdések  

– rész-csoportok vagy globális megközelítés? 

• Indokolt-e a globális összegzés? 

• A magasabb szélességi körökön a hűtés-fűtés megváltozó energia 

felhasználása a becslések szerint kedvező lesz, míg a alacsonyabb 

szélességi körökön kedvezőtlen 

• A hideg és a meleg miatt bekövetkező halálozás változások 

egyenlege 

• A melegebb hőhullámokkal terhelt tenyészidőszakok mezőgazdasági 

kiesést okoznak, miközben a magasabb szélességi körökön javul a 

termelés lehetősége (pl. 2003-as hőhullám időszaka Európában) 

• Mi az a döntéshozói fórum, ahol ezek a hatások optimalizálhatóak?  



F.2 Rebalancing act: Switching from SUVs to fuel-efficient passenger cars in the U.S. alone would 

nearly offset the emissions generated in providing electricity to 1.6 billion more people 

Source: WDR team calculations based on BTS 2008. 
 

Note: Estimates are based on 40 million SUVs (sports utility vehicles) in the United States traveling a total of 480 billion miles 

(assuming 12,000 miles a car) a year. With average fuel efficiency of 18 miles a gallon, the SUV fleet consumes 27 billion gallons of 

gasoline annually with emissions of 2,421 grams of carbon a gallon. Switching to fuel-efficient cars with the average fuel efficiency of 

new passenger cars sold in the European Union (45 miles a gallon; see ICCT 2007) results in a reduction of 142 million tons of CO2 

(39 million tons of carbon) annually. Electricity consumption of poor households in developing countries is estimated at 170 kilowatt-

hours a person-year and electricity is assumed to be provided at the current world average carbon intensity of 160 grams of carbon a 

kilowatt-hour, equivalent to 160 million tons of CO2 (44 million tons of carbon). The size of the electricity symbol in the global map 

corresponds to the number of people without access to electricity. 

World Development Report 2010 



Mit tud tenni egy közgazdász?  

• Számbaveszi  

– a hatásokat,  

– az érintetteket,  

– számszerűsíti a költségeket és a hasznokat,  

– kezeli a bizonytalanságot,  

– mindezt alternatív kifutási pályák (forgatókönyvek) 

összehasonlító elemzésének keretében. 

• Közelebb kerültünk-e a Jelentés segítségével a 

megoldáshoz? 



A felvetések kezelése – hatások – költségek 

• Az éghajlati jellemzők és a 

hőmérséklet változás  

összefüggései (Box 3.1 5/60.o a 

hatások függvényesített formák) 

• A feltételezések és a 

forgatókönyvek Boksz 3.2 6/61.o – 

Társadalmi-gazdasági változások 

és a klíma változások 

megkülönböztetése – fejlődés 

klíma változás nélkül (??) – 

figyelemmel az adaptáció 

mértékére 

• Kérdés: létezik-e a basline, ha 

nincs klímaváltozás? 



Következtetések 

• A határozott korai cselekvés hasznai jelentősen felülmúlják a 

nem-cselekvésből fakadó költségeket.  

• A költségek a GDP 1%-a körül becsülhetőek, míg az 

elmaradásából származó károk legalább a GDP 5%-ára 

fognak rúgni. (A legrosszabb eseteket feltételezve ez az érték 

a 20%-ot is elérheti). A következő 10-20 év befektetései 

alapvető hatással lehetnek a klímára a század második 

felében és a jövő században. 
 

• Kérdés, mik lehetnének a konkrétan megvalósítható lépések? 

– Ki finiszírozna, mit? Hogyan lehetne betartatni a 

vállalásokat? Túl lehet-e lépni az államműködés alapvető 

minőségi különbségein? 



Vélemények 
• Arrow: A módszertant lehet sok szempontból kritizálni, ezt 

nagyon sokan az alacsony diszkontlábak miatt tették, de ezek 

változására atekintetben az eredmények robusztusak, hogy a 

megelőzés hasznai legalább akkorák, mint a cselekvés 

elmulasztásából fakadó károk. 

• Stiglitz: Ha politikai akarat lenne, a jelenleg alkalmazott 

eszközöknél lényegesen egyszerűbbek alkalmazásával meg 

lehetne oldani a probléma internalizálását. Az alkalmazkodást a 

CO2 egyenértékes kibocsátásokra kivetett adóval lehet 

megteremteni. Az az ország, amelyik nem vesz részt a 

folyamatban meg nem engedett támogatást nyújt ezt a kérdést 

pedig a WTO eljárásrendjében lehet kezelni.  



Részletes hatások – a felkészülés 

összefoglalása  

• Víz 7/62.o a hatásoknak nincs visszacsatolása az ökológiai rendszerre  

• Élelmiszer 12/67, kombinált hatások Table 3.2 16/71.o pontszerű 

tapasztalati értékek Fig 3.6 18/73.o eszmecserére, van-e értelme egy 

ilyen táblának?; 

• Egészség 3.4 19/74.o hideg-meleg, az egyenleg meg van említve, de a 

hangsúly a meleg hatásain;  

• 3.5 Föld terület 21/76.o – tengerszint, áradások,  

• 3.6 Infrastruktúra hálózatok – károk, rövidebb ciklusú tőkepótlás.  

• 3.7 Természet – fajok kihalása;  

• 3.8 Nem lineáris hatások – küszöbszintek 



ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék 

Köszönjük, hogy használta a tananyagunkat! 

 

Bármilyen kérdést, megjegyzést örömmel várunk az 

 

eltecon.hu 
 

honlapon feltüntetett címekre 


