
Koppenhága után: Ne késlekedjünk!

Elsősorban az éghajlatváltozástól a létükben fenyegetett kis szigetországok 
képviselői csalódhattak a koppenhágai csúcstalálkozóban. A Levegő Munka-
csoport szerint nem meglepő a konkrét számokat és határidőket tartalmazó, 
kötelező érvényű megállapodás elmaradása. Mi azonban ne dőljünk hátra ka-
rosszékeinkben, hanem nagy lendülettel fogjunk hozzá éghajlatvédelmi fel-
adataink végrehajtásához! Ezt tűzte ki célul a tervek szerint 2010 februárjá-
ban az országgyűlés elé kerülő éghajlatvédelmi kerettörvény is. Magyaror-
szágnak bőven vannak teendői addig is, amíg a vezető nagyhatalmak érdemi 
egyezségre jutnak az üvegházgázok drasztikus csökkentésében. 

Nem volt hiábavaló a koppenhágai klímacsúcs. Nemcsak a résztvevők, de a sajtón ke-
resztül 193 ország lakói 12 napon át akarva-akaratlanul sokat hallhattak az éghajlat-
változásról. Sajnos nemcsak a politikusok gondolkoznak négy éves ciklusokban, de a 
választók sem látják át hosszú távú érdekeiket. Ezért lehet a pénzügyi válságra hivat-
kozással eltörölni széndioxid-adókat, roncsautó programot hirdetni (vagyis az autó-
gyárakat  támogatni)  és  késleltetni  az  éghajlatvédelmi  beruházásokat.  Nem nehéz 
azonban megjósolni, hogy azok az országok járnak jól, akik már most szakítanak az 
energiapazarló gyakorlattal és felgyorsítják gazdasági szerkezetük átalakítását.

Az, hogy végül csak egy 3 oldalas, általánosságok szintjén maradó dokumentum szü-
letett, legkevésbé a magyarokat kellene, hogy meglepje. Hány olyan látszat-jogsza-
bály születik évente hazánkban, amelyekben nincsenek határidők, felelősök, források, 
szankciók, és alig többek jó szándékú óhajoknál!

Több tanulsága volt azonban a találkozónak. Megváltozott az eddig homogénnek tűnő 
G77-ről, a fejlődő országokról az elképzelésünk. A Csendes-óceáni szigetvilágban élők 
sokkal inkább hallatták hangjukat, hiszen számukra már egy 1,5 Celsius fokos hőmér-
sékletnövekedés is végzetes lehet. Elhangzott a régi afrikai bölcsesség, hogy az ele-
fántok harc közben a füvet tapossák el, utalva a vétlen szegény országoknak jutó 
szenvedésekre. 

Kína és az Egyesült Államok a színpadon egymással vitatkoztak. A fejlődő országok 
joggal vetik az amerikaiak szemére, hogy gazdasági hatalmukat, magas életszínvona-
lukat aránytalanul nagy üvegházgáz-kibocsátással érik el – mások rovására. Amerika 
pedig attól fél, hogy versenyelőnyhöz jutnak azok az államok, amelyek a termelés so-
rán nem tartják be a kibocsátásokkal kapcsolatos szigorúbb előírásokat. Kína szuvere-
nitását és ipari titkait félti egy nemzetközi ellenőrzéstől.

Egy konkrétumot tartalmaz a dokumentum. 2010 és 2012 között három éven át évi 
10 milliárd dollár támogatást adnak a fejlett országok a harmadik világ éghajlatbarát 
fejlesztéseihez.  (Bár  továbbra is  homályban maradt az,  hogy ehhez melyik ország 
mekkora összeggel járul hozzá.) Az ezermilliárdos bankkonszolidációk, az iraki, afga-
nisztáni háborús költségek árnyékában ez az összeg önmagáért beszél. Magyarország-
nak, méltányosságból, tekintettel nehéz gazdasági helyzetére, mintegy 6 millió euró 
fizetési kötelezettsége lehet. Ez tizede sincs a Margit híd felújítási költségének!
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A kiotóihoz hasonló egyezmény elfogadásához rengeteg módszertani kérdés tisztázása 
várat még magára, nem említve a gazdasági és egyéb háttéralkuk végtelen sorát. Ha 
a szervezők egy félig se kész tervezet tárgyalásához azért hívták meg a világ csúcsve-
zetőit, hogy ezzel felgyorsítsák a megegyezési folyamatot, akkor kívánjuk, hogy iga-
zuk legyen. A szakemberek szerint 2015-re meg kellene állítanunk a kibocsátások nö-
vekedését, és attól kezdve, gyors ütemben csökkenteni kellene, hogy ne nőjön az év-
század végéig a globális hőmérséklet több mint 2 Celsius fokkal az ipari forradalom 
előtti időhöz képest.

Magyarország a különösen veszélyeztetett  országok közé tartozik.  Elemi érdekünk, 
hogy felkészüljünk a változások fogadására, az alkalmazkodásra, amivel nemzetközi 
kötelezettségeink jórészét is teljesíthetjük. Néhány unalomig ismételt teendőt végre 
komolyan  kellene  vennünk.  Kézenfekvő például  az  épületek  energiatakarékosságot 
szolgáló felújítása, energiafüggőségünk csökkentése a megújuló energiák decentrali-
zált alkalmazásával, a közösségi közlekedés helyzetbe hozása (egyebek mellett éssze-
rűbb településfejlesztéssel). 

Fontos a következetesség, a rendszerben gondolkodás. Minden ágazatban vannak ég-
hajlatvédelmi lehetőségek. Legnagyobb tartalékaink azonban az emberi  energia ki-
használásában vannak. A foglalkoztatás növelése a fizikai  és szellemi erőfeszítések 
nagyobb elismerésével  kezdődik.  Az  ökoszociális  államháztartási  reform,  amelynek 
számos elemét több országban már régóta sikerrel alkalmazzák, ezt támogatja. 

Végig kellene gondolni a szabadidő eltöltésének módozatait is. Felejtsük el az önző 
sportokat. Miért ne válthatná fel a terepmotorozást, a jachtokat és jetskiket a tájfu-
tás, az evezés vagy vitorlázás, a veszélyeket kedvelőknél a hegymászás, a sárkányre-
pülés?1 

Évtizedek óta tudjuk, hogy az éghajlat védelmében (is) másfajta fogyasztásra, élet-
módra, energetikára lenne szükség. A gazdaságot az energia és nyersanyagok egyre 
növekvő felhasználásának kényszeréről más pályára kellene állítanunk. (A G8 államok2 

a Föld népességének 13 százalékával a világ üvegházgáz-mennyiségének 45 százalé-
kát bocsátják ki.) A változást a fejlett országoknak kellene elkezdeni, mert most a fo-
gyasztói társadalom és az ehhez kapcsolódó gazdasági szerkezet szolgai másolása fo-
lyik világszerte. Erre a kihívásra már megvannak a jó válaszok, azonban a gyakorlatba 
történő átültetésük még várat magára. Magyarország remélhetőleg egy jelentős lépést 
tesz majd ebbe az irányba az éghajlatvédelmi kerettörvény elfogadásával. A törvény-
javaslat a tervek szerint idén februárban kerül az országgyűlés elé. 3 Az elfogadáshoz 
és a megvalósításhoz egyaránt szükség lesz a civil társadalom aktívabb fellépésére.

Budapest, 2010. január 2.

Beliczay Erzsébet
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese

1 Ilyen jellegű javaslatokat, jó példákat lehet olvasni például a www.zoldkapcsolat.hu honlapon.
2 Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Japán, Kanada, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország és Oroszor-
szág. 
3 Az éghajlatvédelmi kerettörvény:
http://www.mtvsz.hu/dynamic/Eghajlatvedelmi_torveny_tervezet_2010jan7.pdf   .  
Elfogadásának ütemtervéről nemrég nyilatkozott Láng István akadémikus:
http://www.nfft.hu/felkudarc_koppenhagaban_klimatorveny_magyarorszagon/     
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