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Párizsban 2015. december 15-én 196 ország klímaegyezményt 
írt alá, amelyet 2017 júliusáig 196 ország szignált és 154 rati-
fikált is. Az Európai Unió 2030-ra az 1990-hez képest 40%-kal 
csökkenti a kibocsátást, az Egyesült Államok 2025-ben 26-28%-
kal kevesebbet bocsát ki, mint 2005-ben, és Kína emissziója 
2030-ban tetőzik. Az államok a Nemzetileg Meghatározott Vál-
lalások nevű (Indendid Nationally Determined Contributions, 
INDCs) dokumentumokban rögzítik vállalásaikat. A légköri CO2 
koncentráció 1990-2014 között 354-397,2 ppm között változott.  
Az UN elemzése szerint a vállalások teljesítése mellett is még 
2,7-3 °C felmelegedés lenne az évszázad végére. Tényadatok 
alapján végzett számításaim szerint az adatok lényegesen túl-
zottak és a tudományos életben vitatottak. Az USA kilépett a 
Párizsi Egyezményből. Az USA vállalása az egyezményben azt 
jelenti, a 6,7 GtCO2e/év kibocsátás helyett 2025-re 5,3 GtCO2e/
év értékre csökken. A globális  éves emisszió 573 GtCO2e/év 
helyett 558 GtCO2e /év  lesz  A globális hőmérsékletre való ha-
tás mértékében a különböző számítások között jelentős eltérés 
van, és 0,1-0,3 °C-ra becsülik.

*
Representatives of 196 parties at the 21st Conference of the Par-
ties (COP21) of the UNFCCC in Paris adopted a agreement  by 
consensus on 15 December 2015. As of July 2017, 196 UNFCCC 
members have signed the agreement, 154 of which have rati-
fied it. The governments of 196 nations  discussed in Paris in 30 
Nov.–15 Dec. 2015 a possible new global agreement on climate 
change, aimed at reducing global greenhouse gas emissions. 
Atmospheric CO2 concentrations increased by 1.9 ppm in 2014, 
reaching a global average of 397.2 ppm for the year. This com-
pares with a global average of 354.0 in 1990 when this report 
was first published just 25 years ago. The EU will cut its emis-
sions by 40%, compared with 1990 levels, by 2030. The US will 
cut its emissions by 26% to 28%, compared with 2005 levels, 
by 2025. China will agree that its emissions will peak by 2030 
Analysis of the INDCs, endorsed by the UN, has suggested that 
these pledges are enough to hold the world to about 2.7 °C or 
3 °C of warming. The US withdrawal from Paris Deal on Climate 
Change, The difference  between the US pledge business as 
usual is the US emissions are estimated to be 6,7 GtCO2e by 
2025 compared to emission 5,3 GtCO2e. If US follow business as 
usual the world warm an additional 0,1-0,3 °C.

* * *

Korábbi munkáimban alapjaiban bíráltam a globális hőmérséklet ér-
telmezését, mérését és a  mérések feldolgozását. A klímát, az időjá-
rást démonizálják, vallássá alakult. A Párizsi Egyezmény különböző 
változatainak összehasonlításához (pl. a Párizsi Egyezmény USA 
nélkül), azonban csak az irodalomban található adatokat tudom 
felhasználni. Ehhez egy általam kidolgozott egyszerűsített képletet 
használok, amelynek felállításához a múlt tényadatait vettem figye-
lembe, és így valóban még elfogadható, létező tényadatokkal jól 
egybevágó globális értékeket kaptam. Az egyetlen paraméterként 

az Egyezményben is központi szerepet játszó szén-dioxid mennyi-
ségekre van szükség. Ez valójában  nem elég, mert legalább három 
szempontból szemfényvesztés: 

•  a klímát számtalan hatás befolyásolja, csak komplexen érté-
kelhető

• a Föld régiói hőmérsékletének átlagolásából nyert hőmér-
séklet fizikailag nem értelmezhető 

• a kitűzött cél elérésének nincs realitása (pl. zéro kibocsátás 
2050-re, stb.).

Az elemzésünkhöz a levegőben lévő szén-dioxidkoncentrációra , 
a tényleges szén-dioxid, illetve karbon tömegre és a kettő közötti 
kapcsolatra van szükség. 

A levegő alapszámítási összetétele
Komponens            Térfogatszázalék             Tömegtört
N2                                 78,095                               0,755
O2                                 20,939                               0,232
Ar                                   0,933                             0,0128
CO2                                0,003                           0,00046

A levegő összes tömege: Glev = 5,275 · 1018 kg, a táblázat szerinti le-
vegőben 2,4265 · 1015 kg CO2 és 671,7 GtC karbon van, a 280ppm-
nél 627 GtC.

A jelenlegi 408 ppm-es levegőben 913,5 GtC. A 280 ppm-ről 
408 ppm-re való 128 ppm változás során a levegőben 296 GtC 
többlet halmozódott fel.

Ebből kiszámítható az 1 ppm növekedéshez szükséges karbon 
mennyisége.

     Δ1ppm = 296 : 128 = 2,3 GtC/ppm.

A kibocsátásból a különböző nyelők (biológiai, kémiai, vizek stb.) 
által lekötött mennyiségek számításához az 1870-2014 közötti idő-
szakban megbízhatóan rendelkezésre álló tényadatokat vesszük 
figyelembe. Az időszak alatt kibocsátott összes karbon mennyiség 
545 GtC, a szén-dioxidkoncentrációk 287, illetve 397 ppm. A két 
koncentrációhoz tartozó karbon tartalom különbsége a légkörben 
maradt szén-dioxid mennyiség. E mennyiség: 889 – 642 = 246 GtC, 
a lekötött mennyiség pedig 545 – 246 = 299 GtC. A lekötés hatás-
foka:

ƞ = 299/545 = 55%

A globális hőmérsékletváltozás számítására az elméletileg is leg-
inkább elfogadható, a termikus egyensúlyt kifejező képletet hasz-
nálom. A képlet állandóinak meghatározásához a korábbról már 
rendelkezésre álló tényadatokat alkalmazom.

ΔTF = α·ln C/C0, 

ahol C az aktuális és C0 (280 ppm) a vonatkoztatási szén-dioxid-
koncentráció
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        ΔTF − az ismert hőmérsékletváltozás (400 ppm, 0,74K)
        α −  számítással, 2,07

Így a képlet: ΔTF = 2,07 · ln C/C0.

Értékelés
A klímával kapcsolatos adatok összegyűjtése és értékelése rend-
kívül problémás. Megbízható forrást nehéz kiválasztani, és a né-
hány ilyen között is gyakran jelentős különbségek találhatók. To-
vábbi nehézség az, hogy nincs mindig egyértelműen megadva, 
hogy mit tartalmaznak az adatok. Nagyon gyakori, hogy egyszerű 
CO2 jelölés a többi üvegházgázt (ÜGH) amit a CO2e (equivalens 
egyértelműsíthet) is magában foglalja. A Párizsi Egyezményhez 
tett vállalások külön rejtvényfejtést jelentenek. Erre nem vállalkoz-
tunk, hanem megbízható irodalmi forrásból választva, annak ada-
tait átvettük (ilyen is több van). Sajnos a legmegbízhatóbb források 
hitelessége is elgondolkoztat néha, például amikor az energetika 
környezetszennyezését illusztráló hamis képek, sok ezer számra, 
a népszerű tájékoztató publikációktól a legmagasabb tudományo-
sokban is megtalálhatók. A hűtőtornyokból kiáramló gőzt (H2O) áb-
rázoló hatásos fényképét „csodálhatjuk” (1. ábra). Ezen az alapon 
a húsleves párolgó gőzének fényképével is környezetszennyezést 
bizonyíthatunk.
           

A kibocsátott CO2 (GHG)-nek a hőmérsékletnövekedés számítá-
sára szolgáló képletben való alkalmazásához a rendelkezésre álló 
adatnak bizonyos átdolgozására van szükség. Ennek menete a kö-
vetkező:

Az adatokat általában CO2 Gt/év-ben közlik, ennek kb. 50%-a 
marad a légkörben (2-vel osztás), GtC/év miatt 3,67-tel osztás és 
2,3 GtC/ppm miatt ezzel további osztás. Ezzel a képlet:
 

A különböző szcenáriók alapján jelenleg a számos változat közül 
következő változatot választottam ki példának: 

Jelenleg 2014 (NOAA - ESRL forrás); 397ppm CO2 /481ppmCO2e; 
54,96 Gt   

A 2015-ben az ENSZ Klímaváltozási Konferenciát (2015 United 
Nations Climate Change Conference) a Párizsban tartották meg 
november 30. és december 12. között. Ez volt a 21. éves ülés, a 
Conference of Parties (COP 21). 

A konferencián 196 ország kötelezte el magát az éghajlatválto-
zás és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, a globális felmele-
gedés legfeljebb 2 °C, de lehetőség szerint 1,5 °C alatt tartására. 
Egy pénzügyi alap létrehozásában is megegyeztek, 2020-ig tartó 
időszakra évenkénti 100 milliárd dollár, a fejlődő országoknak ígért 
támogatás. Párizsi Megállapodás egyetemes, azaz minden ország 
számára általánosságban előír klímapolitikai feladatokat. A hatá-
rozat szerint 2030-ban 55 milliárd tonna üvegházgáz kibocsátásra 
lehet számítani, ez pedig a határozat szerint több a +2 °C fokos 
küszöbértékhez ez időre szükséges 40 milliárd tonnánál Az Európai 
Unió 2030-ra az 1990-hez képest 40%-kal csökkenti a kibocsátást, 
az Egyesűlt Államok 2025-ben 26-28%-kal kevesebbet bocsát ki, 
mint 2005-ben, és Kina emissziója 2030-ban tetőzik.Az államok a 
Nemzetileg Meghatározott Vállalások nevű (Indendid Nationally 
Determined Contributions, INDCs) dokumentumokban rögzítik vál-
lalásaikat. Az UN elemzése szerint a vállalások teljesítése mellett is 
még 2,7-3 °C felmelegedés lenne az évszázad végére. Tényadatok 
alapján végzett számításaim szerint az adatok lényegesen túlzot-
tak és a tudományos életben vitatottak. Még vitatottabbak a finan-
ciális kérdések, az évi 100 milliárd USD feltöltésének megoszlása.  
A legfontosabb üvegházgázok (szén-dioxid, metán, di-nitrogénoxid)  
koncentrációja folyamatosan növekedik. A szén-dioxid koncentráció 
az 1990-es 354 ppm-ről 2014-re 397,2 ppm-re növekedett, az utol-
só évben 1,9 ppm-mel.

A világ 1850 és 2100 közötti teljes szén-dioxid kibocsátása  
2. ábrát figyelembe véve összesen 7200 GtCO2 volt. Ez 429 ppm 
koncentrációnövekedést okozott. Ennek megfelelően a hőmérsék-
letnövekedés várható érték 2100-ig: 

        ΔT = 2,07 ∙ ln 709/280 = 1.93K ~ 2K

Ha a párizsi vállalások teljesülnének a diagram szerint, akkor ez az 
érték 1,27K lenne. 

A világ ÜHG gázkibocsátása túlnyomórészt az első 10-20 nagy-
kibocsátótól származik. Az első 5 gyakorlatilag mindig szerepel, míg 

1. ábra. Széntüzelésű erőmű „szennyezése” a Pricewaterhouse 
Cooperations tanulmányban. 
Foto: Pawel Kopczynski/ Reuter

1. táblázat. Különböző szcenáriókra prognosztizált 
globális felmelegedés
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Szcenárió/Dátum Hőmérséklet 
°C

emelkedés
(2100)

Légköri ppm
koncentrá-
ció (2100)
CO2 /CO2e

Éves CO2e 
Gt

Emisszió 
(2100)

Megerősített 4 800/1060 103,4

2011. március 1.

Felajánlás szigorú 3,5 670/855 81,33

2015. december 14.

2 °C irány 2 475/485 6,01

2015. október 27

1,8 °C irány 1,8 450/455 2,93

2015. december 14.

1,5 °C irány 1,5 425/420 0,92

2015. december 14.
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a hátrébb lévők között a sorrend néha kissé változik. A kibocsátás 
kb. 88%-áért felel az első 20, amelyeknél 347%-os növekedés volt 
1990 óta. A 2015. év első 5-ben a következők foglaltak helyet:

Ez idáig 164 – a globális kibocsátások  93 százalékáért felelős – fél 
nyújtott be INDC-t (CAIT Climate Data Explorer). A táblázat néhány 
kulcsszereplő nemzeti vállalását foglalja össze: 
Nemzetileg Meghatározott Hozzájárulások a párizsi klímacsúcsra, 
2015-ös top rangsor [1]: 
Kína: Legkésőbb 2030-ra a kibocsátás maximumának elérése, és 
ugyanezen évig: a kibocsátás intenzitásának, vagyis az egységnyi 
GDP-re jutó CO2-emissziónak 60-65 százalékkal való csökkentése; 
a nem fosszilis energiahordozók arányának  20 százalékra növelé-
se;  az erdővagyon  4,5 milliárd köbméterrel való növelése. 
USA: 2025-re 26-28 százalékos csökkenés 2005-höz viszonyítva. 
Ebben benne van a föld szektor is.
Európai Unió: 2030-ra legalább 40 százalékos csökkenés 1990-hez 
viszonyítva.
India: 2030-ra 2005-höz viszonyítva 33-35% emisszió intenzítás 
csökkentés. 2030-ra a nem fosszilis energiafejlesztés beépített ku-
mulatív villamosenergia-kapacitás eléri a 40%-ot.  Az erdővel fedett 
terület növelése további 2,5-3 Gt CO2 egyenértékű emisszió csök-
kenést biztosít.
Oroszország: 2030-ra a kibocsátás csökkentése az 1990-es év 
szintjének 70-75 százalékára. Oroszország maximálisan kihasznál-
ja lekötés lehetőségét. 
Japán: 2030-ra 26 százalékos csökkenés 2013-hoz viszonyítva. 
Irán: A kibocsátás 4%-os csökkentése 2030-ra a szokásos üzleti 
kibocsátáshoz képest, vagy 12%-os csökkentés 35 milliárd dollár 
feltételezett nemzetközi támogatás mellett. Mindkét elem feltétele a 
szankciók megszüntetése. 
Dél Korea: 2030-ra 37%-os emisszió csökkentés. Intézkedés nélkül 
az emisszió 2030-ra 50,6Mt CO2e lenne. 
Kanada: 2030-ra 30 százalékos csökkenés 2005-höz viszonyítva. 

Ez magában foglalja az esetleges nemzetközi kreditet és a föld 
szektort is. 
Szaúd-Arábia: Jelentős megújuló program. 2030-ra 130 MtCO2e 
emisszió csökkentést vár.
Ausztrália: 2030-ra 26-28 százalékos kibocsátás-csökkenés a 
2005-ös emisszióhoz viszonyítva. 
Mexikó: Az ÜHG-k és a rövid távú éghajlat befolyásolók emissziójá-
nak 25 százalékos csökkenése 2030-ig a jelenlegi trendhez képest. 
  Ha csak a CO2-re koncentrálnánk, akkor az EU Comission 
EDGAR-nak (http//edgar.jrc.ec.europa.eu) [2] az IEA 2014-es mér-
legére alapozott számításai szerinti adatok a fosszilis energetikai 
tüzelés, cementipar, egyéb mészkő és dolomit és nem energetikai 
tüzelés által 1990-2015 között a világ éves széndioxid-kibocsátásá-
nak az alakulása (GtCO2/év) a következő:

A világ összes kibocsátásának változásában és a Párizsi Egyez-
mény teljesülésében Kína, USA és az EU jelenti a fő szerepet. Kína 
vállalását a 3. ábra, az USA és az EU vállalását a 4. ábra, a vállalá-
sok hatását az 5. ábra illusztrálja.[3]
   
3. Ábra. Kína ÜHG kibocsátása 1990 – 2030 között
    
4. Ábra. Az USA és az EU28 vállalt ÜHG kibocsátása 1990 – 
2030 között 

   
     

Az USA kilépése az Egyezményből az államokon belül az energia-
hordozók arányának a megváltozását is jelenti. A szénipar, az atom-
ipar, a szénhidrogénipar és a megújulók között részben felszabadí-
totta a piaci lehetőségeket és ezen a belül a részesedéseknek az 

3. ábra. Kína ÜHG kibocsátása 1990 – 2030 között

4. ábra. Az USA és az EU28 vállalt ÜHG kibocsátása 1990-2030 között

2. ábra. A  LULUCF-et is magábafoglaló emisszió szcenáriók az 
intézkedések különböző eseteire. Forrás, IIASA/Joeri Rogelj.  

(Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF))

2. táblázat. 2015. év legszennyezőbb öt országa

3. táblázat. A fosszilisok használata által kibocsátott szén-dioxid

MtCO2 MtCO2

Kína 10967 Japán 1253

USA 5172 Irán 634

EU 3470 Dél-Korea 617

India 2455 Kanada 555

Oroszország 1760 Szaúd-Arábia 506

1990 22,7 1999 24,9 2008 32,4

1991 22,8 2000 25,8 2009 32,0

1992 22,7 2001 26,1 2010 33,9

1993 22,9 2002 26,6 2011 34,9

1994 23,1 2003 27,7 2012 35,2

1995 23,8 2004 29,0 2013 35,9

1996 24,3 2005 30,0 2014 36,3

1997 24,6 2006 31,0 2015 36,2

1998 24,8 2007 32,2
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újra osztását. Bár a legjelentősebb kibocsátó, mégis új lehetőségek 
nyíltak meg a szénipar előtt is, amely eredetileg elsorvadásra volt 
ítélve. Az USA teljes széntermelésének változása az ipari forrada-
lom kezdetétől napjainkig alapvető jelentőségű volt az energiaellá-
tásban (6. ábra) [5].

A széntermelés 2015-re 996,9 rövid tonnára esett vissza (Short Ton = 

907,18 kg), 1986 óta a legalacsonyabb érték. A szénerőművek leállí-
tása, illetve szerepüknek a csökkentése része volt az USA vállalásá-
nak. A jövőre vonatkozólag is egyes szakértők szerint valószínű, hogy 
a földgáz fogja a legjelentősebb szerepet játszani az energiaigény nö-
vekedés kielégítésében, és az USA kibocsátása csökkenni fog.  

Világviszonylatban is még jelentős szerepet szánnak a szén-
erőműveknek. Egy IISA/Joeri Rogelj tanulmány szerint a jelenleg 
üzemben lévő szénerőművek kumulatív ÜHG kibocsátása GtCO2e  
2050-ig és 2100-ig:

Az „America First Energy Plan” megszünteti „az energiaiparra ne-
hezedő” nehézségeket és az amerikai szénipart újjáéleszti. „Ener-
giagazdasági függetlenségéről” szóló végrehajtó rendelet szerint 
elkezdik a „meglévő politikák felfüggesztését, felülvizsgálatát és 

visszavonását”, beleértve a Tiszta Energia Tervet (CPP) is. A CPP 
leállítása azt jelenti, hogy 2025-ben az USA emisszió 7%-kal lesz 
magasabb a 2005 évinél. Megszűnt a klímaváltozási terv is. Az USA 
vállalása az egyezményben azt jelenti, a 6,7 GtCO2e /év kibocsátás 
helyett 2025-re 5,3 GtCO2e /év értékre csökken. A globális  éves 
emisszió 573 GtCO2e /év helyett 558 GtCO2e /év  lesz. A globális hő-
mérsékletre való hatás mértékében a különböző számítások között 
jelentős eltérés van, és 0,1-0,3 °C-ra becsülik. A diagram alapján 
ki lehet számítani, hogy az USA az Egyezményből való kilépéssel 
mennyi többlet szén-dioxidot bocsát ki, és az a globális hőmérsék-
letemelkedésben mennyi többletet jelent [6].

2012-től 2100-ig a görbe alatti terület alapján (feltéve, hogy a 6,7- 
6,8 GtCO2 /év nem növekszik) az összes kibocsátás többlet:
   ΔCO2 többlet: 331,5t CO2, ami 20 ppm koncentrációnövekedést 
eredményez. Az, hogy a koncentrációnövekedéshez  milyen hőmér-
sékletemelkedést rendelünk, az a viszonyítási alaptól és a felmele-
gedési szakasz elhelyezkedésétől függ. A kezdeti szakaszban ez

      ΔT = 2,07∙ln 300/280 = 0,15 K,

többlet hőmérsékletemelkedést okoz. Ha csak a CPP (Tiszta szén) 
programot megvalósítanák, a többlet 0,12 K lenne. Ha a teljes 1850 
– 2100 közötti 280 – 700 ppm átlag 490ppm-et tekintjük, akkor:

ΔT = 2,07∙(ln 490/280 − ln 470/280) = 0,087 ~ 0,1 K.

Összefoglalva, a nemzetközi irodalomban található és fóru-
mokon elhangzó értékek erősen eltúlzott mértékű felmelegedést 
prognosztizálnak a jelenlegi szén-dioxid változási trend alapján.  
A tényadatokból alkotott képletemet használva, ez a trend lényege-
sen mérsékeltebb változást eredményez. Az USA kilépése a Párizsi 
Egyezményből, az előzőleg vállalt szén-dioxid kibocsátás csökken-
tésének elmaradása 0,1-0,15 °C többlet hőmérsékletemelkedést 
eredményez.
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4. táblázat. A szénerőművek szén-dioxid kibocsátása 2050-ig és 2100-ig

2050 2100
GtCO2e / Arány 2050 GtCO2e / Arány 2100

Világ jelenleg 268 / 214% 314 / 250%

Világ ismert 396 / 317% 530 / 422%


