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Bevezetés

Mind a klímaváltozás valószínûsíthetõ kihí-
vásainak értelmezése, mind annak katasztró-
favédelmi területre történõ „lefordítása” és 
szakmai keretei közé illesztése rendkívül 
összetett multidiszciplináris és szakmaközi 
feladat. A szakmának folyamatosan figye-
lemmel kell kísérnie a klímaváltozás jelensé-
gével, hatásaival, de elsõsorban a lakossággal 
kapcsolatos következményekkel összefüggõ 
alap- és alkalmazott kutatások legújabb ered-
ményeit, és meg kell fogalmazza a kérdéseit, 
majd válaszait. 

A katasztrófavédelem – mint intézmény, 
illetve szervezetrendszer – ellátja a jelen nap-
ról-napra felmerülõ veszélyhelyzeti védelmi 
feladatait, azonban az új kihívásra a reagálás 
többletfeladatot jelent. Ennek megfogalma-
zása ugyanakkor különös figyelmet és 
kifinomult értékelõ-elemzõ képességet igé-
nyel, mivel sok esetben nehéz az idõjárási 
jelenségekkel kapcsolatos hagyományos 
tapasztalatoktól elválasztva kezelni a mai 
idõjárási jelenségek újszerû vonásait. Egy 
ma még teljes mélységében nem bizonyított, 
összetett kihívás jövõbeni kezelésére nehéz 
ma stratégiát kimunkálni. 

Ebben a legtöbbet egy, az eddigieknél 
is szorosabb, hatékonyabb komplex együtt-
mûködés ígérhet, amely egyeztetett fellé- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pést tesz lehetõvé mind a szakmai szint(ek) 
és a politikai szféra, mind a hazai szakmai 
szervezetek és a nemzetközi fórumok 
között. E hatékony kooperáció kialakítá-
sában a katasztrófavédelem számára – a 
nélkülözhetetlen kiinduló ismeretek nyúj-
tásán keresztül – a legfontosabb stratégiai 
szövetséges a tudományos szféra, amellyel 
közös célkitûzés döntési helyzetbe hozni az 
érintett politikusokat. Emellett ugyancsak 
közös célkitûzés a lakosság, a közintézmé-
nyek, a vállalkozói szféra fokozatos bevo-
nása és felkészítése a klímaváltozás várható 
következményeire.  

A globális klímaváltozás hatásai

A VAHAVA projekt keretében elkezdõdött 
egy tudományos szintézis, amelyben a 
felvetett kérdések tudományos kutatása a 
további feladat. E szintézis alapján a globális 
klímaváltozás hatásainak legalább öt nem 
bizonyított, de nem is kizárható következ-
ményegyüttesével lehetne egy nem túl távoli 

– években nem kiszámolható – jövõbeni 
idõszakban számolni: 

• Az elsõ maga a felmelegedés. Ha ez a 
hõmérséklet-emelkedés átlagosan oszlana 
el, azaz hazánkban is az átlagos mértékû 
felmelegedés következne be, akkor forró nya-
raink, enyhe (enyhébb) teleink, melegebb 
(rövidebb) tavaszaink és õszeink lennének. 
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• A jövõben inkább a nem (vagy csupán 
nagy hibaszázalékkal) elõre jelezhetõ válto
zások valószínûsíthetõk. Módosul a szelek 
járása, eltérül a felhõk szokásos vonulási 
rendje. Azokon a területeken lehet sok 
csapadék, ahol eddig az alacsony szint volt 
a jellemzõ, míg más területeken jelentõsen 
csökkenhet annak mértéke. Ha az uralko-
dó széljárás ezután túlnyomóan déli, nem 
pedig nyugati (a pólusok erõteljesebb mele-
gedésével ez reális lehetõség), akkor trópusi, 
monszunjellegû esõk, tartós szárazságok és 
a hirtelen áradások következhetnek be. 

• A harmadik lehetséges hatás a nagyobb 
területi egyenlõtlenség. Ha a kezdeti melege-
dés megolvasztja az Északi-sark jegét – amint 
látjuk is –, akkor a délre úszó jégtömbök hoz-
zájárulhatnak a Golf-áramlat lehûtéséhez. 
Mivel pedig az elmúlt tízezer évben ez a 
meleg áramlat tartotta lakhatóan langyosnak 
Nyugat- és Észak-Európát, ha ennek hõszál-
lító hatása mérséklõdik, esetleg megszûnik, 
akkor – általános felmelegedés körülményei 
közepette – Európa északnyugati területei 
egy távolabbi jövõbeni idõszakban akár 
5-8 fokkal is lehûlhetnek. Ez többek között 
Magyarországon is hideg, nyirkos nyarakat 
és dermesztõ teleket jelentene. 

• A negyedik típusú következmény az 
lenne, ha a kezdeti melegedés – önerõsítõ 
visszahatások révén – hirtelen felgyorsulna. 
Például ha elolvadnak a sarki jég- és hósap-
kák, s helyükön kilátszik a vízfelület  meg a  
barna föld, akkor az addigi hõtükrözõ felü-
let helyén egy hõnyelõ felszín jelenik meg, 
ami roppantul felgyorsíthatja a melegedési 
folyamatot. A jelen állapotokat fenntartó 

„vezérlési tartományból” való kiesés a hipo-
tetikus számítások és az eddigi földtörténeti 
tapasztalatok szerint kb. 17 oC-os átlagos 
földközeli hõmérséklet környékén követ-
kezhet be (ez csupán hipotézis!), ami után 
a melegedést – jelen feltételezéseink szerint 

– nem lehet többé megfékezni. A földfelszín 
mai átlaghõmérséklete kb. 15 oC. 

• Az ötödik is igen veszélyes lehetõség, 
de éppen ellentétes elõjelû. Az emberi faj a 
jégkorszak körülményei között szenvedte 
végig õskorát. Földmûvelésre és letelepedésre 
alkalmas, stabil és enyhe idõ csak az elmúlt 
nyolc-tízezer év folyamán volt. Ez egyes 
szakértõk szerint is kisebbfajta csoda: mire 
a modern ember genetikailag „készen lett”, 
az éghajlat is felhagyott a hirtelen és nagy 
amplitúdójú ingadozásokkal, a jéghatár 
elõre-hátra húzódásával, a tengerszint fel-
le emelkedésével, és a hõmérséklet egy 
viszonylag magas szinten stabilizálódott. 
Ez a nyugodt, egyenletes, csupán kis amp-
litúdójú éghajlat ingadozásokkal járó enyhe 
tízezer év tette lehetõvé az emberi civilizá-
ció felemelkedését, a földmûves kultúra 
kivirágzását. Egyes megállapítások szerint 
ezt a jelenünkig tartó kiegyensúlyozott, 

„meleg kort” egy hirtelen, nagyon meredek 
hõmérséklet-emelkedés elõzte meg, amivel 
mintegy „kiakadt a kapcsoló”, s megszûnt 
az éghajlat heves ide-oda ingadozása. A 
valódi veszély az, hogy az elkövetkezõ 
néhány fokos hõmérséklet-emelkedés 
megint „visszapöccenti a kapcsolót”, és 
visszatérhetnek a veszedelmes, néhány 
évtized alatt leforgó, pusztító éghajlati 
szélsõségek, a többfokos hõmérséklet-
zuhanástól a tengerszintemelkedésig és a 
további szélsõséges idõjárási jelenségekig. 
Ez az élelmiszertermelés jelenlegi feltéte-
leinek szélsõséges megváltoztatása mellett 
számos, további súlyos ökológiai, gazdasági 
és társadalmi hatással járna.

A NEMZETI KLÍMASTRATÉGIA HIPOTETI-
KUS KATASZTRóFAVÉDELMI ELEMEI

A katasztrófavédelmi irányítás ma elõre 
látható „klímastratégiai” feladatai

A klímaváltozás tehát az éghajlati elemek 
magasabb vagy alacsonyabb értékek irányá-
ba történõ tartós és/vagy rövidebb-hosszabb 
ideig fellépõ, esetleg akár irreverzibilis válto-
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zása, amelyek gyakorlati hatása érzékelhetõ 
és mérhetõ, sõt jelentõs emberi-társadalmi 
következményekkel jár. A klímaváltozásnak  

– hangsúlyosan a fizikai változások felõli olda-
lát tekintve  –  megkülönböztethetjük annak 
elsõdleges és másodlagos hatásait. Az elsõdle-
ges hatások azok, amelyeket a klímaváltozás 
közvetlenül kiválthat. Ezek leggyakrabban:
– extrém magas – alacsony hõmérséklet;
– extrém csapadékok (tartós esõzés, fel-

hõszakadás, jégesõ vagy tartós, mara-
dandó hóréteget adó és/vagy hófúvással 
együtt járó havazás);

– szélvihar (orkán, forgószél) stb.
A másodlagos hatások, amelyek – értelme-
zésünk szerint – a fentiekbõl (alkalmanként 
kombináltan) következhetnek be:
– ár és belvíz;
– sárfolyam, földcsuszamlás;
– aszály, elsivatagosodás;
– intenzív tüzek, robbanásveszély fokozó-

dása;
– kritikus infrastruktúra1  sérülése, közüzemi 

és egyéb ellátó szolgáltatások zavarai, 
hiányhelyzetek kialakulása;

– egészségi, pszichikai, humán komfort ne-
gatív következmények kialakulása;

– társadalmi mûködési zavarok a pénzügyi, 
gazdasági, közigazgatási szférákban stb. 

A másodlagos hatások közül az infrastruktúra 
fizikai állapotában és/vagy üzemszerû mû-
ködésében bekövetkezõ lehetséges zavarok 
jelentik az egyik legfontosabb fenyegetést, 
legösszetettebb problémakört, így néhány 
szót szükséges errõl szólni. A kormányzati 
és a vállalkozói szereplõk elõtt ismert, hogy 
a gazdaság, a társadalom, a pénzügyek 
fizikai és információs folyamatai milyen 

nagymértékben függenek egymástól (inter-
dependencia), továbbá, hogy ezek károso-
dása milyen súlyos következményekkel jár 
(hat). A kritikus infrastruktúra védelmének 
vizsgálata a 2001. szeptember 11-i terrortá-
madás hatására felgyorsult és kibõvült. A 
nemzetek saját felmérésük alapján 5-15 kriti-
kus szektort és 20-40 szolgáltatást és termé-
ket tartottak kritikusnak, kiemelt figyelemre 
méltónak. Ezek közül leggyakrabban a 
következõket jelölték meg:
– kormányzati és közigazgatási szektor;
– energiaszektor;
– informatikai és távközlési szektor;
– egészségügyi szektor;
– élelmiszer- és ivóvízszektor;
– szállítás és közlekedési szektor; 
– ipari szektor; 
– veszélyhelyzeti és mentõszolgálatok.

Figyelemmel a katasztrófavédelem feladat-
rendszereinek mindhárom elemére – meg-
elõzés, védekezés, rehabilitáció – és a 
globális klímaváltozásból valószínûsíthetõ 
elsõdleges és másodlagos hatásokra, jól 
érzékelhetõ a kihívás komplex és bonyolult 
jellege.  

A következõkben röviden, felsorolássze-
rûen áttekintjük azokat a részben már folya-
matban lévõ, részben megfogalmazandó 
súlyponti feladatokat, amelyek a stratégiai 
menedzsment során a katasztrófavédelem 

„klímastratégiáját” alkothatják. Ez a klíma-
stratégia több, egymást kiegészítõ párhuza-
mos, ill. egymásra épülõ kisebb projektek 
és nagyobb programok együttesébõl állhat. 
Ezek folyamatos megtervezését, menetköz-
beni kontrollját, értékelését, eredményeik 
gyakorlatba ültetését és PR-jét a stratégiai 
menedzsment eszköztárával célszerû irá-
nyítani. A már kezdetben is megfogalmaz-
ható elsõrendû feladatok a következõk:

• Létre kell hozni a klímaváltozással 
kapcsolatos katasztrófavédelmi események, 
intézkedések adatbázisát (elektronikus 
dokumentációját). 

1 A NATO CPC (Polgári Védelmi Bizottság) a kritikus 
infrastruktúra fogalomkörébe sorolta mindazokat a 
létesítményeket, szolgáltatásokat és termékeket, ame-
lyek olyan létfontosságúak a nemzet számára, hogy 
mûködésképtelenné válásuk vagy megsemmisülésük 
akár meg is ingathatja a nemzet biztonságát, a nem-
zetgazdaságot, a közbiztonságot, a közegészségügy 
és az államigazgatás hatékony mûködését.
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• Tudományos forrásokból folyamatosan 
át kell venni a meghatározó globális, valamint 
Kárpát-medencei és országos klímaváltozási 
jellemzõk, trendek, valamint meteorológiai 
adatok adatsorait. 

• A bázisokban rendszerezett informá-
ciókat célszerû térinformatikai és egyéb 
elemzõ szoftverekkel tárolni, rendszerezni 
és demonstrálhatóvá tenni.

• Számba kell venni, rendszerezni és pon-
tosítani a klímaváltozásból eredeztethetõ 
katasztrófavédelemmel összefüggõ kihívá-
sokat (már ható és lehetséges fenyegetése-
ket).

• Különös figyelmet érdemel a stratégiai 
koncepció megfogalmazása során említett 
újszerû kockázatelemzõ módszer felku-
tatása és alkalmazása a klímaváltozás vonat-
kozásában a katasztrófa-(lakosság-)védelem 
terén.

• A katasztrófavédelem feladatrendjét, 
hatáskörét, együttmûködési rendszerét 
meghatározó jogszabályi háttér a klímaválto-
zás hatásai miatt szükségessé váló módosító, 
kiegészítõ javaslatainak idõszakonkénti meg-
fogalmazása. 

• A katasztrófavédelem szervezetfej-
lesztését, ebben irányító- és vezetési rend-
szerének, valamint a humánerõforrás (okta-
tás-továbbképzésen kívül esõ) fejlesztését 
megalapozó koncepciók klímaváltozással 
kapcsolatos követelményeinek lefektetése. 

• Mûszaki fejlesztések, beruházások 
(például speciális gépkocsik, oltó- és mûsza-
ki mentõfelszerelések, speciális kárterület-
felderítõ, -mentõ eszközök, monitorrend-
szerek és/vagy elemeik, hordozható klíma-
berendezések, különbözõ teljesítményû 
szivattyúk és légcserélõ berendezések, hõszi-
getelt sátrak és konténerek, vízi jármûvek 
stb.), felszerelések beszerzése (például 
különbözõ célokat szolgáló védõruházatok, 
hõszigetelõ anyagok, kánikula-elsõsegély 
felszerelések, vízi személyi mentõeszközök 
stb.).

• Az új feladatokhoz új módszerek, takti-
kai eljárások kidolgozása, alkalmazásba 
vétele.

• A klímaváltozással kapcsolatos kataszt-
rófavédelmi oktatás, (tovább)képzés, vala-
mint kutatás vonatkozó tervekbe és gyakor-
latba történõ beépítése.

• A lakossági és intézményi felkészítés, 
tájékoztatás, kríziskommunikáció új felada-
tainak meghatározása.

• Ugyancsak kiemelt figyelmet igénylõ te-
rület a nemzetközi együttmûködések, illetve 
a nemzetközi szervezetek megfogalmazta 
iránymutatások, direktívák, határozatok 
vagy szakmai tájékoztatások rendszeres ér-
tékelésének, döntéselõkészítõ folyamatokba 
történõ beillesztésének tevékenysége, külö-
nös tekintettel az EU-tagságra. 

A következõkben az újszerû kockázat-
elemzõ módszert részletesebben is kifejtjük. 

A klímapolitikai döntés

Anélkül, hogy a klímapolitikai döntés 
fogalmának bármiféle (jogi, politológiai 
stb.) meghatározására kísérletet tennénk, 
intuitíve abból indulunk ki, hogy minden 
klímapolitikai döntésnek egy globális bioszo
ciális rendszerre kell vonatkoznia, alapja egy 
„természet elleni játék” (Game Against Nature), 
célja pedig a klimatikus extremitásból eredõ 
katasztrófák kezelése. 

Természetesen nem baljós mûalkotásokra 
gondolunk, hanem inkább a tudományos 
megközelítésre (LaValle, 2005). 

Az ökoszisztéma természettudományos 
leírásának inherens interdiszciplináris 
korlátai vannak (paradigmatikus inkon-
zisztencia). Ennek oka, hogy a természet-
tudományos diszciplínák mindig tudatos 
hanyagolással dolgoznak. A hanyagolás 
oka nem az ignorancia, hanem a hatékony-
ságra való törekvés. Márpedig a katasztrófák 
jó része hanyagolásból ered, akár klimatikus 
eredetû, akár nem. Ezt pedig a klímapoli-
tikának akkor is tudomásul kell vennie, ha 
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nincsen közvetlen beleszólása disziplináris 
ügyekbe. Az alapkérdés persze az, hogy 
létezik-e olyan tudományos igényû meg-
közelítés, amely a diszciplináris határokon 
átlépve elvileg kezelni tudja azokat a kö-
rülményeket (jelenségeket, történéseket), 
amelyek meghaladják a szaktudományok 
lehetõségeit. Egy ilyenfajta megközelítésre 
már Johan de Kleer (1986) iskolája felhívta 
a figyelmet, és kvalitatív fizikának nevezte 
el. Egy másik megközelítés, amelyet az 
alábbiak során ismertetni szeretnénk, az, 
amely világszerte igen nagy elterjedtségnek 
örvend, és a 2001. szeptember 11-i merény-
let óta különös aktualitást nyert. Közkeletû 
nevén determinisztikus (vagy logikai) koc
kázatelemzés, más néven: hibafa módszer. 
(Henley – Kumamoto, 1981)

A logikai kockázatelemzés

A logikai kockázatelemzéshez úgy jutunk, 
hogy a hagyományos hibafa elemzésbõl el-
hagyjuk mindazt, ami a valószínûségre utal, 
illetve azzal kapcsolatos. Hagyományos 
megfogalmazása szerint a hibafa módszer 
egy grafikus eljárás, amellyel valamely nem 
kívánt esemény valószínûségét egyszerûbb 
eseményekére lehet visszavezetni a „vagy” 
és az „és” logikai mûveletek segítségével. A 
valóságban azonban arról van szó, hogy a 
hibafa módszer segítségével egy esemény 
közvetlen logikai leírását lehet megadni, 
minden diszciplináris elkötelezettség nélkül.

2001. szeptember 11. (a New York-i 
merénylet napja) nemcsak a biztonság 
és szabadság alapkérdéseinek, hanem a 
kockázatelmélet, illetve a katasztrófavéde-
lem elméleti alapjainak az újragondolását is 
szükségessé tette. 

Azzal, hogy a Világkereskedelmi Központ 
két tornyának egyszerre történõ elpusz-
tulását rendkívül kicsiny valószínûségére 
tekintettel elhanyagolták, és nem is kötöttek 
rá (együttes) biztosítást, a kockázatelemzés-
ben új fejezet nyílt. Addig a közkeletû „való-

színûségi kockázatelemzés” kifejezésben a 
„valószínûségi” jelzõ a vájtfülûbbek számára 
pleonazmusnak hangzott, hiszen a „nemva-
lószínûségi kockázat” fogalma eladdig nem 
létezett.  Azon a napon azonban olyan ese-
mény következett be, amelynek egyszerûen 
nem volt valószínûsége. Nem valószínûtlen 
volt, nem is zéró valószínûségû, hanem 
valószínûség nélküli. Úgy valószínûség nél-
küli, ahogyan nincs értelme egy utcasarok 
népsûrûségérõl beszélni, vagy ahogyan egy 
molekula hõmérséklete értelmezhetetlen. 

Minden katasztrófa egyedi, egyszeri és 
megismételhetetlen. Mint ilyen, per defini
tionem valószínûség nélküli. A klímapoli-
tikának ezt is tudomásul kell vennie.

A hazai jogalkotás nehezen tud lépést 
tartani a kockázatkezelés korszerû követel-
ményeivel. A munkahelyek kémiai biztonsá-
gáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM 
számú együttes rendelet értelmezése szerint 

„a kockázat a veszély megvalósulásának a 
valószínûsége”. Nyilvánvaló, hogy e ren-
delet alapján nincs mit kezdeni a valószínû
ség nélküli eseményekkel. E rendelet 
alapján egy terrorista merénylet vagy egy 
földrengés a kockázat nélküli események 
kategóriájába sorolódnék, vagy ami még 
rosszabb, zérusvalószínûségû eseménynek, 
azaz veszélytelennek minõsülne! 

A versenyszférában már jobb a helyzet. 
Jelen tanulmányban a Profes Környezet-

biztonsági Programiroda nemvalószínûségi 
kockázatok (logikai) elemzésére támaszko-
dunk. Az Interneten a risk assessment (koc-
kázatbecslés), illetve a fault tree (hibafa) 
kulcsszóra a keresõgépek ezrével ontják a 
kockázattal foglalkozó honlapok, portálok 
címeit.2  A hibafa módszer nemcsak véletlen 

 2 Megemlítendõ, hogy a kockázat társadalmi kérdései-
vel Vajda György (Vajda, 1998) foglalkozik a Magyar 
Tudomány 1999/1 számában, amelyet a kockázat és 
biztonság témájának szenteltek. Sajnálatos, hogy a dol-
gozatokban nem tesznek említést a kockázatelmélet 
akkori világtendenciáiról.
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tömegjelenségekre, hanem egyedi kauzális 
eseményekre is alkalmazható. E módszerrel 
valamely nemkívánatos esemény bekövet-
kezésének nemcsak valószínûségét lehet ki-
számítani (már persze ha ilyennel egyáltalán 
rendelkezik), hanem annak tényét is.  Más 
szóval valamely (nemkívánatosnak tartott) 
tényállítást logikailag be lehet bizonyítani 
vagy meg lehet cáfolni, egyszóval a biz-
tonság ténykérdését egyértelmûen el lehet 
dönteni. Ennek megértéséhez egyidejûleg 
két merõben különbözõ szemléletet kell 
figyelembe venni. 

Az egzakt természettudományos gon-
dolkodás jellemzõje a modellalkotás. A mo-
dellalkotás mindig egyszerûsítést jelent. Azt 
jelenti, hogy a vizsgált vagy tanulmányozni 
kívánt jelenség bizonyos tulajdonságait, 
vonatkozásait elhanyagoljuk, nem vesszük 
figyelembe. (Természetesen nem is lehet-
ne mindent figyelembe venni, már csak 
azért sem, mert egyszerûen nincsen, nem 
lehet tudomásunk minden tulajdonságról, 
illetve vonatkozásról.) Ugyanakkor vannak 
lényeges és lényegtelen momentumok, és 
nyilvánvaló, hogy azok, amelyek nincsenek 
hatással következtetéseinkre, feleslegesek, 
tehát nem veendõk figyelembe. Az alapvetõ 
probléma most már abban áll, hogy nem le-
het elõre tudni, hogy mely tények bizonyul-
nak fontosnak a jövõben vagy új körülmé-
nyek között és melyek nem egy jelenség 
vizsgálata során. Arra pedig, hogy a leglé-
nyegtelenebbnek gondolt dolgok olykor a 
legfontosabbakká válhatnak, a katasztrófák 
története adja a legeklatánsabb példákat. 

Az elhanyagolt hatások akkumulációja-
felerõsödése katasztrófára vezethet, és itt 
teljesen mellékes, hogy a hanyagolás a tu-
datlanság vagy a hanyagság következménye-
e, illetve hogy az elhanyagolt hatásoknak van-
e közük valamilyen biztonságpolitikához.

A kockázatelmélet tehát látszólag lehe-
tetlen feladatot tûz ki: tekintetbe akarja 
venni a lényegtelent. Felismeri, hogy az 

elméletileg lényeges és a gyakorlatilag lét
fontosságú két teljesen különbözõ kategória. 
Szemlélete tehát gyökeresen különbözik a 
természettudományok paradigmájától.

Döntés, választék és hibafa

Minden döntés választékot és kedvezõséget 
(kívánatosságot, megfelelõséget) tételez fel.

Van döntésre alkalmas és döntésre alkal-
matlan választék. Közhelyes igazság, hogy 
az a választék alkalmas döntésre, amelybõl 
nem hiányzik semmi, ami odavaló, és nem 
tartalmaz semmit, ami nem odavaló. Arra a 
természetes kérdésre, hogy ezek után mégis 
hogyan lehet eldönteni, hogy egy választék 
alkalmas-e döntésre, a logikai kockázatelmé-
let sajátságos operatív választ ad. A válasz 
az alábbi ábrából leolvasható.

1. ábra • A tûzkeletkezés hibafájának ún. 
Shannon-karakterisztikája. (Profes Környe-
zetbiztonsági Programiroda engedélyével)

Ha az F(p) Shannon-függvény (az ún. 
Quorum-görbe) metszi az y = x egyenest, 
akkor és csak akkor tekinthetõ a hibafa 
testületi (például klímapolitikai) döntésre 
alkalmasnak. Egyúttal a döntési határ 
is leolvasható, amelyet a hibafa logikai 
struktúrája határoz meg. A parlamentáris 
rendszerekben a döntési határ önkényes 
(50, esetleg 66 %) és fel sem merül, hogy 
a konszenzus-határ nem közmegegyezés 
kérdése, hanem az értelmezett döntés tár-
gyának logikai folyománya.

Bukovics István • A klímapolitikai döntések…
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Ez az ignorancia terheli a közvélemény-
kutatást is. Ott a döntés tárgya egyszerûen 
nem kerül minõsítésre. A valóságban a testü-
leti döntés mindig egy (általában nem formáli-
san, de mégiscsak) valahogyan értelmezett-
explikált kérdésrõl – eseményrõl – szól.  

A hibafa módszer a Shannon-modellel 
kombinálva tehát módot ad a választékmi
nõsítésre és a döntésminõsítésre. A klíma-
politikai döntéseknél ezeket a szempontokat 
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