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VízműPanoráma: Hogyan értékeljük a klíma-
csúcson elért eredményeket?
Kőrösi Csaba: Párizsban egy vállalható komp-
romisszumot kötöttek a nemzetek. Kompro-
misszumot a tudományosan indokolt és a poli-
tikailag lehetséges között. Elérhető távolságba 
került az, hogy a földfelszíni átlaghőmérséklet 
emelkedése két fokon belül marad. Az ambí-
ció, miszerint ez ne lépje át a másfél fokot, to-
vábbra is csak ambíció maradt, ennek elérése 
érdekében további, az eddigieket minőségileg 
meghaladó erőfeszítésekre lesz szükség.

A párizsi eredmények fontos eleme, hogy a gazdaságot klímabarát 
technológiák alkalmazásának irányába fordítja, illetve azokat, akik már 
ezen a pályán voltak, szándékaikban, tevékenységükben megerősítette. 
A mostani döntés hatalmas ösztönzést ad a tudománynak, az eddigiek-
től eltérő, az új helyzethez igazodó képességek fejlesztésének. Nem túl-
zás, hogy az a kompromisszum, amit elértünk, valós technológiai ugrást 
jelenthet, mert az egyértelmű nemzetközi elkötelezettség iránymuta-
tást, bátorítást ad a tudás- és a tőkeáramlás számára.

Párizs esélyt kínál arra is, hogy a klímaváltozás okozta vagy az azzal 
közvetlen kapcsolatba hozható halálesetek száma ne emelkedjen to-
vább, megálljon az eddigi évi 6,4 milliónál, és reményt ad arra, hogy ez a 
veszteség mihamarabb csökkenjen.

Párizsban megteremtődtek a feltételei annak, hogy ne lehetetlenül-
jön el az élet azokban a térségekben, ahol az átlaghőmérséklet két fok-
nál magasabb szintű emelkedése az életkörülmények jelentős romlásá-
val járna. Nem csupán arról van szó, hogy az éghajlatváltozás közvetlen 
hatásait csökkentsük, hárítsuk, hanem arról, hogy az éghajlatváltozás 
következtében erősödő elszegényedést is megállítsuk. Azok, akik egy 
adott térségben nem tudnak megélni, mert nem lesz elég a víz, mert a 
mezőgazdaság nem képes a korábbiakhoz hasonló eredményeket pro-
dukálni, egy darabig tűrik a szegénységet, majd tömegével a lakóhelyük 
elhagyására kényszerülnek. 

VP: Elég erős a párizsi klímacsúcs eredményeit bírálók hangja, akik sze-
rint kicsi az előrelépés, kevés az eredmény, úgyse lesz betartva...
K. Cs.: Egy klasszikus hasonlatra utalva – miszerint tőlünk függ, hogy 
félig telinek vagy félig üresnek látjuk-e a poharat – azt mondom, hogy 
most van először poharunk! Lehet vitatni, kinek mi a fontosabb, a benne 
lévő – mondjuk – víz vagy az üresség.

VP: Miért? A kiotói megállapodáshoz képest mennyit léptünk előre?
K. Cs.: Jelentősnek tekinthetjük az előrelépést, mert valójában most jött 

létre először valódi globális klímaváltozást szabályozó rendszer. A kiotói 
megállapodás csak kb. 30 országra vonatkozott, ami a szén-dioxid-kibo-
csátás 11%-át jelentette csupán. Most Párizsban 195 ország határozott 
úgy, hogy tevékeny részesévé válik a klímavédelemnek. Ez – ha nem 
vesszük figyelembe a repülőgépek és hajók kibocsátását – a maradék 
üvegházhatású gázok 95%-át jelenti, vagyis azt, hogy az időjárás-válto-
zásért felelős első számú tényező 95%-át kontrolláljuk. Ez önmagában 
hatalmas eredmény! Hihetetlenül jelentős fordulat előtt állunk, aminek 
során megindul a gazdaság dekarbonizációja.

Párizs után először mondhatjuk, hogy nemcsak az üvegházhatású 
gázok légkörbe bocsátásának következményei globálisak, hanem glo-
bálissá vált a kibocsátások kontrollja is. Ezzel – ebből a szempontból – új 
pályára állt a világ!

Kiotóban még egy negatív koalíció jött létre azokból az országokból, 
amelyek akadályozták az ambiciózus megállapodást. Párizsban viszont 
egy több mint 100 országból álló koalíció állt össze, „az ambíció koalíció-
ja”. Ez megteremti az esélyét annak, hogy valóban változzon a világ, mert 
nem csupán klímapolitikáról szól az elhatározás, hanem a szélesebb ér-
telemben vett fenntarthatóságról.

VP: Ezt jó hallani, de mitől változott meg a helyzet? Mitől állt be a sorba 
mondjuk az USA, Kanada, Afrika, Kína?
K. Cs.: A legegyszerűbb a kanadai változás magyarázata: új kormány, új 
látásmód, más preferenciák.

Az Egyesült Államokban nem ilyen egyszerű a helyzet. Az elnök és 
csapata a súlyos negatív következmények láttatásával, a gazdaság pálya-
bővítési, -módosítási lehetőségének ösztönzésével – az üzleti  érdekeket 
is figyelembe véve – erősíteni tudta saját táborát. E sikernek része az is, 
hogy egyre inkább úgy látják, az USA világhatalmi pozíciójának meg-
őrzése nem képzelhető el anélkül, hogy az Egyesült Államok az egyik 
legkomolyabb globális kihívás kezelésében is markáns szerepet játsz-
szon. Azonban ez esetben is igaz, hogy egy választás mindent  felülírhat. 

A PÁRIZsI kLÍMACsÚCsRÓL, 
A fENNtARthAtÓsÁGRÓL És 
A VIZEs VONAtkOZÁsOkRÓL

Sokan sokat vártak a klímacsúcstól. Mit értek el 
a jelenlévők? Sokat vagy keveset? Igazuk van-e a 
kétkedőknek abban, hogy ez nem volt valódi előrelépés? 
Mi a garancia arra, hogy a vállalásokból valóság lesz? 
Milyen mértékben van kitéve a Kárpát-medence a 
klímaváltozás kockázatainak? Mit hozhat nekünk, 
magyaroknak és mit nekünk, „vizeseknek” Párizs? Ezek 
érdekeltek bennünket, amikor felkerestük Kőrösi Csabát, 
a magyar környezetvédelmi diplomácia meghatározó 
személyiségét.
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 Reméljük, bármi lesz is a választások kimenetele, a klímapolitika ellenke-
ző irányba fordítása nem következik be.

Kínában a kibocsátások 2030-ra érik el a legmagasabb szintet, de nyil-
vánvaló, hogy a szénre alapozott gazdaságfejlesztés környezeti és egész-
ségre ártalmas hatásai már most megmutatkoztak. A klímaváltozás már 
említett évi 6,4 millió áldozatának egyharmada kínai! Egész egyszerűen 
be kellett látniuk, hogy a szén-dioxid-kibocsátás és a kapcsolódó egyéb 
szennyezés a legnagyobb kockázati tényező. 
Azonban ne higgyük azt, hogy Kína csak szenes 
erőművek építésében jeleskedett, mert ez az 
ország rendelkezik a legnagyobb napelem- és 
szélerőműparkkal a világon. Új beruházásaik 
esetében már modern technológiákat alkal-
maztak, átértékelve korábbi álláspontjukat. 
Szemléletváltásuk komolyságát az is mutatja, 
hogy az USA és Kína 2014 óta (a párizsi egyez-
ményt támogató) bilaterális megállapodásokat 
is kötött klímaügyben.

VP: Ha jól tudjuk, a kibocsátáscsökkentést a 
résztvevők nemzeti szinten ajánlották fel, ami-
nek nemzetközi jogi szempontból nincs kény-
szerítő ereje. Mitől fogják betartani?
K. Cs.: Ennek több tényezője van.

Új, nemzetközi mechanizmusok jönnek 
létre, az ellenőrzést egy nemzetközi szintű mo-
nitoringrendszer végzi. Az egyes országoknak 
éves jelentést kell készíteniük, melyet értékelni 
és ellenőrizni fognak, hogy összhangban van-e 
a felajánlással. Ez egy transzparens rezsim, ahol 
a felajánlások ugyan módosíthatók, de csakis a 
szigorúbb feltételek irányába!

Soha nem volt cél, hogy Párizsban létrehozzanak valamiféle klíma-
rendőrséget, klímabíróságot, amely az ígérgetőket, de nem teljesítőket 
megfelelő szankciókkal sújtaná. Akkor ugyanis sokkal kevesebb ország 
csatlakozott volna a megállapodáshoz, s kisebb mértékű kibocsátáscsök-
kentést vállaltak volna. Én azt tartom, hogy az önkéntességnek hatalmas 
ereje van és jelentős hozadéka lesz, mert senki sem tesz felajánlást azzal a 
szándékkal, hogy nem hajtja majd azt végre.

Azt se felejtsük el, hogy a gazdaság irányultságának változásával – 
mert ez a változás már most megindult – a piac is az ígéretek betartá-
sának irányába fogja tolni a klímapolitikát. Ezt erősíti az évi 100 milliárd 
dollár azon projektek finanszírozására, amelyek a kibocsátáscsökkentést, 
a klímaváltozás hatásainak enyhítését fogják szolgálni.

VP: Hogyan állunk mi, magyarok ebben a tekintetben?
K. Cs.: Országunk kibocsátáscsökkentése – sőt klímateljesítménye – 
élen járó. A világon az első 15 között vagyunk, és a szén-dioxid-kvóta ér-
tékesítéséből bevételünk is származik. Gazdasági szempontból bizonyos 
értelemben versenyelőnyben vagyunk. Egy jövőbeli ipari befektetésnél 
ugyanis komoly költségtényező lesz a környezeti károk hatásainak 
megelőzése, amit minden befektetőnek be kell számítania a vállalkozás 
profitkalkulációjába. Ha egy magyarországi cég alacsony karboninten-
zitású közegben működik, nem kényszerül éles váltásra, így nagyobb 
pénzügyi mozgástere marad az egyéb fejlesztésekre. A nagyobb moz-
gástér pedig versenyelőnyt jelent.

VP: Ha már áttértünk hazánkra, kíváncsiak vagyunk a mi helyzetünkre. 

Gyakran találkozunk olyan véleményekkel, hogy mi itt, a Kárpát-me-
dencében megúszhatjuk a klímaváltozást, sőt medenceország lévén 
mindig lesz elég vizünk...
K. Cs.: Nos, a Kárpát-medence környezeti hatásoknak való kitettsége a 
klímaváltozás szempontjából az európai átlag felett van, egyes számí-
tások szerint annak másfélszerese. Az éves csapadékátlagok enyhén 
csökkennek, a szélsőségek viszont erősödnek. Hiába esik le (pl. télen) 

egy-egy alkalommal hatalmas vízmennyiség, 
az nem tud beszivárogni, nem tudja ellensú-
lyozni a megnyúló nyári aszályos időszakokat. 
Ott tartunk, hogy a Duna–Tisza közén a me-
zőgazdasági termelés lassan csak öntözéssel 
lehetséges!

Az általános felmelegedés az éghajlati 
zónákat északra tolja, ma 300 kilométerrel 

„vagyunk délebbre”, mint korábban. Ennek ren-
geteg hátránya mellett vannak előnyei is – pél-
dául a szőlőkultúránk erősödik, a bor mennyi-
sége, minősége javul –, de nem tudjuk, hogy 
az éghajlati zónák vándorlása hol áll meg! Már 
Dél-Angliában is képesek szőlőt termelni és 
bort készíteni!

Ha belegondolunk, hogy az éghajlatválto-
zás hatásainak 80 százaléka vizes vonatkozású, 
és ehhez hozzávesszük, hogy valóban meden-
ceország vagyunk, akkor nyilvánvaló a környe-
zeti hatásoknak való kiszolgáltatottságunk 
ilyen szempontból is. Ez vízminőségi gondokat 
is okozott már és bármikor okozhat, de meny-
nyiségi oldalról is igaz, hogy a szélsőséges víz-
járás következtében néha egyszerre nagyon 
sok víz érkezik, utána pedig hosszú ideig csak 

kevés áll rendelkezésre. Ezen változtat a Vásárhelyi-terv, ahol a vízvissza-
tartás egy új, „klímabarát” szemlélet megjelenésével jár együtt.

VP: Akkor az sem igaz, hogy víznagyhatalom vagyunk?
K. Cs.: Így, általánosságban biztos, hogy nem! A nagyhatalom tőkével 
rendelkezik, aminek mi sok országhoz képest szűkében vagyunk. Víz-
nagyhatalmi pozíciónkat nem erősíti éghajlatváltozásnak való kitett-
ségünk, és medenceország mivoltunk is hátránnyal jár. Utóbbi inkább 
kiszolgáltatottságot jelent. Az igaz viszont, hogy vízdiplomáciában az 
első tíz nemzet között vagyunk, és van még egy komoly tényező. Az, 
hogy a „vizes” szakemberek tudástőkéje jóval meghaladja nemcsak a 
világ-, hanem az európai átlagot is. Ezeket a képességeket érdemes to-
vább erősíteni.

VP: Értsük úgy, hogy ki lehet, még inkább ki kell használni a klímapoli-
tikában rejlő és megnyíló új piaci lehetőségeket?
K. Cs.: Jelenleg 52 országban vannak jelen vízügyi szakembereink, és 
ez jó eséllyel még bővülhet. Ez elsősorban rajtunk és főleg a „vizeseken” 
fog múlni! 

Az éghajlatváltozással járó vízügyi kihívások megoldása tovább 
fogja növelni a szakembergárda tudását, tapasztalatát vízhez jutásban, 
víztisztításban, víziközmű-szolgáltatásban, árvízvédekezésben. Ez a 
meglévő és bővülő tudás itthon és más országokban is fel fog érté-
kelődni.

VP: Köszönjük szépen az interjút.

Kőrösi	Csaba,	a	Köztársasági	Elnöki	Hivatal	
Környezeti	Fentarthatóság	Igazgatóságának	
a vezetője


