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Az IPCC 6. értékelő jelentésének legfontosabb megállapításai - 
Különös tekintettel a mitigációra és az energiaszektorra 

A 2022. április 27-i online workshop összefoglalója 

 

 
Április 27-én online webináriumot szerveztünk az IPCC Hatodik Értékelő Jelentése (AR6) keretében 
készített, az éghajlatváltozás csökkentésével foglalkozó „Climate Change 2022: Mitigation of Climate 
Change” jelentés bemutatására. Az egyes szektorokban rejlő kibocsátáscsökkentési lehetőségeket és 
különböző forgatókönyveket a mitigációval foglalkozó 3-as munkacsoport vezetői és a jelentés vezető 
szerzői ismertették.  

Ürge-Vorsatz Diána, a CEU professzora, az IPCC 3-as munkacsoportjának elnökhelyettese 
előadásában elmondta, hogy széleskörűek és erősödnek a globális éghajlatváltozás jelei. A 1.5 fokos 
cél eléréséhez azonnali és drasztikus kibocsátáscsökkentésre van szükség, az üvegházhatású gázok 
kibocsátása 2025-től nem nőhet tovább. A tudományos ismereteken alapuló forgatókönyvek azt 
mutatják, hogy minél magasabb szinten tetőzik a globális ÜHG-koncentráció, és ennek következtében 
a kialakult hőmérsékletnövekedés, annál nagyobb lesz a visszafordíthatatlan hatások aránya. Ahogy 
az IPCC készíti az egymást követő Összefoglaló Jelentéseket, úgy növekszik az „aggodalmat okozó 
események” (reasons for concern) kockázata már alacsony hőmérsékletnövekedés esetén is (lásd 
lenti ábra). A jó hír, hogy minden gazdasági ágazatban rendelkezésre állnak kibocsátáscsökkentési 
lehetőségek, amelyekkel 2030-ig feleződhet a globális ÜHG-kibocsátás.  

 

 
Forrás: Ürge-Vorsatz Diána előadása 

 

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/
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Michael Grubb, a University College London professzora, a Mitigation of Climate Change jelentés 
vezető szerzője szerint bár nem vagyunk sínen a másfél fokos cél eléréséhez, reményre adhat okot, 
hogy a kibocsátásnövekedés üteme csökkent. Olyan kedvező tendenciák figyelhetőek meg pl. a 
megújulóenergia-termelés drasztikus költségcsökkenése, az elektromos személygépkocsik 
elterjedése, vagy az egyes kormányok által bevezetett policy intézkedések számának és körének 
növekedése. A kibocsátáscsökkentési lehetőségek közül számos intézkedés alacsony költséggel 
megvalósítható, 100 USD/tCO2eq alatti intézkedésekkel a 2019-es szint felére csökkenthető a 
globális kibocsátás 2030-ig. Már ma 20 USD/tCO2eq alatti költséggel rendelkezik a szél- és 
napenergia, energiahatékonysági beruházások, vagy pl. a metán kibocsátásának csökkentése. 
Michael Grubb hangsúlyozta, hogy a kibocsátáscsökkentésre irányuló erőfeszítéseknek összhangban 
kell lenniük az ENSZ által meghatározott fenntartható fejlődési célokkal is. 

 

 
Forrás: Michael Grubb előadása 

 

Goran Strbac, az Imperial College London professzora, a jelentés energiarendszerekkel foglalkozó 
fejezetének szerzője szerint minél később cselekszünk, annál több technológiai megoldásra lesz 
szükségünk. A másfél fokos cél eléréséhez a végfelhasználói szektorok energiaigényének drasztikus 
csökkentésére és a fosszilis energiahordozók azonnali kivezetésére van szükség. A jelentés 
energiarendszerekkel foglalkozó 6-os fejezete kiemelten foglalkozik az időjárásfüggő megújulók 
rendszerbeillesztésével, digitalizációval, a hidrogén szerepével. Strbac szerint a fejezet legfontosabb 
üzenete, hogy a nettó zéró kibocsátású energiarendszerek a különböző könnyebben és nehezebben 
mérsékelhető szektorok közti kapcsolatokra és anyagáramlásokra épülnek, és szükség lesz a negatív 
emissziós megoldásokra. 
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Forrás: Goran Strbac előadása 

 
Az előadásokat követő beszélgetés során az előadók egyetértettek abban, hogy az energiaszektor 
hatalmas kibocsátáscsökkentési potenciállal rendelkezik és a technológiai fejlődés nagyon gyors. A 
nehezen mérsékelhető (pl. ipar) ágazatokban egyelőre sok a kérdőjel, elengedhetetlen az állami és 
magánszektor beruházásainak növelése, és több figyelmet kell szentelni a policy és governance 
kérdésekre, kutatásokra. 

 

A workshopról készült videófelvétel és az előadások anyaga megtekinthető a REKK honlapján, ezen a 
linken. 

 

 

 

https://rekk.org/event/276/energy-systems-and-climate-mitigation-key-findings-of-the-contribution-of-wgiii-to-the-ipcc-6th-assessment-report
https://rekk.org/event/276/energy-systems-and-climate-mitigation-key-findings-of-the-contribution-of-wgiii-to-the-ipcc-6th-assessment-report

