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A TUDOMÁNY ÜNNEPE

 A magyar tudomány ünnepéről az MTA már 1997 óta 
megemlékezik, hivatalosan azonban 2003 óta ünnepeljük 
minden év november 3-án, azon a napon, melyen 1825-
ben Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét 
felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására, és 
ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos 
Akadémia megalapítását.

 A hivatalos indoklás szerint 
az "Országgyűlés a tudomány társadalomban betöltött 
szerepét kiemelkedően fontosnak, a tudomány művelése és 
fejlesztése érdekében végzett tevékenységet elismerésre és 
kiemelkedő támogatásra méltónak tartja" ezért e napot a 
2003. évi XCIII. törvénnyel a magyar tudomány ünnepévé 
nyilvánította.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/1997
https://hu.wikipedia.org/wiki/2003
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_3.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1825
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1ny


A TUDOMÁNY VILÁGNAPJA A BÉKÉÉRT ÉS A 

FEJLŐDÉSÉRT

 A tudomány világnapja ötletét egy 1999-es tudományos 
konferencián ajánlották, amit Budapesten tartottak. Az 
UNESCO egy 2001-es konferencián jelentette be a 
tudomány világnapját, amit minden évben november 10-
én tartanak. Első ízben 2002-ben ünnepelték meg.

 E nap célja, hogy emlékeztessen a tudomány béke és 
fejlődés iránti elkötelezettségére, valamint hangsúlyozza a 
közösséggel szembeni felelősségteljes használatát. Egyben 
felhívja a figyelmet a tudomány fontosságára és 
szorgalmazza a szakadék csökkentését e terület és a 
társadalom között.



MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE – 2021

 A Magyar Tudományos Akadémia idén is 

megrendezi a Magyar Tudomány Ünnepe 

eseménysorozatot, melynek mottója:

„Tudomány: iránytű az élhető

jövőhöz”



COP 26

Siker és/vagy kudarc



MIT IS JELENT A COP 26?

 A COP rövidítés, az ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezménye (UNFCCC) Feleinek Konferenciáját 
(angolul: conference of the parties) jelöli. 

 A COP26 az egyezmény feleinek huszonhatodik 
konferenciája, amelyet az Egyesült Királyság 
Olaszországgal partnerségben megrendezett meg, 
Glasgow-ban, 2021. október 31-től november 12-ig.

 Ez a nagyszabású rendezvény, amelyen a világ összes 
országának vezetője (25 (39) ezer résztvevő, 190 
országból) részt vesz azzal a céllal, hogy megállapodjanak 
egymással arról, miként lehetne fokozni az éghajlati 
válság megoldására irányuló globális fellépést.



ELŐZMÉNYEK

 Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye (United 
Nations Framework Convention on Climate Change, 
UNFCCC, rövidebben FCCC) Rio de Janeiróban lett 
aláírásokkal hitelesítve 1992. június 13-án. 

 A Magyar Köztársaság megerősítő okiratát 1994. február 
24-én helyezték letétbe az ENSZ Főtitkáránál.

 Az aláírók elismerték, hogy az üvegházhatású 
gázok a Föld ökoszisztémáját megbontják és politikai 
döntéssel deklarálták, hogy az éghajlat változása káros.

 Megalakították a Felek Konferenciáját (Conference of the
Parties, COP), amelyen a globális felmelegedés problémáit 
kívánják megoldani.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://hu.wikipedia.org/wiki/1992
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_13.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g_(1989%E2%80%93)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1994
https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_24.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete#F%C5%91titk%C3%A1rai
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cvegh%C3%A1zhat%C3%A1s%C3%BA_g%C3%A1zok
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Felek_Konferenci%C3%A1ja&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lis_felmeleged%C3%A9s




Ürge-Vorsatz Diána ( fizikus, klímakutató, a Közép-

európai Egyetem professzora, az ENSZ Éghajlat-változási 

Kormányközi testületének alelnöke ):

a klíma nem reagál a gyönyörű beszédekre, sem 

az összecsalt számításokra.



A KIHÍVÁSOK „JÉGHEGY” JELENSÉGE

ÁLTALÁNOS FELKÉSZÜLTSÉG VS SPECIALIZÁCIÓ
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ELŐZETES CÉLKITŰZÉS

 kötelezettségvállalás a globális széndioxid-kibocsátás 50 
százalékos csökkentésére 2030-ig,

 évente 100 milliárd dolláros pénzügyi segély a fejlett 
ipari országok részéről a fejlődő térség számára,

 annak biztosítása, hogy a finanszírozás fele a 
klímaváltozás legsúlyosabb hatásainak kivédését 
szolgálja a fejlődő országokban.

 A célok nem teljesültek, de az előrelépés 
alapjait megteremtették



EREDMÉNYEK
 Felülvizsgálják az országok a klímavállalásukat és 

összhangba kívánják hozni a 1,5 Celsius-fokos 
küszöbértékkel

 A szénhasználat csökkentése és egyéb fosszilis 
tüzelőanyagok támogatásának beszüntetése

 Az éghajlati és az ökológiai válságot a jövőben együtt kell 
kezelni

 Létrejött egy 20 milliárd dolláros alap a tiszta 
energiaforrásokra történő átállások finanszírozására

 A fejlett országok megduplázzák a két évvel ezelőtti 
szinthez képest az alkalmazkodásra szánt finanszírozást

 Lefektették a karbonpiacok alapjait és számos nehéz 
kérdést tisztáztak

 Magyarország megígérte és törvényben is rögzítette, 
hogy 2050-ig klíma semleges lesz.



KUDARCOK

 India, az Egyesült Államok és Kína a 
szénkivezetés helyett a csökkentésre 
módosította a paktum szövegét

 Elemzők szerint még mindig túl kevesek a 
vállalások a kitűzött cél érdekében

 A klímavédelemre szánt összegeket még a 
fejlettebb országok sem teljesítették

 Ünnepélyes deklarációk hangzottak el 
Glasgow-ban a konkrét vállalások helyett.



KLÍMAKOMMUNIKÁCIÓ, KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ
(FORGÁCS BÁLINT: QUBIT)

 A beszéd nem pusztán információközlés: a nyelvi jelentést 
nem egyszerűen a szavak és mondatok összegéből rakjuk 
össze, hanem a beszélő szándékát következtetjük ki a 
nyelvi formák alapján. Vagyis a beszélő kommunikációs 
szándéka és a kimondott szavak együttese révén 
rekonstruáljuk a kommunikálni kívánt tartalmat.

 A klímatudományban használt kifejezések többsége nem 
teljesítette legfőbb feladatát, nevezetesen azt, hogy tiszta 
képet nyújtson az emberiséget fenyegető veszély 
mértékéről és természetéről, és ennek megfelelő 
válaszreakciót váltson ki.



MOZGÓSÍTANAK-E A FOGALMAK?

 A félreértelmezésének egyik fő forrása, hogy túlzottan szó szerint 

értelmezzük a fogalmakat. Néhány példa:

 Üvegházhatás: az igazi üvegházak törékeny finom szerkezetek, 

amelyek ha kell melegítenek,de ha akarom kinyitva 

szellőztethetem.

 Ökológiai lábnyom, klímasemlegesség: nem mondható gyilkos 

hangulatú fogalomnak.

 Melegség, bio, zöld vagy CO2-takaró: kifejezetten pozitív 

érzelmi töltetűek.

 1,5-2 Celsius-fokos globális hőmérséklet-emelkedés: a napi hő 

ingás ennek többszöröse, 1-2 fok ide vagy oda egyszerűen nem 

hangzik veszélyesnek.



A KLÍMAPUSZTÍTÁS FOLYAMATÁNAK MEGÉLÉSE

Az ember legalapvetőbb célja az önfenntartás, de tudva a saját 
mulandóságát, a halál állandó fenyegetettséget jelent. Erre 
különböző védekezési mechanizmust fejlesztett ki, amelyek 
azonban extrém események idején felborulnak.  

A folyamat megélése hasonló a gyászfolyamathoz:

1. Tagadás,

2. Düh,

3. Alkudozás,

4. Depresszió,

5. Elfogadás.

A döntést hozok fellelősége, hogy a tudomány eredményei nem 
hagynak kétséget ez ügyben, viszont a katasztrófa elkerüléséhez 
szükséges technológiák is mind rendelkezésünkre állnak.



AZ ENERGETIKAI NAGYTŐKE SZEREPE

 1953, USA, dohányipari multik.

 Tudatosan bagatellizálták, torzították és titkolták el a 

tudományos eredményeket, tettek 

tönkre és hiteltelenítettek klímatudósokat, folytatnak 

politikai manipulációkat és PR hadjáratokat, és vezetik 

vakvágányra a társadalmi vitákat.

https://influencemap.org/report/Climate-Lobbying-by-the-Fossil-Fuel-Sector
https://www.scientificamerican.com/article/exxon-knew-about-climate-change-almost-40-years-ago/
https://www.latimes.com/business/hiltzik/la-fi-hiltzik-exxonmobil-20170822-story.html
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-48925015
https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/10/this-is-a-story-that-needs-to-be-told-bbc-film-tackles-climategate-scandal
https://www.theguardian.com/us-news/2021/mar/01/a-texas-city-had-a-bold-new-climate-plan-until-a-gas-company-got-involved
https://mashable.com/feature/carbon-footprint-pr-campaign-sham?europe=true


A SZAKÉRTŐK ELŐTT ÁLLÓ KIHÍVÁS: A VITA 

KERETEZÉSE

 A klímamodellek szisztematikusan alulbecsülték (és 
feltehetően jelenleg is alábecsülik) a klíma várható 
állapotát.

 Hogy ne tűnjenek vészmadárnak, gyakran az önmérséklet, 
a szkepszis és a ráció egyébiránt nemes tudományos 
normái mögé bújnak. A többség egyszerűen túlságosan 
finoman fogalmaz.

 Mások egyenesen a multik szolgálatába szegődnek, épp 
azokat a szereplőket legitimálva, akiket a felelősség 
oroszlánrésze terhel.

 Megint mások egyszerűen csak kerülik a nyilvánosságot.

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2012.10.008
https://www.project-syndicate.org/commentary/climate-change-pandemic-greek-tragedy-scientific-communication-by-bryan-doerries-2021-05


A KLÍMAMODELLEZÉS KÖDÖSSÉGE

 A klímamodellek az akkurátusság és kontroll 
illúzióját biztosítják, annak ellenére, hogy 
rendre eldobják és továbbfejlesztik őket.

 A klímamodellek leghalálosabb 
mellékterméke, hogy a klímaváltozást 
tévesen, fokozatos, lineáris folyamatként 
tüntetik fel, pedig jól dokumentált folyamatról 
van szó: a bolygó hirtelen és 
visszafordíthatatlanul átállhat másik stabil 
klímaegyensúlyába.



A JÓZAN ÉSZ KORLÁTAI

 Szellemi korlátunk a „természetes statisztika”: az események 

valószínűségének hétköznapi józan eszünkre hagyatkozó 

megbecslése és annak szisztematikus torzításai.

 Jellegzetes korlátunk a logikai képességünk. A logika segítségével 

nem pusztán problémát akarunk megoldani, hanem hogy igazoljuk 

(érvekkel támasszuk alá) viselkedésünket a partnereinkkel 

folytatott vitáink során. Az „azért, mert” nem logikai, hanem 

társas-kommunikációs fordulat. 

 A bioszféra megmentésére felhívó aggodalmas 

vészkiáltások sokak számára nem a tényekről szólnak, 

hanem inkább politikai ügyködésnek vagy akár támadásnak 

tűnnek.

https://doi.org/10.1007/978-94-007-7155-0_8
https://doi.org/10.2307/1914185


NÉHÁNY ELGONDOLKODTATÓ JAVASLAT

 túlforrósodás vagy szétolvadás,

 kohó- vagy máglyahatás,

 visszafordíthatatlan kataklizma,

 kipusztulás és halál,

 klímapusztítás vagy bioszféra-gyilkolás.



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
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