
14. Óceánok 





HŐMÉRSÉKLET        TENGERSZINT 





Óceáni pH is változik. 





Javaslatok  
14.1 óceánszennyezés megelőzése: Civilizációs előnyünket, édesvízi-, ill. szárazföldi tudásunkat kihasználva, 
szakértőként és vállalkozóként korlátozott mértékben szerephez juthatunk a megvalósításban.  

14.2 tengerparti ökoszisztémák erősítése: A 14.1-hez hasonlóan, de kisebb eséllyel szerephez juthatunk. 

14.3  óceánok savasodása és hatásai csökkentése: Mint a kibocsátás 0,15 % részéért felelős UNFCC tagország, 
eleve hozzájárulunk az eddigi és a Párizsi Megállapodáshoz tett újabb vállalásainkkal. Itt nehéz más  lehetőségre 
rámutatnunk, mint a konkrét ökoszisztémákra irányuló tudásunk hasznosítása. 

14.4 a halászat hatékony szabályozása: Itt kisebb az esély a sósvízi halászat tudás értékesítésére. Ehelyett – 
garantáltan pártatlan (partatlan) országként –a vitás helyzetek diplomáciai rendezésében juthatunk szerephez.  

14.5 tengerparti és tengeri területek védelme: Mivel itt csak 10% védelmét célozza meg a szöveg, jó, ha ez 
változatos éghajlati és civilizációs feltételek között valósul meg. Ha így lesz, a hazai természetvédelmi 
gyakorlatunk és a nemzetköziség esélyt adhat az e részcél végrehajtásában való tényleges részvételünkre is. 

14.6  halászati támogatások egyes formáinak betiltása: Ebben – kompetencia híján –nehéz szerephez jutnunk.  

14.7 a tengeri erőforrások fenntartható kezeléséből származó gazdasági haszon növelése a fejlődő kis 
szigetállamok és a legkevésbé fejlett országok számára: Mint 14.6-nál. 

14.a  kutatás-fejlesztés és technológia-átadás meglevő dokumentumok alapján: Itt kell kompetenciákat 
felmutatva nyüzsögnie a magyar diplomáciának, hogy a fenti pontokban jelzett korlátozott szakértői, 
diplomáciai és megvalósítói szerepek megmegtalálják hazánkat, illetve cégeinket. 

 



Javaslatok - folytatás 
14.b  A halász kisvállalkozók hozzáférésének biztosítása a tengeri 
erőforrásokhoz és piacokhoz. Ez nem nekünk szól, hacsak nem próbálnak hazai 
cégek beszállni a tengeri halászatba… 

14.c  A törvények végrehajtásának biztosítása az ENSZ Tengerjogi 
Egyezményben a részes államok számára: Hazánk 2001 óta részes fél. Az 
Egyezmény alapján Magyarországot is megilletné a tengerhez való kijutás és az 
onnan való visszajutás joga, valamint az átmenő forgalom szabadsága.” 

2.3 halászok jövedelmének megduplázása  ellentmondás a 14. Cél részcéljaival.  

6.3 (esély az ivóvízhez jutáshoz) a tengervíz sótalanításával kapcsolatban tar-
tozhat ide, de magyar kompetenciát ebben a tevékenységben nehéz kimutatni. 

 

Összegezve: Ezek a részcélok nemzeti (magyarországi) léptékben nem hordoz-
nak jelentős kihívást vagy lehetőségeket, de egyes vállalkozásoknak, kutatók-
nak illetve diplomatáknak kínálhatnak érdemi feladatot és egzisztenciát. 

 


