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Mitől lesz nagyon magas a szénlábnyomunk?

Az elektronikus lábnyomkalkulátorokon 
edződött olvasó valószínűleg gyorsan fel 
tudná sorolni a következőket: húst eszünk, 
messziről szállított és csomagolt terméket 
fogyasztunk, repülővel és autóval közleke-
dünk, sok áramot használunk. A lábnyom-
csökkentési ötletek is kézenfekvők: helyben 
termelt, friss és növényi ételek fogyasztása, 
biciklizés, gyaloglás, energiatakarékosság. 
A megközelítés nagyrészt helyes, az egyéni 
felelősség megkerülhetetlen a célok eléré-
séhez. A felsoroltak azonban fogyasztói dön-
tések. Fontos tudni azt is, hogy vállalatveze-
tőként, szakemberként egy-egy technológia 
kiválasztásával vagy elke-
rülésével a felsorolt egyéni 
döntéseknél jóval nagyobb 
hatást is gyakorolhatunk az 
üvegházhatású gázok kibo-
csátására.

F gázok

A globális felmelegedési 
potenciált (GWP) a gázok 
üvegházhatásának szám-
szerűsítésére használják. 
Azonos tömegű szén-di-
oxidhoz képest határozzák 
meg az értékét adott idő-
intervallumra. A GWP-t úgy 
kell kiszámítani, hogy a gáz 
egy kilogrammjának 100 
éves időszakra vonatkozó 
felmelegedési potenciálját viszonyítjuk egy 
kilogramm CO2 ugyanezen potenciáljához. 
A GWP értékét legegyszerűbben a Nemzeti 
Klímavédelmi Hatóság honlapján1 lévő ke-

reső segítségével ellenőrizhetjük. A kalku-
látort kitöltve láthatjuk, hogy legmagasabb 
GWP potenciálja az F gázoknak (fl uortartal-
mú üvegházhatású gázoknak) van, közülük 
is kiemelkedik az SF6 (kén-hexafl uorid). 
A kén-hexafl uoridot elsősorban az energia-
ipar és magnéziumipar használja, az utób-
binál a helyettesítési lehetőségek miatt 
használata ma már tilos az EU-ban. Kínában 
gyorsan növekszik a felhasznált mennyi-
sége, amely 2020-ra elérheti az 5000 t/év 
mennyiséget is.
A kalkulátor alapján:
1 kg SF6 = 22,8 t CO2

Mekkora kibocsátást jelent 22,8 t CO2? Kö-
rülbelül ugyanakkora hatása van, mint 200 
ezer kilométer megtételének repülővel, ami 
20 Budapest–Los Angeles repülőjegyre eső 

kibocsátás. A Global Footprint Network mód-
szertana alapján meghatározhatjuk a CO2 

szénlábnyomát is, világátlag termőképessé-
gű (gha) földterületben:
22,8 t CO2 = 5,7 gha
5,7 gha-on egy ember teljes ellátása (élelmi-
szer, ruha, közlekedés, energiahasználat stb.) 
biztosítható magas életszínvonalon. Ennek 
alapján a kérdés úgy is meghatározható, hogy 
mire használjunk 5,7 gha-t: 1 kg SF6 semlege-
sítésére vagy egy ember eltartására?
A tanulmány a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal támogatásával az NKFI 
Alapból valósult meg (K-120044).
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