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A karbonlábnyom alkalmazása

Tények és teendők

Az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának értékelése és jelentése, megelőzése és kezelése egyre nagyobb 
érdeklődésre tart számot. Ezen a területen a nemkormányzati szervezetek mellett az utóbbi években megjelentek a 
piaci szereplők, valamint különböző stratégiák és programok megalkotásával az EU és az egyes EU-tagállamok is 

(pl. 2012-ben hazánkban is elkezdődött az ágazati dekarbonizációs stratégiák kidolgozása). 

Az emberi tevékenység következtében a 
légkörbe kerülő üvegházhatású gázok je-
lentős mértékben hozzájárulnak az éghaj-
latváltozáshoz, és világméretű hatásaik egy-
re súlyosabbak. Az EU-dokumentumokban 
megfogalmazott célkitűzés szerint is a 
globális szén-dioxid-kibocsátást 2050-ig 
85%-kal kell csökkenteni a 2000. évi szint-
hez képest annak érdekében, hogy a glo-
bális átlaghőmérséklet-növekedést 2 °C 
alatt lehessen tartani. Az ennél nagyobb 
hőmérséklet-emelkedés kiszámíthatatlan 
és veszélyes hatásokkal lehet az emberekre 
és az ökoszisztémákra egyaránt. Fontos te-
hát, hogy az ember okozta ÜHG-kibocsátás 
csökkentésére tett intézkedéseket minél 
hamarabb érvényesíteni lehessen. [1]

A tervbe ve   CO2-kibocsátás-csökkentést 
különböző módokon lehet elérni: egyfelől 
olyan intézkedésekkel, amelyek a kibocsátá-
sok megelőzésére helyezik a súlyt (pl. zöld 
tervezés vagy ökodesign, képzés), másfelől 
pedig olyanokkal, amelyek azok kezelésére 
koncentrálnak  (pl. a kibocsátások csökken-
tése, elnyelése és a velük való kereskedés). 
A kibocsátások megelőzésére és kezelésére 
vonatkozó intézkedéseket különböző sz-
inteken  vállalatok/szervezetek, termékek/
szolgáltatások, országok  lehet megfo-
galmazni és kivitelezni. Minél alacsonyabb 
szinten születnek meg a döntések, an-
nál gyakorla  asabbak és hatékonyabbak. 
Mindezek az intézkedések hozzájárulnak 
az alacsony kibocsátású karbon (zöld)-gaz-
daság kialakulásához is. [2, 10]

Az EU által készített forgatókönyvek-
ből kiderül, hogy az alacsony kibocsátású 
karbongazdaság megvalósítása érdekében 
tervezett megoldások közül azok a legin-
kább költséghatékonyak, amelyek által az 
1990-es szinthez képest 2020-ra 25%-os, 
2030-ra 40%-os, 2040-re pedig 60%-os 
kibocsátáscsökkenés valósulna meg. 

Ezen az úton haladva, az 1990-es sz-
inthez képest az első évtizedekben (azaz 
2020-ig) évente nagyjából 1%-os, a má-
sodik évtizedben (azaz 2020-tól 2030-ig) 
évi 1,5%-os, a két utolsó évtizedben (azaz 
2050-ig) pedig évi 2%-os csökkenés való-
sulhat meg. Amennyiben egyre több költ-
séghatékony technológia válna elérhetővé, 
ezek az erőfeszítések még jelentősebb 
eredményeket hozhatnának. Hazánkban a 
2010-es adatok szerint a teljes kibocsátás 
69,5 MtCO2e (millió tonna CO2-egyenérték) 
volt. A legnagyobb kibocsátó ágazatok: 
az energiaipar kb. 50%-kal, a közlekedés 
12%-kal, a háztartások (lakossági fogyasz-
tás) 10%-kal, a mezőgazdaság 9%-kal, 
az ipar 5%-kal, a hulladékgazdálkodás 
4%-kal és az egyéb ágazatok 10%-kal. A 
Kiotói Jegyzőkönyvbe foglalt gázok szeri-
nti megosztás pedig a következőképpen 
alakult: CO2 75%, CH4 13%, NO2 10%, HFC 
(halogénezett fl uorozott szénhidrogé-
nek) 1,5%, SF6 (kén-hexafl ourid) 0,3%. A 
különböző források eltérő részesedéseket 
állapítanak meg, illetve az országok/ágaza-
tok között is számottevő eltérések vannak. 
Világszinten a legnagyobb ÜHG-kibocsátó 

ország Kína, 9000 MtCO2e fölötti értékkel, őt 
követi az Egyesült Államok 6000 MtCO2e-t 
meghaladó értékkel és Oroszország több 
mint 2500 MtCO2e-ke.

Az ÜHG-kibocsátás mérése, a 

karbonlábnyom meghatározása

Leginkább a médiának köszönhetően az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának szi-
nonimájaként került be a köztudatba a 
karbonlábnyom-mutató. A karbonlábnyom 
a teljes ÜHG-kibocsátás mértékét jelenti, 
amely egy tevékenység végzése során közvet-
lenül vagy közvetve keletkezik vagy halmozó-
dik fel. [3] A karbonlábnyomot leginkább a 
termékek/szolgáltatások, szervezetek és 
ágazatok által kibocsátott ÜHG értékelé-
sére/minősítésére, valamint a csökkentési 
intézkedések meghatározására alkalmaz-
zák. Továbbá felhasználható a vállalat 
teljesítményének nyomon követésére, a 
beszállítókkal/vevőkkel való kapcsolat-
tartásra, marketingcélokra és a klímavál-
tozás kezelésére. A fosszilis energiaforrá-
sokat használó ágazatokban alkalmas az 
energiamegtakarítási, energiahatékony-
sági célkitűzések megfogalmazására, más 
szervezeteknél a társadalmi felelősségvál-
lalási intézkedések mérésére, a fi gyelem 
felkeltésére vagy nevelési célokra.

A hatékony vállalati energia- és klíma-
stratégia megalkotása (elsősorban a fosz-
szilis energiaforrásokat használóknál) meg-
követeli a vállalat ÜHG-kibocsátásának 

1. táblázat. CO2-kibocsátás-csökkentés ágazatok szerinti bontásban

Ágazatok 2005 2030 2050

Villamosenergia 7% −54% és −68% között −93% és −99% között

Ipar −20% −34% és −40% között −83 és −87% között

Közlekedés (beleértve a légi közlekedést, nem beleértve a tengeri közlekedést) +30% +20% és −9% között −54%-és −67% között

Lakossági fogyasztás és szolgáltatások −12% −37% és −53% között −88% és −91% között

Mezőgazdaság (CO2- kibocsátástól eltérő kibocsátások) −20% −36% és −37% között −42 és −49% között

Egyéb kibocsátások (CO2-kibocsátástól eltérő kibocsátások) −30% −72% és −73% között −70% és −78% között

Forrás: Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve COM (2011) 112 végleges
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minden részletre kiterjedő megértését. Az 
e célból elvégzett ÜHG-elemzés lehetővé 
teszi, hogy a vállalat fi gyelembe vegye a 
kibocsátással kapcsolatos kockázatokat és 
lehetőségeket, valamint oda koncentrálja 
az erőfeszítéseket, ahol rövid időn belül és 
viszonylag kevés munkával a legnagyobb 
ÜHG-kibocsátás-csökkentés érhető el (pl. 
a kibocsátások forró pontjainak meghatá-
rozása). A közelmúltban a vállalatok még 
csak a saját kibocsátásukra összpontosí-
tottak, de egyre többen kezdik megérte-
ni, hogy az ÜHG-kibocsátás kockázatainak 
minél hatékonyabb kezelése és a csökken-
tés lehetőségeinek minél jobb hatásfokú 
kihasználása érdekében termékláncban, 
illetve termékportfólióban kell gondolkodni. 
Az ÜHG-kibocsátás mérséklése melletti 
elkötelezettség által a vállalatok azonosí-
tani tudják a kiinduló pozíciójukat, képesek 
mérsékelni a kockázataikat, ugyanakkor 
versenyelőnyt szerezhetnek a konkuren-
sekkel szemben. 

A karbonlábnyom meghatározása és je-
lentése általában a Kiotói Jegyzőkönyvbe 
foglalt hat üvegházhatású gázra vonat-
kozik: a szén-dioxidra (CO2), a metán-
gázra (CH4), a kéjgázra/ 
dinitrogén-oxidra (N2O), 
a hidrofl uor-karbonokra 
(HFC-k), a perfl uor-kar-
bonokra (PFC-k) és a 
kén-hexafl uoridra (SF6). 
A karbonlábnyomot CO2-
egyenértékben (CO2e) 
fejezik ki, amely a CO2 
globális felmelegedési po-
tenciálját mutatja. A többi 
ÜHG globális felmelege-
dési potenciálját a CO2-
hoz viszonyíto   értéken 
fejezik ki, általában 100 
éves viszonylatban, pl. a 
metán 24-szeres, a kéj-
gáz/dinitrogén-oxid (N2O) 
298-szoros, a hidrofl uor-
karbon- (HFC-k) csoport 
12414 800-szoros, a 
perfl uor-karbon- (PFC-k) 
csoport 750017 200-szoros, a  kén-
hexafl uorid (SF6) pedig 22 800-szoros. 
Minden fosszilis energia használata ÜHG-
kibocsátással jár, de számos esetben a 
megújuló energiák is ÜHG-kibocsátók, il-
letve nega  v karbonmérleggel rendelkez-
nek. Természetesen a helyi ado  ságoknak, 
a termék/szolgáltatás/vállalat sajátossá-
gainak megfelelően további ÜHG-k is szá-
mításba jöhetnek. Leggyakrabban a listák 
több mint hatvan gázfélét tartalmaznak. 

Az elemzést nemzeti (pl. az angol PAS 
2050:2011, francia BP X30-323, illetve japán, 
koreai, tajvani és további szabványok) vagy 
nemzetközi (pl. az USA által kidolgozott 
GHG Protocol, majd a későbbi ISO 14067) 
szabványok szerint végzik. [9] A szabvá-
nyok a követelmények tekintetében nagy 
vonalakban megegyeznek egymással.

A szabványokat a következő céllal ter-
vezték:
• segítsék a vállalatokat olyan ÜHG-

kibocsátás-elemzések elkészítésében, 
amelyek a szabványosított megközelíté-
sek és elvek használatának köszönhető-
en jól tükrözik a kibocsátások tényleges 
nagyságát;

• csökkentsék az ÜHG-kibocsátás elemzé-
si/jelentési költségeit, és egyszerűsítsék 
az eljárást; 

• a vállalkozásokat olyan információk-
kal lássák el, amelyeket azok az ÜHG-
kibocsátások kezelésére és csökkenté-
sére alkalmas stratégiák kidolgozásához 
használhatnak fel;

• nyújtsanak információt az önkéntes és 
kötelező ÜHG-programokban való rész-
vételhez;

• növeljék a következetességet és az átlát-
hatóságot a különböző vállalati és ÜHG-
programok között.

A gyakorlatban leginkább a GHG Protocol 
szabványok terjedtek el. Időrendi sorrend-
ben először az 

1980-as évek közepén jelent meg az 
ÜHG-kibocsátás általános kezelésére al-
kalmas szervezeti (céges) szabvány (GHG 
Protocol Corporate Standard), amely ja-
vaslatokat fogalmaz meg a vállalkozá-

sok és más szervezetek részére az ÜHG-
kibocsátások mérése tekintetében. A 
szabvány alkalmazásának az a célja, hogy 
segítse a vállalkozásokat az egységes el-
járások alkalmazásában, egyszerűsítse és 
csökkentse a felmérés költségeit, előse-
gítse a karbonstratégia kialakítását, nö-
velje a cégek közötti folyamatok átlátha-
tóságát, és támogassa az ÜHG-kibocsátás 
csökkentésére kidolgozott programokat. 
A klímaszabályozások erősödése követ-
keztében jelent meg később a termékek 
és szolgáltatások teljesítményének érté-
kelésére alkalmas szabvány (GHG Protocol 
Product Accounting & Reporting Standard, 
2011) és az új szerkezetbe foglalt szervezeti 
szabvány (GHG Protocol Corporate Value 
Chain [Scope 3] Accounting and Reporting 
Standard, 2011). [5]. 

A termékekre vonatkozó szabvány az 
életciklus-elemzést (Life Cycle Assessment, 
LCA) alkalmazva határozza meg a termé-
kek/szolgáltatások ÜHG-kibocsátását. Az 
életciklus-elemzést az ISO 14040-41-42-43 
szabványok alkalmazásával lehet elvégezni. 
(Megjegyzés: az LCA-lépések tartalmazzák az 
elemzés célját és tárgyát, az elemzéshez szük-

séges leltár elkészítésének mene-
tét, az elemzés hatásának értéke-
lését és értelmezését. A lépéseket 
folyamatukban, egymásra épülve 
kell értelmezni.) A szabvány fe-
jezetei foglalkoznak a vállalatok 
üzleti céljainak meghatározásá-
val, a termékelemzés lépéseivel 
és követelményeivel, a termé-
kek életciklus-elemzésével és 
jelentésével, a termékelemzés 
tárgyával, az elemzés határai-
val, az adatok beszerzésével, az 
adatok minőségével, a kibocsá-
tások allokációjával (felosztásá-
val), a kockázatok kezelésével, az 
elemzés eredményeinek kiszá-
mításával, az eredmény ellenőr-
zésével és jelentésével, valamint 
a kibocsátáscsökkentési célok 
megfogalmazásával. A szabvány 
különös hangsúlyt helyez a ki-

bocsátások egységes közlésére. [6] A szer-
vezeti szabvány nem életciklusszemlélet-
központú. A szervezeteknek/vállalatoknak 
az értékláncban elfoglalt helyük szerint kell 
meghatározniuk és értékelniük az input és 
output folyamatokat, az anyag- és energia-
kategóriák  és -mennyiségek szerinti köz-
vetlen vagy közvetett kibocsátást. A szer-
vezeti szabvány az ÜHG-kibocsátás három 
területét határozza meg: közvetlen (Scope 
1, vagyis a szervezet tulajdonában lévő 

CO2 CH 4 SF 6N 2O HFCs PFCs

a jelent vállalatbeszerzési tevékenységek értékesítési tevékenységek

2. terület 
KÖZVETETT

3. terület 
KÖZVETETT

3. terület 
KÖZVETETT

1. terület 
KÖZVETLEN

vásárolt 
termékek és 

szolgáltatások

üzemanyag és 
energia-

felhasználás

saját felhasználásra 

hulladék

szállítás és 
elosztás

szállítás és 
elosztás

a termékek 
feldolgozása

a termékek 
használata a termékek 

használata

bérelt  
vagyontárgyak

franchise 
rendszerek 

a vállalat 
létesítményei

a vállalat 

dolgozók 
munkahelyi 

bejárása

bérelt vagyontárgyak
beruházások

utazások

1. ábra. A Scope 3-ra vonatkozó szabvány felmérési és jelentési területei
Forrás: GHG Protocol, Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting 
Standard , WBCD/WRI, 2011
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források kibocsátása); közvetett (Scope 2, 
nem a szervezet tulajdonába tartozó, de 
az értékláncban a szervezet által saját célra 
beszerzett energia, hő, hűtés, fűtés); az ösz-
szes többi (Scope 3) olyan közvetett ÜHG-
forrás, amely nem tartozik a Scope 1-be és 
a Scope 2-be, és az értékláncban szereplő 
partnereknél keletkezik. Itt a szabvány 17 
terület követelményeit fogalmazza meg, 
mint pl. a munkába járás, a hulladékkezelés 
ÜHG-kibocsátása. [7] A szabvány fejezetei 
itt is hasonlók a termékszabványéihoz, az-
zal a különbséggel, 
hogy megjelenik 
a szervezetre vo-
natkozó 3. terület 
k i b o c s át ás a i n a k 
azonosítása és e 
terület határainak 
megadása. A 3. te-
rületi szabványt a 
2004-ben kiadott 
általános szerve-
zeti szabvánnyal 
együtt kell alkal-
mazni. A megfelelő 
megközelítés alkal-
mazásával a vállal-
kozások átlátják a 
teljes termelési fo-
lyamatot, és igény 
esetén könnyen 
közbeléphetnek. 
Ennek értelmében 
megfelelő döntést 
hozhatnak a ter-
mékek vásárlási, termelési és értékesítési 
folyamataiban. 

Bizonyos mértékben a két szabvány 
kiegészíti egymást, illetve vannak közös 
jellemzőik is. A GHG Protocol termékszab-
vány és a 3. területi szabvány (Scope 3) kö-
zötti kapcsolatot egy „A” termék esetében 
a 2. ábra mutatja.

Kritikák, lábnyomcsalád

A jelenleg használatban lévő környe-
zeti mutatók közül a karbonlábnyom és 
az ökológiai lábnyom a legelterjedtebb. A 
karbonlábnyommal szemben megfogal-
mazott kritika, hogy az ÜHG-kibocsátáson 
kívül nem képes más környezeti ténye-
zők terhelését megadni (pl. savasodás, 
eutrofi záció, vízszennyeződés). Ezért a 
mélyebb környezeti elemzések elvégzé-
séhez javasolt a lábnyomcsalád, vagyis a 
karbonlábnyom, a vízlábnyom és az öko-
lógiai lábnyom együttes alkalmazása. Ezt 
a hármast ma már környezeti lábnyom 

néven említik. A másik indok, hogy a nem-
zeti szinten kidolgozott karbonlábnyom-
szabványok (pl. az angol PAS 2050:2008 és 
a francia BP X30-323) nem minden esetben 
kompatibilisek egymással, ezért a keres-
kedő vállalkozásoknak egyszerre többféle 
szabvány követelményeinek is meg kellene 
felelniük.  [2, 7] A GHG Protocol alapján az 
EU is kidolgozott egy környezetilábnyom-
termékszabványt és egy szervezeti szab-
ványt. A saját szabványok kidolgozását az-
zal indokolta, hogy alkalmazásuk:

• csökkenti a vállalatok kiadásait, mivel a 
különböző módszerek párhuzamos al-
kalmazása közvetlen kiadásnövekedést 
okoz (pl. az információk összegyűjtése 
miatt); eltérő címkézés és hitelesítés;

• hozzájárul az egységes zöld piac kiala-
kulásához, a zöldtermék-kereskedelem 
fejlődéséhez. Jelenleg a zöld termékek-
nek jelentős kereskedelmük van, ami 
várhatóan tovább fog nőni a jövőben;

• termékinformációt nyújt a fogyasztók-
nak. Több Eurobarométer-felmérés is [4] 
kimutatta, hogy habár az uniós polgá-
rok 75%-a kész környezetbarát terméke-
ket vásárolni, valójában csak 17%-uk tett 
így a felmérést megelőző hónapban. A 
környezetbarát jellegre utaló kijelen-
tések száma egyre nő, miközben infor-
mációtartalmuk és pontosságuk romló 
tendenciát mutat.

Az eddigieket fi gyelembe véve, számos 
feladat vár a hazai ÜHG-szektor szerep-
lőire. Csak példaként néhány: az ágazati 

ÜHG-kibocsátások meghatározása a hazai 
és EU-s ÜHG-stratégiák, -intézkedések fi -
gyelembevételével; ezek alapján ágazati 
útmutatók kidolgozása a kibocsátások 
csökkentésére legalább a legnagyobb ki-
bocsátó ágazatokban, mint az energiaipar, 
a háztartások, a szállítás és a mezőgazda-
ság;  a dekarbonizációs stratégiák szaksze-
rű végrehajtása; a K+F+I és az ökoinnováció 
eredményeinek a gyakorlatban való al-
kalmazása; további szükséges K+F témák 
meghatározása;  együttműködés a hazai és 

nemzetközi ÜHG-
projektekben; a 
tanácsadói akkre-
ditáció kiépítése; 
az ÜHG-kibocsátás 
c s ö k ke n t é s é n e k 
szorgalmazása, a 
vállalatoknál és 
a közszférában is 
megfelelő juttatá-
sok alkalmazása, 
adópolitika, képzé-
si és oktatási prog-
ramok. Az intéz-
kedések sorozatát 
ismerteti a Nemzeti 
Éghajlatváltozási 
Stratégia (NÉS, 
2008) 1. mellékle-
te is, beleértve a 
karbonlábnyom-
indikátor beveze-
tését. [8]

Hajdu Zoltán/SOLTUB Kft.
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