KLÍMAVÉDELEM

Alacsonyabb emisszióval
a hatékonyabb klímapolitikáért
Szerző: Vona Gábor önkéntes / KÖVET Egyesület

Napjaink szinte valamennyi társadalmi-gazdasági rendszerproblémájára egyszerű, gyors és tartós megoldást kínál a fenntartható fejlődés eszköztára. Ambiciózus, ám reális célok kitűzésével és a folyamatok
felgyorsításával biztosítható, hogy minél kedvezőbb win-win jövőkép valósuljon meg.
Az alapvető célkitűzések
Általános szervezőelvnek tekinthető a kibocsátások minimalizálására való törekvés, mellyel
a túlfogyasztó társadalom és a túlterhelt környezet megújulása érhető el oly módon, hogy a
túltermelő gazdaság racionalizálások és technológiai fejlesztések mellett egyensúlyi pályára
kerül. A 2015-ben elfogadott ENSZ-program
két kiemelkedően fontos fenntartható fejlődési
célja [Megfizethető és tiszta energia (7. cél),
illetve Felelős fogyasztás és termelés (12. cél)]
mentén történik annak vizsgálata, hogy milyen
potenciál rejlik adott cél megvalósításában, és
hogy a hozadék – eseteken keresztül bemutatva – milyen erőforrások mellett mennyi
idő alatt érhető el. Egyszerű Pareto-javítások
révén versenyelőny kovácsolható a fenntart-

ható fejlődési elvek alkalmazásából. A sikeres
átmenet megnövelt energiahatékonyságot és
csökkentett szén-dioxid-intenzitást feltételez.
(Edenhofer & Jakob, 2017, old.: 46.)
Németország céljai és Magyarország
lehetőségei
A Párizsi Megállapodásban a 2°C alatt maradó
melegedési célkitűzés mellett törekvésként
került megfogalmazásra, hogy 2100-ig a
globális átlaghőmérséklet emelkedése ne
haladja meg az 1,5°C-ot az iparosodás előtti
szinthez képest. Becslések szerint a 2°C-os
cél megvalósítása globálisan évente közel 3
billió eurót igényel. (Edenhofer & Jakob, 2017,
old.: 52.) A 2°C-hoz viszonyítva a 0,5°C-kal
kedvezőbb kimenetel markáns kockázatcsök-

kenéssel párosul az éghajlatváltozás területén
pl. 2100-ig kb. 0,1 m-rel alacsonyabb átlagos
tengerszint-emelkedés vetíthető előre, kisebb
a biodiverzitásban és az ökoszisztémákban
bekövetkező károsodás, a hőség által okozott
mortalitás és morbiditás mérsékeltebb. (IPCC,
2018, old.: 9–13.) Az 1,5°C globális átlag,
miközben a hőmérséklet-emelkedés például
Németország esetében – a területén az 1881
óta már bekövetkezett 1,4°C-os felmelegedést (BMU, 2018, old.: 15.) fokozandó – 2,5 és
3°C közé prognosztizálható. (Koch, 2019, old.:
122.) Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület riportja megadja, hogy az 1,5°C tartása
(vagy legfeljebb annak korlátozott túllépése)
milyen indikátorértékek mellett lehetséges.
(IPCC, 2018, old.: 16.) Az alábbi táblázat ezeket
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Az IPCC globális
indikátora

Interkvartilis terjedelem

Németország által
használt indikátor

A német klímapolitika
célszámai (2018.
májusi állapot)

Szén-dioxid-kibocsátás 2030-ban és
2050-ben 2010-hez
képest

2030: (-58%;-40%)
2050: (-107%;-94%)

Üvegházhatású gázok
kibocsátása 2030ban, 2040-ben és
2050-ben 1990-hez
képest

2030: min. -55%
2040: min. -70%
2050: messzemenően üvegházhatásúgáz-semleges
[2016-ban 2050-re:
(-95%;-80%)]

Végső energiaszükséglet 2030-ban és
2050-ben 2010-hez
képest

2030: (-12%;+7%)
2050: (-11%;+22%)

Elsődleges energiafogyasztás 2020-ban és
2050-ben 2008-hoz
képest

2020: -20%
2050: -50%

Villamosenergia-termelésben a megújulók
aránya 2030-ban és
2050-ben

2030: (47%;65%)
2050: (69%;86%)

A bruttó villamosenergia-fogyasztásban
a megújulók aránya
2030-ban és 2050-ben

2030: min. 50%
2050: min. 80%

foglalja össze a Németország által kitűzött –
némileg eltérő, de összehasonlításra alkalmas
– célszámokkal. (BMU, 2018, old.: 24.; Edenhofer & Jakob, 2017, old.: 93.)
A Központi Statisztikai Hivatal 2016. évi adatai
(KSH, 2019) szerint az 1080,7 PJ primer energiafelhasználásból 134,7 PJ (12,5%), valamint
a megtermelt villamos energia mennyiségének
(összesen 31 858 GWh) 10,1%-a származott
megújuló energiaforrásokból, miközben egyes
becslések1 szerint Magyarország megújulóenergia-potenciálja ennek többszörösét fedezheti.
Előrejelzések (Sáfián, 2017, old.: 4–5., 21–22.)
alapján egy döntően energiahatékonyságon
és megújuló alapú energiatermelésen nyugvó
1 A közreadott becslések között jelentős eltérés
mutatkozik. Imre–Bohoczky (MTA, 2006) szerint a reális
potenciál maximuma 540 PJ/év, míg annak minimuma
405 PJ/év. (Munkácsy, 2014, old.: 24.)

forgatókönyv megvalósulása esetén a következő eredmények vázolhatóak fel 2050-re:
∫∫ a villamos energia felhasználásának 83%-a
megújuló áramtermelésből ered;
∫∫ az összes elsődleges energiafelhasználás
leszorítható 637,2 PJ-ra (177 TWh) kizárólag megújuló és fosszilis alapon, ami
41%-os csökkenés 2016-tal összevetve;
∫∫ összes beépített erőművi kapacitás:
25,4 GW (ebből 9,2 GW szélenergia és
12,0 GW napenergia);
∫∫ 2010-hez képest 69%-kal mérsékelhető a
szén-dioxid-kibocsátás.
Néhány hazai vállalati példa
Az energiaigény visszafogása és az energiahatékonyság növelése mellett az energiaforrás megfelelő megválasztása (kiemelten a
megújuló energiára való áttérés) is kibocsá-

táscsökkenéshez vezet. Az ország jelenlegi és
várható jövőbeli adottságai, illetve a diverzifikált, kisebb erőművek kiegyenlített termelése
lehetővé teszi, hogy a megújuló energia minél
nagyobb részarányt képviselhessen az energiamixben. A lenti táblázat néhány, a vállalatok
széles körében alkalmazható, ökohatékonysági megoldást (KÖVET, 2017, old.: 9., 11., 13.,
19.) tartalmaz.
Nemzetközi kitekintés
2017-ben a Deutsche Telekom forgalmának
40%-át tették ki – saját megítélésük szerint
– a fenntartható termékek és szolgáltatások.
(Telekom – CR, 2019) Az éghajlatvédelmi stratégiájának egyik pillére, hogy fokozza a termékei és szolgáltatásai által elkerülhetővé váló
szén-dioxid-kibocsátások szintjét az értékteremtési láncban keletkező kibocsátásokhoz
mérve. (Telekom, 2019, old.: 4.) Ennek hatását
jól szemlélteti néhány, Németországban elért
eredmény és potenciálra készült becslés:
∫∫ Kis- és középvállalatok (100 fő foglalkoztatását feltételezve) esetén a B2B-felhőmegoldásoknak köszönhetően éves szinten
a vállalatok szén-dioxid-emissziójának
1%-a megelőzhető, ezenkívül az összes
áramköltség 9%-a lefaragható.
∫∫ A széles sávú internet kiépítésével 2015-től
2020-ig 3,8 millióval csökkenthető volna a
betegállományban töltött napok száma.
∫∫ Termékeik és szolgáltatásaik hozzájárultak
ahhoz, hogy 1,2 millió tonnával kevesebb
szén-dioxid kerüljön a légkörbe, és hogy
8%-os energiamegtakarítás keletkezzen.

Intézkedés
(végrehajtás éve) *

Egyszeri beruházás értéke [A]

Éves működési
költség [B]

Éves megtakarítás [C]

Éves emissziómegelőzés szén-dioxidegyenértékben [D]

Fajlagos egyszeri
beruházásigény
[A/D]

Megtérülési idő
[A/(C-B)]

Napenergia
hasznosítása (2015)

94,373 millió Ft

0 Ft

5,258 millió Ft

100,89 t

0,9 Ft/g

17,9 év

Geotermikus energia
hasznosítása (2012)

11,314 millió Ft

0,962 millió Ft

2,450 millió Ft

2,509 t

4,5 Ft/g

7,6 év

Épület energetikai
minősítésének javítása
„D”-ről „A”-ra (2012)

22,28 millió Ft

0 Ft

0,80 millió Ft

8,26 t (feltételezett)

2,7 Ft/g

27,8 év

Kazánrekonstrukció
és tudatos irodai
hőmérsékletszabályozás (2014)

37 millió Ft

0 Ft

3,7 millió Ft

107 t

0,3 Ft/g

10 év

E-járművek
üzemeltetése
(2011–2012)

26 millió Ft

0 Ft

0,6 millió Ft

3,3 t

7,9 Ft/g

>30 év

Biogázüzem
megépítése, üzembe
helyezése

4 milliárd Ft

0,8 milliárd Ft

1,15 milliárd Ft

21 782 t

0,2 Ft/g

11,4 év

* A pénz időértékétől az egyszerű kezelés érdekében eltekintünk. A vállalatok rendre: 1–2. Büchl Hungaria Kft. (Győr), 3. Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar
(Zalaegerszeg), 4–5. ELMŰ Nyrt. – ÉMÁSZ Nyrt., 6. Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt. (Kaposvár)
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A felelősséget, kiválóságot és innovációt
vállalati értéknek valló Siemens (Siemens
– Carbon Neutral, 2019; Siemens – Sustainability, 2019) a működését 2030-ig karbonsemlegessé szándékozza tenni. Négy területre
fókuszál: energiahatékonyság, decentralizált
energiarendszerek, intelligens e-mobilitás,
ökoáram-beszerzés. Eredmények és tervek:
∫∫ A program elindítása óta kb. 33%-kal
mérsékelte a szén-dioxid-emisszióját,
15%-kal csökkentette energiaköltségeit,
valamint németországi telephelyein az
áramfogyasztás 80%-a megújuló energiából fedezett.
∫∫ 2020-ig 100 millió eurót fektet be energiahatékonysági projektekbe, melyektől
2020-tól kezdődően évente több mint 20
millió euró megtakarítást remél, illetve 45
millió eurós beruházást hajt végre decentralizált energiarendszerekbe. Szintén
2020-ig a globális energiafogyasztása
70%-át megújuló alapra kívánja helyezni.
∫∫ A jövő infrastruktúráját fejlesztve mintegy
5200 épület modernizálásában vett
részt, mely legalább 1 milliárd euró megtakarítást és 10 millió tonnát felülmúló
szén-dioxid-megelőzést eredményezett.
A 35,1 milliós ügyfélállománnyal rendelkező
francia EDF (EDF – Chiffres clés, 2019; EDF
– CAP 2030, 2019) globális vezető az alacsony karbontartalmú energiák területén,
ami jelenleg alapvetően annak tudható be,
hogy az energiatermelését 77%-ban nukleáris
energiára alapozza, valamint a termelésből
származó közvetlen kibocsátás 87%-a széndioxid-mentes. Az energiaátmenet jegyében
a vállalatcsoport kidolgozta CAP 2030 elnevezésű stratégiáját: célja, hogy teljesítőképes,
felelős és az alacsony karbontartalmú növekedés mellett elkötelezett áramszolgáltatóvá
váljon, továbbá hogy 2030-ra megduplázza –
ezáltal a nettó telepített kapacitást 50 GW-ra
emelve – a megújuló forrásból származó
energia termelését.
A szélenergiából több mint 60 GW telepített
kapacitással rendelkező Németországban
(Rößiger, 2019, old.: 76–79.; BMU, 2018, old.:
9.) a klímavédelem területén a foglalkoztatottak száma meghaladja az 1 millió főt, ebből
2016-ban közel 339 ezren a megújulóenergia-iparban (ennek közel fele jut a szélenergiára) tevékenykedtek. A következő technikai
kihívás abban rejlik, hogy a szélenergia-termelést összekapcsolják új tárolási technikával,
illetve az áram jobb irányítását és elosztását
biztosítsák digitális technikával. A szélenergia
részesedése a világ áramfogyasztásában 5%,
azonban lehetőség van arra, hogy a legfon-

tosabb energiaforrássá váljon a következő
évtizedekben. 2019-ben kerül átadásra a
Balti-tengeren a legnagyobb, 60 turbinából
álló, 1,2 milliárd eurós beruházást igénylő,
40 km2 területigényű szélerőműpark, mely
385 MW teljesítménnyel ökoáramot termel
400 ezer háztartás számára legalább 25
éves tervezett üzemidő mellett. A britek sem
maradnak tétlenek: a keleti partra 1,8 és 4 GW
teljesítményű parkokat terveznek. További fejlődési irányt jelölhetnek ki az időjárás alakulásához igazodó, intelligens vezérlésű kombinált
erőművek, melyek képesek az energiaellátás
folytonosságát biztosítani kizárólag megújuló
energiaforrásokból. (Kombikraftwerk, 2019)
Következtetések, várható fejlemények
Látható, hogy a fenti elvek alkalmazásával
hosszú távú, mindhárom alrendszer számára
kedvező növekedési lehetőségek adottak. (BMU,
2018, old.: 54–57.) Az éghajlatvédelem ösztönzi
az innovációt, befektetései serkentően hatnak a
gazdaságra. 2016-ban világszerte a klímabarát
befektetések volumene 383 milliárd USD-t tett
ki. A megújuló energiára épülő megoldások
létesítésének csökkenő költségei elősegítik
a kapacitások bővülését. Előrejelzés szerint
2025-re az előre haladó digitalizáció által 50
millió tonna szén-dioxid-egyenérték2 emisszióját tudják a németek megelőzni. A megújuló
forrásból származó energia és az energiahatékonyság hozzájárul az energiabiztonsághoz.
Egységes rendszerben szemlélve az összefüggéseket a mielőbbi zöld intézkedések eredményezik a legelőnyösebb kimenetelt. Erre vezet
az út előre!
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