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1.6 „Túlzó ígéret” 

Tárgyszavak: CO2-egyenérték; kéjgáz; N2O; klímaváltozás; 
klímavédelem; megújuló energia. 

 
A 80-as években a politika is elismerte a tudóstársadalom által már jó 

ideje jelzett veszélyt, hogy az ún. üvegházhatású gázok légtérbe való kibocsá-
tása klímaváltozással, a föld növekvő mértékű globális felmelegedésével fe-
nyeget. Ilyen megfontolások alapján jött létre a kiotói jegyzőkönyv, amelyet a 
vezető ipari hatalmak aláírtak, és ezzel konkrét intézkedéseket vállaltak az 
ilyen hatású gázok kibocsátásának fokozatos csökkentésére. A későbbi évek 
tárgyalásai egyre részletesebb feladatokat róttak az aláíró államokra. Az EU-
tagállamokra vonatkozó követelményeket Brüsszelben írják elő. 

Bár az üvegházhatás kiváltásában a CO2-emisszió a döntő jelentőségű, 
ami elsősorban energiatermeléshez (fűtés és villamos energia) kapcsolódik, 
nem elhanyagolható az egyéb gázok jelentősége, amelyek mennyisége ugyan 
kisebb, de hatása erőteljesebb. Ilyen gázok emisszióját okozza a kozmetikai 
ipar – szóróflakonok vivőgázaival – a hűtőipar – hűtőközegként alkalmazott 
fluorszénhidrogénekkel. Mindkét ipar fejlesztéseiben törekszik környezetbarát 
megoldások alkalmazására. 

Az egyes gázok hatását tekintve pl. a metán (CH4) harminckétszer nagyobb 
hatást fejt ki, mint a CO2. Az egyes kibocsátott gázok mennyiségét ilyen alapon 
átszámítják CO2-egyenértékre, és így összegezik a statisztikában. 

Az 1. ábra adatai szerint Németországban az üvegházhatású gázkibo-
csátásban a CO2 mintegy 85%-os részarányt jelent, és csaknem teljes mér-
tékben az energiatermeléshez kapcsolódik (fosszilis energiahordozók: szén, 
kőolaj, földgáz elégetéséhez). A metán (CH4) mintegy 10%-ot képvisel, és 
többnyire mezőgazdasági, hulladékgazdálkodási eredetű, továbbá a fosszilis 
tüzelőanyagok bányászatával összefüggő kísérő termék. Ugyancsak jelentős 
hatású még a kéjgáz (N2O) és a fluorszénhidrogének (FKW). Az 1. ábra szem-
lélteti, hogy Németországban 1990 és 2000 között az üvegházhatást okozó 
összes gázkibocsátás 18,9%-kal csökkent, és várhatóan 2002 végéig további 
19,4%-kal fog csökkenni. Ez az adat önmagában megnyugtatónak mondható, 
de érdemes vizsgálni, hogy milyen okok játszottak közre ebben a csökkenés-
ben, és ez megismételhető-e? 

• Mindenekelőtt a részletes statisztika azt mutatja, hogy a csökkentést 
jelentős mértékben a metán (CH4) csökkenése okozta, mivel 40%-kal 
csökkent mennyisége a kőszénbányászat jelentős visszafejlődésével – 

 



a változás megismételhetetlen, a német gazdaság további ilyen csök-
kenést nem tud elviselni. 

• A két német állam újraegyesítése mint nyereség; a 2. ábra szemlélteti 
Németország ún. „régi államainak” kibocsátási szintjét, amely megle-
hetősen állandó értéket mutat; és az újraegyesítés „új államainak” ki-
bocsátását, amely a gazdasági aktivitás csökkenése folytán egészen a 
2000 utáni időszakig csökken. 

Mindkét előzőkben ismertetett tényező együttesen csökkentő hatású volt 
Németország teljes emissziójára. 

 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1990 2000

14
00

 M
ill

.t

 
  
 

metán (CH4) szén-dioxid (CO2) kéjgáz (N2O)fluorszénhidrogének (FKW) 

 
1. ábra Az üvegházhatást okozó gázemissziók Németországban 

1990. és 2000. években 
 
Összegezve tehát a statisztikai adatok által bemutatott jelenlegi helyzet 

nem megnyugtató, mert az emisszióértékekben bekövetkező változások – bár 
kedvezőek – nem igazán hatékony energiapolitikai intézkedések következmé-
nyei, sokkal inkább egyedi és megismételhetetlen – nem kívánt – változások-
nak. Hasonlóan radikális hatású – és nem kívánt – a kőolaj és földgáz árának 
jelentős növekedése, valamint az ezzel egyidejű gazdasági krízishelyzet, a 
gazdasági növekedés visszaesése. 

 



Mi a helyzet az egyezményt aláíró 
többi fejlett ipari államban? 

Ha a többi ország helyzetét vizsgáljuk, akkor Németország erőfeszítései 
az összehasonlításban felértékelődnek; Ausztriában 1990 és 2000 között az 
üvegházhatású gázok emissziója 3,1%-kal nőtt, az USA a kiotói egyezmény-
ben vállalt 7%-os csökkentéssel szemben 14,2%-os növekedést mutat, és a 
Bush-kormány nem tudja kötelezőnek az egyezményben vállaltakat. Kanadá-
ban és Spanyolországban is jelentős az emissziónövekedés; előbbinél 19,6%, 
utóbbinál 34,8%. 

Ilyen formán az újraegyesített Németország klímapolitikai elhatározásai – 
2005-ig 25%-os és 2020-ig 50%-os csökkentés – élenjáróak. 
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2. ábra A CO2-emisszió alakulása 1987 óta Németországban 

(A kiotói célkitűzés elérése érdekében más üvegházhatású gázemissziókat is 
számításba kell venni) 

 

 



 

A volt keleti blokk rendszerváltó országaiban a gazdasági aktivitás csök-
kentésével jelentős emissziócsökkenés következett be. 

Nagy-Britanniában 12,6%-os emissziócsökkenést értek el azzal az intéz-
kedéssel, hogy a háztartások fűtését szénről földgázra állították. 

Az általános helyzetkép-értékelést azonban azzal kell befejezni, hogy Eu-
rópában a klímaváltozás veszélyét fokozó „fekete bárányok” vannak túlsúly-
ban. 

Megújuló energiák alkalmazása és energiamegtakarítást 
ösztönző intézkedések Németországban 

Németországban a villamosenergia-termelésben még a szén az uralkodó 
tüzelőanyag, így a CO2-emisszió 37%-a erőművekből származik. Más orszá-
gokban a vízerőművek aránya nagyobb, és így az egy lakosra jutó emisszió 
fajlagos értéke lényegesen kisebb; Németországban 10,1 t CO2/fő, Norvégiá-
ban 7,5 t CO2/fő, Svájcban 5,8 t CO2/fő. 

Érthető tehát az erős törekvés, amely Németországban a megújuló ener-
giaforrások – ebben legjelentősebb a szélenergia – villamosenergia-
termelésre való hasznosítását ösztönzik. A Német Szélenergia Szövetség 
adatai szerint az energiaellátásban a szélenergia 25%-os részarányt képvisel. 
Ennek 1990 óta történő jelentős kiépítése nagyban hozzájárult az elért 
emissziócsökkentéshez. Az elért eredmények egyrészt örvendetesek, más-
részről jelzik a feladat nagyságát a 2005-ben célzott 25%-os, és 2020-ban 
célzott 50%-os csökkentés eléréséhez. 

Ha a célkitűzéseket nem akarjuk illuzórikusnak tekinteni, akkor átfogó 
műszaki–gazdasági intézkedéseket kell hozni a megújuló energiaforrások ki-
használására, továbbá az energiatakarékos életvitel hosszú távú alkalmazá-
sára. Árrendszer, ökoadó és egyéb anyagi ráhatások kell, hogy ösztönözzék 
az egyént az ésszerűtlen luxus feladására. 

Egyénnek és társadalomnak egyaránt folyamatosan gondolnia kell az 
utóbbi időben előforduló időjárási anomáliákra, amelyek jelzik, hogy a klíma-
változás veszélye nem kitalált mese! 

 
(Szentpály Tibor) 

 
Volker, Q.: Zuvier versprochen. = Sonne Wind und Wärme, 2003. 4. sz. p. 36–39. 

Hellen, B.: Weichenstellungen in Europa. = International Journal for Nuclear Power, 48. k. 1. 
sz. 2003. p. 52. 

Smith, D.: How to dispose of CO2. = Modern Power Systems, 22. k. 12. sz. 2002. p. 18–19. 

Witt, J.; Kaltschmitt, M.: Weltweite Nutzung regenerativer Energien. = BWK Das Energie-
Fachmagazin, 55. k. 1/2. sz. 2003. p. 64–71. 

 


