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1.6 Fenntartható fejlődés a kőolaj- 

és gáziparban 

Tárgyszavak: fenntartható fejlődés; földgázipar; kőolajipar; 
biodiverzitás; klímaváltozás; menedzsment rendszer. 

A fenntartható fejlődés 

Az 1970-es években valódi fordulat következett be az emberiség és 
a környezet viszonyában, többek között megalakult az USA Környezet-
védelmi Hivatala (Environmental Protection Agency, EPA), és létrehoz-
ták az ENSZ környezetvédelmi programját (United Nations Environ-
mental Program, UNEP). A tagállamok számos jelentős törvényt iktattak 
be a víz és levegő tisztasága érdekében és a hulladék kezeléséről. Az 
1980-as években néhány nagyobb baleset (Bhopal 1984, Csernobil 
1986, Valdez 1989) a közvélemény figyelmét fokozottan a környezeti 
kérdésekre irányította. 

Az iparvállalatok a sokasodó szabályozások és a közvélemény ér-
deklődése hatására nekifogtak egészségi, biztonsági és környezeti 
(health, safety, environment, HSE) politikájuk kialakításának, hogy a 
cégvezetést, a részvényeseket, a fogyasztókat, az önkormányzatokat és 
a kormányokat megnyugtassák afelől, hogy a tevékenységük megfelel a 
törvények betűjének és szellemének. Az 1990-es években egyéb, a tár-
sadalmi felelősséggel és erkölccsel kapcsolatos kérdéseket is bevontak 
a vállalati politika hatáskörébe. Felismerték, hogy a gazdasági jólét, a 
környezeti minőség és a társadalmi igazságosság között kölcsönös az 
összefüggés. A „fenntartható fejlődés” fogalma lett az a keret, amely az 
emberi fejlődés e három pillérét átfogja. 

A természet története legjobban a változás szóval jellemezhető, az 
állandó és elkerülhetetlen változással. Az elmúlt 300 millió évben leg-
alább ötször fordult elő, hogy a létező fajok jelentős hányada kihalt, va-
lószínűleg meteorbecsapódás következtében, és a közelmúlt 2,4 millió 
évben 17 eljegesedés zajlott le. Jelenleg egy felmelegedési periódusban 
vagyunk, a 12 000 évvel ezelőtt kezdődött holocénben, amelyben azon-

 



ban voltak rövidebb melegebb és hidegebb időszakok is. A földi élet al-
kalmazkodott a lassúbb és viharos gyorsaságú változásokhoz is. A mai 
kérdés az, hogy nem fogja-e az emberiségnek a minden korábbinál na-
gyobb mértékű tevékenysége a saját létét veszélyeztetni?  

A „fenntartható fejlődés” fogalmát az ENSZ 1972-ben Stockholmban 
az emberi fejlődésről tartott konferenciáján (Conference on Human 
Development) létrehozott Brundtland-bizottságnak az 1987-ben kiadott 
„A közös jövőnk” (Our Common Future) című jelentésében határozták 
meg mint olyan fejlődést, amely anélkül elégíti ki a jelen generáció szük-
ségleteit, hogy veszélyeztetné a jövő generációkat az ő szükségleteik 
kielégítésében. A fejlett országok például most jelentős gazdasági tőke 
felhasználásával építik újra a környezeti tőkét. Intenzív kutatás folyik a 
környezeti és a társadalmi tőke méréséről. Egy ilyen a WWF (World 
Wildlife Fund) „Living Planet Index”-e, amely szerint a Föld ökológiai 
egészsége 1970-től 1995-ig 30%-ot romlott, és nincs jele javulásnak. A 
johannesburgi világkonferencia is bizonyította a fenntartható fejlődésről, 
hogy nem célszerű a környezeti kérdéseket a társadalmi-gazdaságiaktól 
elkülönítve kezelni. Világos, hogy a természeti világ változni fog, és az 
emberi létet egy folyton változó természeti környezetben kell fenntartani. 
Fontos kérdés a változás sebessége. Helyesebb volna a „fenntartható 
fejlődés” helyett a „változás menedzselésé”-ről beszélni. 

Népességrobbanás 
A Föld népessége 1950-ben 3 milliárd volt, manapság 6 milliárd, és 

2050-ben várhatóan 9 milliárd lesz. A születési rátákra alapozott jóslatok 
szerint 2100 táján 11 milliárd körül fog stabilizálódni. Ezalatt a fejlett világ 
népessége nagyjából állandó marad 1,2 milliárd körül, míg a teljes növe-
kedés a fejlődő világban megy végbe. Lehetséges, hogy a tetőzés ha-
marabb bekövetkezik, és a népesség azután csökkenni kezd.  

A gazdagság eloszlása szélsőséges: 1998-ban a fejlődő világban a 
népességnek csaknem fele a fejenként 2 USD/nap alatti jövedelemből 
élt, míg az USA-ban a Földének csak 4,6%-át kitevő lakosság termeli a 
Föld GNP-jének (Gross National Product) csaknem egynegyedét. Egyes 
becslések szerint ha 9 milliárd ember a jelenlegi észak-amerikai szinten 
élne, ahhoz 4 Földre lenne szükség 

Biodiverzitás és az élőhelyek pusztulása 
A maradványok tanúsága szerint az élővilágban a legutolsó nagy-

mértékű kihalási időszakot feltehetőleg meteoritbecsapódás okozta 65 

 



millió évvel ezelőtt, kipusztítva a fajok 75%-át. Korábban további 4 eset-
ről tudunk, amelyek 210, 250, 370 és 450 millió évvel ezelőtt játszódtak 
le. Mindegyiket gyors fejlődés követte, számos új faj keletkezésével. 
Összességében a fajok keletkezése eredményesebb volt, és körülbelül 
kétszer annyi faj él ma, mint 450 millió évvel ezelőtt.  

Az emberi tevékenységnek köszönhető számos nagytestű emlős ki-
halása, bár ebben is lehetett szerepe regionális klimatikus hatásoknak. 
Az élőhelyek csökkenése állandó kísérője az emberi tevékenységnek, 
főként az erdők fogyása. A mezőgazdasági termelés kezdete óta eltűnt 
Európában az erdők 50-60%-a, Észak-Amerikában 30%-a, Oroszor-
szágban és Latin-Amerikában 20%-a. Jelenleg a trópusi őserdők fogy-
nak aggasztó tempóban, évi 1%-kal. Ez azért is sok, mert ott él a Föld 
nem-tengeri fajainak 90%-a. Ökölszabályként mondható, hogy 90% 
területveszteség a fajok 50%-ának elvesztésével jár. A leírt fajok szá- 
ma az UNEP szerint 1,75 millió, az összes létező faj becsült száma pe-
dig 14 millió körül van. A Természetvédelmi Világszövetség (World 
Conservation Union, WCU) „vörös” listája szerint az emlős állatfajok 
24%-a, a madarakénak 12%-a volt veszélyben 2000-ben  

Különösen kritikus lehet némelyik olyan alacsonyabb rendű faj 
sorsa, amely a tápláléklánc szintjei között alakít át anyagot és ener- 
giát, mert kihalásuk a náluk magasabb rendű élőlények sorsára le- 
het nagy hatással. Az élőhelyek fogyásán kívül fontos kérdések a 
bennszülött fajokat kiszorító behatoló fajok, a szennyezés, a népesség 
és a túlzott kizsákmányolás. A biodiverzitás fenntartásához fontos az 
elegendően nagy élőhelyek megőrzése, közöttük átjárást biztosító fo-
lyosókkal.  

A kőolaj- és földgázipar a következőket teszi jelenleg az élőhelyek 
védelmében: 

1. A környezetre minimális közvetlen hatású technológia.  
2. Fák kivágásának minimalizálása a szeizmikus vizsgálatoknál és 

vezetéképítésnél. 
3. Új élőhelyek létesítése a felhasznált helyett. 
4. Új területeknél korlátozni az emberi használatot a belépés ellen-

őrzésével. 
5. Szigorú karantén-eljárások a behatoló fajok esélyének csökken-

tésére. 
6. Módszerek fejlesztése mások közreműködésével (UNEP, Energy 

Biodiversity Initiative résztvevői, kormányok, önkormányzatok). 

 



Globális klímaváltozás 

A kőolajgeológusok amerikai egyesülete (American Association of 
Petroleum Geologists, AAPG) tanulmánya négy csoportba sorolja a klí-
mát befolyásoló tényezőket (1. táblázat). 

1. táblázat 
A klímát szabályozó tényezők 

 
Hatás sorrendje Időkeret (év) Klímát befolyásoló tényezők 

üvegház-atmoszféra 
a Naprendszer geometriája 

Első 1 milliárd –  
10 milliárd 

a Nap fényerőssége 
Második 1 millió – 

1 milliárd 
a kontinensek és óceánok globális elhelyezkedése 

a Föld és a Nap pályájának változékonysága 
nagyléptékű óceáningadozások 

Harmadik 1 ezer –  
1 millió 

hosszú óceáni árapályciklusok 
El Niño, La Niña oszcillációk 
vulkánok 
rövid óceáni árapály-ciklusok 
napkitörések 
kis orbitális ciklusok 
meteoritok hatásai 

Negyedik 1 – 
1 ezer 

emberi beavatkozás (CO2, CH4) 
 
A Föld légkörének üvegházhatása jól ismert, és nagyon fontos az 

élet szempontjából, mert ez teszi lehetővé a viszonylag mérsékelt, kis 
tartományban változó hőmérsékleti viszonyokat. A kulcskérdés, hogy a 
légkört alkotó gázok mennyiségének mekkora változása okoz már elfo-
gadhatatlan éghajlatváltozást? A keringési (orbitális) hatások harmad- és 
negyedsorban befolyásolják a klímát. Az elmúlt hárommillió évben a leg-
jelentősebb hatással az éghajlatra a Milankovitch-féle ciklus volt. Ez 
három keringési összetevőből áll. Az első az excentricitás, mert a Föld-
pálya elliptikus, ennek a periodicitása 96 000 év. A második a Föld 
forgástengelyének hajlásszöge a pályasíkhoz, ennek a periodicitása 
42 000 év. A harmadik a tengely precessziója vagy ingása, amelynek a 
periodicitása 21 000 év. 

A sarki jég elemzése korrelációt mutat a hőmérséklet, valamint a 
szén-dioxid és a metán koncentrációja között. A pontos visszacsatolási 
mechanizmus összetett, de kapcsolat van a hőmérséklet és földi élet kö-
zött a széncikluson keresztül. Egy nemrég publikált kutatás szerint a 
fitoplankton CO2-t elnyelő szerepe fontosabb, mint korábban gondolták.  

 



A napsugárzás változása harmad- és negyedrendű hatású. A 11 
éves napfoltciklusok az elmúlt 250 év megfigyelései szerint jó korreláci-
óban vannak a Föld hőmérsékletével és légköri CO2 mennyiségével. A 
részletek még nem tiszták, de az egyik elmélet szerint a kozmikus su-
gárzás változásai a felhőképződési magok kialakulását befolyásolják, 
ezzel sokszorozó hatást gyakorolnak a klímaváltozásra. 

Nagy a tengeráramlások szerepe a Föld felszínének hőmérséklet-
eloszlásában. Az észak-atlanti hőszállító rendszer („North Atlantic 
Conveyor”, közismertebben a Golf-áramlat) ki-bekapcsolódása volt való-
színűleg a fő oka Észak-Európa éghajlatváltozásainak az elmúlt 150 000 
évben. A óceáni áramlatok okai elsősorban a szél, a Föld mozgásából 
adódó Coriolis-erő, az óceán hőmérsékletének és sűrűségének ingado-
zásából adódó hatás. A jégsapkák olvadása tiszta vizet juttat a tengerbe, 
megváltoztatva annak sűrűségét, és ezzel az áramlások hajtóerőit. Mivel 
ezek a hatások viszonylag rövid időn, feltehetőleg egy évtizeden, belül 
érvényesülhetnek, az olyan kiváltó okok, mint például a Milankovitch-
ciklus vagy a CO2-koncentráció növekedése, amelyek csapadékot vagy 
olvadást okoznak, hirtelen változást eredményezhetnek az óceáni áram-
lásokban. A geológiai megfigyelések alapján az észak-európai orszá-
goknak inkább lehűléssel, mint melegedéssel kell számolniuk. A holocén 
kezdete óta a tengerszint 55 m-t emelkedett. Becslés szerint a grönlandi 
jég elolvadása 7 m-rel emelné a tengerszintet.  

Az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change = kormányok 
közötti klímaváltozási bizottság) 2001-es jelentése az elmúlt 140 év fel-
színi hőmérsékletét modellezve arra a megállapításra jutott, hogy az el-
múlt 50 évben megfigyelhető felmelegedés jórészt az emberiség által a 
légkörbe juttatott üvegházgázok következménye. A legújabb kutatások 
szerint a hőmérséklet emelkedése a század végére 1,4 és 5,8 ºC között 
lesz, és a tengerszint emelkedése 9 és 88 cm közötti. Kérdéses még a 
hidroszféra pontos szerepe, beleértve a vízgőz üvegházhatását, a felhő-
ket és az óceánokban lezajló szén-ciklust.  

Az igazi kérdés az, hogy a klímaváltozás befolyásolására használja-
e inkább az emberiség az erőforrásait, vagy másra, például tiszta ivóvíz 
előállítására?  

A kőolaj- és földgáziparban az alábbiak megvalósítása van folya-
matban: 

1. Az energiafelhasználás hatékonyságának növelése nemcsak az 
olajcégek saját tevékenységében, hanem a vevők részéről is.  

2. A földgáz szabadba engedésének és elégetésének megszűnte-
tése. A kőolajtermelés melléktermékeként feljövő földgázt a fel-

 



használóktól távoli olajmezőkön (pl. Nyugat-Afrika) a tervek sze-
rint az évtized közepén már nem fogják elégetni. 

3. Megfelelő technológiák kifejlesztése. (CO2 leválasztása, a gép-
járműipar számára hidrogén előállítására, tárolására és szállítá-
sára szolgáló eljárások) 

4. A kibocsátási kvóták kereskedelmének fejlesztése. Itt kritikus a 
megbízható mérések kidolgozása. 

Az iparág szerepe a fenntartható fejlődésben 

Amíg egy társadalom el nem éri azt a gazdagsági szintet, hogy ki 
tudja elégíteni az alapvető emberi szükségleteket, addig nem fog 
erőforrásokat biztosítani a környezet megóvására. Példaként szolgálhat 
három fontos ipari vízi út, a Temze, a Rajna és a New York-i kikötő, 
amelyek vize a huszadik század első felében olyan szennyezett volt, 
olyan kevés oldott oxigént tartalmazott, hogy alkalmatlan volt egész-
séges vízi életre. A század közepétől elkezdték a szennyezést csök-
kenteni, erőforrásokat biztosítottak a tisztításukra, és mára megint van 
bennük élet. Hasonló a helyzet a levegővel: a gazdag országokban 
fekvő nagyvárosok levegője tisztább, mint a szegényeké, jóllehet az egy 
főre jutó elégetett tüzelőanyag ott több. A tanulság, hogy a gazdaság 
erejét nem szabad csökkenteni a környezet megóvása érdekében tett 
intézkedésekkel, hanem a két célt egyidejűleg kell megközelíteni. 

A fenntarthatóság és a szénhidrogénkorszak 
A szénhidrogénkorszaknak inkább akkor lesz vége, amikor megje-

lenik a megfelelő helyettesítő energiaforrás, és nem akkor, amikor ki-
fogynak a készletek. Az átmenet az új energiaforrásra remélhetőleg sima 
lesz. A kőolaj- és földgázipar számára a fenntartható fejlődés annyit je-
lent, hogy mindaddig biztosítania kell a társadalom számára a kőolajat 
és a földgázt reális áron, biztonságosan és minimális hatással a környe-
zetre, amíg a megfelelő helyettesítő energiaforrás rendelkezésre nem áll. 

A Föld kőolajkészletét 1,6 és 4,6 billió hordó közötti értékre becsülik. 
Ennek 80%-a az OPEC országaiban található, ezért ezen országok ve-
zetőinek nagy befolyása van a kitermelt mennyiségre, és így a nyersolaj 
árára, ebből adódóan a termelés és felhasználás jövendő alakulására. 
Ez a könnyű olajra vonatkozik, mert nehézolaj, kátrányos homok, olajpa-
la bőven található világszerte, azonban ezek kitermelése és felhasználá-
sa nagyobb terhet ró a környezetre. Továbbá évszázadokra elegendő 
kőszén is található számos országban (1. ábra). 

 



0

5

10

15

20

25

30

1920 1940 1960 1980 2000 2020

év

év
i m

ill
iá

rd
 h

or
dó

termelés

becslés 1,8 billió hordó
tartalék feltételezésével
becslés 2,1 billió hordó
tartalék feltételezésével

 
1. ábra A világ összes könnyűolaj-termelése, múlt és előrejelzés 
 
A földgáz felhasználásának időbeli lefolyása hasonló a kőolajéhoz, 

de a jellegzetes változások 20–40 évvel később jelent meg, mint a kőolaj 
esetén. A földgáz környezeti szempontból előnyösebb, ám ezt csak úgy 
lehet érvényesíteni, ha a fogyasztót szigorúbb kibocsátási határértékek-
kel kényszerítik a földgáz felhasználására. A levegőt szennyező anyagok 
kibocsátásának csökkentésére vonatkozó szigorodó előírások erőtelje-
sen növelni fogják a földgáz iránti keresletet. Emiatt egyes területeken 
(Alaszka, Ázsia, Ausztrália, Nyugat-Afrika) lévő földgázt nagyobb meny-
nyiségben fogják cseppfolyósított formában forgalomba hozni. Ez a 
cseppfolyósítóipart is ösztönözni fogja gazdaságosabb eljárások kifej-
lesztésére.  

Irányítási rendszerek 

A kőolaj- és földgázipari vállalatoknál az 1980-as években megnőtt 
az egészségi, biztonsági és környezetvédelmi tudatosság. Ennek a leg-
fontosabb lépése volt az e célból létesített irányítási rendszerek létreho-
zása. A Kőolaj- és Földgáztermelők Nemzetközi Egyesülete (Intl. Assn. 
of Oil and Gas Producers, OGP) és a Nemzetközi Szabványügyi Szer-

 



vezet (ISO) is létrehozott erre modellt. Eszerint egy tipikus rendszernek 
következők a fő részei: 

• Vezetés és elkötelezettség 
• Politika és stratégiai célok 
• Szervezet, források, dokumentálás 
• Értékelés és kockázatmenedzsment 
• Tervezés 
• Végrehajtás és felügyelet 
• Auditálás és felülvizsgálat 
Nagyon fontos a felső vezetés támogatása és a pontos jelentés-

készítés. A biztonságról már nemzetközi szinten működik a jelentési 
rendszer, de átfogó környezeti jelentés még nincs.  

Társadalmi felelősség 
A cégeknek korábban elegendő volt a helyi önkormányzattal meg-

egyezni az engedélyek megszerzése érdekében, ma már sokkal széle-
sebb körben tekintettel kell lenniük társadalmi és emberi jogi kérdésekre. 
A Kőolaj és Földgáztermelők Nemzetközi Egyesülete (OGP) és a Kőolaj-
ipari Környezetmegőrzési Nemzetközi Egyesület (International Petro-
leum Industry Environmental Conservation Association, IPIECA) közös 
jelentésében felsorolja az olajipari cégek által egy projekt megkezdése-
kor figyelembe veendő szempontokat. Elsősorban megfelelő partnerkap-
csolat építendő ki a kormányokkal, önkormányzatokkal, szerződéses 
partnerekkel, nem kormányzati szervezetekkel (Non Governmental 
Organizations, NGOs) és hitelintézetekkel. Akciótervet kell készíteni, és 
meg kell kötni a megfelelő megállapodásokat. A társadalmi szemponto-
kat figyelembe kell venni a projekt tervében. Természetesen nem lehet 
mindenki kívánságát teljesíteni, ezért célszerű kezdettől az NGO-k se-
gítségével jó kapcsolatot létesíteni az önkormányzatokkal. 

Az utóbbi években növekedett a közösségek egészségével foglal-
kozó programok száma. A korrupciótól erősen sújtott országokban az 
olajcégeknek néha a kormányzat helyett kell felelősséget vállalniuk a 
korrupció elleni küzdelemben.  

Szabályozás 
Országonként, a helyi körülményeknek megfelelően, más-más az 

optimális szabályozás. A legfontosabb szabályozó eszközök: 
1. Műszaki szabványok 
2. A legjobb gyakorlat terjesztése 

 



 

3. Önkéntes megállapodások és kötelezettségvállalások 
4. Kockázatalapú szabályozás (cél-orientált) 
5. Előírások (pl. emissziós határértékek) 
6. Cégpolitika  

Az iparág viszonya a fenntartható fejlődéshez, következtetések 

Az SPE hatodik nemzetközi konferenciáján felmérést végeztek a 
résztvevők között, hogy melyik lesz az öt legfontosabb eredmény, ame-
lyet az iparág a következő öt évben elér a fenntartható fejlődés területén, 
továbbá melyek a legfontosabb témák az iparág, az olajcégek és alvál-
lalkozóik, a szabályozó hatóságok, a nem-kormányzati szervezetek 
(NGOs) és az ipari egyesületek számára. 

Megállapítható, hogy a fenntartható fejlődéshez egyensúlyozni kell a 
gazdasági jólét, a környezet minősége és a társadalmi igazságosság kö-
zött. A haladás a magánszektor megfelelő kultúrájától és értékeitől, ill. a 
kormányzati politikától függ.  

A kőolaj és földgázipar teendői: 
1. Biztosítani a technológiát, tőkét, képzett személyzetet és szerve-

zetet a társadalom biztonságos és gazdaságos ellátásához kő-
olajjal és földgázzal mindaddig, amíg rendelkezésre nem állnak a 
helyettesítő energiaforrások. 

2. Minimalizálni tevékenységének hatását a környezetre. 
3. Hozzájárulni a megfelelő politikák kialakításhoz konstruktív 

együttműködéssel. 
4. Támogatni azt a közösséget, amelynek a területén tevékenykedik. 
5. Magas erkölcsi normát mutatni. 
Az elmúlt pár évtizedben az iparág jelentős fejlődésen ment át ezen 

a területen, de még sokat kell fejlődnie a társadalom igényeire válaszoló 
és tevékenységében is átlátható iparág kialakulása érdekében. 
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