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1.6 A „zöld” fogyasztás nem megoldás 

az éghajlatváltozásra 

Tárgyszavak: CO2-kibocsátás; energiaigény; 
energiatakarékosság; 
előrejelzés. 

Bevezetés 

A Rio de Janeiroi ENSZ konferencián elfogadott „Agenda 21” egyik 
állítása, hogy a globális környezetromlás egyik fő oka az ipari országok-
ban szokásos termelés és fogyasztás. Az „Együnk a jobb környezetért” 
és a „Vásároljunk a jövőért” c. svéd környezetvédelmi minisztériumi ki-
adványok is erről tanúskodnak. 

Ezt a felfogást megkérdőjelezi, hogy minden fogyasztás CO2-
kibocsátással és energiafogyasztással jár, és a megújuló, valamint 
szénmentes energiaforrások sem kimeríthetetlenek. Nincs olyan árucikk, 
amelynek energiaigénye és CO2-kibocsátása nulla. Az energiaigény és a 
CO2-kibocsátás rövid távon bár mérsékelhető, hosszú távon azonban a 
gazdaság növekedésével együtt nő. Erre az elgondolásra alapozva jó 
elemezni a „zöld” fogyasztás várható hatását. 

Módszer 

Az elemzés 1104 svéd háztartás mintegy 300 tételből álló éves fo-
gyasztásán, a tételek energia-, és CO2-intenzitásán alapul, amelyet az 
életciklus-elemzés (LCA) módszerrel számítottak: ami az előállítással és 
a fogyasztóhoz eljutással kapcsolatos összes energiaigényt és CO2-
kibocsátást figyelembe veszi. Kiszámolták a háztartások összes energia-
igényét és CO2-kibocsátását, amibe a gépkocsihasználat is beleszámít. 
Mindig átlagos fogyasztással, a házak esetében 68 éves, a gépkocsik 
esetében 10 éves átlagélettartammal számoltak. A háztartások energia-
igényének és CO2-kibocsátásának felmérése révén a társadalom összes 

 



energiafogyasztása és CO2-kibocsátása meghatározható, hisz a háztar-
tás a termelés és a szolgáltatás keresletforrása.  

A háztartások fogyasztási mintája az ún. mikromodellel becsülhető. 
A modell öt egyenletrendszerből áll: az első a fogyasztási szintet; a má-
sodik és a harmadik a birtokolt tőkét: a gépkocsi és a ház tulajdonnagy-
ságát, benne a lakás nagyságát; a negyedik a fogyasztás nyolc nagy 
osztályát: az utazást, lakást, élelmet, üdülést, a ruházkodást, a bútorza-
tot, a szolgáltatásokat és az egészséget; az ötödik pedig a háztartások 
energiaigényét és CO2-kibocsátását méri fel. 

A modell megmutatja, milyen hatása van az energiaigényre és CO2-
kibocsátásra, ha a háztartások a szakirodalom és a kormányzati szervek 
által ajánlott „zöld” fogyasztási módra (lásd később) térnek át. Számol a 
háztartások nagysága, összetétele, helye, bevételi szintje által megsza-
bott korlátokkal is. 

Az elemzés első szakasza a „zöld” választás hatását méri fel, pl. az 
utazásban: a tömegközlekedés nagyobb részarányával járó utazási költ-
ség, energiaigény és CO2-kibocsátás mérséklődését. Az első szakasz 
csak az elsődleges hatással, a megtakarításokkal számol, azzal nem, 
hogy a megtakarított pénzt a fogyasztó mire költi. 

A második szakasz vagy teljes elemzés a másodlagos hatást is 
számításba veszi: pl. az utazáson megtakarított pénzt, más (az ún. he-
lyettesítő) fogyasztáshoz rendeli, mert a fogyasztó azt éppúgy elkölti, 
mintha többletpénzhez jutott volna.  

A második szakasz a háztartás teljes (étkezés, utazás, lakás) „zöld” 
fogyasztását az alapesettel, a szokványos fogyasztással hasonlítja ösz-
sze: 2010., 2020. és 2050. évi forgatókönyv szerint, a várható technoló-
giai fejlődés következtében elképzelt fogyasztásra. 

A „zöld” fogyasztás 

A fogyasztás akkor „zöld”, ha a fogyasztott termék vagy szolgáltatás 
energiaigénye és CO2-kibocsátása, valamint pénzegységre jutó hányada 
kicsi. A szakirodalom a „zöld” fogyasztásra az utazással, a lakással és 
élelemmel kapcsolatban ad ajánlásokat. E három osztályra fordítódik 
Svédországban a háztartások költségének 70%-a, az energiafogyasztás 
és CO2-kibocsátás 90%-a. A tanulmány a három osztállyal külön foglal-
kozik, majd együttes hatásukat is vizsgálja. 

 

 



A forgatókönyvek 

„Zöld” étkezés 

A „zöld” élelmiszer-fogyasztás attól „zöld”, hogy az élelmiszerek 
(zöldségfélék, gabonafélék, burgonya) kevesebb energiával és CO2-
kibocsátással készülnek, mint a tejtermékek, hal- és húsfélék. 

Svédországban összeállították a „zöld” és a szokványos étkezés 
tápérték egyenértékű étrendjét, kiszámították a táplálékok életciklusával 
járó energiaigényt és CO2-kibocsátást. A tanulmány kimutatta, hogy a 
„zöld” étkezés energiaigénye 5, CO2-kibocsátása 13%-kal kisebb és 
15%-kal olcsóbb is, mint a szokványosé. A teljes elemzés adja meg, 
hogy egy átlagos háztartás az így megtakarítható 1047 USD-t mire költi. 
Kiderül, hogy a megtakarítást a helyettesítő fogyasztás teljesen fel-
emészti, sőt némileg visszájára is fordítja. Például az összes CO2-
kibocsátás 2%-kal több lesz, mert az étkezésen megtakarított 1047 
USD-t a nagyobb energiaigényű és CO2-kibocsátású fogyasztásra költi: 
239 USD-t utazásra, 194-et üdülésre, majdnem ennyit élelmiszerre, 119-
et ruhára, 104-et lakásra, 75-öt szolgáltatásra, 75-öt bútorra és 45-öt 
egészségmegőrzésre. 

„Zöld” utazás 

Az utazási szokások változására, a „zöld” utazásból eredő eltéré-
sekre vonatkozó adatok a Svéd Környezetvédelmi Minisztérium „2021” 
jövőtanulmányából és a szakirodalomból származnak. 

A „zöld” utazás forgatókönyvei a „zöld” technológia alkalmazását és 
a magatartási szokások változását feltételezik (1. táblázat). 

 
1. táblázat  

A „zöld” fogyasztási forgatókönyvek szerinti változások a szokványos 
fogyasztáshoz képest, % 

 
 2010 2020 2050 
Nagyvárosi (30 év alatti) fiatalok gépkocsitulajdona 
Több gépkocsitulajdon nagyvárosokban 
Több gépkocsitulajdon nagyvárosokon kívül 
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A TT tagok csökkent utazása 
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A technológiaváltozás tartalmazza az üzemanyag hatásfokjavulását, 
amit az EU közlekedési minisztériumok, az Európai Autógyártók Szövet-
sége (ACEA) és az Autógyártók Nemzetközi Szervezetének (IOCA) 
1995-ös egyezménye előirányoz. E szerint az új gépkocsik 100 km-re 
jutó üzemanyag-fogyasztása 2010-re 6 l, 2020-ra 4,6 l, 2050-re 2,5 l 
lesz. 

A magatartásváltozás összetevői: a gépkocsitulajdonlás csökke-
nése, főként nagyvárosokban és a fiatalok körében, több gépkocsi tu-
lajdonlás mérséklődése, a tömegközlekedés igénybevételének bővülése, 
a Telekocsi társaságok terjedésével együtt járó járműkilométer-
csökkenés, a vezetési stílus jó értelmű változása (gazdaságos vezetés – 
ami átlagosan 5%, esetenként 22%-os üzemanyag-megtakarítást jelent), 
a rövid (<10 km) távolságra gépkocsi helyett gyaloglás vagy kerékpá-
rozás.  

Az első elemzés kimutatta, hogy a „zöld” utazási forgatókönyvet el-
fogadó háztartások utazási költsége 2010-re 9, 2020-ra 18, 2050-re 
21%-kal, energiaigényük és CO2-kibocsátásuk csaknem kétszer annyival 
mérséklődik. A helyettesítő fogyasztás hatására az energiaigény és a 
CO2-kibocsátás továbbra is kevesebb marad. A „zöld” utazás – a helyet-
tesítő fogyasztást is számításba vevő – teljes hatása: az energiaigény 
2010-re 3, 2020-ra 6, 2050-re 7%-kal, a CO2-kibocsátás 10, 17, ill. 23%-
kal csökken. 

„Zöld” lakás   

Az utazáshoz hasonlóan ez a forgatókönyv is tartalmaz technológiai 
és magatartásváltozásokat. Elemzésének adatforrása szintén a „2021”- 
es jövőtanulmány. 

A magatartásbeli változás a melegvíz- és az energiafogyasztás 
mérséklése (2. táblázat) víztakarékos csapok, zuhanyzók, mosógépek 
révén. Technológiaváltozás pl. a fűtésre, melegvíz-ellátásra bioüzem-
anyag vagy geotermikus energia használata, a régi épületgépészeti be-
rendezések cseréje gazdaságosabbakra, jobb hőszigetelésű és tájolású, 
ezért kevesebb energiával fűthető házak. 

A lakáshasználat költsége 2010-re 4, 2020-ra 6, 2050-re 7%-kal 
csökken, az energiafogyasztás és a CO2-kibocsátás csökkenése négy-
szeres lesz. A megtakarított pénzt a tulajdonosok a már említett fogyasz-
tási osztályokra, kisebb részben a lakásra elköltik. 

 
 

 



2. táblázat 
A „zöld” lakásból (lakáshasználatból) eredő változás 

a szokványoshoz képest, % 
 
 2010 2020 2050 
Magatartásváltozás 
Kevesebb melegvíz-fogyasztás 
Kevesebb háztartási villamosenergia-fogyasztás 
Technológiaváltozás 
Kevesebb fűtési energia 
Bioüzemanyag – az erre áttért házak részaránya, % 
Bioüzemanyag használatából eredő fűtési költség csökkenés 
Geotermikus energia – az erre áttért házak 
Geotermikus energia használatából eredő fűtési költség csökkenés 

 
–20 
–20 

 
–50 
  20 
–40 
  10 
–60 

 
–20  
–30  

 
–58  

–40  
  15  
–60  

 
–20  

 
–70  
  30  
–40  
  15  

–40a 

  60b 

–60  
a A villamosenergia-fogyasztás tartós csökkenése az energiahatékonyság várható javulásának követ-
kezménye. 
b A szám 2020 után nem nő tovább, mert 2050-ben már mindenki 1996 után épült energiahatékony 
házban lakik majd, amelyben már nincs boiler.  

 
A vizsgált években az energiaigény nettó csökkenése 6, 9, ill. 11%, 

aminek egy részét felemészti a helyettesítő fogyasztás. A nettó CO2-
kibocsátás csökkenés 4, 7, ill. 8%, amiből a helyettesítés az energiáénál 
többet, 20%-ot vesz vissza, mivel a „zöld” lakással megtakarított pénz- 
ből az emberek utaznak, és az utazás jár a legerőteljesebb CO2-
kibocsátással. 

A teljes körű „zöld” fogyasztás 

Az előzőekből látható, hogy a részbeni „zöld” fogyasztás hatása az 
energiaigény és a CO2-kibocsátás növekedését, ill. 3 és 17%-os csökke-
nését is kiválthatja. A majdnem tökéletesen „zöld” (ún. teljes körű) fo-
gyasztás jelentősen mérsékli az energiaigényt 14, 22, ill. 28%-kal, és a 
CO2-kibocsátást 20, 32, 40%-kal. A költségek kevésbé: 8, 11, ill. 13 %-
kal csökkennek (3. táblázat). 

A tanulmány alapfeltétele, hogy az összfogyasztás (a pénzkiadás) 
mértéke nem változik csak a mintája, viszont azt is feltételezi, hogy a 
háztartások a megtakarított pénzt a „zöld” fogyasztással összhangban, 
környezetkímélő módon költik el. Az ilyen pénzköltést vizsgálva az elem-
zés kimutatta, hogy a helyettesítés az energiafogyasztás- és CO2-
kibocsátás-csökkenés 33, ill. 20%-át elhasználja. A megtakarított pénz 
kb. 50%-át „zöldített” fogyasztásra, főleg utazásra, majd sorrendben 

 



üdülésre, élelemre, ruhára, lakásra, szolgáltatásra, bútorra és egész-
ségmegőrzésre fordítják. 

 
3. táblázat  

A „zöld” forgatókönyvek hatásának előrejelzése, % 
 
Fogyasztási minta  2010 2020 2050 
„Zöld” utazás nettó* energiaigény   –3   –6   –7 
 nettó CO2-kibocsátás –10 –17 –23 
„Zöld” lakás nettó energiaigény   –6   –9 –11 
 nettó CO2-kibocsátás   –4   –7   –8 
Tökéletesen „zöld” fogyasztás energiaigény –14 –22 –28 
 CO2-kibocsátás –20 –32 –40 
 költség    –8 –11 –13 
 nettó energiaigény   –8 –13 –17 
 nettó CO2-kibocsátás –13 –25 –29 

*nettó: a helyettesítő fogyasztást is figyelembe véve 
 
 

A helyettesítés után a háztartások tiszta energiamegtakarítása 
2010-ben 8% (26 000 MJ), 2020-ban 13% (46 000 MJ) és 2050-ben 
17% (58 000 MJ), a tiszta CO2-kibocsátás-csökkenés pedig 13% (1300 
kg), 25% (2600 kg), ill. 29% (3000 kg). 

Jövedelemnövekedés hatása 

Az elemzés eddig a „zöld” fogyasztás hatását változatlan jövedelmet 
feltételezve vizsgálta, hogy az energiaigény és a CO2-kibocsátás válto-
zása csak a fogyasztási minta függvénye legyen. Az elemzés finomítása 
végett meg kell vizsgálni, hogy a szokásos évi 1 vagy 2%-os jövedelem-
növekmény hogyan változtatja a képet (4. táblázat). 

Természetesen a jövedelemnövekedés „zöld” fogyasztás esetén is 
fokozza az energiaigényt és CO2-kibocsátást: az évi 1%-os növekedés 
előnyösebb, mint a 2%-os, de az energiaigényt még ez is 5%-kal növeli, 
míg a CO2-kibocsátás csökkenésből 7%-ot meghagy. A 2%-os növeke-
dés viszont már erőteljes energiaigény, és CO2-kibocsátás-többletet (29, 
ill. 13%) vált ki. 

 
 

 



 

4. táblázat  
Energiaigény és CO2-kibocsátás-változás (%) 2020-ban szokványos 

és „zöld” fogyasztás esetén, ha a jövedelem 1996-tól évente 
1%, ill. 2%-kal nő 

 
Évi jövedelemnövekmény 1% 2% 
Fogyasztás szokványos „zöld” szokványos „zöld” 
Energiaigény-változás, % 
CO2-kibocsátás-változás, % 
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Végeredmény 

A „zöld” fogyasztásra átállás, az általános fogyasztási szint vissza-
fogása nélkül sajnos nem hoz jelentős változást az energiaigényben és a 
CO2-kibocsátásban, hiszen már mérsékelt jövedelemnövekedés is visz-
szaveszi a „zöld” fogyasztás jótékony hatását. A „zöld” fogyasztás tehát 
csak korlátozott hatású, rövid távú megoldás a CO2-növekedés ellen. Ezt 
is csak a svéd fogyasztási formákra mutatták ki, bár valószínűleg a nagy 
CO2-koncentrációért felelős többi fejlett országra is érvényes.  

Amint a tanulmány bizonyítja, a CO2-kibocsátást „zöld” fogyasztás-
sal világméretben is csak csekély mértékben lehet(ne) csökkenteni, és 
csak akkor, ha a jövedelmek évről évre nem növekednének. Igazi, érzé-
kelhető, számottevő eredményt csak a fogyasztás visszafogásával le-
hetne elérni. 
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