
Megszüntethető a szén-dioxid-kibocsátás – Nagy-Britanniában 
 
 
Bevezetés 
 

A mind gyorsabb ütemben zajló, ma már a nemzetközi tudomány által is elismert 
éghajlatváltozás kezelése egyre sürgetőbb probléma, hiszen a légköri szén-dioxid (CO2) 
koncentrációja már meghaladja a 380 ppm-et és vészesen közelít a Riói Konferencián 1992-
ben elfogadott ENSZ Keretegyezmény az Éghajlatváltozásról című dokumentumban 
megjelölt kritikus szinthez, 450 ppm-hez (200 évvel ezelőtt, az ipari forradalom kezdetén 
mindössze 280 ppm-et tett ki). Mindenekelőtt a kialakult helyzetért elsősorban felelős fejlett 
országoknak kellene 2030-ra nagymértékben csökkenteniük az üvegházhatású gázok (ÜHG) 
kibocsátását, ami gyökeres átalakításokat igényelne az energia termelésében és 
felhasználásában egyaránt. Sir John Hughton, az ENSZ Kormányközi Éghajlatváltozási 
Testületének (IPCC) korábbi társelnöke, az Egyesült Királyság Meteorológiai Szolgálatának 
volt igazgatója szerint e törekvés az alábbi fő stratégiai irányok érvényesítése esetén lehet 
reális: a gazdaságban együtt kell érvényesíteni a gazdaságossági, valamint a természet- és 
környezetvédelmi megfontolásokat; a technológia és a piac szerepe itt létfontosságú, de nem 
kizárólagos tényező; a rövidtávú döntések során egyidejűleg támaszkodni szükséges távlati 
szempontokra is; a környezetterhelés csökkentése szemszögéből ígéretes technológiák 
kutatásába és fejlesztésébe mielőbb megfelelő befektetéseket kellene eszközölni; az 
energiaellátásban társadalmi értékeket és életminőségi szempontokat is érvényesíteni kell, 
kiaknázva például a helyi ellátó hálózatok előnyeit . Az alábbiakban a „Zéró karbonkibocsátás 
Nagy-Britanniában” címmel, az Alternatív Technológiai Központ (Centre for Alternative 
Technologies) és más brit szakmai műhelyek, illetve elismert szakértők és a brit 
környezetvédelmi szakiskola (GSE) frissen végzett hallgatóinak több mint egyéves együttes 
munkája eredményeként készült tanulmány1 alapvetését és fő megállapításait ismertetjük.  

 
 

Miért sürgető a közös cselekvés? 
 
A Földnek is helyet adóhoz hasonló nagy bolygórendszerekben ma már számos olyan, 

általánosan érvényesülő folyamat ismeretes, amelyek instabillá válása spontán felgyorsuló, 
hovatovább megállíthatatlan változásokat idézhet elő a bolygók légkörében is. Földi 
viszonylatban e folyamatok olyan természetűek, hogy előrehaladásukat az emberi 
tevékenységek következtében fokozódó üvegházhatású gázkibocsátás tovább gyorsítja (az 
óceánokban lekötött metán szabadulhat fel, a jégolvadás miatt csökken a visszavert energia 
mennyisége stb.), és kritikus időszakokban e kibocsátások ugrásszerűen felerősíthetik azokat. 
Nem zárható ki tehát, hogy ma már csupán néhány évtized választja el az emberiséget attól, 
hogy létfeltételei biztosításának alapelemeit – a vízhez való hozzájutást, az 
élelmiszertermelést, illetve a föld és a biológiai erőforrások hasznosítását és mindezek 
következtében jó egészségi állapotának megőrzését is – megfékezhetetlen természeti erők 
veszélyeztessék.  

A Föld energiaháztartását meghatározó, az energia továbbításával járó folyamatok 
elvileg háromféleképpen befolyásolhatók: 
 

                                                           
1 ZeroCarbonBritain. Szponzorálta a Centre for Alternative Technology 2007. Kiadta: CA CAT Publications. 
http://www.zerocarbonbritain.com/images/zerocarbonbritain.pdf 
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1. A bolygónkról távozó energia kisugárzásának fokozása útján, ami akkor következhet be, 
ha a Föld oly mértékben felmelegedne, hogy az elnyelődött hőenergia le tudná küzdeni 
gázköpenyének szigetelő hatását és a bolygóközi térbe lépne. Azonban, mire a kimenő 
sugárzás szintje elérné a bolygóra behatoló sugarakét, a felmelegedés már az élő 
szervezetek többsége számára veszélyes mértéket ölthetne.  

2. Csökkenteni kellene a Földet érő energiát „csapdába ejtő” (elnyelő) ÜHG-kibocsátást – 
mindaddig, amíg a bolygó kisugárzásának mértéke meg nem egyezik az elnyelődött 
napsugárzás mennyiségével. 

3. A bolygót kívülről érő sugárzás csökkentése a Föld energia-visszaverő képességének 
(albedo) növelésével, ami a napsugarak nagyobb mértékű (jelenleg 30%-ra tehető) 
visszaverődésének fokozásával, megfelelő anyagok – például vízpára, kénrészecskék – 
felsőlégkörbe juttatásával lenne megoldható.  

 
Az első út – a Föld bizonyos mértékű, energia kisugárzását lehetővé tévő 

felmelegedése – nyilvánvalóan nagy kockázatot jelentene globális környezetünk számára. Az 
albedo fokozása adott esetben ugyan kezelhető megoldás lehetne, de ehhez ismerni kellene 
azt, hogy milyen mértékben haladtak előre a klímaváltozást serkentő természetes folyamatok. 
Számításba kell itt venni az évszázadok folyamán elnyelt, és többnyire az óceánok vizében 
felhalmozódott külső energiát is, ami elnyelődésekor ugyan nem járul hozzá számottevően a 
légkör hőmérsékletének emelkedéséhez, de fokozatosan, mintegy 50 évre becsülhető késéssel 
visszajut oda. Emellett terheli légkörünk energiamérlegét az iparosodott korszakban 
felgyorsult jégolvadás kapcsán elnyelődött hőmennyiség és a visszaverő (hó, jég) felületek 
fokozatos csökkenése is. Az iparosodást megelőző időszakhoz viszonyítva a tengerszinten 
mostanra kimutatott mintegy 0,7°C-os átlagos hőmérsékletemelkedés tehát – a fent említett 
ötvenéves időeltolódás miatt – az 1960-as évek ÜHG-kibocsátásának megfelelő érték, ezért az 
összes többi feltételt változatlannak tekintve, a klíma az emberi tevékenységek fokozódása 
nélkül is tovább fog melegedni. Marad tehát a második megoldás: fokozatos visszatérés a még 
biztonságosnak tekinthető egyensúlyi állapothoz, ami az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
visszafogásával – fokozatosan a zéró közelébe történő csökkentésével – érhető el.  

A fent röviden vázolt helyzetismertetést folyamatosan tökéletesedő, az elmúlt 
400 000 éves időszakban kimutatható klímaváltozás adatain is alapuló éghajlat-modellek 
támasztják alá. E modellek az utóbbi időben nemcsak a széntartalmú anyagok mozgásának (a 
karbonciklus) jellemzőit, hanem az éghajlatra gyakorolt egyes kölcsönhatásokat és 
visszacsatolásokat (mindenekelőtt a CO2-koncentrációét és az átlaghőmérsékletét) is 
számításba vesznek, mivel számos jel arra mutat, hogy e tényezők jelenlegi alakulása miatt a 
földfelszín természetes szénelnyelő képessége (karboncsapda szerepe) is mérséklődik. A 
legfejlettebbeknek számító éghajlati modellek elemzése alapján megállapították, hogy a 
globális felmelegedési folyamat kézben tartásához a földfelszín évi átlagos hőmérséklete 
további emelkedésének mértékét 2°C körüli szinten kellene tartani, ami 2030-ra a globális 
ÜHG-kibocsátás 80-100%-os csökkentésével lenne elérhető. E szigorú célkitűzést a ma még 
csak részben figyelembe vett másodlagos természeti folyamatok (pl. nem kontrollálható 
mértékű metánkiáramlás) miatti kockázatok minimalizálásának igénye indokolja.  

Nemzetközi síkon e stratégia fő elemei a következők: 
• A fenti fenyegetést elsőként tudatosító országoknak mozgósítaniuk kell a velük 

kapcsolatban álló államokat is arra, hogy energiastratégiájuk közös átalakításával 
együtt próbáljanak gátat vetni a globális katasztrófával fenyegető folyamatoknak.  

• A fosszilis fűtőanyagok felhasználását közel nullára kell csökkenteni megfelelő 
közös programok alapján. 

• Az éghajlatváltozás és az ezt befolyásoló földi rendszerek hatásait együttes 
kutatási erőfeszítésekkel mielőbb tisztázni kell. 
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• További összehangolt intézkedések kidolgozása és megvalósítása szükséges a 
tárgyidőszakra vonatkozóan a bolygónk általi nettó sugárenergia-elnyelés zéróra 
csökkentésére, negatív radiációs energiamérleggel jellemezhető időszakok 
esetleges beiktatásával. 

• Becslés szerint jelenleg a világ 358 leggazdagabb emberének együttes vagyona 
megegyezik a világ legszegényebb 45%-áéval (mintegy 2,3 milliárd fő), 
miközben a karbonkibocsátás drasztikus csökkentésének terheit a szegény 
országok képtelenek lennének viselni. Ezért a náluk is elengedhetetlenül 
szükséges programok finanszírozására az egy főre nagyságrendekkel több 
üvegházhatású gázt kibocsátó országok által kötelezően megvásárlandó 
kibocsátási jogokból befolyó összegek szolgálnának. Tehát szükséges a 
pénzeszközök átcsoportosítása a fejlettebb nagy kibocsátóktól (ld. az 1. ábrát) a 
szegényebbekhez mindaddig, ameddig az előbbiek nem tudják a számukra 
megállapított szintre csökkenteni az ÜHG-emissziót.  

 

 
 
 
Nemzeti szinten a főbb teendők az alábbiak: 
A jóléti intézkedéseket szabályozási eszközökkel összhangba kell hozni egy, Nagy-

Britannia számára a globálisan elfogadhatónak minősített karbonkibocsátás alapján leosztott 
országos kibocsátással, mely célkitűzés értékesíthető energiakvóták (Tradable Energy Quotas 
– TEQ) általános bevezetésével lenne megvalósítható. Az erre vonatkozó brit stratégia abból 
indul ki, hogy globálisan egy reálisnak tekinthető időszak (20 év) alatt kellene zéró-közelire 
csökkenteni a jelenleg évi 8,5 milliárd tonnára becsült országos karbonkibocsátást. A 
gyakorlatban természetesen kezdetben ennél csak kisebb mértékű lehet a 
kibocsátáscsökkentés, amiért Nagy-Britannia kormánya megfelelő mennyiségre szóló TEQ 
megvásárlásával fizetne kompenzációt a fejlődők hasonló alkalmazkodásának segítését 
szolgáló alapba. Emellett kiegészítő intézkedésekkel is számolni kell, mivel – a korábbi 
kibocsátással már beindult folyamatok miatt – a karbonkibocsátás csökkentésével nem lehet 
megállítani a légkörben már jelen lévő üvegházhatású gázok miatti felmelegedést. A jelenlegi 
magas légköri hőmérséklettől és az üvegházhatású gázkoncentrációtól nem is függő 
folyamatok (pl. a talajművelés módja, területek leburkolása, ipari technológiák) ugyanis 
további felmelegedéshez vezethetnek, és ez mondható el a nem emberi tevékenységekkel 
összefüggő ÜHG-kibocsátás lehetséges fokozódásáról is.  
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A brit stratégia főbb elemei 
 

A legrosszabb körülményekkel számoló forgatókönyv Nagy-Britanniát energetikai 
szempontból teljesen önellátónak tekinti, azaz nincs sem fosszilis, sem nukleáris2 
energiahordozó, sem pedig élelmiszerimport. Amellett, hogy ezzel az egyszerűsítéssel a 
szigetország energiagazdaságának átalakításával összefüggő követelmények jobban 
modellezhetők, könnyebben kezelhetővé válik az ország összevont energiamérlege is. Miután 
e stratégia elsősorban a cél eléréséhez szükséges politikák vizsgálatára összpontosít, az új 
energiafejlesztési technológiák területén sem számol jelentős technológiai áttöréssel (pl. 
plazmatechnológia) – ezek esetleges megjelenése legfeljebb megkönnyítheti azt.  

A karbonterhelés csökkentésének egyik lehetséges módja a nagy kibocsátóktól (pl. 
erőművek) távozó CO2 lekötése és geológiai képződményekben vagy az óceánok mélyén 
történő tárolása. Erre ma is léteznek technológiák, de ezzel a teljes kibocsátás nem kezelhető, 
ezért e lehetőséget itt nem vették figyelembe. A már a légkörbe került karbon természetes 
úton ideiglenesen (pl. fák növekedése kapcsán) vagy állandó jelleggel (pl. meszesedő tengeri 
organizmusokban) is „csapdába ejthető”. E módszer valóban ígéretes, de még további 
vizsgálatokat igényel. Lehetne például pirolizálni a karbont elnyelt biológiai szervezeteket, 
majd e folyamat terméke koksz formájában lenne tárolható (a pirolízis melléktermékeit 
energetikailag hasznosítanák), de kísérleteznek már szén-dioxidot nagy mennyiségben 
elnyelni képes fitoplanktonokkal is.  

A hasznosítható fosszilis fűtőanyagok mennyiségének fokozatos csökkenésével, illetve 
a kitermelés beruházás-igényességének jelentős növekedésével az egyes energiahasznosítási 
megoldások (és befektetések) elbírálásánál egyre nagyobb szerepet kap az adott energetikai 
készletek kiaknázása érdekében felhasznált energia mennyisége – röviden a várható nettó 
energiakihozatal. E mutató a fosszilis fűtőanyagok esetében gyorsan romlik, míg a megújuló 
energiaforrások hasznosítási technológiáinak fejlesztésével összefüggésben fokozatosan javul. 
A megújuló források némelyike (főleg a biomassza) hasznosításánál azonban szintén jelentős 
mennyiségű energia felhasználására – és CO2 kibocsátására – kerül sor, de komoly ökológiai 
és pénzügyi korlátok (az élelmiszerek árainak már ma is érzékelhető számottevő emelkedése) 
is gátolják kiterjesztését. Mivel azonban a megújulók fokozott ütemű hasznosítását elsősorban 
nem a fosszilis energiahordozó készletek kimerülése, hanem a felgyorsult klímaváltozás 
igényli, a piaci mechanizmusok érvényesülése mellett a hasznosítást közgazdasági 
szabályozási eszközökkel is ösztönözni szükséges. Egyébként egymagában a mind 
szűkösebbé váló energiaforrások világszerte várható jelentős megdrágulása is általánosan (a 
feldolgozott termékek áraiban is érvényesülő) inflatorikus hatású, ami különösen a fejlődő 
országok számára jelent veszélyt. E tényező, számos szociális probléma és a gyengébb 
minőségű energiahordozók (pl. tőzeg) hasznosításával összefüggésben megnövekvő 
természetes karbonkibocsátás veszélye is arra utalnak, hogy Nagy-Britannia viszonylatában is 
körültekintően szabályozott módon kellene irányítani a karbonkibocsátás drasztikus 
visszafogását. Emellett – mivel a hatékonyság javulása egymagában még nem szükségszerűen 
vezet az energiafelhasználás csökkenéséhez – átmenetileg az igénybe vehető teljes 
energiamennyiség növekedését is korlátozni kell, mindaddig, amíg a megújuló források nem 
lesznek képesek lehetővé tenni a stratégiában alapul vett 1,5%-osnál nagyobb mértékű éves 
felhasználás-növekedést.  

E célkitűzés eléréséhez mindenekelőtt fel kellene hagyni a fosszilis fűtőanyagok 
kitermelésével és használatával kapcsolatos, a jövőben felmerülő költségeket többnyire 
figyelmen kívül hagyó klasszikus, főként az inflációt és a jövőbeni tőkehozadékot előtérbe 

                                                           
2 Egyébként új atomerőművek építésével csak legvégső esetben számol a stratégia – tekintettel a magas 
költségekre teljes életciklusa során, a biztonsági problémákra (különös tekintettel a terrorakciók veszélyére) és a 
komoly alternatívát jelentő megújulók fejlesztésének forrásigényére.  
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állító gazdaságelméletek érvényesítésével. Az éghajlatváltozás kezelése esetében ugyanis 
fordított modell működik: az ezzel kapcsolatos intézkedések halogatásával a megelőzést, a 
károk csökkentését, elhárítását és a megfelelő alkalmazkodást szolgáló költségek 
folyamatosan nőnek. Olyan gazdasági ösztönzőkre, szabályozásra lenne ezért szükség, 
amelyek – a szennyező fizet elvének széles körű érvényesítésével – az energiát és a 
szénkibocsátás jogát tekintik a legmagasabbra értékelt árucikknek. Ennek kapcsán országon 
belül az energiához való hozzáférés általános lehetőségét úgy lehetne biztosítani, hogy a fent 
említett kibocsátási kvóták (TEQ) egy részét méltányosan (díjmentesen) osztanák szét. 
Alapjában véve ez azt jelenti, hogy a jelenlegi, pénzalapú gazdasági értékrendről mielőbb át 
kellene állni az energiahatékonyságot jutalmazó, szociális szempontokkal is számoló és az 
ÜHG-kibocsátást szankcionáló megközelítésre. A pénz helyett az ÜHG-kibocsátások karbon 
egyenértékben meghatározott mértékét kell alapul venni az egyes programok, tevékenységek 
és szabályozások elbírálásánál – beleértve magát a GDP számítását is.  

A tanulmány az éghajlatváltozás jelenleg ismert mechanizmusai és mértéke alapján a 
CO2-kibocsátás 2027-re történő megszüntetését illetően (2. ábra) azzal számol, hogy az általa 
becsült globális kibocsátási plafonból (2027-ig a Földön még ennyi ÜHG kerülhet emberi 
tevékenységek kapcsán a légkörbe) Nagy Britanniára 2027-ig 154 MtC (millió tonna szén) 
esik. Miközben a fejlettebb országok már az új rendszernek az egész bolygón történő 
bevezetésére vonatkozó döntés megszületése előtt hozzálátnának ÜHG-kibocsátásuk 
drasztikus csökkentéséhez, az erre kényszerítő országos kvóták (egy főre eső éves ÜHG-
kibocsátások) 2014-ben lépnének érvénybe. 
 

 
 

Fontos lenne azonban, hogy a kezdeményezést már most támogató nemzetközi 
szervezetek és államok mielőbb hozzálássanak nemzeti szabályozási rendszereik és ösztönzési 
mechanizmusaik célirányos átalakításához. Az elkövetkező évtized folyamán mindenekelőtt a 
pazarló energiafelhasználásnak kellene gátat vetni, amihez a fent vázolt TEQ-rendszer jó 
keretet biztosít. A brit példánál maradva ez azt jelentené, hogy az országos kvótamennyiség 
40%-át a felnőtt lakosság körében ingyen, a fennmaradó 60%-ot pedig az üzleti 
vállalkozásoknak és más szervezeteknek pénz ellenében osztanák ki. Ha egy végső 
felhasználó energiahordozót, illetve energiát vásárol, megfelelő számú TEQ-et (1 kg szén-
egyenérték kibocsátására vonatkozó jogot) ad át. Az ügyleteket központi elektronikus 
adatbázisban tartanák nyilván. Akinek kvótájánál több energiára van szüksége, az engedélyek 
országos piacán szerezheti be a hiányzó mennyiséget. E megoldás, mivel egy országos 
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kibocsátási határértékre támaszkodik, hatásosan korlátozni képes ezt a folyamatot, kiosztási 
elveiben méltányos, míg a többletek felhasználása tekintetében hatékonyságra ösztönöz.  

Lakó- és munkahelyünkön hozott döntéseink, az általunk használt fűtés vagy 
szabadidőnk eltöltésének módja is befolyásolják a ránk eső CO2-kibocsátás mennyiségét 
(jelenleg Nagy-Britanniában a közlekedés a felhasznált energia 36%-át, az ipar 21%-át, a 
lakosság pedig mintegy 30%-át veszi igénybe). A felhasználás közel fele (46%) épületekhez 
kapcsolódik. Nagyszabású intézkedésekre lenne tehát itt szükség: az állomány állapotának 
felmérésére, energetikai minősítésére, a felújítások és új épületek közötti választás szakszerű 
megalapozására, energiatakarékos megoldások széles körű alkalmazására – a mindezeket 
támogató és ellenőrző jogi háttér kialakítására. Az elkövetkező 20 évben a közlekedési 
eszközök hajtását gyakorlatilag teljes mértékben megújuló üzemanyagokra kellene átállítani, 
a központi hálózatokra támaszkodó akkumulátorokkal és villanymotorokkal, valamint hibrid 
hajtású autókkal. Emellett jelentős szerepet kapna a hidrogén hajtás3 és a szállítási igény 
jelentős csökkentése is, mely utóbbit a helyi forrásokra támaszkodó élelmiszerellátás és a 
fosszilis energiahordozók szállításának megszűnése is segítheti. A hidrogén szerepet kaphat a 
légi közlekedésben is, de az elégésekor keletkező víz, mint ÜHG miatt újra előtérbe 
kerülhetnek a légcsavaros repülőgépek a környezetterhelést is beárazó tarifák és más okok 
miatt szintén csökkenő légi szállítási igények kielégítésénél. A jelenlegi „játékszabályok” 
mellett az iparban a CO2-kibocsátás még a hatékonyság jelentős javulása mellett sem lenne 
csökkenthető, mert ezt ellensúlyozná a termelés növekedése. Fontos ezért az országos 
kibocsátási határérték alapján erre a területre leosztott kibocsátási korlát betartatása és a 
termelés növekedésének globális korlátozása, ami erőteljesen ösztönözné a környezetkímélő 
termékek és technológiák elterjedését, a működés energiacentrikus ésszerűsítését. A 
tanulmány részletesebben a brit ipar CO2-kibocsátásából jelenleg mintegy 20%-ban részesedő 
vegyipar és a vaskohászat működésének újragondolását taglalja. Az utóbbi, egyébként 
energiafelhasználását jelenleg is erőteljesen mérséklő ágazatban előtérbe kerülhet a kemencék 
által kibocsátott karbon lekötése, megújuló forrásból (főként biomassza, biogáz) előállított 
energia felhasználása és egy sor más ésszerűsítő intézkedés, illetve fejlesztés. Jelentős 
szerepet játszhat az energiaigényesség csökkentésében az információtechnológia széles körű 
használatba vétele is. A tanulmány bőven tárgyalja a gyökeres átalakulás előtt álló 
agrárszektor és általában a keresleti oldal átalakításában kiaknázható tartalékokat és 
lehetőségeket is. 
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3 Bár energetikailag a villanymotor hatásfoka jobb a fűtőanyagcellás megoldásnál és a több átalakítási fázison 
áteső hidrogén hajtóanyagokénál.  


