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Előszó 
 
Ez a jegyzet oktatási segédanyagként a több felsőoktatási intézményben is oktatott Energia 

és környezet, ill. az Energiatermelés és környezet tárgyakhoz készült, de természetesen az itt 
érintett kérdés – a klímaváltozás kérdése – más tantárgyakban is felmerülhet és azokhoz is 
felhasználható. Sőt, kívánatos lenne, hogy azokban a tárgyakban, amelyekben csak 
lózungként használják a klímaváltozás kifejezést, ezekkel a gondolatokkal és tényekkel is 
megismerkedjenek. 

Az előzőekben említett két tantárgyhoz készült még 1998-ban egy jegyzet, amelyet egykori 
doktoranduszommal, Katona Zoltánnal együtt írtunk. Ennek címe Környezetvédelem és a 
Műegyetemi Kiadónál jelent meg. Hogy pontosítsuk annak a jegyzetnek a témáját az 
Energetika és levegőkörnyezet alcímet adtuk neki. A jegyzet egy általános bevezetés után az 
energetikai létesítményekben keletkező szennyezőanyagok létrejöttéről, leválasztásáról, 
légköri terjedéséről és lokális hatásának értékeléséről szól. Az írásakor felmerült az igény, 
hogy foglalkozzunk a globális hatással, a klímaváltozással is. Szerencsére akkor úgy 
döntöttünk, hogy azt kihagyjuk. Így ugyanis sikerült egy többé-kevésbé időtálló anyagot 
összeállítani, míg a klímaváltozásra vonatkozó ismereteink azóta lényegesen bővültek és 
módosultak. 

A klímaváltozásra vonatkozó ismereteinket 2009-ben foglaltuk össze és a Magyar 
Energetika folyóiratban 4 részben publikáltuk. Ez a jegyzet lényegében azt a cikksorozatot 
fogja össze egy egységes szerkezetbe és teszi alkalmassá oktatási segédanyagként való 
felhasználásra.  

Még egy lényeges eltérés az előző jegyzethez képest: az tényszerű ismereteket tartalmaz, 
míg ez a segédanyag nagyon sok elképzelést, valószínűsíthető, de nem bizonyos feltételezést 
mutat be. Mai korlátozott ismeretanyagunk mellett a klímaváltozás – kétségtelenül nagyon 
fontos és széleskörű publicitást kapó – kérdésköre erősen vitatott pontokat tartalmaz és 
keményen egymásnak feszülő véleményeket vált ki. Természetesen ez a jegyzet sem tud 
egyértelmű válaszokat adni a ma sokat vitatott kérdésekre. Sőt, célja nem is a 
bizonytalanságok feloldása, hanem a figyelem felhívása a bizonytalanságokra, az emberiség 
jelenlegi ismeretanyagának korlátaira, hiányosságaira és felhívni az ifjuság figyelmét arra, 
hogy akinek módja lesz rá, járuljon hozzá ezen ismeretek bővitéséhez, a feltételezések 
igazolásához vagy megcáfolásához. 

Biztos vagyok benne, hogy ez nem fogja úgy kiállni az idő próbáját, mint az előzőekben 
említett Környezetvédelem jegyzet. Az erre a témakörre vonatkozó ismereteink és a 
védekezés technológiái ugyanis napjainkban gyorsan fejlődnek. Valószínú, hogy ezt az 
anyagot néhány éven belül át kell írni, vagy legalábbis ki kell egészíteni. 

Ezért néhány év múlva feltétlenül további tájékozódást igényel, ha valaki ezeket az 
ismereteket fel akarja használni. 

Addig is a jelen anyag kritikus feldolgozását javaslom. 
 
 
Budapest, 2013. február 
 
 
 Dr. Gács Iván 
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1. Bevezetés 
A várható, fenyegető klímaváltozás az utóbbi évek egyik slágertémája. Kapcsolatát az 

energiafelhasználással már evidenciának tekintjük. Tényleg az? Tényleg megalapozottak az 
ismereteink ebben a témakörben? 

Tény, hogy az energia jelentős szerepet játszik az emberiség történetében. Az emberré 
válás során két kiemelkedő fontosságú mozzanat volt: a szerszámok készítése és a külső 
energiaforrások használata.  

A „szerszám” használatának nyomai az emberszabású majmoknál is fellelhetők, pl. 
képesek botokkal ehető magokat, növényeket kikotorni a föld alól. Kezdetben az ősember is a 
természetben található szerszámokat használt, de már sok százezer évvel ezelőtt megtanult 
jobb szerszámokat készíteni, mint amilyet a természetben találhat. Ezek a pattintott 
kőeszközök, majd a több anyagból összeállított szerszámok, mint pl. a fából és kőből készült 
dárdák és kőbalták voltak. Mára a bonyolult műveletekre is betanítható gyártórobotokig és az 
űrkutatási eszközökig jutottunk el. 

Nagyjából a pattintott kőeszközök időszakában – mintegy fél-egymillió évvel ezelőtt – 
kezdett ősünk megbarátkozni a tűzzel, az első energiaforrással. Kezdetben – a 
szerszámhasználathoz hasonlóan – csak a természetben talált (pl. villámcsapástól keletkezett) 
tűzet használta, majd megtanult maga is tűzet gyújtani. Mintegy tízezer éve tanulta meg az 
Ember az állati vonóerőt, mint új energiaforrást a szolgálatába állítani, majd újabb párezer év 
után, az ókorban a vízfolyások és a szél energiáját is használta már. Ezek az energiaforrások 
megsokszorozták a lehetőségeket, amelyeket az emberi izomerő csekély teljesítőképessége 
erősen korlátozott. Ez felgyorsította a fejlődést és már nem kellett újabb százezer vagy tízezer 
éveket várni a továbblépésre. 

Az emberiség életmódjában a következő ugrásszerű változást az ipari forradalom hozta el. 
Az ipari forradalmat a gőzgép feltalálásától és tökéletesítésétől (Thomas Newcomen, 1712; 
James Watt, 1763) számítjuk. Ez is az energiához való hozzáférés lehetőségeit szélesítette ki, 
hiszen ettől kezdve az ásványi tüzelőanyagok (akkor még kizárólag a szén) energiáját már 
nem csak hőtermelésre, hanem helyváltoztatásra, gépek hajtására is lehetett használni. A 
következő igen gyors fejlődést a XX. század hozta, amelynek folyamán 1901-től 2000-ig az 
energiafelhasználás 16-szorosára nőtt. Ez olyan mértékben változtatta meg az emberiség 
életmódját, mint még soha az azt megelőző századokban. 

Mára az emberiség már olyan mértékben használ energiát, amellyel be tud avatkozni a 
teljes földi rendszer energia-háztartásába. Ennek bizony lehetnek veszélyes következményei 
is, mint például egy lehetséges klímaváltozás. 

Evvel kapcsolatban széleskörű ismereteink vannak, de tudásunk hiányosságai – mint oly 
sokszor az emberiség történetében – mítoszokat is szülnek. Az ismeretek és a mítoszok 
megkülönböztetése nem könnyű. A teljes tisztánlátást nem ígérhetjük, de kísérletet teszünk a 
tények és a mítoszok különválasztására, ismertetjük a témával kapcsolatos kétségeinket és 
megpróbáljuk bemutatni ebben a folyamatban az energetika eddigi szerepét és a lehetséges 
kibontakozási irányokat. 
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2. Tények 
Tényeknek nevezzük azokat a dolgokat, eseményeket, amelyeket valószínűleg jól 

ismerünk. A tények esetében is előfordulhat, hogy tévedünk, de ennek a valószínűsége és az 
esetleges tévedés mértéke csekély.  

2.1. Tények a klímáról 

2.1.1. Fogalmak 
Klíma – globális felmelegedés – üvegházhatás. 
Először tekintsük át, mit is jelentenek az előbb említett fogalmak. 
A klíma fogalma alatt általában valamely hely időjárási jellemzőinek (hőmérséklet, 

csapadék, szél stb.) összességét, a jellemzők többéves átlagértékeit és változékonyságát értik. 
Jelen gondolatmenetünkben a Föld globális klímáját vizsgáljuk, aminek legfontosabb 
jellemzője a földfelszíni átlaghőmérséklet. A földi klíma természetesen a hőmérsékleten és a 
hőmérséklet-eloszláson kívül a meteorológiai jelenségek összes többi elemét is magába 
foglalja. 

A napjainkban oly sokat emlegetett globális felmelegedés vagy globális klímaváltozás 
földfelszíni átlaghőmérséklet már sok évtizede tapasztalt és a jövőre is előre jelzett 
növekedését jelenti. Ahogy a múltban tapasztalt klímaváltozások okait és mechanizmusait 
egyre jobban megismerjük, úgy válnak a jövőre vonatkozó előrejelzések is egyre 
megbízhatóbbakká. Jelenlegi ismereteinkkel még nem tudjuk a múlt klímaváltozásait teljesen 
megmagyarázni, ennek megfelelően az előrejelzések – bár egyre megalapozottabbakká válnak 
– még jelentős bizonytalanságokkal terheltek. 

Az üvegházhatás kifejezést a napsütés hőjét magukba gyűjtő mezőgazdasági 
melegházaktól vettük át. Ott az üveg vagy műanyag borítás kevéssé akadályozza a napsütés 
által szállított energia bejutását a felmelegítendő térbe, de a borítás gátolja a hő eltávozását. A 
melegházak esetében a borítás a konvektív hőelvitelt, a Föld esetén a légköri üvegházhatású 
gázok a kisugárzást fékezik. Mindkét esetben magasabb hőmérséklet mellett áll be a termikus 
egyensúly. 

Ennek megfelelően azokat a gázokat nevezzük üvegházhatású gázoknak (gyakran csak 
ÜHG-t emlegetnek), amelyek a Napból érkező sugárzást átengedik, de a Föld kisugárzását 
akadályozzák. Ez azért lehetséges, mert ezek a többnyire háromatomos vagy még nagyobb 
molekulájú gázok kevésbé nyelik el a nagyenergiájú (rövid hullámhosszú) sugárzást, mint az 
alacsony átlaghőmérsékletű földfelszín hosszúhullámú, kisenergiájú sugárzását. 

Ha a Földnek nem lenne légköre, de összes többi jellemzője (Naptól mért távolság, 
fényvisszaverő képesség) azonos lenne, akkor a be- és kisugárzás teljesítményegyensúlya kb. 
250 K (-23ºC) felszíni átlaghőmérsékletnél állna be. Ezzel szemben a Föld felszíni 
átlaghőmérséklete 15ºC, azaz a légkör kb. 38ºC-kal növeli meg a hőmérsékletet. Ez azt 
jelenti, hogy az üvegházhatást nem az emberi tevekénység hozta létre, hanem a természetes 
összetételű légkör is kifejt ilyen hatást. Ebben a legnagyobb szerepe a vízgőznek van, amely 
igen erősen változó, átlagosan mintegy 0,5% arányban van jelen a légkörben. Második 
legfontosabb komponens a széndioxid (CO2), amelynek légköri koncentrációja az iparosodás 
előtti időszakban nem érte el a 0,03%-ot, de jelenleg már megközelíti a 0,04%-ot. Becslések 
szerint a természetes üvegházhatás legalább 90%-át a vízgőz, kb. 6%-át a széndioxid okozza. 
Az egyéb gázok szerepe legfeljebb 3%. 

Amikor üvegházhatást emlegetünk, akkor általában a természetes üvegházhatás emberi 
tevekénység által okozott növekedésére gondolunk. Ebben a növekedésében a legfontosabb 
szerepe a széndioxidnak van, amely a tüzelésekből nagy mennyiségben jut a légkörbe és a 
becslések szerint a növekmény üvegházhatás 50…60%-áért tehető felelőssé. További emberi 



 7 

tevékenységből származó, fontosabb üvegházhatású gázok a metán, a dinitrogén-oxid és a 
freonok. 

A Föld egyszerűsített, átlagos sugárzási mérlegét jó közelítéssel mutatja a 2-1. ábra. Az 
üvegházhatás folyamata az, hogy az ilyen hatású gázok koncentrációja megnő az 
atmoszférában, emiatt: 

� az ábrában 350 W/m2-nek jelölt elnyelés megnő, 
� a földfelszín közvetlen kisugárzása (40 W/m2) lecsökken, 
� a légkörben tárolt hőmennyiség megnő, 
� a légkör kisugárzása (195 W/m2) megnő, de kisebb mértékben, mint amennyire a 

földfelszín közvetlen kisugárzása lecsökken, 
� az összes kisugárzás csökkenése miatt, hő akkumulálódik a Föld energia-

rendszerében,  
� a Föld felszíni hőmérsékletének meg kell növekednie, hogy az új energiaegyensúly 

helyreálljon. 
 

 
2-1. ábra A Föld sugárzási mérlege 

Eközben számos egyéb folyamat is elindul, ami az alapfolyamatot erősíti, ill. gyengíti 
(pozitív és negatív visszacsatolások). Pozitív visszacsatolás pl. hőmérsékletnövekedés miatt 
csökkenő hó- és jégmezők csökkenése miatt lecsökkenő felszíni visszaverő képesség 
csökkenés, negatív visszacsatolás pl. a felhőzet növekedés miatt a légkör visszaverő 
képességének növekedése. Ugyanakkor ne feledjük, hogy a vízgőz maga is üvegházhatású 
gáz. 

2.1.2. A Föld klímájának változása 
A Föld felszíni hőmérsékletének változását a keletkezés óta eltelt 4,6 milliárd évre 

vonatkozóan a 2-2. ábra mutatja be. Az ábrában a jelenlegi hőmérséklethez képesti eltérés 
jellege látszik. 

Ha csak a Nap sugárzásának jelenlegi intenzitását és a földfelszín feketeségi fokát vesszük 
figyelembe, akkor egy ilyen légkör nélküli gömbnek 250 K körüli átlaghőmérsékleten (-
20…25ºC) áll be a sugárzási egyensúlya, amikor a beeső napsugárzás és a kisugárzás 
teljesítménye azonos, vagyis stacioner eset áll be. A mintegy 36…38 K-nel magasabb felszíni 
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átlaghőmérséklet a Föld forró magjából érkező hőáram és a légkör sugárzást módosító hatása, 
az ún. üvegházhatás együttes következménye. A két hatás közül az előbbi elhanyagolható az 
üvegházhatáshoz képest.  

Az üvegházhatást azok a légkörben 
található – többnyire 3 atomos vagy 
nagyobb molekulájú – gázkomponensek 
hozzák létre, amelyek a magas 
hőmérsékletű Nap (6000 K effektív felszíni 
hőmérséklet) rövidhullámú sugárzását 
átengedik, de a földfelszín (288 K átlag 
hőmérséklet) hosszúhullámú sugárzását 
gyengítik. E kisugárzás gyengülése teszi 
szükségessé a hőmérséklet növekedését, 
hogy a kisugárzás gyengítve is egyensúlyt 
tartson a besugárzással. 

A legfontosabb üvegházhatású gázok a 
vízgőz (H2O), a széndioxid (CO2), a metán 
(CH4), az ózon (O3), a dinitrogén-oxid 
(N2O), és a freonok. A legnagyobb szerepe 
a vízgőznek van, annak, hogy ritkábban 
emlegetjük, az az oka, hogy az emberi 
tevékenység – jelentős kibocsátás ellenére 
– nem tudja megváltoztatni a légkörben 
tartózkodó tömegét, mert az átlagos légköri 
élettartama rövid. 

A hőmérsékletváltozások oka nemcsak 
a légkör összetételének változásában 
keresendő, hanem számos más oka is lehet. 
Ilyenek pl. a Nap sugárzás intenzitásának 
hosszútávú változása és rövidtávú 
ingadozásai, a Föld pályájának 
módosulásai, a belső hőmérséklet 
változásai, a légköri és az óceáni áramlatok 
hőmérsékleti hatásai. 

A Föld légkörének jelenlegihez hasonló 
összetétele – elsősorban is a 20% körüli 
oxigéntartalom – a kambrium során alakult 
ki, azaz a Föld-történetnek mindössze az 
utolsó tizedében lett a légkör oxigénben 
dús, ami a tengerből a szárazföldekre 
kilépő élet hatása. 

 
 
2-2. ábra. A Föld hőmérsékletének 

változása 

 
Azóta a hőmérséklet sokkal gyakrabban volt a jelenleginél magasabb, mint alacsonyabb. 

Az utolsó néhány millió évben látható gyorsabb váltakozás nem labilisabb hőmérsékleti 
rendszert, hanem részletesebb ismereteket is jelent. 

Az információk forrása döntően az Antarktisz és Grönland jegének mélyebb rétegeiből 
felhozott minták elemzése, amelyből nem csak a légkör összetételének változása határozható 
meg, hanem következtetni lehet a földfelszíni átlaghőmérséklet változásaira is 

Az utolsó 1 millió év hőmérsékletváltozásait mutatja a 2-3. ábra (German Bundestag, 
1989) Figyelemreméltó, hogy az időszak átlaghőmérséklete – kerekítve – 13ºC, szemben a 
jelenlegi 15ºC-kal. Ez abból adódik, hogy a kb. 100 000 év periodicitással váltakozó 
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jégkorszakok (K1…K3) és melegebb (interglaciális) időszakok (W1…W3) közül jelenleg az 
utolsó (Würm nevű) jégkorszak utáni meleg periódusban vagyunk.  

Ebben a korszakban a jellemző ősünk a homo habilist (eszközt készítő ősember, 5…1 
millió évvel ezelőtt) követő homo erectus, a felegyenesedve járó ősember, amelynek 
legrégebbi leletei kb. 2 millió évvel ezelőttiek és 100…200 ezer évvel ezelőtt tűnt el. Ebbe a 
fajba tartozik a Vértesszőlős határában talált 400…500 ezer éves lelet, a homo erectus 
paleohungaricus is. 

 

 
2-3. ábra. Az utolsó 1 millió év hőmérsékletváltozásai 

A 2-4. ábra az előző ábrában bekeretezett utolsó 100 000 év hőmérsékleti történetét 
mutatja be. Látható, hogy a Würm jégkorszak legalacsonyabb hőmérsékletű szakaszai kb. 
5ºC-kal voltak hidegebbek a jelenlegi klímánál és mintegy 15 000 évvel ezelőtt indult el egy 
gyors felmelegedés, ami kb. 7 000 évvel ezelőtt fejeződött be.  

Ebben az időszakban már eltűnik a homo presapiens, domináló faj a homo 
neanderthalensis, a neandervölgyi ember, amelyet Európában mintegy 40 000 éve a homo 
sapiens sapiens, más néven a cromagnoni ember vált fel (ez a faj mintegy 100 000 évvel 
korábban jelenik meg először Afrikában és Közel-Keleten). Innen számíthatjuk a mai emberi 
faj történetét. 

A 15 000 évvel ezelőtt kezdődött felmelegedés vége látszik a 2-5. ábraában. A 
felmelegedést a sivatagok terjedése követi. A Tassili hegység (Algéria) sziklarajzai ebben az 
időben készültek. A hegység ma a Szahara kellős közepén található, öt-hétezer évvel ezelőtt 
az ősember még legelésző állatokat, vadászatokat rajzolhatott. Két rajzot és a helyszínt a 2-6. 
ábra mutatja. 

A felmelegedést követően a terület elsivatagosodott, hasonlóan Mezopotámia (Babilónia) 
és Felső-Egyiptom hajdani virágzó területeihez. A Római Birodalom idején az egyik fő 
gabonatermő terület Észak-Afrika, ma zömében sivatagos területei (l. pun háború). A 
sivatagok terjedése azóta is folytatódik, amit ma már részben az emberi tevékenység is 
elősegít, de alapvetően a 15…7 ezer évvel ezelőtti felmelegedés késői következménye. 
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2-4. ábra. Az utolsó 100 000 év hőmérsékleti története 

 
2-5. ábra. Az utolsó 10 000 év hőmérsékleti története 

Ezek a tények több szempontból is érdekesek: 
1. Megmutatják, hogy klímaváltozás az emberiség nélkül is létezett. 
2. Rámutatnak, hogy a jelenleg prognosztizált – emberi tevékenységre visszavezetett 

– klímaváltozás egy meleg (interglaciális) időszakban következhet be. 
3. A kb. százezer éves periodicitás azt jelzi, hogy párezer éven belül várható egy 

újabb jégkorszak kezdete. 
A 2. pont kapcsán mondhatjuk, hogy micsoda pech, de valószínűleg a felmelegedés 

segítette elő a mai értelemben vett társadalmak kialakulását. Az állattartás és a 
növénytermesztés meteorológiai feltételeinek javulása is kellett ahhoz, hogy ne csak a puszta 
létfenntartásra jusson az emberi munkából, energiából és kialakulhasson a munkamegosztás. 
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Érdekes még a 2.5. ábrában mintegy ötszáz éve látható ún. kis-jégkorszak, emlékei azok a 
németalföldi festmények, amelyek Amsterdam csatornáin korcsolyázó embereket 
ábrázolnak és Hunyadi Mátyás királlyá választása a Duna jegén. 

 

 
2-6. ábra. Tassili hegység és sziklarajzok 

A kis-jégkorszakból való kilábolás magyarázhatja az utolsó 150 év hőmérsékletváltozását 
(2-7. ábra, évi és ötévi átlag hőmérsékletek), de az 1980 utáni viszonylag gyors növekedés 
esetében már gyanús, hogy az esetleg nem természetes okokra vezethető vissza. 
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2-7. ábra. Hőmérsékletváltozás az utolsó másfél évszázadban 

∆T, ºC 



 12 

2.2.  Tények a légköri széndioxidról 
Mint az előző pontban már bemutattuk, az üvegházhatás az emberi tevékenységtől 

függetlenül létezik és mintegy 35…38 K többlethőmérsékletet eredményez a Föld felszínén. 
Azt is mondhatjuk, hogy megteremti az általunk ismert élet lehetőségét. Rámutattunk, hogy a 
hatás domináló részét adó vízgőz légköri mennyiségét az emberi tevékenység nem tudja 
lényegesen befolyásolni, de a második legfontosabb komponens, a széndioxid mennyisége a 
légkörben az emberi tevékenység hatására erőteljesen változik. Ennek oka, hogy az 
energiaellátásban hosszú idő óta a tüzelőanyagok égetése játssza a főszerepet, és az 
égéstermékként keletkező széndioxid átlagos légköri élettartama hosszú (különböző források 
szerint 15…150 év), a légkörben felhalmozódik. 

2.2.1. A karbon ciklus 
A karbon (C) az egyik leggyakoribb elem a Földön. A légkörben, a szilárd kéregben és a 

vizekben egyaránt nagy mennyiségben található és egyben az élővilág alapja is. A jellemző 
mennyiségek (a széntartalmú vegyületek összes karbontartalma): 

• atmoszféra (légkör): 750 milliárd tonna, 
• szárazföldi élővilág: 560 milliárd tonna 
• hidroszféra (vizek): 38 000 milliárd tonna 
• litoszféra (szilárd kéreg): 65 000 000 milliárd tonna 
o ebből tüzelőanyagokban: 5 000 milliárd tonna 

Az egyes tárolók között jelentős természetes karbon forgalom játszódik le. Az atmoszféra 
és hidroszféra között mindkét irányba 90…110 milliárd tonna/év karbon vándorol mindkét 
irányban, így a mennyiségi egyensúly tartósan fennáll (kis eltérés van az üledékes kőzetek 
forgalma miatt). A másik nagy anyagáram a légkör és a szárazföldi élővilág közötti: az 
élővilág 60…120 milliárd tonna/év karbont köt meg fotoszintézissel (a különböző irodalmi 
források között jelentős az eltérés, a többség a felső határ közelében becsül). A 
visszakerülésnek mintegy a fele közvetlen (a növények légzése – respiráció), a másik fele 
közvetett, az élelmezési láncon vagy a talajba került növényi anyagok bomlásán keresztül 
játszódik le. A többi anyagforgalom nagyságrendekkel kisebb. (Megjegyzendő, hogy a 750 Gt 
légköri mennyiség és a közel 200 Gt/év természetes forgalom aránya csak alig 4 év átlagos 
légköri tartózkodási időt mutat). 

Erre a természetes forgalomra szuperponálódik a jelenleg kb. 8 Gt/év (kb. 5%-nyi) emberi 
tevékenységből származó (antropogén) kibocsátás. Jelentős eltérés, hogy míg a természetes 
forgalom évezredek óta alig változik, addig az antropogén forgalom a XX. században 
rendkívüli, több mint tízszeres növekedést mutatott. 

2.2.2. A légköri széndioxid koncentráció változása 
A légköri széndioxid koncentrációt mintegy 50 éve igen nagy pontossággal mérik. Az első 

precíz adatsor a Hawaii-i Mauna Loa vulkán oldalában levő obszervatóriumból származik. 
Ezeket a mérési adatokat mutatja a 2-8. ábra. 

Régebbi korok légköri széndioxid koncentrációjára legjobban az Antarktisz jegéből 
kiemelt fúrási minták elemzéséből lehet következtetni. Ennek alapján megállapítható, hogy a 
koncentráció az elmúlt párezer évben a XIX. sz. közepéig (ipari forradalomig) gyakorlatilag 
állandó volt 270 és 280 ppm közötti értékkel (ppm = parts per million, milliomod térfogat 
rész). Azóta elérte a 386 ppm-et, az utolsó fél évszázadban közel 1,5 ppm/év átlagos 
növekedési ütemmel. Ez kétségtelenül az emberi tevékenység hatása. 

Ha hosszabb időre tekintünk vissza, akkor már természetes eredetű ingadozásokat is 
találunk. A 2-9.ábraában 160 ezer évre látunk adatokat. Ebben az időszakban 190 és 280 ppm 
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között változott a légköri széndioxid koncentráció. A jelen gyors növekedése ezen időszak 
legmagasabb értékéről indult. 

Az ábra jól mutatja a széndioxid koncentráció és a felszíni átlaghőmérséklet változásainak 
azonos jellegét, a két mutató szoros korrelációját.  

 
2-8. ábra. A széndioxid koncentráció Mauna Loa-n mért értékei 

 
2-9.ábra. A széndioxid koncentráció és az átlaghőmérséklet alakulása az elmúlt 160 ezer 

évben 
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2.3. Tények az energiaellátásról 
Őseink kezdetben csak saját izomerejükre hagyatkozhattak, ha valamilyen tevékenységhez 

erőkifejtésre – azaz energiafelhasználásra – volt szükségük, mint pl. tárgyak mozgatása, 
anyagok megmunkálása. Később egyre nagyobb teret nyert az állatok izomerejének (szekerek 
húzása, földművelés céljára) és a tűz energiájának (pl. ételkészítés, fémek olvasztása céljára) 
hasznosítása. 

Az energiaforrások arányainak változását az elmúlt 4 000 évre a 2-10. ábra mutatja be. 
Az ábra csak arányokat mutat, az energiafelhasználás mértékét nem. Az izomerőt – ami 

jelenti az emberi és állati izomerőt egyaránt – jelző sáv összeszűkülése nem jelenti azt, hogy 
felhasználásának mennyisége az ókor óta lecsökkent volna. Sőt, napjainkban a Föld egyes 
kevésbé fejlett térségeiben még mindig igen nagy jelentősséggel bír és az emberiség 
megnövekedett létszáma miatt ma sokkal nagyobb energiaigényt lát el, mint párezer évvel 
ezelőtt. A lecsökkent arány csak azt jelzi, hogy a többi energiaforrás olyan nagymértékben 
növekedett, hogy jelentőségében, arányaiban messze túlszárnyalta ezt a klasszikus forrást és 
annak aránya szorult vissza.  

Az ábrázolt időszak első 9/10-ében az emberiség szinte kizárólag megújuló 
energiaforrásokat használt. Megrázó változásokat csak a XIX. és főleg a XX. század hozott. 
Az energiaszerkezet változását e két évszázadban a 2-11. ábra mutatja (Vajda, 1981). Az ábra 
azt mutatja, hogy az időszak elejéig a klasszikus megújuló energiaforrások dominálnak, míg a 
XIX. sz. a szén szerepének jelentős növekedését hozza. Részaránya e században kb. 15%-ról 
60%-ra nő. Ezt az előretörést nagyrészt a gőzgép tette lehetővé, aminek révén lehetővé vált a 
szén felhasználása gépek hajtására (a vízkerekek és az izomerő mellett) és a közlekedésben 
(gőzhajó, gőzmozdony). Ezáltal lehetővé vált a hajtóerő-igényes ipari termelés rendkívül 
gyors növekedése. 

 
2-10. ábra. A világ energiaforrásainak becsült megoszlása az elmúlt 4 000 évben. 

A XX. századot a szénhidrogének elterjedése jellemzi. Eleinte – nagyrészt a gépkocsi 
közlekedés kialakulása miatt – a kőolaj, majd kis késéssel a földgáz részarányának 
növekedése figyelhető meg. 

A 2-12. ábra már nem csak arányokat mutat, hanem a világ energiafelhasználásának 
mennyiségi növekedését is1. Az ábrában figyelemre méltó, hogy a biomassza – amely döntően 
nem kereskedelmi energiaforrás – felhasználása nem mutat olyan visszaeséseket, mint a 

                                                 
1 Az ábrában az EJ jelentése exajoule, azaz 1018 joule. 
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kereskedelmi (döntően ásványi) energiaforrások felhasználása a gazdasági világválság idején 
(1929-33), a 2. világháború utolsó éveiben (1944-45) vagy az olajárrobbanásokat követő 
években (1973 ill. 1980 után).  

 
2-11. ábra. A világ energiaforrásainak megoszlása a XIX. sz. elejétől 

 
2-12. ábra. A világ energiafelhasználásának növekedése 

A 2-13. ábra az utolsó 40 év energiafelhasználásának egyfajta statisztikáját mutatja be. Az 
ábra csak a kereskedelmi energiaforrásokat tartalmazza, azok közül sem tér ki a megújuló 
kereskedelmi energiaforrásokra (termesztett biomassza, szélenergia, napenergia). Ez az oka, 
hogy a 2-12. ábraában kb. 430 EJ/év, míg a 2-13. ábraban kb. 380 EJ/év energiafogyasztást 
találunk 2000-re. További eltérést mutat a két ábra között a vízenergia részaránya, ami a 2-12. 
ábraban lényegesen alacsonyabb. Ez a statisztikai módszerek eltéréseiből adódik. Egyes 
statisztikák a vízerőművi villamosenergiát – a hőerőművek 36%-os átlagos hatásfokát 
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kőolaj 
 
 
 
szén 
 
nukleáris 
víz 
 
biomassza 



 16 

feltételezve – 10 MJ/kWh egyenértékkel számolják át alapenergiává, míg más esetekben 3,6 
MJ/kWh az átváltás, ami 100% hatásfoknak felel meg. Hasonlóan eltérések mutatkozhatnak a 
geotermikus, az atomerőművi, szélerőművi villamosenergia értékelésében és a nem 
kereskedelmi energiahordozók kezelésében. 
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2-13. ábra. A világ energiafelhasználása az elmúlt 40 évben 

 
A vizsgált időszakban 2,5%/év volt az átlagos növekedési ütem, de ez az egyes 

időszakokban igen eltérő volt. Az első években (1973-ig, az első olajárrobbanásig) 
meghaladta az 5%/évet. Ezt követő években a világgazdaságot több megrázkódtatás érte 
(olajárrobbanások, volt KGST országok gazdasági visszaesése) és az átlagos növekedési ütem 
1,7%/évre csökkent és erős hullámzást mutatott. A 2000 utáni ismét felgyorsult, 3%/év ütemű 
növekedés elsősorban az ázsiai térség (Kína és India) erős gazdasági növekedésének a 
következménye.  

A világ összes energiahordozó felhasználását a XX. század egyes szakaszaiban és az 
emberiség eddigi teljes kumulált alapenergia felhasználását a következő számok mutatják: 

19. sz. végéig   ~11 000 EJ  
1901-1950 (50 év)   2 400 EJ  48 EJ/év 
1951-1970 (20 év)   2 600 EJ 130 EJ/év 
1971-1990 (20 év)   6 000 EJ 300 EJ/év 
1991-2000 (10 év)   3 700 EJ 370 EJ/év  
összesen 25 700 EJ 
 
Ez azt mutatja, hogy a XX. században az energiafelhasználás kb.14 700 EJ volt, 

lényegesen több, mint az azt megelőző 4 000 év 11 000 EJ-ra becsült felhasználása. Egy 
másik figyelemre méltó tény: 2000-ben a fogyasztás több mint 15-szöröse volt az 1901. 
évinek. Ezek a számok arra mutatnak, hogy az emberiség további fejlődésének új utakat kell 
keresnie, ez a növekedési pálya nem ismételhető meg a XXI. században, a távolabbi jövőről 
nem is beszélve. 
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A 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság is minden bizonnyal visszaesést fog hozni 
az ipari termelésben, életszínvonalban és következésképpen az energiafelhasználásban. Ennek 
mértékéről és tartósságáról egyelőre elképzelésünk sincs, talán néhány év múlva válik 
kiértékelhetővé. 
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3. A mítoszok világa, avagy a világ mítoszai 
A mítosz eredeti jelentése szerint történeti vagy természetfeletti lényekről, eseményekről 

szóló monda, hitrege. Valóságtartalmát nem szokás firtatni, vagy hiszünk benne vagy nem. 
Jelenlegi tudásunk kicsit hasonlít a görög mitológiához. Biztosan tudjuk, hogy itt áll előttünk 
az Olympos (vagy Olimposz?), látjuk, hogy magas és látjuk, hogy a csúcsa mindig felhőben 
van. Lusták vagyunk felmászni, de szeretnénk tudni, hogy miért vannak ott a felhők. Hát 
kikövetkeztetjük, hogy az Isteneket kell, hogy elrejtsék. Ugye, ez hasonlít jelenlegi 
ismereteink szintjére? 

A modern mítoszok is hasonlóak: kitalálóik másokat is meg akarnak győzni a 
valódiságáról – bár lehet, hogy maguk sem hiszik szó szerint – mi pedig jobban tesszük, ha 
utánagondolunk, hihetők-e a történetek. 

Napjainkban a klímaváltozással kapcsolatban két mítosz terjedt el: a globális felmelegedés 
és a globális lehűlés mítosza. Közös tulajdonságuk, hogy mindkettőről lehet apokaliptikus 
képeket festeni (pedig láthattuk, hogy a Föld élővilága már számos hőmérsékletváltozást 
viselt el és élt túl) és tudományos értelemben egyik sem bizonyított. 

Nézzük e két mítoszt. 

3.1. Globális felmelegedés 
Ez az elterjedtebb mítosz, a közvélemény ezt ismeri jobban (a mítosz lényegi jellemzője a 

széleskörű ismertség). Ma a világ közvéleménye rendíthetetlenül hisz a valóságosságában. 
Mint a régi görögök az Isteneikben. Azt, aki mégsem, eretneknek nevezzük és kiközösítjük. 

3.1.1. Az üvegházhatás és következményei 
A közeli és fenyegető globális felmelegedésről szóló mítosz alapja az egyes részleteiben 

jól ismert mechanizmus: 
növekvő energiafelhasználás  ⇒  növekvő széndioxid kibocsátás  ⇒  növekvő 
légköri széndioxid koncentráció  ⇒  üvegházhatás (globális felmelegedés) 

Ennek az ok-okozati láncnak az elejére vonatkozó tényeket már láttuk az előzőekben, most 
nézzük meg az emberi tevékenység hatását az üvegházhatás erősödésére.  

Erre vonatkozó adatokat mutat be a következő táblázat (German Bundestag, 1989): 
 
  CO2 CH4 N2O O3 CFC-11 CFC-12 
Légköri koncentráció        

iparosodás előtt, ppm 275-280 0,7-0,8 0,29 0,015 0 0 
1990 körül, ppm 350-360 1,65-1,75 0,3-0,32 0,02 200-280* 320-480* 

növekedési ütem, %/év 0,4-0,5 0,9-1,0 0,2-0,3 0,5 4-5 4-6 
Légköri élettartam, év 15-200 kb. 10 kb. 150 0,1 (?) 50-80 100-150 
Relatív hatás 1 32 150 2 000 14 000 17 000 
Hozzájárulás, % 44-52 6-18 3-6 6-10 5-8 10-18 

Kibocsátás, Mt/év        
természetes 120-180** 77-317 1-3  0 0 
antropogén 6-8** 110-450 5-9  0,31-0,4 0,44-0,56 
ebből energetikai 5,5-7,5** 30-110 3-6   0 0 

* ppb=10-6 ppm 
** Gt/év 
 
A táblázatban a növekedési ütem és kibocsátás adatok az 1990 körüli időszakra 

vonatkoznak, a hozzájárulássor azt mutatja meg, hogy az adott gáznak mekkora a becsült 
szerepe a 2000-ig bekövetkezett üvegházhatás növekedésben. A kibocsátás sorokban szereplő 
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tömeg adatok a szénvegyületek esetén karbon tartalomra, N2O esetén nitrogén tartalomra 
vonatkoznak. A táblázatban nem szerepel a legfontosabb üvegházhatású gáz, a vízgőz. Ennek 
oka, hogy a rövid átlagos légköri tartózkodási ideje és nagy mennyisége következtében az 
emberi tevékenység nem tudja a mennyiségét kimutathatóan befolyásolni. A táblázatban 
szereplő gázok összes részesedése kb. 96%, a maradék hatást több, kisebb jelentőségű gáz 
adja. 

A táblázat adataihoz képest a XX. sz. utolsó évtizedében annyi változás következett be, 
hogy a freonok (CFC-k) felhasználását korlátozó Montreali Egyezmény hatására a freon 
koncentráció csökkenésnek indult, részaránya is csökkent az üvegházhatásban, így a 
széndioxid részaránya ma már egyértelműen 50% feletti, egyes források már 60%-ra teszik. 

Fontos jellemző a táblázatban szereplő relatív hatás. Ez azt mutatja meg, hogy az adott 
vegyület egységnyi mennyisége hányszor akkora üvegházhatást fejt ki, mint egységnyi 
tömegű széndioxid. Ennek számértékei arra mutatnak, hogy valamennyi felsorolt gáz 
sokszorosan hatékonyabb az üvegházhatást szempontjából, a széndioxid veszélyessége csak a 
többiekhez képest lényegesen nagyobb mennyiségéből adódik. A 4.4 fejezetben a relatív hatás 
mértékére is visszatérünk. 

Érdemes megvizsgálni az emberi tevékenység hatását a különböző gázok kibocsátására és 
légköri koncentrációjára: 

• a metán esetén az antropogén kibocsátás mintegy másfélszerese a természetesnek, 
azaz a teljes kibocsátás 2,5-szeresére nőtt az emberi tevékenység következtében, a 
légköri koncentráció is valamivel több mint kétszerese lett (a koncentráció-
növekedés lényegében arányos az emisszió növekedésével bár kissé elmarad attól), 

• az antropogén dinitrogén-oxid kibocsátás kb. 3-szorosa a természetesnek, a légköri 
koncentráció növekedése mégis csak szűk 10% (a koncentráció-növekedés aránya 
lényegesen elmarad az emisszió növekedésétől), 

• az emberi tevékenység kb. 5%-kal növeli meg az emissziót, a légköri koncentráció 
növekedése 35% (a koncentráció-növekedés aránya messze meghaladja az emisszió 
növekedését). 

Erre a tényre majd a 4. fejezetben (Kételyek) térünk vissza. 
Vizsgáljuk meg, hogy miért is tartjuk veszélyesnek az üvegházhatást. Önmagában azt, 

hogy kissé melegebb lesz, nem nevezhetjük veszélynek. Azok a veszélyes folyamatok, amikre 
evvel kapcsolatban számítanunk kell, a következők: 

⇒ sarki jég, gleccserek olvadása 
⇒  tengerszint emelkedése 
⇒  meteorológiai zónák átrendeződése 
⇒  erős meteorológiai jelenségek (hurrikánok, árvizek) gyakoriságának növekedése. 

A sarki jégmezők olvadása, területének összehúzódása ma már nyugodtan tényként 
kezelhető. (Igaz, ennek más oka is lehet, ezt is majd a 4. fejezet mutatja be). Tény az európai 
gleccserek méretének csökkenése is.  

A tárolt jég olvadásának következménye lehet az óceánok, tengerek szintjének emelkedése. 
Ebből a szempontból az Északi-sark jegének olvadása nem játszik szerepet, mert az úszó jég 
olvadása nem emeli a vízszintet (ezt ellenőrizhetjük a whiskyben). A gleccserek jege 
elhanyagolható mennyiség az Antarktisz jegéhez képest. E szempontból tehát a Déli-sarki 
jégnek van kiemelt szerepe, ezt még egy picit növelheti a grönlandi jég is.  

Az Antarktisz területe a világóceánok területének közel 4%-a (Grönlanddal együtt 4,3%-a), 
így 1 m jégréteg elolvadása közel 3,5 cm tengerszint emelkedést eredményez. Az összes 
grönlandi és antarktiszi jég elolvadása a becslések szerint közel 70 m szintemelkedést 
okozhatna. Ugyanakkor a vizsgálatok szerint a felmelegedő víz hőtágulása nagyobb 
emelkedést eredményez, mint a jég olvadása. 
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Okozott-e már az elmúlt 100 év közel 1ºC hőmérsékletemelkedése tengerszint emelkedést? 
A jelentések többsége 18 cm körüli szintemelkedést jelez a múlt századra, míg egyes 
vélemények szerint a látszólagos szintemelkedést bizonytalanná teszi a szilárd kéreg mozgása 
is. Viszonylag elterjedten használt adatokat mutat be Rahmstorf, S. et al. (2007) és a 
Wikipédia (internetes lexikon) nyomán a 3.1. ábra. Ez az ábra is 18 cm vízszintnövekedést 
jelez a XX. század eleje óta és jelzése szerint a XX. század 1,8 mm/év növekedése napjainkra 
közel a duplájára (3,3 mm/év) növekedett. Természetesen ettől eltérő értékek és vélekedések 
is fellelhetők az irodalomban. Ez összehasonlítva a több ezer éves skálán látható 120 m 
szintváltozással – ami az utolsó 15 ezer évben következett be – akár még elhanyagolhatónak 
is lenne mondható.  

 
3.1. ábra. A tengerszint változása az elmúlt időszakokban 

a) az elmúlt évtizedekben (Rahmstorf, S. et al,. 2007) b) az utolsó 140 ezer évben (Wikipédia) 

Azonban ha megnézzük az Egyesült Államok délkeleti részének vagy a Bengáli öböl 
körzetének a térképét, máris ijesztőbbnek tűnik a tengerszint emelkedésének kockázata. Pl. 10 
m szintemelkedés Banglades több mint felét tüntetné el a tengerben. Szerencsére a 10 m-től 
még elég messzire vannak az előrejelzések. 

 
3.2. ábra. Alacsonyan fekvő tengerparti területek 

Rosszabb helyzetben vannak a Csendes-óceáni szigetek. A legveszélyeztetettebb a kilenc 
szigetből álló Tuvalu, amelynek mintegy tízezer fős lakossága van. „A szigetek asztallap 
simaságúak, tehát nincs magasan fekvő térszín, ahová menekülhetnénk” 
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Hasonló helyzetben van a 37 szigetet és korallzátonyt magába foglaló Kiribati is. Félő, 
hogy a hasonló fekvésű területeket ötven éven belül elmossa a tenger. Ezeknek az 
országoknak már most komolyan el kell gondolkodniuk azon, hogy a következő évtizedekben 
hová költöztetik át a lakosságot.  

Igen eltérőek a vélekedések a klímaváltozás egészségügyi hatásait illetően. Pl. a Wales-i 
EcoCentre honlapja (http://www.ecocentre.org.uk) a malária és más trópusi betegségek 
elterjedését, a hőség és a városi légszennyezés okozta halálesetek számának jelentős 
növekedését vizionálja. Hasonlókat ír a magyar www.drinfo.hu honlap is kiegészítve az 
algásodás, az allergiás betegségek és méhcsípések megállíthatatlan terjedésével. 

A www.globalisfelmelegedes.info által idézet Wildlife Conservation Society már a 
madárinfluenza, az ebola, a kolera és a tuberkulózis széleskörű elterjedésével ijesztget. 

Ezek mellet vannak olyan vélemények is, amelyek szerint a klímaváltozás csökkenti a 
hőmérsékletkülönbségeket és evvel kevésbé terhei az ember alkalmazkodóképességét. Ezek 
alapja az IPCC 3. jelentésében megfogalmazott megállapítás, mely szerint a szárazföldeken 
csökkent a napi hőmérsékletingás, 1950 és 2000 között az éjszakai minimum hőmérsékletek 
kétszer olyan gyorsan nőttek, mint a napi maximumok. 

3.1.2. Klímapornó 
Az előzőekben bemutatott folyamat – a globális felmelegedés – egy igen súlyos, de 

esetleges veszélyeket rejtő folyamat. Mítosszá attól válik, ha a valóságelemeket keverjük a 
fantáziánk szülte rémképekkel. Ez a klímapornó. 

Ezt a fogalmat az angol Institute for Public Policy Research kutatóintézetnek az Origó 
honlapján 2006. augusztusában idézett véleményéből ismerhetjük meg. Eszerint a média „…a 
klímaváltozás témakörét rendszeresen a "klímapornó" szintjén használja. Ezzel arra céloznak, 
hogy egyes orgánumok úgy teszik ki címlapjukra - öncélú csalogatónak - a klímaváltozást 
bemutató kataklizmatikus képeket és grafikonokat, ahogy a meztelen nőket szokás a 
pornóújságok esetében. Ennek a gyakorlatnak igen káros következményei is lehetnek.” 

 
3.3. ábra. Szenzációs cikk a Népszabadságból 

Nézzünk erre egy eklatáns példát. 2005. elején a Népszabadság (nem Blikk!) egyik 
számának címlapján jelent meg nagy, piros betűs címmel, hogy „drasztikus melegedést jósol a 
klímaprogram” (3.3. ábra). Figyelemreméltó az első mondatban (az ábra a./ része) az „akár” 
szó használata. Ugyanis evvel lehet elrejteni azt a fogalmat, hogy „nem valószínű”. Azt 
mondom: „ma vettem egy lottószelvényt, a héten akár öttalálatosom is lehet a lottón”. A 
mondat igaz. Akár lehet is. De majdnem biztos, hogy nem lesz. Mindössze kb. 2*10-8 a 
valószínűsége, hogy ötösöm lesz. A mondat valós jelentése az, hogy van egy sokparaméteres 
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klímamodellünk, amelybe nem tudjuk, milyen számszerű paramétereket kell beírnunk. Tudjuk 
úgy is hangolni a paramétereket, hogy a végeredmény 2100-ra 11ºC hőmérsékletnövekedést 
mutasson. De válasszunk más paramétereket és máris azt látjuk, hogy 8ºC-nál nagyobb 
melegedés valószínűsége 5%, vagy másképp fogalmazva 95% valószínűséggel a felmelegedés 
nem éri el a 8ºC-ot (ábra b./ része).  

Egy valószínűségi eloszlás legfontosabb adata a középérték. Ezt a cikk egy zavarosan 
fogalmazott mondat közepén 3,4ºC-nak adja meg (ábra c./ része). A 3,4ºC-os középérték 
legalább 1994-ig visszavezethető a szakirodalomban, tehát semmi újdonság nincs benne. 
Akkoriban ±70% bizonytalansági sávot (kb. 1…6 ºC) rendeltek hozzá. Tehát mi az újdonság? 
Az hogy ma már tudunk olyan paramétereket is beállítani, amelyek szélsőségesebb értékeket 
eredményeznek. Természetesen egy olyan eloszlásnak, amelynek 3,4 a középértéke, de van 
említésre méltó valószínűsége a 11-nek is, abban említésre méltó valószínűsége kell legyen 
negatív értékeknek is. De lehet-e címlapcikket írni az eloszlás szórásértékének 
növekedéséről? 

Néhány további hír a klímapornó stílusában: 
„Akár hat Celsius-fokkal is nőhet a Föld légkörének átlaghőmérséklete 2100-ra, ha a világ nem csökkenti a 

szén, az olaj és a gáz felhasználását” 
(Magyar Hírlap 2001. február) 

Már megint az „akár”. És az MTI-től: 
 „Gyorsan melegszik a légkör 
A légkör globális felmelegedése oly gyorsan zajlik, mint még soha, és a hőmérséklet az évszázad végéig akár 

1 Celsius-fokkal is emelkedhet - erre a következtetésre jutottak a hamburgi székhelyű Meteorológiai Max-
Planck-Intézet tudósai az ENSZ klímaváltozási kormányközi tanácsa (IPCC) részére készített tanulmányukban. A 
tudósok prognózisa szerint a tengerszint akár 30 centiméterrel is emelkedhet…”  

(MTI gyorshír 2005. szeptember) 
Mit akar mondani a hír? Ez a prognózis (vagy legalábbis a hír!) lényegesen kisebb 

felmelegedést mutat, mint a megelőzők. Akkor mit jelent a cím? De lehet hírt kiadni 
„Mégsem lesz akkora felmelegedés” címmel? A részleteket úgyis kevesen olvassák el. 

3.2. Globális leh űlés 
A globális lehűlés nem mese. Az elmúlt évszázadok klimatikus eseményeit tekintve 

egészen biztosak lehetünk benne, hogy be fog következni a következő jégkorszak, hiszen 
pillanatnyilag egy interglaciális időszakban vagyunk. Az interglaciális időszakok a múltban 
nem tartottak tovább 5…10 ezer, legfeljebb 15 ezer évnél. Jelenleg a mi meleg időszakunkból 
durván 10 ezer év telt el, vagyis várhatóan legfeljebb párezer év múlva el kell kezdődnie a 
lehűlésnek.  

Ennek a folyamatnak egy lehetséges mozgató mechanizmusát a 4.3 fejezetben mutatjuk be. 
Az ott ismertetett folyamat alapulvételével keletkezett a mítosz. Eredete a 2003. októberében 
elkészült Pentagon-jelentés "A hirtelen klímaváltozás forgatókönyve és annak hatása az 
Egyesült Államok nemzetbiztonságára" címmel. A jelentés szerzője Peter Schwartz, volt CIA 
konzultáns, a Royal Dutch/Shell Group volt tervezési főnöke és Doug Randall, a kaliforniai 
Global Business Network embere – nem kifejezetten klímaszakértők. A hírek szerint ketten 
százezer dollárt kaptak a munkáért, amelynek különben az "Elképzelni az elképzelhetetlent" 
alcímet adták. 

Európa és Észak-Amerika egyes területei drámai hőmérséklet-csökkenésnek néznek elébe, 
ha a globális fölmelegedés megváltoztatja a meleg atlanti-óceáni áramlatokat – jelentették a 
kutatók. A tanulmány az elkövetkező évtizedben az éghajlat drasztikus változásával számol és 
a tanulmány szerint az új, megjósolt jégkorszak világméretű konfliktusokat válthat ki. 
Paradox módon az évtizedek óta tartó felmelegedés okozná a nagy lehűlést az északi féltekén. 
A globális felmelegedés 2010-re véget ér, bekövetkezik a hirtelen lehűlés. A tengerek 
hőáramlása teljesen felborul, az olyan „szállítószalagok”, mint a Golf-áram, összeomlanak. 
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Jéghegyek jelennek meg Portugália magasságában is, Hollandiát elönti a víz, a jégbe fagyott 
Skandinávia felől menekülők milliói indulnak dél felé. Kelet-Európára lesújt az éhínség, az 
USA biztonsági okokból egyesül Kanadával. 

Ennek a forgatókönyvnek is – mint minden mítosznak – megvan a maga valóságalapja: A 
Golf áramlat és az Észak-atlanti áramlat leállása, amelyről a 4.3 fejezetben szólunk. Az 
áramlások leállásával megszűnő hőszállítás valóban jelentős lehűlést eredményezhet. Ez 
valószínűleg be is következhet. Esetleg ezer vagy tízezer éves léptékben és a Broecker elmélet 
szerint elhozhatja a következő jégkorszakot. A mítosz-gyártók csak az időléptéket vétették el. 
De azt nagyon. 

A tanulmány alapján természetesen katasztrófafilm is készült 2004-ben Holnapután (Day 
After Tomorrow) címmel, amit igen mérséklet siker kísért. A filmmel együtt lényegében a 
globális lehűlésmítoszát is levették a műsorról. 

Ugyanakkor más, lehűlés irányába mutató jelenségeket is észleltek. Michael Roderick, az 
ausztrál National University kutatója szerint az egész bolygót érintő jelenségről van szó, 
amelyet időközben angolul "global dimming"-nek, vagyis globális elhomályosodásnak 
neveztek el. A szintén 2004-ben elterjedt elképzelések szerint az elhomályosodás okát 
elsősorban a légkör növekvő aeroszol koncentrációjában kell keresni.  

Eredményeként a Föld egyre sötétebb lesz, az ötvenes évek óta a talajszintet elérő napfény 
mennyisége több mint tíz százalékkal csökkent. Véleménye szerint ez egy negatív 
visszacsatolási folyamat, amellyel a természet ellensúlyozni kívánja a globális felmelegedés 
káros hatásait. A globális elhomályosodás ahhoz is hozzájárulhat, hogy a növények nagyobb 
mennyiségben vegyék fel a légköri széndioxidot, vagyis gyorsabban távolítsák el a káros 
molekulákat, amelyek az üvegházhatást, és ezáltal a felmelegedést okozzák. Mindennek a 
magyarázata az, hogy a globális elhomályosodás során a szórt fény mennyisége növekszik, 
így a növények levelei több oldalról kapnak besugárzást, vagyis a fotoszintézis nem gyengül, 
hanem éppen felerősödik. 
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4. Kételyek 
Az utóbbi években egyre szaporodnak azok a szkeptikus vélemények, amelyek kételyeiket 

fejezik ki az egyre inkább hittétellé váló mítoszokkal, elsősorban az Ember által okozott 
klímaváltozás dogmájával szemben. Miután mi magunk is számos ellentmondást, 
bizonyítatlan pontot látunk e teória egyes részeiben, fontosnak tartjuk, hogy idézzük a 
kételyeket is és hangot adjunk saját kételyeinknek is Már elöljáróban is meg kell említeni 
Czelnai Rudolf akadémikusunk véleményét, mely szerint ma csak a laikus nagyközönség és a 
politikusok számára egyértelműek a bizonyítékok, a szakembereknek nem. 

4.1. Kétked ő vélemények 
A szakirodalomban gyakrabban, a népszerűsítő irodalomban ritkábban jelennek meg erős 

kétségeket megfogalmazó vélemények mind a klímaváltozás okáról, mind annak 
valószínűsíthető következményeiről. Ezek közül gyűjtöttünk össze egy csokorra valót. 

Az erős meteorológiai jelenségek (hurrikánok, árvizek) gyakoriságának növekedése ma 
már szinte evidenciának tűnik. Lehetséges, hogy inkább a hírközlés fejlődése kelt bennünk 
ilyen érzést. Az emlékezetes 2005. évi Katrina hurrikánt már egyenes adásban nézhettük a 
CNN adásában, majd ezt követően még hónapokig minden kisebb hurrikánt is bemutattak, 
mire a jelenség hírértéke csökkent. Néhány évtizeddel ezelőtt ez elképzelhető lett volna? 
Tényleg gyakoribbak ezek a jelenségek vagy csak a hírközlés javult?  

Nézzük mi a szakemberek véleménye a gyakoriság növekedéséről, ill. annak 
bizonyítottságáról: 

„…gyakran elhangzik az (a ma még nem kielégítően bizonyított) állítás, hogy ezek az időjárási anomáliák 
már a klímaváltozás következményei (előjelei) volnának” 

(Mika János klímakutató, 2002) 
 „Sokan a szélsőséges jelenségek szaporodását vélik felfedezni. Vajon elég egy-két emberöltő ahhoz, hogy 

messzemenő következtetéseket vonjunk le az időjárás változását illetően?.... úgy tűnik, hogy az utóbbi időszakban 
a szélsőséges időjárási jelenségek gyakorisága inkább csak a szubjektív megítélés szerint növekszik. … az USA 
területét érintő hurrikánok számának alakulása alapján. Az előfordulások gyakorisága rövid idősorokat (pl. 40 
év) vizsgálva olykor emelkedő tendenciát mutatott, hosszabb idősorokat (legalább 100 év) megfigyelve azonban 
vagy nem volt kimutatható 

(Gácser Vera meteorológus, 2002.) 

A kétségtelenül észlelt hőmérsékletváltozások lehetséges okairól is számos, a 
fősodorvonaltól eltérő vélemény fogalmazódik meg: 

„A csillagászati hatásokban a Föld és a Nap helyzete a meghatározó. A földfelszín hőmérséklete a Naptól, 
mint energiaforrástól függ. A besugárzás azonban nem állandó. A Föld keringési pályája megváltozik: ingadozik 
a „majdnem kör” és a „nyújtottabb ellipszis” között. Így aztán változik a két égitest közötti távolság is. Ennek az 
ingadozásnak a periódusát mintegy 100 000 évre teszik.  

Van azonban egy másik asztronómiai hatás is, a földtengely hajtásszögének változása a pályasíkhoz képest. 
Ez a szög mintegy 40 000 évente a 22,1° és a 24,4°, mint szélsőségesek között módosul. Erősebb hajlásnál a 
nyarak melegebbek, a telek hidegebbek.  

A harmadik – kb. 22 000 évig tartó – ciklust az jelenti, hogy a bolygósík nagytengelye elfordul a pályasíktól. 
Ma december 21-én van a Föld legközelebb a naphoz, június 21-én a legtávolabb, de mintegy 11 000 évvel 
ezelőtt éppen fordítva volt.” … 

„A harmadik „egyirányú” befolyásoló tényezőt a tűzhányók jelentik, melyek igen rövidtávon is hatással 
lehetnek az éghajlatra. Például a Fülöp-szigeteken 1991-ben kitört Pinatubo vulkán 7 km3 finom port juttatott a 
légkörbe, így megszűrte a Nap sugarait. A Földön a globális hőmérséklet öt éven át 1 K-nel csökkent. Voltak 
persze korábban jóval nagyobb kitörések is a Földön.” 

(Stróbl A.: Üvegház vagy hűtőház? – a Föld éghajlatváltozásairól. Előadás az 
Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 52. k. 1-2 sz. 2002. p. 96-102. alapján) 

„Ám egyes tudósok a fősodorral szembehelyezkedve úgy vélik, hogy a melegedési folyamathoz nem sok köze 
van az emberi tevékenységnek … Veizer és Saviv elmélete szerint a Föld jégkorszakait, illetve meleg periódusait 
a szupernóvák felrobbanásakor keletkező nagyenergiájú kozmikus sugárzás okozza.” 

(Ideiglenes felmelegedés? www.tv2.hu, 2003. augusztus) 
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Egy igen neves meteorológus véleménye általában a klímaváltozás problémaköréről: 
„A probléma tudományos része a laikus nagyközönség és a politikusok számára ma valószínűleg sokkal 

világosabbnak tűnik, mint a témával foglalkozó meteorológus és fizikai oceanográfus kutatók számára. Ugyanis 
ennek a témának az áttekintése hasonló feladat az angol nyelv elsajátításához: bizonyos szintig könnyű eljutni, 
majd egyre meredekebb az út, azután pedig már nincs is út, csak egy megmászhatatlan sziklafal.” 

(Czelnai Rudolf meteorológus, akadémikus, 2001.) 

Idézet egy tekintélyes természettudományos folyóirat internetes kiadásából: 
„Klímaváltozás: veszély vagy műbalhé?” 
„…Az, hogy a klímaváltozás elméletét oly sokan támadják, azzal is magyarázható, hogy a teóriában egyelőre 

túl sok a „lyuk”, a „puha bizonyíték”, és az egyértelműen nem számszerűsíthető hatás…” 
(National Geographic Online, 2005. február) 

És a keményebb vélemények közül: 
„Megdől a globális felmelegedés nagy mítosza 
A számítógépes modellek által előrejelzett fenyegető globális felmelegedés mégsem történik meg az észlelt 

tények alapján. 1997. óta nem volt melegedés a szén-dioxid kibocsátás soha nem látott emelkedése ellenére. Az 
időjárás inkább azt jelezné az északi féltekén, hogy már egy lehűlési időszakban vagyunk: a leghidegebb tél volt 
Kínában, Kanada keleti részén … 

Jelenleg 400.000 négyzetmérfölddel több sarkköri jégtakaró van északon, mint az év ilyen időszakában 
jellemző, … 

Összességében a bolygó átlaghőmérséklete a múlt évben 0,6 fokkal esett vissza, mely majdnem az elmúlt 100 
év teljes emelkedésével azonos mértéket jelent.” 

(http://servian.hu/, 2008. augusztus) 

A kétkedő vélemények is megteremtették a maguk pornósított változatát.  
„Nagy-Britanniában a Channel Four tévétársaság számára készült a The Great Global Warming Swindle (A 

globális felmelegedés: a nagy átverés) című dokumentumfilm, melyet 2007-ben mutattak be. Azok a tudósok 
kapnak benne szót, akik nem hiszik, hogy az emberi széndioxid-kibocsátás okozza a klímaváltozást, és úgy látják, 
hogy az éghajlat módosulása körül kialakult vagy kialakított hisztériának már semmi köze a tudományosan 
tarthatatlan hipotézishez, mely földtől eloldott léggömbként száll egyre magasabbra. E derék tudósok, ahelyett, 
hogy illő ámulattal figyelnék emelkedését, képesek tűszúrásukkal kipukkasztani azt.” 

(Ács József, 2008) 

4.2. Időbeli anomáliák 
Nézzünk egy okot a sok közül, amely kételkedésre ösztönöz minden odafigyelő embert. 
Ma már trivialitásként kezeljük, hogy a széndioxid üvegházhatású gáz, koncentrációjának 

növekedése növeli a felszíni átlaghőmérsékletet. Ennek leggyakrabban idézett bizonyítéka a 
2-9.ábra kapcsán már bemutatott korreláció. Most nézzük meg alaposabban ugyanazt az ábrát, 
néhány időmetszéket jelölő vonallal kiegészítve (4.1. ábra). Az 1 jelű metszéknél (kb. 115 
ezer évvel ezelőtt) kezdődik a széndioxid koncentráció csökkenése. De a 
hőmérsékletcsökkenés már 130 ezer éve elkezdődött vagyis mintegy 15 ezer évvel megelőzi a 
széndioxidot. 

Lényegesen kisebb, kb. ezer éves késést látunk a 2 jelű metszéknél, de a 3 jelű metszéknél 
(kb. 7 ezer éve) megáll a hőmérsékletnövekedés, de a széndioxid koncentráció növekedése 
még évezredeken át folytatódik. Nincs bejelölve, de látszik a Würm jégkorszak közepe táján, 
kb. 80…100 ezer éve egy kis enyhülés és jóval később (kb. 70 ezer éve) egy széndioxid csúcs. 
Ezekből az látszik, hogy mindig a széndioxid változás jelenik meg később. 

Az egy alaptétel, hogy az okozat időben nem előzheti meg az okot. Az ábra azt sugallja, 
hogy a két jelenség közötti korrelációt nem az okozza, hogy a széndioxid koncentráció 
növekedése vált ki hőmérsékletnövekedést, hanem a hőmérsékletváltozás okoz 
gázkoncentráció változást. 

Ezt a gyanút erősíti 4.2. ábra, amely az előző ábra adatain kívül (a hasonlóság 
szembetűnő) még a metánkoncentráció változását is bemutatja az elmúlt 160 ezer évre. 
Látható, hogy a melegebb időszakban nemcsak a széndioxid koncentráció, hanem a 
metánkoncentráció is megnövekszik, a hidegebb időszakokban pedig csökken. 
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4.1. ábra. A széndioxid koncentráció és az átlaghőmérséklet alakulásának egyes 

időmetszékei 

Természetesen a metán is üvegházhatású gáz, tehát ha a széndioxid és metán 
koncentrációja egyszerre magas, hatásuk összegződés. De mitől lenne egyidejűleg magas a 
két gáz koncentrációja, ha nem a hőmérséklet hatására változik a légköri gázkoncentráció? 

(Mindkét gáz keletkezik szerves anyagok bomlásából, de fokozott lebomlás nem mutatható 
ki az érintett időszakokban.) 

A 4.3. ábra a széndioxid koncentráció és a hőmérséklet alakulását mutatja szintén a Déli-
sarki Vosztok állomás adatai alapján. A nagyobb időtáv miatt a széndioxid koncentráció 
késése kevésbé feltűnő, de a szoros korreláció jól látható. Szembetűnő emellett az elég 
szabályos 100…120 ezer éves periodicitás, továbbá az, hogy a jelenlegi interglaciálisnál 
2…3ºC-kal magasabb hőmérsékletű időszakok is előfordultak. Ennek jelentősége az, hogy 
bizonyítja, hogy a természet is létrehozhat jelenleginél melegebb klímát. 

Az eddig bemutatott jelenségek semmiféle olyan folyamatot nem tartalmaznak, amely erre 
a periodicitásra magyarázatot adhatna. A magyarázat megkeresésére kitalált elméletet a 
következő alfejezetben mutatunk be, hangsúlyozva, hogy egy nem bizonyított, de nem is 
elképzelhetetlen jelenségsort ír le. 
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4.2. ábra. A széndioxid, a metán koncentráció és az átlaghőmérséklet alakulása 

 
4.3. ábra. 400 ezer éves széndioxid és hőmérséklet változás  
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4.3. Egy lehetséges magyarázat: a Broecker konvejor  
Az előző alfejezetben bemutatott párhuzamos ciklikusságra kétféle magyarázat lehetséges: 

• Valamilyen ok ciklikus változást okoz a széndioxid koncentrációban és az 
maga után vonja a hőmérséklet változás ciklikusságát  

• Valamilyen ok ciklikus változást okoz a hőmérsékletben és az maga után 
vonja a széndioxid koncentráció változásának ciklikusságát 

Az első esetben mindenekelőtt azt kellene megtalálni, hogy mi okozza a széndioxid 
koncentráció változásának ciklikusságát. Erre nézve még semmilyen teória nem ismeretes. Ha 
ezt meg tudnánk magyarázni, a hőmérséklet hasonló változása már az üvegházhatással 
magyarázható lenne. Persze akkor, ha az időbeli anomáliáktól eltekintünk. 

A második esetben meg kell magyarázni a hőmérsékletváltozás ciklikusságát és abból 
levezetni a gázkoncentrációk változását. (Emlékeztetőül: nem csak az ábrázolt széndioxid 
koncentráció, hanem a metáné is hasonlóan változik.) A hőmérsékletváltozás ciklikusságának 
magyarázatára Broecker tett kísérletet, a gázkoncentráció változás elég egyszerűen következik 
a hőmérsékletváltozásból. Közismert, hogy a gázok vízben oldhatósága a hőmérséklet 
növekedésével csökken (vö.: hideg ill. meleg sör, kóla stb. széndioxid megtartó képessége). 
Márpedig a természetes széndioxid körforgásban az élővilág fotoszintézisénél is nagyobb 
szerepe van az óceánok széndioxid elnyelésének ill. kibocsátásának. A légkör melegedésével 
nő az óceánok felső rétegének hőmérséklete is és csökken az oldott széndioxid és más gázok 
koncentrációja. A távozó gázok a légkörbe kerülnek, növelve az ottani gázkoncentrációkat. 

 

 
4.4. ábra. Az óceáni szállítószalag 

Akkor nézzük a Broecker féle hőmérséklet-oszcillációs elméletet. 
„A Broecker-conveyor fő vonása a következő: az Atlanti-óceán északi medencéjében az észak felé áramló 

felszíni víz (Golf-áramlat) Izland közelébe érve még 12-13 fokos, a kanadai és grönlandi hideg légáramlatok 
hatására azonban 2-3 fokra lehűl, és az útközben elszenvedett párolgás következtében a sótartalma is 
szokatlanul magas. Ez a lehűlés oly mértékben megnöveli ennek a sós felszíni víznek a sűrűségét, hogy az óceán 
északi csücskébe érve már nehezebb, mint az ottani mély víz, tehát lesüllyed és a mélyben elkezd délfelé 
áramlani. A továbbiakban az áramlat nagyobb része Afrika megkerülésével jut el a Déli-óceán cirkumpoláris 
áramához, majd a távol-keleti trópusi övbe, ahol felszínre tör, és bonyolult utakon Afrikát ismét megkerülve jut 
vissza az Atlanti-óceán északi részébe. 
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Az áramkör kritikus szakasza az Atlanti-óceán északi medencéjének vízsüllyedési körzete, mert itt a 
legintenzívebb, a legkoncentráltabb az áramlás. Azt is mondhatjuk, hogy itt működik a globális óceáni vízkörzés 
motorja.” 

(Czelnai Rudolf: Kellemetlen meglepetések az üvegházban) 
Vagyis a 4.4. ábraában bemutatott óceáni szállítószalag rendszert a számokkal jelölt 4 

motor tartja mozgásban, ahol is a magas sótartalmú óceáni víz a jég olvadásából származó só-
mentes vízzel érintkezi és a magas sótartalom miatti nagyobb sűrűsége készteti süllyedésre és 
a mélyebb óceáni részek felé való visszafordulásra. A legnagyobb teljesítményű hajtómotor 
az 1-gyel jelölt süllyedés Izland, Skandinávia és a Spizbergák térségében, mert az Észak-
atlanti áramlás nagy vízárama és a trópusokon átáramláskor bekövetkezett só-koncentráció 
növekedés együttes hatása messze meghaladja a többi hajtóteljesítményt. 

Ugyanakkor az Észak-atlanti meleg áramlás által a körzetbe vezetett elképesztően nagy 
hőáram (ami miatt Skandinávia éghajlata sokkal enyhébb, mint a nála délebbre fekvő 
Kamcsatkáé) fokozatosan olvasztja az Arktisz jegét. Az Északi-sarki jég területcsökkenését az 
elmúlt évtizedekben valóban tapasztaljuk (bár ez igen rövid megfigyelési időszak a jelenségek 
idejéhez képest) és általában az emberi tevékenység hatásának tulajdonítjuk. A jég fogy és ez 
elvezethet oda, hogy a sarki jég teljesen elfogy és só-mentes jégolvadék hiányában a hajtóerő 
megszűnik. A keringésben levő elképzelhetetlenül nagytömegű víz lefékeződéséhez 
természetesen évezredek kellenek. Amikor az áramlás intenzitása lecsökken majd az áramlat 
leáll, az észak-atlanti térség erősen lehűl és az egész Föld hőmérsékleti rendszere hatalmas 
változáson megy át (jégkorszak). Ez volt az alapja a 3.2 fejezetben bemutatott víziónak. Csak 
az időléptéke nem stimmel.  

A hőszállítás megszűntével az Északi sarkon megkezdődik a jég akkumulálódása és a 
jégsapka kiterjedése egyre nagyobb lesz. Amikor a jégsapka széle eléggé délre ér, 
megkezdődik a perem olvadása, megjelenik az óceáni víz és az olvadék sűrűségkülönbsége, 
beindul a hajtómotor. A hatalmas, több millió köbkilométernyi víztömeg (aminek minden 
köbkilométere 1 millió tonna) felgyorsításához ismét évezredekre van szükség. Miután 
Broecker feltételezése szerint megfelelő mennyiségű sarki jég akkumulálódásához néhány 
tízezer évre van szükség, máris összejött a nagyjából 100 ezer éves periodicitás. 

Hangsúlyozni kell, hogy ez nem egy bizonyított teória, de nem is zárható ki. Erre legalább 
van egy elmélet, szemben a széndioxid koncentráció periodicitásával, amelyet a hőmérsékleti 
periodicitás hajtóhatása nélkül semmivel nem tudunk magyarázni. 

Ma már a témával foglalkozó kutatók egyre nagyobb hányada kezeli a Broecker-féle 
konvejor elméletet lehetséges hipotézisként. 

4.4. További néhány bizonytalanság 
E fejezetben néhány kiragadott tényező bizonytalanságát mutatjuk be. Ezek között van 

elméleti érték (GWP, relatív hatás), van mért, vagy legalábbis elvben mérhető érték 
(tengerszint emelkedése) és előrejelzési bizonytalanság. 

4.4.1. Az üvegházhatású gázok relatív hatása 
A relatív hatás már szerepelt a 3.1.1 pontban. Az ottani definíció szerint azt mutatja meg, 

hogy az adott vegyület egységnyi tömegű mennyisége hányszor akkora üvegházhatást fejt ki, 
mint egységnyi tömegű széndioxid. Azonban ez a szám sem ilyen egyszerű. A metánra nézve 
ott 32 szerepel. Máshol metánra általában 23 vagy 27, esetenként még kisebb számot adnak 
meg. Akkor mennyi is az annyi? 

Nézzük először a relatív hatás jelentését. Az IPCC harmadik jelentés szerint a relatív 
felmelegítő hatás (global warming potential, GWP) a következő összefüggésből számolható: 
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ahol T a vizsgálat időhorizontja, a az elnyelési tényező (W/m2/kg) és m(t) az egységnyi 
kibocsátásból t idő után még a légkörben tartózkodó mennyiség. Az i index a vizsgált anyagra 
utal, a 0 index a referencia anyagot, esetünkben a széndioxidot jelenti. Látható, hogy a GWP 
értékét erősen befolyásolja a vizsgálat időhorizontja. Az alábbi táblázat néhány üvegházhatású 
gáz átlagos élettartamát különböző időhorizontra számított GWP értékét adja meg: 

 

Gáz élettartam, év 
GWP időhorizontja, év 

20 100 500 
metán, CH4 12 (12) 72 (62) 25 (23) 7,6 (7) 

dinitrogénoxid, N2O 114 (114) 
310 

(275) 
298 

(296) 
153 

(156) 

freon 23 270 (260) 
12 000 
(9 400) 

14 800 
(12 000) 

12 200 
(10 000) 

kén-hexafluorid SF6 3200 (3200) 
16 300 

(15 100) 
22 800 

(22 200) 
32 600 

(32 400) 
 
Az elöl szereplő számok az IPCC negyedik jelentésében (2007), a zárójelben levő értékek 

az IPCC harmadik jelentésében (2001) szereplő értékek. Nagy változás nem abból adódik, 
hogy melyik jelentés értékeit használjuk, hanem abból, hogy mekkora értékelési időhorizontot 
használunk.  

Nos, most már tudjuk, hogy pl. a metánnak mekkora a relatív hatás (GWP) együtthatója? 
Lehet a 3.1.1 pontban szereplő 32? Miért ne? Miért pont az ne lehetne? 

4.4.2. A forrással vagy a nyel ővel van baj? 
A 3.1.1 pontban már utaltunk arra, hogy amíg más gázoknál a légköri koncentráció relatív 

növekedése nem haladja meg a kibocsátás relatív növekedését a természetes (ipari forradalom 
előtti) állapothoz képest, a széndioxid esetében a természetes szint feletti mintegy 5% 
növekményt adó emberi eredetű kibocsátás mellett 35%-kal nőtt a légköri koncentráció az 
eredeti 275 ppm-es szint fölé. 

Miért bántó ez a számpár?  
A kibocsátás és légköri koncentráció kapcsolatának vizsgálatához írjuk fel a légkörben 

tartózkodó széndioxid tömegre vonatkozó differenciálegyenletet. (Mivel a légkör térfogata és 
tömege időben állandónak tekinthető, a koncentráció arányos az ott tartózkodó tömeggel.) 

t a

dM
F F a A M b L M c

dt
= + − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ −  

ahol M a széndioxid tömeg a légkörben, Ft és Fa az évi természetes és antropogén 
kibocsátás, a három negatív előjelű tag pedig a nyelőket írja le.  

Közülük az első a tengerben való elnyelődés (valószínűleg ez az elnyelési folyamat 60%-
a), amelyben A jelenti a tengerfelszín nagyságát a pedig az arányossági tényező. Ez azt írja le, 
hogy az elnyelődés arányos a koncentrációval. Ez nem biztos, de nagy valószínűséggel az 
arányostól nem is térhet el nagyon. A Henry-Dalton törvény értelmében ugyanis egy gáz 
oldhatósága egy folyadékban adott hőmérsékleten egyenesen arányos a gáznak a folyadék 
feletti parciális nyomásával. Ez ugyan nem az anyagáramra vonatkozik, de a növekvő 
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koncentrációhoz (amihez arányosan növekvő parciális nyomás tartozik) növekvő 
anyagáramnak is kell tartoznia. 

A második nyelő tag az élővilág hatása, amely döntően a fotószintézis. Ez a folyamat adja 
a nyelőkapacitás kb. 40%-át2. Az összefüggésben b egy konstans, L pedig a fotószintézisben 
résztvevő mennyiség (zöldtömeg vagy felület). E folyamat esetében már kimutatták az 
arányosságot, azaz a széndioxid koncentráció növekedésével bizonyítottan nő a fotószintézis 
anyagárama.  

A harmadik tag egy feltételezett koncentrációtól független c nyelési tag, állandó évi 
anyagforgalommal. Ilyen folyamatot jelenleg nem ismerünk, csak a differenciálegyenlet 
megoldása miatt kell feltételeznünk a létét. 

A differenciálegyenlet megoldása stacioner esetre (dM/dt = 0): 

t aF F c
M

a A b L

+ −=
⋅ + ⋅  

Abban az esetben, ha c = 0 (ami valószínű) és a nevezőben A és L állandó, a tömeg arányos 
a két forrásintenzitás összegével, azaz 5% növekedést kéne mutatnia. Az, hogy Fa nem 
állandó, hanem időben növekvő, az arányoshoz képest kissé elmaradó tömeg- és 
koncentrációnövekedést eredményez (az akkumulálódás időigénye miatt). 

Mivel a tömegnövekedés hétszeresen haladja meg a kibocsátás növekedését, a fenti 
feltételezések valamelyike nem teljesül. Miután a természetes kibocsátás, a tengerek felszíne 
nem változik, a fotószintézis b arányossági tényezője jó valószínűséggel állandó, három 
lehetőség marad: 

• A tengerek elnyelése nem arányos a koncentrációval, azaz a időben változó. 
Ez – mint említettük – nem mond ellent a Henry-Dalton törvénynek, de a 
konstans olyan mértékű változást, amely a hétszeres arányt magyarázná, nem 
tarthatjuk valószínűnek. 

• Lehet, hogy a c ≠0. Ahhoz, hogy a nem azonosítható, állandó intenzitású 
nyelési folyamat ekkora változást idézzen elő, neki kell képviselnie a összes 
nyelőkapacitás mintegy 2/3-át. Ezt a folyamatot először is meg kéne találni. 

• Amiről biztosan tudjuk, hogy nem állandóm, az a fotószintézisben résztvevő 
növényi tömeg (L). A Föld fotószintézis kapacitásának döntő többségét 
(eltérő vélemények szerint 70-85%-át) a trópusi esőerdők teszik ki. Azok 
kiterjedése pedig folyamatosan csökken. 

A trópusi esőerdők kiterjedésének csökkenését a St. Ruprecht-i Famúzeum (Ausztria, 
Steiermark) tablója alapján a 4.5. ábra mutatja. A térképen zölddel jelölt terület az esőerdők 
jelenlegi területe, a szárazföldek területének kb. 6%-a. Az 1940 óta eltűnt esőerdők területét 
mutatja a térkép barna színnel. 1940-ben az összes területük a szárazföldek területének kb. 
10%-a volt, tehát ebben az időszakban az esőerdők 40%-át irtották ki. És az erdőirtások nem 
1940-ben kezdődtek. Jelenleg az esőerdők területe évi 200 000 km2-rel, azaz két 
Magyarországnyi területtel csökken. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy önmagában ez a folyamat 
sem indokolhatja a 35% növekményt. 

Az előzőek fényében sürgős feladat lenne tisztázni, hogy a milyen arányban tehető 
felelőssé a légköri széndioxid koncentráció növekedéséért  

• az emberi tevékenységből származó többletkibocsátás, 
• az esőerdők kiirtása, 

                                                 
2 Meg kell említeni, hogy egyes források eltérően adják meg a természetes karbon-forgalom adatait. Pl. a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium http://klima.kvvm.hu/ honlapján a 40-60% arány fordítva szerepel 
az itt leírthoz képest. Igaz, ott az összes forgalom 210 Gt C/év, ami nagyobb a leggyakrabban megjelölt 
150…180 Gt C/év értéknél. A többlet a fotószintézisnél jelentkezik. 
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• az óceáni elnyelés nem arányos volta, 
• a nem azonosított konstans nyelő. 

Ezek tisztázása után világosabb lesz a kép, hogy mi ellen mekkora erőkkel kell és érdemes 
küzdeni. 

 
4.5. ábra. Az esőerdők területének csökkenése 1940-től napjainkig 

4.4.3. Tengerszint emelkedés 
Mint a 3.1.1 pontban már rámutattunk, jelentős a bizonytalanság a tengerszint emelkedés 

vonatkozásában is. A NASA TOPEX/Poseidon projektje 1992. évi indulása óta lehetséges a 
tengerszintváltozás pontosabb, műholdas megfigyelése. A mérések szerint azóta 3.1 ± 0.4 
mm/év emelkedés következett be. A megelőző időszakok bizonytalansága azonban az itt 
jelzett 13%-nál sokkal nagyobb. 

 
4.6. ábra. Tengerszintváltozási adatok 

A parthoz viszonyított változás például -9,1 mm/év (azaz tengerszintsüllyedés) volt a 
Louisiana-i partoknál az elmúlt 100 év alatt, míg Alaszkában ugyanakkor 6..8 mm/év 
látszólagos növekedést mértek. A mért növekedés Amsterdamban 1,5 mm/év az utolsó 150 
évben. Nyilvánvalóan az eltérések a földkéreg egyes részeinek eltérő mozgásából adódnak.  

A Velencében észlelt látszólagos átlagos vízszintemelkedés okának az épületek súlya 
miatti süllyedést tartják. 

A 4.6. ábra. Tengerszintváltozási adatokadataiban figyelemre méltó, hogy a különböző 
helyek mérési adatai között meglehetősen nagy az eltérés. Ez különösen a b) ábrarészben 
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látható. Az a) ábrarészen látható XX. századi adatok érdekessége, hogy nagyjából egyenletes 
növekedést mutat, miközben 1940 és 1980 között a felszíni átlaghőmérséklet csökkent, és 
utána kezdődött gyors hőmérsékletemelkedés. Ezt látszik alátámasztani a 4.7. ábra is. Ebből 
következtethetünk arra, hogy néhány évtized nem számít, de akkor vajon néhány évszázad 
számít-e? Ha ekkora a késleltetés, mi volt a XIX. századi emelkedés oka? Vagy a mostani 
tengerszint emelkedés még a tízezer évvel ezelőtti felmelegedés következménye? 

 
4.7. ábra. Tengerszint változás 1870-től 

Az IPCC 3. értékelő jelentése a szintemelkedés okait és értékeit a következő számokkal 
adja meg a 2100-ig terjedő időszakra: 

• hőtágulás: 110…430 mm 
• gleccserek olvadása: 10…230 mm 
• Grönlandon tárolt jég változása: -20…90 mm 
• Antarktiszon tárolt jég változása: -170…20 mm 
• a jégtakaró késői válasza az eddigi 

felmelegedésre 0…55 mm 
• az örökfagy területeinek olvadása 0…5 mm 
• üledékek lerakodása nem tudni 
• összesen 110…770 mm 

Azon túlmenően, hogy az összeg sehogy sem jön ki a részszámokból, az egyes részértékek 
bizonytalansági sávja is jelzi tudásunk sekélyességét. Érdemes felfigyelni arra – hogy eddigi 
ismereteinkkel ellentétben – az Antarktiszon valószínűbbnek ítélik a növekvő jég 
felhalmozódást, ami negatív szintváltozás (szintsüllyedést) eredményez. 

Hát, ennyit tudunk. 

4.5. Hőmérsékletváltozás a XXI. században 
Ilyen bizonytalan alapokon számos forgatókönyv készült a XXI. században várható 

klímaváltozás számszerű viszonyainak leírására. Miután az IPCC (International Panel of 



 34 

Climate Change) a más forrásokból származó eredményeket is összegyűjtötte, mi csak az 
IPCC jelentések (http://ipcc.ch/) ismertetésére szorítkozunk.  

 
4.8. ábra. Az IPCC 3. értékelő jelentésének előrejelzései 

A 4.8. ábra az IPCC 3. 2001-ben elkészült értékelő jelentésének legfontosabb 
előrejelzéseit mutatja be a XXI. századi változásokra vonatkozóan. Az ábrában a különböző 
vonalak és jelzések eltérő fejlődési forgatókönyvekre utalnak. Eltérnek a szcenáriók a 
népességszám, a gazdaság, a technológia feltételezett fejlődési ütemében, valamint a 
számításokhoz alkalmazott energia-mix összetételében. 

Látható, hogy minden egyes forgatókönyvhöz hozzá lehet rendelni a kibocsátások görbéit 
(más kérdés, hogy egy 100 évre előre szóló feltételezésnek lehet-e köze a valósághoz). A 
koncentrációk vonatkozásában már vitatható, hogy vonallal kell-e jelölni – ahogy tették – 
vagy szélesedő sávokkal, tekintettel a légköri akkumuláció 4.4.2 pontban bemutatott 
bizonytalanságaira. 

Az ábra (d) része már egyre szélesedő sávokkal – jelezve a bizonytalanságot – ábrázolja a 
várható hőmérséklet alakulását. A középértékek 2 és 4,6 fok közé emelkednek 2100-ra, ami jó 
összhangban van a 3.1.2 pontban már említett 3,4ºC középértékkel, amely már a jelentést 
megelőzően is forgalomban volt. Az egyes szcenáriók belső hőmérsékleti bizonytalanságai (a 
tölcsérek) szélesítették ki a tűrésmezőt az 1,4…5,8ºC tartományra. 

Hasonló bizonytalanságot mutat a tengerszint emelkedés előrejelzése, amelyben a 
középértékek 30…50 cm-ig jut el. Ez nem is jelent nagy bizonytalanságot. A tölcsérek 
következtében viszont a tűrésmező a 10…85 cm sávra szélesedik. Ez kb. fele-négyszerese a 
XX. századra készült legvalószínűbb becsléseknek. 
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4.9. ábra. Az IPCC 4. értékelő jelentésének hőmérsékleti előrejelzése 

A 2007-ben publikált 4. értékelő jelentésből már csak a hőmérsékleti előrejelzést mutatjuk 
be (4.9. ábra). Az értékek ugyan nem nagyon jelentősen, de mérsékelten csökkentek. A 
középértékek 1,8ºC és 4,0ºC közé csökkennek, a tűrésmezők pedig – amelyek itt a jobbszéli 
szürke oszlopok formájában jelennek meg – 1,1ºC és 6,4ºC tartományra szélesednek ki. 

Ugyanebben a jelentésben tengerszint emelkedés tartománya 0,18…0,59 m, szintén némi 
csökkenést mutat és mindenképpen a bizonytalanság beszűkülését jelzi az előző jelentéshez 
képest. (Persze azt, hogy a 2000 körüli 3 mm/év műholdas mérésekből számított 
szintemelkedés – a rövid észlelési idő ellenére – nem valószínűsít a XX. századra becsült 18 
cm-nél kisebb változást, talán hosszadalmas számítgatások nélkül is megelőlegezhettük 
volna.) 

Minek tudhatók be ezek a nagy bizonytalanságok? 
A gond már a kiindulásnál, a forgatókönyveknél kezdődik. Meg kell mondani a XXI. 

század elején, hogy mi fog történni a népességben, a gazdaságban és az energetikában 2100-
ig. Ez olyan, mintha 1901-ben vagy 1907-ben kellett volna megjósolni mi lesz a XX. század 
végéig. Lesz-e világháború? (Ez főleg a gazdasági hatása miatt érdekes.) Lesz-e gazdasági 
világválság? (Ezt 2008 végén már egészen másképp látjuk, mint akár 2007-ben.) És főleg: 
hogy fog alakulni az energiahordozó szerkezet? 1900-ban a világ olajtermelése 20 millió t 
volt, a jelenleginek ½%-a. Gondolhattak-e az atomenergiára? A neutront – ami nélkül a 
láncreakciónak még a gondolata fel sem merülhet – majd csak 1932-ben fogják felfedezni. 
Vagy arra számítunk, hogy a XXI. század már nem hoz új felismeréseket? Elbutulunk? 

Ha ezeken túl is tesszük magunkat és felállítunk emissziós forgatókönyveket, akkor is 
kérdéses a nyelők szerepe és a légkörben maradó koncentráció meghatározásában már 
bizonytalanságok vannak. Ez a bizonytalanság talán a legkisebb, persze csak akkor, ha 
pontosítjuk az esőerdők szerepét készítünk az energiaprognózis mellé egy erdőirtási tervet is. 

Most jön a bizonytalanság legnagyobb tétele: a meteorológiai következmények, az óceáni 
és légköri rendszer reakciói. A pozitív és negatív visszacsatolások (felhőzet, jéggel 
borítottság, áramlások módosulása stb.) jellegét többé-kevésbé ismertek, de nagyságukat és 
főleg eredőjüket homály fedi. 

Következő kérdés az aeroszolok, szulfátok és más szennyezőanyagok mennyiségi 
viszonyainak alakulása és hatásuk leírása. 
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Végül már csak azt a kérdést kell feltenni, hogy biztosak vagyunk abban, hogy a 
felmelegedés nagyobb kárt fog okozni, mint amennyit ma – nem mindig indokolt – 
ellenintézkedésekre költünk? 

Nem emlékeztet ez egy bizonyos búsképű lovagra, aki rendületlenül küzd – még nem 
tudja, hogy karjukkal csapkodó óriások vagy szélmalmok ellen – csak azért, hogy 
küzdhessen? 
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5. Az energiafelhasználás széndioxid kibocsátása 
A jegyzet eleje a klímára és az energiafelhasználásra vonatkozó tényeket foglalta össze, 

majd a klímaváltozással kapcsolatos mítoszokat mutatta be és összefoglalta azokat a 
kételyeket, amelyek a médiában evidenciaként kezelt logikai láncolattal szemben ébrednek. 
Láthattuk, hogy tudásunk sok vonatkozásban nagyon bizonytalan. Egy dolog azonban biztos: 
a légkör széndioxid koncentrációja folyamatosan nő és ennek – legalábbis az egyik – oka az 
antropogén széndioxid kibocsátás, amely zömében a tüzelőanyagok felhasználásából 
származik. Ezeket a folyamatokat tekintjük át a jelen fejezetben 

Kétségtelen tény, hogy az üvegházhatású gázok közül a széndioxid fejti ki a legnagyobb 
hatást és kétségtelen, hogy az antropogén eredetű széndioxid döntő többsége az égési 
folyamatokból, vagyis az energiafelhasználásból származik.  

Ezért – függetlenül attól, hogy hiszünk-e a klímaváltozásban – fontos, hogy tisztában 
legyünk az energetikai folyamatok széndioxid termelésének mennyiségi viszonyaival. 

Az energetika széndioxid termelése a berendezések előállításához kapcsolódó és az 
energiatermelési folyamathoz kapcsolódó kibocsátásokból áll össze. Összességében a 
második folyamat a domináló, a berendezések előállítása az összes kibocsátásnak kevesebb, 
mint 10%-át okozza. Ráadásul annak nagy része is berendezésgyártás energia-
felhasználásához kapcsolódik. Nem energia-felhasználáshoz kapcsolódó kibocsátások – pl. a 
cementgyártásnál bekövetkező technológiai kibocsátás – összességében igen csekély a 
tüzelésekhez képest. Ezért elsősorban a tüzelések és ezen belül az energiatermelés 
kibocsátását kell vizsgálnunk. Ezen belül kiemelten vizsgáljuk azt a két technológiát, amelytől 
a széndioxid kibocsátás lényeges csökkentését várják: a kapcsolt energiatermelést és a 
biomassza felhasználást. 

5.1. Tüzelés széndioxid kibocsátása 
 
Azoknál a szennyezőanyagoknál, amelyek a tüzelőanyag valamely komponenséből 

keletkeznek, a fajlagos keletkezési tényező az alábbi általános formában számítható: 
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i
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f
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ahol A a kiinduló anyag tömegaránya a tüzelőben, c1 a szennyezőanyagba átmenő 
részaránya, c2 pedig az átalakulás során a keletkező szennyezőanyag és a kiinduló anyag 
tömegaránya (Gács és Katona, 1998).  

Tiszta karbon égése esetén a széndioxid kiinduló anyaga, azaz a karbon teszi ki a teljes 
tüzelőanyag mennyiséget vagyis a karbontartalom A = 1 (100%). Tökéletes égénél a teljes 
karbon-tartalomból széndioxid lesz, azaz c1 = 1. A  
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kémiai reakció során bekövetkező tömegnövekedési arány pedig c2 = 44/12 = 3,667. 
Ezekkel a számokkal a tiszta karbon égés fajlagos széndioxid termelése: 
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Széntüzelés esetén a fajlagos széndioxid termelés a fenti számtól némileg eltérhet. A szén 
hidrogén és kéntartalma hozzájárul az égés során felszabaduló hőhöz, de nem vesz részt a 
széndioxid termelésben, vagyis csökkenti a fajlagos keletkezést. 1% hidrogéntartalom 3…3,7 
g/MJ-lal, 1% kén pedig kb. 0,3 g/MJ-lal csökkenti az értéket. A nedvességtartalom a 
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fűtőértéket csökkenti, így a fajlagos keletkezést növeli, hozzávetőlegesen százalékonként 0,1 
g/MJ-lal. 

Valós szenek esetén a fajlagos széndioxid keletkezés 90…110 g/MJ között szokott lenni. 
Földgáz esetén a fő komponens a metán, égési reakciója: 

4 2 2 22 2

16 64 44 36

CH O CO H O

g g g g

+ = +
+ = +  

Ebből 55 g/MJ fajlagos széndioxid keletkezés adódik. Valós földgáz tartalmaz pár százalék 
metánnál nehezebb (nagyobb C/H arányú) komponenst, kisebb mértékben széndioxidot is, ez 
a fajlagos értéket általában kb. 57 g/MJ-ra növeli. 

Olajlepárlási termékek fajlagos kibocsátása a C/H arány függvényében 70 és 80 g/MJ 
között változhat. Könnyű desztillátumokra (pl. benzin) az alsó határ, a lepárlási maradékra a 
felső határ közeli értékek jellemzőek.  

5.2. Villamosenergia és h őtermelés fajlagos kibocsátása 
Az előző pontban bemutatott fajlagos széndioxid keletkezési adatok a tüzelőanyaggal 

bevitt hőre vonatkoztatott értékek. Célunk azonban nem a hőbevitel, hanem hasznos termék 
(hő vagy villamosenergia) előállítása. A termelési folyamat jellemzője a termékegységre 
fajlagosított érték. Az energiaátalakítási folyamat hatásfokának (η) figyelembevételével: 

 

f
g

η
=

 

A hő vagy villamosenergia előállítása egymástól független folyamatokban jól 
meghatározható hatásfokkal jellemezhető. A szokásos értékei közvetlen hőtermelésnél 
80…92%, esetenként (pl. kondenzációs kazánoknál) elérheti, sőt meghaladhatja a 100%-ot is. 
(Ebben nincs semmi ellentmondás az energia-megmaradással, csak a bevitt hő helytelen 
definíciójából következik: a tüzelőanyagokat fűtőértékükkel jellemezzük, noha a valódi 
kémiai energiatartalom a fűtőértéknél néhány százalékkal magasabb égéshő.) 

A fentieknek megfelelően egy nagyon jó hatásfokú kondenzációs gázkazánnál g = 55 g/MJ 
hasznos hőre vetített fajlagos kibocsátás érhető el, egy átlagos (η ≈ 90%) gázkazánnál 60…65 
g/MJ, széntüzelésű kazánnál 110…140 g/MJ a várható érték. 

Villamosenergia-termelésnél a termék mennyiségét nem MJ-ban, hanem inkább kWh-ban 
szokás megadni (1 kWh = 3,6 MJ), így a fajlagos kibocsátás g/kWh mértékegységű lesz. 
Néhány jellemző példát a következő táblázat mutat be: 

5.1 táblázat. Tipikus erőművek fajlagos széndioxid kibocsátása 
Tüzelőanyag körfolyamat hatásfok g, g/kWh 
földgáz hazai átlagos 36% 570 
földgáz korszerű 55% 370 
szén hazai átlagos 25% 1500 
szén korszerű 45% 840 

A táblázatból jól látható, hogy a hatásfok milyen jelentős mértékben befolyásolja a fajlagos 
széndioxid kibocsátást. 

Villamosenergia-termelésnél figyelembe szokták venni a közvetlen tüzelőanyag 
felhasználásból származó kibocsátás mellett az erőmű építése, tüzelőanyag-ellátása és 
üzemeltetése során fellépő közvetett széndioxid kibocsátást is. Erre vonatkozóan gyűjtött 
össze adatokat az MVM (2008) tanulmány. 

A létesítés széndioxid kibocsátása elsősorban az anyagfelhasználáshoz kapcsolódik. Erre 
vonatkozó adatokat az 5.2 táblázat mutat be. A táblázatban feltüntettük a teljes közvetett 
energiaigényt is. Ebben bennfoglaltatik a létesítéshez kapcsolódó teljes alapenergia 
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felhasználást, amely tartalmazza az alapanyaggyártás, berendezésgyártás, építés-szerelés stb. 
energiaigényét. Fosszilis tüzelőanyagú és atomerőművek esetén a tartalmazza a tüzelőanyag 
vagy urán bányászatának, szállításának stb. valamint a hulladékok (radioaktív hulladék, 
pernye stb.) kezeléséhez kapcsolódó kibocsátást. Ugyanebben a táblázatban szerepel az ún. 
energia-visszatérülési idő is. Ez azt mutatja meg, hogy mennyi ideig kell az erőműnek 
energiát termelni, hogy visszatérítse a létesítéséhez elhasznált energiát. 

5.2 táblázat. Erőműtípusok építésének anyag- és energiaigénye 
Erőmű típus Fajlagos anyagigény, kg/GWh Közvetett 

energiaigény 
kWhpr/kWh 

Energia 
visszatérülési 

idő, hónap 
vas réz bauxit 

széntüzelésű 2310 2 20 0,3 3,6 
lignittüzelésű 2100 8 19 0,17 2,7 
gáztüzelésű G/G 1207 3 28 0,17 0,8 
atomerőmű 420-445 6 27 0,07 2,9 
naperőmű PV 5350-7300 240-330 2040-2750 0,67-1,24 76-141 
szélerőmű 3700 50 32 0,07 6,4 
vízerőmű 2400 5 4 0,04 10,9 

5.3 táblázat. Erőműtípusok közvetlen és közvetett széndioxid kibocsátása, g/kWh 
Erőmű típus Közvetlen 

kibocsátás 
(tüzelés) 

Közvetett kibocsátások Összes 
kibocsátás létesítés működés, 

karbantartás 
metán 

szökés† 
létesítmény 

bontása 
széntüzelésű 886,81 3,60 31,97 52,86  975,24 
LNG G/G* 407,47 2,68 100,94 7,73  518,83 
atomerőmű, PWR  2,38 25,86  0,42 28,66 
vízerőmű  9,33 1,93   11,26 
geotermikus  5,31 9,72   15,03 
naperőmű, PV  41,08 12,33   53,41 
szélerőmű  21,21 8,29   29,49 

* LNG = Liquefied Natural Gas, cseppfolyósított földgáz 
† Metán szökés a tüzelőanyag kitermelés és feldolgozás folyamán lép fel. A metán széndioxid egyenértékbe 

van átszámolva 
Az 5.3 táblázatban néhány erőműtípus közvetlen és közvetett fajlagos széndioxid 

kibocsátásait foglaltuk össze szintén az MVM (2008) tanulmány adatai alapján, amely 
ezeknél az adatoknál egy Japánban készült tanulmányt idéz (ezért hiányzik a táblázatból a 
fölgáz tüzelésű kombinált ciklusú (G/G) erőmű). 

5.3. Kapcsolt energiatermelés széndioxid kibocsátás a 
A kapcsolt energiatermelés az energia-megtakarítás egyik leghatékonyabb eszköze. 

Lényege, hogy a hőtermelést és a villamosenergia-termelést egy folyamatban valósítjuk meg, 
a kapcsolt energiatermelés vesztesége lényegesen kisebb lehet, mint ha a két termék 
előállítását két külön folyamatban hajtjuk végre. 

Kapcsolt energiatermelés megvalósítható: 

• gáz/gőz kombinált ciklusú blokkokban, 

• gőzkörfolyamatú erőművi egységekkel, 

• gázturbinás erőművekben, 

• gázmotorokkal, 

• mikro-gázturbinákkal, 
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• üzemanyagcellákkal. 
A felsorolás a teljesítmények nagyságának sorrendjét is mutatja. A gáz/gőz kombinált 

ciklusú blokkok általában legalább 50-80 MW villamos teljesítményűek. A gőzerőművi 
kapcsolt energiatermelés 10-20 MW villamos teljesítmény felett gazdaságos, a gázturbinás az 
1-200 MW tartományban, a gázmotoros 0,3-5 MW-os egységekkel, a mikro-gázturbinák 0,1 
MW körül. Az üzemanyagcellák jelenleg még nem olyan elterjedtek, hogy gazdaságosságuk 
tartománya meghatározható legyen, a kísérleti példányok a tized MW és a MW tartományban 
készültek. 

Az 5-1. ábra egy ellennyomású gőzkörfolyamatú kapcsolt energiatermelés átlagos, 
jellemző energiaáramait mutatja be. A számpéldában a kapcsolt energiatermelés 30 egységnyi 
hőmegtakarítást eredményez a külön hő- és villamosenergia termeléshez képest (100 egység 
tüzelőhő 130 helyett), ami a kiadott távhőre vonatkoztatva 30/65=0,46 fajlagos 
hőmegtakarítást, az eredeti tüzelőanyagra vetítve 30/130 = 0,23 relatív megtakarítást jelent. 

 
5-1. ábra. Kapcsolt energiatermelés energiaáramai 

Kapcsolt energiatermelés más típusú körfolyamatokkal is megvalósítható, a fő jellemzők is 
lehetnek erősen eltérőek. Abban azonban megegyeznek, hogy az elérhető tüzelőanyag-
megtakarítás és vele párhuzamosan a kibocsátás csökkenés jelentős értékeket érhet el. 
Általánosságban a kapcsolt energiatermelés haszna a következő módon írható le: 

Külön-külön megtermelésnél a kondenzációs erőmű ill. a fűtőmű tüzelőhő felhasználása 
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ahol E és 0Q&  a megtermelt villamos- ill. hőteljesítmény KEη  és FMη  pedig a kondenzációs 

erőmű ill. a fűtőmű hatásfoka. A fűtőerőműben megvalósított kapcsolt termelés két jellemzője 
a mennyiségi hatásfok (FEη ) és a kiadott hőre vetített fajlagos villamosenergia-termelés (σ): 
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ahol ,ü FEQ&  a fűtőerőmű tüzelőhő felhasználása, kiQ&  pedig a fűtőerőműből kiadott 

hőteljesítmény. Ez utóbbi a központos hőellátás elosztórendszerének veszteségei miatt 
valamivel nagyobb, mint a fogyasztó által igényelt hőteljesítmény. A központosított hőellátó 
rendszer többletveszteségeit a 
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    70 

kapcsolt energiatermelés külön hő- és villamosenergia termelés 

veszteség 35 

veszteség 15 veszteség 10 

Tüzelőhő megtakarítás: 
55 + 70 – 100 = 25 
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hatásfokkal írhatjuk le. Az eddigiek összevetéséből levezethető a kapcsolt 
energiatermeléssel elérhető megtakarítás: 
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A fajlagos hőmegtakarításnak az egységnyi fűtési hőigényre vetített megtakarítást 
nevezzük (ez volt az 5-1. ábra számaival 0,46):  
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Definiálhatjuk az eredeti hőfelhasználásra vonatkoztatott relatív megtakarítást is: 
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amelynek az értéke az 5-1. ábra számaival 0,23 volt. 
A fajlagos hőmegtakarítás összefüggésében szereplő értékek némelyike kisebb, más része 

nagyobb változékonyságú. Nem tévedhetünk sokat, ha azt mondjuk, hogy a fűtőmű és a 
kapcsolt energiatermelés (fűtőerőmű) hatásfoka 0,85…0,9, a központos hőellátás 
többletvesztesége pedig kb. 10%. A kondenzációs (nem kapcsolt) villamosenergia-termelés 
hatásfoka és a fajlagos villamosenergia-termelés (σ) a megvalósítás módjától függően széles 
határok között változhat. A fajlagos hőmegtakarítás számított értékeit mutatja be az 5-2. ábra 
e két jellemző függvényében.  

Az ábrában bejelöltünk néhány jellegzetes mezőt. Az A jelű mező jellemzi a gőzerőművi 
termelést (ηKE = 35…40% és σ = 0,3…0,4), a B mező a belsőégésű (gáz)motoros kapcsolt 
energiatermelést (ηGM = 40% és σ = 0,9 körül) és a C jelű a kombinált ciklusú gáz/gőz 
erőműben történő villamosenergia ill. kapcsolt termelést (ηKE = 55% körül és σ = 0,9…1). 

A D mező mutatja a legnagyobb megtakarítást, ami abban az esetben jellemző, ha korszerű 
kombinált ciklusú kapcsolt termelést valósítunk meg és avval váltjuk ki a jelenlegi színvonalú 
gőzkörfolyamatú erőműveinket. 

Az 5-3. ábra a kapcsolt energiatermelés relatív hőmegtakarítását mutatja be. az előző 
jelölésrendszer szerint. 

Jelenlegi realitásainkat tekintve (mindenhol gáz!) nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy 
mind a kapcsolt energiatermelés, mind a kiváltott két külön termelő létesítmény földgáz 
üzemű, amelyekre egységesen az 5.1 fejezetben már megadott

2 , 56 1 g/MJCO gázf = ±  fajlagos 

széndioxid kibocsátási tényező vehető figyelembe. 
Evvel a kapcsolt energiatermeléssel elérhető fajlagos széndioxid kibocsátás csökkenés: 

, 2 2 2

1 1 1 1
meg CO CO meg CO

FM FE kp kp KE FE

f f
  σα = ⋅α = ⋅ − + ⋅ −  η η ⋅η η η η   

 

A kapcsolt energiatermeléssel elérhető fajlagos széndioxid kibocsátás csökkenés fenti 
összefüggés szerint számított értékét az előzőekkel azonos szerkezetű diagramban az 5-4. 
ábra mutatja. Az ábrában vízszintes vörös vonallal bejelöltük a földgáztüzelésre vonatkozó 57 
g/MJ értéket is. Figyelemreméltó, hogy a fajlagos csökkenés esetenként ezt az értéket is 
meghaladja. 
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5-2. ábra. Kapcsolt energiatermelés fajlagos hőmegtakarítása 

 
5-3. ábra. Kapcsolt energiatermelés relatív hőmegtakarítása  
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5-4. ábra. Kapcsolt energiatermeléssel elérhető fajlagos kibocsátáscsökkenés 

A kapcsolt energiatermeléssel elérhető relatív széndioxid kibocsátás csökkenés értékét nem 
kell külön ábrázolni, az arra vonatkozó összefüggés és ábra is teljesen megegyezik a relatív 
hőmegtakarítással. Legalábbis abban az esetben, ha a tüzelőanyag a három létesítménynél 
azonos, ekkor ugyanis a számlálót és nevezőt ugyanazzal a fajlagos kibocsátással kell 
szorozni. 

Némileg bonyolódik a helyzet, ha a három összehasonlított létesítmény nem azonos 
tüzelőanyagot használ és ezért eltérő a fajlagos kibocsátásuk. Ekkor 
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Erre vonatkozóan a sok változó miatt nem lehet általános érvényű ábrát bemutatni, minden 
esetet egyedileg kell értékelni. Azt azonban részletes számítások nélkül is könnyű belátni, 
hogy a kapcsolt energiatermelés mindig jelentős széndioxid kibocsátás csökkenést 
eredményez, ha a kiváltott egycélú villamosenergia-termelés fajlagos széndioxid kibocsátása 
nem nulla. Márpedig semmi okunk nincs feltételezni, hogy a kapcsolt energiatermelés miatt 
az atomerőművi vagy a vízerőművi termelés fog csökkenni. 

Nem tartozik szorosan jelen témához, de meg kell említeni azt a kérdést, hogy mennyit ér 
ez a széndioxid kibocsátás csökkenés. Az 5-4. ábra szerint gázmotoros kapcsolt 
energiatermelés esetén 60…80 g/MJ fajlagos kibocsátás csökkenés következik be. Ez – 
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figyelembevéve a σ = 0,9 körüli energia arányt és a 3,6 MJ = 1 kWh átszámítást – 250…320 
g/kWh villamosenergiára vetített csökkenést jelent. Ennek értéke 20 EUR/t kibocsátási jog 
árral és a február-márciusi 300 Ft/EUR árfolyammal számolva is csak 1,5…2 Ft/kWh. Ennyi 
a közösség haszna a kapcsolt energiatermelésből. A többi haszon a termelőnél keletkezik. 

5.4. Biomassza energetikai hasznosítása és hatása a  CO2 
kibocsátásra 

Az elmúlt években egyre több szó esik a megújuló energiahordozók felhasználásról, mint a 
CO2 kibocsátás csökkentésének lehetséges megoldásáról. Ennek terjedő formája a szél-, a 
nap-, a geotermikus- és vízenergia felhasználása mellett a biomassza hasznosítása energetikai 
célokra. Ennek forrásai lehetnek energianövények termesztése során előállított termékek, 
melléktermékek, eladhatatlan (mezőgazdasági) készletek vagy a hulladékok.  

Elterjedt az a vélekedés, hogy a biomassza eltüzelése csak a légkörből megkötött karbont 
juttatja vissza a légkörbe, így nem jár széndioxid többlettel. Emellett számos érv és ellenérv 
hangzik el. Itt érdemes megjegyezni, hogy a ma használt fosszilis energiahordozók évmilliók 
alatt szintén biomassza eredetű anyagokból kémiai és biológiai folyamatok eredményeként 
keletkeztek. Lényeges eltérés csak a szilárd formában tárolás időtartamában van. 

Először gondoljuk végig, miért tartjuk előnyösnek a légköri széndioxid szempontjából a 
biomassza felhasználást! 

A triviális válasz: mert csak azt a karbont juttatjuk vissza légkörbe, amit a növényzet 
onnan megkötött. Ez a mondat persze a szénre is igaz, csak az időtényező más. 

A tűzifa vagy energianövény elégetéskor körülbelül ugyanannyi széndioxidot juttat a 
légkörbe, mint a szén. (A 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint még 
valamivel többet is.) Azért ítéljük – felületes vélemények alapján – mégis széndioxid-
semlegesnek, mert a széndioxiddá váló karbont mostanság (néhány hónapja, éve, esetleg 
évtizede) vonta ki a növény a légkörből. A reális megítélés nagyon eltérő lehet attól függően, 
végül is mit égetünk el és milyen átalakítások után. A három halmazállapot ismeretében talán 
nem meglepő, hogy alapvetően három hasznosítási mód van: 

• szilárd állapotban: égetés; 
• cseppfolyós állapotban: motorhajtóanyaggá alakítás; 
• gázhalmazállapotban: biogázzá alakítás. 

Tekintsük át a fotoszintézist és az itt felsorolt felhasználási módokat az üvegházhatás 
szempontjából. 

5.4.1. Fotoszintézis 
Az energetikai célokra hasznosított, illetve hasznosítható növények a napenergiát 

fotoszintézis segítségével hasznosítják: 

6 CO2 + 12 H2O + fényenergia = C6H12O6 + 12 H2O + 6 O2 

A transzformáció hatásfokáról képet kaphatunk, ha a fotoszintézis leegyszerűsített kémiai 
egyenletét 1 kg tömegű primer szerves anyag előállítására írjuk fel: 

1,071 CO2 + 1,253 H2O + 11,849 x 106 J = C6H12O6 + 0,599 H2O + 1,185 O2 

Ez azt jelenti, hogy fotoszintézis útján 1 kg tömegű biomasszához (egyszerű cukorhoz) 
11,849 MJ energiára (napenergiára) van szükség. A keletkezett biomassza elméleti 
energiatartalma (égéshője) az alkotók alapján: 

Hi = 338 C + 1420 H x O/8 = 338 x 0,25 + 1420 x 0,5 x 0,25/8 = 191 kJ/kg 

az energia-transzformáció hatásfoka: 
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0,191 /11,849 = 1,61 %. 

Ez első pillantásra alacsonynak tűnhet, de ha ugyanilyen célú folyamatot nem 
fotoszintézissel, hanem szintetikus úton valósítunk meg, az eredmény még alacsonyabb 
hatásfokú lesz.  

A valóságban lejátszódó fotoszintézis valóságban ennél lényegesen összetettebb, 
fotofizikai, fotokémiai, redox és enzimatikus reakciók bonyolult sorozata, és számos 
környezeti tényező gyakorol rá hatást. A vizsgálatok szerint az átalakítási hatásfok a 
mérsékeltégövi növények többségénél, így az energiafű vagy a fásszárú energianövények 
esetében csak 1% körüli. Kiugróan magas értéket a cukornád esetén találunk, amelynél 
elérheti a 3,5%-ot is. 

Az éves átlagos fényintenzitás Magyarország területén 133…149 W/m2 (4200…4700 
MJ/év/m2). Ebből – 1% átlagos hatásfokkal számolva – 42…47 MJ/év/m2 biomassza lehet, 
ami egy picit több mint egy liter kőolaj energiatartalma. Eszerint – a megszokottabb 
mértékegységet használva – 420…470 GJ/év/ha energiahozam várható el hazai viszonyaink 
között. És ez, ideális fotoszintézist megvalósító növény esetén sem haladhatja meg ennek kb. 
másfélszeresét, a reális értékek a 250…350 GJ/év/ha tartományban valószínűsíthetők. 

5.4.2. Biomassza tüzelés 
A legegyszerűbb – és legősibb – felhasználási mód. Jelenleg is a világ alapenergiahordozó 

felhasználásának 10-12%-a a tüzelhető biomasszából származik (beleértve a hulladékokat is). 
Az adat bizonytalansága abból származik, ezek többsége nem kereskedelmi energiahordozó 
(gyűjtögetett tűzifától a szárított teveürülékig), amiről nincs megfelelő pontosságú 
nyilvántartás. 

Ezt a fajta felhasználást üvegházhatás szempontjából nem tudom megítélni. Ehhez jobban 
kéne ismerni azoknak a biológiai folyamatoknak az arányait, amelyek révén ez a biomassza – 
el nem égetés esetén – talajban levő humuszként szilárd karbonná, ill. bomlási folyamatok 
során széndioxid vagy metán formájában légköri karbonná alakulna. (Ne feledjük: a metán 
üvegház potenciálja sokkal magasabb.) Hasonló mondható el az erdészeti hulladékok 
eltüzeléséről. 

Más a helyzet a kitermelésből származó faanyag elégetésekor. Ekkor élőfa karbonját 
juttatjuk a légkörbe. Igaz, néhány év vagy évtized múlva ezek a fák maguktól is 
elpusztulnának és elkorhadnának, de az előrehozás nem nevezhető hasznosnak. Sőt, evvel az 
eljárással a fotoszintézis kapacitás is csökken. Ez a tevékenység tehát nem jár haszonnal az 
üvegházhatás szempontjából. 

Igazán klíma-semlegesnek az energiaültetvényt tartják. Ezesetben ugyanis előbb kötjük 
meg a légköri karbont és csak utána következik be a kibocsátás. A gondolatmenet hibátlan is 
lenne, ha teljesülne a következő két feltétel: 

• az energiaültetvény addig puszta területre kerülne és nem egy természetes 
növényzet helyére, 

• a termesztés, betakarítás, tüzelőanyag előkészítés nem járna 
energiafelhasználással. 

Az energianövény akkor hatékony, ha fotoszintézise (szilárdanyag termelése) gyorsabb, 
mint az átlag növényzeté. Ha feltételezzük, hogy a karbon-megkötése négyszer-ötször olyan 
gyors, mint a természetes növényzeté lenne, akkor a megkötött karbon 75…80%-a tekinthető 
többletmegkötésnek, a kibocsátás 20…25%-a tekinthető megkötés feletti kibocsátásnak. Ez 
kb. a földgáz fajlagos kibocsátásának fele. Igen kedvező érték, de nem nulla. 

Ehhez jön az előállítási lánc energiafelhasználásából származó kibocsátás. A 
www.energyforest.eu honlap szerint a befektetett és kinyert energia aránya energiaültetvények 
esetén 1:10 és 1:16 között van, vagyis 100 J energia előállításához 6…10 J energiát 
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használunk fel. A két tételt összeadva az energiaültetvényből származó fa eltüzelése tényleges 
kibocsátásának 25…35%-ával terheli a légkört. 

Nem jobb a helyzet az energiafű esetén sem. Gottfried (2006) számításai szerint a szarvasi 
energiafű hazai kedvező talaj és átlagos meteorológiai viszonyok között évente és 
hektáronként 340 GJ energiatartalmat tud elérni és ehhez kb. 68 GJ energiafelhasználás 
tartozik. Vagyis az energiafű esetében az energiakinyerési arány 1:5. 

Szót kell ejteni a felhasználás módjáról is és ennek kapcsán azt kell szem előtt tartani, hogy 
a biomassza felhasználás nem öncél, hanem a fosszilis energiaforrások kiváltásának egy 
lehetséges eszköze. Büki Gergely (2007a és más publikációi) kimutatja, hogy közvetlen fűtés 
esetén 1,8…2-szer akkora földgázkiváltást lehet elérni a biomasszával, mint az erőművi 
eltüzelésével. 

5.4.3. Biomassza eredet ű motorhajtóanyagok 
E kategóriába a bioalkohol és biodízel tartoznak. Mindkét forma esetén igen jelentős 

energiafelhasználással jár mind az alapanyag termesztés, mind a motorhajtóanyag előállítása a 
mezőgazdasági nyersanyagból. 

A bioalkohol (bioetanol) előállítása gyakorlatilag azonos az élelmiszeripari finomszesz 
előállításával. Első lépésben a mezőgazdasági nyersanyagból cukortartalmú cefrét kell 
előállítani. Ennek technológiája és energiaigénye a nyersanyag fajtájától (cukorrépa, 
cukornád, ill. búza vagy kukorica) igen eltérő. 

Az alkohol erjesztése során a cukor (monoszacharidok) etanollá és szén-dioxiddá alakul. 

C6H12O6  →  2 C2H5OH + 2 CO2 

Így az erjesztés során ugyanannyi mólnyi CO2 keletkezik, mint amennyi etanol (C2H5OH)! 
Ezt követi a desztilláció, viszont motorhajtóanyagként történő hasznosítása esetén a 

desztillációval előállíthatót maximum 96%-os tisztaságú etanolt vízmentesíteni kell. A közel 
100 V/V% koncentrációjú bioetanol előállítása egy következő lépésben történik, ahol a 
nyersszeszben jelenlévő vizet membrán szeparációs technológiával vagy vegyi úton távolítják 
el. Ennek a második lépésnek az energiaigénye kb. 40%-a a teljes tisztítási folyamatnak. 

Az etanol felhasználása önmagában (E-100) vagy keverőkomponensként felhasználható. 
benzin - bioetanol keverékek formájában (E-5, E-10, E-20, E-85). 

A bioetanol használat előnyeit és hátrányait Gyulai Iván (2006) ökológus a következőkben 
foglalja össze: 

Előnyök: 
• Francia vizsgálatok szerint csökkent a szénhidrogének, a szénmonoxid kibocsátása, 

illetve nem keletkezett számos szennyező anyag, amely a benzin elégetésekor igen. 
• Tág skálán mozog az alapanyag lehetősége: cukortartalmú növények, s azok 

feldolgozásának melléktermékei, keményítő tartalmú gabonák, lignocellulóz. 
• A mezőgazdasági túltermelés feleslege itt hasznosítható. 
• A bioetanol melléktermékei állati takarmányként jól hasznosíthatóak, ezért előnyös, 

ha fejlett a környék állattenyésztése. Az etanol-előállítás növekedésével 
párhuzamosan nő a keletkező melléktermékek mennyisége is. A gabonamoslék 
eladhatósága komoly hatással bír az etanol-gyártás jövedelmezőségére. 

Hátrányok: 
• Energiamérlegük sokak szerint negatív, több energiát használnak fel az 

előállításához, mint amennyi a bioetanol energiatartalma. 
• A növény intenzív termelése közben káros környezeti hatások léphetnek fel. 
• Az etanol használatával mindössze 13 százalékkal lehetne csökkenteni a széndioxid 

kibocsátást, a gyártási procedúra miatt (erjedés széndioxid kibocsátása), de itt sem 
számoltak az alapanyag megtermelése közben keletkező széndioxid kibocsátással. 
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• Magas beruházási, üzemeltetési költségek. 
• Etanollal a benzin hatékonyságának 70 százalékát lehet elérni a motorban. (Más 

szerzők 65%-ot közölnek) 
• Melléktermékek hasznosításának megoldatlansága. 
• Magas virtuális vízigény. 
• Csővezetékekben hosszú távolságra nem szállítható, mert az etanol megköti a 

csővezetékben található vizet és szennyező anyagokat. 
• Megtámadja a gumi alkatrészeket. Az alkohollal érintkező tömítések jelentős 

mértékben (20%) kitágulnak. 
• Megtámadja a bioalkohol az alumínium alkatrészeket, és mivel több-kevesebb vizet 

is tartalmaz, a lemezből készült üzemanyagtartályok sem bírják sokáig átrozsdásodás 
nélkül. 

• Az etanol kenőképessége a benzinénél is rosszabb, ami a befecskendező fúvókák és a 
benzinpumpa élettartamára nézve kedvezőtlen. 

• • Hidegindítási problémákat okoz 
Részletes energiamérleget állít fel Gottfried Mónika (2006) a bioüzemanyagok hazai 

búzából és kukoricából történő előállításáról. Ennek bioalkoholra vonatkozó legfontosabb 
eredményeit az 5.4. táblázat foglalja össze. Az előállítás során három energiatartalommal 
rendelkező termék jelenik meg: az alkohol mellett az égethető maradék (szár, levél, szalma, 
csutka) és az ún. DDGS. 

A DDGS (distillers dried grains with solubles) a lepárlás után visszamaradó magas 
nedvességtartalmú pép, amely szárítás után tüzelőanyagként vagy takarmányként 
hasznosítható. 

 

5.4. táblázat. Energiamérleg bioalkohol előállításnál, MJ/kg bioetanol 
Kiinduló anyag búza kukorica 
Energia befektetés 

termelés 
alkohol előállítás 
DDGS szárítás 
összesen 

 
17,95 
16,49 
6,00 
40,44 

 
12,87 
16,06 
6,00 
34,93 

Energia kihozatal 
alkohol 
égethető maradék 
DDGS 
összesen 

 
25,96 
51,10 
15,09 
98,15 

 
25,96 
83,98 
15,09 
125,03 

Energia kinyerési arány, ha a hasznosított termék: 
alkohol 
égethető maradék 
alkohol + égethető maradék 
alkohol + DDGS 
alkohol + égethető maradék + DDGS 

 
0,75 
2,85 
2,24 
1,02 
2,28 

 
0,90 
6,53 
3,80 
1,18 
3,58 

 
A táblázatból látható, hogy az alkohol a végtermékek teljes energiatartalmának csak 

20…30 %-át teszi ki, a domináns energiahordozó az égethető maradék. 
Ha csak az alkoholt hasznosítjuk (ekkor nincs szükség DDGS szárításra), az energia-

kihozatali arány 1 alatt marad, vagyis több energiát fordítunk az előállításra, mint amennyi a 
termék energiatartalma. Ez az arány az égethető maradék hasznosításával 2 és 4 közé 
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növelhető. A legjobb értéket úgy lehet elérni, ha kihagyjuk az alkoholgyártást is és csak a 
szalmát és egyéb maradékokat égetjük el.  

A teljes hasznosítás energia-kihozatali aránya a táblázat szerint búzánál 2,25, kukoricánál 
3,5 körüli lehet. 

Kedvezőbb arányokat találunk a biodízel előállításánál. 
Biodízelnek nevezzünk tágabb értelemben minden, Diesel-motor működtetésére 

felhasználható növényolaj átészterezett származékát. A Földön a növényolajok nagy 
választékát állítják elő: szójaolaj, pálmaolaj, napraforgóolaj, repceolaj, gyapotolaj, 
kókuszolaj, olívaolaj, pálmaolaj, lenolaj, de legjelentősebb a repceolaj mivel a 
nyersanyagforrás 84%-át ez teszi ki. 

A növényolajokat sajtolással és/vagy extrakcióval nyerik ki a magvakból, termésekből és 
más növényi részekből. A kinyeréshez az oldószer eltávolítása után különböző finomítási 
lépések is hozzátartoznak, így a szűrés, a nyálkamentesítés (a nyálkaanyagok víz hatására 
megduzzadnak, és olajban oldhatatlanok lesznek) és a zsírsavak semlegesítése. Ekkor 
technikai minőségű növényolajat nyernek. 

Az észterezés során a növényi olajok katalizátor jelenlétében reakcióba lépnek az észterező 
reaktorba bevezetett metanollal, miközben növényolaj metil-észter keletkezik.  

Végül az utolsó lépésben történik meg a semleges kémhatás beállítása, stabilizálása, az 
észter esetlegesen szükséges adalékolása, valamint a maradék illóanyag eltávolítása. A 
végtermék centrifugálásra, majd mikroszűrésre kerül, így az anyagból az 5 mikronnál 
nagyobb részecskék eltávoznak. 

 
Gyulai Iván (2006) összegyűjtötte a biodízel előnyeit és hátrányait is. 
Előnyök: 

• A biodízellel működtetett motor kipufogógáz összetétele kedvezőbb, mint a 
dízelolaj-emisszióé. 

• A jelentéktelen kéntartalom (0,002% a biodízel, 0,15% dízel) miatt alkalmazhatók az 
oxidációs katalizátorok, s a nitrogénoxid kibocsátás csökkenthető. 

• Biológiailag lebontható (a talajban néhány hét alatt lebomlik), kenőanyagként sem 
okoz fáradt-olaj problémát. 

• Az RME (repce metil-észter) energiamérlege pozitív: 1,9/l, ill. a melléktermékeket 
(olajpogácsa, glicerin) is figyelembe véve 2,65/l. A mérleg hőenergia nyeréssel 
javítható, ha a repcekórót is elégetik. 

• • Az SME (szójaolaj metil-észter) energiamérlege pozitív: 2,5/l, észteresítve 4,1/l-re 
is növelhető. Az energiamérleg tovább javítható termőképesebb fajták 
termesztésével, takarékosabb termesztéstechnikával. 

• • A hagyományos dízelolajhoz keverve (5%-os keverési arány) nem kell a 
motorokon változtatni. 

Hátrányai: 
• Kipufogógáz nitrogénoxid-tartalma nagyobb a hagyományos dízelolajhoz képest, bár 

lényegesen csökkenteni lehet késleltetett befecskendezéssel és oxidáló katalizátorral 
(dízelolajjal működő motorokhoz nem lehet katalizátort használni, mert a dízelolaj 
kéntartalma a katalizátort „mérgezi”); 

• Szagkibocsátás jellemzi; 
• Rákkeltőbb, mint a hagyományos gázolaj (Volvo, Svédországi kutatásokra 

hivatkozva); 
• Oldószer jellegű viselkedése folytán károsíthatja a lakkozott alkatrészeket; 
• Dermedéspontja –10 fok, a dízelé -15 fok; 
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• Rosszak a kenési tulajdonságai, alkatrészek hamarabb kopnak (ricinus olajjal 
javítható); 

• A zöld dízel megtámadja a gumitömlőket, ezért a vele érintkezésbe kerülő 
vezetékeket polietilénre vagy fémre kell kicserélni; 

• Ha nem elég tiszta a biodízel, az üzemanyagszűrők eltömődését okozhatja; 
• A biodízel energiatartalma a dízelolaj energiatartalmának 91%-a  
• A zöld dízellel üzemelő motorok teljesítménye általában nem marad el a dízelolajos 

motorokétól, de tapasztaltak 5-10%-os teljesítménycsökkenést is (turbófeltöltéssel 
kezelhető, vagy biodízel-dízelolaj keverése esetén nem jelentkezik); 

• Az összes dízellel hajtott motor biodízellel való hajtása lehetetlen, mert sehol sincs 
elegendő terület a teljes szükséglet megtermelésére; 

• Jelenleg csak adómentesen versenyképes az ásványi olajjal, ám az adó elengedése 
csökkenti a költségvetési bevételeket; 

• A biodízel melléktermékei nem a legkiválóbb takarmány-alapanyagok, ezért 
hasznosítási lehetőségük korlátozott (elégetés, biogáz előállítás jöhet szóba 
esetükben). 

Gottfried Mónika (2006) felállítja a napraforgóból és repcéből hazai körülmények között 
előállított biodízel energiamérlegét is (5.4. táblázat) 

 

5.4. táblázat. Energiamérleg biodízel előállításnál, MJ/kg biodízel 
Kiinduló anyag napraforgó repce 
Energia befektetés 

termelés 
biodízel előállítás 
összesen 

 
20,24 
7,62 
27,86 

 
26,65 
8,70 
35,35 

Energia kihozatal 
biodízel 
égethető maradék 
olajpogácsa 
összesen 

 
37,20 
58,05 
28,15 
123,4 

 
37,20 
72,63 
38,25 
148,08 

Energia kinyerési arány, ha a hasznosított termék: 
biodízel 
égethető maradék 
biodízel + égethető maradék 
biodízel + olajpogácsa 
biodízel + égethető maradék + olajpogácsa 

 
1,34 
2,87 
3,42 
2,35 
4,43 

 
1,05 
2,73 
3,11 
2,13 
4,19 

 
A táblázat adatai azt mutatják, hogy a biodízel előállítása önmagában is pozitiv 

energiamérlegű, bár a nyereség nem jelentős. Lényegesen javítja a mérleget a melléktermékek 
eltüzelése. 

Más szerzők kitérnek a bioüzemanyagok további vonatkozásaira. 
Doornbosch és Steenblik (2007) bemutatja a költségeket is. Szerintük a bioetanol előállítási 

költsége 2…4-szeresen meghaladja az ásványolajból előállított üzemanyagokét. Egyetlen 
kivétel a cukornádból előállított üzemanyag, amelynek költsége versenyképes a hagyományos 
üzemanyagéval.  

Dízelnél. is 2…4-szeres az árarány, ott az állati zsírból készült biodízel az egyetlen, 
amelyik nem mutat lényegesen magasabb költségeket. 

Ugyanitt idézik egy svájci intézet teljes életciklusra vonatkozó elemzését, amely szerint a 
természeti erőforrások elhasználását mutató aggregált index a bioüzemanyagok esetén 
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általában meghaladja a hagyományosak indexét. Egyes esetekben, mint pl. rizsből vagy 
burgonyából előállított alkohol esetén, akár ötszörösen is nagyobb az okozott 
környezetterhelés. 

Egyre többen jelzik, hogy a bioüzemanyagok előállításának erőltetése etikai problémákat is 
felvet. Miközben emberek milliárdjai éheznek vagy hiányosan táplálkoznak, nem erkölcsös az 
élelmiszer alapanyagokat üzemanyaggá átalakítani.  

Az erkölcsön túl ez már az elmúlt években is az élelmiszer alapanyagok árának jelentős 
növekedését eredményezte. Ez tovább fogja nehezíteni a szegény országok 
élelmiszerellátását. Ezen csak új termőterületek bevonásával lehetne segíteni. 

Az európai és észak-amerikai termőterületek azonban nem elegendőek a nagyratörő 
környezetpolitikai célok eléréséhez, ezért nyilván a külföldi beszerzés felé kell fordulni. Ez 
azért is logikusabb, mert a déli országok termőhelyi adottságai miatt ott találhatóak a nagyobb 
kihozatali potenciával rendelkező megújuló energetikai alapanyagok. A szójabab, cukornád 
ültetvények a dél-amerikai országokban, a pálmaültetvények Indonéziában, s más délnyugat-
ázsiai és afrikai országokban, eddig is a fő okát képezték a trópusi erdők degradációjának. 
Például Malajziában, 1985 és 2000 között, a pálmaültetvények az erdőirtások 87%-áért voltak 
felelősek. (Gyulai Iván, 2006) 

Ha Magyarország termésviszonyait vizsgáljuk, megállapítható, hogy a hazai termés igen 
jelentős ingadozást mutat. 2000 és 2005 között a búzatermés 3…6 millió t, a kukoricáé 4,5…9 
millió t között ingadozott (Gottfried Mónika, 2006). Ez az 1:2 arányú változás már így is 
jelentős ellátási és tárolási problémákat okoz. Ha az üzemanyag előállítás érdekében növeljük 
a termelést, nő az ingadozás is. És ugyanakkor megjelenik egy viszonylag stabil 
üzemanyagigény. A következmények könnyen beláthatók. 

A legélesebben elítélő véleményt Joe Fargone (Nature Conservancy) fogalmazza meg. 
állítása, miszerint "Ha korlátozni akarjuk bolygónk felmelegedését, abszurd dolog átállítani az 
őstermészetet bioüzemanyagok termelésére", már szinte szállóigévé vált (idézi többek között 
Molnár (2008) és www.greenfo.hu). Véleménye szerint a bioüzemanyagok előállítása 
17…420-szor akkora környezetterhelést okoz, mint az ásványolajból előállított hajtóanyagok 
használata. Fényképekkel illusztrálja, hogy kiirtott dúsnövényzetű esőerdők helyén milyen 
relatíve csenevész ültetvényeken termelik meg az ún. „klíma-semleges” üzemanyagokat. 

5.4.4. Biogáz el őállítása 
Biogáz termeléshez szinte minden természetes eredetű szerves anyag felhasználható a 

biológiai hulladékoktól a takarmánynövényeken keresztül a speciálisan biogáz előállítási 
céllal termesztett növényekig. 

A különböző biológiai anyagokból különböző mennyiségű és minőségű biogáz nyerhető. 
Technológia szempontból fontos a megfelelő szárazanyag-tartalmú nyersanyag összetétel 
meghatározása. Gazdasági szempontból pedig előnyösek a magas zsír- és szénhidrát- tartalmú 
hulladékok, ugyanis ezekből jelentős mennyiségű metán nyerhető. A biogáz előállítás a 
biológiai hulladékok ártalmatlanításának gazdaságilag és környezetvédelmileg is előnyös 
megoldása. 

A biológiai eredetű hulladékok feldolgozásából származó energia biotechnológiai 
kinyerésére két jelentős stratégiai megoldás alakult ki. Aerob eljárásban a szerves anyagokat a 
mikrobák levegő jelenlétében hasznosítják. Ebben az esetben a komposztálási folyamat 
végterméke stabilizált biomassza, mely műtrágya-helyettesítőként alkalmazható. Anaerob 
eljárás esetén a szerves anyagok levegőtől elzárt térben bomlanak le, és kerülnek 
ártalmatlanításra. Az anaerob lebontás során a stabilizált biomassza mellett elsősorban biogáz 
keletkezik, amely – többek között – gázmotorokban villamosenergia előállítására is 
hasznosítható.  
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Az aerob komposztálási folyamatban keletkező szén-dioxid üvegházhatást okozó gáz, ezért 
a szerves hulladékok és melléktermékek kezelésére eredményesebben és gazdaságosabban 
használható az anaerob lebontási stratégia, amely az ártalmatlanítást jól hasznosítható 
energianyeréssel együtt valósítja meg. 

A biogáz a szerves anyagok anaerob, pszichrofil, mezofil és/vagy termofil körülmények 
között történő lebomlása során metántermelő baktériumok által előállított gázhalmazállapotú 
termék, amely a szénhidrogén láncok oxigénmentes szétesésének (fermentációjának) 
eredménye. Ez a folyamat a természetben is mindenütt lejátszódik, ahol a szerves anyaghoz 
nem jut oxigén. Hasonló jelenség játszódik le lápokban, mocsarakban vagy a kérődző állatok 
emésztőrendszerében. 

A keletkező biogáz általános összetétele:  
• 50 - 70 % metán (CH4), 
• 30 - 49 % széndioxid (CO2), 
• 0 - 0,2 %  hidrogén (H2), nitrogén (N2), kénhidrogén (H2S). 

A termelt energiát sok esetben csak villamos energia formájában lehet biztonságosan 
értékesíteni. Előnyös a telepítés során, ha a villamos energia mellett keletkező hőt is 
hasznosítani tudjuk, erre azonban nem mindig találnak lehetőséget. 

A biogáz előállítása a nyersanyag biomassza begyűjtésétől és szállításától, valamint a 
keletkező melléktermékek elszállításán és terítésén kívül jelentősebb energia bevitelt nem 
igényel. A rendszer villamos önfogyasztása általában nem haladja meg a termelés 5%-át. A 
fermentáció – annak hőmérsékletszintjétől függően – a gázmotorokból kinyerhető hő 
maximum 30%-át igényli.  

Miután a biogáz előállítás általában olyan hulladékokból történik, amelyeket enélkül 
deponálnának és ott bomlanának el, a biogáz előállítás és energiatartalmának hasznosítása az 
üvegházhatású gázok kibocsátása szempontjából egyértelműen kedvező eredménnyel jár. 
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6. Kilátások 
A jegyzet ezen utolsó fejezetében a jövő energetikai kilátásait, az energetika felelőségi 

körét és a széndioxid kibocsátás érdekében teendő lehetséges intézkedéseit tekintjük át. Az 
áttekintés a közeli jövőtől a nagyon távoliig kísérel meg képet adni az energetika 
lehetőségeiről. 

6.1. A jöv ő energiaellátásának széndioxid kibocsátása 
Mint arra már a 2.3 alfejezetben rámutattunk, a jövő legnagyobb kihívása, a fenntartható 

fejlődés egyik kulcsa az energiafelhasználás olyan megoldása, amely kevesebb széndioxid 
kibocsátásával jár. Az energiaigényekhez kapcsolódó széndioxid kibocsátást (karbon 
egyenértékben számolva) a következő egyszerű összefüggéssel lehet meghatározni: 

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
kibocsátás népesség GDP energiaigényesség karbon-intenzitás
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Az összefüggésben szereplő első két tényezőt, a Föld népességének létszámát és az egy 

főre jutó jövedelem (GDP) nagyságát nem tudjuk, vagy nem akarjuk csökkenteni, sőt a 
jövedelem esetében kifejezetten az emberiség céljai közé tartozik annak emelése. A 
kibocsátás fékezésére két eszközünk marad: a fajlagos energiaigények csökkentése 
(technológiai fejlesztések) és az energiaellátáshoz kapcsolódó fajlagos karbon-kibocsátás (az 
ún. karbon-intenzitás) mérséklése 

6.2. A fajlagos energiaigények csökkentése 
A fajlagos energiaigények csökkentése többféle dolgot jelenthet. Ezekben az a közös, hogy 

ugyanazt a célt kisebb energiafelhasználással kell elérni.  
A fenti képletben az „energiaigényesség” GJ/USD mértékegységgel szerepel, azaz 

jelentése, hogy egységnyi (nemzeti) jövedelem megtermeléséhez mennyi alapenergiát 
használunk fel. Ez értelmezhető egy-egy jövedelemtermelő iparág (pl. acélipar, 
mezőgazdaság, gépkocsigyártás) szintjén és értelmezhető egy ország vagy régió teljes 
egészére is. Ez utóbbi esetben az energiafelhasználás nem csak a termeléshez kapcsolódó, 
hanem a teljes felhasználást jelenti. Vagyis értéke nem csak a termelési folyamatok 
korszerűségétől függ, hanem pl. az ország klimatikus viszonyaitól is (Magyarországon az 
összes energiafelhasználás több mint harmada térfűtésre fordítódik). Ez a mutató nem csak a 
számláló (energiafelhasználás) csökkentésével javítható, hanem a nevező (termelt érték) 
növelésével is. Pl. ha ugyanannyi anyagból egy jó- és egy rosszminőségű (nagy ill. kis értékű) 
terméket állítunk elő, ugyanakkora energiafelhasználással, akkor az utóbbi esetben nem az 
energetikai folyamatok miatt lesz a fajlagos energiaigény magas. Konkrétabban: ha a 
Hankook és a Michelin ugyanannyi energiát használ fel egy gumiabroncs legyártásához, 
akkor is a Michelin GJ/USD egységekben mért energiaigényessége lesz a kedvezőbb, de erről 
nem a Hankook energiarendszere tehet. 

A technológia fajlagos energiaigénye értelmezhető termékegységre vonatkoztatva is, pl. 1 
tonna cementre, egy gépkocsira. Ez a fajta energiaigényesség elsősorban a technológia 
energiaellátásának korszerűsítésével csökkenthető. 

Egy ország szintjén az energiaigényesség mutatója a következő módokon javítható: 

• az egyes technológiák fejlesztése, energiaigényességének csökkentése, 

• a termelési szerkezet változtatása, a kis energiaigényű ágazatok arányának 
növelése, 
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• energiatakarékosság a nem termelő ágazatokban (pl. fűtés, közlekedés), 

• az energiaipar átalakítási, tárolási és szállítási veszteségeinek csökkentése. 
Ez az utolsó pont mutatja az energiaipar legfontosabb lehetőségét és egyúttal felelőségi 

körét is. Miután a fejlődés során a végenergia felhasználásban egyre nő az átalakított 
energiahordozók (villamos energia és távhő) aránya, egyre fontosabbá válik ez a tétel. Ez pl. a 
villamosenergia-termelés esetén a hatásfokjavítást és a kapcsolt energiatermelést jelenti. 
Ezekkel elérhető kibocsátás-csökkentés kérdéseit az 5.2 és az 0 fejezetekben részletesen 
tárgyaltuk. 

6.3. A fajlagos karbon-kibocsátás mérséklése 
Az energiaipar másik nagy lehetősége és jövőben kötelessége a fajlagos karbon-kibocsátás 

(karbon-intenzitás) mérséklése. Ennek más-más útját kell keresni rövid- ill. hosszútávon. (Az 
energetikában – tekintettel a technológiák hosszú élettartamára – rövidtáv alatt a 10-25 éves 
időtávlat értendő.) 

6.3.1. Rövidtávú lehet őségek 
Rövidtávú lehetőségeink azok a technológiák, amelyek már ismertek és csak elhatározás 

kérdése ill. pénzkérdés az elterjesztésük. Ilyenek pl. a következők: 
Hatásfokjavítás. Az egyik legnagyobb potenciállal rendelkező kibocsátás csökkentési 

módszer az erőművek hatásfokának javítása. Csak két példa: 
• Ha a mai magyar kb. 28% hatásfokú szénerőműveket a már létező, korszerű 

46% hatásfokú típusokra cserélnénk le, 40%-kal csökkenne a fajlagos 
széndioxid kibocsátásuk. 

• A mai magyar kb. 36% hatásfokú földgáztüzelésű erőműveket 60% 
hatásfokúra kéne cserélni ahhoz, hogy ugyancsak 40%-kal csökkenjen a 
fajlagos széndioxid kibocsátás. 

Mindkét példa azt mutatja, hogy ma már létező technológiájú, a hazai átlagnál jóval 
korszerűbb blokkokkal elérhető tehát a fosszilis villamosenergia-termelés széndioxid 
emissziójának 40%-os csökkentése. Ellene csak az hozható fel, hogy ehhez szinte összes 
erőművünket le kellene állítani és helyettük mai színvonalú újat építeni. Ez hatalmas költség 
lenne, mégis nyugodtan állítható, hogy fajlagosan olcsóbban úsznánk meg a kibocsátás 
nagymértékű csökkentését, mint a gazdaságtalan megoldások állami támogatással való 
erőltetésével. 

Szén helyettesítése földgázzal. A fajlagos széndioxid kibocsátás földgáztüzelés esetén 56-
57 g/MJ, míg széntüzelés esetén 90-110 g/MJ (a tiszta karbon esetében 108 g/MJ, ezt 
módosítja a tüzelőanyag hidrogén és kéntartalma lefelé, nedvességtartalma felfelé). A 
helyettesítésnek a Föld földgázkészleteinek végessége és kedvezőtlen területi eloszlása, a 
gázár változékonysága miatti kiszolgáltatottság szab korlátot. Emellett a kibocsátás 
csökkenése kevesebb, mint 50%. 

Nukleáris energia. Széndioxid kibocsátása gyakorlatilag nulla. Csak a berendezések 
gyártásához és az építés-szerelési munkákhoz kapcsolódik némi – jelentéktelen – kibocsátás, 
a működéshez nem. A létesítés anyagigénye – aminek előállításához kapcsolódhat a 
széndioxid kibocsátás – a közvélekedéssel ellentétben nem magasabb, mint a megújuló 
energiaforrásokkal történő villamosenergia-termelésé, sőt sok megújuló alkalmazáshoz képest 
lényegesen kisebb. Költsége is versenyképes a fosszilis energiaforrások felhasználásával. 
Elterjedését elsősorban a zöldmozgalmak és az általuk befolyásolt lakosság ellenérzései, 
atomerőmű-ellenes beállítottsága korlátozza. A nukleáris energia csak nagyteljesítményű 
reaktorokban lehet gazdaságos, ezért jelenlegi ismereteink szerint csak a villamosenergia-
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termelés területén (esetleg hőtermeléssel kapcsoltan) válthatja ki a fosszilis energiaforrások 
alkalmazását. Ezen kívül csak hajók hajtására használják, azt is inkább katonai célú hajókon. 

Vízenergia. A legelterjedtebben használt megújuló energiaforrás. Régebben közvetlen 
hajtásra is használták (malmok, gépek hajtása), a villamosenergia-hálózatok elterjedésével 
gazdaságosabbá vált a villamos energiává alakítása. További elterjedését számos tényező 
gátolja. A nagy energiaigényű körzetekben (Európa, Észak-Amerika) a leggazdaságosabban 
hasznosítható vízfolyásokon a lehetőségeket már kihasználták. (Az energiaárak 
növekedésével persze a gazdaságossági határ is kitolódik.) Jelentős kihasználatlan vízerő 
készletek vannak még Afrikában, Ázsiában (Kína, Szibéria) és Dél-Amerikában, ott azonban 
ritkán találkozik az igény és a lehetőség. Bizonyos körülmények között a nagy gátak építése 
ökológiai változásokat is okozhatnak a környezetben. Emiatt egyes „zöldmozgalmak” 
igyekeznek a vízenergia hasznosítást is akadályozni. Az akadályozás vonatkozásában 
Magyarország a világ élvonalába tartozik. 

Geotermikus energia. Szűkebb értelemben a földalatti rétegekből feltörő (ritkábban 
felszivattyúzott) melegvíz vagy gőz, tágabb értelemben ide sorolható a hőszivattyúval 
hasznosítható talajhő és a forró kőzetekbe lepréselt vízből termelt gőz is (dry hot rock 
technológia). Magasabb hőmérsékletű víz ill. gőz (150ºC felett) gazdaságosan használható 
villamosenergia-termelésre, alacsonyabb hőmérséklet esetén helyiségfűtésre. Magas 
hőmérséklet csak a geológiailag aktív körzetekben (Csendes Óceán térsége, Izland, Dél-
Olaszország) fordul elő. Az elterjedés akadályai a földrajzi korlátok, a termálvízzel a felszínre 
hordott többlet sótartalom és – különösen talajhő esetén – a magas beruházási költségek. 

Szélenergia. A szélenergia általában csak villamosenergia áttételen keresztül használható, 
közvetlen hasznosítás csak ritkán fordul elő (pl. vízszivattyúzásra). Az elterjedés legfőbb 
akadálya a véletlenszerű működés, az alacsony elérhető kihasználáshoz képest magas 
beruházási költség és a nagy területigény. A bizonytalan működés miatt nem alkalmas más 
villamosenergia-termelő kapacitások kiváltására, csak a tüzelőanyag-felhasználás mérséklését 
segíti elő. 

Napenergia. Villamosenergia-termelésre való alkalmazása jelenleg igen messze van a 
gazdaságosság határától. Ennek fő oka, hogy sem a napsütés, sem a villamosenergia nem 
tárolható nagy mennyiségben gazdaságosan. A villamosenergia-igény viszont általában 
sötétedéskor vagy sötétedés után a legmagasabb. Nem áll ilyen távol a gazdaságostól az 
alacsony hőmérsékletű hőigények (helyiség fűtés, használati melegvíz előállítás) kielégítésére 
szolgáló alkalmazás. A szükséges tárolás és kiegészítő hőforrások igénye miatt a jelenlegi 
energiaárak mellett elsősorban nagy napsugárzás tartósságú helyeken gazdaságos. Az 
energiaárak várható növekedésével a gazdaságos alkalmazhatóság területe bővülni fog. 

Biomassza. Elterjedt az a vélekedés, hogy a biomassza eltüzelése csak a légkörből 
megkötött karbont juttatja vissza a légkörbe, így nem jár széndioxid többlettel. Ez az esetek 
többségében nem helytálló. Az mezőgazdasági és erdészeti hulladék eltüzelése „csak” 
meggyorsítja a karbon légkörbe jutását, amely az elpusztult növényzet bomlásakor egyébként 
is a légkörbe jutna. A fák tüzelési célú kivágása nem csak széndioxidot juttat a légkörbe, de 
még a széndioxid nyelő kapacitást is csökkenti. Az energiaültetvény sem jelent ugyannyi 
többlet megkötést, mint amennyit elégetésekor a légkörbe juttat, mert az energiaültetvény más 
természetes növénytakaró helyére kerül és csak a különbség értékelhető többlet megkötésként, 
ami esetenként akár negatív is lehet. Ugyanakkor az ültetvény gondozása, a betakarítás, a 
feldolgozás jelentős – általában fosszilis – energiafelhasználással jár. Ezen megfontolások 
alapján a biomassza felhasználás nem jelent igazi megoldást.  

A biomasszán belül külön figyelmet érdemel a biomassza eredetű hajtóanyagok (etanol, 
biodízel) alkalmazása. 

Ennek részleteit az 5.4.Hiba! A hivatkozási forrás nem található. fejezet már bemutatta. 
Akkor mi lehet a megoldás? Akkor mi lehet a megoldás? 
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Minden említett eljárásnál felmerül néhány negatívum, alkalmazási akadály. Ez nem jelenti 
azt, hogy nincs megoldás. Ez azt jelenti, hogy nincs egyedül üdvözítő megoldás. A feladat 
olyan alap-energiahordozó szerkezet kialakítása, amelyben a felsorolt eljárásoknak, mindnek 
megvan a maga szerepe, csak a megfelelő arányokat és alkalmazási helyeket kell megtalálni. 

6.3.2. Hosszútávú lehet őségek 
Hosszútávú lehetőségeink azok a technológiák, amelyek ma még csak kutatási, tervezési 

fázisban vannak. Ilyenek pl. a következők: 

• fosszilis tüzelőanyagok elégetése és a széndioxid kivonása a füstgázból és 
különböző geológiai formációkban való tárolása, 

• maghasadáson alapuló atomerőművek a jelenleginél nagyobb biztonsággal és jobb 
anyaghasznosítással, 

• fúziós nukleáris energiatermelés, 

• napenergia hasznosítás a jelenlegi akadályok leküzdésével (ilyen lehet a 
villamosenergia tárolás, a hidrogén közbeiktatása és tárolása, a naperőmű űrbeli 
elhelyezése, környezeti hőmérsékletű szupravezetés elérése, ami világméretű 
energiahálózat létrehozását teszi lehetővé, stb.) 

A felsorolt lehetőségek mellett nem szabad elfelejteni, hogy a „hosszútáv” sok évtizedet 
jelent. Ilyen időtávon létrejöhetnek olyan technológiák, amelyeket ma még nem is sejthetünk 
előre. Erre példának a nukleáris energia pályafutása említhető. 1932-ben fedezik csak fel a 
neutront, két év múlva szilárd Leó már felveti a láncreakció lehetőségét, majd 10 év múlva, 
1942-ben már működik az első önfenntartó láncreakció (Chicago), és 22 évvel később már 
hálózatra termel az első atomerőmű (Obnyinszk, 1954). Bízzunk benne, hogy az emberiség 
újítókedve és újító képessége a XXI. században sem lesz kisebb! 

A hosszú távú lehetőségek közé soroltuk a széndioxid füstgázból való kivonását és 
tárolását. Tettük ezt azért, mert még számos részletkérdés kidolgozása hátravan, jelenleg az 
eljárásnak csak egyes elemei műkődnek, de még nem álltak össze egységes rendszerré. 
Ugyanakkor fontos látni, hogy nem annyira nagy távlatban válhat kereskedelmi megoldássá, 
mint pl. az űrben elhelyezett naperőmű vagy a fúziós erőmű. Valójában inkább középtávon 
alkalmazhatóvá váló technológiának kell nevezni. Emiatt e lehetőségek közül kiemelve, a 
következő fejezetben nagyobb figyelmet szentelünk neki a többi távlatos technológiánál. 

Érdemes elgondolkodni a nagyon hosszútávú lehetőségekről is. A jelenlegi fejlődési 
trendeket extrapolálva 100 éves vagy hosszabb távon a végfelhasználásban a villamosenergia 
súlyának jelentős növekedése lehet a megoldás egyik kulcsa (Wiegand, 2009). Ehhez a 
következőket kell megoldani: 

• A villamosenergia-termelés széndioxid kibocsátás nélküli, de legalábbis minimális 
kibocsátású legyen (nukleáris és megújuló energiaforrások, továbbá szén magas 
leválasztási fokú CCS-sel), 

• A végfelhasználásban ma jelentős helyiségfűtés hőigénye olyan mértékben 
csökkenjen (passzív házak), hogy a villamos fűtés gazdaságossá váljon, 

• A közlekedés (és benne elsősorban a közúti közlekedés) villamosenergia-, vagy 
villamosenergiával előállított hidrogén-hajtásra. 

Nyilvánvalóan ez csak a nagyon távoli jövőben, talán a XXII. században valósulhat meg. 
Talán addigra egészen más – ma még nem ismert – műszaki megoldások is rendelkezésre 
fognak állni és ez ilyen formában soha nem fog bekövetkezni. Mégis szükség van egy olyan 
vízióra, amely kitűzi a mai ismereteink birtokában helyesnek ítélhető fejlesztési irányokat. 
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6.4. Széndioxid kivonás és tárolás 
Ez az alternatíva a következő technológiai lépcsőket foglalja magában: fosszilis alapon 

történő energiatermelés; CO2 befogása a füstgázból, CO2 szállítása, és CO2 tárolása 
valamilyen geológiai képződményben. A befogás-tárolás kettős angol elnevezése (Carbon 
Capture and Storage) nyomán gyakran CCS technológiák néven említik ezt a módszert.  

6.4.1. CO2 leválasztás 
A füstgáz CO2 tartalmának a leválasztása technológiailag széles határok között mozog, de 

közös jellemzőjük, hogy a leválasztás berendezéseinek az elhelyezése a füstgázáramban 
minden esetben azonosak. A füstgáz CO2 tartalmának leválasztására több eljárást is 
kidolgoztak, illetve fejlesztenek, ilyen a kémiai, fizikai, membrános, eljárások illetve a 
kriogéntechnika. Az alkalmazott leválasztási technológiát nagymértékben meghatározza a 
füstgáz összetétele, ez pedig alapvetően a tüzelőanyag minőségétől és a kazán kialakításától 
függ. 

A CO2 befogásra leginkább alkalmas technológiákat mutatjuk be következőkben. 
Tüzelés utáni CO2 befogással létesített szénportüzelésű kondenzációs erőmű technológiai 

vázlatát mutatja be a 6-1. ábra. A megoldás nagy előnye, hogy megfelelő méretű terület 
rendelkezésre állása esetén meglevő erőművekhez utólag is beépíthető. 

 
6-1. ábra. Szénportüzelésű kondenzációs erőmű, tüzelés utáni CO2 befogással 

Jelenleg a világon a széntüzelésű erőművek bruttó hatásfoka 27 és 45 % között változik. A 
hatásfokok viszonylag nagy szórása a különböző leginkább a gőz paraméterek, kisebb 
mértékben szén minőség, hűtővíz hőmérséklet és füstgáztisztító berendezések közötti 
különbségeknek tudható be. Az alacsony hatásfokú erőművek működése olyan helyeken 
lehetséges, ahol könnyen lehet olcsó tüzelőanyaghoz jutni, illetve azokban az országokban, 
ahol a fejlett technológia alkalmazása jelentős importot gerjesztene. A kis hatásfokú 
erőművek esetében kijelenthető, hogy nincs értelme a CCS technológiák alkalmazásának, 
mivel az erőmű rossz átalakítási hatásfoka hatással van a plusz energiaigény biztosításához 
szükséges energiahordozó felhasználásra így az ott keletkező költségekre is. 

Oxigénes tüzelésű (Oxy-fuel) folyamat folyamatábráját a 6-2. ábra mutatja be. A megoldás 
szellemessége abban áll, hogy oxigénes tüzelés után az égéstermék – a szennyezőanyagoktól 
eltekintve – gyakorlatilag csak széndioxidból és vízgőzből áll. Ezért nem kell semmilyen 
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Atmoszferikus égéstermék 
(1000 m3/s) 
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Szükséges fejlesztések: 
� Mosószerek/anyagok viselkedésüknek és környezetükre gyakorolt hatásuknak 

vizsgálata szén specifikus feltételek mellett. 
� Folyamattesztelés kísérleti és demonstrációs léptékben. 
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széndioxid leválasztás, csak a vízgőzt kell lekondenzálni a keverékből és visszamarad a 
(majdnem) tiszta széndioxid. 

 

 
6-2. ábra. Oxigénes tüzelésű (Oxy-fuel) folyamat 

Szénelgázosítóval kiegészített kombinált ciklusú (IGCC) folyamatot mutat a 6-3. ábra, 
tüzelés előtti CO2 befogással. 

Valamennyi bemutatott eljárás ábrájában megjelöltük, hogy melyek a még kidolgozandó 
lépések, a megoldandó technológiai nehézségek. 

Az Oxy-fuel és IGCC kialakításainál nagyon kritikus tényező az oxigén előállítás 
hatékonysága (LSZ), illetve az ahhoz kapcsolódó költségek. Jelenleg a nagyméretű tiszta 
oxigént előállító üzemek kriogén (kifagyasztásos) levegő szétválasztási technológiával 
működnek, és napi 3000 tonna oxigén előállítására is képesek. Jelenlegi technológiai 
fejlettség mellett, ilyen módon 210 kWh/Nm3 fajlagos energiát igényel az oxigéngyártás, ez 
210 kWh/t illetve 0,77 GJ/t energiaigénynek felel meg (IEA). Jelen pillanatban a tiszta oxigén 
használatának ez a magas energiaigény a legfőbb korlátja. Bizonyos kutatások azonban 
reményt keltőek a tekintetben, hogy ez az energia felhasználás a közeli jövőben 
csökkenthetővé válik. Iontranszport mechanizmusú membránok segítségével 147 kWh/t 
energia segítségével lehetne oxigént gyártani ezen kutatások szerint, amely 51 %-os 
hatékonyság növelést jelentene. Egy IGCC típusú szénerőmű esetében ez akár 1-2 % abszolút 
hatásfok növekedéshez vezethet, egyidejűleg csökkentve az oxigén előállítás árát illetve a 
LSZ egység beruházási költségeit. 

A CO2 leválasztásának költségei 
A leválasztási technológia költségeit jelenleg nem lehet egyértelműen meghatározni, mivel 

a legtöbb leválasztási módszer még a laboratóriumi fejlesztések stádiumában van. Szintén 
nehezíti a pontos költségek meghatározását, hogy ezek a leválasztók a leválasztási 
technológiáktól és az erőmű típusától függően változó mértékben rontják az adott erőmű 
összhatásfokát, így az ebből adódó teljesítmény kiesést többlet tüzelőanyag bevitellel kell 
kompenzálni. 
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� Égéstermék tisztítása, kondenzáció és vízkezelés 
� A folyamat elemeinek összehangolása 
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Jelenleg Oxy-fuel folyamat csak elméleti modellként létezik, laboratóriumi méretekben. 
Megvalósíthatóságát most kell demonstrálni. 
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6-3. ábra. Szénelgázosítóval kiegészített kombinált ciklusú folyamat (IGCC) 

 
A 6-1. táblázat a Nemzetközi Energia Ügynökség IEA által közölt 2006-os tanulmány 

adatait, a szén- és gázturbinás erőművek különböző leválasztási technológiáinak várható 
költségeit foglalja össze. 

A leválasztás költségeibe beszámították a CO2 komprimálás okozta veszteséget is, a 
komprimálási nyomást minden esetben 100 bar-ra vették fel. A villamosenergia 
egységköltségek szénerőművek esetén 1,5 USD/GJ, míg gázerőművek esetén 3 USD/GJ 
hőárral, valamint 10%-os reálkamatláb mellett lettek meghatározva. Az alacsonyabb 
összhatásfokromlás a jövőbeni tüzelőanyag-cellás leválasztásos rendszerekre, míg a nagyobb 
érték a ma létező széntüzelésű erőművek kémiai abszorpciós leválasztásos technológiáira 
értendő.  

A különböző, új erőművek CO2 csökkenés fajlagos költségeit, a 6-4. ábra szemlélteti. 
Az ábrában a PFBC jelölés a nyomás alatti fluidágyas tüzeléssel épült erőművet, a PPCC 

pedig a nyomás alatti szénportüzelésű erőművet jelenti. 
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A technológia hozzáférhető ipari méretekben, a H2 hasznosító gázturbina kivételével. 
Az IGCC-k elterjedésének egyelőre gátat szab azok magas költsége. 
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6-1. táblázat. Leválasztási technológiák hatásfokai és költségei 

 
A táblázatban az SOFC jelölés szilárd oxidos tüzelőanyag cellát, az NGCC pedig földgáz tüzelésű erőművi körfolyamatra utal. 
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Leválasztás 
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2010 
Szén/Szénerőmű/kémiai 

abszorpció 
39 85 -12 6,79 3,75 31 33 

2020 
Szén/Szén- 

erőmű,/ membrán+ 
kémiai abszorpció 

22 85 -8 6,10 3,75 36 29 

2030 
Szén/USC/ 
Membrán+ 

kémiai abszorpció 
19 95 -8 5,70 3,75 42 25 

2010 
Gáz/NGCC/ 

Kémiai abszorpció 
19 85 -9 5,73 3,75 47 54 

2020 
Gáz/NGCC/ 

Oxifuel 
16 85 -8 5,41 3,75 51 49 

2035 
Szén/IGCC+ 

SOFC 
7 100 -4 6,00 3,75 56 37 

2030 
Gáz/NGCC+ 

SOFC 
6 100 -4 5,39 3,75 66 54 
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6-4. ábra. A fosszilis, megújuló erőművek és a leválasztás szén-dioxid csökkentésének 

fajlagos költségei 

6.4.2. A CO2 szállítása  
A CCS rendszereket alkotó technológiák közül a CO2 szállítása tűnik a legkiforrottabb 

elemnek. A nagy nyomású, sűrített CO2 gáz, szállítható vezetékeken, tartályhajókon, illetve 
vasúti tartályokban, vagy közúti tartálykocsikban is. Utóbbiak közül, a vezetékes szén-
dioxidszállítás nyerhet teret. Ennek oka a szállítandó CO2 nagy mennyiségében rejlik. A 
vezetékes szén-dioxidszállítás az USA-ban millió tonna/év méretekben megvalósított 
folyamat, jellemzően EOR típusú olajkitermelésekhez biztosítják ezzel a módszerrel a 
szükséges CO2-t. Ezeken a tapasztalatokon kívül sok következtetés vonható le az LPG (liquid 
petroleum gas) gázok szállítása során nyert tudásból, mivel a feladat méretei illetve 
technológiai tulajdonságai sok hasonlóságot mutatnak a CO2 szállítással. A CO2 vezetékes 
szállítása esetében fontos, hogy a gáz teljes mennyisége azonos fázisban legyen. A preferált 
állapot a vezetékes szállításban szuperkritikus állapot, ellentétben a tartályhajókkal illetve 
tartálykocsikkal történő szállítással, ahol elegendő, a CO2 folyékony állapotának létrehozása 
is.  

A CO2 tankerekkel történő tengeri szállítása kilotonnás nagyságrendben megoldott 
technológia, ma jellemzően az élelmiszeripari alkalmazások esetében használják ezt a 
megoldást, évente százezer tonnás nagyságrendben. Erre a jövőben azért lehet szükség, mert a 
világban nem egy helyre koncentrálódnak a jelentős CO2 források és CO2 nyelők. A források 
jelenleg leginkább az OECD országok területéről származnak, illetve a jövőben a fejlődő 
országokból fognak. A jelentős CO2 tárolási kapacitások közül a kimerült olaj és földgáz 
mezők a Közel-Keleten illetve Oroszországban találhatóak. Ennek a földrajzi helybéli 
különbségnek az eredményeképpen szükség lehet a szén-dioxid tengeri szállításának 
megvalósítására.  

A világon jelenleg nagy mennyiségben termelt és szállított nyersanyagok közül a 
következők a legjelentősebbek: olaj – 3,5 Gt/év, szén – 3,8 Gt/év, cement: 1,6 Gt/év, és a 
globális gabonaszállítás 2,1 Gt/év. Egy globális szinten széles körben elterjedt CCS rendszer 
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esetében a fenti áramokat összességében meghaladó CO2 szállítási igény merülhet fel, 
amelyet, mint kihívást nem szabad alábecsülni, annak ellenére sem, hogy a felhasználandó 
technológiák köre teljesen kialakult. 

 
A CO2 szállítás költségei 
Költségek vonatkozásában a CCS rendszerekben a szállítás és a tárolás kisebb 

költséghányadot képvisel, mint a füstgázból történő CO2 eltávolítás. A CO2 szállítás költségeit 
a szállítandó mennyiségek a szállítási távolságok, illetve a szállítási módszerek határozzák 
meg. 

A legnagyobb hatással a szállítandó mennyiségek vannak a költségekre. A 6-5. ábra a CO2 
szállítás költségeit mutatja, a szállítási távolság függvényében. A görbék paramétere a 
szállítandó CO2 mennyisége. 

A kis mennyiségű CO2 szállítására kialakított rendszerek különösen érzékenyek a 
tőkeberuházási igények növekedésére, amely az átmeneti tározók, illetve a nagytávolságú 
tengeri vezetékek kiépítésében testesül meg. A tengeri vezetékrendszerek hiánya, a létesítés 
során nagy mennyiségű tőkét igényel ellenben a már meglévő infrastruktúrával rendelkező 
tengeri hajózással szemben. Üzemeltetése azonban jóval egyszerűbb lehet és kevesebb 
logisztikai problémát vet fel. 

 

 
6-5. ábra. A CO2 szállítás tonnánkénti költsége a szállítási távolság és a szállított éves 

mennyiségek függvényében (Forrás: IEA 2003.) 

6.4.3. A CO2 tárolása 
A CO2 emisszió csökkentés jelenleg ismertetett útjának végállomása, a CO2 tárolása föld 

alatti geológiai képződményekben. A tárolási módszerek eltérő fejlettségi stádiumban vannak. 
Ma a legfontosabb kérdés ami felmerül, hogy a föld alatti CO2 tárolása mennyire biztonságos, 
és mekkora kockázatot jelentenek a baleset okozta szivárgások, illetve felmerülhet-e a 
tárolásra használt médiumokból történő szivárgás, hosszabb távon. A jelenleg 
legelfogadottabb tárolási lehetőségek az alábbiak: 

• Kimerült olaj- és gáz mezőkben való tárolás 
• CO2-vel elősegített olajkitermelés (CO2 Enhanced Oil Recovery – EOR) 
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• CO2-vel elősegített gázkitermelés (CO2 Enhanced Gas Recovery – EGR) 
• CO2-vel elősegített metántartalom kitermelés szénrétegekből (CO2 enhanced coal 

bed methane recovery ECBM) 
• Mélységi sós víztestekben történő tárolás 
• Karbonátos kőzetekké alakítás ipari termelés melléktermékeivel 

 
Kimerült olaj és gázmezőkben történő tárolás 
A kimerült olaj és gázmezők a művelés felhagyása után alkalmassá válnak arra, hogy 

bennük CO2-t tároljanak. Ehhez nincsen másra szükség, mint a kiürült mező fölött beinjektáló 
kutat, vagy kutakat létesíteni, és elkezdeni a CO2 befecskendezését. A kitermelés során 
korábban használt infrastruktúra egy részének alkalmazása lehetséges lehet a CO2 
visszatermelés során, amely csökkentheti a beruházási költségeket. Amennyiben a 
későbbiekben tárgyalt EOR és EGR eljárások megvalósíthatósága széles körben igazolódik, 
és gazdaságosságuk is bebizonyosodik, úgy a kimerült mezőkben való tárolás csak hosszabb 
távon válhat érdekessé, illetve a kezdetben EOR és EGR művelés alá vont mezők kimerülése 
után folytatólagosan jöhet számításba. 

A kimerült mezők kapacitása becslések szerint 1000 Gt (évi antropogén kibocsátás közel 
50-szerese) körül, lehet, amelynek nagyobbik részét a földgáz mezők jelentik, mivel itt 
nagyobb térfogatú üregek vannak jelen, és világviszonylatban több is van belőlük. 

 
CO2-vel fokozott olajkitermelés (CO2 enhanced Oil Recovery – EOR) 
A felsorolt és ismertetett tárolási technológiai lehetőségek közül az EOR technológiákról 

lehet elmondani azt, hogy ipari méretekben is igazolt működésű technológiák. Ilyen 
módszerrel termelték ki az USA olajtermelésének 31 %-át 2003-ban (Moritis, 2004). Ezekhez 
a folyamatokhoz 32 millió tonna természetes és 11 millió tonna ipari forrásból származó CO2-
t használnak fel. Az EOR eljárások jelentősen megnövelhetik a kimerülés felé tartó olajmezők 
termelékenységét. A javulás az intenzifikált termelést megelőző termelési szinthez képest 25-
100 % közötti értéket mutathat. A technológia alkalmazásának eredményeképpen az olajmező 
teljes olajtartalmának további kb. 8-15 %-a hozható fel, amely ezen eljárás nélkül nem lenne 
kitermelhető, azaz sem a mező saját nyomásának felhasználásával történő elsődleges, sem a 
szivattyúzással folytatott másodlagos kitermelési technológiák nem tudnák a felszínre hozni 
ezt az olajmennyiséget. 

A fenti előnyös tulajdonságok kecsegtetőek lehetnek, de sajnos nem minden olajmező 
esetében lehet alkalmazni az eljárást. A korlátozó tényezők a követezőek: az olaj sűrűsége 
910 kg/m3-nél nem lehet több, így a technológia a nehéz olajok, és olajhomok kitermelés 
során nem alkalmazható. Az olajmező tekintetében fontos, hogy az EOR technológiát, csak 
600 méteres mélységnél mélyebben fekvő lencsék esetében lehet alkalmazni, ahol még 
legalább az olaj 20-30 %-a a föld alatt kell, hogy legyen. Általában akkor válik észszerűvé 
ennek az eljárásnak az alkalmazása, ha az adott mezőn az elsődleges és másodlagos 
kitermelési módok nyújtotta lehetőségeket már kiaknázták. 

 
CO2-vel fokozott gázkitermelés (CO2 enhanced Gas Recovery – EGR) 
Az EGR egy gyakorlatban még nem igazolt, ily módon spekulatívnak nevezhető 

technológia a CO2 tárolásra, kimerülés előtt álló földgázmezők nyomásának emelésére. A 
feltételezések szerint a technológia azoknál a földgázmezőknél kerülhet alkalmazásra, ahol a 
földgázkészlet 80-90 %-át már kitermelték, így a zárványban olyan alacsonyra esett vissza a 
nyomás, hogy a kitermelés már nem gazdaságos. Ekkor merülhet fel az EGR technológia, 
amelynek alkalmazásakor az EOR-hez hasonló módon CO2-t injektálnak a még fennmaradt 
gáz mellé a zárványba. A CO2 lévén, hogy sűrűsége nagyobb a metánénál, a földalatti üreg 
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alja felé fog mozogni, és ott gyűlik össze, megnövelve ezzel az üregben uralkodó nyomást, és 
a kitermelő kutak felé nyomva a még meglévő metánt. 

Becslések szerint (Oldenburg and Benson, 2001) 10 évnyi EGR után, a kitermelt gáz még 
mindig csak 10 % CO2 tartalmazna, így egy viszonylag hosszú üzemidejű alkalmazásról lehet 
szó. A mező eredeti gáztartalmának megközelítőleg 5-15 %-át lehet vélhetően feltárni egy 
CO2-vel megvalósított EGR eljárás keretében. 

A kimerült mezőkben való tároláshoz hasonlóan az EGR esetében is nagyobb kapacitások 
merülnek fel, mint az EOR esetében. Ugyanakkor az EOR során elérhető gazdasági előnyök 
jelentősebbek, mint az EGR esetében feltételezett előnyök. 

 
CO2-vel elősegített metántartalom kitermelés szénrétegekből (CO2 enhanced coal bed 
methane recovery ECBM) 

Ez a lehetőség is az energia nyereséggel megvalósítható tárolási lehetőségek közé tartozik, 
mint az előbbi kettő. Ezeknek az eljárásoknak az egyértelmű előnye az, hogy a CO2 tárolása 
nem csak költséget jelent, de a tárolás eredményeképpen kinyert energiahordozók nyereséget 
eredményeznek, amely összességében akár nagyobb is lehet, mint a költségigény. 

Az ECBM technológia is spekulatív technológiaként kezelendő, de ebben az esetben már 
vannak működő teszt helyszínek az USA-ban illetve Kanadában. Ezek közül a San Juan 
Medencében (USA) végzett tesztek különösen bíztatóak. 

Az EBCM technológia során olyan szénrétegekbe injektálnak CO2-t amelyek nem fognak 
kitermelésre kerülni, és viszonylag jelentős metántartalommal bírnak. Az injektálás hatására, 
a CO2 elkezdi kiszorítani a metánt a szénrétegek pórusaiból, és az így keletkező földgázt ki 
lehet termelni. 

Természetesen a fentiekhez hasonlóan nem minden szénmező alkalmas az ECBM 
technológia alkalmazására. A technológia alkalmazhatóságának feltételei a következők: 

• Homogén szénréteg, amely vízszintesen folytonos, és vertikálisan el van határolva 
a szomszédos rétegektől 

• Minimálisan töredezett és gyűrt réteg 
• Minimális 1-5 miliDarcy permeabilitása legyen a rétegnek (a legtöbb szénréteg 

ettől sokkal kevésbé permeábilis) 
• Magas metán tartalom 
• Egy tömböt alkotó mezők, előnyt élveznek a több rétegben elhelyezkedő 

széntartalmú mezőkkel szemben 
• A kitermelt metán felhasználhatósága, és közeli CO2 pontforrás jelenléte (közeli 

ipari létesítmény, vagy CO2 vezeték csatlakozási lehetőség) 
Az EBCM technológia csak megfelelő permeabilitású szénrétegek esetében alkalmazható, 

ezért 2000 méternél mélyebben, ahol a növekvő nyomás és hőmérséklet következtében 
csökken a permeabilitás, már nem. Becslések szerint ECBM technológiával megközelítőleg 
60 Gt CO2 tárolható, amelynek 5-15 Gt tonna közötti része lenne haszonszerzés mellett 
eltárolható. 

 
Mélységi sós víztestekben történő tárolás 
A homokkő illetve mészkő üledékek, üledékes kőzetek porózus tulajdonságaiknak 

köszönhetően víz illetve egyéb fluidumok tárolására lehetnek alkalmasak. A világon nagyon 
sokfelé találhatunk olyan a mélyben elhelyezkedő rétegeket, amelyeket alulról és felülről is 
vízzáró réteg határol, és a két réteg közötti pórusos kőzetben jelentős mennyiségű magas 
ásványi anyag tartalmú víz gyülemlett fel. Ezekben a kőzetekben azonban nem minden pórus 
van feltöltve vízzel, így további folyadékok vagy gázok tárolása válik lehetségessé. Ilyen 
módon ez a lehetőség megnyílik a CO2 tárolás előtt is, amihez hozzájárul az a tény, hogy ezek 
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a mélységi sós vízkészletek jelenleg emberi felhasználásra alkalmatlanként vannak számon 
tartva. 

Ez a tárolási mód ipari méretekben is megvalósításra került A Sleipner projekt keretein 
belül Norvégiában. Itt a nagy CO2 tartalmú földgázt kitermelése után megtisztítják, és a 
keletkező CO2-t az Utsira nevű víztestbe vezetik vissza. Éves szinten itt közel 1 millió tonna 
CO2-t tárolnak el. Máig nem jelentkeztek szivárgások, tehát igazoltnak látszik a technológia 
megvalósíthatósága, ebben a konkrét esetben. A legnagyobb vita a biztonsági tényezők 
mellett a körül folyik, hogy milyen mértékig tölthetőek fel a tárgyalt pórusok CO2-vel, amely 
témában nagyon eltérő becslések láttak napvilágot 2-68 %-os adatok között. 

Kapacitások tekintetében ez a tárolási lehetőség jelentheti a legnagyobb tartalékokat, mert 
becslések szerint akár 100 000 Gt CO2 is tárolható ilyen módon. Természetesen ez az adat is 
bizonytalansági tényezőkkel terhelt, és ily módon kezelendő. 

 
A CO2 tárolás költségei 
A fenn ismertetett tárolási lehetőségek között meg lehet különböztetni ún. energia 

nyereséggel járó (EOR; EGR; ECBM), illetve azzal nem járó tárolási lehetőségeket (kimerült 
gáz és olajmezők, földalatti nagy sótartalmú víztestek). Előzőek alkalmazása önmagukban 
nyereséget termel, kivételes esetekben akár a teljes CCS projekt CO2 tonnánkénti költségek 
szintjét is elérheti, azaz a teljes projektet nullszaldóssá teheti. Utóbbi projektek száma 
természetesen nagyon korlátos, így az energianyereséggel megvalósítható tárolási 
lehetőségek, valójában a felmerülő összes CCS költségek enyhítését szolgálhatják. 

A 6-2. táblázatban közölt adatokból látható, a CO2 raktározásának tonnánkénti költsége 2-
75 USD/t értékűre becsülhető. A tartomány alsó szélét a Föld alatti víztestben történő tárolás, 
míg felső szélét bizonyos ECBM projektek jelentik. 

 
6-2. táblázat. Különböző CO2 tárolási technológiák költségei, és hasznai 

(Forrás: IEA, 2004) 

Tárolási Alternatíva 
Költségek 
(USD/t) 

Energiahordozó hozam 
/t CO2 

Haszon  
(USD/t CO2) 

EOR 5-20 0,25-0,5 t olaj/t CO2 25-55 USD/t CO2 
EGR 5-20 0,03-0,05 t metán/t CO2 1-8 USD/t CO2 
ECBM 10-75 0,08-0,2 t metán/t CO2 2-30 USD/t CO2 
Föld alatti víztest 2-15 - - 
Kimerült mezők 5-20 - - 

 
Jövedelemtermelés szempontjából a legnagyobb lehetőségeket az EOR projektek jelentik, 

így jellemzően ebből a csoportból kerül ki az a néhány projekt, amely akár hasznot termelhet 
egy teljes CCS projektet tekintve. Az 1. táblázatban közölt adatok nem tartalmazzák a CO2 
beinjektáló kutak, illetve visszanyerő kutak, valamint a visszanyert CO2 gázkezelési 
berendezéseinek költségeit. 

A tárolási költségek tekintetében meghatározóak a létrehozandó kúthálózat kialakításának 
költségei, illetve az, hogy a CO2 kompresszálásához szükséges energia költségeit a tárolás 
vagy a befogás költségei között veszik számításba. 

A kútkialakítás költsége a 6-6. ábra szerint függ a kút mélységétől. Ennek értelmében a 
tárolási költségekre jelentős hatással bír az, hogy milyen mélységbe szükséges befecskendezni 
a tárolandó CO2-t. 
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6-6. ábra. Beinjektáló kút beruházási költségei az injektálási mélység függvényében 

(Forrás IEA, 2004) 
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7. Összefoglalás, következtetések 
A cikksorozat áttekintette az energetikai technológiák fejlődésének a klímaváltozásra 

gyakorolt hatásait. Ennek hátteréül bemutattuk a klímaváltozás alapfogalmait, földtörténeti 
léptékű és közelmúltbeli történéseit. Bemutattuk a természeti folyamatok és az emberi 
tevékenység szétválasztásának nehézségeit, az e téren meglevő tudásanyag hiányosságait. 

Vizsgáltuk az energiafelhasználás múltbeli alakulását, módszereket mutattunk be a 
széndioxid kibocsátás meghatározására és áttekintettük azokat a jelenleg működő és a jövőben 
várhatóan terjedő – esetenként még részletes kidolgozásra váró – energetikai technológiákat, 
amelyek lehetővé teszik a fajlagos széndioxid kibocsátás csökkentését. Ezek közül hármat 
kiemelten kezeltünk, mert megítélésünk szerint ezekben a technológiákban lehet olyan 
széndioxid megtakarítási potenciál, amelynek a kihasználása jelentős eredményekre vezethet. 
A kapcsolt energiatermelés és a biomassza hasznosítás kidolgozott, működő eljárások, de 
továbbfejlesztésük, energetikai és környezeti mutatóik további javítása, továbbá 
szélesebbkörű elterjesztése a közeljövő feladata. 

A széndioxid kivonás és eltárolás még kutatási-fejlesztési fázisban levő eljárás, a vele 
elérhető széndioxid elkerülés viszont nagyságrenddel nagyobb lehet, mint az előző két eljárás 
esetén. Nem foglalkoztunk részletesen azokkal az eljárásokkal, amelyek kidolgozására és 
elterjedésére a XXI. század közepe előtt nem lehet számítani, mint pl. a fúziós 
energiatermelés vagy a napenergia nagyléptékű alkalmazásához szükséges technológiák.  

Ugyancsak nem foglalkoztunk részletesen olyan hosszabb ideje ismert, kidolgozott és 
általában gazdaságos eljárásokkal mint pl. a vízenergia és atomenergia, amelyek 
megvalósítják a közel zéró széndioxid kibocsátású villamosenergia-termelést, de szélesebb 
körű elterjesztését társadalmi és politikai ellenérzések gátolják. Ezeknek az ellenérzéseknek a 
leküzdése nem energetikai feladat. 

Az elmondott szempontok alapján összeállított cikksorozat anyagából a következő főbb 
következtéseket vonhatjuk le: 

• A klímaváltozás az emberiségre leselkedő legnagyobb veszély – ha valódi veszély. 
A veszély valódiságának megítéléséhez jobban kéne ismernünk a természeti 
folyamatokat, a klímaváltozás realitását és következményeit. 

• Ismereteink bizonytalanok, elsősorban a tudásszintet kell növelni. Bizonytalanok 
vagyunk abban, hogy a XX. században észlelt 0,5 és 1ºC közötti értékű 
felmelegedés természeti folyamatok vagy az emberi tevékenység eredménye. (Még 
nincs elég adatunk, de úgy tűnik, a felmelegedés a XXI. század első évtizedében 
nem folytatódik, de legalábbis üteme csökken.) Bizonytalanság van abban is, hogy 
a széndioxid légköri felhalmozódásában mekkora szerepet játszanak a különböző 
emberi tevékenységek, mint a fosszilis tüzelőanyagok égetése és az erdőirtások. 
Meggyőződésünk, hogy e sok bizonytalansággal terhelt időben elsősorban a 
természettudományi kutatásokra, a folyamatok jobb megismerésére kellene 
erőinket koncentrálni és nem a bizonytalan ismeretekre alapozott 
látszatintézkedésekre. Az adatok alapján feltételezhető, hogy a kibocsátás 
csökkentési rendszabályok (és költségek) semmi eredményt nem hoznak, ha 
folytatódik az esőerdők irtása. 

• Mindemellett az energiafelhasználás jelenlegi trendje semmi esetre sem folytatható. 
Az emberiség nem ismételheti meg még egyszer az energiafelhasználás XX. 
században bekövetkezett 16-szoros növelését és főleg nem túlnyomóan fosszilis 
energiaforrásokra támaszkodva. Ez semmiképpen nem felel meg a fenntartható 
fejlődés és az elővigyázatosság elvének. Az elővigyázatosság elve azt jelenti, hogy 
nem szabad olyan, bizonytalan tudásra alapozott döntéseket hozni, amelyek később 
beláthatatlan módon korrigálható káros hatásokat, kockázatokat rejtenek. E 
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vonatkozásban figyelemmel kell lenni mind a környezeti, mind a gazdasági 
kockázatokra. 

• Ugyanakkor az emberiség folytatni akarja gazdasági, jóléti fejlődését. (Erről a 
leggazdagabb országok lemondhatnak – bár nem teszik – de a világ szegényebbik 
felének felemelése nem vehető le a napirendről.) Ez az elvárható, mérsékelt 
nagyságú széndioxid kibocsátás növekedés mellet csak sok-sok műszaki 
fejlesztéssel érhető el Mindenekelőtt csökkenteni kell a termelés és a nem termelő 
szektorok (közlekedés, helyiségfűtés stb.) fajlagos energiaigényességét. Ezen belül 
az energetika fő feladata az energiaátalakítás, szállítás, tárolás veszteségeinek 
csökkentése, az átalakítási hatásfokok javítása. Miután a végenergia felhasználás az 
alapenergia felhasználásénak kb. 70%-a, az energetika a különbözet 30%-ot tudja 
csökkenteni. A 70% csökkentésére a végfelhasználóknak van lehetősége. 

• Az energetika kiemelt feladata az energiafelhasználáshoz kapcsolódó fajlagos CO2 
kibocsátás csökkentése, vagyis az alacsony karbon intenzitású energetikai 
technológiákat kell fejleszteni. E területen az alapenergiahordozó struktúra 
módosítása vagy a fosszilis energiahordozók felhasználásához kapcsolódó 
széndioxid leválasztás fejlesztése mutat nagy lehetőségeket. A lehetőségek egyike 
sem lehet egyedül üdvözítő megoldás, a technológiák megfelelő kombinációját, 
arányait kell megtalálni ahhoz, hogy az energiaellátás hármas követelményét 
teljesíteni lehessen. A hármas követelmény az ellátásbiztonság, az energiaellátás 
gazdaságossága és a környezettel való összeférhetősége (a sorrend véletlenszerű, 
nem fontossági sorrend). 

 
Végül azt kell kiemelni, hogy van reményteljes folytatás, még akkor is, ha a jövőkép 

némileg homályos is. Mint a ködben: ahogy közeledünk a következő elágazáshoz, majd kissé 
tisztul a kép. A fejlődés e területen nagyon gyors és bízhatunk abban, hogy az emberiség 
újítókedve nem csökken, a megoldások még időben fognak megszületni.  
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