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Az emberiség eddig megszokott életmódját fenyegető veszélyeknek az éghajlatváltozás 
(akár melegedéssel, akár hűléssel  folytatódik) csak egyike, nem is a legfontosabbika. 
Globálisan kevés lehet (lesz) az energia, az olcsó édesvíz, az élelmiszer, a ritkaföldfém, 
az élő környezet is veszélyben (biodiverzitás).
A problémák oka az emberiség szükségleteinek megállíthatatlannak tűnő növekedése a 
véges Föld bolygón. 
A szükségletek a népesség- és igénynövekedés miatt, alapvetően a globális fogyasztói 
szemlélet eluralkodása miatt növekednek. 

"... aki véges rendszerben végtelen 
növekedést képzel el, az
vagy őrült, vagy közgazdász." 
(Kenneth Boulding)

Előzmény:
„Energia és környezet 
─ a fenntarthatóság 

kulcskérdései”
2011. november 12.
www.enpol.hu
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1. Bevezető

Energiabiztonság („energy security”) = „energiaforrások folyamatos elérhetősége megfizethető áron” (IEA) 

Az energiabiztonság valójában az energiahordozók jövőbeni elérhetőségéről, 
illetve az energiatermelésnek és -felhasználásnak a természeti környezetre való hatásáról szól.

A kérdéskörrel foglalkozó tanulmányok túlnyomórészt közgazdasági, pénzügyi, politikai megközelítésűek. 

Tekintettel arra, hogy
- az energiahordozók a természet részei (nagy részük olyan földtani képződményekhez kötődik, 

amelyek meghatározott földtani folyamatok eredményeként keletkeztek),
- az energia természeti-környezeti hatásainak (többnyire érdekorientált) bemutatása ezeket figyelmen kívül 

hagyja,
a kérdéskört kifejezetten föld- és környezettudományi megközelítésből tárgyalom.

 



1972 (Stockholmi Környezetvédelmi Világkongresszus: 
„csak a magasan fejlett ipar és mezőgazdaság potenciálja képes megteremteni azokat az összegeket és eszközöket, 
amelyeknek segítségével meg lehet akadályozni a környezet további szennyeződését, és helyre lehet állítani a már 
megbomlott biológiai egyensúlyt” (KOCSIS 1976). 
Az ún. „harmadik világ” országai ugyanitt kifejezték: azt szeretnék, ha nekik is nagy iparuk és vele nagy 
környezetvédelmi problémáik lennének. 

1980-as évektől:
Felismerték, hogy környezeti (kiragadott természeti) szempontok hangsúlyozásával a pénzügyi teljesítmény is 
javítható (ZILAHY 2016). A kilencvenes években viszonylag nagy teret nyert az „ökológiai lábnyom” koncepciója. Ma 
már 1,4 Földet „használunk”, mégis inkább az üvegházhatású gázok emissziója lett a kiválasztott indikátor. A 
kibocsátás-csökkentési vállalások – az államok és a vállalatok kölcsönös együttműködése révén – ugyanis a további 
gazdasági növekedés és környezetátalakítás eszközévé váltak (KONDOR, KOVÁCS 2016). 

2015 (a párizsi klímaegyezmény)
Az ún. zöld (nem tudományos, hanem környezetpolitikai) paradigma fókuszában a CO2-emisszió csökkentése 
(ezáltal „a globális felmelegedés 2 oC-n belüli tartása”) áll. Az energiapolitika a klímapolitika alárendeltje.

 



Energiahordozó (1 kg)
Fajlagos energiatartalom 

(MJ/kg)
tömeg-energia ekvivalencia 89 876 000 000
hidrogén-hélium fúzió 645 000 000
urán (235) 80 250 000
folyékony hidrogén 130
földgáz 50
nyers kőolaj 40
kőszén 30
metanol 20
szárított faanyag 20
lignit 15
szárított növény 15
szalma 13
nyers tűzifa 8
háztartási hulladék 8
víz, lecsapódási hő 2,257
víz (100−0 oC között) 0,418
víz, fagyáshő 0,334
telepek (ólomtól lítiumig) 0,1−2,5
tömeg, 100 m-ről leesve 0,001
10 m/s sebességű tömeg 0,0005

2. Energiatermelés és -fogyasztás

Energiatartalom

 



Elsődleges energiaforrások
Fosszilis:
Kőszén: tengerparti és szárazföldi lápokban betemetődött, T- és p-növekedés hatására átalakult növényi anyag (lignum=fa).

Kőolaj és földgáz: óceánüledékekben eltemetett planktonok és algák átalakulása (nagy p és T=80-200 oC)
- „konvencionális”
- „nemkonvencionális”

- olajhomok, nehézolaj, olajpala, illetve 
- BCGA, metánhidrát, széntelep-metán 

Fisszilis: 
geológiai lelőhelyei a földkéregben átlagosan néhány ppm-ben előforduló
235U izotóp és Th-feldúsulások 

A Föld belső hője:
- természetes radioaktív bomlás
- fázisátalakulás
- gravitációs árapály

A Nap által éltetett energiafajták:
napenergia 
vízenergia
szélenergia 
biomassza

Fúziós energia a Földön? 

 



STOCK

Terrestrial stock (földikészlet-jellegű) energia

Nem megújítható („non-renewable”), terresztrikus

kőszén, szénhidrogének, nukleáris hasadóanyagok, 
geotermikus energia 

a Föld forgási energiája, árapály-energia

részben a biomassza 

FLOW

Flow (folyamat-jellegű):

Megújítható („renewable”), extraterresztikus

a Nap által vezérelt természeti folyamatok 
megcsapolásából: nap-, víz-, szél-, biomassza-, 
hullámenergia, felszín közeli földhő

részben a biomassza

„Készlet jellegű” és „folyamat jellegű” energiafajták

 



Energia Technológia Példák
természeti 
adottságok

helyek, ahol terresztrikus energiák felhalmozódhattak (széntelep); 
napsütéses, szeles hely, folyó+terep, erdő

előállítás: kinyerés, 
begyűjtés, befogás, különféle 
eszközökkel, tisztítás

bányászat (kőszén-, szénhidrogén-, uránérc), fakitermelés, 
energiabefogó berendezések gyártása: szélmalom (szélturbina), 
napkollektor és fotovoltaikus átalakító, gátépítés

elsődleges (primer) 
energia

kőszén, kőolaj, földgáz, uránérc, biomassza, vízenergia, geotermikus 
energia, napenergia, szélenergia

átalakítás erőmű, égetőkemence, finomító

másodlagos 
(szekunder) energia

energiahordozók: villamos energia, hidrogén, finomított olaj, hő, biogáz, 
koksz

szállítás/átvitel teherfuvar, csővezeték, távvezeték

harmadlagos 
(tercier) energia

a fogyasztónál lévő szén, dízelolaj, benzin, faszén, villamos energia, hő, 
biogáz

átalakítás motorok, melegítők, kályhák

hasznos energia végfelhasználás („shaft power”), hő, fény

Energia: előállítás, átalakítás, hasznosítás

Hatásfok: nagyon alacsony! 
 



https://es.scribd.com/doc/294430610/Circular-Economy

 



Energiatörténet

Emberi erő
Állati erő
Tűz (biomassza)
Természeti folyamatok lokális megcsapolása: víz-, nap- és szélenergia
Ipari forradalom (kőszén) 
Szénhidrogének (kőolaj, majd földgáz)
Atomkorszak
?

(A világ kilenc legnagyobb erőműje ma vízerőmű.
No. 1.: Három Szurdok Erőmű, Kína, 22,5 GW)

Kőszén: 30,0 %

Kőolaj: 32,6 % 

Földgáz: 23,7 %

Atomenergia:  4,4 %

Víz:  6,8 %

Megújuló (víz nélkül):  2,5 %

Primer energia összesen: 100 %

Primerenergia-helyzet

 



Időszak időszaki 
energia 

összegzett 
energia

1800-1850 1.00 ZJ 1.00 ZJ
1850-1900 1.50 ZJ 2.50 ZJ
1900-1950 7.50 ZJ 10.00 ZJ
1950-2000 13.75 ZJ 23.75 ZJ
2000-2015 9.00 ZJ 32.75 ZJ
2015-2050 23.00 ZJ 55.75 ZJ

1 ZJ (zetajoule)= 1021 joule

: az eddigi energiafelhasználás
: további növekedést nem feltételezve

Energiahelyzet

 



Az energiaellátás jövője

Optimizmusra okot adó jelek:
- kimerüléstől egyelőre nem kell tartani (nemkonvencionális előfordulások, sarkvidéki területek, helyettesíthetőség) 
- az atomenergia 238U, Th, és a megújuló energiák: nap, geotermikus HDR

(a szén, a kőolaj és a földgáz „környezetvédelmi okokból fog háttérbe szorulni”)

Pesszimizmusra okot adó jelek:
-a szénhidrogén-termelés üteme már nemigen fokozható tovább
-nincs az a földi készlet, ami előbb-utóbb el ne fogyna
-a magfúzióra vagy egy ma még nem látható más új megoldásra a következő évtizedekben nem számíthatunk
-a flow jellegűek csak önmagukhoz képest látszanak jelentősen növekedőnek
-egyre kisebb és kétséges energiamegtérülési mutatók 
-nagy mennyiséget folyamatosan biztosítani: megoldható-e egyáltalán technikailag?
-nagy mennyiségű energia tárolásának (biztonságos) megoldási esélye: elenyésző
-a megújuló energia lehetőségei nem érik el a jelenlegi energiaszükségletek szintjét

Al Gore (2007): a fosszilis energiák kiváltandók a megújulókkal

Vaclav Klaus (2008): „az üvegházhatás, a globális felmelegedés veszélyével való riogatás, az úgynevezett megújuló energiafajták 
erőszakos elterjesztésének célja nem más, mint a kérdésben érdekelt (kutatási, vállalkozási) lobbik törekvése a központi (állami) 
költségvetés megcsapolására”

David McKay (2009, 1967-2016): „I love renewables... but I’m also pro-arithmetic.” (Szeretem a megújulókat, ugyanakkor 
számtanszerető is vagyok.)

 



3. Energia és természet

„Környezet” = antropocentrikus természet, néhány kiragadott szempont érvényesítésével.
Az ember élettere a teljes Föld méretéhez képest „nano” tartományban van.

- Az eddig felhasznált energia:                                                     33 ZJ
- A 2004. december 26-ai indiai-óceáni földrengés energiája:                       40 ZJ
- A közép-atlanti bazaltvulkanizmus (2,5 millió km3) hője:                      10 000 ZJ
- A Földet élő napenergia mennyisége naponta (170 ezer TW)                      15 ZJ
- 1 km-nyi földkéreg hőtartalma:                                                       40 000 ZJ 
- A Föld kinetikus (forgási) energiája 20 000 000 ZJ
- Energiák az univerzumban       ?????????????????????????????????????????

- Az emberiség mai teljesítménye:                                                            18 TW
- Az atmoszférába távozó földhő:                                                               40 TW
- A Földet érő napenergia:                                                    170 000 TW
- A növényi fotoszintézis teljesítménye:                                                         130 TW („hatásfok”: ~0,1%)

 



A természeti energiák megcsapolásának lehetőségei

A Nap (a geotermikus energia kivételével az összes többi „megújuló” energia forrása) működteti a természetet.

Kérdés:
Vajon végtelenül kimeríthetetlen („abundant”)?

Tények:
Az ember ma a Földet érő napsugárzás 1/7000-ed részének megfelelő fosszilis energiát használ. 
És annyi megújulót, ami a napsugárzási energia egymilliomod részének nagyságrendjébe esik. 

A Földet érő napenergia fele a fotoszintézisét hajtja, a növényi fotoszintézis teljesítménye: 130 TW (alig hétszerese 
az emberiség primerenergia-felhasználásának)! 

Válasz:
Bizonyosan nem lehet jelentősen növelni a napenergia megcsapolását, mert az megengedhetetlenül nagy 
beavatkozás lenne a természet rendjébe: magát a legfontosabb természetformáló erőt változtatná meg. 

Egy másik nézőpontból (GYULAI 2010): „a Római Klub analízise a hetvenes évekből: ha az érkező napenergia 5 
tízezredét (!) többletként felszabadítjuk – bármilyen tiszta módon – a földi átlaghőmérséklet kb. egy fokkal 
megemelkedik”

 



http://spot.colorado.edu/
~koppg/TSI/#TSI_data_
record 

 



Az energiatermelés és energiafelhasználás hatásai a természeti környezetre

Környezeti hatás (environmental impact): az emberi beavatkozás felismert (=vélt és fontosnak tartott) természeti 
következményeinek összessége. 
A természeti folyamatokba való emberi beavatkozás következményei nemlineárisak és beláthatatlanul hosszú távúak.
Az emberi tevékenység (a természeti folyamatokba történő beavatkozás) intenzitása = az előállított és felhasznált energia! 

Az energiatermelés és felhasználás hatásai a természeti környezetre:
természeti adottság    → elsődleges energia    → másodlagos energia    → harmadlagos energia    → hasznos energia

fuvarozás
cső- és távvezeték

eszközgyártás 
bányászat 

felszínátalakítás
anyagszükséglet

szennyezés

emisszió (vegyi reakció)
átalakítási veszteségek

mechanikai munka 
hő

Az ember az energiaforrások előállításával, átalakításával és ún. „hasznosításával” a kontinensek eredeti felszínének körülbelül 
felét átalakította. 

ENERGIA + ANYAG = JÓLÉT + VÁLTOZÓ TERMÉSZETI KÖRNYEZET (TERMÉSZETÁTALAKÍTÓ MUNKA ÉS EMISSZIÓ, PL. HŐ)

 



A különféle energiafajták természeti környezetre gyakorolt hatásainak korrekt számbavétele és összehasonlítása 
lehetetlennek tűnik, mert a különféle energiafajták előállításának következményei túlságosan specifikusak. 

A természeti környezetre gyakorolt hatás összességében elsősorban a megtermelt és felhasznált energia mennyiségétől, és nem 
az energiaforrás fajtájától függ.  Ezért a különböző energiafajták előállításával kapcsolatos természeti-környezeti hatás tehát elég 
jól becsülhető az egyes energiafajtáknak a portfolióból való részesedésük arányával. 

1. példa:
R=W·K 

R: rizikó (kockázat)
W: valószínűség (0<W<1)

K: a következmény súlyossága

Melyik esetben nagyobb a rizikó?
Atomerőmű (W: nagyon kicsi, K: nagy)                     vagy            Biomassza (W=1, K: kicsi)

Az atomerőműre potenciális veszélyforrásként tekintünk, de a biomassza-energia túlerőltetése üzembiztosan 
természetpusztító! 

2. példa:
A fosszilis energiahordozók hozzájárultak a globális zöldüléshez!
A globális levélfelület a legutóbbi 3 évtized alatt 14%-kal nőtt. Feltételezett ok: a növények széndioxidra éhesek.

http://www.nature.com/articles/srep19124
 



Emisszió (természeti megközelítés):

- fizikai (pl. hő, elektromágneses, akusztikus, radioaktivitás)
- kémiai (pl. aeroszolok, többek között korom; vizek kémiai szennyezése; üvegházhatás: H2O, CO2, CH4 stb.)

Emisszió („környezeti” megközelítés):

A légköri CO2-szint emberi befolyásolásának három kézenfekvő módja:

C    +    O2  → 394 kJ/mol + CO2

CH4 + 2 O2 → 802 kJ/mol + CO2 + 2 H2O

A fotoszintézis egyenlete:

6CO2 + 6H2O + energia (napfény, min. 540 kJ/mol) + klorofill → C6H12O6 + 6O2

(CO2-egyenleghez hozzájárul: mállás, szubdukció, metamorfózis, vulkanizmus,
hőmérsékletváltozás)

Kőszén: 30,0 %

Kőolaj: 32,6 % 

Földgáz: 23,7 %

Atomenergia:  4,4 %

Víz:  6,8 %

Megújuló (víz nélkül):  2,5 %

Primer energia összesen: 100 %

Energiahelyzet

 



Hajtó- és húzóerő

Tolóerő: az energia („Az energia a civilizáció hajtóereje”, SZERGÉNYI 2015)

Húzóerő: a végtelen növekedési igényű globális fogyasztás (a több mint 7,4 milliárd ember összegzett fogyasztása). 
Nem az energiaszektor a felelős!

A fogyasztási igény nő, ugyanakkor a rendelkezésre álló természeti erőforrások és az ember földi élettere véges. 
Ezért a gazdasági növekedés – amennyiben növekvő energia- és anyagfelhasználással folytatódik (ld. Jevons-
paradoxon) – elkerülhetetlen katasztrófa felé halad: vagy az erőforrások kimerülése, vagy a földi természet 
tönkretétele miatt. Ebből következően az emberiség eddigi életmódja tartósan nem folytatható. Az egyre növekvő
(esetleg csak a jelenlegi magas szintű) energiaigényt – amellett, hogy energetikailag valószínűleg nem lehet – az 
előbbiek miatt tulajdonképpen nem is lenne szabad kielégíteni.  

 
 



4. Végtelen növekedés?

MALTHUS (1798): a népesedés és az élelmiszertermelés 

ACKERMAN (1933): az egy főre jutó energiafelhasználás, mint kulcsparaméter

HUBBERT (1949): a fosszilis energiahordozó-készlet véges 

FORRESTER (1971): „A legnagyobb kihívás a növekedésből az egyensúlyba történő átmenet kezelése. A folklór és a 
sikertörténetek a növekedést és a terjeszkedést dicsőítik, de nem ez a jövő útja” (összeomlás, rendszeremléleti alapon)

MEADOWS ET AL. (1972): amennyiben az 1970-es tendenciák érvényesülnek a népesség, a mezőgazdasági termelés, a természeti 
erőforrások, az ipari termelés és a környezetszennyezés (azaz a bioszféra biológiai egyensúlyának veszélyeztetése) terén, 
meredek visszaesés lesz. 

BOULDING (1986): „aki azt gondolja, hogy véges világunkban az exponenciális növekedés örökké folytatható, az vagy őrült, vagy 
közgazdász”…

DUNCAN (2001): Olduvai-elmélet. A „leghasznosabb” energiafajta az elektromos energia (ami a földrészeket átívelő hálózatok 
révén mindenütt elérhető, és úgy lubickolunk benne, mint hal a vízben), a legnagyobb kockázatot a nagyfeszültségű elektromos 
hálózatok biztonságos üzemeltetésének ellehetetlenülése jelenti.

BARDI (2011), BOIA (2014), TURNER (2014), SZERGÉNYI (2015), VÉGH (2016): a globális rendszerek összeomlására való
felkészülés ma már sokkal időszerűbb, mint próbálkozni az összeomlás elkerülésével. 

 



A felhasználható energia-, víz-, talaj- és ásványi nyersanyagkészletek végesek, az energiaellátás jövője bizonytalanabb, 
mint valaha. Illúzió azt gondolni, hogy egyetlen kiragadott indikátor (pl. a CO2-kibocsátás) kordában tartásával 
megállítható a természeti környezet leromlása, mint ahogyan az is, hogy az ún. „zöldgazdasággal” fenntartható
a jelenlegi komfortszint.

A globális fogyasztás növekedésének oka: az összfogyasztás (a fejenkénti fogyasztások összege, integrálja) 
Népességnövekedés 1912-2012 között:    4-szeres
Energiafogyasztás 1912-2012 között:       12-szeres
Termelés 1912-2012 között:                      20-szoros 

Mintha a világon mindenkinek száz (2 ─ 100 ─ 200 ─ 500 ─ 1000) képzeletbeli rabszolgája lenne.
Nagy (és nő) az egyenlőtlenség: néhány tucat ember együtt olyan gazdag, mint a világ szegényebbik fele összesen 
(OXFAM 2015).

A szemünk előtt zajlik hatalmas tömegeknek a globális (nyugati) fogyasztói társadalomhoz való csatlakoztatása. 

Egy, az MTA Lendület-programjához kötődő természettudományi (mikrobiológiai) megfigyelés, 
mint lehetséges globalizációs modell: amíg az egymástól részlegesen elválasztott, ún. fragmentált életterekben 
az ún. „önző” és „együttműködő” típusú baktériumok egyaránt fennmaradnak, 
addig az egyre kevésbé fragmentált élettereket végül egyetlen homogén élettérré nyitva 
az „önző” baktériumok elpusztítják az együttműködőket, majd önmagukat is elkezdik felfalni 
(HOL ET AL. 2015). 

 



Az energiapolitikát alárendelik az ún. „klímavédelem” szempontjainak, pedig az éghajlatváltozás valójában 
sajnos csupán egyike a természeti-környezeti indikátoroknak, de korántsem a legfontosabbika 
(csupán egy rákbeteg lehetséges láztünete). 

Szarka-Brezsnyánszky (2012):

"Az alapprobléma tehát teljesen független a Föld 
éghajlatváltozásának éppen aktuális tendenciájától." 

"A problémák alapvető oka a fogyasztói igények állandó
növekedése, amely egyrészt a népességnövekedésből, 
másrészt a jólét fokozódásából adódik." 

"Amíg a világ döntéshozói egyetlen környezeti 
paraméterre (a széndioxid-kibocsátásra) koncentrálnak, 
garantált, hogy el sem jutnak a probléma felismeréséig." 

Az erről szóló ismertetőben ez jelent meg:

"A szerzők szerint a globális problémák sorrendjében a 
klímaváltozás a harmadik helyet foglalja el." 

"A fő mozgatóerő globális méretekben a népesség 
rohamos növekedése" 

"Amíg a világ döntéshozói egyetlen környezeti 
paraméterre, például a széndioxid-kibocsátás 
csökkentésére koncentrálnak, garantált, hogy el sem 
jutnak a probléma lényegének valódi felismeréséig." 

 



https://www.budapestwatersummit.hu/vilagtalalkozo/hirek/ader-ha-a-vizes-csatat-elveszitjuk-
elbukjuk-a-klimahaborut-887/

„Peter Thomson, az ENSZ Közgyűlés elnöke szerint a világ olyan úton halad, amely a 
fenntarthatatlanság felé vezet.”

ÖSSZHANGBAN  a 2011. november 12-ei  ENPOL-előadással.

„A párizsi megállapodás fő célja, hogy az átlagos globális hőmérséklet-emelkedés 1,5-2 Celsius-
fokon belül maradjon, de ahova most a világ tart, az a 3-4 fokos melegedés. Nem tudni, ebben 
képes lesz-e fennmaradni az emberi civilizáció - mondta. A klímaegyezmény célkitűzései kijelölik 
a feladatokat, de az emberiség még nem tért észhez. A célkitűzések megvalósítása nélkül az 
emberiség jövője van veszélyben - jelentette ki Peter Thomson.”

A VILÁG OLYAN ÚTON HALAD, AMELY A FENNTARTHATATLANSÁG FELÉ VEZET,
FÜGGETLENÜL ÉGHAJLATVÁLTOZÁS  TENDENCIÁJÁTÓL! A KLÍMAEGYEZMÉNY CÉLKITŰZÉSEIRE
VALÓ KONCENTRÁLÁS ÉPPENSÉGGEL AKADÁLYA AZ ÉSZHEZ TÉRÉSNEK.

 



5. Magyarország lehetőségei

Többen (pl. REMÉNYI 2009) energiahordozó-szegénységünkre és kiszolgáltatottságunkra figyelmeztetnek. 
Lehetőségek az importenergia (villamosenergia- és földgázimport) részarányának csökkentésére: 
-a hazai energiaigények csökkentése (takarékosság, ésszerűsítés, fogyasztói hozzáállás megváltoztatása)
-az energiaforrások bővítésével (kőszénvagyon; szénhidrogén-kutatás új földtani koncepció alapján; atomerőmű-
építés; megújulók a hőellátásban és a lokális, távoli fogyasztók ellátásában)

Természeti erőforrásainkkal (a készlet- és folyamat jellegű energiaforrásokkal egyaránt) tényleges lehetőségeinket 
követve kellene élni. A geotermikus termálvíz energetikai hasznosítása inkább a hőellátás, mint az áramtermelés 
lehet. A bioenergiában szintén a helyi felhasználás (és nem az energetikailag kétséges nagyüzemi 
biomasszatermelés), a szélenergiában a helyi hasznosítás vagy az egyenletesebb időbeli termelés megvalósítása 
(például víztározással), a napenergia terén a lokális kiegészítő szerep lehetséges növelése kínálkozik lehetséges 
legfontosabb célkitűzésként, a vízenergia terén pedig egy teljes, politikamentes újragondolás szükséges (NÉMETH 
ET AL. 2014). 

Kérdés, hogy a Magyarország létérdekének megfelelő nagyobb energiabiztonság megteremtését vagy a kívülről 
erőltetett energia- és klímapolitika megvalósítását tartják-e követendő célkitűzésnek.  E második út a feloldódáshoz 
vezet. Véget kell vetni a biztonság illúziójának. 

Állami szerepvállalás.

 



Illusztráció: Sustanaible development goals for a new era (Jeffrey Sachs, 2014)

Az ember jelenleg 18 TW-nyi primerenergia-teljesítménnyel alakítja a kontinensek felszínét, 
szennyezi a vizet, földet, levegőt és befolyásolja az éghajlatot, folytatja a természeti kincsek 
(nyersanyagok és energiahordozók, a talaj, az édesvíz, az érintetlen természet) felélését, növeli a 
természetinek mondott katasztrófák számát, a globális kereskedelem révén folytatja az invazív 
fajok behurcolását, összeomlasztja a biodiverzitást és az ökoszisztémákat. Világrészenként más-
más hatások dominálnak. Miközben az emberiség nagy része egyre nagyobb nyomorban 
kénytelen élni, a nyugati ember olyan kényelmi szintet ért el, hogy a számára testi és lelki 
károsodást okoz, de még több termékre és szolgáltatásra tart igényt.

6. Összefoglalás

 



Nincs helye techno-optimizmusnak, a következők miatt:

-a megújulók kis területi energiasűrűsége, illetve az óriási energiaigénnyel kapcsolatos technikai kérdések 
megoldatlansága,

-a Földet elérő napsugárzás nagyon csekély része vonható el a természettől következmény nélkül, 

-akármilyen „tiszta” az energiaforrás, az energiafelhasználás hatása a természeti környezetre elsősorban az 
energia mennyiségétől, és nem az energiaforrás fajtájától függ. (Minden energiafajtának megvan ugyanis a maga 
hátránya, illetve természeti környezetet károsító következménye. A fossziliseké történelmileg a légszennyezés 
(manapság a széndioxid-kibocsátás is „légszennyezésnek” számít), az atomenergiáé az üzembiztonsági kockázat, a 
megújulóknak pedig általában a nagy területigény és a bonyolult technika (beleértve a különleges ásványi 
nyersanyagok iránti igényt). Az előállított energia végső soron – az energiafajtától függetlenül –
természetátalakító munkává és hővé alakul. A jelenlegi fosszilisenergia-felhasználást megközelítő léptékű ún. 
megújuló energia előállítása (amennyiben egyáltalán lehetséges), ugyanolyan természetpusztító lenne, mint a 
hagyományos energiafajtáké. 

Illusztráció: Sustanaible development goals for a new era (Jeffrey Sachs, 2014)
 



A természeti környezet állapota szempontjából az egyedül hatékony módszer az energiafelhasználás 
drasztikus visszafogása lenne (ami – a fosszilis energiahordozók égésreakció-egyenlete értelmében – a CO2-
kibocsátást is azonnal csökkentené). A fogyasztói társadalom növekedési igénye azonban végtelen. A 
természeti korlátokba való ütközés szinte elkerülhetetlen katasztrófát, esetleges gyors összeomlást vetít 
előre.

Globális küzdelem folyik a még meglévő természeti erőforrások birtoklásáért, de ezt különféle technikákkal 
(nem utolsósorban CO2-veszéllyel való figyelemeltereléssel és a zöldenergia-források lehetőségeinek 
túlértékelésével) álcázzák. A zöld eszme sajnos üzleti körök kiszolgálójává lett, mert elfedi azt az alapvető ok-
okozati összefüggést, ami a természeti folyamatokba való emberi beavatkozás mértéke, intenzitása (az ipari 
forradalom óta folyamatosan növekvő energiafelhasználás) és annak következményei (a természeti környezet 
globális változása= Global Environmental Change, GEC) között fennáll. 

A helyzet emberileg megoldhatatlan.

Illusztráció: Sustanaible development goals for a new era (Jeffrey Sachs, 2014)
 



„Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem; 
táplálj engem hozzám illő eledellel!”

(Plb 30,8).

 


