KLÍMAVÁLTOZÁS, ENERGIAVÁLSÁG, ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK

Műfaj: előadás és workshop
Időpont: 2022.04.28. / 14.00 – 15.20-ig
Helyszín: Budapest, 1134. Váci út 45. B.
Résztvevők: 30 személy

Szakmai beszámoló: A Green Wave Kft. az SDG Alapítvány megbízásából interaktív előadást tartott a
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. munkatársainak. A hibrid rendezvényre a NÚSZ Zrt.
munkavállalói személyesen a helyszínen, illetve online is becsatlakozhattak.
Az orosz-ukrán katonai konfliktus és az orosz fosszilis energiahordozókra vonatkozóan bejelentett
embargó aktualitása miatt Litkei Máté előadását az európai energiaválság okainak bemutatásával
kezdte, majd arról beszélt, hogy az Oroszországtól importált fosszilis energiahordozók más piacokról
történő pótlása reális forgatókönyv-e Európa és Magyarország számára. Litkei Máté kitért arra, hogy
noha többen úgy tartják, a kőolaj és a földgáz kétélű politikai fegyverként történő alkalmazása (pl.
lengyel és bolgár földgázimport leállítása az orosz fél által) rávilágít az időjárásfüggő energiatermelési
módok mielőbbi elterjesztésének jelentőségére, valójában rövidtávon a háború és annak
következményei hátráltatják a zöld célok elérését. Az orosz földgáz kiváltása kapcsán beharangozott
LNG karbonlábnyoma például magasabb, mint a vezetéken érkező földgázé, valamint a földgáznál is
szennyezőbb szén kitermelése fokozatosan emelkedik Európában. Tudni kell, hogy az időjárásfüggő
megújulók fokozatos telepítésével párhuzamosan nőtt Európában a földgázbehozatal, hiszen a
földgáztüzelésű, gyorsindítású, szabályozó erőművek szükségesek a napsütés nélküli, szélcsendes
időszakok okozta energiahiány pótlására, kiegyensúlyozására, ezért az orosz földgáz 2027-re ígért EUs kivezetése a nap- és szélenergia elterjedését is befolyásolhatja az villamos energiatermés
ellátásbiztonsági kritériumainak kötelező betartása miatt. Az Európai Unió által tett ígéret, miszerint
2050-re a Közösség klímasemlegessé válik, sajnos késedelmet szenvedhet a keleti harcok miatt.
Az előadást követően a közönség tagjai többek között olyan témákban kérdezték Litkei Mátét, hogy
mennyire környezetszennyező az atomenergia, és hogy az Oroszországgal szemben hozott szankciók
veszélybe sodorhatják-e a Paks2 projektet. Ezen kívül a hallgatóság pl. arra volt kíváncsi, hogy
személyesen mit tehetünk a klímaváltozás ellen, illetve az élelmiszerpazarlással és az
energiahatékonyságot érintően fogalmaztak meg kérdéseket, felvetéseket.

Rövidített forgatókönyv:
13.50 – Vendégek érkezése
14.00 – 14.05 Kitta Gergely, az SDG Alapítvány kuratóriumi tagja köszöntőt mond, és elmondja, hogy
az előadás az ITM – Nyugat-Balkáni Zöld Központ NKft. támogatásával valósul meg.
14.05 – 15.20 Litkei Máté, a Greenwave Kft. ügyvezető megtartja a workshopot. Előadás, kérdésválaszok.
15.20. Esemény vége
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