KLÍMAVÁLTOZÁS, ENERGIAVÁLSÁG, ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK

Műfaj: előadás és workshop
Időpont: 2022.07.11. / 19.30 – 20.30-ig
Helyszín: 7090 Tamási, Hársfa u. 1.
Résztvevők: 42 személy
Szakmai beszámoló: A Green Wave Kft. az SDG Alapítvány megbízásából interaktív klímavédelmi
előadást tartott Tamásiban az Országos Baranta Szövetség számára. A rendezvényen az SDG Alapítvány
által megbízott Green Wave Kft. mellett az Országos Baranta Szövetség képviselői, az előadás
helyszínéül szolgáló edzőtábor fitalajai és felnőtt résztvevői is jelen voltak. Az eseményen Litkei Máté,
a Green Wave Kft. ügyvezetője részletesen beszámolt az elmúlt időszak Európai Unió fenntarthatósági
jogszabályalkotási folyamatairól, különös tekintettel az Európai Parlament által nemrég elfogadott
Uniós taxonómia rendeletre, mely fenntarthatónak minősítette a nukleáris és földgáz erőműveket.
Litkei Máté felvázolta a jelenleg használt főbb energiaforrások típusait, illetve részletesen az egyes
források előnyeit és hátrányait. Az előadó külön részletességgel ismertette a nukleáris energiával
kapcsolatos releváns múltbéli eseményeket, mint a különböző erőművi balesetek, jelentősebb nemzeti
és összeurópai politikai döntések. Ezt követően a közönséggel átbeszélték az atomenergia előnyeit és
hátrányait, majd az előadó ismertette a nagyobb szakmai szervezetek (IPCC, NEA, IEA, JRC)
állásfoglalását az atomenergiát illetően. Az előadó szintén külön részletezte a taxonómia rendeletben
ugyancsak kiemelt helyen szereplő gáztüzelésű erőművek elterjedésének okait. Az előadás második
felében a közönséggel átbeszélték Európa jelenlegi energiahelyzetét, különös tekintettel az
importkitettségre és az üvegházhatású gázok elleni küzdelem folytatásának esélyeire. Érintették az
Oroszország irányába megvalósuló importkitettség mértékét az egyes energiaforrásokat illetően, és
sorra vették az orosz-ukrán háború kitörése óta megvalósult, energiaszektort érintő gazdasági
szankciók hatását mind Oroszországra, mint az Európai Unió országaira.

Rövidített forgatókönyv:
19.20 – Vendégek érkezése
19.30 – 19.35 Litkei Máté, a Green Wave Kft. ügyvezetője köszönti a megjelenteket és jelzi, hogy az
előadás az ITM – Nyugat-Balkáni Zöld Központ NKft. támogatásával valósul meg az SDG Alapítvány
megbízásából.
19.35 – 20.30 Litkei Máté, a Green Wave Kft. ügyvezető megtartja a workshopot. Előadás, interaktív
beszélgetés.
20.30. Esemény vége
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