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tésekor alkalmazunk. Az erdõ-haszon-
bérleti szerzõdésekben a bérleti díjat, a
fahasználat során, az erdõbõl kikerülõ fa-
anyag értékesítését követõen fizetjük ki,
a nettó árbevétel arányában a bérbeadó-
nak. Ez azt jelentené jelen esetben, hogy
a természetes erdõk ÜHG nyelõképessé-
gének bérbevételekor a bérleti díj, az or-
szágunkban generált ÜHG jogok értéke-
sítését követõen, elõre meghatározott
arányban kerülne kiegyenlítésre a bér-
beadó ország számára. 

Az ÜHG nyelõképesség bérbevételé-
nek feltétele, hogy olyan, nemzetközi-
leg elfogadott monitorozó rendszer áll-
jon a rendelkezésünkre, amellyel haté-
konyan lehet ellenõrizni és éves szinten
összehasonlítani egy adott erdõterület
CO2 asszimiláló képességét. A távérzé-
kelés fejlõdésével ennek nem lehet
technikai akadálya. Oroszországban az
erdõtüzek és falopások megfékezése
érdekében már használnak mûholdas

megfigyelõ rendszert. A megfigyelõ
rendszert és a megfigyelés módszerét
szabványosítva megvalósítható az asszi-
milációs készség ellenõrzése. 

A hazai erdõk ÜHG nyelõképességét
jelenleg az országos erdészeti üzemterv
adataiból számoljuk ki. Az erdészeti
üzemterv jó alap a távérzékelõ rendszer
fejlesztéséhez.  

Az idõzítés
A fenti javaslatok megvalósításakor
lényeges szempont az idõzítés. A Tiszta
Fejlesztés Mechanizmusa mentén már
most megköthetõek olyan opciós szer-
zõdések, amelyek a késõbbiekben jo-
got biztosítanak Magyarország számára,
hogy bérbe vehesse õserdõk asszimilá-
ciós képességét. 

A tényleges szerzõdések megkötésé-
re azonban mindaddig nincs lehetõség,
amíg nem szolgáltatunk mi magunk
precedens értékû példát a gyakorlat-

ban. Ez a példa pedig az Együttes Válla-
lás keretein belül a hazai õshonos fafa-
jokból álló, természetszerû erdõk asszi-
milációs képességének bérbe adása,
majd az erdõk nyelõképességének ho-
norálása éves rendszerességgel a felté-
telrendszernek megfelelõ gazdálkodók,
tulajdonosok felé. 

Miután a gyakorlatban mûködõ
rendszert hoztunk létre, kerülhet sor a
fejlõdõ országokkal megkötendõ bérle-
ti szerzõdésre.

Õserdõk ÜHG nyelõképessége bér-
bevételének jelenleg nincs elvi felsõ ha-
tára. Tehát az az ipari ország, tagállam,
amely elsõnek ismeri fel azt a megvaló-
sítható módszert, melynek alkalmazásá-
val megállítható a Föld erdeinek fogyá-
sa, az piaci elõnyben lesz a többi tagor-
szághoz viszonyítva. Nagy mennyiségû
értékesíthetõ TFM-kredittel fog rendel-
kezni, amely új bevételi forrásokhoz
juttatja.

A McKinsey stratégiai és technológiai ta-
nácsadó cég Az alacsony szénkibocsátá-
sú gazdasághoz vezetõ úton címû új ta-
nulmánya szerint a lehetõségek adottak
a globális fölmelegedés + 2 °C alatt tartá-
sához. A tanulmány részletezi a káros
szénkibocsátás visszaszorításának költ-
ségeit, és világossá teszi, hogy az éghaj-
latváltozás legsúlyosabb következmé-
nyeinek elkerülése csupán azonnali cse-
lekvéssel lehetséges.  A jelentés egyik tá-
mogatója, a WWF szerint a világ vezetõ-
inek már most minden szükséges infor-
máció a rendelkezésére áll egy, a fejlett
és fejlõdõ országokat is érintõ globális
éghajlatügyi egyezmény létrehozásához.

A tanulmány – amely a valaha elké-
szített egyik legnagyobb és legrészlete-
sebb – több mint 200 lehetõséget sorol
fel 10 gazdasági szektorra és 21 földraj-
zi régióra bontva, amellyel 2030-ig 40
százalékkal az 1990-es értékek alá
csökkenthetõ az üvegházgázok kibo-
csátása.

2030-ig a szél, a nap, és egyéb fenn-
tartható megújuló energiaforrások biz-
tosíthatják a globális energiaigény mint-
egy egyharmadát; a jobb energiahaté-
konyság több mint negyedével csök-
kentheti az üvegházgázok kibocsátását,
valamint az erdõirtás a fejlõdõ orszá-
gokban – amely az egyik legfõbb kivál-
tó oka a klímaváltozásnak, és az egyik
legnagyobb veszély a fenntartható fej-
lõdésre nézve – majdnem teljesen meg-

szûnhetne. Mindennek a költsége a glo-
bális GDP kevesebb, mint fél százalékát
teszi ki.

Minthogy a kormányok jelenleg a
globális gazdaság újjáépítésén dolgoz-
nak, megvan az egyedülálló lehetõsé-
gük, hogy egy alacsony szénkibocsátá-
sú gazdaságot építsenek ki, amely mun-
kahelyek teremtése mellett az éghajla-
tot is stabilizálni fogja. Alacsony szénki-
bocsátású technológiák és termelési
modellek már ma is léteznek, és a gaz-
dasági mellett környezetvédelmi hasz-
nuk is van.

A tanulmány az eredményeket egy
„csökkentési költséggörbe” formájában
mutatja be, amely grafikusan illusztrálja
azokat a lehetõségeket, ahol a legin-
kább költséghatékony széncsökkentést
lehet véghez vinni. Ezek közé tartozik
14 milliárd tonna szén-dioxid-kibocsá-
tás megtakarítása a szén alapú erõmû-
vek – többek között – létezõ, és tisztá-
nak bizonyult megújuló energiákkal va-
ló kiváltásával;  további 14 milliárd ton-
na  fenntartható földhasználattal a me-
zõgazdaságban és az erdészeti szektor-
ban; valamint 11 milliárd tonna az ener-
giahatékonyságból. McKinsey ezen fe-
lül még azonosított 9 milliárd tonna po-
tenciális kibocsátás-csökkentési lehetõ-
séget, amelyeknek vagy magasabb a
költsége, vagy olyan viselkedésbeli vál-
tozásokkal járnak, amelyeket nehéz
számszerûsíteni. 

A tanulmányban McKinsey minden
szektorban megvizsgálja a költségeken
és a kibocsátáson alapuló lehetõsége-
ket, az atomenergiát is beleértve. A
WWF úgy gondolja, hogy az atomener-
gia költségeit alulbecsülik. De még fon-
tosabb, hogy az atomenergia nem élet-
képes lehetõség, figyelembe véve a
nukleáris technológiák terjedését, a ma-
gas radioaktivitású hulladékot és a plu-
tóniumszivárgások veszélyeit is. Továb-
bi lényeges kibocsátás-csökkentés le-
hetséges a kombinált hõ és energia
(CHP), a biomassza-alkalmazás, a jobb
energiahatékonyság, és az alacsony
szénkibocsátású termékek által, ame-
lyek meg fogják védeni az éghajlatot
atomenergia szükségessége nélkül is.

A WWF üdvözli a tanulmány lénye-
ges eredményeit, amelyek megmutat-
ják, hogy ha az összes technológiai
megoldást áthelyeznénk a gyakorlatba,
lehetséges volna az üvegházgázok ki-
bocsátását 2030-ig 40 százalékkal az
1990-es értékek alá csökkenteni. Ez
egyenlõ a jelenlegi kibocsátás 70 száza-
lékos csökkentésével, ami elegendõ
lenne ahhoz, hogy a hõmérséklet glo-
bális emelkedését a 2 °C-os szint alatt
tartsuk. A 2 °C ugyanis az a határérték,
ami alatt még elkerülhetõ a klímaválto-
zás visszafordíthatatlan, katasztrofális
hatása.
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A zöld gazdaság az éghajlatváltozás ellen




