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Most, huszonnyolc év múlva

F

ura dolog a jövőről írni. Eleink sem szerették emlegetni a „lesz”-t, azt még meg kell érni, mondogatták a nagyszüleink is. És ugyan ki tudja megmondani a jövőt? Vagy akár megírni? Különben is: a ma alakított jelen formálja a soron következő dolgokat, nem?
Ez a kissé nyakatekert bevezetés jár a fejemben, miközben éppen egy sajtóközleményen
morfondírozom: Magyarország 2050-re el fogja érni a klímasemlegességet. Huszonnyolc évvel korábban, körbetekintve az országban, s látva az egy autó – egy ember arányt az utakon,
araszolva a szinte már folyamatosnak és szükségszerűnek tűnő dugókban, dühöngve a Tihanyi-félsziget és a Fertő-Hanság mind nagyobb mérvű beépítésén, valamint a kizárólag a mai
napnak és a saját egójuknak élő százezrek nemtörődömségén megütközve mindez igazán
futurisztikusnak hat. Klímasemlegesség? Itt?
A jelentős költségek ellenére Magyarország számára akár versenyelőnyt is jelenthet a
2050-es klímacél, vagyis a nettó nulla kibocsátás elérése – derül ki a McKinsey 2022 májusában megjelent, Klímasemleges Magyarország – Úton a sikeres dekarbonizáció felé című
tanulmányából. Az elemzés az ipari, a lakossági, villamosenergia-ipari, közlekedési és mezőgazdasági kibocsátások intenzív csökkentésével egy olyan pályát rajzol fel, amely az éghajlatvédelmi célkitűzéseken túl a gazdasági növekedésre, a munkahelyteremtésre, az energiafüggetlenségre, valamint Magyarország versenyképességére is egyértelműen pozitív hatással
lesz, mondja a közlemény.
Szép, új világnak tűnik – ám ez az eredmény addig még nagyjából 150-200 milliárd eurónyi
további tőkeberuházást igényel. Beláthatatlan, irdatlan, elképesztő összeg. Honnan? Hogyan?
Az ügy nyilván nem szeretnénk-nem szeretnénk kérdés, csak valahogy ritkán jut az eszünkben, hogy ezt vállaltuk. A 2050-es klímacél, vagyis a nettó nulla kibocsátás elérése európai
uniós kötelezettség, amit Magyarország törvényben is rögzített. Ráadásul van korábbi céldátumunk is: a hazai jogszabály 2030-ra az üvegházgáz-kibocsátás 40 százalékos csökkentését
(1990-hez képest), 2050-re pedig a teljes dekarbonizációt írja elő.
A McKinsey tanulmánya egy még ennél is ambiciózusabb pályát rajzol fel, ahol a kibocsátás-csökkenés már 2030-ra eléri az 55-60százalékot. Az imént felmerült a „hogyan” kérdés,
bár pontosabb lenne itt talán a „hol”. Az elemzés öt olyan gazdasági kulcsterületet nevez
meg, ahol az energiahasználat és az alkalmazott technológiák megváltoztatása döntő fontosságú lesz a karbonlábnyom nullára redukálásában. Nincs kétség, hogy az egyik legnagyobb
kihívást az ipar modernizálása jelentheti majd. Elektrifikáció, energiahatékonyság, zöld hidrogén… Hamarosan talán az ezek a kifejezések mögé írt szakértői titulusok lesznek a leggyakoribb keresések a világhálón, az IT-sek és a folyamat-, meg gyártásmérnökök után. El tudjuk-e
képzelni ezt a világot manapság, 2022-ben?
Lehet, nyár eleji lapszámunkban az évszaknak megfelelő könnyed, mezítlábas, napsütéses témákat kellene taglalnunk, mint például az elektromos kerékpáros turizmus, miként
azt az év elején elterveztük. Nos, megnyugtathatom a kedves olvasót, erre is visszatérünk
majd, mihelyst kinevezik a területért felelős kormánybiztost és államtitkárokat – ez ugyanis
ezen lapszámunk készítésekor javában zajlott. Addig is tovább értekezünk a lapzártakor közel
száznapos ukrajnai háború karbonlábnyomáról és környezeti hatásairól, s szólunk a háttérben a nyersanyagkincsekért folyó harcokról is. Ellátogattunk egy új üzembe, ahol az elromlott
hűtőszekrények ledarált belső szigeteléséből állítanak elő utakba beépíthető szegélyeket és
más hasznos termékeket, valamint egy valóságosan működő lakossági szemléletformáló központot is megnéztünk.
Innen tekintve pedig ugye, nem is tűnik már olyan futurisztikusnak az a 2050…
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