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ABSTRACT
This article volunteers to give a relatively coherent description of the labour market prog
ram called “Fate Turning – Fate Forming” developed by the SouthTransdanubian Regional La
bour Center (STRLC). We found it important to put the progress in context as much as possib
le, highlighting its' real world labor market and rural developmental role. The specialty of this
program is the nature of the training it provides, which is although not approved by the Natio
nal Qualifications Register, it trains for specialties the target settlement is rationally in need of,
not just give another “useless credential” to the persistently unemployed. We'd like to remark
that the Faculty of Adult Education and Human Resources Development (FAEHRD) of Univer
sity Pécs (UP) provides professional support in adult education to the FVM DAszK Csapó Dá
niel Trade School. This is justified by the fact, that the “Fate Turning – Fate Forming” program
creates mainly heterogeneous study and work groups. A significant difference is present in the
level of education, age, and the time spent away from studies and work. This labor market
program could be expanded regionally and nationwide as well after more detailed research and
evaluation, according to the expert opinion of STRLC and Agrokonsult. In order to achieve this
goal, the Faculty of Adult Education and Human Resource Development of University Pécs
provides full scientific and professional support.
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1. INTRODUCTION
This publication is to familiarize the reader with the aspects reintegration and rural deve
lopment through the finished 1st phase of this unique labor market program created by the
South Transdanubian Regional Labour Centre in cooperation with the Diófa Consortium. The
“Fortune Turning – Fortune Forming” program is for the South Transdanubian Region and is
primarily an aid for the persistently unemployed to return them to the world of labour, to achi
eve a better life.
The job search rate of the South Transdanubian Region exceeds the national average in the
examined time frame (20072010) by a few percent. Somogy County is in the worst position,
while Tolna County has the best position according to the circumstances. Baranya county is in
between, following the trend of the region, which clearly reveals the negative impact of the
world crisis. Since the September of 2008, the cutbacks increased the ratio of people searching
for jobs. Although it is important to remark, that part of the program's target population – those
with a low level of education and persistently unemployed – are not significantly effected, be
cause most of them were not employed previously either. Their inadaptability to the economic
events makes them a static, “constant part” of trends. Putting them in motion takes a complex
solution considering their level of education and the time they spent being unemployed. Thus,
improving their situation is a difficult task, because the problem is often caused by the low le
vel of education, and the adverse (personality deteriorating) effects of time spent being away
from labor.
Therefore, this study is based on a real problem, and its primary aim is to acquaint the sci
entific scene with a method adaptable to Hungary's other regions as well. The base of our effort
is the program's present activity, by which the original two regions in Tolna County and appro
ximately thirty unemployed involved – the regional scene has admitted the total of 225 persis
tently unemployed of six smaller regions so far. The question emerges, whether this highly inc
reasing tendency will continue in the future?
The literary background of the study is based on postmillennial analyzes of rural politics
(GLATZ F. 2008), labour market (G. FEKETE É. 2002), adult education (KOLTAI D. 2008; KOLTAI D.
– LADA L. 2006; KOLTAI D. – ZRINSZKY L. 2008), and human resource development (NEMESKÉRI
ZS. 2004), which evaluate the social, economic, cultural and environmental uplifting opportuni
ties of rural areas. The crucial part of the study is how to manage the rural unemployment. This
points to the main question of the present study, which is, how could the rural unemployed be
come reemployed? Several national initiatives were set into motion to solve this problem, such
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as the social plowland program, town caretaker system, or the expansion of local services. For
these programs, the following criteria could be established: (1.) letting local ideas develop,
while providing quality guidance for their local application. (2.) Providing a certain level of
improvable intellectual and physical work, instead of cash. (3.) The local (self)organizations
must have organizing skills, and must be able to cooperate with partners outside of the region.
(4.) Has to increase selfemployment. (5.) The local governments, NGOs and entrepreneurs
shall collaborate as partners. (6.) Has to have long term plans (G. FEKETE É. 2002).
This reintegration program in our experience does not only match the previous require
ments, but proved to be functional on the long term as shown in our practical research. The Fa
culty of Adult Education and Human Resources Development of University of Pécs is highly
committed to the monitoring, research, and support of this program, and plays an important
role of aiding the STRLC and the Diófa Consortium. With the support of the director of Human
Resources Developement Department (HRDD) Zsolt Nemeskéri, and with the supervision of
HRDD's academic intern Tamás Lendvai, students get involved in the labor market initiation
research through seminars and research groups. One of our greatest achievement is that many
of our students were participating in the selection procedure of the program's 2nd and 3rd phase
and in being in communication with the participants. We are working on the evaluation, pro
cessing and classification of the current progress, and wish to present the synthesized results.
According to our hypothesis the aim of the labour market program is be relevant, although
for sake the accomplishment of long term goals, training and employing processes shall be ad
justed to the information gained by continuous feedback. Beside introducing the main aspects
of the program's 1st phase, and the conception system of the tender, we wish to investigate how
STRLC's and the Diófa Consortium's members rate the programs activity.
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2. RESEARCH METHODS
As a matter of fact, the theoretical background of this research is made up of Hungary's la
bor market problems, the demandsupply anomalies, and of the attempts to improve the situati
on: mainly as processes within the agriculture. The entire study is characterized by the high ra
tio of persistently unemployed – typically in the field of agriculture – focusing on the evaluati
on of employment difficulties of the lowly educated. This field of problems is presented within
competence of this labor market program in the South Transdanubian Region. The research is
based on statistical data obtained from the National Labour Office (NLO). All the numbers and
original figures of our research associable with labour market, were taken from the homepage
of STRLC, originally sourced from NLO. The interpretation of data is explained primarily on
the panel labeled “3.2 Labor Market background”. Data processing and evaluation was execu
ted from our own angle, but we considered István Szőke’s – Professional Director of STRLC –
opinion for the examination of the relationship between world economic crisis and the persis
tently unemployed.
Statements in the next part of the study are based on data from the experts of STRLC and
partners of Diófa Consortium. Part of the information can be accessed from STRLC's home
page, the rest could have only been obtained from our own observations. Data on the internet is
public, most of it refers to the tender and the operation of program. Access to the information
gathered with observation is limited, due most of them were developed from negotiations, and
private discussions. Anonymity was highly emphasized for the latter. Both sources are present
permanently in the study, however the critiques in the discussion chapter are coming from the
second type sources. Beyond the detailed review of the tender we found it important to justify
the choice of the six settlements participating over others. In our point of view this is a particu
larly important addition of value, because the tender itself does not include this explanation.
However, considering our labor market situation, the selection of these areas bring up new in
teresting questions.
Practically these three parts – labor market overview, selection of regions, invitation to
tender and the insider evaluation of the program's first phase – make up the substance of the
study. By all means, we found it important to place the facilitation of agricultural employment
into the general dimension of rural development. Therefore in the first part of the publication
we review the literature to highlight essential thoughts that are indispensable to understand the
4

LENDVAI Tamás – ARTNER Zsuzsa – RILL Fanni – TÉSITS Róber – BITÁNÉ BIRÓ Boglárka:
The Role of “Fate Turning – Fate Forming” Labor Market Program in Rural Development
Modern Geográfia, 2011. 1. szám,
http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/munkaeropiac/lendvai_et_al_2011_1.pdf

train of thought of this work as a whole, or at all. Finally, we emphasize that this study presents
the – already finished – 1st phase of the original tender, and to draw conclusion from it. The
2nd and 3rd phases will be processed in a future publication.

3. RESULTS

3.1. The “Fate Turning – Fate Forming” program's creation and
localization
Considering the problems presented above, in 2008 autumn STRLC aimed to develop and
execute a program involving reintegration, training, and supported employment primarily for
persistently unemployed people. The legal background for the program is provided by the 4th
Act of 1991 on the Service of the Unemployed 19/B§, and the Enactment of the Aid for Emp
loyment 6/1996. (VII. 16.) MÜM 26/G§ created the opportunity to invite to the tender which
has been named “Fate Turning – Fate Forming” Behind the idea and creation of the tender lies
a complex subject of a working labor anomaly of persistent structural imbalance between
supply and demand. In this case it means that the dominantly and decisively agriculturally ori
ented, rural type small regions, for the laborintensive, primarily gardening based agriculture
would use manpower adequately trained for such labor, however this manpower is practically
unavailable. As a result, in many cases “import” of manpower from labor markets outside the
small region for “extra expense” is a necessity. In contrast, the small region has a high ratio of
untrained, but trainable, persistently unemployed willing to work. As a consequence of this
discrepancy, and without the adequate human resources, enterprises cannot increase in size thus
unable to act as economical and social inducers of rural development. In parallel to this, exists
a social and an economical problem of the unemployment.
For the solution, but at least for the consolidation of it the STRLC made some efforts and
a few procedures too in the last years. For example the development of the micro area, the com
munal work programs (The way to work), the Herbal Network Program, the social soil pro
grams and some within the frame of the Fast Reaction Project. The last three solution experi
ments are comprehensible as the inductive base of the competition. The commonality of the
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programs besides of the partial success is unsustainability due the lack of the member of the
market. Practically these programs functioned until they could fullfil there function and for this
the STRLC assured the necessary financial sources. Another commonality is that the adults
education missed and to the shortterm work did not consort with a development of the know
ledge. This means, the education level of the employee did not grow by being the part of the
program that is why their chance to advance did not move into positive direction.
The other inductive background, that from the 1st of January 2009 the severity of the cat
egory of the regular social benefits was increased, and therefore in many cases a financial aid
for special purposes was established. To get this money the unemployed had to participate in
the public work programs which were announced by their settlement (For example: The way to
work program). The only problem is that in the aspect of the economy this effort is not a pro
ductive, marketable work and big part of them are seasonal. Of course for the conditioning of
the settlement is an important and a determining challenge too, but in many cases there is no
need for such many employees and it could be important for the settlement also to purchase
their own products for their public institutions. At the beginning, the integration of the employ
ees receiving this financial aid to reintegrational education was not easy, but generally the
problem was solved. Therefore the mayors – as a conclusion of the program – preferred the
work intensive, productive, agrarian solutions instead of the communal work and it became one
of the reasons while they joined the “Fate Turning – Fate Forming” Program.
Accordingly to the above experience the STRLC announced a complex reintegrational la
bour market program. From the cumulative experiences the elemental demand for this tender
and the negotiations were: the presence of the members of the market, the existance of an or
ganization for adult education, a local government, the assurance of the agricultural back
ground the management skills and mentors.
The STRLC conducted a tender for composition of a manpower management – called
“Fate Turning – Fate Forming” Program, open till 10th of November 2008. In the first section
of the project the aim was defined as the expansion of the living opportunities in the agricultur
al sector and the raising of the employment level in Tolna County’s 2 sub regions (Tamási and
Bonyhád). By one of the base dispositions of the tender, later, achieving the experiences of the
launching and educational part, the tender could raise into regional level, with the cooperation
of the sub regions. The selection of the sub regions and the settlements was made according to
their economical potential and their situation in the labour market.
Before the explanation of the selection procedure, it is worth to check the situation of the
labour market of Tolna County, in this case the relative proportion of the people seeking a job.

6

LENDVAI Tamás – ARTNER Zsuzsa – RILL Fanni – TÉSITS Róber – BITÁNÉ BIRÓ Boglárka:
The Role of “Fate Turning – Fate Forming” Labor Market Program in Rural Development
Modern Geográfia, 2011. 1. szám,
http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/munkaeropiac/lendvai_et_al_2011_1.pdf

In September 2008, one month before the conduction of the tender, the western and north
ern part of Tolna County and 4 settlements in the sub region Szekszárd were in the worst situ
ation regarding the proportion of population seeking jobs (Figure 1). The situation of the labour
market is quite advantageous in the south of the sub region Bonyhád, except of 2 settlements
where the index is moderate. In the east side of Tolna County (in the sub region Paks the num
ber of the unemployed does not reach 10%) this was the country average – due to the atomic

Figure 1.
Relative index of job search in the county of Tolna, in % (IX. 2008)
source: www.ddrmk.hu
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power – station and the service sector which was built up around. mainly concentrated in the
sub regions Tamási (north), Dombóvár (west) and Szekszárd the settlements with the highest
percentage are forming groups. The index of the relative unemployment in the 3 settlements of
the sub region Dombóvár was higher than 21%, which is twice as much as the country average
at that year.
Differently to the sub regions Bonyhád, Paks, Szekszárd in the region Tamási the settle
ments with the highest index the unfavourable situation is more accented. Mucsi, Kalaznó and
Nagyszokoly were over the 21% level, and many other settlements rank among the 1121% in

Figure 2.
Relative index of job search in the Micro Area of Tamási in % (IX. 2008) source:
www.ddrmk.hu
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terval. When looking at the settlements employment situation the justifiable question will come
up: why does the tender include Belecska, Udvari and Szekszárd, if there are many other settle
ments in a worse situation?
To answer this question we have to know the politics of the STRLC in this theme. By the
selection of the regions and settlements they take into consideration a complex standpiont in
practice. In practice they emphasize factors on the first hand employment indexes (relative
number of the jobseekers, the proportion of the people who are economically active, the unem
ployment index, the number of permanently unemployed, the people who are entitled to social
benefits, the proportion of the maximum education level of the unemployed). On the second
hand it is checked what kind of agricultural activities exist on the settlement (extensive – tilling
of arable land or intensive – gardening, fruit and vegetable production enterprises). Another
point of view is if there are any long term ideas, plans of the settlement, if there are any em
ployers (how many of them are social organizations or enterprises) and whether they sell their
own product in the social or in the market sphere.
Of course we could count many other questions, but practically the above mentioned were
the most determinant ones, and the selected 3 settlements were those. Their situation in the la
bour market were common, all the 3 settlements were part of the social soil program, therefore
having the necessary platform (territory and as knowledge, too). In Belecska the mayor stopped
the social benefits and as a replacement gave work to the unemployed. In the settlements the
cultivation of the vegetables (paprika, tomato) and the fruits (strawberry, hautboy strawberry,
apricot, peach, sourcherry, and dessertgrapes) is the most typical and is a big success. The
basement aim of the production is the social sphere and the markets of the shire. The sub region
Bonyhád is the opposite of the previous one. both economically and in the employment situ
ation (Figure 3).
When examining the labour market the relative proportion of the job seeking people the
sub region Bonyhád is before the sub region Szekszárd and similar to the sub region Paks. It
differs significantly from the situation in Tamási and Dombóvár. Bonyhád, due it is the central
sub region can influence the labour market processes into a positive direction. The most settle
ments of the region belong to the moderate zone and only 2 settlements rank to the middle high
interval. The settlements – taking into consideration the data of the period – which were drawn
into the tender not because of their high unemployment (Kisvejke, Lengyel, Závod), but be
cause of the high number of the permanently unemployed. The other argument is the well de
veloped fruit cultivation in the NorthWest part of the sub region, and also the presence of an
enterprise called Balaton DanubiaFrucht Kisvejke Termelő és Értékesítő Szövetkezet in
Kisvejke, which is a group of more than 60 farmers. The cooperative has a high capacity cold
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storage plant and this helps them to be able to export the fruits of the sub region (apricot, sour
cherry, apple and cherry) to Italy, Germany, Sweden, Norway and to Russia. The program be
came important for them because qualified labour was educated in the sub region. For the local
job seekers this meant secure local employment. The task of STRLC and the Diófa Consortium
was to “bring together” the two sides. The fundamental goal of the tender was “to insure for en
terprises of the region qualified and prepared manpower and to solve with that the permanent
problem of the unemployment”. In the sub region Bonyhád the market based fruit cultivation
became exclusive which had a huge effect on the work management and work culture.

Figure 3.
Relative index of job search in the Micro Area of Bonyhád in % (XI. 2008) source:
www.ddrmk.hu
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Application for the tender was available only for consortiums, with the basic criteria to
have following members: an accredited educating institution, a local government – who is op
erating the social soil program, is an active member of it and it has agricultural activities – and
min. one agricultural enterprise. Another important exposure is that the consortium member
ship should it has to be enlargeable: NGOs and/or organizations having experience in the territ
ory development can join the consortium. The consortium had to own the necessary qualified
experts, the financials and the technical conditions, and it was obligate for to keep in touch and
communicate as a partner with the STRLC.

3.2. The Goals of the “Fate Turning – Fate Forming” Program
Two short term goals were formulated by the tender to fulfil the labour market catching up
order. Both goals are related to the most disadvantaged sub regions supported by the complex
program.
In the (“Fate Turning”) part of the program, 8 people are to be employed as trainees. They
should be younger than 30, on their careers, primarily with a degree in agriculture or at least
with a General Certificate of Secondary Education and intermediate agricultural qualification.
Those who live in a disadvantaged sub region or have been registered in a labour registry office
for more than 3 months, and have difficulties in getting a job on the primary labour market are
given preference. Their primary responsibility is to give assistance to the agricultural compan
ies connected to the program –in technical, technological, marketing, logistic and pest control
questions. They have to be ensured of a proper career and longterm employment.
In the (“Fate Forming”) part of the program, organizations that have a social land program
or an agricultural enterprise in the sub regions of Tamási and Bonyhád need to employ maxim
um 40 people, give them training and supported employment. It is an advantage if candidates
are permanently unemployed, get social security payments or availability support and have a
low qualification. Practically those unemployed who want and capable to work, but their em
ployment is not solvable in the primary labour market are eligible for the place. In the second,
regional part of the program further 160 people can be employed. In their case it is also essen
tial to acquire practical marketable knowledge during their training and supported employment.
Examining the two, above mentioned, target groups’ employers we can state the follow
ing. In the part of “Future Turning” the employer is primarily the agricultural enterprise of the
consortium, as a market participant. In “Future Forming” the employer may be both municipal
and a market participant. It is essential in both programs to ensure their own land for the em
11
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ployees during the training and the supported employment. In exchange for the supported em
ployment the SouthTransdanubian Regional Labour Centre (STRLC) gives 100% pay support
if the employer is a municipal participant, and 50% if the employer is a market participant.
During the training and the supported employment the employee gets minimum wages.
The longterm goal of the STRLC is to enable these permanently unemployed participants
to take up a job in the primary labour market, making use of their practical knowledge and
working experience accumulated during the period of the training and supported employment.
It will be a favoured situation, if the employer was a participant organisation (local govern
ment, economical participant) of the program. If the program is carried out by local govern
ments they can use the products for social purposes, or to supply their institutions. A further ad
ditional benefit is that the program can establish manufacturer or marketing cooperative soci
eties. Another important expectation is that with the help of the pilot project more programs
should be generated and more sources could be used in the counties of the region.
On the basis of the project codification and the practical operation the primary goal is to
provide the participating unemployed people with marketable and practical knowledge and a
longterm job, meeting the labour demand of the agricultural enterprises of the sub regions. The
program needs to be selfsupporting and generate further proposals.
From among several applicants finally the Diófa Consortium won the tender. The organ
isation structure of Diófa completely measures up to the expectations. Agrokonzult Kft. a
member of Szekszárdi Növény Zrt. is an economical participant that pursues agricultural activ
ities. This organisation represents as the leader of the consortium. Its function is to launch,
maintain, develop and expand the whole program. The organisation employs three coordinat
ors, who with the control of the head coordinator, organise the program on local level and set
the new scenes. The education segment is represented by FVM DAszK Dániel Csapó High
School, Agricultural Vocational School and College. Its task is to organise, prepare and trans
act adult education, primarily based on practice. The social participants are provided by the loc
al governments of Udvari and Závod. Another responsibility of the local governments is to en
sure the training scenes and integrate them into the social earthwork program. The South
Transdanubian Regional Source Centre gives technical support, follows up of the program and
performs the guidance of the county coordinators of the Herbal Network program. Thanks to its
legal openness the consortium could integrate EGVÉD Medical Bt. Being employed by the
Agrokonzult Kft , as social and mental assistance, they take part in the selection of the potential
employees and follow up their development during the reintegration training and supported em
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ployment period. Their responsibility is to evaluate the participants’ willingness to work and
help their personal development, to be instrumental in buildingup a systematic program, to
provide consultation and mentorship for both the employers and the employees.

3.3. The Operation of “Fate Turning – Fate Forming” Program
The reintegration program of the labour market has essentially two parts: the training peri
od and the employment period. The training period is 10 months long. It contains theoretical
(200 hours) and practical training (800 hours). It ends with an exam at the end of the training. It
does not give an OKJ diploma but it gives area specific knowledge, instead. The goal of the
program is not to localize the employees.
In the first period of the program 3 settlements from the sub regions of Tamási and
Bonyhád were involved with 20 people each. From the sub region Tamási: Udvari (5 people),
Szakadát (3 people), Belecska (12 people). From the sub region of Bonyhád: Kisvejke (9
people), Závod (5 people), Lengyel (6 people). Primarily those were selected who received reg
ular social benefits, who are registered job seekers and are hard to be employed in the primary
labour market. The theoretical training was organised by FVM DAszK Dániel Csapó High
School, Agricultural Vocational School and College. The practical training were organised and
transacted by the local governments and agricultural enterprises of Belecska, Udvari and Sza
kadát in the sub region of Tamási; and Kisvejke, Závod and Lengyel in sub region of Bonyhád.
38 people took part in the reintegration training. From the 38 people 1 had a General Certificate
of Secondary Education, 25% had vocational qualification, 28% had one or more OKJ diplo
mas and 43% of them were unskilled. The training was adapted to the local conditions. Those
who completed the training successfully did not get an OKJ diploma, but they can use and
deepen their knowledge during the ensuing supported employment.
The agricultural features of the sub regions are different, except for the common features
of labourintensive agriculture (gardening). In the sub region Bonyhád – since most of the dir
ect employers are selfemployed farmers or cooperatives – market production is characteristic.
In this area 17 people of 20 passed the exam, and 15 of them got a job. The further employment
was mainly realized by the local governments and farmers and less by DanubiaFrucht Coop
eration. In the sub region of Tamási the main employers are the local governments. Here
primarily the social economy is significant, which is less oriented to effectiveness. This type is
good for reintegration. Here 19 people of 20 passed the exam (the one, who did not pass the
exam had a longterm illness). All of them got a job at local employers.
13

LENDVAI Tamás – ARTNER Zsuzsa – RILL Fanni – TÉSITS Róber – BITÁNÉ BIRÓ Boglárka:
The Role of “Fate Turning – Fate Forming” Labor Market Program in Rural Development
Modern Geográfia, 2011. 1. szám,
http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/munkaeropiac/lendvai_et_al_2011_1.pdf

The training part of the original program finished successfully. The supported employ
ment is still in progress. Thanks to the results and the professional open days organised by
STRLC, in March to April 2009, besides the formerly joined sub regions, Tamási and Bonyhád,
additional sub regions like Dombóvár, Sásd, Marcali, Sellye, Csurgó, Kaposvár and Szekszárd
also laid claim to join to the program. Of course it was not the sub regions but the local govern
ments who could submit an application to the tender. The application had to include the de
tailed data of the labour market, the available lands, desired crops, supporters, contacts and
longterm plans. It must be mentioned that the regional expert and headcoordinator of the
managing consortium Agrokonzult Kft also helped the local governments to prepare the applic
ation (810 times/ local government ). Without professional help (which means giving informa
tion to local governments, entrepreneurs and the unemployed, and coordinating their coopera
tion) lots of applications would not have been realized due to lack of selforganisation. Another
advantage was that the rate of successfulness turned out in the beginning, so the noncompetit
ive settlements dropped out before the deadline of the tender. During the preparation the fol
lowing points were questioned: (1) if the local government does similar programs of labour
market? Do they have any operating tenders and experiences? (2) if the local government has
external financial resources, enough free land to make use of, if there are investments (agricul
tural, manufacturing industry) of the local government or local entrepreneurs which can be con
nected to the program? (3)what kind of cooperation was realized in the settlement ( between the
local government, the civil organisations, entrepreneurs, the unemployed and maybe education
al institutions) the previous year? (4) how they plan the long term continuation of the program
and can they guarantee continuous employment after the two years’ supported employment
period in accordance with the expectations?
The successful new programs are located in regional perspective. In the second period the
sub regions of Marcali (Nemedéd: 20 people) Dombóvár (Gyulaj: 10 people, Döbrököz: 10
people) and Sásd (Gerenyés: 11 people, Alsómocsolád: 9 people) joined the program. All in all
60 permanently unemployed were integrated. The third period was in spring 2010, when 125
people were integrated. 20 people from the sub region of Sellye, 10 from Csányoszró, 1 from
Drávaiványi, 4 from Drávasztára and 5 people from Sellye. From Csurgó, Nagybajom and
Böhönye – in the sub region of Csurgó, Kaposvár and Marcali – 16 people were integrated.
From Somogyjád and its agglomeration also 16 people were integrated. Fadd joined with 20
people from the sub region of Szekszárd. From the sub region of Tamási and Dombóvár,
Nagykónyi, Regöly, Szárazd, Kisszékely, Kalaznó, Varsád, Szakcs and Kocsola joined with 34
people.
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4. CONCLUSIONS
The main question for STRLC after completing the training section of the “Fate Turning –
Fate Forming” labour market program was, the method and the direction of the continuation.
Among others it came up that it should be announced as a new tender called “Fate Turning –
Fate Forming II”. This was based on the fact that some points in the first tender needed correc
tion, so they thought that they could use the experience of the first tender to draw up the
second.
First there were training problems (Table 1). In the sub region of Tamási the applicants
passed the exam successfully and 19 of them got a job at 3 local governments, but their practic
al knowledge was incomplete. It could happen partly because of the instructors’ indifference
towards the applicants. On the other hand they have to work out a proper selection process in
order to reveal the suitability of the applicants. It is one of the keys for the success of the pro
gram. The ability to acquire practical knowledge and the method of knowledge transfer are ex
tremely important segments. So, in addition to the importance of the selection of the unem
ployed people, it is also relevant to employ instructors with professional and human compet
ence. It would be a basic requirement that they know the target group very well in every aspect,
and it is also necessary to train the practical and theoretical instructors, too. As an another es
sential aspect the instructor and the employer cannot be the same people, otherwise efficiency
orientation will be the first instead of education.
A further argument for modification is that the problems in connection with the employers
also must be solved. The farmers need to be aware of their responsibility, so an efficient com
municational plan also must be worked out. The farmers get a support in exchange for the em
ployment for a year, but the 50% wage funding is not enough to realize the organization of
work based on patience and a reintegration approach. The employers need to be prepared so,
that they can decide if they undertake the employment of the workers in special situation with
this support. The employers need to be informed that the unemployed participants of the pro
gram will be able to perform at 100% in no sooner than 2 years. The conflict between the em
ployers and employees must be resolved in time. The employers need mentoring, too.
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Table 1.
An overview the of positive and negative elements of the program

Strengths

Weaknesses



Region specific knowledge



The future of the program is unstable



Build on local needs



Not every settlements has a longterm



Localize workforce



100% payment support



Fixed workplace for 2 years



Decreasing local unemployment



Reintegration of permanently unemployed



Bottomup initiative



Complexity (adult education+rural expan

plan


Deficiencies in the professional experi
ence of instructors



Limited knowledge practical adult edu
cation

sion)


Practice orientated



Psychosocial mentoring

Opportunities


Threats

The program could be adopted to other agri



cultural areas of the country

cause of lack of support



Alignment to a cooperation.



Becoming farmers



Economic expansion



Catering supplies of the local government



Local governments and organisations
will backtrack from the continuous emp
loyment because of their reduced finan

and kindergarden/school


Prospering local trade



Repetition of the program on the settlement



Opportunity of an OKJ diploma by enlar
ging the training



The program cannot be restarted, be

The reintegration can be successful with
appropriate and capable instructors
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A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS MÉRHETŐSÉGÉNEK EGYIK
LEHETŐSÉGE A KARBONLÁBNYOM
PATOCSKAI MÁRIA

Carbon Footprint – Measuring Sustainable Development
Today’s economic development has led to a series of global crises of which one of the
most alarming is the extensive deterioration of our environment. Our excessive energy
and materialbased lifestyle adversely affects our climate. In order to create the
conditions of a more sustainable environment it is vital to be able to measure
sustainability, i.e. turning the hard to measure into measurable parameters. Carbon
footprint calculation is one such widely accepted and used measuring system. The
carbon footprint is a measure of the impact of our anthropogenic activities on the
environment, and in particular of climate change. It is a measurement of greenhouse
gases and is expressed in units of tonnes (or kg) of carbon dioxide equivalent.
The primary aim of this study is to measure the impact which the population has on the
environment so that it can serve as the basis for future comparisons. This study will
show the relationship between our energybased lifestyle and our climate. In addition, it
will discuss the external and internal mechanisms of climate change. It will talk about
the indicators measuring sustainability and the process of carbon footprint calculation.
Based on a Hungarian example, I will measure the impact that a single person’s
consumption of different types of energy has on the environment. The study will compare
the resulting figures with data concerning Hungary’s biologically active woodlands:
can our woodlands neutralise the CO 2 emissions from the daytoday activities of
Hungary’s entire population?

1. BEVEZETÉS
A jelen kor gazdasági haladásának árnyoldalaként számos egész bolygóra kiterjedő válság
jelentkezett. Ezek közül az egyik legsúlyosabb a környezet állapotának erőteljes romlása. A
gazdasági növekedést fenntartó túlzott anyag és energiahasználatra épülő életvitel nagy való
színűséggel kihat a levegő paramétereinek változásán keresztül az éghajlat kedvezőtlen alaku
lására. Ahhoz, hogy fenntarthatóbb környezeti feltételeket teremthessünk szükségessé vált a
fenntarthatóság mérésének kidolgozása: nehezen mérhető dolgok átváltása mérhető paraméte
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rekre. Ezek vizsgálatára egy elfogadott és kidolgozott módszer a CO 2(karbon)lábnyom
számítása: az antropogén tevékenységek során a levegőbe kibocsátott gázokat CO 2ra egyen
értékűsíti.
A tanulmány elsődleges célja, hogy a szerző számításaira alapozva meghatározza a lakos
ság környezetterhelésének mértékét, amely a későbbiekben összehasonlítások alapja lehet.
Az alábbi írás bemutatja az energiaalapú életvitel és az éghajlat kapcsolatát, valamint az
éghajlat változásában szerepet játszó külső és belső hatásokat. Felvázolja a fenntarthatóság
mérésére kidolgozott indikátorokat. Leírja a karbonlábnyom kiszámításának eljárását, és hazai
példán keresztül 1 lakosra, a főbb energiafogyasztó tevékenységekre kivetítve saját számítások
kal alátámasztva számszerűsíti a környezetterhelés mértékét. Az eredményeket összeveti a ha
zai biológiailag aktív erdőállomány nagyságával: képese a hazai lakosság életviteléből szár
mazó CO2 kibocsátást az ország erdőállománya semlegesíteni.

2. A FENNTARTHATÓSÁG ÉS
AZ ÉGHAJLATVÉDELEM KAPCSOLATA
A fenntarthatóság egyik alapgondolata, mely szerint az ember és környezete közötti
viszonyt meg kell változtatni létkérdés és ugyanilyen szükségszerű az ember energiához való
viszonyát megváltoztatni. A modern világban az emberi létezés elképzelhetetlen energia fel
használás nélkül. Az ember különböző tevékenységeit, igényeit energiafelhasználással elégíti
ki, amelyekhez un. energialáncot kell működtetni. Világviszonylatban az energiatermelés több,
mint a felét fosszilis energialánc biztosítja. Az energiaigény nemcsak közvetlen módon, hanem
anyagi javak formájában is jelentkezik. Minden tárgy, készülék, berendezés előállítása és a
szolgáltatások nagy része energiát igényel. A materializálódott energiafogyasztás egyáltalán
nem elhanyagolható nagyságrendű az energetikai fogyasztáshoz képest.
A fenntartható életvitel fontos feltétele az átstruktúrált energiaforrások használata és az
energiafelhasználás csökkentését célzó intézkedések bevezetése. Ez utóbbiak alkalmazása az
energialánc végén, a végső fogyasztónál a legeredményesebbek: ha a fogyasztónál igényelt
energiamennyiség kisebb, ezt kisebb kapacitású ellátó rendszer is kielégíti(KVM 2006). A je
lenlegi energiaforrásokkal (fosszilis és nukleáris) való takarékosság újszerű gondolat, annak
ellenére, hogy kutatók ezrei a hamarosan elfogyó véges mennyiségről beszélnek. A 4050 évvel
ezelőtt kialakított végtelen természeti erőforrások világképre épülő energiapazarló fogyasztási
életvitel mára kiderült, hogy végveszélybe sodorja az emberiséget. A 20. században elterjedt
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értékrend szerint az energia felhasználás és az emberi élet minősége között szoros az összefüg
gés. Ezért az energiatakarékosságot szolgáló intézkedéseket nehéz elfogadtatni az emberekkel,
hiszen életviteli szokásaikon kellene változtatni. Áldozatként élik meg bizonyos energiaigénylő
szolgáltatásról vagy javakról való lemondást, pedig egyszerű módon valósulhatnának meg:
minél rövidebb idő alatt kevesebb fosszilis energiahordozó használata, jobb hatásfokú berende
zések, technológiák alkalmazása és törekvés a mostani energiahordozók helyettesítésére kime
ríthetetlen, megújuló forrásokkal. Ez egyben az energiaszolgáltatóktól való kisebb mértékű
függőséget is jelentené, amely más érdekeket súlyosan érintene (KVM 2006).
Idealizált esetben az emberek „helyes”, vagyis energiatudatos viselkedéssel, csökkent
energiaigényű, klímaváltozást mérséklő döntéseket hoznak. A valóság mást mutat: „ Az éghaj
latváltozás elleni küzdelem eddigi eredményei a társadalmi rugalmasság olyan alacsony szint
jére utalnak, amely e társadalmak működőképességét veszélyeztetik.” (ANTAL Z. L. 2008).
Pedig az emberi tőke a végéhez közeledő természeti tőke mellet mindig kiaknázható, csak fel
kell ismerni.

3. A FENNTARTHATÓSÁG INDIKÁTORAI
Társadalmi és gazdasági életünket, környezetünk állapotát súlyos válságba juttatta az em
beriség. Kezdeti harmonikus együttélése a természeti környezettel mára megszűnt. Korábban
kíméletesen használta a természeti erőforrásokat, meghagyva a természeti környezetet egyen
súlyi állapotában. „A mezőgazdasági forradalomtól a kopernikuszi, majd az ipari forradalomig
terjedő korszakot nagy általánosságban az jellemezte, hogy az ember, illetve a társadalom a
természet részeként határozta meg önmagát, és olyan termelési rendszereket alkalmazott, ame
lyek illeszkedtek a természeti rendszerekhez, vagyis általában és elméletileg nem jelentettek
irreverzibilis változásokat.” (HAJNAL K. 2008).
A fejlődés későbbi szakaszában az egyre intenzívebb technológiák alkalmazása által fo
kozatosan megbomlott az egyensúly, melynek első jelei: az egyre gyakrabban és tartósabban
jelentkező környezeti pusztítások. Mára a természet, mint minden más létét fenntartó főrend
szer globális léptékű válságba jutott. Egyértelművé vált, az emberiség fenntarthatatlanná tette
azt a rendszert, amiben él.
Egyre szükségszerűbbé vált, hogy az egész rendszert fenntartó három pillér: társadalmi,
gazdasági és környezeti rendszerek állapotának számszerű vizsgálatára mérőszámmal kifejezett

3

PATOCSKAI Mária: A fenntartható fejlődés mérhetőségének egyik lehetősége a karbonlábnyom
Modern Geográfia, 2011. 1. szám,
http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/fenntarthato_fejlodes/patocskai_2011_1.pdf

mutatókat dolgozzanak ki, melyek lehetővé teszik az országok, embercsoportok ilyen irányú
összehasonlítását.
A gazdaság növekedésére, a haladás mérésére alkotta meg Simon Kuznets 1941ben a
GDP (Gross Domestic Product = Bruttó hazai össztermék)t. Egy ország anyagi jólétének
(életszívonalának) általános ismertetése céljából használják, sokszor téves következtetéseket
vonnak le az ott élők más jólléti mutatójára vonatkozólag (GYULAI I. 2008). Az országok közötti
összehasonlításkor a gazdaság teljesítménye dominál, ezért a minél nagyobb GDP elérése ösz
tönzően hat a gazdaságra. A GDP használata növekedésre serkent, ami aláássa a másik két
pillért: a társadalmit és környezetit, vagyis fenntarthatatlanná válik az egész rendszer.
A társadalom jólétének a mutatóját, az emberi fejlődés indexét (HDI – Human Develop
ment Index), 1990ben Mahbub ul Haq pakisztáni közgazdász dolgozta ki. Az emberek valódi
jólétére kidolgozott megközelítőleg a legjobb módszer. Három alapterületet vizsgál: születés
kor várható életkor (a lehető legegészségesebb életet feltételezve), az emberek által megszer
zett tudás (írás, olvasás), megfelelő életszínvonal (vásárlóerőben számított bruttó hazai
termék). Számos más mutatót is kidolgoztak, ezek továbbfejlesztésén óriási munkák folynak.
A környezet állapotának mutatói a környezeti potenciált és az emberi tevékenység környe
zeti terhelését jelzik. Ezek között vannak átfogóbb jellegűek és valamilyen egyenértékre szám
szerűsítettek. Mindegyik alapja, hogy az ember a természet adta lehetőségeket használja élete
fenntartásához.
A környezetre gyakorolt hatás attól függ, hogy mit, mennyit és hogyan vesz el, és ebből
mit, mennyit és hogyan ad vissza a természetnek. Ezek egymáshoz viszonyított aránya hatá
rozza meg a fenntarthatóságot. Bármi, ami a jelenlegi nem fenntartható állapot jobbá tételére
irányul (önmérséklet, takarékosság, pazarlás elutasítása, tudatos életvitel, szeretet), segíti a
környezetterhelést, a magunk után hagyott nyomot csökkenteni.
Környezetünk egyre aggasztóbb állapota miatt célszerűvé vált a környezet használatát
számszerűsíteni. Így jobban világossá válik, hogy a Föld természeti tőkéjéből mennyi áll ren
delkezésünkre, ezt milyen mértékben fogyasztjuk és nagyobb az esély egy fenntarthatóbb jövő
felé vezető stratégiák tervezésére (PROBÁLD F. 2000). Egyik mérőszám az ökológiai lábnyom,
1993ban Wackernagel, M. munkájában jelent meg először. Azt fejezi ki, hogy mekkora az
ökológiailag produktív földés vízterület, amely egy ember által fogyasztott összes termék elő
állításához, és az összes keletkező hulladékok elnyeléséhez szükséges (WACKERNAGEL, M. –
REES, W.E. 2001). A számítás nem tudja figyelembe venni az emberi fogyasztás és hulladékter
melés összes elemét, ezért nem pontos, csak becsült adat. Viszont összehasonlításra alkalmas
és azt is megtudhatjuk, mennyire környezetkímélő vagy pusztító életmódon él valaki. Ökoláb
nyomát ki lehet számolni egy országnak, egy településnek, egy embernek is (TROMBITÁS G.
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2001). A lábnyom kiszámításának lényege, hogy az emberi fogyasztás sokféle összetevőjét
átváltjuk az előállításukhoz szükséges ökológiailag termékeny föld és vízterület nagyságra.
Az ökolábnyom logikáját követi a CO2lábnyom vagy karbon lábnyom (carbon footprint).
Ez az összes ÜHG (üvegházgázok) értékét grammban kifejezett egyenértékre hozva fejezi ki,
hogy az adott tevékenység mennyivel járul hozzá az éghajlatváltozáshoz.
Az összes emberi tevékenységet itt sem lehet számbavenni. A CO2 lábnyom számításának
a célja nem egy komplex, mindenre kiterjedő számítási módszer, hanem a határok kijelölésé
vel, a legfontosabb ÜHG kibocsátásának kiszámítása.
A számítást nehezíti, az emberi tevékenységeknek vannak közvetlen és közvetett hatásai.
Pl. a közlekedés által közvetlen kibocsátott ÜHG meghatározás viszonylag könnyen megold
ható. Nehezebb és ezáltal sok bizonytalanságot hordoz egy termék, egy szolgáltatás életciklusa
során képződő ÜHGk teljes mennyiségét meghatározni. Figyelembe kell venni a nyersanyag, a
gyártási és forgalmazási folyamat, a felhasználás és a hulladékkezelés során keletkezett éghaj
latra gyakorolt CO2 egyenértéket. Mindez néha követhetetlen

4. A CO2KIBOCSÁTÁS ÉS A GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
KAPCSOLATA
A légkör állapotát vizsgálva az egyik legfontosabb probléma a Föld átlaghőmérsékletének
emelkedése. Számos ember életét alapvetően és kedvezőtlenül befolyásolja, ezért fontos tud
nunk, milyen befolyásoló tényezői vannak, és az ember mit tehet, hogy minél kisebb károkat
szenvedjen el önmaga és az egész bioszféra.
A klíma változását három alapvető hatás befolyásolja: az éghajlati rendszer belső ingado
zásai (külső hatások nélkül), természetes külső tényezők (naptevékenység, vulkánok működé
se), antropogén hatások (üvegházhatások, aeroszolok, felszínborítottság minősége).
Nézzük meg ezek kifejtését röviden:
Az éghajlatot hasonló törvényszerűségek mozgatják, mint az időjárást. Változásában
szerepet játszanak az óceánok, a szárazföldek, a krioszféra (szilárd halmazállapotú víz) fizikája,
a bioszféra fényvisszaverőképessége, a párolgás. Az előbb felsoroltaknál fontosabb éghajlat
alakító a teljes földi légkörzés és ennek északi félgömbi rendszere. Az éghajlati rendszer nem
lineáris rendszer mivolta és a befolyásoló tényezők bonyolult kapcsolatrendszere miatt sok a
bizonytalanság az előrejelzésekben. Mégis napjainkra bizonyított, hogy a földi légkörzés folya
matait egyre erősebben veszélyezteti a globális felmelegedés. Az ÜHGkra és aeroszol kon
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centrációkra épülő modellkísérletek egyértelműen igazolják, hogy a hőmérséklet már eddig is
kimutathatóan emelkedett (MIKA J. 2002).
A légkör hőmérsékletét az üvegházhatású gázok (ÜHG) mennyisége nagyban befolyá
solja. E gázok zavartalanul átengedik a Nap sugarait a légkörön keresztül a Föld felszínére.
Onnan a visszaverődő nagyobb hullámhosszúságú sugárzás egy részét e gázok elnyelik és
visszasugározzák a felszín felé. A ÜHGk többsége természetes módon már ősidők óta kis
koncentrációban jelen vannak a légkörben. Jelenlétük nélkülözhetetlen, nélkülük 18 oC lenne
az átlaghőmérséklet.
A felmelegedésért részben azok az ÜHGk felelősek, amelyek bizonyítottan emelkedő
koncentrációja emberi tevékenység következtében kerülnek az atmoszférába, ezek: széndioxid
(CO2), metán (CH4), dinitrogénoxid (N2O), halogénezett szénhidrogének. A CO2 növekedő
szintjével az atmoszféra öntisztulási folyamatai (növények asszimilációja, óceánok elnyelő
felszíne) próbál egyensúlyt tartani, de ekkora CO2 emissziót már nem képes semlegesíteni.
Az ÜHGk hatása három probléma köré csoportosítható: 1. növekedő légköri koncentráció
2. légköri élettartam 3. üvegházhatás mértéke (globális melegítő potenciál). Nézzük meg
ezeket részletesebben!
1.

Az ipari forradalom óta növekszik folyamatosan az említett gázok koncentrációja
(1.ábra). Az emberiség felfedezte, a fosszilis energiahordozókban raktározott energi
ához azok elégetésével könnyen hozzájuthat, ezáltal a technikai találmányok egyre
növekvő energiaigényét az akkor végtelennek hitt természeti erőforrás készlettel biz
tosíthatja. Jelenleg is az emberek életvitele az egyre magasabb energiafogyasztásra
épül, amelynek világviszonylatban még mindig több, mint a felét hőerőművek állít
ják elő tetemes CO2 kibocsátással együtt. A személygépkocsi, a háztartási eszközök
használatának széles körű elterjedsége és valójában minden emberi tevékenység,
amely technikai eszközt igényel nagy mennyiségű erőforrás felhasználáson alapul.
E gázok közül egyedül a halogénezett szénhidrogének nem alkotják az atmoszféra
természetes összetevőit, megjelenésük a technikai forradalom, a modern kor eredmé
nye. A metán, mint az elpusztult élőlények, más szerves anyagok bomlásakor kelet
kező és a vulkáni kitörések egyik terméke, mindig jelen volt a légkörben. Viszont az
iparosodás óta több, mint kétszeresére nőtt a koncentrációja. Ugyanennyi idő alatt a
CO2 31 %, a N2O pedig 14 %kal emelkedett, ez évente a CO2 és CH4nál 0,4 %, N2O
nál 0,03 %, a halogénezett szénhidrogéneknél 4% növekedést jelent. Hatásukat to
vább bonyolítja a légköri tartózkodási idő és az üvegházhatás mértéke.
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1.ábra
A fontosabb üvegházhatású gázok növekedése
Forrás: RAKONCZAI J. 2003 alapján a szerző munkája
Megjegyzés: 1 ppm=106 1 ppb=109 1ppt=1012 térfogatarány
2.

Az ÜHGk éghajlatmódosító hatását az is emeli, hogy az említett gázok légköri
élettartama különböző és hosszú, átlagosan 62 év. A leghosszabb ideig, 200 évig a
CO2 tartózkodik, a legkevesebbet, 12 évet a metán és a halogénezett szénhidrogének
egyik csoportja (2.ábra). Az üvegházhatás mértékét tekintve e két utóbbi gáz több
szörösen hatékonyabb, ezért rövid idő alatt többszörös melegítő hatást fejtenek ki
Az emisszió idejétől számított hosszú élettartam egyik következménye, hogy a lég
áramlatoknak van idejük egyenletesen szétoszlatni a légkörben e gázokat és olyan
területekre is eljutnak, ahol semmilyen antropogén hatás nincs, pl. Antarktisz. A má
sik következmény, a jelenleg kibocsátott ÜHGk hatása nemcsak az emisszió idejé
ben érvényesül. Az utókor még hosszú ideig tapasztalni fogja a korábban élők
hatásait.
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2.ábra
A fontosabb üvegházhatású gázok légköri élettartama
Forrás: RAKONCZAI J. 2003. alapján a szerző munkája

3.

A globális melegedési potenciál (global warming potencial – GWP) azt jelenti, hogy
1 kg CO2 sugárzási hatásához képest más gáz 1 kgja adott időtartam (100 év) alatt
hányszor erősebb sugárzást fejt ki, vagyis az ÜHGk melegítő hatásait hasonlítja
össze 1 kg CO2ra vonatkoztatva. Látható, hogy minden ÜHG melegítő képessége
nagyobb, mint a CO2é (3. ábra). A sugárzási hatás erősen megfordíthatja a kis
koncentrációban jelen levő gázok hatását: halogénezett szénhidrátok 1012 koncentrá
ciójából adódó kis sugárhatást a 4600szoros sugárzási hatás felerősíti.

Az előzőekben felsoroltakon kívül az emberi tevékenységeknek más éghajlatmódosító
következményei is vannak. Ilyenek az aeroszolok (légköri cseppfolyós és szilárd alkotórészek):
por, korom, szulfátok, korom, tengeri sók. Ezek a napsugárzás egy részét visszaverik, maga
sabb légrétegekben pedig elnyelik, összességében hűtő hatásúak.
Módosítja az éghajlatot a felszín fényvisszaverőképessége (albedó): a dús vegetáció és a
nedves talaj kevesebbet ver vissza és többet nyel el, fontos szerepet játszanak a hűtő hatásban.
Ez felveti az esőerdők kivágásának – 17 millió hektár évente (BROWN, L. 1992) – és a mezőgaz
daság, állattartás vagy szavannanövényzet meghagyásának problémáját.
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3. ábra
A fontosabb üvegházhatású gázok globális melegítő potenciája (GWP)
Forrás: RAKONCZAI J. 2003. alapján a szerző munkája
A számítógépes modellek szerint az éghajlat dinamikájából következő változékonyság
minden külső hatás nélkül is bármikor ki tud alakulni (MIKA J. 2002). A jelenleg tapasztalható
éghajlatváltozás az antropogén és nem antropogén hatások közös eredője.

5. AZ ANTROPOGÉN ÜHGK KISZÁMÍTÁSÁNAK MÓDSZERE
A számítás módszerét az 1988ban alakult IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change, Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) 2006ban dolgozta ki Irányelvek az országos
üvegházhatású gázok leltárához (2006 Guidelines) címmel. Ez egy korábbi koncepció átdolgo
zásaként született. Az IPCC alapvető feladata, hogy a világ tudományos csoportjainak kutatási
eredményeit felhasználva értékelje az emberi tevékenységek hatását az éghajlatra, tudományo
san megalapozott becsléseket adjon a jövőbeli éghajlatváltozásra, és felmérje a társadalmi
gazdasági és környezeti következményeket.
A számítás koncepciója kulcsfontosságú, közös megegyezésen alapuló irányelveken alap
szik. Ez teszi lehetővé az országok közötti összehasonlítást, a dupla és kihagyásos számítások
elkerülését, valamint hogy a mérési időszakok valóságos emisszióváltozásokat tükrözzenek
9

PATOCSKAI Mária: A fenntartható fejlődés mérhetőségének egyik lehetősége a karbonlábnyom
Modern Geográfia, 2011. 1. szám,
http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/fenntarthato_fejlodes/patocskai_2011_1.pdf

A számításnál egy ország statisztikai adataiból kell kiindulni, pl. a közúti közlekedés általi
kibocsátást az országban eladott üzemanyag adatokból kell számítani, mert ott vannak üzema
nyagra vonatkozó statisztikák, nem pedig, ahol üzemeltetik a járművet. Ahol hiányoznak a
megfelelő adatok, ott az előző évek átlagolásával, interpolálásával, extrapolálásával lehet szá
molni. A számítások egy évre vonatkozó emisszión alapulnak.
Az IPCC a következő gázokat határozza meg ÜHGknak:


széndioxid (CO2),



metán (CH4),



dinitrogénoxid (N2O),



hidrofluorkarbonok (HFCs),



perfluorkarbonok (PFCs),



szulfurhexafluorid (SF6),



nitrogéntrifluorid (NF3),



trifluormetilszulfurpentafluorid (SF5CF3) más halogénezett vegyületek (pl.
C4F9OC2H5) és más a Montreáli Jegyzőkönyvben nem szereplő halogénezet
karbonok (pl. CF3I).

Minden gázhoz egy globális melegedési potenciált (global warming potencial – GWP)
véglegesítettek. A GWP az ÜHGk melegítő hatásait hasonlítja össze 1 tonna CO2ra, 100 évre
vonatkoztatva.
Az emisszió megközelítésének legfontosabb alapelve, minden emberi tevékenység határát
megszabni és ezeket összevetni. Így lehet számszerűsíteni a kibocsátást egységtevékenysé
gekre.
Az emberi tevékenységeken alapuló ÜHGk kibocsátásának számításait a következő
főszektorokra osztották:


energia,



ipari folyamatok és termékek,



mezőgazdaság, erdőgazdaság és más földhasználat (IPPU),



hulladék,



egyéb (pl. közvetett mezőgazdasági forrásból származó N depozíció).
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Minden főszektor tartalmaz egyéni kategóriákat (pl. energián belül a közlekedés) és
alkategóriákat (pl. autók). Az alkategóriák összeadva adják a kategóriákat. Az országok közötti
folyamatok pl. nemzetközi közlekedés nincs egyetlen ország leltárában sem.
Az alapegyenlet bizonyos körülmények között módosul, ekkor az emissziós faktoron kívül
más becslési paramétereket is tartalmaz. Pl. időeltolódású folyamatoknál (egy kihelyezett
anyag lebomlása vagy hűtőfolyadék folyása) más metodikát alkalmaznak.
Minden főszektor a módszer nehézségi szintjét tükrözve szintekre tagolódik:


alapszint (Tier 1),



középszint (Tier 2),



felsőszint (Tier 3) (a legkomplexebb, az adatkövetelmények szempontjából a
legnehezebb).

A közúti közlekedés példáján a következőképpen alakulnak ezek a szintek.
Az alapszinten a CO2 emissziót a megbecsült eladott üzemanyag és az adott CO2 emisszi
ós faktor szorzataként kapjuk.
Emisszió = ∑ (Üzemanyaga × EFa)
Emisszió = CO2 kibocsátás (kg)
Üzemanyag = eladott üzemanyag (TJ)
EFa = adott üzemanyag emissziós faktora (kg/TJ)
a = üzemanyag tipusa

Az emissziós faktor az elégetett üzemanyag egységre kibocsátott CO2 tömege, amely
egyenlő az üzemanyag széntartalma szorozva 44/12vel.
A középszint megközelítése ugyanaz, mint az alapszintté azzal a különbséggel, hogy
figyelembe veszik az eladott üzemanyag országspecifikus széntartalmát. Minthogy az emisszi
ós faktor az üzemanyagban levő összes Ctartalmon alapul, a második szinten a CO2 emissziós
faktorok megváltoztathatók aszerint, hogy a nem oxidálódott vagy nem CO2ként kibocsátott
szenet veszik figyelembe.
A felsőszintet nem használják, mert nem ad szignifikáns különbséget a másodikhoz
képest.
A CH4 és N2O kibocsátások számolása az első szinten ugyanaz, mint a CO2 esetében. A
középszinten sokkal nehezebb, mert az emissziós faktorok függnek a jármű technológiájától, az
üzemanyag és a működtetési jellemzőktől. Ezen kívül befolyásoló tényező a meglévő jármű
park emissziós paraméterei. A szintek figyelembe veszik a különböző autótipusokat és a
szennyezést csökkentő technológiákat.
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Emisszió = ∑ [Üzemanyaga,b,c × EFa,b,c ]
Emisszió = CH4 vagy N2O kibocsátás kgban
EFa,b,c = emissziós faktor (kg/TJ)
Üzemanyaga,b,c = elhasznált üzemanyag (TJ) adott jármű használati módjára
a = üzemanyag tipusa
b = járműtípus
c = a szennyezést csökkentő technológia (pl. katalizátor)

A felsőszint képlete:
Emisszió =∑ [Távolsága,b,c,d × EFa,b,c,d ] + ∑ Ca,b,c,d
Emisszió = CH4 vagy N2O kibocsátás kgban
EFa,b,c,d = emissziós faktor (kg/km)
Távolsága,b,c,d = megtett út, a termikusan stabilizált motor működési fázisa
alatti használati módra
Ca,b,c,d = kibocsátás felmelegedő fázisban (hideg indítás)
a = üzemanyag tipusa
b = járműtípus
c = szennyezést csökkentő technológia
d = működési feltételek (városi, országúti üzemmód, egyéb környezeti
faktorok)

6. A HÁZTARTÁSOK KÖZELÍTŐ CO2 LÁBNYOMA
A magyarországi energiafogyasztás elsődleges (szén, kőolaj, földgáz, tűzifa)és átalakított
(PBgáz, benzin, petróleum, gázolaj, tüzelőolaj, fűtőolaj, hőenergia, villamos energia) energia
hordozókból nyeri az energiát. Mindegyik közül a földgáz felhasználás a legnagyobb, 105, a
többi 104 és 103 nagyságrendű az alapenergiahordozók közül.
A hazai energiafelhasználást ágazati szintekre lebontva 37,9 %kal az ipar vezeti, a háztar
tások közvetlen mögötte 35,7 %kal követik. Egy háztartás legfőbb energiahasználó kompo
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nensei, ezáltal fontos üvegházhatást okozó gázkibocsátók a fűtés, elektromos energiafogyasztás
és a közlekedés. A legfontosabb energiahordozók a lakossági felhasználásban: a földgáz
(40,5%) vezet csökkenő tendenciával, gázés tüzelőolaj (17,3%), benzin (14,9%), villamosener
gia (11,9%), szén és tűzifa (7,8%) (Energiaközpont Nonprofit kft. 2010).
A kiadások szerinti bontás (4. ábra) közel lefedi a nagyobb mennyiségű és drágább
energiafajtákat használó tevékenységeket.
A listavezető élelmiszerfogyasztás a húsalapú táplálkozás miatt egyre nagyobb szerepet
játszik, főleg a CH4 kibocsátásban. Ezen belül a szarvasmarha tenyésztés, ami a többi állattar
tás között is a legnagyobb környezeti teherrel jár. Viszont a magyar lakosság húsfogyasztási
szokásai inkább a sertés és baromfihúst részesíti előnyben.
Egységnyi burgonyára számítva a baromfi és sertéstenyésztés 10–20szor, a szarvas
marhatenyésztés legalább 50szer több ÜHG (http://www.co2ntra.hu/index.php) keletke
zéséhez járul hozzá .

4.ábra
A hazai háztartások kiadások szerinti bontása rendeltetés szerint
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 2007. alapján a szerző munkája

6/a Fűtés
A tüzelőanyag elégetésekor az emisszió mennyisége a széntartalomtól függ, ennek leg
nagyobb része CO2 formájában távozik, kisebbik részéből CO és CH4, illetve nem metános illó
szerves vegyületek keletkeznek. A nem oxidálódott, szemcsés korom vagy hamuformájú szén
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nem került bele a kibocsátások számításába. A tüzelőanyagokhoz tartozó CO2 faktorok (EF) az
elégetett anyag széntartalmától függnek, nem pedig az égési folyamattól és annak körülményei
től. Az égési folyamat másik fontos faktora a tüzelőanyag fűtőértéke, azaz energiatartalma. Ez
az anyag belső kémiai jellemzője, a tüzelőanyagban levő kémiai kötések összetételétől függ.
Az IPCC nettó fűtőértékekkel számol, mely egységnyi tüzelőanyag tökéletes elégetésekor
felszabaduló hőmennyiség. A hozzátartozó körülményeket a következően határozták meg: a
tüzelőanyag és a levegő hőmérséklete az elégetés előtt és az égéstermékek hőmérséklete az
elégés után egyaránt 20 ºC, a Htartalom elégéséből keletkezett víz és a levegő eredeti nedves
ségtartalma az égés után gázhalmazállapotban van jelen, s ennek hője nem nyerődik vissza a
folyamat során. Az emisszió és a fűtőérték közötti kapcsolat: minél nagyobb a tüzelőanyag
fűtőértéke, annál kisebb emisszióval jár az égési folyamat (http://www.ipcc. nggip.iges.or.jp/
public/2006gl/index.html).
A hazai lakossági fűtés a következő főbb energiaforrásokkal biztosított: vezetékes földgáz,
Pbgáz, tüzelőolaj, szén fajtái és tűzifa, a listát a földgáz vezeti.
A számításokhoz szükséges adatforrások a KSH, Energia Központ Kht. által kiadott év
könyvek, kiadványok adatainak átszámításával, többszöri átváltásával váltak használhatóvá.
Adott energiahordozóhoz tartozó ÜHGkra vonatkozó emissziós faktorok megtalálhatók a
http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html megfelelő főszektoraiban.
A vezetékes földgázzal történő fűtés ÜHG kibocsátása (1. és 2. táblázat) és a szénfélékkel
és tűzifával történő fűtés ÜHG kibocsátásából (3. és 4. táblázat) megállapítható, hogy a földgáz
emissziója a legnagyobb: 776,5 kg/év/fő az összfelhasználás legnagyobb mennyisége miatt.
1. táblázat
A vezetékes földgázzal történő fűtés ÜHG kibocsátása
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 2008. alapján a szerző munkája
1 lakosra jutó vezetékes
gázfogyasztás (kg/év)
földgáz
tüzelőolaj

Fűtőérték
(MJ/kg)

EFCO2
(kg/TJ)

CO2 emisszió
(kg/év/fő)

337,9

40,96

56100

776,5

132

42

74100

407,5
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2. táblázat
A vezetékes földgázzal történő fűtés ÜHG kibocsátása
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 2008. alapján a szerző munkája
vezetékes
gázfogyasztás
1 lakosra (kg/év)
földgáz
tüzelőolaj

Fűtőérték
(MJ/kg)

EFCH4
(kg/TJ)

CH4
emisszió
(kg/év/fő

EFN2O
(kg/TJ)

N2O
emisszió
(kg/év/fő)

337,9

40,96

1

0,013

0,1

0,001

132

42

3

0,016

0,6

0,0033

3. táblázat
A szénfélékkel és tűzifával történő fűtés ÜHG kibocsátása
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 2008. alapján a szerző munkája
Fogyasztás
(kg/év/fő)

Fűtőérték
(MJ/kg)

EFCO2
(kg/TJ)

CO2
emisszió (kg/év/fő)

szén

39,3

25

94600

92,8

lignit

6,4

8

101000

5,17

barnaszén

28,8

19

97500

53,3

feketeszén

4,03

25

98300

9,83

tűzifa

85,5

14,4

112000

137,8

Egy lakosra jutó fogyasztás alapján kiszámított összfűtőérték 62%t a földgáz biztosítja.
Ennek CO2 emissziója a teljes ÜHG kibocsátásnak 52%a. A CH4 és N2Ok emissziók kiseb
bek, a tűzifa égetése viszont tetemesebb CH4 és N2O kibocsátással jár a megfelelő EF nagysága
miatt (5. táblázat).
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4. táblázat
A szénfélékkel és tűzifával történő fűtés ÜHG kibocsátása
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 2008. alapján a szerző munkája
Fogyasztás
(kg/év/fő)

Fűtőérték
(MJ/kg)

EFCH4
(kg/TJ)

CH4 emisszió
(kg/év/fő)

EFN2O
(kg/TJ)

N2O emisszió
(kg/év/fő)

szén

39,3

25

1

0,0009

1,5

0,001

lignit

6,4

8

1

0,00005

1,5

0,0007

barnaszén

28,8

19

1

0,0005

1,5

0,0008

feketeszén

4,03

25

1

0,0001

1,5

0,0001

tűzifa

85,5

14,4

30

0,036

4

0,0048

5. táblázat
A hazai lakossági fűtés ÜHG kibocsátása 1 lakosra összesítve
Forrás: a szerző munkája

fűtés összesítve

CO2
emisszió (kg/év/fő

CH4 emisszió (kg/év/fő)

1482,9

0,066

N2O emisszió
(kg/év/fő)
0,0117

6/b Villamosenergia fogyasztás
A villamosenergia termelés országspecifikus, ami figyelembe veszi az előállításához
milyen elsődleges és átalakított energiahordozókat használ fel egy ország, milyen arányban és
milyen hatásfokkal. A hazai villamosenergiatermelés fajlagos CO2 kibocsátása 365 g/kWh,
ami 101442 kg/TJnak felel meg. (http://www.ipccnggip. iges.or.jp/public/2006gl/index.html)
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6. táblázat
Egy főre jutó villamosenergia fogyasztás CO2 kibocsátása
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 2008. alapján a szerző munkája
Egy lakosra jutó

Egy lakosra jutó

villamosenergia

villamosenergia

fogyasztás (kWh/év)

fogyasztás (MJ/év)

1104,9

3977,6

EFCO2

CO2 emisszió

(kg/TJ)

(kg/év)

101442

403,4

6/c Közlekedés
A közlekedés intenzitásának növekedését jelzi a személyautók számának növekedése:
1960 óta közel 100szorosra nőtt a hazai darabszám (1960ban 31 268, 2008ban 3 055 427)
(Magyar Statisztikai Évkönyv 2008). A széntartalmú üzemanyagra épülő közlekedés egyre
nagyobb részben járul hozzá főleg a CO2 kibocsátáshoz, bármennyire is szennyezést csökkentő
technológiákkal látják el az újonnan gyártott autókat (7. és 8. táblázat).

7. táblázat
Személyautók közlekedéséből származó ÜHG kibocsátás 1 lakosra számítva
Forrás:Magyar Statisztikai Évkönyv 2008. alapján a szerző munkája
1 lakosra jutó
fogyasztás (l/év)

Fűtőérték
(MJ/l)

EFCO2
(kg/TJ)

CO2 emisszió
(kg/év/fő)

benzin

163

34,66

69300

388,08

gázolaj

27

38,69

74100

77,3

összesen

465,38
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8. táblázat
Személyautók közlekedéséből származó ÜHG kibocsátás 1 lakosra számítva
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 2008. alapján a szerző munkája
1 lakosra jutó
fogyasztás (l/év)

CH4

N2O

Fűtőérték

EFCH4

emisszió

EFN2O

emisszió

(MJ/l)

(kg/TJ)

(kg/év/fő)

(kg/TJ)

(kg/év/fő)

benzin

163

34,66

33

0,18

3,2

0,017

Gázolaj

27

38,69

4,15

0

28,6

0,029

összesen

0,184

0,046

Az egy főre jutó főbb energiafogyasztó tevékenységek összesítéséből kiderül (9. táblázat),
hogy az összes kibocsátás jelentős részét a ClO2 adja, és a több energiát igénylő tevékenységek
közül a fűtés során keletkezik a legtöbb CO2. Háromszor több, mint a közlekedés és a villamos
energia fogyasztás során. A CO2n kívüli gázokat összehasonlítva a közlekedés bocsátja ki a
több CH4t és N2Ot, 2,7szer illetve 4,6szor többet.
Az összes CO2 emisszió (2351,6 kg/fő/év) jó közelítéssel megegyezik a KVM által
kiadott, „Az üvegházhatású gázok kibocsátáscsökkentésének energetikai vonatkozásai” című
kiadványban feltüntetett adatokból saját számításokkal kapott értékekkel, ami 2509,4 kg/fő/év).
9. táblázat
Egy háztartás főbb energiafogyasztó tevékenységeinek ÜHG kibocsátásának összesítése
Forrás: a szerző munkája
CO2 emisszió (kg/fő/év)

CH4 emisszió (kg/fő/év)

N2O emisszió
(kg/fő/év)

villamosenergia
fogyasztás

403,4

közlekedés

465,38

0,184

0,046

fűtés

1482,9

0,066

0,0117

összesen

2351,6

0,25

0,05
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6/d A keletkezett ÜHGk átváltása CO2ra és erdőterületre
Ha a CH4 és N2O gázokat CO2 egyenértékre hozzuk a megfelelő GWPt figyelembe véve,
akkor a kibocsátott CH4 által plusz 5,75 kg/fő/év CO2t, a kibocsátott N2O által pedig plusz 14,8
kg/fő/év CO2t kapunk. Mindezeket összesítve 2372,15 kg CO2 kibocsátáshoz járul hozzá a
lakosság évente átlagos életvilele általi tevékenységekkel (10. táblázat).
10. táblázat
A keletkezett ÜHGk átváltása CO2ra
Forrás: a szerző munkája
Főbb energiafogyasztó tevékenységek

Adott GWPt figyelembevéve
CO2ra átváltva

CO2 kibocsátás

CH4 kibocsátás

N2O kibocsátás

(kg/fő/év)

(kg/fő/év)

(kg/fő/év)

2351,6

0,25

0,05

2351,6

5,75

14,8

Összes CO2 kibocsátás

2372,15

(kg/fő/év)

Ha mindezt a hazai erdőállomány CO2 elnyelő képességére átváltjuk, akkor kiderül, hogy
képese ezt a CO2 mennyiséget semlegesíteni. A hazai erdőállomány 1 890 866 ha (Magyar
Statisztikai Évkönyv 2008) összterülettel rendelkezik. Átlagosan 4–6 t CO2t képes 1 ha hazai
erdő elnyelni (http://www.co2ntra.hu/), így összesen 9 454 330 t CO2 semlegesítését tudná
megoldani. Az egy főre jutó CO2 emisszió összlakosságra számítva: 23 496 145 t. További
számításból kiderül, hogy 4 699 229 ha erdőre lenne szükség, vagyis 2,5ször nagyobb területre
a jelenleginél ugyanilyen elnyelő kapacitást figyelembe véve (11. táblázat). Ha egy főre
vetítjük a hazai erdőterület nagyságát és elnyelő kapacitását, akkor a kiszámított 2372 kg CO2
kibocsátás helyett, 38 kg lenne megengedett. Ez azt jelenti, hogy 62szer több CO2
termeléséhez járul hozzá átlagosan egy hazai lakos, mint amennyit semlegesíteni tudna a hazai
erdő, figyelembe véve csak azokat a háztartásban levő tevékenységeket, amelyek nagyobb
energiaigényűek.
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11. táblázat
A keletkezett összes CO2 átváltása erdőterületre
Forrás: a szerző munkája
Jelenleg adott hazai
adatok

CO2 kibocsátás semlegesítése
miatt szükséges lenne

Hiány

1 ha erdő CO2 elnyelő
képessége (t)

4–6

Összerdő terület (ha)

1 890 866

4 699 229

2,5szörös

Összerdő terület CO2
elnyelő képessége (t)

9 454 330

23 496 145

2,5szörös

A Földön nem minden embernek ugyanakkora a környezetterhelése és az erdők semlege
sítő képessége is más. A légköri áramlások kiegyenlítik a különbségeket, ezért bizonyos, hogy
a hazai többlet CO2 termeléssemlegesítésében a hazai erdőkön kívül a Föld más semlegesítő
potenciáljai is szerepet játszanak. Ettől függetlenül a kiszámított adatok jól érzékeltetik a
lakosság környezetterhelésének mértékét.

7. ÖSSZEFOGLALÁS
A karbonlábnyom számítás – hasonlóan más mutatókhoz – sem tökéletes indikátora a
lakosság környezetre gyakorolt terhelésének, de egyenlő megítélést tesz lehetővé em
bercsoportok, emberi tevékenységek között. A fentiek alapján elmondható, hogy a számítás az
ember környezethasználatának megfelelő vizsgálati módja. A fenti számítások az emberi élet
vitel azon komponenseit vette figyelembe, amelyek leginkább felelősek a karbonlábnyomért.
A számításokból egyértelműen kiderül, hogy a hazai lakosság átlagos életvitele általi, túlzott,
közvetlen energiafogyasztás CO2 egyenértékre átváltva nagymértékben terheli a légkört és az
élő rendszereket. Valószínű, a háztartáson kívüli ágazatok (ipar, szállítás, mezőgazdaság)
kibocsátása materializálódott javak formájában a háztartásokra vonatkozóan legalább ekkora
közvetett energiaigényűek.
A fenti eredmények önmagukban értékelve is figyelmeztető értékűek, hogy változtassunk
életvitelünkön. Ezt követeli meg az előrelátás és a következő generáció iránti felelősség.
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