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A kiadványt a Zöld Európai Alapítvány (Green European Foundation) és az Európai Parlament Zöldek/EFA csoportja
jelentette meg az Üvegház Agytröszt (Green House Think Tank) segítségével. A füzet létrehozását az Európai Parlament
pénzügyi támogatása tette lehetővé. Az Európai Parlament nem felelős a projekt tartalmáért.
A kiadvány ingyenesen megrendelhető az info@gef.eu címen.

A szerzőkről
Anne Chapman az Üvegház/Zöld Ház Agytröszt (Green House Think Tank) igazgatója. Biokémiai tanulmányokat folytatott Oxfordban, környezetvédelemmel kapcsolatos mesterfokozatot szerzett a Manchesteri és a Lancasteri Egyetemen,
majd filozófia szakon szerzett PhD-t a Lancasteri Egyetemen. Doktori értekezése megjelent könyv formájában A technológia demokratizálása; a vegyi anyagok kockázata, felelőssége és szabályozása címen az Earthscan kiadónál 2007-ben.
Anne Lancasterben él, ahol az Üvegház Agytröszt megújuló energiaszövetkezetének igazgatója.
Jonathan Essex okleveles mérnök és környezetvédő. Mérnöki tanácsadó cégeknek és vállalkozásoknak dolgozott
Nagy-Britanniában, Bangladesben és Vietnamban. Munkája részeként stratégiákat és üzleti terveket dolgozott ki újrahasználathoz és újrahasznosításhoz, valamint az Egyesült Királyság építési és lakhatási iparágainak szén-dioxid-mentesítéséhez. Jelenlegi munkája középpontjában a világszerte zajló megélhetési és infrastrukturális beruházások fenntarthatóságának és alkalmazkodóképességének javítása áll. Az angliai Surrey megyében képviselőként is tevékenykedik.
Peter Sims rendszertervezésre szakosodott villamosmérnök. Különösen az emberi és nem emberi rendszerek közötti
átfedés és kapcsolódások a szakterülete. Például az energia- vagy közlekedési rendszerek és az emberi viselkedés közötti
kapcsolat az éghajlatváltozás viszonyrendszerében. E munka részeként egy multidiszciplináris tervezési projekt kidolgozásában is részt vett, mely kétfokozatú, éghajlattal összeegyeztethető energiarendszert ajánl Európának. Ő végezte a
jelentésünkben leírt szénmentes gazdaságra való átállás munkahelyteremtésének modellezését.

Köszönetnyilvánítás
Jóllehet ez a tanulmány, valamint a Sheffieldről és a Wight-szigetről (Nagy-Britannia) szóló előzetes jelentés sok ember
munkájából állt össze, szeretnénk külön is köszönetet mondani Ray Cunninghamnek (Green House), Tommy Simpsonnak és
Hayley Farrellnek (Zöld Alapítvány Írország – Green Foundation Ireland), továbbá Gál Józsefnek (Ökopolisz Alapítvány).

A Zöld Európai Alapítvány (Green European Foundation – GEF) európai szintű politikai alapítvány, amelynek küldetése
élénk európai vitafórum kialakítása és a polgárok nagyobb mértékű részvételének elősegítése az európai politikában. A
GEF arra törekszik, hogy az európai szakpolitikákról és politizálásról folytatott viták a zöld politikai családon belül és
azon kívül is megjelenjenek. Az alapítvány új ötletek laboratóriumaként működik, határokon átívelő politikai oktatást
végez, valamint európai szintű együttműködésekre és cserékre kínál lehetőséget.
Az Üvegház (Green House, szó szerint Zöld Ház) 2011-ben alapított agytröszt, amelynek célja a zöld gondolkodás
fejlesztésének vezetése Nagy-Britanniában.
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RÖVIDÍTÉSEK
EV
FTE
GW
ICE
kW
MW
NUTS
ONS
PV
W
Wh

ÖSSZEGZÉS
Az éghajlatváltozás kihívásának kezelése olyan szerkezeti változásokat tesz szükségessé a gazdaságban, hogy az ne függjön többé a fosszilis tüzelőanyagoktól: csökkentenünk kell az összes energiafelhasználást, és biztosítanunk kell, hogy
minden általunk használt energia megújuló forrásokból származzon. Ez nagyszámú új munkahely létrehozását igényli.

elektromos jármű (electric vehicle)
teljesmunkaidő-egyenérték (full time equivalent)
gigawatt (ezermillió watt)
belsőégésű motor (internal combustion engine)
kilowatt (ezer watt)
megawatt (egymillió watt)
statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)
brit Nemzeti Statisztikai Hivatal, https://www.ons.gov.uk/
fotovoltaikus
watt, a teljesítmény mértékegysége
wattóra, üzemelés 1 órán keresztül 1 watt teljesítménnyel, a munkavégzés, energia mértékegysége

A Zöld Európai Alapítvány (Green European Foundation) az Üvegház Agytröszt (Green House Think Tank) támogatásával kidolgozott egy modellt a gazdaság kulcsfontosságú ágazataiban létrejövő munkahelyek számának becslésére,
mégpedig nemcsak annak igazolására, hogy az átmenet megvalósítható, hanem azt is megmutatni, hol jönnek létre ezek
az állások. Ebből a célból Nagy-Britanniára, valamint Írországra (a Green Foundation Ireland – Zöld Alapítvány Írország
segítségével) és Magyarországra (az Ökopolisz Alapítvány segítségével) alkalmaztuk a modellt.
Túl sok az olyan ország, ahol a gazdaság kibillent az egyensúlyból. A globális gazdaságba bekapcsolt nagyvárosok virágzanak, míg sok kisebb település és vidéki terület hanyatlik. Az infrastrukturális kiadások jelenlegi mintái, amelyek a
virágzó városok közötti távoli közlekedési kapcsolatokat segítik elő, csak rontják a helyzetet. Másik utat is lehet azonban
választani: kutatásunk azt mutatja, hogy az éghajlatcélok elérésére törekvés fokozása és a nulla szén-dioxid-kibocsátású,
„szénmentes” gazdaságra átállás mindhárom vizsgált országban a munkahelyek számának nettó növekedését eredményezné, ezáltal segítve a gazdaság kiegyensúlyozását.
Modellünk elemei: megújuló energiájú rendszerek telepítése és karbantartása, fenntartható közlekedés, épületek (energiahatékonyság és megújuló energiák telepítése), a hulladék újrahasználata és újrahasznosítása, valamint fenntartható
mezőgazdaság. Vizsgáltuk az átmeneti időszakban (2030-ig) és a hosszabb távon létrejövő munkahelyeket földrajzi területek szerint. A modell egyesíti a területről közzétett adatokat a szélturbinák telepítéséhez, az autóbusz-vezetéshez,
a házak szigeteléséhez vagy az újrahasznosítási célú hulladékválogatáshoz kapcsolódó munkaórákról és így az állások
számáról rendelkezésre álló információkkal. Ahol találhatók erre vonatkozó adatok, ott ezt követően kivontuk a jelenlegi fosszilis üzemanyagoktól függő tevékenységek, például a szénerőművek és a járműkarbantartás terén megszűnő
munkahelyeket. Sokaknak szüksége lesz valamilyen képzésre vagy támogatásra az új állások betöltéséhez, ezért az ilyen
„támogató munkákat” is beleszámítottuk a becslésbe.
2016-ban dolgoztuk ki először a modellt a brit Wight-szigeten az éghajlatváltozással kapcsolatos munkahelyek (klímaállások) teremtésének lehetőségéről szóló tanulmányban. Ezt 2017-ben az angliai Sheffield város térségére vonatkozó
becslések követték. 2018-ban kifejlesztettünk egy modellt egész Nagy-Britannia számára, és felbecsültük az Írországban
és Magyarországon létrehozható állásokat (a mezőgazdasági ágazat kivételével).
Az új munkahelyek egy része lakosságarányos, míg mások a rendelkezésre álló földterülettől függnek: az élelmiszer-termelés és a megújuló energia előállítása is földet igényel, ami többnyire vidéki területeken található.
Munkahelybecsléseink óvatosak, konzervatívak. Egyrészt az átmenet némely vonatkozásában nem álltak rendelkezésre
adatok a foglalkoztatottságról, így ezeket az elemeket nem vettük figyelembe a becsléseknél. Másrészt nem becsültük
meg az új állásokat betöltők fogyasztása révén a gazdaság más ágazataiban keletkező munkahelyeket. Végül nem számítottuk be a beszállítói láncban, például a szélturbinák és a generátorok előállítása terén kialakuló álláshelyeket. Ezek
valószínűleg pótolják a jelenlegi gyártómunkákat. Kutatásunk azt mutatja, hogy a sok munkahelyet teremtő helyi szintű beruházások nagyratörőbb éghajlati célok elérését segíthetik, és leválaszthatják a foglalkoztatást a nagyvárosokról,
csökkentve a regionális egyenlőtlenségeket.
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KLÍMAÁLLÁSOK
NAGY-BRITANNIÁBAN

Klímaállások Nagy-Britanniában térségenként
1000 fő várható népességre eső átmeneti állások száma
0-5
5-10
10-15

980 000 átmeneti állás 710 000 hosszú távú munkahely

15-20
20-25
25-30
35-40

Átmenet

Hosszú táv

347 600

103 900

>45
Energia

A megújulók, különösen a szél és a
nap arányának növelése: 274 GW-nyi új
kapacitás telepítése és fenntartása.

Közlekedés

181 800

363 500

Építésügy

306 900

64 100

Gyors átállás a közösségi és aktív
közlekedés fenntartható keverékére.
20 millió otthon nagyszabású, átfogó
energiahatékonysági és megújulós
felújítása.

Újrahasználat és
újrahasznosítás

41 800

83 600

Az újrahasználat és újrahasznosítás
megkétszerezése 45%-ról 90%-ra.

Mezőgazdaság

19 800

39 500

Váltás helyileg fenntartható ökológiai
gazdálkodásra.

Képzés és támogatás

80 800

58 900

Emberek újra- és átképzése, támogatása
új állások betöltéséhez.

Jelenlegi helyzet: A brit gazdaságot London uralja. Néhány nagyváros és egyetemi központ az ország más részein
munkahelyeket és befektetést vonz, míg számos part menti településen, posztindusztriális városban és faluban kevés
az álláslehetőség. A légi közlekedés és a közúti szállítás növekedése lelassította a szén-dioxid-kibocsátás csökkenését.
Klímalehetőség: Az átmeneti gazdaság eltérítené a befektetéseket a távolsági közlekedéstől, a palagázt és a spekulatív
lakásfejlesztéseket befagyasztva a helyi vasút-, busz- és aktív közlekedés irányába. Ezzel lokalizálná a gazdaságot, a
megújuló energiaforrások és energiahatékonysági beruházások nagyszabású terveit, valamint a vidéki területek újjáélesztése érdekében a mezőgazdálkodás és a földhasználat új elképzelését is felvázolva.
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KLÍMAÁLLÁSOK
MAGYARORSZÁGON

Magyarország régiói
Lakosság (millió)
Munkanélküli (2017)
Átmeneti állások

70 000 átmeneti állás 47 000 hosszú távú munkahely

A munkanélküliek %-ában
Hosszú távú munkahelyek

Átmenet

É-Mo
1,2
29 389

K-Mo

33%

40 235

1,0
11 676
7626

K-Du

12 997

1,1

32%

11 388

12 997

65%

69%

4882

za
És

5171

Kö
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Budapest

ag

a

a ro
gy
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rsz

ya

Debrecen

Közlekedés

11 900

23 800

Épületek

28 200

5900

Energiahatékonysági és/vagy
megújulóenergia-rendszeres felújítás
mintegy 2 millió otthonban.

Újrahasználat és
újrahasznosítás

4400

8900

Az újrahasználati és újrahasznosítási
szintek közel megháromszorozása
90%-ra.

Képzés és támogatás

6000

4000

Emberek újra- és átképzése,
támogatása új állások betöltéséhez.

1,5
50 079
12 549

öld
-Alf
Dél

Szeged
Pécs

Gyors átmenet a mindenki számára
elérhető fenntartható
közlekedés felé.

Jelenlegi helyzet: Magyarország népsűrűsége alacsony, a földterület felét (jellemzően nagyüzemi és iparosított) szántóföldi mezőgazdálkodás céljára használják, negyede erdős. A tízmillió főnél valamivel kevesebb lakosság 30%-a a
közép-magyarországi régióban él. A gazdaság egyre inkább központosított, a főváros, Budapest uralja. 2010 óta nem
telepítenek szélturbinákat.

É-Alf

Székesfehérvár

Dél-Dunántúl

5000

Miskolc
lföld
ak-A
z
s
É
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Du

l
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rsz

pKözé

tú
án

p-

k-M

ro

at-Dunántúl
Nyug

Győr

20 300

5828

7881

A szélenergia-termelés (15 GW)
újraindítása, valamint a fotovoltaikus
napenergia (10 GW) és más
megújulók arányának növelése.

Energia

9564

3,0
Ny-Du

Hosszú táv

Klímalehetőség: A fenntartható energiagazdálkodásra való áttéréshez komoly beruházásra van szükség a megújuló
energiaforrásokba, és az átállás a közlekedés újragondolását is igényli. A nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé
történő elmozdulás által létrehozott munkahelyek segítenék a gazdaság egyensúlyba hozását Magyarországon, és régiótól függően a jelenlegi munkanélküliek egynegyedét-kétharmadát foglalkoztathatnák.

25%
7540
D-Alf
1,3
23 936

D-Du

11 797

0,9

49%

25 004

6686

8262
33%
4751

Forrás: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/RegionsHungary.png
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KLÍMAÁLLÁSOK
ÍRORSZÁGBAN

Írország népsűrűségi térképe
Az Ír Köztársaság 2002-es népszámlálási eredményei alapján
fő / km2
0-10

53 000 átmeneti állás 38 000 hosszú távú munkahely

10-19
20-29
30-39
40-49

Átmenet

50-99

Hosszú táv

100-1000
Energia

1000+

Közlekedés

17 700

7200

8750

17 500

Donegal

Leitrim
Monaghan
Cavan
Mayo

Áttérés az elektromos hajtású
fenntartható közlekedésre.
Energiahatékonysági és/vagy
megújulóenergia-rendszeres felújítás
mintegy 1,2 millió otthonban.

Épületek

22 100

4600

Újrahasználat és
újrahasznosítás

2900

5700

Az újrahasználat és újrahasznosítás
több mint kétszeres növelése 90%-ra.

Képzés és támogatás

1500

3100

Átképzés és támogatás, hogy ezeket
az állásokat mindenki betölthesse.

Armagh
Sligo

Stratégiai befektetés 18 GW-nyi szél,
nap és más megújuló telepítéséhez
és fenntartásához.

Louth

Roscommon

Jelenlegi helyzet: Írország lakossága valamivel több 4,8 millió főnél, ebből 1,8 millióan élnek a dublini területen. 2018
júniusában 120 ezren voltak munkanélküliek. Különleges kihívást jelent az írországi átmenetben a tőzeg kitermelése és
égetése a Midlands régióban villamos energia előállítása céljából, amit a félig állami Bord na Móna vállalat végez. 1946os megalapítása óta a cég jó munkahelyeket és viszonylagos jólétet biztosított egy korábban elszegényedett régiónak.

Longford
Meath
Westmeath
Galway

Dublin
Offaly (King’s)

Klímalehetőség: Az átmenet jóval nagyobb foglalkoztatást teremthet, mint amennyi az energiaelőállítási célú tőzegkitermelés megszűnése miatt elveszik. Ez lehetőséget biztosít annak alaposabb átgondolására, hogy mi tesz egy települést
fenntarthatóvá az országban, beleértve annak esélyét is, hogy újraértelmezzék, hogyan használja Írország a termékeny
vidékét az exportra szánt szarvasmarhák tenyésztésére, továbbá az ilyen marhahús és tejtermékek termelésére.

Kildare
Clare

Laois (Queen’s)

Wicklow

D
Carlow
Tipperary

Kilkenny
Wexford

Kerry

Waterford
Cork

Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Population_density_of_Ireland_map.png
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as években vagy egy évtizeddel később, ha a CO2 légkörből történő kivonását szolgáló technológiák nagy léptékben életképesek
lesznek. Ezért elővigyázatossági megközelítés a nettó nulla elérése 2030-ig.

BEVEZETÉS
A Zöld Európai Alapítvány (Green European Foundation) az Üvegház Agytröszt (Green House Think Tank) támogatásával
2016 óta dolgozik a nulla szén-dioxid-kibocsátású („szénmentes”) gazdaságra való áttérés által teremtett munkahelyek számának becslésén. Az ilyen gazdaságban komolyan vesszük az éghajlatváltozást és csökkentjük az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátását a globális felmelegedés 1,5 fokos szinten korlátozására irányuló törekvéssel összhangban.1 Először az Anglia déli
partjánál fekvő Wight-szigetre összpontosítottunk, amihez kidolgoztunk egy modellt a gazdaság kulcsfontosságú szektorainak
átmenete által létrehozott munkahelyek számának becslésére. A modell a nyilvános adatokat használta az ilyen tevékenységekhez, például a házak szigeteléséhez vagy a megújuló energiarendszerek telepítéséhez kapcsolódó munkahelyek számáról,
valamint a Wight-sziget adatait. A jelentés, a Jonathan Essex és Peter Sims által összeállított A Green Transition for the Isle of
Wight (A Wight-sziget zöld átmenete) című elemzés 2017 márciusában látott napvilágot. Ezt egy hasonló tanulmány követte
Nagy-Britannia teljesen más területéről, Sheffield város térségéről. Az eredményeket 2018 májusában hozták nyilvánosságra
a Job Creation from a Sustainable Transition for Sheffield City Region: How delivering a climate change compatible sub-regional economy will create new enterprises and employment (Munkahelyteremtés a fenntarthatósági átmenetből Sheffield
város térsége számára: hogyan hoz létre az éghajlatváltozással összeegyeztethető kistérségi gazdaság új vállalkozásokat és
foglalkoztatást?) című munkában.2 A Wight-szigetről és a Sheffieldről készített jelentésekhez végzett kutatás a Zöld Európai
Alapítvány a növekedés utáni társadalom ökológiai termeléséről szóló projektjének részét képezte.

Néhány ágazat esetében az átmeneti és a hosszú távú munkahelyeket külön becsüljük meg, mivel alapvetően különböző tevékenységekre (pl. megújuló energiarendszerek telepítésére, majd fenntartására) szolgálnak. Az átmeneti állások mennyiségének
kiszámításakor azt feltételeztük, hogy az átállás megvalósításához szükséges tevékenységek, például az új infrastruktúra megteremtése egyenletesen oszlanak el az átmeneti időszak folyamán. Az átmeneti állások tartalmazzák a hosszú távú munkahelyek
50%-át is, azon feltételezés alapján, hogy az átmenet fele az átmeneti időszak közepéig megtörténik.
A vizsgált ágazatok:
33Energia.
33Közlekedés.
33Épületek (megújuló energiás felújítás és utólagos energiahatékonysági beavatkozások).
33A hulladék újrahasználata és újrahasznosítása.
33Fenntartható mezőgazdaság és erdészet (csak Nagy-Britannia esetében).
Miután kiszámoltuk az új teljesmunkaidő-egyenértékű (FTE) munkahelyek összmennyiségét egy ágazatban, információ
rendelkezésre állása esetén levontuk a jelenlegi fosszilis üzemanyagoktól függő tevékenységekből, például a széntüzelésű
erőművek üzemeltetése és a belsőégésű motoros gépjárművek karbantartása terén megszűnő állásokat. Sok embernek lesz
szüksége valamilyen képzésre vagy támogatásra az új munkahelyek betöltéséhez, ezért az ilyen „támogató munkákról” is
készítettünk becslést, az összes munkahely számából kiindulva. Módszerünk áttekintése az 1. ábrán látható.

2018-ban az Üvegház Agytröszt egy projektet vezetett a Zöld Európai Alapítványnak Az éghajlatcélok erősítése, helyi klímaállások teremtése címmel a Green Foundation Irelanddel és a magyarországi Ökopolisz Alapítvánnyal együttműködve.

1. ábra A módszertan áttekintése

Ez a projekt megbecsülte, hogy mennyi munkahelyet lehetne teremteni ambiciózusabb kibocsátáscsökkentési célokkal és
jelentős foglalkoztatást eredményező helyi zöld beruházási stratégiával Nagy-Britannia helyi önkormányzati területein, Magyarország minden régiójában és Írországban. Jelentésünk ismerteti a munka során alkalmazott módszertant és bemutatja
az eredményeket.

Földhasználat
változás
feltételezések

MÓDSZERTAN

Javasolt
földhasználat
változás

2.1 Áttekintés

33Szénmentes jövőkép a gazdaság számára, és hogy hogyan hatna ez az egyes ágazatokra gyakorlati szempontból.
33Nyilvános adatok az érintett földrajzi térségről, például földterület, lakosság, hulladéktermelés stb.
33„Munka mérőszámok” – munkaórák, vagyis a munkahelyek száma tevékenységenként, nyilvános forrásokból levezetve.
Ezeket táblázatba jegyeztük be, hogy megbecsüljük az egyes szektorok munkahelyeinek számát az átmeneti időszakban (2030ig) és hosszabb távon. 2030-at vettük alapul céldátumként, amikorra a kibocsátásokat nettó nullára kell csökkenteni, mivel a
brit Éghajlatváltozási Bizottság azt vizsgálva, hogy mire lenne szükség a globális felmelegedés 1,5 °C-ra korlátozásához,3 arra a
következtetésre jutott, hogy a szén-dioxid és más hosszan ható üvegházgázok kibocsátását nettó nullára kell csökkenteni a 2030-

2
3

A 2030-as cél összhangban van azzal az IPCC által meghatározott tervvel, hogy a következő 12 évben jelentősen megváltoztassuk szén-dioxid-kibocsátásunkat. Lásd:
IPCC (2018), Különjelentés: 1,5 °C-os globális felmelegedés, https://www.ipcc.ch/sr15/.
Mindkét jelentés letölthető a https://www.greenhousethinktank.org/climate-jobs.html honlapról.
https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2016/10/UK-climate-action-following-the-Paris-Agreement-Committee-on-Climate-Change-October-2016.pdf.
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Javasolt újrahasznosítási
arány

Közlekedési
statisztikák
módozatok
szerint

Statisztikák
meglévő
épületekről/
alapterületről

Javasolt
közlekedési
mód váltások

Megújuló
energia
potenciál
adatok

További
újrahasznosított tömeg

Javasolt
közlekedési
mód váltás

Javasolt
épület
javítások

Új megújuló
energia munkahelyek

Új újrahasználati
és újrahasznosítási munkahelyek

Új közlekedési
munkahelyek

Épületjavítási
munkahelyek

Munka
mérőszámok

Modellünk ötvözi az alábbi tényezőket:

1

Hulladék és
újrahasznosítási arány adatok

Földhasználat
adatok

16

Új mezőgazdasági munkahelyek

Képzési é
támogatási
munkahelyek
(sokszorozás)
Hosszú távú
és átmeneti
munkahely
becslések

A szénmentesség foglalkoztatási lehetőségeinek kiaknázása 					

17

Nagy-Britanniában minden egyes NUTS (statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája) 3-as szintű területet megvizsgáltunk, amelyeket a Eurostat4 és a brit Nemzeti Statisztikai Hivatal (ONS) használ.5 Ezek hasonlóak a brit helyi
önkormányzati területekhez: általában kisebbek Nagy-Britannia megyéinél, de nagyobbak a kerületeknél vagy az egyes
egységes hatóságoknál. Magyarország esetében a hét NUTS-2 régió mindegyikében modelleztük a foglalkoztatást, Írország esetében pedig a munkahely-becsléseket az Ír Köztársaság egészére modelleztük. Ez a módszertani rész leírja,
hogyan becsültük meg az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó állásokat az Egyesült Királyságban. A 4. és 5. szakasz elemzi,
hogy a módszer miben különbözött a Magyarországra és Írországra vonatkozó becslések esetében.

2.2 Energia

1. táblázat Az energiaágazat munkahelyeinek becslésnél alkalmazott munka mérőszámok
Munkahely fajta

Méretezési
adat

Szárazföldi szél
építés

9 munkaév
telepített
MW-onként

https://www.campaigncc.org/sites/data/files/Docs/online_companion_nov_2014.pdf

0,3 munkahely
MW-onként

https://www.campaigncc.org/sites/data/files/Docs/online_companion_nov_2014.pdf

Szárazföldi szél
karbantartás

Tengeri szél építés

Jövőkép:
Megújuló energiával üzemelő energiarendszer, ahol villamos energiát használunk közlekedésre és fűtésre, valamint a
jelenlegi felhasználásaira.
Szárazföldi szél és folyók vízenergiája
A telepítendő mennyiséget az országok becsléseiből vettük,6 majd a NUTS-3 területekhez méreteztük annak függvényében,
hogy az egyes térségekben mekkora földterület áll rendelkezésre, ami nem városi, erdészeti vagy települési zöldterület.
Tengeri szél és árapály
Csak országos szinten készítettünk becsléseket, ezeket nem osztottuk fel NUTS-3 területekre.
Napelemek (PV)
Az ebben az ágazatban becsült munkahelyek közé tartoznak a talajra telepített napenergia-parkokhoz, valamint
a kereskedelmi és középületek tetőin létesített napelemes rendszerekhez kapcsolódó állások is. A lakóingatlanok
napelemes rendszereinek kiépítése és azt követő karbantartása terén létrejövő munkahelyek az Épületek fejezetben
szerepelnek. Az egyes NUTS-3 területeken telepített napelemek mennyisége a korábbi hulladéklerakók és bányák rendelkezésre álló területén, valamint a szóba jöhető tetőfelületen alapul az alábbi feltételezések szerint:

talajra telepített napelemek céljára használt hulladéklerakók és bányák területének aránya

Tengeri szél karbantartás

Megjegyzések

18 munkaév telepített
MW-onként

Kétszer olyan munkaerő-igényesnek feltételezve, mint a
szárazföldi szél.

0,7 munkahely
MW onként

Kétszer olyan munkaerő-igényesnek feltételezve, mint a
szárazföldi szél.
A Resilience Center, 2015
Dorsetre vonatkozó adatai
alapján: 64 munkahely 30
MW-nyi beépített kapacitásra.

Források

https://www.campaigncc.org/sites/data/files/Docs/online_companion_nov_2014.pdf
https://www.campaigncc.org/sites/data/files/Docs/online_companion_nov_2014.pdf

http://mollymep.org.uk/wp-content/uploads/The-powerto-transform-the-South-West_FINAL1.pdf

Árapály áramlat

2,1 munkahely
MW-onként

Napelem
Kereskedelmi
létesítés

2 munkaév telepített MW-onként

A Resilience Center, 2015
Dorsetre vonatkozó adatai
alapján: 1287 munkahely
650 beépített MW-ra.

http://mollymep.org.uk/wp-content/uploads/The-powerto-transform-the-South-West_FINAL1.pdf

Vízerőmű létesítése
(alacsony esés:
folyásirány elrendezés)

48,5 munkaév telepített
MW-onként

100 kW-nál kisebb projektek
adataiból
Forrest és Wallace, 2009.

https://www.nls.uk/scotgov/2010/9780755992270.pdf

Vízerőmű karbantartása (alacsony
esés: folyás-irány
elrendezés)

1,3 munkahely
MW onként

100 kW-nál kisebb projektek
adataiból Forrest és Wallace,
2009.

https://www.nls.uk/scotgov/2010/9780755992270.pdf

40%

a városi területek közösségi vagy önkormányzati tetőfelületének feltételezett aránya

2%

napelemek céljára használható ipari/kereskedelmi földterület aránya

10%

talajra telepített PV7 típusú napelemek feltételezett teljesítménye hektáronként megawattban

0,52 MW

tetőn létesített PV8 típusú napelemek feltételezett teljesítménye hektáronként megawattban

0,83 MW

Végül a fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő erőművek meglévő munkahelyeit kivontuk az összes új állásból. Az ipari ágazatban használt fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos munkahelyeket nem vettük figyelembe.
Az alkalmazott munka mérőszámokat és azok forrásait az 1. táblázat tartalmazza. A 2. ábrán pedig az energiaszektor
munkahelyeinek modellezését bemutató folyamatábra látható.

4
5
6
7
8

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home.
https://www.ons.gov.uk/.
A megújulók potenciáljára vonatkozó becslések elsődlegesen a következő tanulmány 5.1. ábráján alapulnak: http://fes.nationalgrid.com/media/1363/fes-interactive-version-final.pdf, valamint Allen és mások, 2013.
Átlag a Wight-sziget napenergiaparkjai esetében; Essex és Sims, 2017. alapján.
Az Energy Managers Association által összeállított Solar PV – Buyers Guide (Napelemvásárlói tájékoztató) alapján: https://www.theema.org.uk/wp-content/uploads/2015/12/Solar-PV-EMA-Buyers-guide.pdf.

A szénmentesség foglalkoztatási lehetőségeinek kiaknázása 					

18

A szénmentesség foglalkoztatási lehetőségeinek kiaknázása 					

19

2. ábra Energia-munkahelyek modellezésének folyamatábrája

2.3 Közlekedés
Jövőkép:
Sok jelenlegi személygépkocsis utazást felvált a gyaloglás, a kerékpározás vagy a közösségi közlekedés. A belsőégésű motoros (internal combustion engine, ICE) gépjárművek elektromosra (electric vehicle, EV) lesznek cserélve, vagy
ahol ez nem lehetséges, hidrogénnel vagy biodízellel üzemelő járművekre. A vasút szinte teljesen villamosított.
A Centre for Alternative Technology (Alternatív Technológiai Központ) által megjelentetett Zero Carbon Britain;
Re-thinking the Future (Szénmentes Nagy-Britannia, a jövő újragondolása) forgatókönyvben a közlekedési módozatok
váltását tételeztük fel.9 Az átállásra és a járműkihasználtság változásaira vonatkozó feltevéseinket a 2. táblázat mutatja.

2. táblázat Feltételezések a közlekedési módok és a járműhasználat változásairól
Megtett távolság változása

Emberek által megtett
összes távolság változása

Összes jármű
által megtett
távolság változása

km/fő

millió km/év

millió km/év

autó – elektromos jármű

55%

350 539

201 538

autó - belsőégésű motor

-94%

-603 706

-347 093

150%

62 850

6983

57%

37 813

291

Kihasználtság

jelenlegi

személy km / jármű km
személy km / jármű

javasolt

1,6

1,74

12 480

18 595

autóbusz
London

19,8

19,8

városi (Londonon kívül)

10,4

14

9

10

vidéki

vonat
utas km / jármű km

127

130

A közlekedési módok váltása mellett (ami a munkahelyteremtés-számításaink középpontjában áll) az új közlekedési
rendszerre való áttéréshez szükség lesz az elektromos járművek töltési pontjainak telepítését célzó átfogó programra,
lényegében a jelenlegi vasúthálózat villamosításának befejezésére és lehetőleg új villamos- és vasútvonalak kiépítésére.
Ezeken a területeken azonban nem állt rendelkezésre elegendő adat a munkahelyek számának előrejelzésére, így modellezésünk csak a hosszú távú munkahelyekre terjed ki – az autóbuszok vezetése és karbantartása, a vasutak üzemeltetése
és karbantartása, valamint a magán elektromos járművek karbantartása terén. Ezekből az új munkahelyekből levontuk
a magán belsőégésű motoros járművek karbantartásánál megszűnő állásokat.
Az áruszállítás szükséges átalakulása, valamint a nemzetközi (légi és vízi) közlekedés globális éghajlati korlátok közé
szorításának kihívása szintén jelentős átalakulást eredményez. Ezt a folyamatot a gazdaság szintjeinek közeledése (relokalizációja) fogja támogatni, ami tükröződik az összes többi modellezett ágazat változásaiban.
A 3. ábrán a közlekedési ágazat munkahelyeinek modellezését bemutató folyamatábra látható. Az alkalmazott munkamérőszámokat és azok forrásait a 3. táblázat mutatja. A munkahelybecsléseket NUTS-2 területekre végeztük el, majd a
lakosság alapján NUTS-3 területekre méreteztük.
9
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Lásd Allen és mások, 2013., 51.oldal.
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3. ábra Közlekedési munkahelyek modellezésének folyamatábrája
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3. táblázat A közlekedési ágazat munkahelyeinek becslésénél alkalmazott munka mérőszámok
Munkahelyfajta

Autóbusz-vezetés

Méretezési adat
0,4 FTE munkahely
10 000 buszmérföld/
évre

0,1 FTE munkahely
Autóbusz-karbantartás

Vasút üzemeltetése
és karbantartása

Magán belsőégésű
motoros (BÉM) járművek karbantartása
Magán elektromos
Járművek karbantartása

10 000 buszmérföld/
évre

4,1 FTE munkahely
10 000 vonatmérföld/
évre

4. táblázat Az építésügyi ágazat munkahelyeinek becslésénél alkalmazott munka mérőszámok

Megjegyzések

Források

Munkahelyfajta

Méretezési adat

Megjegyzések

Nagy-Britanniában alkalmazott buszvezetők
brit buszmérföldenként

ONS adatok: Annual Bus
Statistics 2011/12 és táblázat
EMP04 All in Employment
by Occupation, 2016. áprilisjúnius

Lakások energiahaté-konyságának
javítása

81,5 munkahely
1000 lakásra
évente

Csak közvetlen munka. 134 óra helyszínen
házanként + 3 óra felmérés (lásd a forrást).

ONS adatok: Annual Bus
statistics 2011/12 BUS 0208 és
táblázat EMP04 All in Employment by Occupation, 2016.
április-június

Napkollektoros
melegvíz rendszerek
lakásokba

34,5 munkahely
1000 lakásra
évente

Foglalkoztatás buszkarbantartás terén
Nagy-Britanniában brit buszmérföldenként. A meglévő karbantartási intenzitást
feltételezve érvényesnek a troli/elektromos/
hidrogén buszokra.
A brit vasúti ágazat összes dolgozója elosztva az összes vonatkilométerrel
(a beszállítói láncot is beleértve)

0,5 FTE munkahely
1.000.000 magánjármű
mérföld/évre

233 000 FTE munkahelyre alapozva 316,7
milliárd járműmérföld támogatásához.

0,3 FTE munkahely
1 000 000 magánjármű
mérföld/évre

Arra alapozva, hogy az elektromos járművek
a BÉM járművek karbantartásának mintegy
2/3-át igénylik.

Vasúti szállítási csoport
Annual Report 2016 és Vasúti
és Útügyi Hivatal, 2016/17
statisztika

26,6 munkahely
1000 lakásra
évente

Napelemek – létesítés

Talajkollektoros hőszivattyúk beszerelése
házakba

ONS, TRA8901 táblázat és
EMP04 táblázat, All in Employment by Occupation, 2016.
április-június

Lakás karbantartása

Van den Bulk, 2009.

2.4 Építésügy

208 munkahely
1000 lakásra
évente

3,1 munkahely
1000 lakásra

A forrás 1 FTE-t (közvetlen és közvetett) említ
100 beépített m2-re. Azt feltételezzük, hogy
2900 FTE munkahelyből 400 közvetlen.
Feltételezve továbbá 4 m2-t házanként, mivel a
legtöbb beépítés 2x2 m2-es panel.

Források
Birmingham City Council,
2009
Batisti, et al, 2007

Feltételezzük, hogy 30,75 óráig tart 1 kW-nyi
PV létesítése és 2 kWp-t létesítenek lakásonként.

Birmingham City Council,
2009

8 kW-os hőszivattyúkat feltételezünk kétszemélyes házakba. A forrásból vett tőkeköltségekből
feltételezésünk szerint a költségek 40%-a a
munkadíj és évi 26.000 angol font a bér.

www.gshp.org.uk és
https://www.kensaheat
-pumps.com/wp-content/uploads/2015/06/
Retrofit-blueprint-document-120916.pdf

További karbantartás a felújítás eredményeként
és az energiahatékonysági előírások betartása
érdekében.

Birmingham City Council,
2009

4. ábra Építésügyi munkahelyek modellezésének folyamatábrája

Jövőkép:
Kevés fűtést és hűtést igénylő energiahatékony épületek, amelyek megtermelik az általuk használt energia nagy részét.
Bár nyilvánvalóan az összes épület energiahatékonnyá tétele és megújuló energiása technológiákat alkalmazó felújítása szükséges, nem sikerült adatokat találnunk a kereskedelmi, önkormányzati és középületek számáról, méretéről és
helyéről. Foglalkoztatás-i becsléseink tehát csak a lakóépületek felújításán alapulnak. A létrejövő munkahelyek számának becsléséhez azt feltételeztük, hogy a lakások 75%-a esetében szükséges az energiahatékonyság javítása, 75%ukat vízmelegítő napkollektorokkal, 20%-ot áramtermelő napelemekkel, 13%-ot pedig talajkollektoros hőszivattyúkkal szerelnek szerelik fel. A lakásokat magukban foglaló épületek számát az egyes NUTS-területeken az Eurostattól
szereztük be (2011-es népszámlálási adatok). Néhány esetben a lakások száma nem állt rendelkezésre a NUTS-3 terület szintjén, ilyenkor a NUTS-2 szintről a lakosságszám arányában csökkentettük az adatokat.
A 4. táblázatban az alkalmazott munka mérőszámokat és azok forrásait mutatjuk be.
A 4. ábrán látható a munkahelyek modellezésének folyamatábrája az építési ágazatban.

2.5 Hulladék
Jövőkép:
Olyan társadalom, ahol a termékeket sokkal nagyobb mértékben javítjuk meg és használjuk újra, mint ma, csökkentve
ezzel a termelt hulladék mennyiségét. A hulladékká váló dolgok nagy részét újrahasznosítjuk.
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A munkahelyteremtés becslése az értéknövelő újrahasznosításra (upcycling) való áttérésen alapul. Ez jelentős változáshoz
fog vezetni a javítás, az újrahasználat és a felújítás mennyiségének növelése terén. A munkahelyi becslések e területen
tükrözik a többletfoglalkoztatást ezen anyagok és termékek válogatása, tárolása, valamint újrahasználatra, javításra és
újrahasznosításra alkalmassá tételében. Mivel az építési és bontási, illetve kereskedelmi és ipari ágazatokban a hulladékszektor adatai korlátozott lebontásban állnak rendelkezésre, csak a települési szilárd hulladékok újrahasznosításával
kapcsolatos munkahelyekre vonatkozó adatokat használtunk. Azt feltételeztük, hogy az újrahasznosítási arányok a jelenlegi szintről 90%-ra fognak emelkedni.

5. ábra Hulladék ágazat munkahelyek modellezésének folyamatábrája

Háromféle hulladékot vizsgáltunk:
33Települési szilárd hulladék (TSZH).
33Kereskedelmi és ipari hulladék (K és I).
33Építési és bontási hulladék (É és B).
A települési szilárd hulladék helyi önkormányzatok területe szerinti mennyisége (tonnában mért tömege) az ONS-től
megszerezhető, és ebből az információból kiszámoltuk a mennyiséget minden NUTS-3 területen. A kereskedelmi és
ipari, valamint az építési és bontási hulladék tömegét az egyes NUTS-3 területeken ezután az (Eurostattól beszerzett)
országos összesítésből vezettük le az összes települési szilárd hulladék aránya alapján. Az TSZH-ra vonatkozó jelenlegi
újrafeldolgozási arányokat az Eurostattól kaptuk, a K és I, valamint az É és B hulladék újrahasznosítási arányát pedig
azonosnak feltételeztük a TSZH-val. A gyakorlatban a jelenlegi újrahasznosítási ráták az utóbbi esetében magasabbak
lehetnek, de ez inkább az anyagok értékcsökkentő újrahasznosítása (downcycling), nem pedig a termékek magasabb szintű (és magasabb foglalkoztatás-igényű) értéknövelése (upcycling). Az 5. táblázat az alkalmazott munka mérőszámokat
tartalmazza, az 5. ábra pedig bemutatja a munkahelyek modellezési folyamatát a hulladék ágazatban.

5. táblázat A hulladékágazat munkahelyeinek becslésénél alkalmazott munka mérőszámok

Munkahelyfajta

Méretezési adat

Megjegyzések

Települési szilárd hulladék
(TSZH) újrahasznosítása

2,9 munkahely 1000
tonna újrahasznosított
hulladékra

A közvetett és indukált munkahelyeket nem
számítva.

Kereskedelmi és ipari hulladék (K és I)
újrahasznosítása

1,5 munkahely 1000
tonna újrahasznosított
hulladékra
1 munkahely 1000

Építési és bontási hulladék
(É és B) újrahasznosítása

Hulladékártalmatlanítás

tonna újrahasznosított
hulladékra

0,3 munkahely 1000
tonna újrahasznosított
hulladékra

Források
Friends of the
Earth, 2010

50%-kal kevésbé munkahely-igényesnek feltételezve, mint a TSZH újrahasznosítása, a nagyobb
mennyiségek miatt.

66%-kal kevésbé munkahely-igényesnek feltételezve, mint a TSZH újrahasznosítása,
a nagyobb mennyiségek és a hulladékban a
talajok jelenléte miatt.
A forrás azt állítja, hogy a hulladék
ártalmatlanítása (hulladéklerakás és égetés) nagyjából az újrahasználat és újrafeldolgozás tizedét
foglalkoztatja.
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2.6 Fenntartható mezőgazdaság és erdészet (csak Nagy-Britanniában)
Jövőkép:
Olyan brit mezőgazdaság, amely elegendő táplálékkal látja el Nagy-Britannia lakosságát, valamint rostokat, bőrt és üzemanyagot biztosít
a mező- és talajgazdálkodás fenntartható megközelítése révén, ami a permakultúrás tervezési megközelítést főleg ökológiai gazdálkodási
módszerekkel ötvözi.
A mezőgazdasági munkahelyek modellezése annak az élelmiszermennyiségnek a becsléséből indult ki, amit Nagy-Britannia mezőgazdaságának a szigetország lakosságának táplálásához meg kell termelnie, valamint ezen élelmiszer előállításához, továbbá a (mezőgazdasági
üzemben használt) energianövények és a rostnövények (kender és len) számára szükséges földterület becsléséből. Ehhez modellezésünket a
Simon Fairlie által elvégzett munkára alapoztuk (lásd 6. táblázat).
A földhasználat modellezésénél azt volt a célunk, hogy a lehető legnagyobb mértékűre növeljük az önellátást minden területen. Ennek elérése
érdekében a szántóterületen a kertészetet (gyümölcs- és zöldségtermesztést) részesítettük előnyben más mezőgazdasági földhasználatokkal
szemben (a helyi lakosság számára elegendő gyümölcs és zöldség biztosításához szükséges szintig), mivel a kertészet jelentősen magasabb
munkaigénye és a termék romlandósága azt jelenti, hogy fontosabb a kertészetet a sűrűn lakott központok közelébe telepíteni. A helyi élelmiszertermelés maximalizálása érdekében az állandó legelőket is a tejelő tehenekhez rendeltük a marhahús céljából tenyésztett szarvasmarhákkal szemben, ugyanilyen megfontolásból. Azt feltételeztük, hogy elméletileg a meglévő állandó legelők 40%-a használható szántóföldi
vetésforgóra, így ezt is beleszámítottuk a rendelkezésre álló szántóföldbe. Ez vegyesebb gazdálkodást eredményez a nagyüzemi mezőgazdaság
helyett, ami az ország különböző részeibe helyezi a szántóföldi és az állattenyésztési tevékenységet. Az egyes NUTS-területeken rendelkezésre
álló szántóföldi és állandó legelőterületek mennyiségét a brit Nemzeti Statisztikai Hivataltól, az ONS-től szereztük be. Azt is előirányozzuk,
hogy a meglévő erdők 50%-a fokozott kezelést élvezzen, és jobban gondozzák a sövényeket (feltételezéseink szerint a mezőhatárok 10%-át
borítja sövény, és egy hektárnyi szántóföldre és legelőterületre 0,01 km mezőhatár esik). Végül pedig a különböző földhasználatok hektáronkénti vagy az állatállomány egyedszáma szerinti állásszám-adatokat használtuk a hosszú távú munkahelyek mennyiségének kiszámításához.
Az ezen élelmiszerek előállításához szükséges munkahelyek mennyiségének kiszámításához használt mérőszámok ökológiai gazdálkodási
módszereket feltételeznek és a 7. táblázatban láthatók. A mezőgazdaság meglévő munkahelyeinek számát kivontuk, azt feltételezve, hogy az
Eurostat adataiban szereplő mezőgazdasági foglalkoztatás 88%-a az általunk modellezett tevékenységekhez kapcsolódik (a mezőgazdasági
állások számának a hagyományos gazdálkodó munka mérőszámait használó modellezésére alapozva), hogy megkapjuk a munkahelyek nettó
számát. Az átmeneti állások számát a tartós munkahelyek 50%-ának feltételezzük. Az átmenet időszakában új erdők telepítésével kapcsolatos
állások is szerepet kaphatnak, de nem találtunk adatokat az ehhez kapcsolódó foglalkoztatásról. Nem vettük számításba a városi területeken
levő nem mezőgazdasági kertészet munkahelyeit, illetve a rostnövények termesztése terén keletkező állásokat, mivel mérőszám nem állt rendelkezésre. A mezőgazdasági ágazat munkahelyeinek kiszámítását bemutató folyamatábra az 1. függelékben található.
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6. táblázat Étrend és földszükséglet

7. táblázat A mezőgazdasági és erdészeti ágazat munkahelyeinek becslésénél
alkalmazott munkamérőszámok

Fejenként szükséges föld
Fogyasztás

Kalóriák
étrendben

Fejenként
szükséges
termelés

Hozam
(szükséges
táplálék)

g/fő/nap

kcal/fő/
nap

tonna/év

tonna/hektár
(tonna tonna)

hektár/fő

Emberi fogyasztásra szánt gabonafélék

448

1526

0.164

4,30

0,038

Burgonya

453

300

0,165

25,00

0,007

Cukor

32

100

0,012

7,50

0,002

Zöldség és gyümölcs

500

150

0,183

Zöldtrágya

Állatállomány

Állandó
legelő

Egyéb
föld

Hozam
fejen
ként

Állatállomány

hektár/
fő

hektár/
fő

tonna/
egyed

egyed/
hektár

Munkahelyfajta

Méretezési adat

gabonafélék (bio)

1,3 munkahely 100 hektárra

Hamer, 2012

burgonya (bio)

8,3 munkahely 100 hektárra

Hamer, 2012

cukor (bio)

2,4 munkahely 100 hektárra

Hamer, 2012

zöldség-gyümölcs (bio)

7,7 munkahely 100 hektárra

Hamer, 2012

tejtermék (bio)

29,4 munkahely 1000 tehénre

a takarmányozásra szánt gabona
termesztésének munkája nélkül

0,002

marha (bio)

9,1 munkahely 1000 szarvasmarhára

a takarmányozásra szánt gabona
termesztésének munkája nélkül

0,011

sertés (bio)

2,4 munkahely 1000 sertésre

a takarmányozásra szánt gabona
termesztésének munkája nélkül

Szántó

Tej (vaj és sajt is)

568

330

0,207

3,7 (3,26 net)

Marha (fűvel
táplált)

33

86

0.012

0,40

180

0,013

3,00

0,003

0,070

30

50

0,011

3,40

0,009

0,014

Juh

9

24

0,003

0,08

Hal

11

11

0,004

Gabonafélék sertés
takarmányozás a
Gabonafélék
baromfitenyésztés
hez tojás/csirke

Energianövényk
(bioüzemanyaok)
Rostnövények
(kender és len)

0,029

0,226

0,030

0,039

4,800

0,727

juh (bio)

2,7 munkahely 1000 juhra

pásztor nélkül

0,227

0,753

szárnyas - tojás (bio)

2,9 munkahely 10 000 csirkére (tojásra)

a takarmányozásra szánt gabona
termesztésének munkája nélkül

0,3 munkahely 100 hektárra

méretezés a forrásban említett,
Nagy-Britanniára vonatkozó javaslatokból

erdőgazdálkodás

14

0,005

3,00

Források

fafeldolgozás

0.018

0,214

(közvetett)
biológiai sokféleség
javulása

0,008

2757
				

0,047

Megjegyzések

0,1 munkahely 100 hektárra

1,7 munkahely 10 km-nyi sövényre

sövénytelepítés

Hird, 2015, 5. táblázat

0,002
0,126

0,06

0,27

A Livestock Permaculture (Állatállomány permakultúra) F táblázatából átvéve, Fairlie, 2010, 98.o.
Egyéb földbe tartozik a mocsár, melynek 50%-a juhok sovány legeltetésére van fenntartva.

Az ezen élelmiszerek előállításához szükséges munkahelyek mennyiségének kiszámításához használt mérőszámok ökológiai gazdálkodási módszereket feltételeznek és a 7. táblázatban láthatók. A mezőgazdaság meglévő munkahelyeinek
számát kivontuk, azt feltételezve, hogy az Eurostat adataiban szereplő mezőgazdasági foglalkoztatás 88%-a az általunk
modellezett tevékenységekhez kapcsolódik (a mezőgazdasági állások számának a hagyományos gazdálkodó munka
mérőszámait használó modellezésére alapozva), hogy megkapjuk a munkahelyek nettó számát. Az átmeneti állások
számát a tartós munkahelyek 50%-ának feltételezzük. Az átmenet időszakában új erdők telepítésével kapcsolatos állások is szerepet kaphatnak, de nem találtunk adatokat az ehhez kapcsolódó foglalkoztatásról. Nem vettük számításba a
városi területeken levő nem mezőgazdasági kertészetek munkahelyeit, illetve a rostnövények termesztése terén keletkező állásokat, mivel mérőszám nem állt rendelkezésre. A mezőgazdasági ágazat munkahelyeinek kiszámítását bemutató
folyamatábra az 1. függelékben található.

A BRIT MODELLEZÉS EREDMÉNYEI
3.1 Áttekintés
Eredményeink azt jelzik, hogy legalább 980.000 munkahely jön létre az átmeneti szakaszban 2030-ig, és 710.000 hos�szabb távon az általunk javasolt változtatások révén. Ezek a becslések konzervatívak, óvatosak.
33Először is, az adott munkaórákra vonatkozó adatok az átmenet sok vonatkozásában nem álltak rendelkezésre, ezért
ezek a területek nem szerepelnek a becslésekben.
33Másodszor, nem becsültük meg az új állásokban foglalkoztatottak fogyasztása révén a gazdaság további rétegeiben
létrejövő munkahelyeket.
33Végül, nem számoltuk be a beszállítói láncban, például a szélturbinák lapátjainak és generátorainak gyártása terén
keletkező munkahelyeket. Ezek valószínűleg pótolják a jelenlegi gyártási állásokat.
33A Nagy-Britanniára vonatkozó eredmények összegzése, mely minden ágazatban feltünteti az átmeneti és hosszú
távú munkahelyeket – a 8. táblázatban látható.
Az egyes NUTS területeken az átmeneti és hosszú távú munkahelyeket, minden terület méretét és népsűrűségét, valamint 2018-as és 2030-as népességét a 2. függelékben lévő A2.1-es táblázatban mutatjuk be.
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8. táblázat Nagy-Britannia átmeneti és hosszú távú klímamunkahelyeinek összegzése
Átmenet

Hosszú táv

Energia

347 599

103 916

Közlekedés

181 732

363 463

Épületek

306 918

64 075

Újrahasználat és újrahasznosítás

41 777

83 554

Mezőgazdaság

19 765

39 530

Képzés és támogatás

80 800

58 909

Összes

978 592

713 448

3.3 A közlekedési ágazat eredményei
A közlekedés hosszú távú munkahelyeinek becsült összesített száma a 10. táblázatban látható. Az átmeneti állásokat a
hosszú távú munkahelyek 50%-ának feltételeztük. Emellett az átmeneti időszakban a szükséges új infrastruktúra kiépítésekor is létrejönnek munkahelyek: elektromos járművek töltőállomásainak telepítése, vasútvonalak villamosítása,
továbbá esetleg új könnyű vasút- és villamoshálózatok megépítése. Nem találtunk azonban e munkahelyek becsléséhez
szükséges adatokat. Lényeges továbbá, hogy az átmenet az árufuvarozás megváltozását igényli Nagy-Britanniában és
nemzetközi szinten. Modellezési munkánk során ezt nem vettük figyelembe.

10. táblázat Közlekedési ágazati munkahelyek Nagy-Britanniában
Összes hosszú távú
munkahely
Magán elektromos járművek karbantartása

67 392

Magán belsőégésű motoros járművek karbantartása

-158 664

Autóbusz-vezetők

264 694

Autóbusz-karbantartás

69 428

Vasút üzemeltetés és karbantartás

120 614

Összes

363 463

3.2 Az energiaágazat eredményei
A Nagy-Britanniában telepítendő további megújuló energiaa kapacitást a kiépítés eredményeként létrejövő átmeneti és
hosszú távú munkahelyek összesítésével együtt a 9. táblázat mutatja be.

A munkahelyek az egyes NUTS- térségekben a 2. függelék A2.3-as táblázatában láthatók.

9. táblázat Energiaágazat: Telepítendő megújuló energia,
továbbá átmeneti és hosszú távú munkahelyek Nagy-Britanniában
Beépítendő
kapacitás

Súlytényező

Éves
termelés

Átmeneti állások

GW

%

GWh

Átlag

Tengeri szél

140

43%

530

277 788

Tengeri szél

9

29%

23

Technológia

Hosszú távú munkahelyek

92 400
Nincs becslés

Árapály

21

24%

44

6965

Szárazföldi szél

39

29%

99

48 776

12 929

Folyami vízerőmű

1,2

30%

3

6503

1611

Napelem lakóházak tetején

6,3

9%

5

Talajra és kereskedelmi
épületek tetejére szerelt
napelem
Hulladéklerakó- és szennyvízgáz anaerob lebontása

55,4

9%

43

Összes

274

Munkahely évek

Átmeneti
munkahelyek

Hosszú távú
munkahelyek

FTE

FTE

- energiahatékonysági javítások

20 387 610

1 662 561

138 547

-3024

- napkollektoros melegvíz

20 387 610

703 021

58 585

349 111

103 916

- napelem

5 436 696

199 022

16 585

- talajkollektoros hőszivattyú

3 533 852

733 954

61 163
32 038

64 075

3 298 558

306 918

64 075

Vannak másfajta megújuló energiák is, például a hullámenergia és az anaerob lebontás, amelyekre nem készítettünk munkahelybecslést.10 Továbbá egy teljes körűen megújuló energiás villamosenergia-rendszer jelentős akkumulátoros tárolást, az elosztóhálózat korszerűsítését és hatékonyabb keresletkezelést is igényel majd (ennek része a háztartások és az ipar felkészítése
és ösztönzése is arra, hogy áramfelhasználásukat olyan időszakra tegyék, amikor megújuló energiaforrásokból rendelkezésre
áll). Mindezen tevékenységek munkahelyeket hoznak majd létre, de elégtelen adatok miatt nem szerepelnek becslésünkben.
A hullámenergia-termelés előreláthatólag 2030-tól kereskedelmi szempontból életképes lesz, ami meghaladja a tanulmányunkban figyelembe vett
időszakot.
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Felújított
lakóépületek
száma

-1512

Az egyes NUTS-területek munkahelyeit a 2. függelék A2.2 táblázatában mutatjuk be. Fontos, hogy a tengeri szél és az
árapály energiájának munkahelyei nincsenek adott területhez rendelve.

10

11. táblázat Építésügyi ágazati munkahelyek Nagy-Britanniában

9078

Nincs becslés

746

A brit építőiparban a lakóépületek energiahatékonysági beavatkozásokkal és megújuló energiás technológiákkal való
felújításából keletkező átmeneti és hosszú távú munkahelyekk becslését a 11. táblázat mutatja be.

Becslés az Építésügyi ágazatnál

1,4

Megszűnő jelenlegi állások

3.4 Az építésügyi ágazat eredményei

30

- további karbantartás
Összes

A munkahelyek az egyes NUTS- területeken a 2. függelék A2.4-es táblázatában láthatók.
Ezen túlmenően kereskedelmi, önkormányzati és középületek felújításánál is keletkeznek munkahelyek, de nem tudtuk
számszerűsíteni e kihívás mértékét az épületek helyének, számának és méretének szempontjából, ami ezen munkahelyek megbecslésének előfeltétele.
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3.5 A hulladék ágazat eredményei

13. táblázat A föld és az állatállomány adatainak feltételezett használata

A 12. táblázat az újrahasznosított, hulladéklerakóra vagy égetésre kerülő hulladék tömegének változását mutatja,11 a meglévő újrahasznosítási arány (ami Nagy-Britannia egészére nézve 45%) 90%-ra emelkedését feltételezve. A táblázatban az
is látható, hogy mennyi munkahelyet nyerünk és vesztünk a változás következtében.

Földhasználat

Munkahelyek változása

Hulladékfajta

Tonna/év

FTE

Települési szilárd hulladék (TSZH)

12 596 299

37 156

Kereskedelmi és ipari hulladék (K és I)

10 553 926

15 566

Építési és bontási hulladék (É és B)

54 718 966

53 802

Hulladéklerakás és -égetés

-77 869 191

-22 969

Tonna/év

Összes munkahely

állatok száma

Szántó

12. táblázat Az újrahasznosított hulladék és a keletkező munkahelyek változása Nagy-Britanniában
Újrahasznosított /
ártalmat-lanított tömeg
változása

hektár

gabonafélék (állati takarmány is)

3 462 384

burgonya

459 877

cukor

108 286

gyümölcs és zöldség

131 732

kender és len

115 888

energianövények

532 106

zöldtrágya

985 155

legelő vetésforgóban marhahús számára

3 940 979

legelő vetésforgóban tejelő tehenek számára

2 393 010

Állandó legelő

83 554

tejelő tehén

3 191 113

4 056 967

húsmarha

753 501

1 733 815

legeltetett gyümölcsösök

3 293

sertés

12 706 069

baromfi
sovány legeltetés / juhok száma

Az átmeneti időszak során az állások átlagos száma feltételezésünk szerint a 12. táblázatban bemutatott hosszú távú
munkahelyek 50%-a. Az egyes NUTS-területek jelenlegi újrahasznosítási aránya, az újrahasznosított hulladék men�nyiségének feltételezett változása és az ebből keletkező munkahelyek az egyes NUTS-területeken a 2. függelék A2.5-ös
táblázatában láthatók.
Elképzelésünk szerint az újrafelhasználás és javítás révén a keletkező hulladék mennyisége nagymértékben csökken, ami
tükröződik az itt modellezett újrahasznosítás magasabb összmennyiségében. Hosszabb távon ezek a munkahelyek átváltozhatnak a hulladék ágazat munkahelyeiből termék-karbantartási állásokká, nehogy ezek a cikkek hulladékká váljanak.12

50 214 923
753 501

410 189

MAGYARORSZÁGI
FOGLALKOZTATÁSI
MODELLEZÉS ÉS EREDMÉNYEK

3.6 A mezőgazdasági és erdészeti ágazat eredményei
Az Egyesült Királyság egészére vonatkozóan becslésünk szerint nettó 33.300-zal nő a munkahelyek száma a mezőgazdaságban és 6.230-cal az erdőgazdálkodásban, sövénytelepítésben és fafeldolgozásban. Az egyes NUTS-területeken a
foglalkoztatási számokat a 2. függelék A2.6-os táblázata mutatja.
Úgy véljük, hogy a meglévő munkahelyekre vonatkozó statisztikák tartalmazzák a beszállítói lánc állásait és egyéb
olyan tevékenységeket, amelyeket nem modelleztünk, ami viszont azt jelenti, hogy a mezőgazdaságra vonatkozó foglalkoztatási előrejelzéseink jelentős alulbecslések lehetnek (annak ellenére, hogy csak a meglévő állások számának 88%-át
használják). Ezért számos vidéki térség esetében a modellezett nettó munkahelyek száma – a meglévő mezőgazdasági
állások levonása után – negatív.
Sok jelentésben ezt hulladékból energiának is nevezik. Az újrafelhasználás és újrahasznosítás során sokkal több energia
és szén takarítható meg, mint amennyit a hulladékégetésből nyerünk.

4.1 Áttekintés
Magyarország esetében gyakorlatilag ugyanúgy becsültük meg a NUTS-2 területek (magyar régiók) munkahelyeinek
számát, mint Nagy-Britanniában: az Eurostat népességre, területre, lakásszámra, hulladékmennyiségre, jelenlegi újrahasznosítási arányokra stb. vonatkozó adatainak felhasználásával. A brit modellezéshez hasonló feltételezéseket és munkamérőszámokat alkalmaztunk. Módszereink és feltevéseink főbb eltéréseit az alábbiakban ismertetjük.
A Magyarország NUTS-2 régióira vonatkozó statisztikákat a becsült átmeneti és hosszú távú munkahelyekkel a 14. táblázat mutatja. Ezen állások között „támogató munkák” is vannak, melyeket az egyes ágazatok munkahelyeinek összes
számából vezettünk le.

A körkörös gazdaság ilyen fogalma ma már széles körben vitatott.

11
12

Sok jelentésben ezt hulladékból nyert energiának is nevezik. Az újrafelhasználás és újrahasznosítás során sokkal több energia és szén takarítható meg, mint
amennyit a hulladékégetésből nyerünk.
A körkörös gazdaság ilyen fogalma ma már széles körben vitatott.
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14. táblázat Magyarországi régiók és munkahelybecslések
15. táblázat Magyarország munkahelyek az energiaágazatban
NUTS

Terület neve

kód

Összes keletkező munkahely

Lakosság

Terület

Népsűrűség

2018

2030

hektár

fő/hektár

átmenet

hosszú táv

HU

Magyarország

9 797 561

9 665 170

9 301 300

1,05

64 846

43 473

HU10

Közép-Magyarország

3 000 076

2 959 537

691 600

4,34

11 925

11 491

HU21

Közép-Dunántúl

1 056 097

1 041 826

1 108 600

0,95

7 230

4 744

HU22

Nyugat-Dunántúl

983 251

969 965

1 132 900

0,87

6 997

4 480

HU23

Dél-Dunántúl

894 223

882 140

1 419 700

0,63

7 580

4 358

HU31

Észak-Magyarország

1 143 902

1 128 445

1 342 600

0,85

8 774

5 346

HU32

Észak-Alföld

1 468 088

1 448 250

1 772 300

0,83

11 512

6 918

HU33

Dél-Alföld

1 251 924

1 235 007

1 833 600

0,68

10 824

6 134

4.2 Energiaágazat
Magyarországon jelenleg mintegy 8 GW-nyi villamosenergia-termelő kapacitás van telepítve, melynek nagy része olaj,
gáz, szén és atom alapú, körülbelül 300 MW-nyi széllel, 57 MW vízenergiával és 29 MW napenergiával (2015-ös adatok).13 Ezenkívül biomasszát is használnak főként ipari és helyiségfűtési célokra.
Bizonyíték van arra, hogy Magyarország jelentős megújuló potenciállal rendelkezik. Például 2010-ben a Magyar Energia
Hivatal 68 ajánlatot kapott 1,1 GW-nyi szélerőmű-kapacitás kiépítésére, ami az engedélyezni tervezett 410 MW közel háromszorosa.14 A kormány azonban elvetette a szélpályázatot15, és helyette úgy határozott, hogy két új atomerőmű-blokkba
fektet be Oroszország támogatásával.16 Önmagában ez a pályázat azt jelzi, hogy 400 MW/évnyi új szélkapacitást lehetne telepíteni. A napenergia gyorsan növekedett az utóbbi években és egy forrás szerint 2016-ra 225 MW-nyi beépített
kapacitás állt rendelkezésre.17
A meglévő atom-, szén- és olajerőművek által jelenleg termelt elektromos energia előállításához, valamint a villamosított közlekedési rendszer áramellátásához becslésünk szerint mintegy 15 GW-nyi szélenergia-termelésre és 10 GW-nyi napelem-kapacitásra lesz szükség18, továbbá 1 GW anaerob lebontásra, biomasszára és geotermikus energiára (bár nem rendelkezünk munka
mérőszámokkal mindezen technológiákhoz). Azt feltételeztük, hogy a szél- és napenergia termelés a földterület arányában
oszlik el az országban. Magyarországon a 23%-os erdőborítással a biomassza hasznosításának bővítésére is van lehetőség,
például helyiségek fűtése terén.
Kiszámítottuk a szél- és napenergia-telepítéssel (feltéve, hogy ez az átmeneti időszak alatt megtörténik) és a szélturbinák hosszú
távú karbantartásával kapcsolatos új munkahelyek mennyiségét a brit becsléseknél használt mérőszámokat alkalmazva. Nem
vontuk le a fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő erőművekben megszűnő munkahelyeket, de mivel Nagy-Britanniában 1 GWnyi fosszilis tüzelőanyagos energiatermelésre mintegy 100 munkahely jutott, a 6 GW-nál valamivel kevesebb magyarországi
termelési kapacitás19 esetén valószínűsíthető, hogy kb. 600 munkahely vész el. Azt feltételeztük, hogy a nukleáris iparban a
munkahelyeket átállítják a meglévő erőművek leszerelésére.
A telepítendő szél- és napenergia mennyiségét, az ehhez kapcsolódó állásokat és a szélturbinák karbantartása terén keletkező
hosszú távú munkahelyeket a 15. táblázat mutatja.

13
14
15
16

17
18
19

Mavir, 2017, 93. o., 12.1 táblázat.
https://www.windpowermonthly.com/article/989494/hungarian-government-overwhelmed-bids-wind-energy-licenses
https://www.windpowermonthly.com/article/1017835/hungary-scraps-wind-tender
https://www.reuters.com/article/us-russia-hungary-putin-orban-nuclear/russia-to-start-building-two-nuclear-reactors-in-hungary-soon-putin-idUSK-CN1LY204?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Reuters%2Fworld-News+%28Reuters+World+News%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Hungary#cite_note-2
40:60-as felosztást feltételezve az új napenergia- és új szélenergia-termelő kapacitás között, ahogy a Zero Carbon Britain 2-ben modelleztük Nagy-Britanniára
(Allen, 2013).
Lásd Mavir, 2017, 93. o., 12.1 táblázat.
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Telepítendő kapacitás

Átmeneti állások

Hosszú távú
munkahelyek

szél

napelem

szél

napelem

összes*

szél

MW

MW

munkaévek

munkaévek

12 éves
időszak
átlaga

FTE

Magyarország

15 000

10 000

16 200

1638

20 319

4950

Közép-Magyarország

1115

744

1205

122

1510

368

Közép-Dunántúl

1788

1192

1931

195

2421

590

Nyugat-Dunántúl

1827

1218

1973

200

2474

603

Dél-Dunántúl

2290

1526

2473

250

3101

756

Észak-Magyarország

2165

1443

2338

237

2932

715

Észak-Alföld

2858

1905

3087

312

3871

943

Dél-Alföld

2957

1971

3194

323

4004

976

* Az átmeneti állások összes mennyisége magában foglalja a hosszú távú munkahelyek 50%-át, valamint a telepítési állásokat.

4.3 Közlekedési ágazat
Modelleztük a magán belsőégésű motoros (internal combustion engine – ICE) autókról a buszokra és magán elektromos
járművekre történő átállást, és megbecsültük a buszvezetéssel, a buszok és magán elektromos járművek karbantartásával
kapcsolatos munkákat, majd levontuk a belsőégésű gépkocsik karbantartása terén jelenleg meglévő munkahelyeket, ugyanazokat a munka mérőszámokat használva, mint Nagy-Britannia esetében. Nem vettük figyelembe a modális átállást a vasúti
utazásra vagy az ahhoz kapcsolódó munkahelyeket. A megtett járműkilométerek változása és a kapcsolódó hosszú távú
munkahelyek a 16. táblázatban láthatók. Az átmeneti időszakban a további állások átlagos száma feltételezésünk szerint a
hosszú távú munkahelyek 50%-a.

16. táblázat Magyarország, munkahelyek a közlekedési ágazatban
Javasolt közlekedési mód váltása
(további járműkm)

Név

Autóbuszok

Magán
elektromos
járművek

Magán belsőégésű motoros
járművek

Munkahelyszám változása a javasolt közlekedési mód váltása
következtében

Autóbuszvezetők

Autóbusz
karbantartás

Magán
elektromos
járművek
karbantartása

Magán
belsőégésű
motoros
járművek
karbantartása

járműkm

járműkm

járműkm

FTE

FTE

FTE

FTE

Magyarország

750 M

22 742 M

-43 151 M

28 425

7456

7604

-19 725

Közép-Magyarország

230 M

6964 M

-13 213 M

8704

2283

2329

-6040

Közép-Dunántúl

81 M

2451 M

-4651 M

3064

804

820

-2126

Nyugat-Dunántúl

75 M

2282 M

-4330 M

2853

748

763

-1980

Dél-Dunántúl

68 M

2076 M

-3938 M

2594

680

694

-1800

Észak-Magyarország

88 M

2655 M

-5038 M

3319

870

888

-2303

Észak-Alföld

112 M

3408 M

-6466 M

4259

1117

1139

-2956

Dél-Alföld

96 M

2906 M

-5514 M

3632

953

972

-2520
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4.4 Építésügyi ágazat
Az energiahatékonysági beavatkozásokkal és/vagy megújuló energiás rendszerekkel felújítandó épületek számának meghatározásához az egylakásos lakóépületek számát használtuk fel az Eurostat adataiból. Ez 2,5 millió lakást jelent Magyarországon, és mint Nagy-Britannia esetében, azt feltételeztük, hogy 75%-uk energiahatékonyságán szükséges javítani,
75%-ukat napkollektoros meleg vízzel, 20%-ot napelemmel, 13%-ot pedig talajkollektoros hőszivattyúkkal szerelnek
fel. Ezután kiszámítottuk, hogy mennyi munkahelyet fog ez létrehozni, az Egyesült Királyságnál használtakkal azonos
munka mérőszámokat alkalmazva. A hosszú távú munkahelyek a telepített berendezések karbantartásához kapcsolódnak. Munkahelybecslésünk régiónként a 17. táblázatban látható.

17. táblázat Magyarország, munkahelyek az építésügyi ágazatban

FOGLALKOZTATÁSI
MODELLEZÉS ÉS EREDMÉNYEK
5.1 Áttekintés
Az Ír Köztársaság esetében az Eurostat adatait és a Nagy-Britannia becsléseihez használt munka mérőszámokat alkalmaztuk, hogy
az ország egészére munkahely-becsléseket végezzünk. Az összes átmeneti és a hosszú távú munkahely a 19. táblázatban látható.

19. táblázat Átmeneti és hosszú távú munkahelyek Írországban
További munkahelyek
Egylakásos lakóépületek száma

Átmeneti

Hosszú
távú

Sector

Transition

Long-term

Energia

17 650

7200

FTE

FTE

Közlekedés port

8750

17 500

Magyarország

2 498 706

28 212

5890

Közép-Magyarország

479 896

5418

1131

Közép-Dunántúl

270 117

3050

637

Nyugat-Dunántúl

255 543

2885

602

Dél-Dunántúl

264 840

2990

624

Észak-Magyarország

348 718

3937

822

Észak-Alföld

460 272

5197

1085

Dél-Alföld

419 320

4734

988

Épületek

22 100

4600

Hulladék újrahasználat és
újrahasznosítás

2856

5712

Képzés és támogatás

1541

3147

Összes

52 897

38 159

5.2 Energiaágazat

A hulladék ágazatban létrehozható munkahelyek számának becsléséhez feltételeztük, hogy az újrahasznosítási arányok
31%-ról 90%-ra nőnek. Az egyes régiók termelt hulladék mennyiségére vonatkozó adatokat az Eurostattól szereztük be.
A hulladéklerakás és hulladékégetés terén megszűnő állásokat kivontuk az újrahasznosítás új munkahelyeiből. Azt feltételeztük, hogy az átmeneti időszak folyamán az állások száma átlagosan a hosszú távú munkahelyek 50%-ára tehető. Az
újrahasznosított hulladék mennyiségének növekedése és a hulladéklerakóra vagy égetésre kerülő hulladék csökkenése,
valamint a létrejövő munkahelyek nettó számának becslése a 18. táblázatban látható.

Az energiaszektor munkahelyeire vonatkozó becsléseink azt feltételezik, hogy a villamosenergia-ellátási igény körülbelül kétszeresére nő a jelenlegi 26.740 kWh/éves értékről, hogy elegendő energia álljon rendelkezésre a közlekedéshez és fűtéshez (hőszivat�tyúkkal). 2017 augusztusában Írországban 2,9 GW-nyi megújuló energia termelő kapacitás volt telepítve. A beépítendő megújuló
energiával, a megtermelendő villamos energiával és a létrehozandó munkahelyekkel kapcsolatos feltevéseinket a 20. táblázat
mutatja (az 1. táblázatban megadott munka mérőszámok alkalmazásával). A becsléseinkből kivontuk a szén- és a tőzegiparban
megszűnő munkahelyek számát. A tőzeget jelenleg villamosenergia-előállítás céljából termeli ki és égeti el a félig állami Bord
na Móna vállalat az írországi Midlandsben. 1946-os megalapítása óta ez a cég stabil munkahelyeket és viszonylagos jólétet biztosított egy korábban elszegényedett térségnek, és az átmenet feladata lesz ezen állások helyettesítése hasonló minőségűekkel.

18. táblázat Magyarország, munkahelyek a hulladékágazatban

20. táblázat Írországi szükséges megújulóenergia- és foglalkoztatási becslések

4.5 Hulladék ágazat

Újrahasznosított / ártalmatlanított tömeg változása
Nettó hosszú
távú munkahelyek

Települési
szilárd hulladék
(TSZH)

Kereskedelmi
és ipari
hulladék (K és I)

Építési és
bontási (É és B)

Hulladéklerakás
és -égetés

FTE

tonna/év

tonna/év

tonna/év

tonna/év

Magyarország

8871

1 734 934

2 435 725

2 022 181

-6 192 840

Közép-Magyarország

2717

531 248

745 835

619 205

-1 896 287

Közép-Dunántúl

956

187 012

262 551

217 975

-667 538

Nyugat-Dunántúl

890

174 112

244 441

202 939

-621 493

Dél-Dunántúl

810

158 347

222 309

184 564

-565 220

Észak-Magyarország

1036

202 560

284380

236 097

-723 037

Észak-Alföld

1329

259 966

364 974

303 008

-927 949

Dél-Alföld

1134

221 688

311 235

258 393

-791 316
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Telepített
kapacitás

Feltételezett
súlyozó tényező

Termelés

GW

%

GW/év

Tengeri szél, hullám és árapály

6,0

36%

Szárazföldi szél

10,0

Napelem

Technológia

Anaerob lebontás / biomassza

20

Átmeneti
munkahelyek

Hosszú távú
munkahelyek

23 652

8300

4200

25%

21 900

10 800

3000

2,5

10%

2190

400

0,5

90%

4383

550

Megszűnő tőzeg munkahelyek

-2000

Megszűnő szén munkahelyek

-400
52 125
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KÖVETKEZTETÉSEK

5.3 Közlekedési ágazat
Írország közlekedési ágazatának modellezése során feltételeztük, hogy a magán belsőégésű motoros (ICE) autókról buszokra és magán elektromos járművekre (EV) váltanak át. Megbecsültük a buszvezetéssel, a buszok karbantartásával és
a magán EV-k karbantartásával kapcsolatos munkahelyeket, és kivontuk az ICE autók karbantartásánál meglévő állásokat a Nagy-Britannia esetében használtakkal azonos munka mérőszámokkal. Nem vettük figyelembe a modális váltást
a vasúti utazás felé vagy az ehhez kapcsolódó munkahelyeket. Az átmeneti időszakban a további állások átlagos számát
a hosszú távú munkahelyek 50%-ának feltételeztük.

5.4 Építésügyi ágazat
Az egylakásos lakóépületek Eurostat-tól beszerzett számának segítségével adtuk meg Írország 1,2 milliós lakásállományát. Akárcsak Nagy-Britannia esetében, azt feltételeztük, hogy a lakások 75%-a energiahatékonysági javítást igényel,
75%-ukba napenergiás melegvíz-rendszert, 20%-ba napelemet és 13%-ba talajkollektoros hőszivattyúkat szerelnek be.
Ezután kiszámoltuk, hogy mennyi munkahelyet fog ez teremteni, az Egyesült Királyságnál használtakkal azonos munka mérőszámokat alkalmazva. A hHosszú távú munkahelyek azok, amelyek a telepített berendezések karbantartásához
kapcsolódnak. A NUTS-terület szerinti foglalkoztatási -becsléseink a 23. táblázatban láthatók.

5.5 Hulladék ágazat
Azt feltételeztük, hogy az Írországban évente termelt mintegy 9 millió tonna hulladék újrahasznosítási aránya 42%-ról
90%-ra emelkedik. Ez hosszú távon 5712 munkahelyet fog teremteni. Azt is feltételeztük, hogy az átmeneti időszakban átlagosan ezen munkahelyek 50%-a jön létre, ami 2856 állást jelent.

A környezet védelmét, a szennyezés csökkentését és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet szolgáló intézkedéseket túl gyakran úgy tekintik, mint amik fenyegetik a munkahelyeket és a gazdasági jólétet. Ennek következménye, hogy Trump elnök visszavontja a környezetvédelmi jogszabályokat az Egyesült Államokban, így próbálva megőrizni a szénipari munkahelyeket, ; vagy hogy 2018 júniusában Len
Mcluskey, Nagy-Britannia második legnagyobb szakszervezete, a Unite Union részéről felszólítottja a Munkáspárt parlamenti képviselőit, hogy szavazzák meg egy harmadik kifutópálya megépítését a londoni Heathrow reptéren, mert ez több százezer új szakszervezeti
tagnak teremtene munkahelyet.21
A jelentésünkben leírt kutatás azonban egyértelművé teszi, hogy a nulla szén-dioxid-kibocsátású, szénmentes gazdaságra való áttérés lehetséges, és noha rengeteget kell érte dolgozni, ami viszont több millió munkahelyet teremt szerte Európában. A szakszervezeti mozgalomban
sokan elfogadják ezt, és elismerik, hogy egy halott bolygón nincsenek munkahelyek.22 Ehelyett „igazságos átmenetre” szólítanak fel, ami
biztosítja, hogy az új állások hasonlók vagy jobb minőségűek legyenek a bérekben és a feltételek tekintetében, mint az megszűnők, és hogy
a fosszilis tüzelőanyagoktól függő tevékenységekben dolgozók, akik elveszítik munkájukat, el tudjanak helyezkedni az új állásokban.23
Az igazságos átmenet szükségessége az egyik oka annak, hogy a képzési és támogató munkahelyeket beszámítottuk: akik jelenleg munkanélküliek, alulfoglalkoztatottak vagy valószínűleg eltűnő munkahelyeken dolgoznak, azoknak lehetővé kell tenni, hogy az új állásokat betöltsék.
Az általunk javasolt átmenet másik vonatkozása az új állások helyének megváltoztatása. Az energiaágazatban például a régi modellben
az országot ellátó néhány nagy teljesítményű erőmű sok munkahelyet teremt kevés helyen. Ezzel szemben a megújuló energia szinte
mindenhol rendelkezésre áll, akár a nap süt, a szél fúj, vagy a folyók folynak. Könnyebb kisebb léptékben hasznosítani, elszórtabb munkahelyeket biztosítva a rendszerek telepítése és karbantartása terén.
Döntéseket kell itt hozni: a jelenlegi brit kormány hátat fordítani látszik a kisléptékű megújuló energiaforrásoknak, és támogatását a tengeri szélre összpontosítja.24 Ez nem biztosítja az itt eltervezett munkahelyeket az országban. A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos
brit politika következetlen volt, fellendülések és megakadások jellemezték, ami megnehezítette, hogy a vállalatok minőségi, hosszú távú
és biztonságos állásokat biztosítsanak. Hasonlóképpen a volt spanyol kormánynak a megújuló energiaforrások támogatását célzó politikája bizonytalanságot teremtett a jövőbeni bevételek tekintetében, elriasztott az ágazatba beruházástól, és így 75.000 munkahely megszűnését eredményezte 2008 és 2017 között. Világos és szilárd keretrendszerre van szükség az átmenet támogatásához és a lehetséges
munkahelyek megteremtéséhez.
A közlekedés a másik olyan ágazat, amely megteremti a jelenleg tapasztalt egyenlőtlenségeket, különösen az egyre inkább globalizálódó gazdasághoz kötődő virágzó nagyvárosok, valamint a hanyatló kisvárosok és vidéki térségek között.25 A jelentésben figyelembe vett
mindhárom országot a főváros uralja. A közlekedési infrastruktúrára fordított kiadások az utóbbi évtizedekben elsősorban a városok
közötti távolsági kapcsolatok fejlesztésére irányultak. Ezeket a költéseket át kell irányítani a helyi közlekedési szolgáltatások felé: a jó minőségű (az egész országban munkahelyeket biztosító) buszjáratok és a biztonságos gyalogos, kerékpáros útvonalak irányába. Szükséges
továbbá a közlekedés szénmentesítése villamosítás és alternatív üzemanyagok, például hidrogén vagy fenntartható biodízel használatával.
A vasutak és személygépkocsik villamosítása mindenképp tervezett, összehangolt fellépést igényel, de országszerte munkahelyeket biztosít. Összehangolt megközelítés szükséges különösen annak biztosításához például, hogy a vidéki területek ne maradjanak le az elektromos járművek töltőállomásainak telepítése terén, ahogy az gyakran megesett a széles sávú szolgáltatások nyújtása esetében az Európai Unióban.26 A másik terület, ahol tervezett, összehangolt megközelítésre lesz szükség, az épületek felújítása. A brit tapasztalatok azt
mutatták, hogy ez legjobban a helyi hatóságok által vezetett, utcáról utcára haladó, állami pénzekkel támogatott programok révén érhető
el.27 Nagy-Britanniában ezek a kezdeményezések a múltban az üreges falra és a padlásszigetelésre összpontosítottak, míg most az egész
házat fel kell újítani, ami egyszerre több intézkedést jelent. Valószínűleg csak egy ilyen programmal valósítható meg a szén-dioxid-kibocsátás szükséges csökkentése, és ez biztosíthat jó minőségű munkahelyeket minden településen.
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1,5 munkahelyet feltételezve 1000 MWhr-ra, a The Resilience Centre 2015. 4.5 táblázatából.
www.theguardian.com/environment/2018/jun/24/union-boss-urges-labour-mps-to-back-heathrow-expansion
Lásd: http://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/5294/There_are_no_jobs_on_a_dead_planet.html
Lásd: https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/tuc-climate-change-and-%E2%80%9Cjust-transition%E2%80%9D
Lásd: Chapman, 2018, információ a brit kormány megújulóenergia-támogatásának történetéről: https://gef.eu/publication/community-energy-in-the-uk/.
Lásd: https://gef.eu/publication/beyond-capital-centered-growth/.
Lásd például: https://www.agriland.ie/farming-news/eu-broadband-behind-target-particularly-in-rural-areas.
Például a Kirklees Warm Zone scheme (Kirklees Meleg Övezet intézkedés), mely Ashden-díjat nyert 2009-ben; www.ashden.org/winners/kirklees-council.
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A modellezés és a további munka korlátai
Az elvégzett modellezést számos területen korlátozta az adatok hiánya. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy további
kutatások hogyan tennék lehetővé más munkahely-becslések elvégzését és a jelenlegi számítások pontosítását.
1. Munkamérőszámok, amelyek megléte további tevékenységek/ágazatok modellezését tenné lehetővé:
33Az építés és bontás munkaerőigénye az előállított építési és bontási hulladék tömegéhez (tonnában) viszonyítva.
33A hőszivattyúk, napkollektorok és közvetlen villamos fűtés lakásokba (pl. személyóra jellemző lakóhelyre), valamint kereskedelmi, ipari és középületekbe (pl. személyórák 1000 m2 épületre) beépítésének munkaerőigénye.
33Napelemes rendszerek telepítésének munkaerőigénye kereskedelmi és lakóházi méretekben.
33További munkahelyek az útkarbantartás fokozottan munkaalapú megközelítése segítségével, például kátyúk gyors
feltöltése és gyakoribb rutinszerű karbantartás (pl. ároktisztítás) révén, a nagyobb pályafelújítások/újjáépítések
gyakoriságának csökkentése érdekében (pl. munkahelyek vagy személyórák útpálya-kilométerenként).
33Új erdők telepítésének munkaerőigénye (óra/hektáronként).
33Új villamos- és vasútvonalak kiépítésének, valamint a séta és a kerékpározás népszerűsítését szolgáló intézkedések
munkaerőigénye.
33Az energiatároláshoz (MWh) szükséges munkahelyek száma – mind a telepítés, mind a későbbi karbantartás esetében (pl. szivattyús vízenergia, sűrített levegő, hidrogéntermelés stb.).
Munkahely MW-onként a jelenlegi villamosenergia-hálózat fenntartásához és a hálózatkapacitás növelésének munkaerőigényéhez (további GWh/évenként).
2. A modellezés finomítását vagy további tevékenységek modellezését lehetővé tevő adatok:
33A középületek és kereskedelmi épületek alapterülete NUTS térségenként.
33Meglévő kerékpárutak NUTS térségenként.
33A kereskedelmi és ipari, valamint az építési és bontási hulladékok jelenlegi újrafeldolgozási arányai.
3. További modellezési munka, ami elvégezhető:
33A mezőgazdasági és erdészeti munkahelyek modellezésének finomítása. Jelenleg a foglalkoztatás-becslések alacsonyak,
mivel minden javasolt mezőgazdasági munkahelyet az összes meglévő helyettesítésére terveztünk, és modellünk nem
terjed ki annyi tevékenységre, amennyit a jelenlegi munkahelyekről szóló statisztikák tartalmaztak. Ennek része lehetne
a modell összevetése a mezőgazdasági munkahelyekre vonatkozó meglévő statisztikákkal. Ez szükségessé teheti a mezőgazdasági üzemirányítói állásokra és a gazdasági feldolgozói / elosztói / kiskereskedelmi munkahelyekre vonatkozó
szorzótényezők beillesztését, valamint a városi kertészet (nem mezőgazdasági terület) munkahelyeinek becslését.
33A javasolt közlekedési mód váltás megvalósításához szükséges villamos- és vasúti infrastruktúraváltozás modellezése, hogy meg lehessen becsülni az új villamos- és vasútvonal hosszát.
33A szükséges nem-lakóépület felújítás modellezése.
33Az energiaigény és -ellátás kapcsolatának modellezése, hogy a tároló és elosztó hálózat változásait azonosíthassuk,
majd a munkahelyeket tervezhessük.
33A tengeri megújuló energiatermelési központok helyszíneinek és így munkahelyeinek kidolgozása, hogy az ezekhez kapcsolódó munkahelyeket eloszthassuk NUTS-területekre.
33Szennyvíz-, hulladéklerakó- és mezőgazdaság-alapú anaerob lebontás modellezése.

33Allen, P. et al (2013): Zero Carbon Britain; Rethinking the Future, Centre for Alternative Technology, Machynlleth, Powys.
33Battisti, R., Pauschinger, T., Salustri, R., Zingale, L. (2007): Solar Thermal Takes off in Italy – 1st Statistical
Survey and Market Study, SOLAR EXPO Research Centre & European Solar Thermal Industry Federation, http://
www.estif.org/fileadmin/estif/content/news/downloads/2006_Italian_Market_Study.pdf (hozzáférés: 2018. 11. 22.).
33Birmingham City Council (2009): Birmingham Green New Deal, Business Plan, 2009. december.
33Chapman, A. (2018): Community Energy in the UK, Green European Foundation and Green House Think Tank.
33Essex, J. and Sims, P. (2017): A Green Transition for the Isle of Wight, Green House Think Tank.
33Essex, J. and Sims, P. (2018): Job Creation from a Sustainable Transition for Sheffield City Region: How delivering a climate change compatible sub-regional economy will create new enterprises and employment, Green
House Think Tank.
33Fairlie, S. (2010): Meat – a Benign Extravagance, Permanent Publications.
33Forrest, N. and Wallace, J. (2009): The Employment Potential of Scotland’s Hydro Resource, British Hydro Association.
33Friends of the Earth (2010): More Jobs, Less Waste – Potential for job creation through higher rates of recycling
in the UK and EU.
33Hamer, E. (2012): Can Britain Farm itself?, The Land, Issue 12. Elérhető: http://www.thelandmagazine.org.uk/
articles/can-britain-farm-itself-2, hozzáférés: 2018. 11. 22.
33Hird, V. (2015): Double Yield: jobs and sustainable food production, for the SAFE Alliance, eredetileg 1997-ben
jelent meg, elérhető: https://www.sustainweb.org/publications/double_yield/#, hozzáférés: 2018. 11. 28.
33Independent Panel on Forestry (2012): Final Report, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/183095/Independent-Panel-on-Forestry-Final-Report1.pdf, hozzáférés: 2018. 11. 28.
33Lóránt, D. (2016): A magyar villamosenergia-rendszer adatai, Data of the Hungarian Electricity System, MAVIR
33MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (2017): Data of the Hungarian Electricity
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33The Soil Association (2006): Organic Works, providing more jobs through organic farming and local food supply,
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through renewable energy generation, Molly Scott Cato európai parlamenti képviselő megbízásából.
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