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Jelenlegi 
helyzet-  
Az európai zöld 
megállapodás
Az EU élen jár az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre irányuló nemzetközi 
erőfeszítésekben. Az európai zöld megál-
lapodás egyértelmű utat jelöl meg az EU 
ambiciózus célkitűzésének megvalósítása 
felé, amely szerint 2030-ra az 1990-es 
szinthez képest 55%-kal csökken 
a szén-dioxid-kibocsátás, és 2050-re 
klímasemleges kontinenssé válik.

Az éghajlatváltozás globális probléma, amely globális megoldásokat 
igényel. Mivel növeljük saját éghajlat-politikai törekvéseinket,
és kevésbé szigorú környezetvédelmi és éghajlat-politikák 
érvényesülnek az EU-n kívüli országokban, nagy a kockázata 
az úgynevezett ‘kibocsátásáthelyezésnek’ - azaz az EU-ban 
székhellyel rendelkező vállalatok külföldre helyezhetik át az intenzív 
szén-dioxid-kibocsátású termelést, hogy kihasználják a laza szab-
ványokat, vagy az uniós termékeket magasabb szén-dioxid-ki-
bocsátású import válthatja fel. Az ilyen kibocsátásáthelyezés 
Európán kívülre is tolhatja a kibocsátást, és ezért súlyosan 
alááshatja az uniós és globális éghajlat-politikai erőfeszítéseket. 

Megoldás a 
„kibocsátásáthelyezésre”

A Szén-dioxid határkiigazítási mecha-
nizmus (CBAM) kiegyenlíti a szén-dioxid 
árát a hazai termékek és az import ter-
mékek között, és biztosítja, hogy az EU 
éghajlat-politikai célkitűzéseit ne ássa alá 
a termelés kevésbé ambiciózus politikákkal 
rendelkező országokba történő áthelyezése.

Mely ágazatokra terjed ki az új mechanizmus, 
és miért választották őket?

A CBAM kezdetben a következő áruk behozatalára 
fog vonatkozni:

cement

 vas és acél

alumínium

 műtrágyák

villamosság
 

Ezekben az ágazatokban nagy a kockázata a kibocsátás- 
áthelyezésnek és a magas szén-dioxid-kibocsátásnak. 
Figyelembe vették a CBAM ágazatainak a kezdetektől való  
lefedésének adminisztratív megvalósíthatóságát is.

 
A CBAM az érintett termékek gyártási folyamata során 
kibocsátott üvegházhatású gázok közvetlen 
kibocsátására fog vonatkozni. Az átmeneti időszak 
végén a Bizottság értékelni fogja, hogyan működik 
a CBAM, és, hogy kiterjesszék-e hatáskörét több ter-
mékre és szolgáltatásra – ideértve az értékláncot is, 
és hogy kiterjedjen-e az úgynevezett „közvetett” 
kibocsátásokra (azaz a jószág előállításához felhasznált 
villamos energia szén-dioxid-kibocsátása).
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Fenntarthatósági 
stratégia és zöld
Excellerate 
program

Mi a zöld acél; A zöld anyagok 
példájaként?

A zöld acél egyre gyakoribbá válik, 
de valóban tudjuk, mi az?                             
A kelet-európai régió leányvállalatai már 
tárgyalnak a legjobb anyagbeszállítókkal 
és legnagyobb ügyfeleikkel a jövő 
anyagainak meghatározásáról.

Kétféle “zöld anyag” létezik
• Korlátozott szén-dioxid-kibocsátású termékek 

(manapság léteznek), ezek magukban foglalják 
a nyersanyagok újrahasznosítását, valamint  
az alacsony CO2-lábnyomú termékeket.

• Valóban szén-dioxid-semleges termékek, ezek 
a jelenlegi termelési módszerek technológiai 
átalakítását igénylik.

Főbb átalakítási stratégiák:
Manapság

• Folyamatfejlesztés a meglévő technológiák 
esetében

• Növekvő mennyiségű hulladék BF/BOF-ban 
(Nagyolvasztó- oxigénbefúvásos konverter)

• Befektetés az EAF technológiába (elektromos 
ívkemence) az acélgyártásban a hulladékarány 
növelése érdekében

Áthidaló technológiák
• A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése
• Szén-dioxid-leválasztás és -tárolás
• Szén-dioxid-leválasztás és földgázhasználat
• Bioenergia használata
• „Kiegyensúlyozás”: részben a CO2-megtakarítást 

a teljes termelési volumenen átalakítják
• Földgáz

CO2-semleges: Zöld hidrogén alapú közvetlen 
redukció zöld villamos energiával

• DRI (Közvetlen redukált vas) berendezések 
megvalósítása „zöld” hidrogénnel

• Zöld „megújuló” energia, pl. szél-, nap-, vízenergia
• Olvadt-oxid elektrolízis (MOE)

Az iparág fenntarthatósági vezetőjeként 
egyértelmű célunk van: „Egy olyan világ 
megteremtése, amelyben az erőforrásokat 
a lehető legjobban használják fel – a közös 
siker és a fenntartható jövő érdekében”. 

Kifejlesztettük a „thyssenkrupp Materials Services  
Fenntarthatósági Manifesztumot”. Meghatározza az anyag- 
szolgáltatói törekvéseinket, és kihangsúlyozza egyértelmű 
célunkat: túlmegyünk a „tiszta, zöld és jó” határon.  
Az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a biológiai sokféleség 
védelme központi szerepet játszik számunkra. Ezért 2030-ra 
klímasemlegesen fogunk működni, és folyamatosan csökken-
teni fogjuk a környezetszennyezés minden formáját. Klímasem-
legesek leszünk már 20 évvel korábban, mint azt korábban ter-
veztük, és 20 évvel korábban, mint ahogy azt az EU ambiciózus 
célként tűzi ki. 
Ez számunkra több mint tiszta. A zölden túl azt jelenti, hogy 
szeretnénk ügyfeleink első számú választása lenni az ellátási 
láncuk dekarbonizációjához és társadalmi kritériumaiknak való 
megfeleléshez szükséges termékek és szolgáltatások tekinteté-
ben. Szeretnénk létrehozni egy zöld anyag beszállítókból álló 
ökoszisztémát a kelet-európai régióban és a fenntartható 
anyagmegoldások első számú beszállítójává válni. A jón túl 
azt jelenti, hogy a globális társadalom felelős tagjaként járunk 
el, és ez kulcsfontosságú vállalatunk számára. A sokszínűség 
előmozdításával, a közösségek gazdagításával, amiben élünk, 
a régió oktatásának támogatásával és az ellátási láncunk szo-
ciális normáinak emelésével hozzájárulunk egy fenntartható 
világ megteremtéséhez – munkatársaink, partnereink és tár-
sadalmunk számára. Zöld Excellerate teljesítmény
programunk egyértelműen meghatározza a fenntarthatósági 
céljainkhoz vezető utat. Egyesíti a folyamatokat, projekteket
és kezdeményezéseket. A teljesítményprogram célkitűzései 
három területre terjednek ki: - Energiacsökkentés, - CO2 
csökkentés, - Zöld termékek és szolgáltatások 
forgalmazása.
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A jelenlegi gyártási módszerek átalakítása és CO2-csökkentési intézkedések

Szén-dioxid-leválasztás: használat és tárolás

Közvetlen redukált vas "DRI" gyártási módszer

Egy tanúsító szerv által ellenőrzött biztosítási folyamaton dolgozunk, amelyhez átlátható jelentések társulnak
a folyamat mechanizmusairól, valamint az alkalmazott szabályokról és rendszerhatárokról.
Szén-dioxid-leválasztás és használat (Carbon2Chem)

 https://www.thyssenkrupp.com/en/newsroom/content-page-162.html

Szén-dioxid közvetlen elkerülése: hidrogénre alapozott út (tkH2Steel)
  https://hydrogen.thyssenkrupp.com/en/

Érdeklik a zöld anyagok és szolgáltatások? 
Dolgozzunk együtt a fenntarthatósági téma megközelítésén, amely oly fontos számunkra és a következő
generációk számára!

DRI technológia
• A vasérc földgáz vagy H2 fel-

használásával történő közvetlen 
csökkentéséből állítják elő  
vasszivaccsá. Nem olvad a vasérc

• További feldolgozás elektromos  
ívkemencében acéllá

• A földgázt lépésről lépésre, 
megújuló energiából előállított 
zöld hidrogénnel lehet helyettesíteni

• A CO2 akár 95%-os csökkentése 
a BF technológiához képest

Szén-dioxid-leválasztás és használat 
(CCU)

• A CO2 elválasztása a termelési 
kibocsátásoktól és a kapcsolódó 
felhasználás további kémiai 
folyamatokban

• Vegyi nyersanyag biztosítása

Szén-dioxid-leválasztás és tárolás 
(CCS)

• A légkörben a CO2-kibocsátás  
csökkentése a gyártási folyamat 
szétválasztásával

• A CO2 állandó tárolása a föld alatti 
raktárakban, pl. korábbi 
nyersolaj-lelőhelyeken

Szén 

Leválasztás

Átalakítás • Szén-dioxid semleges üzemanyag

• Kémiai szintézis

• Szén mineralizáció

• Algák termesztése

Fokozott olajkinyerésCO
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Nagyolvasztó 

Közvetlen redukált vas 
tárolása

Elektromos ívkemence

Olvasztás 

Oxigén konverter

Nyersacél

Nyersacél

Oxigén

Hulladék

Hulladék

Földgáz
Villamos 
energia-erő

Közvetlen  
redukált vas

Hidrogén

Érc blokk, vasérc-gömbök

Érc blokk, vasérc-gömbök

Acélgyártási folyamatok – Közvetlen redukálás – Nagyolvasztó

Zöld minősítés
• A CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló intézkedések végrehajtását 

rendszeresen ellenőrzik.
• Egy tanúsító szerv által ellenőrzött biztosítási folyamaton dolgozunk, 

amelyhez átlátható jelentések társulnak a folyamat mechanizmusairól, 
valamint az alkalmazott szabályokról és rendszerhatárokról.

 https://www.thyssenkrupp.com/en/newsroom/content-page-162.html 
 https://www.thyssenkrupp.com/en/newsroom/content-page-162.html 
https://hydrogen.thyssenkrupp.com/en/ 


thyssenkrupp Materials 
Kelet-Európa és Ázsia, 
Csendes-óceáni államok

Leányvállalatok 
Ausztrália 
Bulgária 
Horvátország 
Cseh Köztársaság 
Magyarország 
Korea 
Litvánia 
Lengyelország 
Románia 
Szerbia 
Szlovákia 
Vietnám 

www.thyssenkrupp-materials-eastern-europe.com

https://www.thyssenkrupp-materials.com.au/
https://www.thyssenkrupp-materials.bg/

https://www.thyssenkrupp-materials.co.kr/en
https://www.thyssenkrupp-materials.ro/en
https://www.thyssenkrupp-materials.rs/en
https://www.thyssenkrupp-materials.sk/en
https://www.tkmvietnam.com.vn
https://www.thyssenkrupp-materials-eastern-europe.com/

