
A szektorok éghajlatvédelmi felelőssége 
 

Az EU kibocsátási jog kereskedelmi rendszer talán egyik legfontosabb eleme a nemzeti 
hatáskörbe utalt Nemzeti Kiosztási Terv. Ez határozza meg, hogy az egyes ágazatok (fa- és 
papíripar, cementgyártás és így tovább) mekkora arányban részesülnek az üvegházhatású-gáz 
kvótából. A terv része kellene, hogy legyen az, hogy a kereskedésbe bevont ágazatok mellett 
plafonokat (kibocsátási maximumokat) állapítson meg többi szektor számára is (közlekedés, 
energetika, mezőgazdaság, lakossági kibocsátás, stb.). Az országos összkibocsátás ugyanis 
adott, azon nem csak a kereskedésbe bevont szektorok osztoznak. Tehát a szektorok elvileg 
csak egymás rovására növelhetik kibocsátásukat. Azonban a magyar kiosztási tervet 
alátámasztó makroökonómiai modellezés nem foglalkozik azzal, hogy az egyes szektorokra 
plafonokat állapítson meg, csupán összesített adatot kaphatunk az országos kibocsátás várható 
alakulásáról. Ezt azért tartjuk különösen veszélyesnek, mert így a kereskedésbe be nem vont 
szektorok kibocsátásáról szükséges társadalmi vita elsikkad, noha a kibocsátási jogok 
kereskedelme, mint említettük, nem csak az ipari eredetű kibocsátásokról szól. A közlekedés, 
a mezőgazdaság és a lakosság is ilyen módon mentesül az éghajlatvédelmi intézkedések 
alól. 

Általánosságban elmondható, hogy amennyiben túlzottan engedékenyek vagyunk a 
közlekedéssel, a lakossági eredetű (fűtés) kibocsátásokkal, vagy a mezőgazdasággal, - 
amelyek pedig az összkibocsátás, több mint kétharmadáért felelősek, úgy a következő 
periódusban esedékes csökkentést a többi szektornak (ipar, energetika) kell véghezvinnie. A 
kereskedésbe be nem vont szektorok jelenleg kimaradnak az éghajlatvédelmi intézkedések 
célterületei közül. Az itt jelentkező – gyorsuló ütemben növekvő – kibocsátásokat a 
későbbiekben a kereskedő szektoroknak kell majd kompenzálniuk. (Holott például a lakossági 
és közintézményi energiamegtakarítási intézkedések már középtávon is rentábilisak lehetnek.) 

Magyarországon a jelenlegi helyzet alapján nem lesz szükség pótlólagos intézkedésekre 
ahhoz, hogy a Kiotói célokat teljesíteni tudjuk. Ez a „szerencsés” helyzet azonban a 
következő évtized közepére (2014-2015-re) kifullad. A kiosztási terv makroszámításában 
előrevetített gyorsuló üvegházhatású-gáz (ÜHG) kibocsátási növekmény azt fogja 
eredményezni, hogy a Kiotó utáni periódusban Magyarországnak súlyos megszorításokat 
jelentő kibocsátás-csökkentő intézkedéseket kell majd hoznia. Ez az összes szektorban 
(kereskedésbe vont szektorok és a közlekedés, lakosság, mezőgazdaság) kiszámíthatatlan 
nehézségeket okozhat. Azaz amennyiben ezeket a szektorokat növekedni hagyjuk, úgy a 
következő periódusban arányait tekintve sokkal drágább lesz a szükséges intézkedések 
meghozatala. 

Valóban igaz, hogy még sokat nem lehet tudni a Kiotó utáni periódus csökkentési céljairól. 
Azonban sok mindent elmond, hogy Tony Blair, Nagy-Britannia miniszterelnöke 2050-re 
60%-al kívánja a brit üvegházhatású kibocsátásokat csökkenteni, míg Franciaország 
ugyanerre az időtávra 75%-os csökkentést irányzott elő. Mindez azt vetíti előre, hogy 2012 
után éves szinten legalább 1%-os csökkentésre érdemes felkészülni, ami homlokegyenest 
ellentmond azzal, amely a Magyarország Nemzeti Kiosztási Tervének alapelvei nyilvános 
tervezetében olvasható: „Az ÜHG kibocsátás növekedési üteme fokozatosan gyorsuló. A 
2002/2001-es 2,04%-os értékről 2012/2011-re 2,44%-ra emelkedik.” 

Felvetődik a kérdés, hogy ezek ismeretében Magyarországon 2012 után kire fognak az 
üvegházhatású-gáz kibocsátás csökkentés költségei leginkább hárulni? 
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