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Nemzetközi kötelezettségvállalások az  

üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásáról  

ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény, 1992. A 2000. évi ÜHG 

kibocsátás az 1990-es szintet nem lépi túl. 

Kiotói Jegyzőkönyv, 1997. A 2008-2012 öt év átlagában a kibocsátás 

átlagosan 5,2 százalékkal az ún. bázisévi (többnyire 1990) szint alá 

csökkentik. Magyarország 6%-ot (bázisév 1985-87 átlaga), az EU(15) 8%-

ot vállalt. 

A kötelezettségvállalások teljesítésének igazolása érdekében, az aláíró 

országok évente leltárt nyújtanak be az ENSZ részére, országuk teljes 

antropogén eredetű üvegházhatású gázkibocsátásáról és a 

szénlekötésekről. 

ÜHG-leltár: Pontos, átlátható, teljes, következetes és nemzetközileg 

összehasonlítható. 

Nem feltétlenül tükrözi a legfrissebb hazai kutatások eredményeit e 

témában. 

A számításokat az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) 

útmutatói alapján kell elkészíteni. 
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2014. évi leltár eredményei, 2012-re 
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• A mezőgazdaság az ÜHG-leltár második 

legjelentősebb szektora; 

• energia felhasználás az energia szektorban 

számoljuk el; 

• mezőgazdaság szektorban CH4 és N2O; 

• az N2O-nak a mezőgazdaság a 

legjelentősebb forrása. 2012-ben a teljes 

N2O kibocsátás 87%-a származott a 

mezőgazdaságból; 

• a CH4 emisszió kb. harmada (34%) 

mezőgazdasági eredetű. 

Szektorok szerint: 

Gázok szerint: 
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Trendek a mezőgazdasági emissziókban 

A mezőgazdasági emisszió a bázis év óta (1985-87 átlaga) 53%-kal 

csökkent. Ez döntően a rendszerváltás időszakában, a termelés visszaesés 

hatására történt.  

1996-2008 az emisszió szintje stagnált.  

A közelmúltat tekintve, 2008-ban a magas műtrágya árak miatti műtrágya 

felhasználás csökkenés, illetve 2009-ben a sertésállomány jelentős 

visszaesése voltak az emissziót leginkább meghatározóbb folyamatok. 
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Trendeket meghatározó adatok 

Az emissziók trendjét leginkább a felhasznált műtrágya nitrogéntartalma 

és a szarvasmarha állatlétszám határozza meg. Ezt követi a sertés és a 

juh állomány nagysága. Kulcsfontosságú adat még a tejtermelés, illetve a 

trágyakezelés módja. A szilárdtrágyás rendszerek és a legeltetés az N2O, a 

hígtrágyás rendszerek a CH4 képződését segítik elő. 
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Földhasználat és földhasználat-változások  

A művelési ág és a gazdálkodási mód megváltoztatásából származó 

antropogén eredetű CO2 megkötéseket és kibocsátásokat, valamint a 

biomassza égetésből származó nem-CO2 emissziókat számoljuk. 

Nem kell jelenteni pl.:  

• Ha az aszály miatt a mocsarak és folyók kiterjedése csökken;  

• folyamatos konvencionális talajművelés emisszióját. 

Jelenteni kell: 

• tőzegbánya létesítése; 

• konvencionális művelésről redukált művelésre való áttérés. 
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Meghatározó művelési ág váltások 

• Szántóterület csökkenése, a művelés felhagyása; 

• mezőgazdasági területek erdősítése; 

• beépített területek növekedése.  
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Változások a gazdálkodás módjában 

Változások a talajművelésben: Változások a gyepgazdálkodásban: 

A redukált talajművelésre való áttérés nemcsak az éghajlatban 

végbemenő kedvezőtlen hatásokhoz való alkalmazkodás miatt előnyös, de 

kedvező a talaj C-tartalmának megőrzése szempontjából is. 

A mezőgazdaságot tekintve két folyamat meghatározó:  

• a szántóterületek felhagyása, illetve a redukált művelés terjedése 

miatti CO2 megkötés a talajokban;  

• a gyepgazdálkodásban az intenzívről az extenzív gazdálkodásra való 

áttérés okozta szénvesztés a talajban. 
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Hogyan járulnak hozzá a szántók és a gyepek  a 

bruttó kibocsátáshoz? 
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Új kihívások a LULUCF jelentésben 

Az 529/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet: 

A tagállamoknak 2021. január 1-től kezdődő vállalási időszakokra évente 

elszámolást kell készíteniük a Bizottságnak a szántóföldi (SZG), illetve a 

rét- és legelőgazdálkodásból (LG) származó kibocsátásokról és 

elnyelésekről. (Első elszámolás: 2022. március 15.)  

Ezt megelőzően: 

A 2013. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó elszámolási 

időszakban előzetes és nem kötelező erejű éves jelentések készítése és 

benyújtása az IPCC módszertan használatával. (Első jelentés: 2015. 

március 15.) 

2016-2018 minden évben jelentést kell tenni a fenti tevékenységek 

elszámolásához rendelkezésre és a fejlesztés alatt álló rendszerekről. 

 

A jelentések elkészítéséhez téradatbázisok létrehozása, fejlesztése és 

feldolgozása elengedhetetlen. 



www.met.hu 

Új mérési kutatási eredmények 

Az SZG/LG esetén a CO2 emisszió/elnyelés fő forrása a talaj. 

Az emissziós számításokhoz elengedhetetlenek: 

• Nemzetközi talajosztályozás szerinti talajtérképek. 

• Rendszeres és szisztematikus mérések, különös tekintettel a talaj C-

tartalomra. 

• Talajművelés módok, alkalmazott agrártechnológiák és a talaj-szén 

kapcsolatának vizsgálata, célzott kutatások (ún. ország-specifikus 

éves talaj szénkészlet-változási faktorok kidolgozása). 
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Összefoglalás 

1. Az ÜHG leltárkészítés célja, hogy nemzetközileg 

összehasonlítható módon becsülje a magyarországi 

antropogén eredetű ÜHG-kibocsátást. 

2. A nemzeti ÜHG-leltárban a mezőgazdaság a második 

legjelentősebb szektor. A teljes N2O emisszió döntő 

részben mezőgazdasági eredetű. 

3. A mezőgazdaság ÜHG kibocsátását alapvetően a műtrágya 

felhasználás határozza meg, de fontos szerepet játszik még a 

szarvasmarha, sertés és juh állomány is. 

4. Összességében a mezőgazdasági területeken zajló 

földhasználat-változások CO2 kibocsátása/nyelése a teljes 

bruttó kibocsátásnak mindössze kb. 1%-a. 

5. A 529/2013/EU határozat új jelentési kötelezettséget ír elő, 

amelynek teljesítése új intézkedéseket tesz szükségessé. 
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