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Bevezetés 

 

Az Európai Unióban a tavalyi év őszén lépett hatályba a CO2 emisszió kereskedelmi 

rendszer bevezetéséről szóló, 2003/87/EC Irányelv. Ez az irányelv az EU 

éghajlatvédelmi politikájának végrehatását elindító átfogó intézkedéscsomag 

részeként született meg. Az intézkedéscsomag legfontosabb eleme az EU Bizottság 

Ajánlása a Tagállamok számára a Kiotói Jegyzőkönyv ratifikációjára és annak 

határidejére vonatkozóan (COM(2001)579). Ennek megfelelően a 15 tagállam 2002 

augusztusára nemzeti jogszabályai közé emelte az ország Kiotói Jegyzőkönyvben 

tett üvegházgáz (ÜHG) kibocsátás csökkentési vállalásának betartását. A csatlakozó 

új tagállamoknak szintén nemzeti jogszabályban kellett biztosítaniuk a kiotói ÜHG 

emissziós célkitűzések érvényesítését. Az így 2012-ig biztosított ÜHG kibocsátási 

korlátok az EU szándéka szerint utána sem szűnnek meg. 

 

A magyar ÜHG politika egésze szempontjából fontos, hogy az ország ÜHG 

kibocsátása 2012-ig hogyan alakul célzott intézkedések nélkül. Ezen belül az 

államigazgatás számára különös jelentőséggel bíró kérdés a CO2 emisszió 

kereskedelmi rendszer bevezetésének kapcsán, hogy milyen CO2 emisszió várható 

azoknak a gazdálkodóknak a körében, amelyek a 2003/87/EC Irányelv értelmében 

nagyrészt ingyenes CO2 kibocsátási kvótában részesülnek már 2005-től. Az Irányelv 

átvételére és bevezetésére adott rendkívül szűk határidők miatt a Budapesti 

Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE) Regionális 

Energiagazdasági Kutatóközpontja (REKK) átvállalta a jogszabály előkészítő 

munkához szükséges közgazdasági megalapozó kutatások elvégzését a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól (KvVM).  

 

Ez a kutatási jelentés a KvVM utasítása alapján a Kiotói Tárcaközi Bizottság és a 

Kormány Gazdasági Kabinetje számára készült. A jelentés tájékoztatást ad az 

általunk kitűzött kutatási programról, a módszertani megalapozásról és az eddig 
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elvégzett munkáról, ismerteti a május végén már elfogadható biztonsággal meglévő 

eredményeinket, és felvázolja a még hátralevő munkát és annak várható hozadékát. 

 

A jelentés első része bemutatja, hogy az ismert nemzetgazdasági ÜHG kibocsátások 

mekkora részét és hogyan fedik le kutatásaink. A második rész összefoglalja a 

makroökonómiai kutatás módszerét és eredményeit. Az alkalmazott általános 

egyensúlyi modell részletes leírását az 1. sz. Melléklet tartalmazza. A harmadik rész 

ismerteti az ágazati kutatások módszerét, a kutatott ágazatokat. A 2. sz. Mellékletben 

található táblázatok mutatják be az ágazati kutatások által összegyűjtendő szektor-

specifikus adatokat. A negyedik részben összefoglaljuk következtetéseinket és 

jelezzük várható eredményeinket. 
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Az ÜHG kibocsátási prognózist megalapozó közgazdasági 
kutatások fókusza, határai 

 

A kutatási program célja minél teljesebb, 2012-ig terjedő magyarországi üvegházgáz 

kibocsátási előrejelzés készítése. A kutatás tehát egyrészt igyekszik a 

nemzetgazdasági ágazatok minél nagyobb részét felölelni, másrészt figyelembe 

venni a széndioxid (CO2) mellett legalább annak a hat gázcsoportnak a kibocsátását, 

amelyeket az ENSZ Éghajlatvédelmi Keretegyezményének Kiotói Jegyzőkönyve 

üvegházgáznak minősített. (UNFCCC, 1997)1  

 

Az ÜHG kibocsátások alaptendenciája többféle módszerrel becsülhető. Az elméleti 

és empírikus szakirodalom tanulmányozása alapján úgy döntöttünk, hogy két önálló 

kutatást indítunk el ugyanannak a kérdésnek a vizsgálatára. (Lásd többek között: 

The Energy Journal Special Edition (1999), Nordhaus - Boyer (1999, 2000), Ecofys 

(2002)) Egyrészt végrehajtunk egy makroökonómiai modellezést, amely az ágazati 

kapcsolatok és ÜHG kibocsátások ismert paraméterei alapján megismételhető 

számítások során általános egyensúlyi modellezéssel prognosztizálja a 

nemzetgazdaság egészének, és azon belül az ÜHG kibocsátásoknak a növekedési 

tendenciáját. A „top-down” kutatás során az ágazati kapcsolatok makroökonómiai 

rendszeréből egy általános egyensúlyi modell alapján lehet következtetni egyes 

ágazatok növekedésére vagy egyes specifikus mutatók alakulására, mint például a 

gazdasági növekedés CO2-intenzitása.  

 

Másrészt megvalósítunk egy olyan összetett kutatássorozatot, amelynek célja egyedi 

ágazati ÜHG emissziós prognózisok készítése minden olyan nemzetgazdasági 

ágazatról, amelynek hozzájárulása Magyarország összes ÜHG kibocsátásához 

2001-ben elérte az 1%-ot. Ez a kutatás a legfontosabb ÜHG kibocsátó ágazatok 

egyedi jellemzőit, az ÜHG kibocsátással járó termelési folyamatokra ható piaci 

erőket, a meghatározó termékek iránti kereslet alakulását vizsgálja. Az ágazati 

kutatások részletesen elemzik a termékösszetételt, a piaci struktúrát, a technológiai 
                                            
1 Ahol lehetséges, a nem-CO2 ÜHG kibocsátási értékeket az IPCC módszertani utasításai alapján CO2 

–egyenértékre számítjuk át (IPCC 1996) 
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változások folyamatát. Ennek a kutatói programnak a keretében sok esetben akár 

vállalati szintű termelési, technológiai és beruházási adatokat gyűjtünk és elemzünk, 

különösen azokban az ágazatokban, amelyekben a termelés jórészt kisszámú 

nagyvállalatban koncentrálódik. Ezután kerül sor az ágazat egészére vonatkozó 

prognózisok elkészítésére, majd pedig a részekből a teljes nemzetgazdasági kép 

összerakására. Ezért ezt a kutatói megközelítést „bottom-up”, azaz alulról felfelé 

építkező módszernek nevezik. 

 

A két módszer együttes alkalmazása ugyanarra a kutatási problémára kétségtelen 

kockázatokkal jár, hiszen egészen biztos, hogy az eredmények eltérőek lesznek, és 

az eltérések magyarázatra szorulnak. Az eltérések egy határon túl 

megkérdőjelezhetik a kutatás eredményességét. Mégis indokoltnak érezzük ennél a 

feladatnál a kétféle megközelítést. Egyrészt az ÜHG kibocsátás-előrejelzési 

probléma összetettsége, másrészt az előrejelzési periódus hosszúsága igen nagy 

bizonytalanságot jelentenek, amit a kutatás nem kerülhet meg. Ezért úgy véljük, 

ebben az esetben javítja előrejelzésünk megbízhatóságát, hogy két, eltérő módon 

készült prognózissal közelítjük a várható ÜHG kibocsátás-növekedési pályát. 

 

A következő ábrával szemléltetjük, hogy a két kutatási program eltérő módszertani 

apparátusa és különböző adatforrásai segítségével hogyan közelíti meg a teljes 

nemzeti ÜHG emissziót, illetve egészíti ki egymást. 
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1. ábra: A bottom-up és top-down megközelítések tartalmi és módszertani viszonya 

 
 

Amint a fenti ábrán szereplő példák mutatják, egyik kutatási program sem fedi le 

teljes egészében a nemzeti ÜHG kibocsátásokat. Az általános egyensúlyi modell 

például nem számol a földhasználat változás és az erdőgazdálkodás CO2-nyelő 

kapacitásával sem, ezért e kettő hatását figyelmen kívül hagyja, ami a kutatás 

kiinduló évének számító 2001-ben is eltérést okoz a NIR-től.2 Hasonló tartalmi hiányt 

látunk az ágazati kutatásoknál is: nem készül ágazati tanulmány olyan ágazatokról, 

amelyeknél technológiai jellegű ÜHG emisszió nem jellemző, pl.: gépipar, 

élelmiszeripar. Ez természetesen egyszerűsítés, hiszen például a sörgyártásnak van 

                                            
2 Részletes képet a 2001. évi tényadatokhoz való illeszkedésről lásd a következő fejezetben. 
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technológiai CO2 kibocsátása (erjedés) vagy sok kihagyott ágazatban található saját 

célú, ipari tüzelőberendezés, amelynek számottevő CO2 emissziója lehet (pl. 

cukorgyártás). Ezek részben erőforrás korlátok miatt maradtak ki mint önállóan 

kutatott ágazatok, másrészt azonban nagy energia-felhasználók lévén szerepelni 

fognak a primer energiahordozókról szóló tanulmányok keresleti oldalán mint jelentős 

fogyasztók (szén, koksz, fűtőolaj, tüzelőolaj, földgáz piaci fogyasztók) vagy mint 

kapcsolt hő- és villamos energiatermelést folytató ipari erőművek (villamos energia 

termelői vagy hőtermelői tanulmányok). 

 

Módszertani oldalról törvényszerűek a különbségek. Az „alulról felfelé” haladó ágazati 

kutatásnak az erőssége, hogy épít az egyedi piacszerkezetben mutatkozó 

változásokra, a technológiai fejlesztésekre utaló vállalati adatokra, a szabályozók 

módosításából adódó strukturális hatásokra. Például az EU-csatlakozás 

vámjogszabályi következményeiből eredő export piacnyerés vagy importtal szembeni 

piacvesztés csak az ágazati tanulmányokban ragadhatóak meg, ahogyan a 

folyamatban levő tüzelőanyag váltási beruházások is. Ugyanakkor az ÁKM alapú 

egyensúlyi modellezés a nemzetgazdasági statisztikák magas szinten integrált 

ágazati összefüggéseiből építkezik, annak valós gazdasági gyökerei nagyon erősek. 

A koherens keresleti és kínálati összefüggések, termelési függvények sok empírikus 

tesztelésen mentek keresztül, és robusztus előrejelző képességgel rendelkeznek. 

Ennek a megközelítésnek további előnye, hogy endogén makropályát produkál, tehát 

mentes azoktól a gazdaságpolitikai várakozásoktól, amelyeket az áqazati 

kutatásokban kénytelenek voltunk felhasználni.  

 

Amint az alábbi ábra mutatja, a kilencvenes évek gazdasági visszaesése 

nagymértékben csökkentette az országos ÜHG emissziót. A növekedésnek indult 

gazdaság növekvő mennyiségű üvegházgázt bocsát ki, de az ÜHG emisszió 

struktúrája már más ágazati hozzájárulást takar. 
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2. ábra: A bruttó ÜHG kibocsátás alakulása és forrás szerinti megoszlása Magyarországon 
1985-2002, millió tonna CO2 egyenértékben 

0

20

40

60

80

100

120

19
85

-198
7

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

hulladék, szennyvíz
mezőgazdaság
ipari technológiák
közlekedés
energiatermelés

 
forrás: NIR (2002) 

megj.: a bruttó ÜHG kibocsátás nem tartalmazza a földhasználatváltozás és erdészet nyelő 

potenciáljának hatását (negatív emissziós értékeket) 

 

A fenti ábra azonban csak korlátozottan alkalmas a nemzeti ÜHG emisszió 

strukturális változásának bemutatására, mivel a nemzeti ÜHG nyilvántartás (NIR) 

elsősorban nem ágazati hanem forrás szemléletű. Ezért a NIR adataiból részletes 

elemzések után lehet egyértelműen elkülöníteni az egyes ágazatok tényleges ÜHG 

kibocsátást. Ezt 2001-re elvégeztük, és a következő fejezetben részletesen 

bemutatjuk. Mivel a mind a CO2 kereskedelemi rendszer bevezetése szempontjából, 

mind az esetleges egyéb éghajlatpolitikai intézkedések, szabályozó eszközök 

bevezetése szempontjából fontos a kibocsátások ágazati összetételének ismerete, 

ezért mindkét kutatási programunk a lehetőség szerint részletes ágazati bontásban 

folyik. A következő mátrix bemutatja a makromodellezésben szereplő 25 ágazatos 

bontást és az egyedi kutatások keretében külön vizsgált szektorokat. Látható, hogy a 

nagy ÜHG kibocsátással járó tevékenységek viszonylag részletes szakágazati 

bontásban mindkét kutatásban nyomonkövethetők. 
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1. Táblázat: Az általános egyensúlyi modell és az ágazati kutatások által vizsgált szektorok 
1. Szénbányászat X                   

2. Kőolaj- és földgázkitermelés  X                  

3. Villamosenergia-,hő- és gázellátás   X X X               

4. Kőolajfeldolgozás      X X             

5. Egyéb ércbányászat                    

6. Vaskohászat        X X           

7. Egyéb kohászat                    

8. Gépipar                    

9. Építőanyagipar          X X X X       

10. Műtrágyagyártás       X             

11. Műanyag alapanyaggyártás       X             

12. Egyéb vegyipar       X             

13. Könnyűipar             X X      

14. Élelmiszeripar                    

15. Építőipar                    

16. Mezőgazdaság                  X  

17. Közlekedés               X     

18. Hírközlés                    

19. Kereskedelem                    

20. Vízgazdálkodás                 X   

21. Egyéb anyagi szolgáltatás                X X   

22. Pénzügyi szolgáltatás                    

23. Egyéb szolgáltatás                    

24. Jóléti szolgáltatások                    
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Összességében sem az ágazati, sem a makro kutatásból nem maradnak ki jelentős 

ÜHG kibocsátó tevékenységek. Az általános egyensúlyi modellezés lefedi a 

nemzetgazdaság teljes bruttó ÜHG kibocsátását, és nem veszi figyelembe a nyelőkre 

elszámolt negatív emissziókat. Az ágazati kutatásokban néhány termelő ágazat 

tüzelőberendezéseire csak tüzelőanyag keresleti aggregátumokban tudunk kitérni, 

de ez a tárgyalt emissziók mennyiségét nem csökkenti. 

 

Az általános egyensúlyi modellezési megközelítés 
Az általános egyensúlyi modellezés gazdaságpolitikai és gazdaságelemzési szerepét 

és jelentőségét több magyar nyelvű publikáció is kifejtette (Zalai,1983, 1998b). Az 

általános egyensúlyelméleti modellek alkalmazásának a létjogosultságát abból 

kiindulva lehet megérteni, hogy a gazdaságban tovagyűrűző és visszacsatolódó, 

egymást erősítő vagy keresztező hatások eredőjének kiszámítása átfogó és 

konzisztens módon csak a gazdaság különféle szféráit együttesen átfogó, szimultán 

egyenletrendszerekkel (modellekkel) lehetséges. 

 

Az általános egyensúlyi modellezés módszertana 

A magyarországi gazdasági átalakulás, a külgazdasági nyitás illetve integráció, a 

privatizáció és a külföldi tőkebeáramlás azonban új iparágak és szolgáltatások 

meghonosításával, az elavult, a világpiaci nyitás fényében versenyképtelennek 

bizonyuló ágazatok leépítésével illetve átalakításával, az új technológiák és változó 

fogyasztói preferenciák, árarányok miatt módosuló ráfordítási együtthatók és 

fogyasztási szerkezetek révén alapvető változásokat idéz elő az ágazati 

szerkezetben. Az egyes ágazatok markánsan eltérő technológiája (fajlagos 

munkaerő-, tőke-, energia-, anyagigénye, környezet szennyező emissziója) ágazati 

szerkezet változásai azonban alapvető hatással vannak a 

foglalkoztatottság/munkanélküliség szintjére és struktúrájára, a jövedelem-eloszlásra, 

az importigényességre és a külkereskedelmi egyenlegre, stb. Ezért az aggregált 

makromutatók alakulása alapvetően függ az ágazati szerkezettől. Ez teszi indokolttá 

a többszektoros elemzéseket és modelleket. 

 

A többszektoros és a gazdasági élet főbb szféráit egyaránt ábrázoló modell azonban 

az egyes részterületek ábrázolásában nem lehet túl részletes, és amennyire lehet, 
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biztosítani kell a modell elméleti konzisztenciáját, „egyenszilárdságát”. Ha például 

egy hatótényezőt (mondjuk az inflációt) figyelembe akarunk venni egy másik jelenség 

magyarázatánál, akkor ezt minden olyan jelenség magyarázatánál meg kell tennünk, 

amelyben az a hatótényező hasonló fontossággal bír. Továbbá a gazdasági 

szereplők viselkedését csak egymással összhangban levő elméletek alapján szabad 

leírni. E hármas követelménynek (egyszerűség, a magyarázóváltozók nem-

diszkriminatív kezelése, a viselkedési függvények elméleti összhangja) 

meggyőződésünk és a nemzetközi gyakorlat szerint leginkább az általános 

egyensúlyelméleti modellek felelnek meg.3 

 

Az általános egyensúlyelméleti modellek anatómiájának megfelelõen – modellünk 

különböző gazdasági javakat és tevékenységeket ábrázol, az ezeket működtető, 

önálló döntési jogkörrel rendelkező gazdasági egységeket feltételez, és ábrázolja a 

köztük végbemenő áru- és jövedelem-transzfereket. Többszektoros makrogazdasági 

modellről lévén szó, a gazdasági javak között megjelennek az egyes ágazatok 

termékei.4  

 

Az általános egyensúlyi modellek a javak forrásának és felhasználásának 

mennyiségeit, az árakat és jövedelmeket egymással összefüggően ábrázolják. A 

                                            
3 Az eltérő döntéshozatali mechanizmusok megjelenítésének kérdésköre alapvetően összefügg a 

modell ún. makroökonómiai lezárásának kérdésével. A gazdaság összefüggéseinek egy részét 

illetően a modellezők között egyetértés uralkodik. Értelemszerűen ezek közé tartoznak a különféle 

mérlegazonosságok, de általában a termelési technológiák, fogyasztói preferenciák és bizonyos 

viselkedési, jövedelemelosztási mechanizmusok ábrázolásában is hasonló megoldásokkal 

találkozhatunk legalábbis egyazon modelltípus esetében. A gazdasági összefüggéseknek azonban 

van egy köre, amelyben meglehetősen eltérő feltételezések jöhetnek szóba. A valutaárfolyam lehet 

például nominálisan rögzített („inflációs horgony”), valamilyen reálértelemben szinten tartott (pl. 

inflációt követő csúszóleértékelés), avagy egy fizetési mérlegegyenleg célkitűzésnek alárendelt. 

Általában a végső felhasználás összetevőinek és az erőforrások kihasználási szintjei, valamint ezek 

„duálisai”, a főbb jövedelemtulajdonosok megtakarítási szintjei és az erőforrások árainak alakulása 

tekintetében jönnek számításba markánsan eltérő mechanizmusok. Az e jelenségeket leíró, a modell 

változóinak és egyenleteinek számát összhangba hozó egyenletek kiválasztását nevezzük a modell 

lezárásának, amelynek általunk alkalmazott részletei a mellékletben találhatóak. 
4 Mivel a modell a külkereskedelem szempontjából nyitott, ugyanazon ágazati jellegű termékeknek 

hazai és külföldi (export, ill. import) változatai egyaránt megjelennek, s ezeket olyan egymástól 

megkülönböztethető, differenciált termékeknek tekintjük, amelyek mind a hazai, mind a külföldi 

felhasználásban csak korlátozottan képesek egymást helyettesíteni (az ún. Armington-feltevés). 
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kölcsönös meghatározottság egyik oldalával kezdve modellünk logikai szerkezete a 

következőképp vázolható. 

 

Az árak alapvetõen a felhasznált erõforrások költségébõl épülnek fel. Az árak, a 

jövedelmek, valamint a jövedelemtulajdonosok megtakarítási-beruházási viselkedése 

függvényében meghatározható a javak kereslete.5 A termeléshez erõforrásokat kell 

igénybevenni, amelyek felhasználási arányait az erõforrásárak arányai határozzák 

meg. Az erõforrásárak vagy kívülrõl adottak a modellben (reálértékben), vagy olyan 

egyensúlyi értékre állnak be, amelyek az egyes erõforrások keresletét összhangba 

hozzák a kínálatukkal. Ebből a vázlatos sémából is jól látszik az erõforrások 

áralakulásának meghatározásában rejlõ körkörösség, aminek az a következménye, 

hogy az egyensúlyi erõforrásárak csak iterációval határozhatók meg.6 

 

A modell részletes struktúráját a mellékletben fejtjük ki. A matematikailag 

egyenletrendszer formáját öltő modell egyenletei technikailag tautologikus és elvben 

empirikusan ellenőrizhető összefüggéseket kifejező egyenletekre oszthatók. A 

tautologikus egyenletek lényegében definíciós azonosságok. Az empirikus 

egyenletek a technológiai és viselkedési sajátosságokat kifejező, tapasztalatokból 

közvetlenül vagy közvetve (további hipotézisekkel kiegészített és logikai 

következtetésekkel) nyert, természetszerűleg leegyszerűsített összefüggéseket 

tartalmazzák. Az első mellékletben található részletes leírásban a definíciós 

egyenletekre nem térünk ki, és a viselkedési egyenletek közül is csak a 

fontosabbakat illetve a szokásostól eltérőeket tárgyaljuk. A modell egyenleteinek, 

paramétereinek és változóinak teljes körű formális leírása a második mellékletben 

található. 

 

                                            
5 Ha a végsõ keresletbõl indulunk ki, akkor rögzített folyó-ráfordítási együtthatók feltételezésével egy 

ágazati kapcsolati modell segítségével meghatározhatjuk a bruttó termelési illetve az import iránt 

jelentkező igényt. Az import és a hazai összetevő arányát feltevésszerűen az árarányuk határozza 

meg. Így az összes forrásigényből elkülöníthetjük a termelési- és az importigényt. 
6 Ez vonatkozik a modellben technikailag erőforrásárként ábrázolt devizaárfolyam egyensúlyi értékére 

is. 
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Az általános egyensúlyi modellezés eredményei 

Ahhoz, hogy a modellt képessé tegyük a nemzetgazdaság ÜHG kibocsátásainak 

előrejelzésére, ki kellett egészítenünk a hat üvegházgázra vonatkozó kibocsátási 

együtthatókkal. A modellezés báziséve 2001 volt. Egyrészt a munka megkezdésekor 

erre az évre álltak rendelkezésre KSH által publikált Nemzeti Számlák (NSz), 

amelyek a modellezéshez szükségesek. Másrészt szintén 2001-re volt hivatalos 

nemzeti ÜHG készletjelentés, (NIR) amelyekből CO2 emissziós koefficienseket 

számítottunk ki. A következőkben bemutatjuk, hogy a NIR 2001 ÜHG emissziós 

adatait hogyan osztottuk fel a makromodell 25 ágazata között, ebből hogyan 

nyertünk ÜHG emissziós együtthatókat, és azokból milyen ÜHG prognózist kaptunk a 

modell futattásakor. 
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2. Táblázat: A magyar National Inventory Report 2001 évi összefoglaló táblázata 

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK CO2 CO2 CH4 N2O HFCs(1) PFCs(1) SF6 
 CATEGORIES  emissions  removals     A A A 
  (Gg) (Gg CO2e) 

Total National Emissions and Removals 59 021,84 -4 541,71 485,23 30,73 210,05 199,10 0,01
1. Energy 56 109,80  136,56 8,77     

A. Fuel Combustion  56 835,10         
  56 109,80  31,91 8,77     

1.  Energy Industries 21 247,00  0,40 2,57     
2.  Manufacturing and construction                         10 640,23  2,80 0,57     
3.  Transport 8 844,04  1,32 1,63     
4.  Other Sectors 15 146,82  7,40 4,00     
5.  Other 231,71  20,00 NO     

B. Fugitive Emissions from Fuels NO  104,65 NO     
1.  Solid Fuels NO  28,83 NO     
2.  Oil and Natural Gas NO  75,83 NO     

2.  Industrial Processes 2 678,81  0,70 2,73 210,05 199,10 0,01
A.  Mineral Products 1 957,17  NE NE     
B.  Chemical Industry 613,88  0,70 2,73 NO NO NO
C.  Metal Production 107,75  NO NO   198,46 NE
D.  Other Production (3) NO         
E.  Production of Halocarbons and SF6      NO NO NO
F.  Consumption of Halocarbons and  SF6      210,05 0,64 0,01
G.  Other  NO  NO 0,00 NO NO NO

3.  Solvent and Other Product Use 86,78   0,52     
4.  Agriculture 0,00 0,00 96,80 18,71     

A.  Enteric Fermentation   73,67       
B.  Manure Management   20,76 2,51     
C.  Rice Cultivation   0,47       
D.  Agricultural Soils   NA 16,16     
E.  Prescribed Burning of Savannas   NA NA     
F.  Field Burning of Agricultural Residues   1,91 0,04     
G.  Other    NO NO     

5.  Land-Use Change and Forestry 0,00 -4 541,71 1,22 0,01     
A.  Changes in Forest and Other Woody Biomass Stocks 0,00 -6 263,80        
B.  Forest and Grassland Conversion 1 426,09  1,22 0,01     
C.  Abandonment of Managed Lands NO NO        
D.  CO2 Emissions and Removals from Soil 296,00 0,00        
E.  Other  NO NO NO NO     

6.  Waste 146,45  249,96 0,00     
A.  Solid Waste Disposal on Land 0,00  198,99       
B.  Wastewater Handling   50,96 NA     
C.  Waste Incineration 146,45  NO 0,00     
D.  Other NO  NO NO     

7.  Other (please specify) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Memo Items: (7)               
International Bunkers 538,11   0,04 0,08     

Aviation 538,11   0,04 0,08     
Marine NO   NO NO     

Multilateral Operations NO   NO NO     
CO2 Emissions from Biomass 1 469,48             
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A fenti tábla részletes, forrás szerinti emissziós adatok összegzése. Az adattáblák 

rendszere külön gyűjti a közlekedési célú, a nem közlekedési célú energetikai és a 

nem energetikai emissziókat. Azon belül is találunk bizonyos ágazati csoportokat. 

Ezek alapján az összes ÜHG emissziót szétosztottuk a makro modell 25 ágazatára a 

lehető legtöbb információ megtartása mellett. A következő eredményt kaptuk: 

 
3. Táblázat: A nemzetgazdaság bruttó ÜHG kibocsátásának megoszlása a modellben szereplő 
25 ágazat között, 2001 

 összes kibocsátás, kt összes kibocsátás CO2e kt 
 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 
1. Szénbányászat 0 28,83 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Kőolaj- és földgázkitermelés 248 75,83 0,05 0,00 0,00 0,00
3. Vill.energia-,hő- és gázellátás 21 256 0,40 2,57 0,00 0,00 0,00
4. Kőolajfeldolgozás 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Egyéb ércbányászat 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Vaskohászat 2 780 2,05 0,09 0,00 0,00 0,00
7. Egyéb kohászat 1 573 0,46 0,09 0,00 198,46 0,00
8. Gépipar 222 0,00 0,01 8,04 0,03 5,27
9. Építőanyagipar 2 701 0,10 0,02 0,00 0,00 0,00
10. Műtrágyagyártás 4 168 0,82 2,93 3,92 0,03 0,00
11. Műanyag alapanyaggyártás 233 0,00 0,01 3,65 0,01 2,39
12. Egyéb vegyipar 35 0,00 0,00 2,75 0,01 1,80
13. Könnyűipar 284 0,01 0,02 7,36 0,02 4,82
14. Élelmiszeripar 1 245 0,07 0,10 10,08 0,03 6,60
15. Építőipar 90 0,00 0,01 4,40 0,01 2,88
16. Mezőgazdaság 1 878 98,37 19,14 7,66 0,02 5,02
17. Közlekedés 1 634 0,21 0,32 8,00 0,03 5,24
18. Hírközlés 91 0,01 0,01 2,66 0,01 1,74
19. Kereskedelem 1 568 0,19 0,13 18,53 0,06 12,13
20. Vízgazdálkodás 58 0,01 0,01 6,27 0,02 4,11
21. Egyéb anyagi szolgáltatás 142 0,02 0,01 0,59 0,00 0,38
22. Pénzügyi szolgáltatás 378 0,05 0,03 1,69 0,01 1,10
23. Egyéb szolgáltatás 1 415 0,17 0,12 11,83 0,04 7,74
24. Jóléti szolgáltatások 753 0,09 0,54 11,09 0,04 7,26
25. Közösségi közig. szolg. 1 414 270,09 0,09 16,29 0,05 10,67
Háztartási 14 801 7,45 4,41 85,24 0,25 52,12
Ágazatok összesen 44 221 478 26 125 199 79
Mindösszesen 59 021 485 31 210 199 131

Forrás: NIR 2001 

 

A táblázat értékei azt mutatják, hogy egyes ágazatok hány ezer tonna ÜHG 

kibocsátással állították elő az ágazat teljes termelési értékét 2001-ben. Látható, hogy 

a CO2 tekintetében a bruttó emissziós adat szerepel táblázatunkban, vagyis nem 

vontuk le a földhasználat változás és az erdészet által elnyelt mintegy 4,5 millió tonna 

CO2 mennyiséget. Ezért a modell ÜHG emissziós becslései nyelők nélküli bruttó 

kibocsátási adatokon alapulnak. Ez az egyetlen számottevő eltérés a 
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makrogazdasági modell és a hivatalos magyar ÜHG nyilvántartás között. A prognózis 

éveire tehát a modell nem csökkenti a bruttó ÜHG kibocsátásokat az adott évekre 

várható negatív ÜHG emissziókkal. (Nem vállaltuk fel azt a döntést, hogy a 2001-re 

ismert 4,5 millió tonnás negatív emissziót változatlan értéken vagy egy lineárisan 

változó szorzóval együtt alkalmazzuk. Erre az adatra a mezőgazdasági és erdészeti 

kutatások adhatnak majd támpontot.) 

 

Amint leírtuk, az egyensúlyi modell gazdasági reálkategóriákkal működik, ezért 

ahhoz, hogy a gazdasági folyamatokban az ÜHG kibocsátás mint termelési tényező 

megjelenhessen, meg kell adni az egyes ágazatok termelésével együtt járó fajlagos 

ÜHG kibocsátási értékeket. Ehhez előbb minden ÜHG emissziót CO2 egyenértékesre 

számítottunk át.7 Ha ezt az értéket elosztjuk az ágazat bruttó termelési értékével, 

akkor ágazati fajlagos ÜHG emissziós együtthatókat kapunk. Ezeket az általunk 

számított együtthatókat mutatja be a következő táblázat CO2 egyenértékben. 

                                            
7 A metán GWP egyenértékének az IPCC (1996) alapján 21x, a dinitrogén-oxidénak pedig 310x –et 

vettünk. Az SF6 értéket a NIR táblákban található 22900x szorzóval számítottuk át CO2 egyenértékre; 

az előző táblában szereplő 0,01-es összes kibocsátási adat kerekítés, eredeti értéke: 0,0057; 

(0,0057x22900=~131). A HFC-k, PFC-k és értékeire már a NIR-ben is található CO2 egyenértékben 

kifejezett adat. 
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4. Táblázat: A modell 25 ágazatának bruttó termelése (A), összes ÜHG emissziója CO2 
egyenértékben (B), az ÜHG kibocsátások százalékos megoszlása (C) és a termelésre vetített 
fajlagos emissziós koefficiens (D) 

 bruttó term. CO2e 
 M Ft kt % t/MFt 
 (A) (B) (C) (D) 
1. Szénbányászat 70 426 606 0,8% 8,6
2. Kőolaj- és földgázkitermelés 479 835 1 855 2,3% 3,9
3. Vill.energia-,hő- és gázellátás 645 747 22 062 27,8% 34,2
4. Kőolajfeldolgozás 545 292 49 0,1% 0,1
5. Egyéb ércbányászat 54 026 7 0,0% 0,1
6. Vaskohászat 543 628 2 852 3,6% 5,2
7. Egyéb kohászat 543 818 1 809 2,3% 3,3
8. Gépipar 6 053 053 237 0,3% 0,0
9. Építőanyagipar 379 341 2 711 3,4% 7,1
10. Műtrágyagyártás 381 447 5 098 6,4% 13,4
11. Műanyag alapanyaggyártás 479 172 244 0,3% 0,5
12. Egyéb vegyipar 492 236 39 0,0% 0,1
13. Könnyűipar 1 886 002 303 0,4% 0,2
14. Élelmiszeripar 2 095 532 1 294 1,6% 0,6
15. Építőipar 1 688 184 102 0,1% 0,1
16. Mezőgazdaság 1 735 751 9 889 12,5% 5,7
17. Közlekedés 1 346 166 1 751 2,2% 1,3
18. Hírközlés 758 736 98 0,1% 0,1
19. Kereskedelem 3 728 145 1 644 2,1% 0,4
20. Vízgazdálkodás 130 431 71 0,1% 0,5
21. Egyéb anyagi szolgáltatás 336 759 147 0,2% 0,4
22. Pénzügyi szolgáltatás 898 657 392 0,5% 0,4
23. Egyéb szolgáltatás 3 364 338 1 476 1,9% 0,4
24. Jóléti szolgáltatások 1 789 256 941 1,2% 0,5
25. Közösségi közig. szolg. 2 461 531 7 140 9,0% 2,9
Háztartási  16 462 20,8%  
Ágazatok összesen 32 887 509 62 817 79,2% 1,9
Mindösszesen 32 887 509 79 278 100,0% 2,4
Forrás: NIR 2001 

Megj: az „Ágazatok összesen” bruttó termelése mintegy 108 mrd forinttal eltér a Nemzeti Számláktól. 

Ennek oka, hogy az erőmű-szébánya integrációk itt külön ágazatban jelennek meg, és a belső 

elszámolású transzeferek itt szektorok közötti tranzakciókká váltak. A másik, ahol ugyanez a jelenség 

növeli a kimutatott bruttó termelést, az a kőolaj kitermelés és a kőolaj feldolgozás különválasztása a 

modellben, amely a NSz-ben integráltan jelenik meg. 

 

A fenti táblázat B oszlopa azokat az értékeket tartalmazza, hogy az egyes szektorok 

és a háztartások mekkora ÜHG mennyiséget bocsátottak ki a modellezés 

bázisévében (2001). A százalékos megoszlás felhívja a figyelmet néhány fontos 

jellemzőre. Várakozások szerint legnagyobb a villamosenergia- és hőtermelés 

részesedése, és a jelentős metán illetve dinitrogén-oxid kibocsátások miatt a 
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mezőgazdaság részesedése is. Magyarázatra szorul a háztartások magas és a 

közlekedés alacsony részesedése.  
3. ábra: az 1%-os részesedést elérő ágazatok a modell 25 szektoros ÜHG megosztása alapján, 
2001. 
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Forrás: NIR 2001 

 

A háztartások meglepően magas kibocsátása legnagyobbrészt a 

gépjárműhasználatból és a lakások, házak saját tüzelőberendezéssel történő 

fűtéséből származik. Ha más elven osztjuk meg a kibocsátásokat, akkor ezek 

jelentős része például közlekedési emisszió lenne. Ugyanígy a közlekedési 

emissziókat növelhetné a kereskedelem vagy a mezőgazdaság ÜHG 

kibocsátásainak egy jelentős része. Így a közlekedési ágazat részesedése nagyrészt 

elszámolási döntés kérdése. A „Közösségi és közigazgatási szolgáltatások” jelentős 

kibocsátása elsősorban az itt elszámolt szennyvízkezelésből, hulladéklerakásból és 

hulladékégetésből ered. 

 

A D oszlopban szereplő hányadosokat (B) x 1000 / (A) módon számítottuk, vagyis 

azt mutatják, hogy az egyes ágazatok egy millió forintnyi bruttó termelési értéket 

hány tonna ÜHG kibocsátással állítanak elő CO2 egyenértékben. Ezek lesznek azok 

az értékek, amelyekkel a modell tovább dolgozik, amelyek alapján a különböző 

ágazatok eltérő termelésnövekedési pályáihoz ÜHG kibocsátási értékeket tudunk 
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rendelni. Vagyis – fontos észrevenni – az ÜHG kibocsátási együtthatók állandó 

értékkel szerepelnek. Jelenleg a modell nem számol az ÜHG-hatékonyság 

változásával, vagyis hogy ugyanahhoz a termelési értékhez évről évre eltérő ÜHG 

kibocsátási volumen tartozhatna. Talán elképzelhető az ÜHG-hatékonyság romlása 

is: például a postai szállítások vasútról közútra terelése biztosan ilyen hatást 

gyakorolt. Mégis valószínűbb az ÜHG hatékonyság javulása, vagyis hogy a termelés 

ÜHG intenzitása folyamatosan javul. Mivel inkább ennek az intenzitási mutatónak a 

csökkenése, mint növekedése várható8, ezért az állandó ÜHG együttható 

alkalmazásával a modell az óvatosabb oldalon marad, és nagy valószínűséggel 

felülbecsli azt az ÜHG mennyiséget, amelyet a prognosztizált gazdasági 

növekedéshez az ágazatok ki fognak bocsátani. Ez a lehetőség modellezhető, a 

negyedik, befejező fejezetben térünk vissza rá. 

 

Ezek után nézzük a modellezési eredményeket. A melléklet tartalmazza az alapvető 

eredménytáblákat. Itt most a legfontosabbakat foglaljuk össze. A modell futtatása a 

következő gazdasági változókat eredményezte: 

 

 

                                            
8 Bővebben lásd többek között: Zilahy (1999), Ürge-Vorsatz, Szeszler (1999) 
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5. Táblázat: A FEIM futtatás eredményei a legfontosabb reálkategóriákra 

Mutatók: m.e 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Termelés Mrd Ft 32 888 33 321 34 036 34 788 35 567 36 372 37 212 38 088 38 999 39 946 40 915 41 920 
2. Import volumen Mrd Ft 10 997 11 270 11 555 11 852 12 159 12 476 12 805 13 145 13 498 13 864 14 239 14 627 
3. Export volumen Mrd Ft 9 963 9 971 10 240 10 523 10 816 11 119 11 434 11 763 12 105 12 461 12 823 13 198 
4. Beruházás volumene Mrd Ft 3 350 3 589 3 724 3 866 4 012 4 162 4 318 4 480 4 647 4 819 4 996 5 178 
5. Készletfelhalmozás Mrd Ft 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 
6. Közfogyasztás Mrd Ft 1 510 1 540 1 571 1 602 1 634 1 667 1 700 1 734 1 769 1 804 1 840 1 877 
7. Turisták fogyasztása Mrd Ft 944 944 944 944 944 944 944 944 944 944 944 944 
8. Rezidens háztartások fogy. Mrd Ft 7 951 8 123 8 238 8 355 8 477 8 603 8 732 8 865 9 003 9 144 9 290 9 440 
9. Folyó termelő felhasználás Mrd Ft 19 656 19 913 20 364 20 839 21 333 21 844 22 378 22 936 23 519 24 126 24 750 25 399 
10. Kereskedelmi egyenleg Mrd Ft -911 -1 011 -1 001 -991 -981 -971 -961 -951 -941 -931 -921 -911 
11. Tőke kapacitáskihaszn. index % 100 98 98 97 96 95 95 94 93 93 92 91 
12. GDP volumen termelői áron Mrd Ft 13 232 13 410 13 676 13 956 14 247 14 549 14 864 15 193 15 537 15 895 16 262 16 644 
13. Bruttó ÜHG emisszió CO2e M t 79,5 81,1 82,9 84,6 86,6 88,5 90,5 92,6 94,8 97,1 99,4 101,9 
 

 

 



 

© Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2005 

 

 23

 

Az előrejelzett pálya folyamatos termelési növekedés mellett növekvő ÜHG 

kibocsátásokat mutat. A bruttó (a nyelők negatív emisszióját nem tartalmazó) ÜHG 

kibocsátás a bázisként vett 2001. évi 79,5 millió tonna CO2 egyenértékről 2012-re 

101,9 millió tonnára nő. A Kiotói Jegyzőkönyv teljesítési (illetve az ETS Irányelv 

második, „éles” kereskedési) időszakában, azaz a 2008 és 2012 közötti 5 évben a 
bruttó ÜHG emisszió átlaga 97,2 millió tonna CO2 egyenérték. Ez elmarad 
Magyarország kiotói vállalásától, amely a felülvizsgált IPCC módszertan 
alapján átszámolt ÜHG adatokból kb. 105 millió tonna CO2e.9 Ha a nyelők 

hatását is figyelembe vesszük, akkor a nettó összkibocsátás az ötéves időszakban 

ennél várhatóan kisebb lesz.  

 

Az ÜHG kibocsátás növekedési üteme fokozatosan gyorsuló. A 2002/2001-es 

2,04%-os értékről 2012/2011-re 2,44%-ra emelkedik. Az emissziók növekedési 

üteme azonban jellemzően nem tér el a fontosabb reálkategóriák növekedési 

ütemének változásától. 

 

                                            
9 KvVM közlés a NIR 2002 – előzetes változata alapján. 
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4. ábra: A gazdasági növekedés alapmutatóinak és az üvegházgázok kibocsátásának 
százalékos változása a modell előrejelzése szerint 
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A 3. ábrán bemutattuk, hogy melyek azok az ágazatok, amelyek legalább 1%-ban 

járulnak hozzá a nemzetgazdaság teljes bruttó ÜHG kibocsátásához. A következő 

ábra azt mutatja, hogyan alakul ezek termelésének változása a modellezett 

évtizedben. 
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5. ábra: A nagy ÜHG kibocsátó ágazatok növekedési ütemének százalékos változása 
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Úgy tűnik, hogy modellünk átlagosnál nagyobb növekedést a viszonylagosan 

kevésbé jelentős ÜHG kibocsátó szektorokra prognosztizál. Az építőanyag-ipar, a 

kőolaj- és földgáz kitermelés, az egyéb kohászat és az egyéb szolgáltatás szektorok 

2001-ben összesen 9%-ot képviseltek a bruttó hazai ÜHG emisszióból. Ezek közül 

az építőanyag-ipar tízéves átlagos növekedése eléri a 2,5%-ot, a másik három 

ágazaté némileg meghaladja a 2,3%-ot. Eközben erre a tízéves időszakra a GDP 

bruttó volumenének átlagos növekedési ütemét modellünk 2,2%-ra várja termelői 

áron. A magyarázat a GDP-nél gyorsabban növekvő beruházások, ami az építőipar 

és építőanyagipar növekedését az átlag fölé emeli. A jelentős ÜHG ágazatok, mint 

például a villamosenergia- és hőtermelés vagy a mezőgazdaság nagyjából átlagos, a 

közlekedés pedig az átlag alatti százalékos változást mutatnak. További 

eredményváltozók alakulása a mellékletben található. 

 

Modellezési eredményeink megbízhatósága nagyon fontos kérdés. A prognosztizált 

növekedési pálya legfontosabb alapadatainak összes és éves átlagos változását 

összefoglalva is bemutatjuk az általunk vizsgált tízéves időszakra, hogy az 

előrejelzés jobban megragadható legyen. 
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6. Táblázat: A modellben szereplő legfontosabb reálkategóriák értékének változása a tízéves 
ciklust átfogó modellfuttatás eredményeként 

  Összváltozás évi átl. vált.,% 

Mutatók: m.e 2002-2012 2002-2012 

1. Termelés Mrd Ft 8 599 2,3 

2. Import volumen Mrd Ft 3 357 2,6 

3. Export volumen Mrd Ft 3 227 2,8 

4. Beruházás volumene Mrd Ft 1 589 3,7 

5. Készletfelhalmozás Mrd Ft 0 0,0 

6. Közfogyasztás Mrd Ft 337 2,0 

7. Turisták fogyasztása Mrd Ft 0 0,0 

8. Rezidens háztartások fogyasztása Mrd Ft 1 317 1,5 

9. Folyó termelő felhasználás Mrd Ft 5 486 2,5 

10. Kereskedelmi egyenleg Mrd Ft 100 0,0 

11. Tőke kapacitáskihasználás indexe % 21 1,9 

12. GDP volumen termelői áron Mrd Ft 3 234 2,2 

13. Bruttó ÜHG emisszió CO2e M t 21 2,3 
 

Az eredmények értékelése és megítélése összetett feladat. A modell kifejlesztése, 

adatokkal való feltöltése és paramétereinek számszerűsítése után, az elmúlt 

napokban jelent meg a Pénzügyminisztérium legújabb, hivatalos makro prognózisa. 

Ennek hátteréről nem rendelkezünk elegendő információval (milyen modell, 

számszerű összefüggések, hipotézisek, kiinduló abszolút adatok illetve 

megoszlások). Ennek ellenére nem haszontalan egymás mellé illeszteni a modell és 

a PM prognózis néhány makrokategóriájának alakulását, amit a következő 

táblázatban teszünk meg. Ezzel közelebb kerülünk ÜHG prognózisaink 

megítéléséhez is. 
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7. Táblázat: Fő reálkategóriák növekedési pályája a PM hivatalos prognózisai és a FEIM model 
eredményei szerint; előző év = 100 

Megnevezés  2004 2005 2006 2007 2008-
2010 

2011-
2015 

GDP összesen PM 103.9 102.7 104.5 104.5 104.0 104.2 
  FEIM 102,0 102,1 102,1 102,2 102,3 102,3 
Lakossági fogyasztás PM 104.0 102.0 105.0 105.0 104.0 104.0 
  FEIM 101,4 101,5 101,5 101,5 101,5 101,6 
Közösségi fogyasztás PM 102.0 101.0 106.0 105.0 104.0 104.0 
  FEIM 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 
Beruházás PM 105.0 103.0 103.0 106.0 110.0 108.0 
  FEIM 103,8 103,8 103,8 103,8 103,7 103,7 
Export PM 111.0 111.0 110.0 110.0 112.0 109.0 
  FEIM 102,8 102,8 102,8 102,8 102,9 102,9 
Import PM 111.0 110.0 110.0 111.0 114.0 110.0 
  FEIM 102,6 102,6 102,6 102,6 102,7 102,7 
Forrás: www.pm.hu, illetve „Magyarország középtávú gazdaságpolitikai programja az Uniós 

csatlakozás megalapozásához” 2003., valamint „A 2010-ig szóló iparpolitika tudományos 

megalapozása” Bp. 2004 anyagokat 

 

E táblázat, valamint a prognózisok dokumentációi alapján a következő 

észrevételeket, illetve a különbségeket részben magyarázó megjegyzéseket tehetjük: 

 

1. A FEIM modell alapváltozatban nem tartalmazza az EU csatlakozás közvetlen 

fiskális és közvetett gazdasági hatásait. A jövőben, feltéve, hogy ezek az 

eddigieknél biztosabban, és konkrét hatásmechanizmusaikat tekintve 

világosabban prognosztizálhatók, a modellel az EU-csatlakozás különféle 

hatásaival bővített szimulációkat is végezhetünk. Ezekkel kapcsolatban a 

következő kérdések merülnek fel: 

 

• Mi a pályázati keretek várható kihasználhatósága, avagy kissé sarkosan 

fogalmazva: nettó befizető vagy nettó támogatott lesz Magyarország? 

• Ha nettó támogatott, akkor ezek a támogatások emelik-e a gazdaság 

növekedési ütemét, és milyen csatornákon keresztül (a kapacitások nagyobb 

kihasználása valósul-e meg keresletbővítéssel, vagy a különféle termelési 

tényezőkbe való beruházások révén a kínálat bővül)? 



 

© Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2005 

 

 28

• AZ EU-támogatások sajátos mechanizmusai (pályázatok társfinanszírozással, 

utófinanszírozással, az eddig jellemző ágazati támogatási konstrukciók helyett 

regionális és horizontális programok) beilleszthetők-e a modellbe? 

• Hogy alakul az EU munkaerőpiacának megnyílása, ennek milyen hatása lesz 

a munkabérek alakulására? 

• Milyen a jogharmonizációból adódó strukturális hatásokkal kell számolni? 

• Milyen adópolitikai változások várhatók a vizsgált ciklusban? 

• Mikor történik meg az euró bevezetése és ennek milyenek lesznek a 

növekedési hatásai? 

 

2. A modell alapvetően neoklasszikus elméleti gyökerei miatt nem tételez fel 

nagyléptékű kiaknázatlan gazdasági lehetőségeket, szabad kapacitásokat. Ebből 

adódóan nem tulajdonít növekedési hatást a mesterséges megrendeléseknek, 

állami beruházásoknak. Ez alól egyes szegmensek kivételt jelenthetnek,10 

mindenesetre a modell a közszféra beruházásainak gazdasági haszonáldozati 

költségeit is elszámolja az adók gazdasági torzító hatásainak beépítésén 

keresztül. (Bővebben lásd Goulder 1997) 

 

3. Specifikus kérdés az export volumen növekedésében látható különbség. A 

technológiai kapcsolatokat tükröző modell nem számol a bruttó termelés és az 

export statisztikai halmozódásának a folytatódásával11. Mint látható a PM-

számsorban az export halmozódása az import halmozódásával is jár, ezért a két 

prognózist inkább az export-import ütemkülönbségek (vagy a kereskedelmi 

egyenleg abszolút mértékének) mutatójával érdemes összehasonlítani. E 

                                            
10 Például a közlekedés volumenére nyilván hatást gyakorol az állami gyorsforgalmi útberuházások 

alakulása, amivel kapcsolatban szintén nagy a jövőbeni bizonytalanság. 
11 Ezek egyrészét korábban a KSH is igyekezett kiszűrni, a legutóbbi nemzeti számla módszertani 

leírás és ÁKM szerint azonban kényszerűségből áttértek a termelési érték és az export bruttó 

elszámolására (aminek következtében az export a reexportot termékcsoportonként is tartalmazza, 

nemcsak egyenlegében a kereskedelem árréseként). A halmozódás további okai közül megemlíthetők 

a bérmunkára és javításra beérkező és távozó áruk, valamint az eladott áruk beszerzési értéke 

(ELABE) kiszűrésének elmaradása. Az ipari GDP növekedése a bruttó termelésnél jóval kisebb 

ütemet mutat. Ha nem így lenne, a modern gazdaságokkal ellentétben még mindig az iparosodás 

korszakát élné a magyar gazdaság. 
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tekintetben a FEIM modell és a PM meglehetős egyezést mutat.  

 

4. Szintén a neoklasszikus paradigmát tükrözi a modellben a fogyasztás mérsékelt 

növekedése. A modellben ugyanis az életszínvonal emelkedése jelentős részben 

a szabadidő növekedésében (azaz a munkaidő csökkenésében) jelentkezik.12  

 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a kormányzat hivatalos makro 

prognózisaiban látható gyorsulás az EU csatlakozás, euro-bevezetés és a 

világgazdasági tendenciák optimista interpretációját tükrözik. Ezen kívül természetes 

különbség van a kormányzat nem-piaci szegmensekre vonatkozó pozitív várakozásai 

és a neoklasszikus közgazdaságtani elméletek alapuló modell paradigmája között. 

Sem a PM sem a modell prognózisa nem számít a nagy ÜHG ágazatok átlagot 

meghaladó növekedésére, de ezek termelési volumenének változására az általunk 

használt általános egyensúlyi modell alacsonyabb értékeket vár. A modellünk 

prognózisait összességében konzervatívnak tekinthetjük. 

 

Előrejelzések ágazati kutatások alapján 
Amint azt az első fejezetben tárgyaltuk az egyensúlyi modellezést tartalmi és 

módszertani oldalról is kiegészíthetik azok az egyedi ágazati kutatások, amelyek a 

KvVM megrendelése alapján jelenleg is folynak a BKÁE irányítása alatt. Az 1. 

táblázatban összefoglaltuk, hogy mely ágazatokra terjed ki a kutatási program. A 

szektorok részletes és pontos lehatárolását a TEÁOR besorolások szerint a 2. 

melléklet tartalmazza. 

Az ágazati kutatások módszertana, elemei 

A kutatás első szakaszában a feladat az ágazat jelenlegi helyzetének bemutatása. Itt 

mindenképpen hivatalos statisztikai közlések és minősített publikációk jelentik az 

elsődleges adatforrást. Ezen kívül feldolgozunk államigazgatási munkaanyagokat, 

vállalati interjúkat is, adatközléseket. Az ágazat jelenlegi helyzetének bemutatását 

                                            
12 Ez Nyugat-Európában az elmúlt évtizedekben ténylegesen is lezajlott. Természetesen az ezzel 

szemben ható átmeneti (foglalkoztatásösztönző) hatásokat is figyelembe lehet a modellben venni, de 

ezeket az elképzeléseket a modell számára operacionalizálhatóan kell megfogalmazni. 



 

© Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2005 

 

 30

minden esetben az elmúlt időszak termelési tendenciáinak leírása egészíti ki. Ezért 

az ágazati kutatások első, jelenleg lezárásához közeledő fázisában a következő főbb 

tartalmi elemeket készítik el kutatóink: 

 

1. Az ágazat gazdasági jellemzői (2001 vagy 2002-es adatok alapján) 

• az ágazat mérete; 

• szereplői; 

• termelő kapacitások. 

 

2. Az ágazat fő termékcsoportjai 

• fő piacok; 

• piaci jellemzők; 

• értékesítési csatornák; 

 

3. Eddigi termelési tendenciák 

• növekedési ütem; 

• bruttó termelés; 

• exportált mennyiség; 

• összes ÜHG kibocsátás 

 

4. Az eddigi növekedési tendenciák feltárása  

• az ágazat növekedését befolyásoló tényezők azonosítása; 

• ezen tényezők és a termelési tendenciák közötti kapcsolat szorosságának 

meghatározása 

 

Ezek a tartalmi elemek az ETS Irányelv hatálya alá tartozó szakágazatok esetében 

kiegészülnek a kereskedő kör azonosításával,13 és annak becslésével, hogy adott 

                                            
13 A direktíva hatálya alá eső tevékenységek 

Energetikai tevékenységek 

Tüzelőberendezések 20 MWth bemenő termikus kapacitás felett 

Olajfinomítók 

Kokszoló kemencék 

Vas- és acélipar 
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szakágazat összes ÜHG kibocsátásából mekkora rész származik a CO2 emisszió-

kereskedelmi rendszerbe bekapcsolódó vállalati körtől. Ez két dolgot is feltételez: 

egyrészt, hogy az államigazgatás véglegesíti azoknak a vállalatoknak a körét, 

amelyek az irányelv hatály alá tartoznak; másrészt, hogy egyedi vállalati tüzelőanyag 

felhasználási illetve technológiai kibocsátási adatokat kapnak a kutatók, melyből 

vállalati szinten tudják lehatárolni a kereskedő kört, és elkészíteni a prognózisokat. 

Mindkét feltétel bizonytalan jelenleg. A kötelezetti kör véglegesítése még nem 

fejeződött be, annak is van esélye, hogy csak a majdani CO2 kibocsátás-

engedélyeztetési eljárás hatására lehet véglegesíteni. A vállalati szintű tüzelőanyag 

felhasználási és technológia kibocsátási adatok pedig ágazatonként eltérő 

minőségben és aggregáltságban állnak rendelkezésre az általunk elérhető hivatalos 

adatforrásokból. 

 

Az első kutatási fázis lezárása után készülnek el az ágazatra vonatkozó növekedési 

prognózisok a 2002-2012 közötti időszakra. A prognózisok alapvetően az elmúlt 

időszak publikált forrásokból, hivatkozott módon elkészített, feltárt és magyarázó 

változókkal támogatott termelési tendenciáin alapulnak. Az ismert tendenciákat 

magyarázó tényezőire vizsgáljuk a kapcsolat szorosságát, és egyedi kutatások 

alapján döntjük el, hogy ezek közül bármelyik szerepe megváltozik-e a prognosztizált 

időszakban. Az ágazati prognózisok általában várható legfontosabb tartalmi 

összetevői a következők: 

 

1. Kínálati kapacitás várható alakulása 

• Meglévő kapacitások kihasználtságának alakulása 

                                                                                                                                        
Vasérc égetés, szinterezés 

Nyersvas- és acélgyártás 2,5 t/h kapacitás felett 

Ásványanyag ipar 

Cementgyártás 500 t/nap kapacitás felett 

Mészégetés 50 t/nap kapacitás felett 

Üveg- és üvegszál gyártás 20 t/nap kapacitás felett 

Agyag-, kerámia- és porcelángyártás 75 t/nap kapacitás felett 

Papíripar 

Rostpép gyártás 

Papír- és papírlemez gyártás 20 t/nap kapacitás felett 
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• Új kapacitások létesítése 

• Esetleges technológiai hatékonysági indikációk 

 

2. A jövőbeli termelési trendeket várhatóan befolyásoló tényezők 

• világpiaci kitekintés 

• alapanyag és input árak várható alakulása 

• ágazat termékösszetételének alakulása, várható áralakulás 

• értékesítési csatornák 

• fő termékekre vonatkozó import tendenciák  

• állami és EU szabályozásból eredő hatások 

 

3. Ágazati növekedési pályák meghatározása 

• indokolt forgatókönyvek 

• valószínűségek 

 

4. Az ETS vállalatok körére vonatkozó növekedési pályák meghatározása 

• más hatások érvényesülnek-e, mint a teljes ágazatban 

• prognózisok az indokolt eltérések figyelembevételével 

 

 

Az egyes ágazati kutatások további specifikus kutatási kérédseit a következőkben 

röviden ismeretjük. 

 

Villamos energia termelés 

Ebben a résztanulmányban a rendelkezésre álló energiastatisztikák segítségével 

áttekintést nyújtunk a villamosenergia-termelés és fogyasztás jelenlegi helyzetéről. 

Egyrészt bemutatjuk a villamos energia kereslet és kínálat változásainak 

legfontosabb tendenciáit a rendszerváltástól napjainkig, másrészt – a munka 

következő fázisában elkészítendő növekedési prognózis megalapozása érdekében – 

részletesen elemzzük a termelés és a tüzelőanyag-felhasználás jelenlegi 

szerkezetét. 
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• Az ország villamosenergia-fogyasztásának alakulása a 90-es évektől 

napjainkig 

• A villamosenergia-ipar kibocsátásának alakulása a 90-es évektől 

napjainkig, termelés, kapacitás, a termelési szerkezet változása 

• A villamosenergia-ágazat energiahordozó felhasználásnak szerkezete 

• Hosszú távú szerződések hatása 

• Termelői piacnyitás hatása a közcélú erőművekre 

• Import kapacitások 

• Szabályozás hatása 

 

Távhő termelés és szolgáltatás 

A távhőszektor speciális keresleti jellemzőkkel bíró energiaszolgáltató ágazat, amely 

a nagy tüzelőberendezések és fosszilis energiafelhasználás miatt számottevő ÜHG 

kibocsátó. Ezért erről a szektorról is külön tanulmány készül, a következő főbb 

tartalmi elemekkel: 

• A távhőrendszer kiépítése 

• A szektor szerkezete: termelés és szolgáltatás 

• Árképzés és dotáció 

 

A távhőszektor jelene 

• A szektor szerkezete: termelés és szolgáltatás 

• A távhő piaca: a fogyasztói oldal 

• Jogi háttér (távhő, gáz, kapcsolt termelés szabályozása) 

• Árképzés 

 

A távhő jövője: kihívások és lehetőségek 

• A távhőszektor piaci helyzete: árviszonyok és versenyképesség 

• A távhőszektor Európában: Nyugat és Kelet  

• Európai Uniós szabályozás 

 



 

© Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2005 

 

 34

Földgáz fogyasztás 

A háztartások jelentős ÜHG kibocsátók, amelynek nagy része a lakások, házak 

földgázzal történő fűtéséből származik. Ezért önálló prognózist adunk erre az 

energiagazdasági szegmensre, és külön tanulmányban tárgyaljuk a háztartások 

földgáz fogyasztására ható legfontosabb tényezőket: 

• Hálózatfejlesztés 

• Hőmérséklet 

• Árak 

• Jövedelem 

• Helyettesítő termék 

• Telítődési ráta 

• Technológiai hatások 

• Kommunális és egyéb nem ipari fogyasztás 

• Termelő ágazatok fogyasztása 

 

Kőolaj kitermelés és feldolgozás 

A teljes kőolaj vertikum jelentős ÜHG kibocsátó, mind a hat ÜHG gázcsoportban 

(CO2 – közvetlen és tüzelőberendezés; CH4 – közvetlen, diffúz; N2O - 

tüzelőberendezések; PFC – tűzoltó rendszerek, oldószerek; HFC – hűtőrendszerek, 

oldószerek; SF6 – szigetelőanyagok). A tanulmány nem terjed ki a petrolkémiai 

folyamatokra, azok a vegyipari tanulmány részét képezik. A tanulmány a finomításból 

származó üzemanyagok felhasználásából származó emissziókra sem tér ki – azokat 

részben a közlekedési szektor, részben pedig az erőművi szektor kutatásai fedik le. 

Az ott becsült kereslet alakulásokat figyelembe vesszük. 

• Hazai kitermelés és ásványolaj import 

• Szállító és finomító kapacitások, kihasználtság 

• Finomítói termékek, finomítói verseny 

• A kereslet összatétele és jellemzői a fő termékcsoportok piacán 

• Export potenciál és import kihívások 
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Vegyipar 

A hazai vegyipari ágazatok egy része jelentős ÜHG kibocsátó, de túlnyomórészt az 

ETS körön kívüli tevékenységekkel. A bemutatott kép a teljes vegyiparra kiterjed: 

• kokszgyártás, 

• vegyi anyagok és termékek gyártása, 

• műanyag alapanyag gyártás, 

• műtrágya és növényvédőszer gyártás, 

• egyéb vegyi alapanyagok gyártása 

• festékgyártás 

• gyógyszergyártás 

• tisztítószerek, kozmetikumok gyártása 

• egyéb vegyi termékek 

• gumi és műanyag termékek 

 

Szénbányászat 

A kutatás a magyarországi szénbányászat elmúlt tíz évének termelését és a 

szénbányászat jelenét, valamint várható jövőjét foglalja össze. A működő bányák 

vonatkozásában a termelés szinte minden esetben valamely szenes erőműhöz 

kötött, így a bányák jövőjét az erőművek jövőjével együtt lehet csak vizsgálni. Ezért a 

szenes erőművek stratégiáját is tárgyaljuk. 

• Az ágazat mérete, szerepe 

• Az ágazat szerkezete: privatizáció hatása, tulajdonosi struktúra, 

koncentráltság 

• A szénbányászat helye és szerepe az energiaellátásban 

• A hazai bányászat lehetőségei a 21. században 

• Az integrált szenes erőművek stratégiai döntései 

 

Agyag-, kerámia- és porcelán termékek gyártása 

A kerámiaiparban ugyan előfordul folyamatalapú ÜHG emisszió az alapanyagok 

kalcium-karbonát és magnézium-karbonát, valamint szervesanyag-tartalma 

függvényében, az IPCC útmutatása ezekkel a kibocsátásokkal nem számol, azokat 
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csupán a CO2 monitoring adatai között szükséges jelezni. Ennek következtében a 

kerámiaipar szén-dioxid kibocsátása teljes mértékben tüzelőberendezések (szárítók, 

kemencék) működésének tulajdonítható, melyeket az IPCC az energiaszektorhoz 

sorol. Az ágazati sapkák meghatározásához azonban szükség van az iparágban 

működő berendezések emissziójának elhatárolására. A vizsgált szakágazatok: 

• Kerámiatermék gyártása (kivéve: építési) 

• Kerámiacsempe, -lap gyártása 

• Égetett agyag építőanyag gyártása 

Az ágazatokban felhasznált fosszilis energiahordozók arányának alakulását külön 

vizsgáljuk. 

 

Cementgyártás 

A cement fő felhasználója az építőipar, konjunktúrája jelentős mértékben az 

építőipari konjunktúrától függ. A beton ma is az egyik legjobb építőanyag. A cement 

homogén tömegtermék. Szállítása termelési értékéhez képest drága, alapvetően a 

termelés a felhasználás helyére települ. Külön kell vizsgálni a technológiai és a 

tüzelésből származó emissziókat. Ehhez a következők segítségével építjük fel a 

prognózist: 

• Építőipari növekedési várakozások 

• Bruttói termelési érték  

• Termelékenység 

• Szereplők és tulajdonosok, piaci helyzet 

• Import 

 

Mészgyártás 

A mész fő felhasználói az építőipar, építőanyagipar, acél- és alumíniumtermelés, 

valamint a papíripar. Ezért ebben kutatásban is építünk az építőipari konjunktúra 

alakulásával kapcsolatban megalapozottnak tekinthető várakozásokra. A 

mésziparban egyedi nehézségek adódnak a kutatás során. 

• Az elmúlt években a termelés hektikusan változott, ennek megfelelően a 

termelékenység változása is rendkívül ingadozó volt.  
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• Ezen kívül külön sajátosság, hogy a mészipar rendkívül koncentrált. Három, 

az ETS irányelv hatálya alá is tartozó vállalat adja gyakorlatilag a teljes 

mésztermelést. 

 

Üvegipar 

Az üvegipar két területe alapvetően a sík- és öblösüveggyártás, melyek közül 

mennyiségben és értékben az előbbi dominál. A csomagolóüveg piacon rendkívül 

jelentős az import, éles árverseny. Az előrejelzést nehezíti, hogy a cement, illetve 

mésziparral szemben az üveg nem homogén tömegtermék. A KSH termékszintű 

adatszolgáltatása is 10 termékre terjed ki. Ezek a következők: 

• Öntött, hengerelt, húzott, fúvott üveg, úsztatott üveg 

• Sajtolt és megmunkált, hőszigetelő síküveg, biztonsági üveg 

• Hajlított, megmunkált üveg  

• Egy- és többrétegű biztonsági üveg  

• Többrétegű szigetelő üveg, üvegtükör 

• Háztartási és konzervipari öbklösüveg, üveg csomagolóeszköz, asztali és 

konyhai öblösüveg  

• Kancsó, idényüveg, üvegpalack, fiola és záróeszközeik 

• Ivópohár 

• Asztali, konyhai, egészségügyi, irodai, lakberendezési üvegtermék (ivópohár 

kivételével) 

• Laboratóriumi és egészségügyi üveg 

 

Papíripar 

Az ágazatban a termelés 1988-ban érte el a mennyiségi csúcsot, ekkor 80 ezer t 

rostanyagot, 535 ezer t papírt és kartont, valamint 357 ezer t feldolgozott 

papírterméket gyártottak. A vállalatnál ekkor 12,3 ezer fő dolgozott. A tröszthöz 

összesen 12 alaptevékenységet végző gyár tartozott. A prognózis támaszkodni fog 

az azóta végbement privatizáció piaci hatásainak elemzésére. A rostanyag 

gyártásban 80, a papírgyártásban 40%-os a külföldi tőke részaránya a jegyzett tőkén 

belül. A csomagolóanyagok, háztartási, eü papírgyártásban 90%-os. A legnagyobb 
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vállalatok mind külföldi tulajdonban vannak. Az ágazatban bejegyzett gazdálkodók 

száma azonban magas (több mint félszáz). A vizsgált szakágazati tevékenységek: 

• papíripari rostanyag gyártása 

• papírgyártás 

• papír csomagolóeszköz gyártása 

• háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 

• irodai papíráru gyártása 

• tapétagyártás 

 

Kokszgyártás 

A hazai Nemzeti ÜHG-Kataszterben a kokszgyártás az acélgyártásba integrálva 

szerepel, amit indokol, hogy az IPCC által az integrált acélgyártás CO2-emissziójára 

megadott emissziós faktor (ID: 22986) tartalmazza a kokszolásból eredő kibocsátást 

is. Mi azonban a kutatás keretében a kokszgyártást külön tevékenységnek kezeljük 

az emissziók pontosabb meghatározása és előrejelzése érdekében, mivel a termelt 

koksz mennyisége nem minden évben azonos az acélgyártás során felhasznált 

mennyiséggel. Hazánkban kokszgyártással kizárólag a DUNAFERR-DBK Kokszoló 

Kft. foglalkozik. A vállalattól kapott adatokat saját kutatásainkban feldolgozva önálló 

ÜHG prognózist készítünk. 

 

Acélgyártás 

Hazánkban jelenleg kétféle technológiával folyik acélgyártás. Integrált acélgyártást a 

DUNAFERR Dunai Vasmű Rt. végez, míg elektroacél-gyártással az Ózdi Acélművek 

Kft. foglalkozik. (Akutatás időszakában a DAM sorsa még bizonytalan, több mint két 

hónapja nem üzemel.) A két technológia alapvetően különbözik egymástól mind a 

felhasznált alapanyagokat, mind a technológiai eljárásokat, mind a fajlagos 

kibocsátásokat tekintve, ezért a kutatás során külön tárgyaljuk őket. Az integrált 

acélgyártásnál külön kitérünk a kohógáz magas CO2 tartalmából adódó emissziós 

értékekre, az ebből adódó szabályozási feladatokra, tárgyaljuk az ebből származó 

emissziók érzékenységét az ETS szabályozás alternatív kimeneteire. Az acélipari 

kutatás kitér a meleghengerművek hevítőkemencéiből származó emissziókra is. 
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Hulladékgazdálkodás 

A kutatás a hulladékok lerakásából és elégetéséből származó üvegházgázok (szén-

dioxid és metán) hazai kibocsátott mennyiségeit becsüli meg a vizsgált időszakra. A 

kutatás módszertani lépései: 

• Az ÜHG-k kibocsátása folyamatának feltérképezése: mely hulladékfrakciókból 

melyik hulladékkezelési eljárás során hogyan keletkeznek ÜHG-k 

• A hulladéktermelés trendjeinek meghatározása a vizsgált időperiódusra: 

o A keletkezett hulladékmennyiség alakulása 

o A hulladék összetételének változásai 

o Az ÜHG-forrás hulladékok mennyiségének alakulása [a) és b) alapján 

számítható] 

o A hulladékkezelés eszközei (lerakás, lerakáshoz kapcsolódó biogáz-

kezelés, égetés, komposztálás) arányának alakulása 

• Az ÜHG kibocsátás számítása [az 1. és 2.c) és d) pontok alapján kalkulálható] 

• A lerakásból származó metán-emisszió számítása az IPCC Guidelines alapján 

• Az égetésből származó szén-dioxid-kibocsátás számítása 

 

Szennyvíz kezelés 

Az ágazati kutatás legfontosabb input adatai: 

• Nem csatornázottak aránya % 

• Nem csatornázottak száma (fő) 

• Szikkasztott szennyvizek aránya % 

• Fajlagos BOI (g/fő/nap) 

• Fajlagos vízfogyasztás (l/fő/nap) 

• Termelt szennyvíz / fogyasztott víz % 

• Fajlagos szennyvíztermelés (l/fő/nap) 

• A szikkasztó aknában maradó szennyvíz aránya % 

• A szikkasztó aknában maradó szennyvíz mennyisége (m3/fő/év) 

• Fajlagos BOI a szikkasztó akna szennyvizében (g/m3) 

 

Kiemelten vizsgált szakágazati szennyvíz kibocsátási adatok: 

• Húsfeldolgozás 
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• Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás 

• Növényi, állati olaj gyártása 

• Tejfeldolgozás 

• Tejtermék gyártása 

• Jégkrém gyártása 

• Keményítő gyártása 

• Desztillált szeszes ital gyártása 

• Etilalkohol gyártása 

• Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása 

• Sörgyártás 

• Malátagyártás 

• textilipar 

• Papíripari rostanyag, papír gyártása 

• Papírtermék gyártása 

• Kőolaj feldolgozás 

• szerves kémia 

• gumi termelés 

Ezen kívül külön vizsgáljuk a közcsatornába és szikkasztásra kerülő volumeneket. 

Így összességében az IPCC módszertannak megfelelő ÜHG elszámolások alapján 

készítjük el az ágazat emissziós prognózisát. 

 

Közlekedés 

A közúti közlekedésből ered a közlekedési szektor ÜHG-kibocsátásainak túlnyomó 

része (2001-ben 97,56 %-a, 2002-ben kb. 97,75%-a). Ennek megfelelően az 

előrejelzés készítésekor elsősorban a közúti ágazatra koncentrálunk. Vizsgáljuk az 

üzemanyag felhasználás összetételének alakulását: 

• Földgáz 

• LPG 

• Benzin 

• Gázolaj 
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Elemezzük, hogy a közúti közlekedés növekedése milyen távol van a telítődési 

ponttól, és hogy milyen tényezők befolyásolják a közúti közlekedési célú üzemanyag 

felhasználás alakulását. 

 

Mezőgazdaság 

A mezőgazdaság fokozatosan csökkenő jelentőségű szektor a nemzetgazdaságban, 

legalábbis gazdasági szemszögből. Ezt támasztja alá, hogy közel felére csökkent a 

mezőgazdaság részesedése a GDP-ből 1991 és 2001 között. 

 

A kutatás első fázisában összefoglaljuk a termelő kapacitásokban bekövetkezett 

változások tendenciáját: 

• mezőgazdasági termőterület változása 

• az állatállomány alakulása 

 

Ezután a növekedési tendenciák feltárása a feladat. Két tényezőt kell figyelembe 

venni 

• A földprivatizációt 

• És az EU-csatlakozást 

 

Az ágazati ÜHG prognózisokat az IPCC által megadott metodológia szerint készítjük 

el: 

1. Állatállomány ÜHG kibocsátása 

2. Rizstermesztés ÜHG kibocsátása 

3. Mezőgazdasági eredetű égetések ÜHG kibocsátása 

4. Talajok ÜHG kibocsátása 

5. Az erdőállomány változásából fakadó ÜHG kibocsátás vagy elnyelés 

6. A természetes növényzet felszámolásából adódó ÜHG kibocsátás 

7. A felhagyott és visszavaduló mezőgazdasági területek ÜHG elnyelés 

8. A talaj széntartalmának változása 

 

További kutatási feladatok: 

A számítás jelenlegi állása szerint a mezőgazdasági konverziók hatása nem szerepel 

kellő súllyal, melyet a továbbiakban kívánunk pontosítani. 
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Ki kell alakítani a 2012-ig terjedő időszakra a mezőgazdaság jövőképét. Ezt 2-3 

szcenárió megfogalmazásával képzeljük el. Ezen szcenáriók mentén fogjuk 

megfogalmazni a mezőgazdasági termelési struktúrák várható alakulását és az ebből 

adódó ÜHG kibocsátásokat. A szcenáriók kialakításánál figyelembe kívánjuk venni 

az EU csatlakozás várható következményeit és a hazai politikai preferenciák 

prioritásait, valamint hazán természeti-környezeti adottságait 

 

Következtetések 
A kutatási program jelenlegi stádiumában már rendelkezésünkre áll az ágazati 

kapcsolatok mérlegadataival feltöltött általános egyensúlyi modell nemzetgazdasági 

ÜHG kibocsátási prognózisa. Ezt húsz önálló ágazati kutatás egyedi ÜHG 

prognózisai fogják kiegészíteni. Vagyis a kutatási program mindenképpen 
legalább két eltérő ÜHG kibocsátási számsort eredményez majd.  
 

Várakozásaink szerint a makromodell prognózisa jelzi előre a magasabb emissziós 

értékeket, mert az a 2001. évi emissziók alapján számolt ÜHG kibocsátási 

együtthatókkal dolgozik. Ezzel szemben az ágazati kutatások számos ÜHG 
elhárítási opciót fognak becsatornázni, amelyek vagy jelenleg folyó beruházások 

hozadékai, vagy a következő nyolc-tíz éves időszak piaci és szabályozási 

folyamatinak lesz a következménye. 

 

Az ÜHG kibocsátásokra vonatkozó két szélső prognózis sok további 
forgatókönyvre bontható, amit sokszor nem is lehet elkerülni. Láttuk, hogy a makro 

modell előrejelzését is csak bruttó ÜHG emisszióra tudtuk elkészíteni, mert nincs 

adatunk a nyelők negatív kibocsátásainak várható alakulásáról. Ha nettó ÜHG 

számot akarunk, akkor feltevéseket kell tenni a nyelők hozzájárulásáról, ami 

független forgatókönyveket eredményez. Az ágazati kutatások sokkal több kutatási 

bizonytalanságot hoznak be a képbe, ezért abból az irányból „csipkésebb” lesz a 

kép, kevésbé lehet elkerülni a forgatókönyvek alkalmazását. 

 

Az egyensúlyi modell által előrejelzett pálya szerint a bruttó ÜHG kibocsátás a 

bázisként vett 2001. évi 79,5 millió tonna CO2 egyenértékről 2012-re 101,9 millió 

tonnára nő. A Kiotói Jegyzőkönyv teljesítési időszakában, azaz a 2008 és 2012 



 

© Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2005 

 

 43

közötti ötéves időszakban a bruttó ÜHG emisszió átlaga 97,2 millió tonna CO2 
egyenérték. Ez elmarad Magyarország kiotói vállalásától, amely kb. 105 millió 
tonna CO2e. Ha a nyelők hatását is figyelembe vesszük, akkor a nettó 

összkibocsátás ennél várhatóan kisebb lesz. 

 

 
6. ábra: Magyarország ÜHG kibocsátásának alakulása 1985-2002 között, a Kiotói 
Jegyzőkönyvben 2008-2012 között elfogadott ÜHG kibocsátási kerete, és FEIM modell által 
előrejelzett bruttó ÜHG kibocsátások alakulása 2002-2012 között 
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Az általános egyensúlyi modell alkalmas arra, hogy az ÜHG kibocsátásokra irányuló 

eszközök szabályozási hatását visszacsatolja a prognózisba. Például alapvető 

modellezési igény, hogy 2005 után, különösen 2008 után ne szerepeljen szabad 

hozzáférésű jószágként a modellben a CO2 kibocsátás, hiszen a legnagyobb 

kibocsátók számára ez már korlátos termelési tényező lesz.14 Például egy P 

nagyságú CO2 kibocsátási adó jól helyettesíti a modell körülményei között a P 

nagyságú kvótapiaci árat. Ezért további modellfuttatások során tervezzük annak 

                                            
14 Ez akkor is igaz, ha a CO2 kibocsátási kvótákat teljes egészében ingyenesen kapták meg. Lásd: 

Montgomery (1972), Cramton-Kerr (2002) 
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vizsgálatát, hogy a CO2 kibocsátást sújtó adó beépítése hogyan hat vissza a 
CO2 kibocsátásokra. A modell egyenletrendszerei alapján egyértelműen a jelenleg 

prognosztizált kibocsátási értékek csökkenését várjuk ettől. 
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