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Tavaly, az ENSZ emisszió csökkentésében és a széndioxid-kereskedelemben érdekelt felei nem 

tudták megismételni Koppenhágában a johannesburgi földcsúcs 2002-es sikerét. Nem született a 

nemzetközi kapcsolatokban olyan új szerződés, viszonyítási pont és protokoll, ami garantálná, hogy a 

2012-ben lejáró kiotói egyezmény után 2050-re az 1990-es széndioxid-kibocsátás 50 százalékára 

csökkentenénk a kibocsátásunkat.  

A tanulmány elsősorban arra a kérdésre keresi a választ, hogy a nemzetközi emisszió 

kereskedelem piaci keretei mennyire szilárdultak meg az elmúlt öt évben ahhoz, hogy a gazdasági válság 

után források után kutató tagországok ne lehetetlenítsék el piaczavaró magatartásukkal, illetve a piacon 

keletkező haszon valóban környezetvédelmi minőséget generál-e? Az elemzés nem pusztán az egyes 

jelentős kibocsátó országok álláspontjának átalakulását és a klímavédelmi eszközrendszer változását 

értelmezi, hanem arra is választ próbál adni, hogy a kérdést leginkább meghatározó elvek, normák és 

eszközök szintjén miért nincs még megállapodás a részes felek között. 
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átalakulását és a klímavédelmi eszközrendszer változását értelmezi, hanem arra is választ 

próbál adni, hogy a kérdést leginkább meghatározó elvek, normák és eszközök szintjén miért 

nincs még megállapodás a részes felek között.  

A tanulmány szerzője elsősorban egy olyan rendszerként tekint a széndioxid-kvótákkal 

kereskedő piacra, amely a nemzetközi megegyezés, bizalom és politikai optimizmus alapján 

jött létre, és próbálja összekötni a gazdasági fejlettségükben és fogyasztói kultúrájukban 

alapvetően eltérő szinten álló, mégis ebben a kérdésben hasonló érdekeltséggel rendelkező 

partnereket. A cikk abból a hipotézisből indul ki, hogy a karbonpiacról szóló nemzetközi 

megegyezés alapja nem az, hogy a kvóták kereskedésre révén radikális mértékben és azonnal 

csökken a légkörbe bocsátott CO2 mennyisége, hanem az, hogy a folyamatos csökkenés 

gazdaságilag és társadalmilag a lehető legkisebb költséggel és kockázatokkal megvalósítható. 

Másrészt a globális térben meghatározó politikai aktorok többsége egyre inkább érdekelt egy 

gyorsuló emisszió-csökkentést elősegítő megegyezés elfogadásában. 

A környezetvédelemről szóló nemzetközi és hazai politikai diskurzus 

fogalomrendszere alapvetően keveset változott a kilencvenes évek óta.1 A globális felmelegedés 

okairól, a kibocsátó országok felelősségi köreiről szóló vita, szóhasználatát tekintve 

differenciálódott, de az érvek szintjén minden jelentős kibocsátó ország megmaradt a 

gazdasági fejlettségét és rövidtávú érdekeit tükröző racionális logikánál.2 A nyilvánosságban 

követhető politikai és szakmai vita tehát az elmúlt években pont az érvelés ok-okozati 

viszonyain tudott keveset változtatni. Nincsenek stabil szerepek a klímaváltozás politikai 

dramaturgiájában, hiszen az Egyesült Államok a fogyasztási szerkezetváltást tekintve sajátosan 

követi a green new deal hívószavát, és a korábban „fejlődőknek” tartott országcsoport tagjai is 

egymástól alapjaiban eltérő emissziós stratégiát követnek a gazdasági növekedés 

fenntartásáért, vagy éppen a társadalmi ellentétek tompításáért. Ugyanis a klímavédelmi 

politika ma már nem csak integrálttá vált, hanem a munkahelyteremtés, a növekedés vagy 

éppen turizmus szakpolitikáiban támaszt számon kérhető elvárásokat.3  

                                                                                                                                                     
Intézetének adjunktusa. Doktori disszertációját az Európai Unió környezetpolitikájának hazai hatásai címmel az 
ELTE ÁJK Politikatudományi tanszékén írja. 
1 A tanulmány elkészítésekor, a nemzetközi környezetpolitikai rezsimek és intézmények működésének leírásához 
nagy haszonnal forgattam: Bella Györgyi - Boda Zsolt - Pató Zsuzsanna: Magyarország a nemzetközi 
környezetpolitikában (L’Harmattan, 2008.) kötetét valamint Bíró Dávid: A globális felmelegedés politikatörténete 
(Napvilág Kiadó, 2003.) című munkáját. 
2 „Geheimer Mitschnitt enthüllt Eklat bei Klimagipfel”. Der Spiegel, 2010. május 5. 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,692471,00.html, internetről letöltve: 2010. május 1. 
3 A Heinrich Böll Alapítvány és a WorldWatch Intitute közös kutatásában (http://www.worldwatch.org/node/5925) 
csak az épületek összenergia-hatékonyságára vonatkozó EU irányelvek átdolgozása révén 2020-ig félmillió új 
munkahely megszületésével számolnak. 
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Amennyiben a probléma tárgyalásakor folyamatosan joggal hiányolhatjuk a 

transzparencia emisszióra vagy az elszámolható kvótákra vonatkozó hiteles adatait és 

összefüggéseit, akkor azon sem csodálkozhatunk, hogy az egyes meghatározó kibocsátó 

országok egyre kevésbé megítélhetőek pusztán a károsanyag-kibocsátásuk alapján. A 

nemzetközi kapcsolatok terepén a leegyszerűsített szerepek csak az összeesküvés-elméleteket 

vagy az önkényesen deduktív magyarázatokat támaszthatják csak alá. Aki a munkahelyeket 

vagy a stabil gazdasági növekedést félti a fenntarthatóságtól, az ezzel az állásponttal 

többségében pont belpolitikai támogatottságát erősítheti. Azaz bármelyik szereplő viselkedése 

a széndioxid piacon, vagy a kiotói megállapodás új formájának kialakításában csak összetett 

szempontrendszer alapján értékelhető. Ebben a politikai folyamatban és/vagy fejlődésben a 

széndioxid-kibocsátással kapcsolatos adatok hitelessége vagy az emissziót modellező 

elképzelések valóságtartalma láthatóan gyengíti egy „markáns” új egyezmény létrejöttének 

lehetőségét. Ebben az évtizedek óta lassan fejlődő megegyezésben a legfrissebb politikai 

nyilatkozatok tanúsága szerint az Európai Unió (EU) 30, majd 50 százalékos kibocsátás 

csökkentést vár el tagjaitól, mégis a tavalyi koppenhágai klímacsúcs sikertelensége vagy a 

széndioxidkvóta kereskedelemben mutatkozó anomáliák, az emisszió csökkentését célzó 

protokoll reprezentativitása vagy lefedettsége mégis komoly hiányosságokat mutat.4 A 

koppenhágai ENSZ-találkozó pedig pont arra tett kísérletet, hogy a gazdasági világválság 

közben egy olyan növekedés alapját alapozhassa meg, ami garantálja a klímaváltozás emberei 

tevékenységből fakadó negatív hatásainak jelentős visszafogását.5 

 

Vitatott adatok 

 

Az EU belső piaca tökéletes nemzetközi terep ahhoz, hogy egy környezetvédelmi 

problémakör jelentőségének változását szakpolitikailag követhessük, hiszen a közösség tagjai 

merőben más attitűdök alapján próbálnak megvalósítható és fenntartható kompromisszumot 

kötni egymással. Egy integrált, de mégis maximálisan önálló szakpolitika legnagyobb 

gyengesége, ha képtelen a célkitűzéseit alakító folyamatokról – esetünkben a valós kibocsátás 

                                                 
4 A tanulmány terjedelmi okoknál fogva nem foglalkozik részletesen a klímavédelem történetével, és csak részben 
érinti az érintett intézmények működését. Annyit érdemes megjegyezni, hogy az emisszió kereskedelem alapjait 
érintő legfontosabb, nemzetközi szerződésben garantált kezdeti célok az 1992-ben, Rio de Janeiróban elfogadott 
klímaváltozási keretegyezményben és az 1997-es kiotói egyezményben találhatók. 
5 Nigel Lawson: „Copenhagen will fail – and quite right too”. The Times, 2009. november 23. 
A konzervatív politikus áttételesen alátámasztja Kína érvelését azzal, hogy hangsúlyozza: a kiotói vállalásainkat is 
csak azzal tudtuk teljesíteni, hogy a fejlett világ széndioxid-kibocsátását keletebbre exportáltuk. A szerző racionális 
politikai érvei befolyásolhatták az Egyesült Államok Koppenhágában mutatott kihátráló magatartását. 
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vagy éppen annak csökkentése mértékről – pontos képet alkotni. Az éghajlatvédelemmel és a 

karbonpiaccal foglalkozó szakirodalom talán ebben a kérdésben a legmegosztottabb. A globális 

felmelegedés napjainkban tapasztalható mértékének hiteles meghatározásában kiemelkedő 

szerepet játszik az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testülete (IPCC- Intergovernmental 

Panel on Climate Change), amely 2008-ban három százalékos szén-dioxid kibocsátás 

növekedést regisztrált. Amíg a fejlett európai ipari országok többségében sikerült 

visszaszorítani emisszió mértékét, addig az Egyesült Államokban két százalékos, Kínában 

pedig 7,5 százalékos emissziós növekedést mutattak ki. A legnagyobb szennyező országok 

kibocsátási értékeiről rendszeresen egymásnak ellentmondó híreket lehet olvasni, hiszen ma 

már nem csak az IPCC, hanem több neves kutatóintézet és NGO is publikál ilyen adatokat.  

Idén januárban derült ki, hogy a neves testület olyan radikális következményekkel 

számolt 2007-ben kiadott jelentésükben, amelyeket valójában nem lehet bizonyítani a jelenleg 

zajló folyamatok értelmezésével. „Az ügy akkor vett új fordulatot, amikor az ENSZ-testület 

beismerte, hogy tudományosan kevésbé megalapozott adatok kerültek be a jelentésbe, és a 

2035-ös évszám valóban túlzás (a gleccserek teljes eltűnésének dátumaként – a szerk.)”.6 A 

koppenhágai találkozó hangulatát az is meghatározta, hogy a Sunday Times megvádolta az 

IPCC-t azzal, hogy a jelentése nélkülözte az igazán alapos tudományos háttérvizsgálatot, és 

„enélkül valószínűsített kapcsolatot a klímaváltozás és a természeti katasztrófák gyakoribbá 

válása között”.7 Ilyen körülmények között látható, hogy a nagy mérföldkőnek szánt 

klímavédelmi csúcstalálkozók is ellehetetlenülhetnek pusztán csak a folyamatok megítélésének 

ellentétei alapján.  

Az Egyesült Államok Energia Információs Hatósága által 2009-ben közzé tett adatok 

szerint például 2,8 százalékkal csökkent az energiaiparral kapcsolatos széndioxid-kibocsátás 

2008-ban.8 A másik nagy kibocsátó, Kína esetében is találhatunk a növekedést differenciáló 

adatokat, hiszen tavaly pont a Nature című szaklapban megjelent tanulmány bizonyította, hogy 

az ország növényzete és talaja 1980 és 2000 között annyi széndioxidot nyelt el, amennyi 

megfelel a kínai kibocsátás 28-37 százalékának.9 

                                                 
6 Stöckert Gábor: „Megbízhatók az ENSZ klímaszakértői?”. Index.hu, 2010. január 31. 
http://index.hu/tudomany/klima/2010/01/31/megbizhatok_az_ensz_klimaszakertoi/,  internetről letöltve: 2010. 
június 17. 
7 Richard Black: „UN climate body admits 'mistake' on Himalayan glaciers”. BBC, 2010. január 10. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8468358.stm, internetről letöltve: 2010. június 20. 
8  „Csökkent az USA CO2 kibocsátása”. MTI, 2009. május 23. 
9 „Greenhouse gases: Hanging in the balance”. Nature, 2009. április 29. (A kedvező adatok mögött álló erdősítést, és a 
mezőgazdaságból élő népesség vidékről városba áramlásának hatásait feltételezik a kritikusok, ami messze nem 
kompenzálhatja a 2030-ig valószínűleg megduplázódó széndioxid kibocsátást.  
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A tendenciákat pont azért nehéz meghatározni, mert az IPCC prognózisa szerint három 

százalékkal csökkent az esőerdők és óceánok, fölös széndioxidot megkötő képessége, ami a 

klímahőmérsékletet az idei évben 2-6 százalékkal növelheti meg. A légkör felmelegedése ellen 

folytatott harcban Dánia érte el a legjobb eredményt, ahol nyolc százalékkal tudták 

visszaszorítani a szennyezés mértékét, míg Németországban és Nagy-Britanniában három, 

Franciaországban két százalékkal.10 Mivel az ezredforduló után évente átlagosan három 

százalékkal nőtt globálisan a szén-dioxid-kibocsátás, a Nemzetközi Energiaügynökséget is épp 

az lepte meg, hogy éppen ennyivel csökkent a klímaváltozás legfőbb kiváltójának számító szén-

dioxid kibocsátása is. A kibocsátásban meghatározó országokra vonatkozó adatok nem 

egyértelműek. A csökkenést a kutatóintézetek és hiteles adatokat közlő nemzetközi szervezetek 

többsége elsősorban a gazdasági termelés, és a fogyasztás visszaesésével magyarázza, ami 

joggal emlékeztet a nyolcvanas évek végén megismert, térségünkben bekövetkezett gazdasági 

átalakulás következményeire.  

A globális felmelegedés mérséklése érdekében meghozott erőfeszítések hátterében a 

hetvenes évek óta olyan alapkérdéseket találunk, amelyek megosztják a tudományos, politikai 

és gazdasági eliteket. Egy-egy témával kapcsolatos szkepszis évtizedenként végig fut az érintett 

„közösségeken”, és az eltérő fogalomhasználat és normarendszerek okán csak nagyon lassan 

születnek megvalósítható közmegegyezések, amelyek a későbbiekben ráadásul bármikor, 

bármilyen alapon megkérdőjeleződhetnek.  

Korábban a nyilvánosságban tapasztalható vitákban a természettudományok részéről a 

meteorológia képviselői ragaszkodtak ahhoz az álláspontjukhoz, hogy elsősorban egy 

földtörténeti ciklus tüneteit érzékeljük globális felmelegedésként. A zöld mozgalmak 

nemzetközi „kórusa” a másik oldalról állította, hogy az ipari forradalom óta kibocsátott 

széndioxid mennyisége meghatározza a légkör gyorsuló felmelegedését. Az állóháborúból – 

csak manapság látszik igazán – a környezetvédők csak csatákat nyertek, de háborút nem. A 

koppenhágai klímacsúcs idején ismét az összes korábbi szakpolitikai konszenzus 

megkérdőjeleződött, és az előre borítékolható sikertelenség bizonyítja talán leginkább, hogy az 

érvrendszer az emissziós csökkentést támogatók és az abból kimaradók között alig változott 

valamit.11  

                                                 
10 Seth Borenstein: „So viel Kohlendioxid wie nie in der Luft”. Die Welt, 2008. szeptember 26. 
http://www.welt.de/wissenschaft/article2495614/So-viel-Kohlendioxid-wie-nie-in-der-Luft.html, internetről letöltve: 
2010. május 1. 
11 Leslie H. Gelb: „We Just Saw the Future”. The Daily Beast, 2009. december 22., 
http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2009-12-20/the-new-global-hierarchy/full/, internetről letöltve: 
2010. június 20. 
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Minden szereplő normaszinten hiteles érveléssel rendelkezik ahhoz, hogy magatartását 

alátámassza/bizonyítsa, hiszen például „aki eddig nem szennyezett”, azt az eddig szennyező 

nem kényszerítheti morálisan semmire. A széndioxid-csökkentésben érdekeltek csak annyit 

tehetnek, hogy új eszközök létrehozásával motiválják a globális felmelegedés elleni 

együttműködésben való részvételt, másrészt morálisan megpróbálják ellehetetleníteni a 

kimaradók érvelését. Azonban a felmelegedést kiváltó okokról folytatott évtizedes vita jelenlegi 

ellehetetlenülése mutatja, hogy ilyen körülmények között a kvóta piac – hiányosságai ellenére 

is – a leghatékonyabb eszköz, amivel a legnagyobb emisszió-csökkentés az együttműködő felek 

között elérhető. 

Barack Obamától nem várhatjuk el, hogy az amerikai társadalom attitűdjeit az 

egészségügyi reform elfogadtatása után más rendszerekhez való hozzáállás tekintetében is 

gyorsan meg tudja változtatni.12 Sőt a jelenlegi helyzetben az is kérdéses, hogy az Obama-

adminisztráció képes lesz-e egyáltalán orientációváltást megalapozni a republikánusok 

megrögzött „klíma-racionalitása” mellett is. Valószínűleg már ez is komoly eredmény lenne. 

Ahogy Kínától se várhatjuk, hogy a szennyezésre ne olyan lehetőségként tekintsen, ami a 

gazdasági növekedése alapja lehet mindaddig, amíg ez – ha nem is fenntartható – de tartós 

növekedést eredményezett.  

Egy valóban érzékelhető, trendváltást eredményező nemzetközi klíma-megállapodás 

vontatottságának láttán első hallásra talán furcsa lehet, de az ökológiai szempontok az elmúlt 

20-30 évben integrálódni tudtak nem csak az EU, hanem a nyugati világ szempontjából 

kereskedelmileg fontos területeken is. Ez a folyamat megalapozta az Unió vezető szerepét a 

széndioxid-csökkentésért folytatott harcban, és ha lassan is, de mindez átszabja a 

világkereskedelem karakterét és szabályrendszerét is. Így a széndioxidkvóta-kereskedelem egy 

olyan uniós piaccá válhat, amely tökéletesen illeszkedik ahhoz a trendhez, amelyben már a 

kilencvenes években több millió munkahely született a kontinensen a hulladékgazdálkodás 

vagy akár a megújuló energiaforrások fejlesztésének támogatásával.13 Mint látni fogjuk a piac 

kereteit úgy határozták meg, hogy a kibocsátási szintek, és az eladó illetve vevő országok 

érdekeltek legyenek az együttműködésben, illetve a disztribúció „igazságossága” a felek 

                                                 
12 James C. Caprenta: „The New Middle Class Contract”. National Affairs, 2009. november 
http://www.nationalaffairs.com/publications/detail/the-new-middle-class-contract, internetről letöltve: 2010. június 
13. 
13 Michael Renner: „Worldwatch Report: Green Jobs: Working for People and the Environment”. Worldwatch 
Report, 2010. http://sustainability.wfu.edu/wp-content/uploads/2010/02/Worldwatch_Green-Jobs-Working-for-
People-and-Environment-Report-2009.pdf, internetről letöltve: 2010. június 27. 
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számára egyaránt haszonnal kecsegtessen.14 Az elmúlt 4-5 év széndioxid-kereskedelmi 

hullámzásait tapasztalva nem lepődhetünk meg azon sem, hogy ezen a piacon is meghatározó 

szempont a bizalom és a tisztességes piaci magatartás kérdése.15 Erre a piacra is rányomta 

kritikai bélyegét az NGO szektor azzal a jogos felvetéssel, hogy a károsanyag-kibocsátásunkat 

olyan „termékké” tettük, amivel áttételesen gerjesztjük annak újraképződését, azonban talán 

ami igaz volt a hulladékgazdálkodásban, nem feltétlenül ismétlődik meg a karbonpiacon.16  

 

Az ökológiai piac átalakuló normarendszere 

 

A fenntarthatóság minimuma ökológiai normaként épült be a piac és az demokratikus 

kormányzás eszközrendszerébe, még akkor is, ha ennek gyakorlati érvényesülését csak ritkán 

tudjuk tetten érni a társadalmi normák átalakulásában is, vagy akár a széndioxid kibocsátási 

célok gyakorlati megvalósulásában. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) beszédes 

adatai szerint az EU elsőként csatlakozott 15 tagországában az elmúlt évben 2007-hez képest 

1,3, az 1989-90-es bázisévhez viszonyítva pedig 6,2 százalékos volt a csökkenés a globális 

felmelegedést okozó gázok kibocsátásában.17 Ez az eredmény már tükrözi, hogy az EU-nak 

piaci eszközökkel sikerült – ha nem is trendfordító – eredményeket elérnie, azaz a 

széndioxidkvótákkal való öt éves kereskedés nem azt eredményezte, hogy a profitérdek az 

eredeti célkitűzést ellehetetlenítette. A hetvenes évek óta az Unió rendszeresen azzal a 

technikával kezelte a környezetvédelmi problémák egy részét, hogy egyszerűen egy új piaci 

rendszert vagy szolgáltatási formát talált ki az adott kérdés megoldására. A kritikusok szerint 

azonban ezzel a módszerrel a Közösség csak időt nyert, mint például a 

hulladékgazdálkodásban, ahol napjainkig nem teljesült az az eredeti célkitűzés, miszerint 

kevesebb hulladék keletkezzen a fogyasztásunk következményeként.  

A kvótakereskedelem hiányosságai és a visszaélések ellenére úgy tűnik az emisszió 

mérséklése egyre kevesebbe kerül a fenntartható növekedésre törekvő feleknek, azaz egyre 

olcsóbban képesek széndioxid-kibocsátásukból fakadó kötelezettségeiknek eleget tenni. Ezen 

                                                 
14 A széndioxid-kereskedelem kapcsán az elmúlt években a méltányosság és az igazságosság kereteit több területen 
is joggal kritizálták a környezetvédelemmel foglalkozó NGO-k, de látható egy olyan elmozdulás is, ami pont ezeknek 
a piacoknak az elfogadottságát és legitimitásának erősségét mutatja. Ez az átalakulás jellemző volt korábban a zöld 
mozgalmakra akkor is, amikor a hetvenes és nyolcvanas években „megtanulták elfogadni” a gazdasági alapú 
környezetpolitikát preferáló nemzetközi intézmények kompetenciáját és tekintélyét. 
15 Lesi Mária - Pál Gabriella: A széndioxid emisszó kereskedelem elméleti alapjai és európai uniós szabályozása. PM 
Kutatási füzetek 11. szám, 2005. 
16 Susanne Hempen: Az Európai Unió és a hulladékgazdálkodási politika. Magyar Természetvédők Szövetsége, 1998. 
17 „A kiotói vállalás kétharmadánál tart az EU”. Bruxinfo, 2010. június 3. http://bruxpublic.provision.k-
systems.hu/cikk/20100603-a-kiotoi-vallalas-ketharmadanal-tart-az-eu.html, internetről letöltve: 2010. június 20. 
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csak erősít az a hatás, hogy az Európai Bizottság legfrissebb, 2010-ben megjelent adatai szerint, 

a nemzetközi gazdasági válság okozta termeléscsökkenés miatt a két évvel ezelőtt becsült 

hetven milliárd euróval szemben, most már csak évi 48 milliárdba kerülne a kibocsátások húsz 

százalékos leszorítása.18  

A friss uniós adatok nyilvánosságra hozatala mögött valószínűleg az a bizottsági 

kommunikációs stratégia húzódik meg, hogy a tagországok finanszírozhatónak ítéljék meg az 

egységesen húsz százalékról, harminc százalékra növelt közösségi emissziós kibocsátás-

csökkentés mértékét. Az EU ezzel akar példát mutatni annak elérése érdekében, hogy a 

koppenhágai klímatalálkozó sikertelensége után a 2012-ben lejáró kiotói megállapodást egy új 

és megvalósítható szerződés kövesse.19 A gazdasági válság egyik – talán – záró fázisával 

küszködő tagországokat megosztja a Bizottság ambiciózus tervezete, hiszen a szegényebb, 

elsősorban még eladásban érdekelt keleti tagok meg akarják őrizni eddigi előnyös 

pozícióikat.20 A gazdasági szakértők a nagyobb uniós vállalások hatásait vitatják, és azt 

prognosztizálják, hogy a termelő kapacitások az unió határain kívülre telepítésével a 

munkanélküliség adatai romlanának tovább, ami különösen érdekes megállapítás a korábban 

vázolt munkahely-teremtési kapacitások megerősödésének céljához képest.  

A környezetvédelemmel foglalkozó nemzetközi civil szervezetek, elsősorban a 

Greenpeace és a WWF (World Wide Fund for Nature, Természetvédelmi Világalap), a bátrabb 

kibocsátás-csökkentés hátterében a környezetbarát termelés felfutásának lehetőségét látják, 

amely ráadásul munkahelyteremtéssel is együtt jár.21 

A gazdasági világválság idején napvilágot látott politikai programok, víziók szinte 

mindegyikében szerepelt a Green New Deal hívószava, furcsa mód olyan tekintélyes országok 

esetében is, akik nem csatlakoztak a gyakorlatban az ENSZ klímavédelmi programjához. A 

koppenhágai klímacsúcs végeredménye tükrében viszont láthatjuk, hogy ehhez még 2010-ben 

is alig társíthatók olyan gazdasági és technológiai programok, amelyek a minimális előrelépést 

ország-specifikusan garantálni tudnák. A környezetpolitikából 30-40 év után önállósuló 

                                                 
18 „Nem hívei a kormányok a becsvágyóbb klímavállalásnak”. Bruxinfo, 2010. június 14. 
http://www.bruxinfo.hu/index.php?lap=dokument/dokument&dok_id=27035, internetről letöltve: 2010. augusztus 
13. 
19 „Hedegaard visszavonulót fúj a klímacélokkal kapcsolatban”. Euractiv, 2010. május 28. 
http://www.euractiv.hu/gazdasag/hirek/hedegaard-visszavonulot-fuj-a-klimacelokkal-kapcsolatban-002798, 
internetről letöltve: 2010. június 20. 
20 „The Prince of Wales's EU Corporate Leaders Group on Climate Change”. European Commission, 2010. május 17. 
http://www.cpsl.cam.ac.uk/pdf/Communication%20Reaction%20to%20Commissioner%20Hedegaard.pdf, internetről 
letöltve: 2010. június 11. 
21 „Industry myths blocking an EU 30% emissions cut”. Greenpeace, 2010. május 25. http://www.greenpeace.org/eu-
unit/press-centre/policy-papers-briefings/debunking-industry-climate-claims-25-05-10, internetről letöltve: 2010. 
június 20. 
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globális felmelegedés elleni uniós harc szakpolitikai karakterén és eszközhasználatában is jól 

látszik az elmúlt évtizedek fejlődésének haszna. A széndioxid kvóta piacának kialakulása 

kifejezetten azt bizonyítja, hogy a minimálisan felismert közös érdekek között képes volt a 

leginkább piacilag elfogadható megoldást és keretrendszert megtalálnia ahhoz, hogy a 

legelzárkózóbb országok is alkalmazkodjanak a célkitűzésekhez, ha a megállapodás 

végrehajtásában nem is vesznek részt. 

Annak ellenére, hogy az EU-t rendszeresen joggal vádoljak a WTO és az ENSZ fórumain 

amiatt, hogy belső piacát még mindig túl sok állami és közösségi szubvenció torzítja, ezeknek a 

támogatásoknak egy jelentős mértéke környezetvédelmi igényekkel, piaci elvárások 

formájában megjelenő elvárásokkal ruházta fel az elosztórendszereket és a közös piacot 

egyaránt. Ilyen körülmények között különösen érdekes és meglepően tartós kísérletként 

értékelhető, hogy az emisszió csökkentésében érdekelt felek, olyan zárt piacokat hoztak létre, 

ahol olcsóbban, a gazdasági növekedésüket kevésbé veszélyeztetve képesek károsanyag-

kibocsátásukat mérsékelni. Az EU által 2005-ben életre hívott Emission Trading Scheme (ETS, 

Kibocsátás-kereskedelmi Rendszer) több szintből áll, ahol a kereskedésben eladható kvóták 

több módon is realizálódhatnak. A kvóták országokra eső mértékének meghatározásában az 

Európai Bizottság dönt, elsősorban az egyes tagok kibocsátási potenciálja és környezetkímélő 

fejlesztéseik alapján. A kibocsátás-kereskedelmi rendszer szereplői elsősorban nagyvállalatok, 

amelyek a tagállami emissziós kvóták kiosztása során kapják meg egységeiket, és a többit 

kibocsátás-szükségleteikhez mérten kell beszerezniük a piacon, vagy ha feleslegük támad, 

értékesítésre is módjuk van. 

A kiotói jegyzőkönyv terminológiája által használt kibocsátási egységeket (AAU – 

Assigned Amount Units) elsősorban a kormányok közötti elszámolások során használják. Az 

EU Bizottság legfrissebb, emissziós kvótákat emelő javaslatának háttéralkudozásaiban a 

nyugat-európai tagállamok az egységek teljes kivonását akarják elérni a következő, 2013-tól 

kezdődő csökkentési időszakban. A kvótakereskedelem negatív hatásai között szokták 

említeni, hogy az energiatermelő vállalatok fokozatosan beépítik áraikba a széndioxid-

csökkentésre fordított költségeiket, így a kereskedelem negatívan befolyásolhatja az 

energiapiacot is. Az elmúlt évek karbonpiaci tapasztalatai és a nemzetközi klímavédelmi 

dialógus láthatóan azt eredményezte, hogy egyes tagállamok számára csábítóvá vált, hogy 

széntüzelésű vagy más magas emisszióval járó energiatermelési formák újbóli támogatásával 

egy liberalizált energiapiacon újra a „függetlenségre” törekedjenek. Közismert, hogy a kiotói 

protokoll által meghatározott 1990-es bázisév miatt Magyarország a karbon-kereskedelemben 



Vasali Zoltán: 
Kvótakereskedelem piaci sikerei és kudarcai – Kincs, ami van 

 
 

 
Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata 

VII. évfolyam 2010/2–3. szám 
www.kul-vilag.hu 

- 28 - 
 

még viszonylag sok eladható kvótával rendelkezik, hiszen a rendszerváltás idején a szennyező 

ipari termelésünk jelentős része megszűnt. Így jogosnak tűnik az az érvelés, miszerint a 

hazánkhoz hasonlóan nagy AAU-felesleggel rendelkező tagállamok esetében más, az EU 

piacokon használt kvótatípusok hatékonyságának tükrében kellene megvizsgálni a háttérben 

teljesülő valódi emisszió-csökkentési eredményeket. 

Az ERU (Emission Reduction Unit) egységek 2009-ben jelentek meg a nemzetközi 

kibocsátás-kereskedelmi piacokon, és olyan kibocsátás-csökkentő projektekből származnak, 

amelyek színtere eddig főként Közép- és Kelet-Európa volt. Tavaly már a kreditek 

„konvertibilitása”, azaz az egységek értékét igazoló projektek megvalósítása olyan szintre 

jutott, hogy az érintett országok kormányai kioszthatták azt a projektek tulajdonosainak. Így 

várható, hogy egyre több ERU egység fog megjelenni a kereskedelemben.22 

Az Európai Unióban leginkább használt kibocsátási egység az EUA (European Union 

Allowances) a vállalatok közti elszámolásban használatos, és csak olyan létesítmények 

részesülhetnek belőle, amelyek az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerében egy 

meghatározott határérték alatt tudták tartani üvegházgáz-kibocsátásukat. A rendszer 

kötelezettségként rója a vállalatokra, hogy a CO2 kibocsátási egységeiket nyilvántartsák, és az 

éves elszámolási időszak végén az ellenőrzött széndioxid kibocsátásuk mértékének megfelelő 

egységgel elszámoljanak (1 EUA kibocsátási egység egy tonna CO2 kibocsátására jogosít fel).23 

Az egyes kibocsátási egységfajták közötti különbséget akkor ismerhette meg igazán a hazai 

nyilvánosság, amikor a magyar kormány a világon először értékesített a piacon ERU 

egységeket. 

Mindebből jól látható, hogy a több szinten zajló kereskedés csak nehezen válik igazán 

transzparensé. Eltérő tekintéllyel és eszközrendszerrel rendelkező nemzetközi szervezetek 

(intézmények) és a különböző szereplők (vállalatok és kormányok) között zajló 

mechanizmusok a kreditek nyomkövetése mellett is okoznak botrányos kilengéseket 

(csalásokat, visszaéléseket), de elismerésre méltó növekedési eredményeket is produkál. 

Ráadásul a szereplők előszeretettel veszik igénybe olyan közvetítő cégek segítségét az 

üzletkötések lebonyolításához, amelyek hitelessége megkérdőjelezhető és amelyek 

kihasználhatják a kormányok forráséhségét spekulációs tranzakciókra. A piacon eladó és vevő 

                                                 
22 Magyarország például 2009. szeptemberében közel egy millió ERU egységet osztott ki öt együttes végrehajtási 
projektnek a 2008-ban elért kibocsátás-csökkentések alapján. „Tőzsdén debütáltak az első kiotói ERU egységek”. 
Bruxinfo, 2009. október 8. 
 http://www.bruxinfo.hu/index.php?lap=dokument/dokument&dok_id=26198, internetről letöltve: 2010. június 20. 
23 Dr. Fogarassy Csaba (szerk.): Karbon-gazdaságtan, OBEKK ZRT. 2009. 85. o. 
http://www.klimairoda.hu/karbonpiac/download/kiadvanyok/Karbongazdas%C3%A1gtan.pdf, internetről letöltve: 
2010. június 12. 
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szereplők magatartásán túl problémát jelenthet, hogy a kereskedést felügyelő nemzetközi 

intézmények is keresik a helyüket és a számukra megfelelő szerepeket a kialakult keretek 

között. 

 

Változó alkuk a szennyezés jogáról 

 

Az öt éve működő széndioxid-kvótakereskedelem működését alapjaiban meghatározó 

probléma, hogy a résztvevő országok, hogyan tudják kezelni az egzisztenciálisan érintett 

vállalatok szennyezési „igényeit”, hiszen az egyes tagállamoknak visszaosztott kvótamennyiség 

az ő lehetőségeiket befolyásolja a legjobban. Az Európai Bizottság egyre határozottabban 

pozícionálja magát az „igazságos elosztás” mértékének meghatározásakor, annak ellenére, 

hogy döntéshozatali útjai ebben az esetben a nehezen átlátható lobbizás terepének bizonyultak. 

Az elmúlt években a tagországok egyre komolyabb finanszírozási problémái miatt a 

széndioxidkvóták jelentősége nagymértékben nőt, így nem véletlen, hogy az elégedetlenkedő 

tagországok az Európai Bíróság előtt támadták meg a kiosztott kvóták elosztását 2009-ben. A 

szeptemberi EU Elsőfokú Bíróság-i döntés tulajdonképpen megsemmisítette az összes témában 

hozott aktuális bizottsági határozatot, amelyekben Lengyelország és Észtország számára a 

széndioxid-kibocsátási elosztási tervekben szereplő összmennyiség csökkentését írták volna 

elő.24 A Bíróság érvelése szerint a brüsszeli hivatal túllépte a hatáskörét, amikor megpróbált 

beleszólni a maximálisan kiosztható nemzeti kibocsátási egységek felső határának 

meghatározásába. Annak ellenére, hogy az EU területén nincs precedens jog, a döntés mégis az 

elemzői méltatások tükrében precedensértékű, hiszen a döntés valószínűleg maghatározza 

majd a közeljövőben további hat uniós tagállam, köztük Magyarország hasonló tárgyú 

beadványának értékelését is.25  

Az ellentét hátterében az az egyeztetési folyamat áll, miszerint az EU minden egyes 

tagja számára előírja, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésének érdekében 

ötévenként nemzeti kiosztási tervet dolgozzon ki. Miután ezeket a terveket az érintettek 

nyilvánosságra hozták, a Bizottság azokat megvétózhatta 2009-ig. A szennyezési jogok 

elosztásában egyre nagyobb tekintéllyel bíró intézmény dönthetett úgy, hogy a terv nem áll 

összhangban az uniós irányelvben meghatározott követelményekkel, és ebben az esetben 

                                                 
24 „Túllépett hatáskör - Az Európai Bíróság megsemmisítette a Bizottság Lengyelország és Észtország NKT-jére 
vonatkozó határozatait”. Jogi Fórum, 2009.szeptember 25. www.jogiforum.hu/hirek/21697#ixzz0wlYLbkqg,  
internetről letöltve: 2010. június 20. 
25 „Uniós kibocsátás-korlátozási per”. MTI, 2009. szeptember 24. 
http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=22460, internetről letöltve: 2010. június 20. 
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szűkítette az érintettek emissziós lehetőségeit. Lengyelország és Észtország 2008-2012 közötti 

időszakra vonatkozó terveit az Európai Bizottság nem hogy nem fogadta el, hanem a két 

érintettet arra is kötelezte, hogy a kibocsátási egységek éves összmennyiségének 26,7 illetve 

47,8 százalékkal csökkentsék. Az Európai Bíróság fórumáig is eljutó konfliktusban a tekintélyes 

szervezet a tagországok álláspontját erősítette meg, és ezzel a szubszidiaritás protokollját is 

megerősítette. A Bíróság megállapította, hogy kizárólag a tagállamok rendelkeznek valódi 

hatáskörrel a kibocsátási egységek mértékének meghatározásakor, és ezzel állást foglalt abban 

a korábban érintett vitában is, hogy milyen adatokat fogadhatunk el hitelesnek egy-egy ország 

kibocsátási volumenének meghatározásakor.  

Az Elsőfokú Bíróság szerint a Bizottság nem dönthet önkényesen a saját értékelési 

módszerének alkalmazása mellett, és nem lépheti át a szerződések adta mozgásteret az egyenlő 

bánásmód elvére hivatkozva, miszerint valamennyi tagállam esetében ugyanazt az értékelési 

módszert kell alkalmazni. Mint emlékezetes az Európai Bizottság a 2008-2012-es nemzeti tervek 

értékelésekor a 27 tagország többségét az összmennyiség csökkentésére kényszerítette. Az ötlet 

támogatója Sztavrosz Dimasz, az előző Bizottság környezetvédelmi biztosa tavaly nem csak a 

brüsszeli hivatal tekintélyének csorbulása miatt aggódott, hanem azt is feltételezte, hogy a 

bíróság döntése bizonytalanságot szül majd kvótakereskedéssel foglalkozó piacokon. 26  

Ilyen fejlemények után nem meglepő, hogy az Unió mellett az Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) is arra törekszik, hogy a kvótakereskedelem 

rendszerét úgy fejlesszék tovább, hogy az eddiginél is több résztvevő együttműködésével 

bővítsék az érintett országok körét. 27 Az OECD egészére kiterjedő széndioxid-piac létrehozását 

2015-re tervezik. Sztavros Dimasz szerint a legfontosabb cél a hőmérséklet-növekedés két 

Celsius-fok alatt tartása, amihez a fejlődő országoknak lényegesen több finanszírozási forrásra 

lesz szükségük a fejlett világ részéről. Nem véletlen az sem, hogy az EU ilyen irányú 

szándékának bizonyítása érdekében 2009-ben több olyan európai tanácsi döntés is született, 

amely ennek célkitűzésnek pénzügyi hátterét akarja megalapozni.28 Tavaly nyáron a 

pénzügyminiszterek elfogadták azokat az előzetes becsléseket, melyek szerint globálisan 2020-

ra évente százmilliárd dollárt kell „kompenzáció” gyanánt a legszegényebb országok 

                                                 
26 Climate change. European Commission, 2009. április. 
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/climate_change.pdf, internetről letöltve: 2010. június 20. 
27 „To EU Environment Ministers: Time to increase efforts on climate change”. 2010.január 15. 
http://www.eeb.org/index.cfm/news-events/news/to-eu-environment-ministers-time-to-increase-efforts-on-climate-
change/, internetről letöltve: 2010. június 20. 
28 „EU Working with developing countries to tackle climate change”. European Commission, 2007. 
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/brochures/asia_en.pdf, internetről letöltve: 2010. június 20. 
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klímaküzdelmének támogatására összeadniuk a fejlett államoknak.29 A nyilvánosság előtt is 

ismert karbonpiaci és emissziós modellek szerint a kibocsátás csökkentéséhez világszinten 

évente szükséges többletberuházások nettó összege független becslések szerint 2020-ra 

körülbelül 175 milliárd euróra is emelkedhet.30 A számítások szerint ennek több mint felére a 

fejlődő országokban lesz szükség, így lassan hazánk pozíciója is változik majd a tiszta 

technológiák által gyűjthető kvóták megszerzése területén. A gazdasági világválság végét jelző 

modellek szerint az országok egyre inkább egymáshoz hasonló válságkezelő intézkedései 

alkalmat teremtenek az alacsony széndioxid-kibocsátású beruházások előmozdítására, ami 

talán serkentheti a növekedést, az innovációs befektetések súlyát és a munkahelyteremtés 

mértékét. 

A többszintű széndioxid-kereskedelmi rendszerben az egyes egységtípusok piaci ára 

nem kiszámíthatatlan, de mégis erősen ingadozó, hiszen a kereslet és kínálat viszonyai még 

nem rögzültek. 2009-ben a Deutsche Bank szektorral foglalkozó előrejelzéseiben azt 

találhatjuk, hogy az EUA átlagos tonnánkénti árát 12 euróra taksálta. A szakértők egyetértenek 

abban, hogy például az ipari termelés és az elektromos energia iránti kereslet csökkenése lefelé 

hajtja az árakat. Ehhez hasonló hatásokkal számolhatunk akkor is, amennyiben a piacon az 

ipari kibocsátók hirtelen és tömegesen próbálnak megszabadulni a megmaradt kvótáiktól, 

vagy éppen kibocsátási engedélyeiktől. Összességében azonban elmondható, hogy egy 

viszonylag friss és még nem kialakult piac pont a gazdasági világválság elhúzódó évei alatt volt 

képes bizonyítani „életképességét”. Igaz az árak 2009-ben szinte a felére estek vissza, de a 

széndioxid kereskedelem nem omlott össze, és a rendszer alapvetően kiállta a próbát. A 

szakértők többségének véleménye szerint a kvótákon túl a kibocsátási engedélyek áruba 

bocsátása pörgeti a kereskedelmet, de mégis az egész rendszerre negatív hatással van. A 

jelentős emisszióval rendelkező vállalatok, amelyeknek többsége a válság idején 

automatikusan csökkentette termelését, úgy tekintett az eladható széndioxid kvótáira, mint 

amiből rövidtávon képes finanszírozni veszteségei többségét.  

A kvótakereskedés rendszerében jelentkező konfliktusok ellenére kimondható, hogy a 

vállalatok, a tagországok és az Európai Bizottság is abban érdekelt, hogy a széndioxid-

csökkentés piaci eszköze működőképes és stabil maradjon. Egy ilyen kereskedési forma 

fenntartásához pedig nélkülözhetetlen, hogy egy következetes és megfelelő ellenőrzési 

eszközökkel felruházott hatóság felügyelje a rendszer tisztaságát. Az európai politikai 

                                                 
29 „Egyetértés a fejlődőknek nyújtandó klímatámogatásról”. Bruxinfo.hu, 2009. június 22. 
http://www.bruxinfo.hu/index.php?lap=dokument/dokument&dok_id=25878, internetről letöltve: 2010. június 20. 
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döntéshozók 2009-ben talán még szemet hunytak a veszteségeket mérséklő legális vagy 

spekulatív technikák alkalmazása felett, azonban 2010. minden szempontból más lehet, hiszen 

a rendszer fenntartásának célja elsősorban nem ez volt, hanem károsanyag-kibocsátás 

kiszámítható és tervezhető csökkentése.31 

 

Hiteles eladók és vevők a piacon - egy botrány hatása 

 

A széndioxidkvóták piaci értékesítésének gyakorlata, és az mögötte meghúzódó 

nemzetközi kapcsolatrendszer az elmúlt években egyértelművé tette, hogy bizonyos 

ellenérdekeltségeket szinte lehetetlen felszámolni önmagában ezzel az eszközzel. Kérdéses 

például, hogy a fejlődő országokban tiszta technológiák által létrehozott termelési formák 

mennyire segítettek a drága széndioxid-csökkentési módszerektől elzárkózó szegényebb 

országok gazdasági és szociális helyzetének javításában. „Erkölcsi szempontból is 

elfogadhatatlan lenne, ha olyan károsanyag-kibocsátási kvótáról születne megállapodás, amely 

ellehetetleníti a szegény országok növekedését, és vele a nyomor felszámolását”.32 A kiotói 

megállapodás megújításáról szóló vita, és a koppenhágai ENSZ találkozó sikertelensége 

folyamatosan arra kényszeríti tehát a klímaváltozással foglalkozó nemzetközi rezsimeket, hogy 

az emisszió-csökkentés piaci és politikai rendszereit az igazságosság és a méltányosság elvei 

alapján fejlesszék tovább, és egyben a középtávú érdekelteket is képesek legyenek bekapcsolni 

a kereskedés rendszerébe.  

Ugyanakkor a széndioxid-kereskedelem hatékonyságának további fontos mércéje, hogy 

valójában mihez képest, és milyen áron elvégzett emisszió-csökkentését tekintjük 

költséghatékonynak, és ökológiailag fenntarthatónak. Ezt a második mércét vagy szempontot 

eleve nehéz értékelni, hiszen nagyban függ attól, hogy milyen járulékos költségeknek tekintett 

károk származnak a globális felmelegedésből. A német biztosítók elmúlt években sokat idézett 

adatai például azt mutatják, hogy 2008-ban a természeti katasztrófák következtében több mint 

220 ezer személy vesztette életét, aminek dollárban kifejezett értéke meghaladja a 200 milliárd 

dollárt.33 Másrészt pedig érdemes odafigyelnünk arra is, hogy egyharmadával csökkentette a 

                                                                                                                                                     
30 „Nemzetközi CO2-piac létrehozását javasolja az Európai Bizottság”, MTI, 2009. január 29. 
http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=20657, internetről letöltve: 2010. június 20. 
31 „Rekordmélységben a CO2 ára”. Kitekinto.hu,  2009. február. 11. 
http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=20778, internetről letöltve: 2010. június 20. 
32 Nigel Lawson: „Copenhagen will fail – and quite right too”. The Times, 2009. november 23. 
33„ 220 000 ember vesztette életét természeti katasztrófák miatt”.  Le Figaro, 2008. december 30. 
http://globusz.net/node/1152, internetről letöltve: 2010. június 20. 
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gazdasági válság a szén-dioxid-kibocsátás harminc százalékos mérséklésének költségét az EU 

számára a válság előtti időszakhoz képest az EurActiv témával kapcsolatos felmérése szerint.34  

Ahogy korábban már érzékeltettük ezen a ponton is érdemes hangsúlyozni, hogy a 

csökkenésben szerepet játszott a gazdasági recesszió, ezen belül az ipari termelés visszaesése, 

és az energia iránti mérsékeltebb kereslet. Pozitív hatásnak tekinthető viszont, hogy a 

széndioxid-kereskedelemben a kibocsátási jogok feltűnően magas ára elősegítette az 

energiaszektort a sikeres kibocsátás-csökkenésben, még akkor is, ha mindez pusztán csak 

megerősítette az ipari kibocsátók számára, hogy a széndioxid kereskedelemben való részvétel 

rövidtávon biztosan kifizetődik. 35 A Point Carbon tanácsadó cég adatai szerint a kibocsátás 

elsősorban a cement-, mész- és üvegiparban volt jelentős, kilenc százalékos, ezen ágazatokat a 

kibocsátás mérséklésében a papíripar követte, nem utolsósorban az itt jelentkező súlyos 

visszaesés miatt.36 

Hazánk „környezet-külpolitikai” viselkedése az elmúlt években bebizonyította, hogy 

EU-tagként sem feltétlenül tartozunk a kibocsátás-csökkentést finanszírozó országok közé, és 

ezen a kiotói megállapodás bázisévének meghatározásából eredő helyzeti előnyünk 

ismeretében nem is csodálkozhatunk. Magyarország elsősorban eladó országként az első 

között belépve a széndioxid kvótakereskedelmi piacra láthatóan két szempont alapján 

alakította ki kvótagazdálkodási stratégiáját.  

Egyrészt képviselte a hazai nagyvállalati szektor érdekeit a kvóta nagyságáról tartott 

brüsszeli alkudozásokon, másrészt az eladásokból származó bevételeket a gazdasági 

világválság és az egyre romló költségvetési egyensúly kezelésére, akár a transzparencia 

szabályait sértő módon is felhasználta. Térségünk hasonló gazdasági adottságokkal rendelkező 

EU-tagországai is a piacon még szokatlan ötletekkel próbálkoznak annak érdekében, hogy 

fiskális problémáikat a széndioxid-bevételekből kompenzálják. Románia például az idén 

egyoldalúan „pénzügyi eszközzé” nyilvánította széndioxid kvótaegységeit (EUA típus), ami a 

kereskedő és tanácsadó cégek egy részének értékelése szerint nem biztos, hogy 

összeegyeztethető az Európai Bizottság elképzeléseivel. A cél ebben az esetben is az, hogy 

legitim módon a lehető leggyorsabban jusson hozzá pénzügyi forrásokhoz az ország éppen 

                                                 
34 „Olcsóbb lett az emisszió-csökkentés”. Világgazdaság, 2010. május 04. 
http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/olcsobb-lett-az-emissziocsokkentes-314681, internetről letöltve: 2010. 
június 20. 
35 „Hat százalékkal csökkent a CO2-kibocsátás tavaly az Európai Unióban”. MTI,  2009. április 03. 
http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=21212, internetről letöltve: 2010. június 20. 
36 http://www.pointcarbon.com/ 
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aktuális helyzeti előnyét kihasználva.37 Még jobban emlékezetet hazánk széndioxid 

kereskedelmi ritmusára Csehország esete, ahol nagyjából ugyanakkor kezdődött meg a fel nem 

használt kibocsátási egységek eladása. Csehország tavaly 150 millió tonna többlet kibocsátási 

egységgel rendelkezett, ami iránt elsősorban Japán érdeklődött a hazánkkal kapcsolatos 

kvótaeladási botrány kirobbanása előtt.38 

2006-ban induló hazai kvótakereskedelemben a magyar állam az éghajlatvédelmi 

rendszerben részt vevő közel 330 magyarországi vállalat üzemeltetőinek hatvan millió szén-

dioxid kibocsátási egységet utalt át egy különleges számlára. Ezzel az aktussal tulajdonképpen 

elkezdődött a napjainkig is működő kereskedelmi rendszer magyarországi pályafutása, amiben 

a kezdetekkor a cégek az összesen mintegy 435 milliárd forint értékű – egy éves késéssel 

bevezetett, azaz dupla akkora – kibocsátási  egységekkel gazdálkodhattak. A cégek elsősorban 

nem „pénzt akartak csinálni” a megszerzett kibocsátási jogokból, hanem a saját 

szennyezésüket akarták fedezni ebből a lehetőségből. Ezért a kezdeti időszakban az érintett 

kereskedők és a vállalatok nem számoltak az összes kvóta mennyigének öt százalékát 

meghaladó forgalommal.39 2007-ben már olyan terveket hozott nyilvánosságra a magyar 

pénzügyminisztérium, miszerint az arra az évre rendelkezésre álló összes kvótát értékesíteni 

akarja a piacon. A magyar állam a rendszer elindítása óta eltelt egy év alatt közel kétmillió 

kvótaegységet értékesített egy 2006-os aukción, amire 2007-ben még felkínált megvételre 1,2 

millió darabot.40  

A kezdeti lépések annak tükrében különösen érdekesek, hogy a mindenkori magyar 

kormány hogyan tekintett a kvótaeladásokból származó forrásokra. A gazdasági világválság 

kirobbanása előtt a szaktárca egyértelműen olyan környezetvédelmi beruházások 

finanszírozására fordította – kommunikációs szándékai szerint – a befolyt pénzt, ami a 

fogyasztás környezetvédelmi feltételeit javítja, és ezzel együtt növekedési esélyeinket is erősíti. 

2008 után viszont érzékelhető, hogy akár a transzparencia kárára is, de a költségvetési hiány 

egyes részeit is megpróbálták ezekből a forrásokból finanszírozni. A Bajnai-kormány idején 

kirobban kvótaeladási botrány abból alakult ki, hogy a már egyszer értékesített kvótákat, egy 

közvetítő cégen keresztül próbálták meg újra eladni unión kívüli országoknak. Az ügyletre fény 

                                                 
37 „Románia tőzsdére viszi széndioxid kvótáját”. MTI, 2010. február 25. 
http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=23679 
38 „Csehország is elad széndioxid-kvótájából Japánnak”. MTI, 2009. április 1. 
http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=21189, internetről letöltve: 2010. június 20. 
39 „A szén-dioxid-kvóták 5 százaléka kelhet el”. MTI-Origo, 2006. április 01. 
http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20060401hetfon.html, internetről letöltve: 2010. június 20. 
40 „Ismét szén-dioxid-kvótát értékesít az állam”. MTI, 2007. március 09. 
http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20070309ismet.html, internetről letöltve: 2010. június 20. 
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derült, és ez megrendítette az egész karbonpiac hitelét, hazánkat pedig diplomáciailag is nehéz 

helyzetbe hozta. 

Jelenleg, a 2010-es politikai „kurzusváltás” után érzékelhető, hogy az új kormány a 

szűkös források és a nagy fiskális szigor ellenére még tesz próbálkozásokat arra, hogy a 

kvótabevételeket egyre értékesebb tartalékoknak tekintse, aminek azonnali felhasználása vagy 

beváltása nem feltétlenül helyes politikai stratégia lenne. Lengyelország sem lóg ki ebből a 

kelet-európai sorból, hiszen EU-tagként talán ők vívták a leghosszabb harcukat az Európai 

Bizottsággal, hogy széndioxidkvóta számítási módszerüket a brüsszeli hivatal elfogadja. 

2008-ban Magyarország tehát a kvótakereskedés központi érdeklődési körébe került 

azzal, hogy a világon elsőként értékesített az ENSZ által a kiotói jegyzőkönyvben hitelesített, és 

a kormányok közötti ügyletekben használt AAU-egységeket. A transzparenciával kapcsolatos 

problémák már ekkor jelentkeztek, hiszen a Belgiumnak eladott kétmillió egység, majd később 

Spanyolország által megvásárolt több mint hatmilliót kvótakredit vételárának felhasználását a 

kormány nem akarta nyilvánosságra hozni.41  

Az akkor harminc milliárd forintra becsült tranzakció magas kvótaáron történő 

értékesítést feltételez (tonnánként 13 euró), amit a magyar kormány úgy érhetett el, hogy előre 

garanciát vállalt arra, hogy a befolyó pénzt a kormány az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentését célzó beruházásokra fordítja.42 Az elmúlt három évben nem csoda, ha elsősorban 

abból származtak belpolitikai botrányok, hogy az ezekből a forrásokból felépített projektek – 

például lakóépületek szigetelése és energiatakarékos fűtési rendszerek bevezetése – működtek 

a leginkább forráshiányosan, és sokszor kiszámíthatatlanul. A legnagyobb felháborodást 

azonban belföldön és nemzetközi berkekben egyaránt az keltette, hogy a magyar kormány 

sokáig halogatta  az úgynevezett zöld beruházási rendszer elindítását, hogy a kvótaeladásokból 

származó bevételt egy ideig bent tarthassa a központi költségvetésben a hiány csökkentése 

érdekében.43 Annak ellenére, hogy a tanulmány kéziratának lezártáig nem fejeződött be az a 

vizsgálat, amely hazánk kvótapiaci fiaskóját maradéktalanul feltárta volna, elmondható, hogy 

talán nem követtünk el akkora vétséget, hogy ezzel kizárjuk magunkat a kereskedés 

rendszeréből. 

                                                 
41 „Milliárdokat bukott a kormány az eladatlan zöldkvótákon”. Bruxinfo.hu, 2009. május 25. 
http://www.bruxinfo.hu/index.php?lap=dokument/dokument&dok_id=25741, internetről letöltve: 2010. június 20. 
42 Facsinay Kinga: „Kiverte a biztosítékot a kormány legújabb trükkje”. Heti Válasz, 2010.április 02. 
http://hetivalasz.hu/uzlet/kiverte-a-biztositekot-a-kormany-legujabb-trukkje-28316/ Utolsó letöltés dátuma: 2010. 
július 05. 
43 „Elbukta a kormány a japán kvóta-bizniszt”. Index.hu, 2009. május 29. 
http://index.hu/belfold/paradicsom/2009/05/29/elbukta_a_kormany_a_japan_kvotabizniszt/, internetről letöltve: 
2010. június 20. 
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Befejezés 

 

A környezetvédelem elmúlt harminc éves uniós fejlődésében sok piaci technikát, és 

formát kénytelenek voltak kipróbálni, hogy hatékonyabbá tegyék a környezetpolitikai 

célkitűzéseik megvalósítását, és növeljék a témával foglalkozó főigazgatóság intézményi 

tekintélyét. A környezetvédelmi politika közösségi szintre emelése óta képes volt 

bebizonyítani, hogy olyan piaci formákat és szakpolitikai eszközöket használ, amelyek 

segítségével a gazdasági növekedés veszélyeztetése nélkül is csökkenteni tudja a globális 

felmelegedést okozó gázok kibocsátását. A versenyképesség fenntartása mellett azonban az 

Európai Bizottság egyre szigorúbb magatartásából következtetni lehet arra, hogy a 

kvótakereskedelem stabilitásának fenntartása érdekében a tagországokkal szembeni 

konfliktusok kiélezésétől sem riad vissza. A szakirodalom szerint az integrálttá váló 

környezetvédelmi és éghajlatvédelmi politika korábban még regulatív (szabályozó és büntető) 

módszerek nélkül próbálta elfogadtatni sokszor forrásigényes elvárásait a tagállamokkal. Az 

elmúlt évek kibocsátási jogokról szóló konfliktusai viszont változást mutatnak ebben a 

szakpolitikai karakterben és ezt az eddig a karbonpiacon nyereségre számító volt szocialista 

országoknak is el kell fogadnia.  

A széndioxidkvótákkal való kereskedés ebbe a szakpolitikai fejlődési ívbe illeszthető, és 

az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy megfelelő keretnek bizonyult az egyre 

ambiciózusabb emisszió-csökkentési célok megvalósításhoz. Hiszen az EU stratégiája 

egyértelmű ezen a területen: kiemelkedni a nemzetközi versenytársak közül abban, hogy a 

gazdasági fejlődést lehetőségét nem veszélyeztető formákban csökkentik a felmelegedésért 

felelős gázok kibocsátását. Az Unió pont az ilyen és ehhez hasonló problémákat képes ma már 

piaci keretek között kezelni. A jövőben azonban kérdés, hogy milyen magatartásformák 

lesznek jellemzők a szereplőkre. A bizalom és a hitelesség ugyanis ezen a piacon 

felértékelődőben van, hiszen a vásárlók nem csak árérzékenyek, hanem azt is megnézik, hogy 

kitől vesznek széndioxid egységeket. Ha nem így tennének, akkor belpolitikailag és 

nemzetközileg is kiszolgáltatottá válhatnának azoknak a jogos kritikáknak, miszerint egy olyan 

rendszer fenntartását finanszírozták vásárlásukkal, ami igazán nem járult hozzá a légkörbe 

jutó széndioxid mértékének csökkenéséhez.  

Az óvatosság, az eladó országok és vállalatok transzparenciája megteremthet egy olyan 

normarendszert az EU-ban, amely akár még az üzleti titok fogalmát is átírja, hiszen a 
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kvótavásárló felek ezen a piacon az összes eladótól elvárják, hogy bizonyítani tudja 

tevékenysége fenntartható, és ökológiailag magasabb minőségű, mint korábban volt. Annak 

ellenére, hogy a környezetvédelmi politikában hagyományosan komoly szempont a 

bürokratikus rendszerek csökkentése, a karbonpiac fejlődése szempontjából egyre inkább 

nélkülözhetetlennek tűnik egy olyan hatóság felállítása, amely az összes érintett folyamatos 

átvilágítására és megfigyelésére alkalmas lehet. Még inkább így van ez akkor, ha figyelembe 

vesszük a kereskedés több szinten, több fajta egység adásvételével működik és az új szereplők – 

elsősorban az Egyesült Államok – bevonzása is azzal járhat, hogy a differenciáltság csak 

növekedni fog. 

 

 


