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Ebben az írásban arra kívánok rávi-
lágítani, hogy a klímaváltozás prob-
lémájának kezelésekor az erdõ kér-
dését a megfelelõ, az erdõt megille-
tõ, legfontosabb helyek egyikén
szükséges kezelni. 

A Kiotói Jegyzõkönyvben (KJ) az
erdõ, a legjelentõsebb szárazföldi
szén-dioxid gáznyelõ, csak mellék-
szereplõként bukkan fel. A KJ nincs
megerõsítõ hatással a meglévõ er-
dõkre, sem az 1990 elõtt ültetettek-
re, sem az õserdõkre vonatkozóan. 

Abban a 2008 és 2012 közötti idõ-
szakban, amelyre a KJ 5,2%-os
üvegházhatású gáz-, (ÜHG) kibocsá-
tás-csökkentést tûzött ki célul a fej-
lett ipari országoknak, az 1990-es
évhez viszonyítva, az erdõk területe
a Földön, elõreláthatólag az erdõir-
tásokat követõen 5,4%-kal fog csök-
kenni. 

Hazánkban az erdõk területcsökke-
nésének veszélye nem fenyeget. Van-
nak azonban más, súlyos, a fenntartha-
tó erdõgazdálkodást, és a majdani erdé-
szeti klímapolitika végrehajtását ellehe-
tetlenítõ körülmények, amelyek megol-
dásra várnak.

A Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégia,
a továbbiakban NÉS, alapelveivel és
prioritásaival harmonizálva egy olyan
erdészeti ágazat megközelítésû elkép-
zelést fogok felvázolni, amely válasz le-
het a sajátos hazai problémánkra és ta-
lán ötletforrás az erdõk fenntartható ke-
zelésére.

Az emberiség nem létezhetne tiszta
levegõ, tiszta ivóvíz és mindazon szol-
gáltatások nélkül, amelyet az erdõ éle-
tében nyújt nekünk. A gazdaságban
azonban nem kerülnek megfizetésre
ezek a megfoghatatlan szolgáltatások.
Az erdõgazdálkodásban általános el-
lentmondás az a mai napig, hogy kizá-
rólag az erdõ faanyagának értékesítésé-
re épül. A társadalom vásárlóerejével
kizárólag az erdõ halálát ösztönzi. Az
erdõ értékének meghatározásakor így
legfõképpen azt, az erdõ faanyagának
minõsége és a fahasználattól elválasztó
idõ határozza meg. 

A kibocsátás kereskedelemmel
azonban megjelent egy új mértékegy-
ség, a tCO2, a kibocsátási jogok mérté-
kegysége, amelyhez pénzben kimutat-
ható érték is kapcsolódik. A klímaválto-

zás ellen felvett küzdelem így véletlen-
szerûen kezünkbe adott egy olyan esz-
közt, amelyet okosan használva az er-
dõgazdálkodást, sõt még az õserdõkkel
való gazdálkodást is a gazdaság egyéb
szereplõihez képest versenyhelyzetbe
hozhatja, oly módon, hogy az erdõ-
használat intenzitásában mérséklõdés
várható. 

A hazai üzemtervezett erdõkben pon-
tosan meghatározható az a szén-dioxid
mennyiség, amely szükséges az erdõk
éves növedékéhez. Ez az évente csapdá-
zott bruttó mennyiség, az Intergo-
vernmental Panel on Climate Change
(IPCC) Éghajlatváltozási Kormányközi
Testület adatai alapján, 20-22 millió tCO2. 

A „csapdázott” kifejezés és a „raktá-
rozott mennyiség” szóhasználat között
lényeges különbség van! A szén-dioxid
csapdázó készség fontos mutatója a ter-
mészetszerû és természetes erdõk
egészségi állapotának Az új mutató be-
vezetésével, fontos és éves szinten
összehasonlítható információkat ka-
punk az erdõk egészségi állapotára és
ÜHG nyelõ képességére vonatkozóan.

Innen számítva csupán az erdõgazdál-
kodók, természetvédõk, kibocsátók és az
állam között megkötendõ politikai alku
tárgya, hogy milyen mennyiségû va-
gyonértékû kibocsátási jogot, illetve azok
ellenértékét, és milyen feltételek mellett
kaphatnának az erdõgazdálkodók. 

Az érvényben lévõ elosztási elv sze-
rint üvegházhatású gáz kibocsátási jo-
got ingyenesen a legnagyobb ipari ki-
bocsátók kapnak a kibocsátásuk után. 

Ezen az elosztási elven szükséges
fordítani ahhoz, hogy az eredeti cél, az
emberi tevékenység általi ÜHG-k kibo-
csátásának éves csökkenése, megvaló-
suljon. 

A koncepciómban szereplõ elosztási
elv szerint a jogok jórészét közvetlenül az
erdõgazdálkodók, közvetve pedig a tulaj-

donosok, az állam és a magán erdõtulaj-
donosok kapnák, az erdõk által évente
elnyelt CO2 mennyisége arányában. 

Mivel kibocsátási jogokkal való el-
számolásra az év végén továbbra is a
szennyezõk lennének kötelezve, ezért
kénytelenek lennének megvásárolni
ezeket, a jogokat a felesleggel rendel-
kezõ „nyelõktõl”, az erdészeti ágazattól,
tehát az államtól és a magán erdõtulaj-
donosoktól.

Mivel a folyónövedék 57%-a állami
tulajdonú erdõkben képzõdik, ebbõl
kiszámítható, hogy kb.12 millió tCO2 ki-
bocsátási jog lenne az, amivel szabadon
gazdálkodhatna a magyar állam. A töb-
bi 43%-kal pedig a magántulajdonban
lévõ erdõk gazdálkodói rendelkezhet-
nének.

A gazdaságra gyakorolt hatások
A kvótaárak minden bizonnyal felszök-
nének, mivel természetes hiány lépne fel
az elszámolásra kötelezettek körében.

A magánkézben lévõ folyónövedék
és a gondosan megalkotott feltételrend-
szer teljesítését követõen a kiosztható
vagyonértékû jogok ösztönöznék a be-
fektetõket új erdõk telepítésére, a ma-
gánerdõ-tulajdonosokat erdõgazdálko-
dóhoz való csatlakozásra, az erdõhasz-
nálati módok megváltoztatására, tarvá-
gások mellõzésére. Elõször lépne olyan
gazdasági tényezõ az erdõgazdálkodás-
ba, amely nem az erdõk kitermelésére,
faanyagának az értékesítésére, hanem
az erdõk életben tartására, a maximális
CO2 nyelõképesség fenntartására ösztö-
nözne. 

Négyes cél valósulna meg egyidejû-
leg nemzetközi léptékben is:

– A szennyezõk a magas kvótaárak
miatt tényleges kibocsátás-csökkentõ
beruházásokban lennének érdekeltek.

– A szabályozás következtében meg-
szûnne az erdõterületek fogyása.

BUZÁS ZOLTÁN*

A klímakereskedelem lehetõségei
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tõs ökológiai következményekkel járnak. 

(MTI)



Erdészeti Lapok CXLIV. évf. 4. szám (2009. április) 103

– Az erdõtulajdonosok jövedelem-
hez jutnának az erdõtelepítés/felújítás
és fahasználat közötti akár több ember-
öltõnyi idõszakban is.

– Új erdõk telepítése lenne a beruhá-
zók érdeke.

A feltételrendszer
Az új irányelvekre épülõ kvótakiosztás
feltételeit olyan természetvédelmi
szempontokhoz lehetne kötni, mint
például elegyes, õshonos fafajokból ál-
ló erdõ, vagy állandó erdõborítottságot
eredményezõ fahasználat kialakítása. 

A hazai viszonylatban még nem em-
lítettem a legnyomasztóbb gondot,
mégpedig azt, hogy a magántulajdon-
ban, lévõ erdõkben, leszámítva azokat,
amelyeken 200-300 hektár, vagy annál
nagyobb területen folytatnak erdõgaz-
dálkodást, a tartamos erdõgazdálkodás
feltételei nem állnak fenn. Ezért a kvó-
takiosztás feltételrendszerébe beépíthe-
tõ lehetne az is, hogy az erdõtulajdo-
nos, a tartamos erdõgazdálkodás esz-
közeivel rendelkezõ erdõgazdálkodót
bízzon meg erdejének kezelésével. 

A kvótakiosztás feltételrendszere
úgy formázható, hogy tökéletesen meg-
feleljen a NÉS alapelveinek és illeszked-
jen prioritásai közé. 

A kiosztási elvek, megváltoztatásával
úgy kerülne az erdõ piacgazdasági ver-
senyhelyzetbe, hogy erõsödnének
fennmaradási esélyei. Az erdõgazdál-
kodásban korszakváltás következne be,
mivel ezután a faanyag értékesítésén kí-
vül a klímakereskedelem is meghatáro-
zó tényezõvé válna. Elõször valósulhat-
na meg globális méretekben is a fenn-
tartható erdõgazdálkodás.

Az állam, a CO2 kvóta erdészeti ága-
zatra esõ részének, az ágazaton belüli
szabályozott elosztásával, a piac törvény-
szerûségeit kihasználva juttathatná ér-
vényre „Fenntartható Erdõgazdálkodási
Stratégia” néven hosszú távú erdészeti,
természet- és klímavédelmi politikáját.

Egyéb megvalósítási lehetõségek
A kibocsátási jogok kiosztási elvének
megváltoztatásán kívül azonban létez-
nek más, egyszerûbb megoldási lehetõ-
ségek is. Az elosztási elv megváltoztatá-
sához ugyanis szükséges módosítani a
Kiotói Jegyzõkönyv és az EU idevonat-
kozó irányelvein. Szükséges lenne
megváltoztatni a hazai 2005. évi XV.
számú Klímakereskedelmi törvényt is. 

A KJ és az EU (87/2003/EK) rendele-
te lehetõvé teszi, hogy az ÜHG kibocsá-
tásának csökkentése, a nemzeti szinten
hozott intézkedések, valamint az

emissziós jogok adás-vétele mellett,
kül-, illetve belföldön megvalósított
projekt alapú intézkedésekkel is elérhe-
tõ legyen. A KJ és az EU-irányelv két
eszközt támogat, amelyek:

– Az együttes vállalás (EV), vagy Jo-
int Implementation

– A tiszta fejlesztés mechanizmusa
(TFM), vagy Clean Development Mecha-
nism

Az együttes vállalás olyan projektek-
hez kötött intézkedéseket foglal magá-
ba, amelyeknél egy ipari ország emisszi-
ós jogokhoz juthat egy másik ipari or-
szágban. Egy emisszió-csökkentésre kö-
telezett állam, vagy az államon belüli
vállalat, egy másik emisszió-csökkentés-
re kötelezett országban kibocsátás-csök-
kentõ beruházást valósít meg.

Erre volt is példa hazánkban újság-
cikkek szerint (erdészek számára meg-
lehetõsen homályos módon). Egy kana-
dai–magyar vegyesvállalat erdõtelepí-
tést végzett a Bükkben. Ezért cserébe a
Vatikán (?) kibocsátási jogokat írhatott
jóvá, azaz kapott tõlünk.

A jóváírt krediteket fel lehet használ-
ni a saját kötelezettségek eléréséhez, de
a piacon való kereskedés részévé is vál-
hatnak.

A tiszta fejlesztés mechanizmusa
ipari országoknak nyújt lehetõséget ar-
ra, hogy különbözõ fejlõdõ országok-
ban megvalósított kibocsátás-csökken-
tõ beruházásaik után emissziós jogokra
tegyenek szert. Az együttes vállaláshoz
hasonlóan egy ipari ország, vagy annak
valamely vállalata ruházhat be egy
ÜHG kibocsátás-csökkentéssel járó
projektbe egy olyan államban, mely ál-
lam a fejlõdõ országok csoportjába tar-
tozik, és így ellenõrzött ÜHG kibocsá-
tásra a KJ alapján nem kötelezett. Az
emissziós jogokat ebben az esetben CER-
nek „certified emissions reductions”,

vagy TFM-kreditnek nevezik A TFM
projektekbõl generált jogok 2000 óta jó-
váírhatók, és a 2008-ban kezdõdõ elsõ
periódus óta elszámolhatók. 

A TFM-re is volt már, sajnos megle-
hetõsen sötét példa. Bali szigetén, ol-
vashattuk az újságokból, olajpálma ül-
tetvényeket hoztak létre kiirtott esõer-
dõk helyén bio-dízel üzemanyag elõál-
lítása céljából.    

Javaslatok
Az általam felvetett javaslatok a követ-
kezõk:

Az együttes vállalás lehetõségét ki-
használva Magyarország bérbe adhatja
egy másik, ÜHG jogokkal elszámolásra
kötelezett országnak a hazai természetes
vagy természetszerû erdõk CO2 nyelõ
képességét. A hazai üzemtervezett er-
dõk évente 20–22 millió tonna szén-dio-
xidot kötnek, amelyekbõl mintegy fele a
természetszerû, õshonos fafajokból álló
erdõkben kerül megkötésre.  

A bérleti díj ellenértékeként a bér-
beadó ország ÜHG kibocsátási jogokat
adna át a bérlõ országnak. A bérleti dí-
jat pedig az állam felosztaná, a cikk ele-
jén már leírt módon és feltételek szerint
az erdõgazdálkodók és erdõtulajdono-
sok között.

A javaslatot, amennyiben önmagá-
ban kerülne felvetésre, minden bi-
zonnyal a környezetvédelmi tárca utasí-
taná el. Hiszen a fel nem használt ÜHG
kibocsátási jogokat vagy közvetlenül
értékesítik, értékesítették, vagy tartalé-
kot képeznek belõlük, amelyeket a ké-
sõbbiekben használnak majd fel. Az
eladott ÜHG jogokat pedig a Zöld Ber-
uházási Rendszer (ZBR) feltöltésére for-
dítják, nem pedig az erdõk által végzett
szolgáltatás, a szén-dioxid-megkötés el-
lentételezésére.

A természetszerû erdõk CO2 nyelõ-
képességének bérbeadására, más nyo-
mós indokból van szükség!  Ez az indok
pedig, az hogy precedens értékû kez-
deményezésre van szükség ahhoz,
hogy Magyarország is bérbe vehesse
más országok természetes erdeinek
CO2 nyelõképességét. 

Fejlõdõ ország erdeinek ÜHG nyelõ-
képességét a TFM keretében lehetne bér-
be venni. Ez azt jelentené, hogy Magyar-
ország bérleti díj fejében ÜHG kibocsátá-
si jogokat generálhatna saját maga számá-
ra, a bérbeadó ország erdei által évente
elnyelt CO2 mennyiség arányában.

A bérleti díj kifizetése nem okozhat
gondot, amennyiben elfogadják a szer-
zõdõk azt a gyakorlatot, amelyet a ha-
gyományos erdõhaszonbérletek megkö-
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tésekor alkalmazunk. Az erdõ-haszon-
bérleti szerzõdésekben a bérleti díjat, a
fahasználat során, az erdõbõl kikerülõ fa-
anyag értékesítését követõen fizetjük ki,
a nettó árbevétel arányában a bérbeadó-
nak. Ez azt jelentené jelen esetben, hogy
a természetes erdõk ÜHG nyelõképessé-
gének bérbevételekor a bérleti díj, az or-
szágunkban generált ÜHG jogok értéke-
sítését követõen, elõre meghatározott
arányban kerülne kiegyenlítésre a bér-
beadó ország számára. 

Az ÜHG nyelõképesség bérbevételé-
nek feltétele, hogy olyan, nemzetközi-
leg elfogadott monitorozó rendszer áll-
jon a rendelkezésünkre, amellyel haté-
konyan lehet ellenõrizni és éves szinten
összehasonlítani egy adott erdõterület
CO2 asszimiláló képességét. A távérzé-
kelés fejlõdésével ennek nem lehet
technikai akadálya. Oroszországban az
erdõtüzek és falopások megfékezése
érdekében már használnak mûholdas

megfigyelõ rendszert. A megfigyelõ
rendszert és a megfigyelés módszerét
szabványosítva megvalósítható az asszi-
milációs készség ellenõrzése. 

A hazai erdõk ÜHG nyelõképességét
jelenleg az országos erdészeti üzemterv
adataiból számoljuk ki. Az erdészeti
üzemterv jó alap a távérzékelõ rendszer
fejlesztéséhez.  

Az idõzítés
A fenti javaslatok megvalósításakor
lényeges szempont az idõzítés. A Tiszta
Fejlesztés Mechanizmusa mentén már
most megköthetõek olyan opciós szer-
zõdések, amelyek a késõbbiekben jo-
got biztosítanak Magyarország számára,
hogy bérbe vehesse õserdõk asszimilá-
ciós képességét. 

A tényleges szerzõdések megkötésé-
re azonban mindaddig nincs lehetõség,
amíg nem szolgáltatunk mi magunk
precedens értékû példát a gyakorlat-

ban. Ez a példa pedig az Együttes Válla-
lás keretein belül a hazai õshonos fafa-
jokból álló, természetszerû erdõk asszi-
milációs képességének bérbe adása,
majd az erdõk nyelõképességének ho-
norálása éves rendszerességgel a felté-
telrendszernek megfelelõ gazdálkodók,
tulajdonosok felé. 

Miután a gyakorlatban mûködõ
rendszert hoztunk létre, kerülhet sor a
fejlõdõ országokkal megkötendõ bérle-
ti szerzõdésre.

Õserdõk ÜHG nyelõképessége bér-
bevételének jelenleg nincs elvi felsõ ha-
tára. Tehát az az ipari ország, tagállam,
amely elsõnek ismeri fel azt a megvaló-
sítható módszert, melynek alkalmazásá-
val megállítható a Föld erdeinek fogyá-
sa, az piaci elõnyben lesz a többi tagor-
szághoz viszonyítva. Nagy mennyiségû
értékesíthetõ TFM-kredittel fog rendel-
kezni, amely új bevételi forrásokhoz
juttatja.

A McKinsey stratégiai és technológiai ta-
nácsadó cég Az alacsony szénkibocsátá-
sú gazdasághoz vezetõ úton címû új ta-
nulmánya szerint a lehetõségek adottak
a globális fölmelegedés + 2 °C alatt tartá-
sához. A tanulmány részletezi a káros
szénkibocsátás visszaszorításának költ-
ségeit, és világossá teszi, hogy az éghaj-
latváltozás legsúlyosabb következmé-
nyeinek elkerülése csupán azonnali cse-
lekvéssel lehetséges.  A jelentés egyik tá-
mogatója, a WWF szerint a világ vezetõ-
inek már most minden szükséges infor-
máció a rendelkezésére áll egy, a fejlett
és fejlõdõ országokat is érintõ globális
éghajlatügyi egyezmény létrehozásához.

A tanulmány – amely a valaha elké-
szített egyik legnagyobb és legrészlete-
sebb – több mint 200 lehetõséget sorol
fel 10 gazdasági szektorra és 21 földraj-
zi régióra bontva, amellyel 2030-ig 40
százalékkal az 1990-es értékek alá
csökkenthetõ az üvegházgázok kibo-
csátása.

2030-ig a szél, a nap, és egyéb fenn-
tartható megújuló energiaforrások biz-
tosíthatják a globális energiaigény mint-
egy egyharmadát; a jobb energiahaté-
konyság több mint negyedével csök-
kentheti az üvegházgázok kibocsátását,
valamint az erdõirtás a fejlõdõ orszá-
gokban – amely az egyik legfõbb kivál-
tó oka a klímaváltozásnak, és az egyik
legnagyobb veszély a fenntartható fej-
lõdésre nézve – majdnem teljesen meg-

szûnhetne. Mindennek a költsége a glo-
bális GDP kevesebb, mint fél százalékát
teszi ki.

Minthogy a kormányok jelenleg a
globális gazdaság újjáépítésén dolgoz-
nak, megvan az egyedülálló lehetõsé-
gük, hogy egy alacsony szénkibocsátá-
sú gazdaságot építsenek ki, amely mun-
kahelyek teremtése mellett az éghajla-
tot is stabilizálni fogja. Alacsony szénki-
bocsátású technológiák és termelési
modellek már ma is léteznek, és a gaz-
dasági mellett környezetvédelmi hasz-
nuk is van.

A tanulmány az eredményeket egy
„csökkentési költséggörbe” formájában
mutatja be, amely grafikusan illusztrálja
azokat a lehetõségeket, ahol a legin-
kább költséghatékony széncsökkentést
lehet véghez vinni. Ezek közé tartozik
14 milliárd tonna szén-dioxid-kibocsá-
tás megtakarítása a szén alapú erõmû-
vek – többek között – létezõ, és tisztá-
nak bizonyult megújuló energiákkal va-
ló kiváltásával;  további 14 milliárd ton-
na  fenntartható földhasználattal a me-
zõgazdaságban és az erdészeti szektor-
ban; valamint 11 milliárd tonna az ener-
giahatékonyságból. McKinsey ezen fe-
lül még azonosított 9 milliárd tonna po-
tenciális kibocsátás-csökkentési lehetõ-
séget, amelyeknek vagy magasabb a
költsége, vagy olyan viselkedésbeli vál-
tozásokkal járnak, amelyeket nehéz
számszerûsíteni. 

A tanulmányban McKinsey minden
szektorban megvizsgálja a költségeken
és a kibocsátáson alapuló lehetõsége-
ket, az atomenergiát is beleértve. A
WWF úgy gondolja, hogy az atomener-
gia költségeit alulbecsülik. De még fon-
tosabb, hogy az atomenergia nem élet-
képes lehetõség, figyelembe véve a
nukleáris technológiák terjedését, a ma-
gas radioaktivitású hulladékot és a plu-
tóniumszivárgások veszélyeit is. Továb-
bi lényeges kibocsátás-csökkentés le-
hetséges a kombinált hõ és energia
(CHP), a biomassza-alkalmazás, a jobb
energiahatékonyság, és az alacsony
szénkibocsátású termékek által, ame-
lyek meg fogják védeni az éghajlatot
atomenergia szükségessége nélkül is.

A WWF üdvözli a tanulmány lénye-
ges eredményeit, amelyek megmutat-
ják, hogy ha az összes technológiai
megoldást áthelyeznénk a gyakorlatba,
lehetséges volna az üvegházgázok ki-
bocsátását 2030-ig 40 százalékkal az
1990-es értékek alá csökkenteni. Ez
egyenlõ a jelenlegi kibocsátás 70 száza-
lékos csökkentésével, ami elegendõ
lenne ahhoz, hogy a hõmérséklet glo-
bális emelkedését a 2 °C-os szint alatt
tartsuk. A 2 °C ugyanis az a határérték,
ami alatt még elkerülhetõ a klímaválto-
zás visszafordíthatatlan, katasztrofális
hatása.

Dallos György 
WWF Magyarország

A zöld gazdaság az éghajlatváltozás ellen




