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Az emissziós leltárak céljai

Az osztályunkon két emissziós leltár készül:
• A légszennyezőanyagok kibocsátási leltára (NH3, NOx, NMVOC, PM);

• Az ÜHG-k kibocsátási leltára (N2O, CH4, CO2).

A két leltár egymással szoros összefüggésben van a C- és a N-
anyagmérlegeken keresztül. A mezőgazdasági kibocsátási- 
leltárakat ezért egymással összefüggésben készítjük.

Az emissziós leltárak célja:

1. Politikai: 
• A környezeti problémák azonosítása, jellemzése;

• A meghozott intézkedések monitorozása;

• A nemzetközi egyezmények teljesítésének igazolása.

2. Tudományos:
• Az emissziós adatbázisok input adatokat szolgáltatnak modellezéshez, 

környezeti hatástanulmányokhoz.
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A mezőgazdasági kibocsátások az ÜHG-leltárban

Az emissziós leltárak szektorok szerinti felosztásban készülnek: 

1. Energia;
2. Ipari folyamatok és termékhasználat;

3. Mezőgazdaság – főként nem-CO2 kibocsátások
• Haszonállatok emésztése (CH4); 

• Trágyakezelés (CH4, N2O);

• Rizstermesztés (CH4); 

• mezőgazdasági talajok művelése (N2O);

• Tarlóégetés;
• Talajmeszezésből, karbamid és dolomittartalmú műtrágyákból származó 

kibocsátások (CO2).

4. Földhasználat, földhasználat-változás és erdészet (LULUCF) – CO2 kibocsátások és 

megkötések;
Földhasználati kategóriákként: Erdő, Szántó, Gyep, Beépített területek, Vizenyős területek 
és egyéb. A 278/2014 ( XI. 14.) Korm. rendelet  alapján 2015. január 1.-től a NÉBIH készíti.

5. Hulladék.

Két szektor tartalmaz mezőgazdasághoz köthető kibocsátásokat.
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A mezőgazdasági kibocsátások trendjei

Ahhoz, hogy emisszió-csökkentési intézkedéseket hozhassunk, ill. a meghozott intézkedésekről 
képet kapjunk elengedhetetlen a jelenlegi kibocsátási szintek ismerete.

- 41%

+16%

A mezőgazdasági kibocsátások 41%-kal csökkentek 1990 és 2017 között, és 16%-kal emelkedtek 
2005 óta.

A csökkenés oka a rendszerváltás miatti termelés-visszaesés. 
A 2005 óta történt emelkedés a műtrágya-felhasználás 60%-os növekedésére vezethető vissza.



www.met.hu

A kibocsátás fő forrásai 2017-ben

A mezőgazdaság részesedése 
a teljes nemzeti kibocsátásban 
2017-ben 11% volt.

A mezőgazdasági kibocsátások 
46% az állattenyésztéshez, 
54%-a növénytermesztéshez 
köthető.

Az állattenyésztésen belül a 
kibocsátások 73%-a a 
szarvasmarha-ágazatból 
származott. 

A növénytermesztésben 58% a 
műtrágya-felhasználásból 

eredt.soils
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A kibocsátások várható alakulása 2035-ig

„WEM=With Existing Measures”, azaz a jelenlegi intézkedések szerinti 
szcenárió alapján.

+32%

+14%

A kibocsátások várhatóan 
A kibocsátások 2035-ig várhatóan 32%-kal emelkednek a 2005. évi 

szinthez képest. 
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A kibocsátás-csökkentés lehetőségei és korlátai

Forrás: Mohankumar Sajeev, E.P., Winiwarter, W. & Amon, B. (2018). Greenhouse Gas and Ammonia Emissions from Different Stages of 
Liquid Manure Management Chains: Abatement Options and Emission Interactions. Journal of Environmental Quality 47 (1): 30-41. 
DOI:10.2134/jeq2017.05.0199. 

A trágyakezelés különböző szakaszaiban lehetséges kibocsátás-csökkentési 
intézkedéseket, és azok emissziós hatásait foglalja össze az alábbi táblázat:  

Az egyik gáz kibocsátásának csökkenését eredményező intézkedés a másik gáz 
kibocsátásának növekedését eredményezheti! 

Példa: hígtrágya talajba történő injektálása 71%-kal csökkenti a trágyakijuttatása során az NH3 
kibocsátást a felszíni kijuttatással szemben. Ez az intézkedés azonban 259%-kal növeli az 
N2O kibocsátást!

NEC-irányelv: az NH3 kibocsátás 2020-ig 10%-kal, 2030-ig 32%-kal történő 
csökkentését írja Magyarországra.
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Összefoglalás

1. A kibocsátási leltárak képet adnak a döntéshozók részére az 
emissziók visszamenőleges és várható alakulásáról.

2. A mezőgazdasági ÜHG-k trendje jelenleg növekvő, és a jelenleg 
érvényben lévő intézkedések hatására az elkövetkező években is 
további növekedés várható.

3. Magyarországon a mezőgazdasági ÜHG-kibocsátás fő forrásai a 
szarvasmarhatartás, illetve a műtrágya-felhasználás.

4. Az egyes emisszió-csökkentési intézkedések hatásai az egyes 
gázokra (ÜHG-k, légszennyezők) nézve ellentétesek lehetnek.

5. A mezőgazdasági folyamatok komplexitása miatt a klíma-
változással, és a levegő-minőséggel kapcsolatos mitigációs 
intézkedéseket érdemes minél jobban összehangolni.
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Köszönöm a figyelmet!
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