
 

 
Energiatámogatások 

és megszüntetésük lehetőségei 
 
 

1. A bányászat támogatása 
 
1.1. A szénbányászat támogatása  

A szénbányászat terén a költségvetés jelenleg évi 1 és 2 milliárd forint körüli összegű 
támogatást nyújt felhagyott állami bányák bezárására. Megjegyezzük, hogy 2007-ben 
restrikció miatt átmenetileg 1 milliárd forintot irányoztak elő e célra, de ennek 
összege 2008-tól 2 milliárd forintra nő. Ezt a költségvetés minden évben a GKM 
(XV.) fejezetében rögzítettek szerint folyósítják. A bányajáradék a mélyműveléses 
szénbányászat esetében a 2004. évtől elengedésre került. Ez 2004-től kezdve évi 
0,4 milliárd forint költségvetési bevételkiesést, illetve támogatást jelentett. A külszíni 
bányaművelés csak 2%-os bányajáradékot fizet, ez a mérték 1993 óta változatlan. 
Mivel ez nem változott az energiahordozók világpiaci árának azóta bekövetkezett 
többszörösére növekedése ellenére sem, a bányászati vállalkozások indokolatlanul 
nagy előnyben részesültek.                                                                                               
A csupán 2%-os mértékben meghatározott bányajáradék eleve igen jelentős rejtett 
támogatást jelent. Például a német tulajdonban lévő Mátravidéki Erőmű, amelybe 
integrálták a Visontai lignitbányát, 2005-ben 8,1 millió tonna lignitet termelt, 55,7 PJ 
fűtőtartalommal. A lignit átszámított, becsült piaci értéke 34,5 milliárd Ft, a 
bányajáradékként befizetett összeg viszont csak 0,7 milliárd Ft volt. Az 55,7 PJ 
hőtartalmú lignit import áron számolt fűtőértéke 85,4 milliárd forint. (Ha a 
szénhidrogének fűtőértékét vesszük alapul, ugyanis 2005-ben 1339,272 milliárd Ft 
értékű energiát importáltunk, melynek fűtőértéke 873,57 PJ volt, vagyis egy PJ 1,533 
milliárd forintba került.) Ebből látható, hogy a hazai termelés és import ára közötti 
különbség 50,9 milliárd Ft. Tehát ez a ligniten lévő elméleti támogatás. Azonban e 
teljes összeg nem érvényesíthető a lignit fajlagosan alacsony fűtőértéke és az ebből 
következő alacsonyabb hatásfok miatt. Becslésünk szerint 10 milliárd forint körüli 
bányajáradék befizetésére kötelezhető az erőmű az erőműbe integrált bányával együtt. 
Más külszíni bányák kitermelése csak töredéke a visontainak (fűtőértékben számolva 
csak 22%-os részarányuk). A mélyművelésű bányák termelésének volumene jelenleg 
a szénbányászat egész termelésének csak a töredéke. 

Javaslat: A fentiekben részletezett támogatást meg kell szüntetni. Ezt részben a 
bányajáradék megfelelő emelésével kell megvalósítani, de sokkal inkább a szén 
energiaadóját kell megfelelő mértékben emelni, hiszen ez utóbbi esetben az importot 
is megadóztatnánk. A mélyművelésű bányák bányajáradék befizetési kötelezettségét 
pedig vissza kell állítani. A javasolt intézkedések megvalósítása esetén a várható éves 
bevétel 11 milliárd Ft-ra tehető.  

 



 2 

1.2. A kőolaj és a földgáz kitermelésének támogatása a rendkívül alacsony                   
bányajáradékon keresztül  
2006-ban a kőolaj és földgáz kitermelése után a MOL Nyrt. 31 milliárd forint 
bányajáradékot és 50 milliárd forint energiagazdálkodási célelőirányzatot fizetett. 
Ezzel szemben a bányajáradék teljes összege a termelési érték 90%-a kellene, hogy 
legyen, mert a hazai termelés költsége a 2006. évi szénhidrogén import értékének 
mindössze egy tizede. Az előzetes adatok alapján a hazai kőolaj- és földgáz-termelés 
mennyisége import áron számolva 270 milliárd forintot tett ki, aminek viszont csak a 
tizede volt a MOL ráfordítása, vagyis 27 milliárd forint. Ebből az következik, hogy a 
bányajáradék 243 milliárd forint kellett volna, hogy legyen. A MOL befizetett a 
költségvetésnek 81 milliárd forintot, így a cégnél visszamaradt 162 milliárd forint, 
amely támogatásnak minősíthető. (A 81 milliárdból 31 milliárd volt a 
bányajáradék, 50 milliárd Ft pedig az Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése –
ez utóbbival kapcsolatban ld. a 3. pontot.) A cég ezen felül egyéb módokon is 
különféle előnyökhöz jut – például azáltal, hogy a kőolajtermékek hazai ára 
mediterrán bázisú, és ezért az alacsonyabb orosz beszerzési árbázis alkalmazásával is 
további jövedelemre tesz szert. 

 
Az alábbi táblázatból megállapítható az energiaárakat meghatározó kőolaj világpiaci 
ára, azaz az importunk tényleges árát meghatározó jegyzések alakulása. 
Számszerűsítve, az ez ár 2006-ban 2004-hez viszonyítva több mint kétszeresére nőtt. 
Ennek ellenére a szénhidrogének bányajáradéka a 2004. évi 17,6 milliárd forintról 
csak közel 31 milliárd forintra nőtt. 

 
A kőolaj és egyes kőolajtermékek árainak alakulása 

 
Hazai Hazai Kőolaj, 

kőolajtermékek 
  

Brent 
(DTD) 

  
Ural 

(Med) 
ólmozatlan  

benzin 
ESz95 

ólmozatlan  
benzin 
ESz95 

 Gázolaj  Gázolaj 

Mértékegység $ / Bbl $ / Bbl Ft / l $ / l Ft / l $ / l 

2000. év 29,64 26,72 237,55 0,86 217,63 0,77 

2001. év 24,97 23,24 224,60 0,79 208,96 0,73 

2002. év 26,26 24,75 230,94 0,90 209,08 0,82 

Fogyasztói 
árak 

alakulása, 
előző 

év=100 
 

2003. év 28,79 27,12 231,61 1,03 209,23 0,93 104,7 
2004. év 38,19 34,50 242,76 1,20 222,18 1,10 106,8 
2005. év 54,78 51,09 259,29 1,30 251,23 1,26 103,6 
2006. év 65,67 61,42 276,62 1,32 269,33 1,28 103,9 
Átlagár,%,  
2006/2000 év 

221,6 229,8 116,4 153,6 123,8 165,8 138,4 
Átlagár, %,  
2006/2004 év 

228,1 226,5 119,4 127,7 128,7 137,1 107,6 
Forrás: GKM 
 
Javaslat: A szénhidrogének bányajáradékát emelni kell. Az ebből származó várható éves 
bevétel mintegy 170 milliárd forint. 
 
 

2. A villamosenergia termelés és az áramszolgáltatás támogatása 
 

2.1. A villamosenergia-ipari alkalmazottak és nyugdíjasok tarifa-támogatása              
Ágazati szinten az alkalmazottak villamosenergia-fogyasztásának (20 ezer 
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kWh/év/fő) alacsonyabb tarifája jelentős összegű adókedvezményt (szja, tb-járulék, 
áfa) takar. Számításaink szerint e támogatás összege a 2002 és 2007 közötti 
időszakban évi 15 és 19 milliárd forint között alakult, illetve alakul, évi 0,4 milliárd 
kWh fogyasztással számolva. Ezen felül az ágazat nyugdíjba vonult dolgozóit 
(akiknek száma 10 ezer főre becsülhető) is megilleti ez a kedvezmény, és ez utóbbi 
évi összege 4 milliárd forintot tesz ki. Mindkét esetben az a fő probléma, hogy 
amennyiben az érintettek a villamosenergia-támogatás helyett pénzbeli megváltást 
vehetnének igénybe, akkor jelentős energiafelhasználás lenne megtakarítható. 
Mindkét kedvezmény pénzbeli kiváltása esetén évi 23 milliárd forint bruttó illetmény 
(vagyis a teljes bérköltség, illetve nyugdíj) ellenében e két csoportnak a jelenlegi kb. 
0,6 milliárd kWh felhasználása becslésünk szerint mintegy 0,2 milliárd kWh-ra lenne 
csökkenthető.  

Javaslat: Az említett kedvezményeket a villamosenergia-tarifákban fel kell számolni, 
és be kell építeni az érintettek bérébe, illetve nyugdíjába. Ez előnyös lenne az 
érintettek részére, hiszen így ösztönözve lennének az energiatakarékosságra, ami 
tulajdonképpen pénzbeni megtakarítást is jelent majd számukra. Szintén előnyös lenne 
a nemzetgazdaság számára, hiszen csökken az energiafelhasználás, az importfüggőség 
és javul a külkereskedelmi mérlegünk. Azonban addig is, amíg ez az intézkedés 
megtörténik, a kedvezmény összegét a mindenkori költségvetésben fel kell tüntetni az 
átláthatóság törvényben előírt követelményének biztosítása érdekében. 

 
2.2. A 8%-os eszközarányos nyereség biztosítása                                                               

Rendkívül nagy problémát jelent az erőművek külföldi kézbe történő eladása során az 
állam által vállalt és garantált, az egyes erőművekre lebontott 8%-os eszközarányos 
nyereség biztosítása, amely azóta 10 százalékra nőtt. Ezt gyakorlatilag úgy hajtották 
végre, hogy Paksi által termelt áram árát mesterségesen e mértékkel csökkentették. (A 
másik utat, a fogyasztói ár ilyen mértékkel történő emelését politikai szempontok 
miatt nem merték vállalni.) Emiatt viszont megnőtt az atomerőmű biztonsági 
kockázata. Ismert, hogy a Paksi Atomerőmű a termelés növelése révén igyekezett 
elérni a számára szükséges és biztonságot jelentő nyereséget. (Ez volt a 2003 
áprilisában bekövetkezett balesetnek is az alapvető oka. A kivitelező „olcsó” külföldi 
cég járatlan volt az adott feladat elvégzésében.) Az ilyen módon nyújtott ágazaton 
belüli támogatás, illetve költségeltérés összege évről évre változik. A 2006. évi 
tényadatokon alapuló modell-számításaink szerint a Paksi Atomerőmű 120 milliárd 
forinttal csökkenti a hazai villamos energia árszintjét, illetve támogatja a rendszert.      
Varró László, a MOL vezető közgazdásza (korábban a Magyar Energia Hivatal Ár és 
Gazdasági Elemző Főosztályának vezetője) a következőket nyilatkozta: „A Magyar 
Villamos Művek közgazdasági értelemben veszteséges, mivel nem termel annyi 
nyereséget, amennyi kamatterhet az adófizetőknek a lekötött tőke jelent. Ez mintegy 
évi 80 milliárd forint, amely jutalmazza az energiapazarlást...” (Lélegzet, 2007. 
tavasz)  

Ez is azt bizonyítja, hogy a villamosenergia belső árrendszere 2006-ig egyre inkább 
torzult, áttekinthetetlenné vált, sőt már a rendszer egyes elemeinek biztonságos 
működését is veszélyezteti. Tehát a helyzet tarthatatlan. Ennek ellenére egyes külföldi 
erőművek tulajdonosai (Dunamenti Erőmű és Tiszai Erőmű) pert indítanak e 
tarthatatlan és jogalap nélküli állapot további fenntartása, sőt torzítása céljából.  
Javaslat: Véleményünk szerint az erőműveknek ilyen címen adott támogatást az EU-
csatlakozás időpontjától (2004. május 1-től) jogalap nélkülinek kell minősíteni, mivel 
azokat az EU nem hagyta jóvá (sem a „Létező támogatások listája” sem a „Korábbi 
támogatások, támogatási programok” között nem találhatók). Ld. a PM honlapján a 
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„Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVA) hivatalos anyagát”. Gyakorlatilag a 2005. és a 
2006. évi ilyen jellegű támogatások teljes összegét vissza kell fizettetni e cégekkel, 
ami becslésünk szerint több tíz milliárd forintos nagyságra tehető.  

 
2.3. A fogyasztói hálózatfejlesztési hozzájárulás problémája                                          

Az áramszolgáltató cégek, melyek döntő részben külföldi tulajdonban vannak, a hazai 
fogyasztókat „fogyasztói hálózatfejlesztési hozzájárulás” fizetésére kötelezték és 
kötelezik. Ilyen jogcímen 1997 és 2005 között, 2005. évi áron számolva eddig 
összesen 98,4 milliárd forintot szedtek be úgy, hogy ezzel saját tulajdonuk nőtt. Ezzel 
gyakorlatilag a felhasználókat megadóztatták az eredetileg vállalt saját 
tőkebefektetések helyett. E cégek tehát ezzel egy különleges támogatásra tettek szert. 
Javaslat: A cégek a jogalap nélkül szerzett összeget, egy külön alapba fizessék be, 
amelyből energia-megtakarítások finanszírozhatók. Az ebből eredő államháztartási 
bevétel mintegy 100 milliárd Ft. 

 
2.4. A villamos energia importjának támogatása                                                            

Tudomásunk szerint Magyarország átlagosan 4,6 eurócentért vesz egy kWh áramot 
Ukrajnától, ami körülbelül egyharmadával kevesebb, mint a „világpiaci” ár. Az évi 
mintegy 2 milliárd kWh mennyiség után és a járadéknak az állam részére járó 
legalább 50 %-os részesedéssel számolva ez 2006-ban 23 milliárd forint (11,50 
Ft/kWh x 2 milliárd kWh) összegű indokolatlan támogatásnak felel meg. A túlzott 
mértékű áreltérésekből főleg néhány áramkereskedő húz hasznot, kihasználva a 
gyakorlatilag verseny nélküli, természetes monopóliumi helyzetet.                                 
Javaslat: A világpiaci árnál alacsonyabban történő villamosenergia-importra 
külkereskedelmi különbözeti járadékot kell kivetni. Az ebből származó éves bevétel 
10-20 milliárd forintra tehető, az import árak alakulásától függően. 

 
 
3. A lakossági fogyasztóknak nyújtott energiatámogatás 
 
Jelentős a lakossági fogyasztóknak a földgáz után nyújtott energiatámogatás. Ezt az 
energiaszektor nem kapja meg közvetlenül. Azonban ez is a keresletet ösztönző 
támogatásként kezelendő az energiafelhasználás növekedését segíti elő. Társadalmilag sokkal 
hatékonyabb és környezeti szempontból is előnyösebb lenne, ha e támogatás összegét az 
energiahatékonyság javítására, illetve energiamegtakarítás céljára használnánk fel. A gázár 
kompenzációjának forrása az „Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése”, amelyet a 
hazai földgáz-termelés után a bányajáradékon felül fizetnek. 2005-ben gázár-kompenzáció 
108,7 milliárd forintot tett ki, melyből 63,7 milliárd forintot az államháztartáson kívüli 
eszközökből biztosítottak. 2006-ban a helyzet ennél bonyolultabb volt, mert a célelőirányzat 
50 milliárd forint összegű befizetést tartalmazott, ezzel szemben a kompenzáció összege 
további 86 milliárd forinttal magasabb, vagyis összesen 136 milliárd forintot tett ki a 
világpiaci árak nem várt növekedése, valamint a fogyasztói árak választások miatti, csak 
késve (2006 augusztusától) történt emelése következtében. A 2007. évi világpiaci földgázárak 
esedékes csökkentésének elmaradása kapcsán derült ki, hogy a 86 milliárd forint összegű 
„árhitelt” az E.ON Földgáz Trade cégnek előbb vissza kell fizetni, és csak ezután lehet 
folytatni az importárak alakulásától függő árkövetést. Ezekből következik, hogy 2006-ban 
ténylegesen 136 milliárd forintot tett ki a gázár támogatás összege. A 2007. évi energiaár 
kompenzációs befizetés előirányzata (a kompenzáció, illetve a támogatás összege) 82 
milliárd forint. A földgáz importárak eddigi alakulása szerint ez 2007-ben nagyjából tartható. 
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2008-ra is 82 milliárd forint az irányszám, de 2009-re és 2010-re már 67-67 milliárd forintra 
mérséklődne a támogatás összege. 
Javaslat: A támogatási rendszert át kell alakítani. A kompenzáció ne a kisebb összegű 
gázszámlában jelenjen meg, hanem a családi pótlékban, nyugdíjban stb. Ez egyrészt sokkal 
egyszerűbb lenne, jelentős adminisztrációs költséget takarítana meg, kizárná a visszaéléseket, 
és (a jelenlegi módszerrel szemben) takarékosságra ösztönözne. Nem valószínű, hogy emiatt 
tömegesen más fűtésre állnának át, hiszen azok szintén igen drágák, és sokkal 
kényelmetlenebbek, mint a gáz (kivéve a távfűtést, viszont erre az átállás sok esetben még 
kívánatos is környezetvédelmi szempontból). Természetesen erre vonatkozóan is szükséges 
hatáselemzést készíteni, és az esetleges kedvezőtlen hatásokat megfelelő intézkedésekkel 
megelőzni. 
 
 
4. A fajlagosan magas energiaigényű gazdasági tevékenységek támogatása 
(a Hankook példáján) 
 
Az energiaágazatnak nyújtott támogatásként értékelhető a magas fajlagos energiaigényű 
tevékenységeknek nyújtott támogatások. Mivel ezek kimutatása és elemzése jelentős munkát, 
időt igényelne, ezért itt csak egy esetet, a Hankook dunaújvárosi gumiabroncsgyárának 
nyújtott támogatást mutatjuk be, amelyből azonban általánosítható tanulságokat lehet levonni. 
A gumiabroncsgyár létesítését jelentős állami támogatással segítik elő annak ellenére, hogy a 
az adott termék nem korszerű, és nem magas, hanem kifejezetten alacsony hozzáadott értékű 
termék. A gazdaságszerkezeti probléma főleg abból áll, hogy a gumiabroncs anyaga is 
gyakorlatilag energia tartalmú anyagokból tevődik össze, és az előállítása is fajlagosan sok 
energiát igényel. Az energia mostani és az elkövetkező években várható világpiaci 
árnövekedése miatt is elhibázott nemzetgazdasági szempontból az ilyen tevékenységeknek 
nyújtott támogatás, ami tovább növeli az energiaimportunkat és ezzel az energia-
függőségünket is szinte elviselhetetlen fokra emeli.. 
A Hankook támogatása két részre bontható: 
1.) A GKM által publikált beruházásösztönzési közvetlen támogatás, ami 15 881 millió 
forintot tett ki. 
2.) A GKM által nem publikált közvetett támogatások. Ebből eddig csak az ingyenes CO2-
kvótát, illetve annak támogatási értékét tudtuk közvetett úton kiszámolni. A gyár termelése 
során már az első ütemben is nagy mennyiségű energiát használ fel: villamos energiából 
84 000 MWh/év, földgázból 9 214 800 Nm3/év (normál köbméter évenként) a felhasználás a 
környezeti hatástanulmányban (9. oldal) lévő adatok szerint. Az évtizedek óta termelő hazai 
gumiabroncsgyárak kvótájából levezetve, illetve arányosítva, a Hankook termelésének első 
szakaszában (5 millió darab) évente 20 000 tonna körüli CO2 közvetlen telephelyi 
kibocsátása várható. A CO2-kibocsátási jogok napi piaci értékkel rendelkeznek, és áruk az 
EU szigorításaival és a szabad kvóták fogyásával exponenciálisan fog növekedni. 2006. 
február 17-én elején ez az ár 26,85 euró/tonna volt. Miután a szén-dioxid kibocsátásának már 
van egy piaci ára, így könnyen kiszámolható az éghajlatváltozáshoz való hozzájárulás révén 
okozott környezeti kár. Tehát akkori áron minden egyes tonna kibocsátott CO2 mintegy 27 
euróba kerül. Ezzel a számmal kell beszorozni a várható közvetlen CO2-kibocsátás 
mennyiségét. A beruházásnál a közvetett CO2-kibocsátást is figyelembe kell venni, ami a 
vásárolt villamos-energia mennyiségéből számolható ki. Ez a Mátrai Erőmű fajlagosával 
számolva 114 456 tonna CO2 kibocsátását jelenti. Összegezve, a Hankook gyár 2008. évi 
teljes termelési mennyisége (5 millió gumiabroncs) összesen 134 226 tonna CO2 kibocsátását 
igényel, és a termelés 10 millió darabra történő emelése után az ingyenes CO2-kvóta a 
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kétszeresére nő. Ez azt jelenti, hogy a gyár 30 évre előirányzott működése során 28 milliárd 
forint összegű támogatást kap az ingyenes kvóta biztosítása esetén. 
Összefoglalva a 10 millió darab gumiabroncs termelés elérése esetén a Hankook összesen 44 
milliárd forint támogatásban részesül, melynek ellenében mindössze 1500 új munkahely 
létesítését vállalja (mint kiderült, ezek egy része is koreai, illetve más országbeli). Ebből 
következik, hogy egy új munkahely létesítése közel 30 millió forintba kerül a társadalomnak. 
Ez az út járhatatlan nemcsak szerkezeti okok miatt, hanem a foglalkoztatás kényszerű 
növelése miatt sem, mert ilyen magas árat nem tudunk megfizetni. Ilyen módon ugyanis 100 
ezer új munkahely létrehozásának támogatásigénye mintegy 3000 milliárd forintba kerülne. 
Javaslat: A továbbiakban semmiféle közvetlen és közvetett állami támogatást nem szabad 
adni a fajlagosan nagy energiaigényű vállalatoknak. Ezt törvényben kell rögzíteni. 
 
 
5. A megújuló energiáknak nyújtott támogatások 
 
5.1. Agroüzemanyagok 
A jövedéki adóról szóló törvény 2007. január 1-től jelentős adókedvezményt nyújt a bioetanol 
és a biodízel a motorikus felhasználására. A támogatás mértéke bioetanol esetében 63,50 Ft/l, 
biodízel esetében 45,00 Ft/l. Ennek az államháztartásra gyakorolt hatását a költségvetési 
törvényjavaslatban nem mutatták be, így a teljes összegéről nem kaphattak tájékoztatást sem 
az országgyűlési képviselők, sem a közvélemény. Amennyiben jelentős mértékű lesz ezeknek 
az agroüzemanyagoknak a felhasználása, akkor az évi több 10 milliárd forint bevételkiesést 
jelent az államháztartás számára. Ezen kívül beruházási támogatást is adnak az ilyen 
üzemanyagok előállítására. Ugyanakkor az agroüzemanyagoknak a következő jelentős 
hátrányai vannak: 

a) Az agroüzemanyagok előállításának magas az energiaigénye, különösen a 
magyarországi természeti feltételek mellett. Sok esetben a bevitt fosszilis energia 
mennyisége közel azonos, sőt, néha több, mint amennyit végső soron az adott 
agroüzemanyagból nyerünk. Tehát alig vagy semmivel nem járul hozzá a fosszilis 
energiafogyasztás csökkentéséhez. 

b) Az etanol kisebb energiatartalmú, mint a benzin, emiatt az etanolos autó 20-25 
százalékkal (autópályán esetleg csak tízzel) többet fogyaszt, mint a benzinüzemű. 

c) Az agroüzemanyagokat csak intenzív mezőgazdasági termeléssel „kifizetődő” 
előállítani, ami jelentős környezetszennyezéshez, természetromboláshoz vezet, újabb 
monokulturás területek kialakulását idézi elő. 

d) Az agroüzemanyagok előállítása során igen nagy mértékű szennyvíz, szennyezőanyag 
keletkezik. 

e) Az agroüzemanyagok ugyanazokért a forrásokért – termőföld, műtrágya stb. –  
versenyeznek, mint az élelmiszer-termelés. Ez azt jelenti, hogy az agroüzemanyagok 
szélesebb körű termesztése esetén az élelmiszerárak nagy mértékű emelkedésével 
lehet számolni. Ezt már most láthatjuk egyes országokban. Figyelmeztető jel az idei 
rossz kukoricatermés, ami szintén az élelmiszerárak érezhető emelkedéséhez vezet (a 
kukorica a agroüzemanyagoknak is egyik alapanyaga). 

f) Még abban az esetben is, ha a agroüzemanyagoknak lennének környezetvédelmi 
előnyei, a gépjárművek által okozott szennyezést sokkal gazdaságosabban, 
hatékonyabban lehet csökkenteni a tömegközlekedés, a vasúti szállítás és a nem 
motorizált közlekedési módok fejlesztésével, valamint a külső költségek beépítésével 
az árakba. 

g) Az agroüzemanyagok előállítása fajlagosan alacsony élőmunka-igényű, így a 
foglalkoztatás csökkentése irányába hat. (Például a kabai cukorgyár– a cukorrépa 
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termelők és az üzem együtt – jóval több munkaérőt igényelt, mint most, amikor 
átállítják agroüzemanyagok előállítására.) 

h) A bioüzemanyagok esetében az egy hektárra jutó termelési érték alacsonyabb, mint az 
egyéb mezőgazdasági termékek esetén. 

Javaslat: Az agroüzemanyagok adókedvezményét és mindenfajta költségvetési támogatását 
haladéktalanul fel kell számolni. Az államháztartás így évi több 10 milliárd forintot takaríthat 
meg közvetlenül. Az egyéb hasznok azonban ennél jóval nagyobbak. 
 
5.2. Villamos energia előállítása megújuló energiából 
Ezek kisebb részben egyszeri beruházási támogatásból, nagyobb részben pedig folyó 
támogatásokból tevődnek össze. A folyó támogatások finanszírozása úgy történik, hogy a 
fogyasztók átlagárait e támogatások összegével az indokoltnál magasabb szinten rögzítik. 
Adózási és átláthatósági szempontból ez kettős hatással jár, és véleményünk szerint mindkettő 
sérti az államháztartási törvény előírásait. A magasabb árat fizető fogyasztók ezzel 
gyakorlatilag energiaadót fizetnek, melynek jelenlegi évi összege 50 milliárd forintot tesz ki. 
Ezzel szemben a termelők gyakorlatilag ilyen összegű, vagyis évi 50 milliárd forintnyi 
támogatásban részesülnek. Az ilyen nettó módon kivetett adó és nyújtott támogatás óriási 
mértékben torzítja az államháztartás átláthatóságát. Ráadásul ennek ilyen módon történő 
szabályozása az EU összes előírását is sérti, annak ellenére, hogy az ilyen támogatás elvileg 
támogatandó. Mivel e támogatások legnagyobb részét a külföldi tulajdonú vállalkozások 
kapják, feltételezhető, hogy nem érdekük ezek kimutatása, és költségvetésbe történő 
átvezetése, mert akkor ezek nyilvánosságot kapnának és ellenőrizhetőkké válnának.  
Javaslat: Biztosítani kell az átláthatóságot az államháztartási törvény előírásainak 
megfelelően. Államháztartási megtakarítás származhat a támogatás átláthatóságának 
megteremtéséből és így a hatékonyság javulásából. 
 
 
6. A környezeti károk meg nem fizetett költségei 
 
Támogatásnak kell minősíteni azt is, hogy az energiaágazat nem fizeti meg az általa okozott 
környezeti károkat, amelyek évente több százmilliárd forintra tehetők. Ezeket költségként 
nem számolja el, és nem terheli tovább. (Ezeknek a az ún. külső költségeknek a jellegéről és 
mértékéről részletesebben lehet olvasni a KvVM támogatásával megjelent „Tiltandó 
támogatások” című tanulmánykötetben: 
http://www.levego.hu/letoltes/kiadvanyok/tiltandotamogatas.pdf.) Ez is ösztönzi az energia 
termeléséből és felhasználásából származó környezetterhelést.  
Ezt támogatást ellensúlyozná a jelenleg hatályos energiaadó, melyet csak vállalkozások 
fizetnek. Azonban ennek az adónak a mértéke olyan alacsony, hogy csak a kis töredékét 
fedezni a környezeti költségeknek. Tetézi a gondokat, hogy az energiaadó évről évre 
csökkenő bevételt hoz a költségvetésnek: 2005-ben 12,7 milliárd forint volt, 2006-ban 12,5 
milliárd Ft, a 2007. évi költségvetési törvényben szereplő előirányzat pedig már csak 11,5 
milliárd Ft annak ellenére, hogy az utóbbi években jelentősen megugrott az energiahordozók 
világpiaci ára és az infláció sem elhanyagolható mértékű. 
Elviekben az energiaadóhoz hasonló szerepet tölt be szén-dioxid-kereskedelem. A 
gyakorlatban azonban ez alig működik, aminek fő oka túlzott kvótamennyiség és a CO2-
kvóták ingyenes kiosztása. Ez kétsíkú támogatás, egyrészt az energiaszektor termelése kap 
ingyenes kvótát (a villamos- és hőerőművek), másrészt egyes fajlagosan magas energiaigényű 
ágazatok külön is kapnak ingyenes kvótát (gumiabroncsgyárak, cementgyárak, üvegipar, 
timföldgyárak stb.). Ez utóbbit keresleti oldali támogatásnak nevezhetjük, mert ezzel a 
gazdaság energiaigényesség felé történő fejlesztését elősegítik.  
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Javaslat: Emelni kell az energiaadót és szigorítani a szén-dioxid-kereskedelem feltételeit. 
 
 
Összegzés 
 
A fentiekből látható, hogy az energiatermelés és -fogyasztás jelentős közvetlen és közvetett 
támogatásban részesül. Úgy véljük, hogy először a közvetlen (az 1-4. pontokban leírt) 
támogatásokat kell, méghozzá haladéktalanul felszámolni, és utána pedig fokozatosan, de 
mielőbb meg kell szüntetni a közvetett támogatásokat is. 
 
Budapest, 2007. augusztus 5. 

Összeállította: 
Levegő Munkacsoport 


