
Folytatódik a hazai szennyezők támogatása? 
 
A kormány újabb támogatásban kívánja részesíteni a legnagyobb szennyezőket, 
miközben az energiatakarékossági beruházásokra alig jut pénz. Így a nagy 
energiafogyasztó cégek mindannyiunk kárára tovább növelhetik a profitjukat, 
miközben a lakosság és az önkormányzatok nehezen tudnak megbirkózni a növekvő 
energiaárak okozta terhekkel. A Levegő Munkacsoport sürgeti a kormányt, hogy a 
lakosságot és az önkormányzatokat segítse az energiatakarékosságban, ne pedig a nagy 
cégeket az energia pazarlásában. 
 
Véleményünk szerint a második Nemzeti Kiosztási Tervben rögzített szén-dioxid-kibocsátási 
kvótákat felül kell vizsgálni, ugyanis az Magyarország számára hátrányos következményekkel 
járhat. Az Európai Kibocsátásjog-kereskedelmi Rendszer (EU-ETS) célja, hogy megtegye az 
első lépéseket az éghajlatváltozás fékezése felé, költséghatékony módon érvényesítve „a 
szennyező fizet” elvet. Ezzel szemben a mostani magyar döntés épp ezzel ellentétes, „a 
szennyezőnek fizetünk” elvet valósítja meg.  
 
A magyar kormány januárban véglegesíti a második Nemzeti Kiosztási Terv (NKT2) 
sarokszámait, amely egyebek mellett a magyar vállalatok által ingyen kibocsátható szén-
dioxid mennyiségét határozza meg. A kormány által kiosztani tervezett mennyiség azonban 
érthetetlen módon magasabb, mint az érintett létesítmények várható kibocsátása. Vagyis 
fokozatos szigorítás helyett több szén-dioxid kibocsátását teszi lehetővé, mint amennyit a 
Magyarországon működő nagy kibocsátók a légkörbe juttatnak majd.  
 
Már az első Nemzeti Kiosztási Tervben rögzített számok sem ösztönöztek a kibocsátások 
csökkentésére, a magasan meghatározott kibocsátási plafonok miatt jelentős felesleg 
keletkezett. A felesleget a kereskedelemi rendszerbe vont hazai kibocsátók értékesíthették, 
amelyből profitjuk származott. A 2008-2012-es időszakra tervezett évi 30,8 millió tonnás 
keret azt eredményezi, hogy a részben magánkézben lévő energetikai vállalatok ingyen 
többlet szén-dioxid-kibocsátási jogokhoz jutnak. Véleményünk szerint a kibocsátások 
nagyvonalú támogatása helyett a ki nem osztott kvóták értékesítéséből származó bevételeket 
iskolák, kórházak, lakóépületek energetikai felújításának ösztönzésére kellene fordítani.  
 
A Kiosztási Terv tavaly őszi változata óta jelentős fordulat állt be Európában. Az EU 
Bizottság sorra dobta vissza azon országok Kiosztási Terveit, amelyek „túlallokáltak”. Ezen 
fejlemények ismeretében már nem állítható, hogy a magyar vállalatokat versenyhátrány érné, 
amennyiben nem kapnának jelentős kvótatöbbletet.  
 
Ha a hazai termelőket és fogyasztókat nem ösztönzik folyamatosan az éghajlatvédelmi 
szempontok figyelembevételére, a várhatóan nagy szigorításokat hozó 2012 utáni időszak 
ismét felkészületlenül ér bennünket, az egy évtizeddel ezelőtt már megszenvedett gazdasági 
összeomláshoz hasonló következményekkel. Az emelkedő energiaárak az önkormányzatok és 
a háztartások pénztárcáját egyre elviselhetetlenebb mértékben sújtják. A Levegő 
Munkacsoport véleménye szerint sokkal ésszerűbb lenne, ha a kormány 
energiatakarékosságra, a fűtési energiaszükséglet csökkentésére és a nyári hőség elleni 
védekezésre ösztönözne. Az energiatakarékossági beavatkozások egyaránt élénkítenék a 
gazdaságot, és segítenének az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésében. 
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