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Korábbi megállapításunkhoz hasonlóan, továbbra is nagyra értékeljük, hogy a Nemzeti 
Kiosztási Tervet (NKT Tervezet) nyílt társadalmi vitára bocsátják. Elnézést kérünk, hogy 
jelen hozzászólásunkban, a rövidség kedvéért, a pozitív változtatásokkal nem foglalkozunk.  

  
 
Véleményünk szerint, az NKT Tervezet, még mindig nem él megfelelően a 

korábbi, kényszerű struktúraváltásból adódó lehetőségekkel. Lehet, hogy az EU 
elvárásainak formálisan eleget tesz. Az is lehet, hogy más újonnan belépett illetve régebbi 
tagországnak „még ennél is lazábbak” az elvárásai az érintett vállalatokkal szemben. A mi 
nemzetgazdasági érdekeinket azonban a kibocsátások csökkentési lehetőségének elmulasztása 
sem rövid, sem középtávon nem szolgálja. Önmagában az, hogy a következő 8-10 évben 
nincs adminisztratív kényszer a növekedés visszafogására, nem indokolja a puha korlátokat.   
Az NKT Tervezet azonban nagyvonalúan osztja szét a kvótákat, sőt azt sugallja, hogy erre a 
jövőben is bizton számíthatnak a résztvevők. Ne kell komolyabb megszorításokkal számolni. 
Ilyen megállapítások például:  
a) Mi sem természetesebb annál, hogy a kibocsátás a gazdasági növekedéssel arányosan fog 

nőni (6. 7. oldal);  
b) Az átszámolt keret, vagyis 105 millió t CO2 az a mennyiség, amíg „nyújtózkodhatunk” az 

elkövetkező 10 évben az. 
Ugyanakkor az egyes régebbi tagállamokban, illetve Brüsszelben is egymás után jelennek 
meg a tervezetek arról, hogy 2025-ig 25-40 százalékkal, 2040-ig pedig 40-60 százalékkal kell 
csökkentenünk a kibocsátást. Ha most még kisebb erőfeszítéseket sem támasztunk a 
kibocsátókkal szemben, nem készítjük fel magunkat, mi lesz 2012 után? Reméljük, hogy nem 
egy újabb rendszerváltással fogjuk teljesíteni az elvárásokat. 
Ez a probléma is jelzi, hogy a kilencvenes évekből örökölt nemzeti energiapolitikai 
koncepciót sürgősen fel kellene, hogy váltsa egy újabb, amely a három prioritás mellé 
(ellátásbiztonság, környezetbarát technológia, hazai tüzelőanyagok használata – 9.old.) 
beemeli az energiahatékonyságot és –takarékosságot is. 
    

Nyilvánvaló, hogy a kibocsátás csökkentését a szennyezőknek kell finanszírozni. 
Ebből az is következik, hogy Kutatás-Fejlesztésre (K+F) is a forrásokat „házon belül” 
kell képezni. El kell tehát különíteni kvótákat erre a célra.  

Magyarországon az egy főre vetített K+F egyhatoda a német ráfordításnak (300 illetve 
50 EURO/fő). GDP-re vetített százalékos arányban felét költjük az EU átlagnak, aminek 
egyik oka az üzleti szféra rendkívül alacsony szerepvállalása. Kézenfekvő tehát, hogy a K+F-
re, nevesített forrásokat képezzenek. A konkrét megoldásra nem teszünk javaslatot, de akár az 
üzemzavarok, az átállás, a bezárás következtében, akár az egyéb módon fel nem használt 
kvótákból származó bevételekből erre a célra kellene arányosan forrásokat elkülöníteni. 

  
Nemzetgazdasági és környezetvédelmi szempontból nem kielégítők az Iránymutatásra 

adott válaszok az energiatakarékossággal és a megújulókkal kapcsolatban. A NKT Tervezet 
szerint 2004-ben 3,7 milliárd forinttal támogatja a költségvetés az energiatakarékosságot 
és a megújulókat. Mivel a keret már május 15-re betelt, csak elvi jelentőségű, hogy más 



források csak 2,8 illetve 2,5 milliárdos összeget említenek. Bármelyik is a helyes szám, 
nyilvánvaló, hogy nevetségesen alacsony:  
a) Veszélyezteti a megújulókkal kapcsolatos EU-s (adminisztratív) kötelezettségeink és 

környezetvédelmi érdekeink teljesítését;  
b) Majdnem lehetetlenné teszi, hogy a 2002/91/EC direktívát az épületek energetikai 

tulajdonságainak javításával kapcsolatban, 2006. januárjától teljesíteni tudjuk. 
Ez tehát két másik olyan terület, amellyel az NKT Tervezetnek is nyomatékosabban 
számolnia kellene, és konkrét mennyiségeket kellene elkülöníteni.  
 

Az aukcióra bocsátható mennyiség 1% (871 ezer t CO2). Ez a jelenlegi CO2 
érékesítési árak mellett 0,7-1,5 milliárd forint bevételt jelenthet. Nyilvánvaló, hogy ez az 
összeg nem ösztönző. Javasoljuk, hogy az ingyenesen kiosztott mennyiségből 3 %-ot 
különítsenek el aukcióra. (12. old.) Ez az új belépőknek szánt 2 százalékkal együtt még 
mindig nem több a néhány más országban alkalmazott 5 százaléknál.  

 
Nem csak a pillanatnyi versenyképességünk, de a fenntartható fejlődés szempontjából 

is fontos a magyar gazdaság szerkezetének további átalakulása illetve a kibocsátások 
csökkentése. Ezt a célt az NKT is kell, hogy tükrözze.  
Mire ösztönöznek az alábbiak? 

a) Az újbelépőknek elkülönített ingyenes kvótánál a mennyiséget a BAT vagy a 
Magyarországon üzemelő legjobb színt alapján határozzák meg. Ez – értelmezésünk 
szerint - a termelés jelentősebb bővítésével komolyan szennyező tevékenység 
folytatására, a szennyezés volumenének akadálytalan növelésére ad lehetőséget (36. 
old.).  

b) Egyes területeken a tüzelőanyag fogyasztás illetve a technológiai eljárásból adódó 
szennyezés a kvóta alapja (9. és 15. old.). 

c) A termelési mennyiségüket módosítók a megszűnők kvótáját vehetik át (26. old.). Ez 
sem ösztönöz a kibocsátások csökkentésére. 

d) Az „early action” figyelembevétele. Azok, akik korábban technológiai 
korszerűsítéseket hajtottak végre, gazdasági megfontolásból tették, nem tudhatták, 
hogyan fog az allokáció alakulni. Mi indokolja az utólagos „jutalmazásukat”?  

e) Abban az esetben, ha a kibocsátás csökkenése nem éri el a 90%-ot, a termelő a 
következő évben a normális időszakok átlaga szerint folytathatja újból a tevékenységét 
(vagy végleg bezárhat). A 90 százalékos csökkentést megalapozatlanul alacsonynak 
tartjuk.  

 
 

Összefoglalva a fentieket megállapítjuk, hogy az NKT Tervezet sok szempontból – 
nemzetközi összehasonlításban is - előremutató, azonban nem használja ki a gazdasági  
szerkezet átalakításával, az energia- és anyagtakarékossággal kapcsolatban benne rejlő 
lehetőségeket. Tekintettel arra, hogy egy közeli és rövid - 2005-2007 közötti - időszakra 
vonatkozik, ennek elsősorban az üzenetét hiányoljuk. Sürgetjük egy új Nemzeti 
Energiakoncepció kidolgozását és azt, hogy már most jelezzék, hogy milyen irányban tervezik 
elmozdítani az allokációs szabályokat a 2012-ig terjedő időszakban. Ez az üzleti szféra 
számára is kedvező, mert növeli a kiszámíthatóságot. 
Emellett be kellene kapcsolódnunk - széles társadalmi részvétellel - a hosszútávú 
kibocsátáscsökkentésre vonatkozó nemzetközi vitákba, Magyarország klímavédelmi 
jövőképének meghatározásába.  
 
 



Végül meg kívánjuk jegyezni, hogy nem lenne célszerű a kibocsátások csökkentését a 
kereskedésbe bevont vállalatok, egy viszonylag átlátható, mérhető adatokkal rendelkező 
csoport megkülönböztetett kontrolljával és kényszerítésével megoldottnak tekinteni. A 
közlekedéssel, lakossági fogyasztással, szolgáltatásokkal, mező- és erdőgazdálkodással 
szemben legalább ugyanakkora elvárásokat kell támasztani. 
 
 
 
Budapest, 2004. szeptember 30.  
Összeállította: Beliczay Erzsébet, Levegő Munkacsoport 
 
 
 
P. S. 
 
A szerkezetátalakítással kapcsolatban két konkrétan felmerült problémát említenénk: 
 

1) Az építőiparban jelenleg európai viszonylatban alacsony az építési hulladékok 
hasznosítása. A kibocsátási szint megszigorítása is eszköze lehetne az újrahasznosítás 
ösztönzésének. 

2) Egyes anyag-, energia- és szállításigényes ágazatok egyre jobban keletre szorulnak. 
Célszerű-e, hogy az újbelépők kvótáinak kiadásánál nem differenciálnak jelenleg a 
beruházások között?  

 
 


