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Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 
Alulírott környezetvédelmi civil szervezetek a Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) bevezetése és a kiotói 
egységek (AAU) eladásából származó bevételek elköltése ügyében fordulunk Önhöz. A 
kvótabevételek értékesítéséből a tavalyi évben befolyt mintegy 30 milliárd forint az állam 
legfontosabb éghajlatvédelmi forrása. Ennek hasznot generáló, megfelelő elköltése, illetve a 2009-es 
bevételek biztosítása létfontosságú a jelen gazdasági helyzetben. Ehhez elengedhetetlen egy hatékony 
ZBR azonnali felállítása független szakértők bevonásával, amely egyébként Magyarországnak 
törvényi1 és nemzetközi szerződésben is vállalt kötelezettsége. Sajnos a korábbi ígéretek ellenére a 
ZBR pályázati rendszer felállítása késve, illetve a nyilvánosság kizárásával zajlik. 
 
Egyrészről tehát kötelező e forrásnak a célszerű és a szerződésben foglaltak szerinti elköltése, aminek 
felrúgása komoly diplomáciai bonyodalmakhoz vezethet. Másrészről az ország számos olyan előnytől 
eshet el, amely hosszabb távon és különösen a mostani gazdasági válság közepette létfontosságú. 
Harmadrészt ezen összeg nem cél-szerinti felhasználásának (azaz tartalékolásának vagy 
befagyasztásának) kommunikálása komolyan megrengetheti a további kvóták vásárlását tervezők 
bizalmát, így ezzel további bevételeket kockáztatunk. 
  
A zöld beruházásoknak kedvező környezeti hatásuk mellett vállalkozásösztönző és 

munkahelyteremtő erejük is van, ami jelentős bevételt jelent az államnak. A ZBR – az eddig 
napvilágot látott információk alapján – elsősorban lakossági épületenergetikai fejlesztéseket 
támogatna, tehát éppen a gazdasági válság által leginkább sújtott szektort, az építőipart (vagy legalább 
is annak egy részét) erősítené, tartaná szinten.  
 
Költségvetési szempontból rendkívüli jelentőségű, hogy a ZBR-ként megjelenő támogatás a ráfordított 
összeg többszörösét is jelentheti bevételként. A támogatásra vetített összes beruházás ugyanis a 
támogatás intenzitásától függően 3-4-szeres lesz, amelynek áfa- és szja-tartalma is magas. 
 
Az energiahatékonysági befektetések emellett nagymértékben csökkentik az ország energiafüggőségét 
és a lakosság energiafelhasználását, ezen keresztül tehát csökkentik a lakosság – és az állam 
(energiaár-kompenzáció) – kiadásait is. A kedvező hatások között említhetők továbbá – a teljesség 
igénye nélkül – a CO2-kibocsátás csökkenése, a gazdaságélénkítés, a szociális támogatási igény 
csökkentése, a lakossági környezettudatosság és az életminőség fejlesztése, és nem utolsó sorban a 
külkereskedelmi mérleg és az energiabiztonság javítása.  
 
A ZBR hátterének megteremtésével hazánk tavaly az elsők között értékesítette nemzetközi piacon a 
kiotói cél túlteljesítéséből származó kibocsátási egységeket. Ezzel Magyarország jelentős nemzetközi 
tekintélyt vívott ki magának, amely hozzájárult a kibocsátási egységek jó áron történő eladásához.  

                                                 
1 Ld. 2007. évi LX. törvény 
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Az idei évben viszont nemzetközi szakmai körökben és a sajtóban is egyre több kérdés és elvárás 
fogalmazódik meg a gazdát cserélő kibocsátási egységek valódi környezetvédelmi hozadékáról és 
annak ellenőrizhetőségéről (ld. nemzetközi szaksajtó2). 
A kvótabevétel befagyasztásáról szóló márciusi kormánydöntés súlyosan veszélyezteti a 2009-es 
kvótaeladásokat (így a belőle tervezett 20-30 milliárdos bevételt is), hiszen az ártárgyalásokon nagy 
súllyal esik latba az előadó országgal szembeni elvárások teljesülése. Nagyon fontos, hogy más 
kvótafelesleggel rendelkező országokkal szemben megőrizzük helyzeti előnyünket és ezzel 
megtartsuk, illetve visszaszerezzük a potenciális vevők bizalmát.  
 
Tisztában vagyunk azzal, hogy az ország és annak gazdasága súlyos helyzetben van, és ezért a 
költségvetési kiadásokat is mérsékelni kell. Éppen ezért lenne érthetetlen és elfogadhatatlan, ha pont a 
ZBR által kínált és a fentiekben részletesen kifejtett „nyertes-nyertes” (win-win) helyzetet szalasztaná 
el Magyarország. 
 
Kérjük, intézkedjen, hogy a ZBR az érintettek érdemi bevonásával és társadalmi egyeztetés mellett 
mielőbb kerüljön bevezetésre. Kérjük továbbá szíves tájékoztatását a tervezett intézkedésekkel 
kapcsolatban. 
 
Budapest, 2009. május 7. 

 
 
 
Tisztelettel,  
 

Energia Klub 

Greenpeace Magyarország 
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* 
Kapják még: Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter, Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter, 
Hónig Péter KHEM miniszter, Varga István NFGM miniszter 
 
 
További információ: 

Bozsó Brigitta, Energia Klub: bozso@energiaklub.hu, 411 3527 
 

                                                 
2 http://www.pointcarbon.com/news/1.1086324 


