
Hozzuk összhangba a szakpolitikákat a klímavédelemmel! 
 
 

Az országgyűlés több bizottsága is –  ritka pillanat – egyhangúlag fogadta el a 
globális éghajlatváltozással összefüggő hazai hatásokról és az erre adandó válaszokról 
szóló VAHAVA-jelentést  (amelynek elkészítésében a Levegő Munkacsoport is 
közreműködött).  A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium már társadalmi vitára 
bocsátotta a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) tervezetét, amelyet 2007. 
augusztus 27-ig lehet véleményezni. Egyelőre mégsincs jele annak, hogy a szaktárcák 
komolyan gondolnák az éghajlatváltozással kapcsolatos alkalmazkodási, illetve 
kibocsátáscsökkentési feladatokat. Pedig az éghajlatváltozást „piaci kudarcként” is 
szokták emlegetni, amit következetes szabályozással kellene az egész világon korrigálni. 
Minden intézménynek, eszköznek, pénzügyi mechanizmusnak kellene, hogy legyen az 
éghajlatvédelem irányába mutató eleme. Ezt hangsúlyozza az Európai Bizottság Unió 
2007. június 29-én megjelent, „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában – Az 
uniós fellépés lehetőségei” című Zöld könyve (vitairata) is. A NÉS is csak akkor hoz 
eredményt, ha mindenki önvizsgálatot tart: vajon a döntései segítik-e az 
éghajlatváltozással kapcsolatos problémák csökkentését?  

 
Nézzünk néhány ellenkező példát a hazai gyakorlatból. 
Mint már beszámoltunk erről néhányszor az elmúlt években, cementgyárakat akar építeni 

Magyarországon két befolyásos multinacionális vállalat. Mivel már a jelenlegi 
gyártókapacitás is ki tudja elégíteni a hazai keresletet, az új kapacitásokat exportra tervezik, 
mert nálunk nyereségesebben lehet termelni. A környezeti károk jelentős részét nem az 
okozó, hanem a társadalom fizeti meg. Nagyon alacsony a földvédelmi járulék, ezért érdemes 
a régi gyárakat otthagyni, és pár kilométerrel arrébb a természet lágy ölén újat építeni. 
Bányajáradékként építőanyagnál az anyagérték 5 százalékát kell befizetni. Ezért is olyan sok a 
kő- és kavicsbánya, ahelyett, hogy a bontott építőanyag hasznosulna újra. (A két gyár évente 
mintegy 2,5 millió tonna mészkövet tervez feldolgozni.) A szén-dioxid-kibocsátásunk még 
nem érte el a kiotói megállapodásban rögzített értéket, így a kvótákat (CO2-kibocsátási 
egységeket) nagyvonalúan osztják szét a szektorok között. (A tervezett gyárak a jelenlegi 
összkibocsátás 2-2,5 százalékát tennék ki.) Hogy ez 2012 után milyen feszültségekhez vezet, 
azzal egyelőre nem számolunk. (Ma 7,5 tonna/fő a kibocsátásunk, 2050-re 60-80 százalékkal, 
kb. 1,5 tonna/főre kellene ezt csökkenteni.) 

Ha nemcsak az óhaj szintjén maradna, hogy Magyarországnak a nagyobb hozzáadott 
értékű, munkaigényes, anyag- és energiatakarékos gazdasági tevékenységeket érdeke 
fejleszteni, akkor a miniszterek leépítenék az ezzel ellentétes beruházásokat ösztönző nyílt és 
rejtett támogatásokat. Márpedig a tervezett cementgyárak zöldmezős, igen kevés embert 
foglalkoztató, óriási kőbányászati tevékenységgel járó, rengeteg energiát igényelő 
tevékenységek. És akkor még nem beszéltünk az alapanyagok és késztermékek szállításáról, 
ami szintén komoly klímaprobléma. 

 
Nagy ovációval jelentették be nemrég, hogy megnyílt Magyarország első bioüzemanyagot 

(agroüzemanyagot) árusító kútja. Az egyik adásban egyenesen úgy kommentálták, hogy 
hamarosan a gépkocsizás környezetbarát tevékenységnek fog számítani. Bár a szakállamtitkár 
figyelmeztetett, hogy a bioüzemanyagok gyártása nem feltétlenül környezetbarát, mert 
rengeteg műtrágyára, a termelésnél és a feldolgozásnál sok fosszilis energiára van szükség, az 
E85 „bioüzemanyag” attól olcsóbb, hogy jelentős adókedvezményben részesül. Sőt tervezik, 
hogy a hagyományos üzemanyagok is, ha teljesítik az előírt bekeverési arányt, jövő évtől 
adókedvezményben részesülnek. Csak azt nem értjük, hogy ha ennyire jól áll az ország 



költségvetése, hogy az energetikai szempontból legpazarlóbb közlekedési módot, a közúti 
közlekedést nagyvonalúan támogatják, akkor miért kellett az idén ismét drasztikusan emelni a 
tömegközlekedési jegyek, bérletek árát? 

Az energiafelhasználást 20 százalékkal kellene csökkenteni az EU tagállamainak 2020-ig. 
Magyarországon az ipar, de különösen a háztartások alatta maradnak energiahatékonyságban 
az EU átlagának. Vagyis nincs akadálya annak, sőt versenyképességünk és 
importfüggőségünk szempontjából is kívánatos lenne, hogy a fejlődésünk az 
energiafogyasztás növekedése nélkül menjen végbe. Ezzel szemben az új Energiapolitikai 
koncepció tervezete gyakorlatilag nem tűz ki csökkentési célokat egyetlen ágazatban sem.  
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