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BEVEZETÉS
Az önkéntes megállapodások a környezetvédelmi szabályozás kialakulásától, a 70-es évektől
jelen vannak a hatóságok eszköztárában, azonban kiterjedtebb alkalmazásuk igazán a 90-es
évektől jellemző. Elterjedtségüket jellemzi, hogy az EU tagállamaiban 1999-ben 312 önkéntes
megállapodást, az Egyesült Államokban 1996-ban 42-t; Kanadában közel 100-at
azonosítottak, míg Japánban számuk a 30.000-hez közelít.1 Egyre szélesebb körű
alkalmazásukat számos tényezővel – többek között rugalmasságukkal,
költséghatékonyságukkal, a versenyképességre gyakorolt kedvező hatásukkal, a hatóságok és
a szabályozottak közötti kapcsolatok javulásával – indokolják. Az önkéntes megállapodások
gyakorlati működését elemző tanulmányok óvatosságra intenek e környezetpolitikai eszköz
szerepének megítélésével és az elméleti előnyök gyakorlatban való érvényesíthetőségével
kapcsolatban, azonban meghatározott körülmények, feltételek teljesülése esetén kétségtelenül
képesek bizonyos hatást gyakorolni a vállalati szféra környezetvédelmi magatartására.
Célszerűnek látszik tehát megvizsgálni, hogyan, milyen feltételek mellett alkalmazhatók az
önkéntes megállapodások hazánkban.
Jelen kutatás célja, hogy megvizsgálja, hogy Magyarországon milyen energetikai vonatkozású
önkéntes megállapodások megkötése lenne indokolt. Az Energia Központ Kht. által
kezdeményezett kutatás meglehetősen széles körű vizsgálat lefolytatását igényli, ennek
megfelelően több fázisban történik megvalósítása. Az első lépésben elkészítendő tanulmány
célja, hogy bemutassuk a szakirodalom, a nemzetközi tapasztalatok és az általános
magyarországi gazdasági-intézményi környezet alapján mely gazdasági szereplők lehetnek
potenciálisan energetikai vonatkozású önkéntes megállapodások aláírói, illetve kitérünk a
lehetséges vállalások mibenlétére. A kutatás második fázisában jelen kutatásra építve
felmérést tervezünk végezni a potenciális hazai szereplők körében az energetikai célú
önkéntes megállapodások megvalósíthatóságával, bevezethetőségével kapcsolatban.
Az önkéntes megállapodások szélesebb körű alkalmazása viszonylag új tendencia a
környezetvédelmi szabályozásban, Magyarországon pedig gyakorlatilag egyáltalán nem
találunk rá példát (legfeljebb néhány határesetet). A szakirodalomban inkább a
megállapodások gyakorlati tapasztalatait elemző vizsgálatokkal találkozunk, elméleti
hátterükkel az utóbbi években kezdtek foglalkozni. A téma irodalma egyre bővül, hazánkban
is több tudományos műhely kutatási programja foglalkozik az önkéntes megállapodások
alkalmazásának és elméletének megismerésével. Tanulmányunk fő célja, hogy az energetikai
szektorban kialakítható önkéntes megállapodások lehetőségeivel kapcsolatban adjon a
gyakorlatban később jól használható tanácsokat, illetve a gyakorlati alkalmazást megalapozó
további kutatás irányait kijelölje. Munkánk során ezért az önkéntes megállapodások általános
elméletével, illetve a nemzetközi tapasztalatok elemzésével csak olyan mértékben
foglalkozunk, amennyire az e szektorbeli hatékony alkalmazás elősegítésére pragmatikus
következtetések vonhatók le. A továbbiakban ezért az energiaszektoron kívüli önkéntes
megállapodások bevezetésének lehetőségeit nem vizsgáljuk.
Az önkéntes környezetvédelmi intézkedéseknek több fajtája létezik, amelyeket az OECD
három csoportba sorol: a) önkéntes magatartási kódexek; b) társadalmi szervezetek, hatóságok
által megfogalmazott irányelvek a gazdálkodók számára; c) önkéntes megállapodások
(Kerekes et. al., 2001). Ezek közül munkánk során csak az Európai Unióban és világszerte
leginkább elterjedt harmadik csoporttal foglalkozunk. Tanulmányunkban csak azokat az

                                                
1 A japán alkalmazás gyakorlata azonban eltér az európai, illetve amerikai gyakorlattól, mivel itt általában az
egyébként gyenge, hiányos környezeti szabályozás helyettesítésére használják az önkéntes megállapodásokat
(Burger et al., 2001).
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önkéntes megállapodásokat vizsgáljuk, amelyek a hatóságok és a gazdálkodó szervezetek
(vagy azok szövetsége) között tárgyalás útján jönnek létre vagy a hatóság ezeket explicit
módon elismeri.2 A vizsgált önkéntes megállapodások létrejöhetnek regionális vagy nemzeti
szinten. Jóllehet, az energetikai szektorban alkalmazott önkéntes megállapodások nagy része a
környezeti állapot javítását tűzi ki célul, sokszor ez nem ölt kifejezett formát, illetve egyéb
célokkal is összekapcsolódik.3 Kutatásunk során elsősorban azon megállapodási lehetőségek
azonosítására koncentrálunk, amelyek esetében cél a környezeti állapot javítása (explicit vagy
implicit módon).
A tanulmány három nagyobb egységből áll. Az első fejezetben először a kutatás módszertanát
tekintjük át, bemutatva azokat a kérdéseket, melyek vizsgálata elengedhetetlen ahhoz, hogy a
későbbiekben az energetikai vonatkozású hazai önkéntes megállapodás lehetőségeket be
tudjuk azonosítani és a megállapodások felépítésére ajánlásokat tudjunk megfogalmazni. A
fejezet további részeiben áttekintjük az önkéntes megállapodások elméletét és bemutatjuk a
nemzetközi tapasztalatokat horizontális jelleggel, megteremtve az alapot a hazai helyzet és a
lehetőségek második fejezetben történő elemzésének. A fejezetet az e vizsgálatokból
leszűrhető tanulságok felsorakoztatásával zárjuk.
A második fejezetben először a hazai gazdasági-intézményi-jogi környezetet vizsgáljuk, majd
a külföldi tapasztalatokra, a szabályozási és intézményi rendszerre alapozva meghatározzuk,
hogy milyen energetikai önkéntes megállapodásokra van esély Magyarországon. A fejezet
további részeiben elemezzük az így meghatározott megállapodás-lehetőségeket. A
bevezetésre esélyesebbnek, vonzóbbnak tartott megállapodásokat hosszabban, a többit
rövidebben vizsgáljuk.
A tanulmányt kutatásunk eredményeinek összegzésével zárjuk.

                                                
2 Az önkéntes megállapodásoknak számos egyéb elnevezése is létezik (pl. „tárgyalásos megállapodások”,
„környezetvédelmi megállapodások” vagy Hollandiában „kovenant”-ok), valamint többfajta definíciójuk ismert.
3 Az energiahatékonyság javítása pl. nem csak a CO2-kibocsátás csökkentése révén hozhat létre pozitív
hatásokat, de a cég számára költségmegtakarítással is járhat. A szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos
csővégi megoldások ezzel ellentétben legtöbbször pluszköltségeket jelentenek, tehát „kézzel fogható” hasznuk
„csak” a környezetállapot javulásában jelentkezik.
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1 AZ ÖNKÉNTES MEGÁLLAPODÁSOK ELMÉLETI HÁTTERE,
ALKALMAZÁSUKKAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK ÉS A
HATÉKONY MŰKÖDÉS KRITÉRIUMAI

1.1 A kutatás sarokpontjai
A kutatás első lépéseként áttekintettük az önkéntes megállapodások hatékony működésének
feltételeit, ennek során egyrészt az önkéntes megállapodások általános elméletére, másrészt
kifejezetten az energetikai önkéntes megállapodásokkal kapcsolatos nemzetközi
tapasztalatokra támaszkodtunk. Ezek után megvizsgáltuk az önkéntes megállapodásokat
magába fogadó hazai jogi-intézményi-gazdasági környezetet, valamint áttekintettük az
energetikai szabályozás eszköztárát és a stratégiai energetikai célokat. Ezekre az
eredményekre építve meghatároztuk az energetika azon elemeit, ahol az önkéntes
megállapodások önmagukban vagy más eszközöket kiegészítve hatékonyan segíthetik elő a
stratégiai célok megvalósulását. Végül a megállapodások bevezetésére leginkább alkalmas
területeken ajánlásokat fogalmaztunk meg.
A kutatás során végig figyelemmel kísértük a következő kérdéseket:
1. A környezet- és energiapolitika céljai, szuboptimális vagy hiányzó eszközei. Milyen

környezet- és energiapolitikai célok, illetve eszközök azonosíthatók jelenleg az
energiapolitikában, amelyek esetében a szabályozás vagy a végrehajtás (implementáció)
alacsony hatásfokú, nem hatékony vagy hiányos?

•  Energiapolitikai és az energiaszektorral kapcsolatos környezetvédelmi célok és
eszközök áttekintése.

•  Nemzetközi elvárások tanulmányozása.
2. A környezetpolitikai eszköz kiválasztása. Az elmélet és a nemzetközi tapasztalatok

alapján az önkéntes megállapodások mely, az energiatermelésben, elosztásban és
fogyasztásban jellemző környezetvédelmi problémák esetén bizonyulhatnak
hatásosabbnak és hatékonyabbnak, mint más környezetpolitikai eszközök?
•  Hatékonyság, hatásosság, méltányosság (társadalmi elfogadhatóság) kritériumai.
•  A résztvevők (hatóság, gazdálkodók, más szervezetek) motivációi az önkéntes

megállapodás kialakítására.
•  Várható hatékonyság, hatásosság.
•  Várható költségek.
•  Politikai megfontolások.
•  Kutatás-fejlesztésre, információáramlásra gyakorolt hatások.
•  Mely problémákkal kapcsolatban választják leggyakrabban az önkéntes

megállapodásokat mint környezetpolitikai eszközt a nemzetközi gyakorlatban?
3. A problémamegoldás folyamatának lehetséges szereplői. Mely szereplők lehetnek

hatással az adott környezetvédelmi probléma megoldására?

•  Az energiatermelés jelenlegi és lehetséges jövőbeli szereplői
•  Energiaszállítási, -elosztási rendszerek
•  Energiafelhasználás: lakossági és ipari.

4. Intézményi előfeltételek. Milyen gazdasági-intézményi körülmények szükségesek az
önkéntes megállapodások hatékony és hatásos működéséhez?
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•  A környezetpolitika hiteles fenyegetéseinek / ösztönzőinek vizsgálata.
•  A hatóság felkészültsége a kialakításra, végrehajtásra.
•  Az iparági szövetség felkészültsége a kialakításra, végrehajtásra.
•  A vállalatok felkészültsége a tárgyalásra, érdemi lépések megtételére.
•  A potyautas-probléma kezelésének lehetőségei.
•  A lehetséges szereplők közötti viszonyok elemzése.
•  Az önkéntes megállapodásokkal kapcsolatos társadalmi vélemény.
•  Környezeti tudatosság szintje.
•  A tárgyalásos megállapodások hagyománya.

5. Tartalmi követelmények. Hogyan célszerű kialakítani az önkéntes megállapodásokat
annak érdekében, hogy a kitűzött célt hatásosan és hatékonyan érhesse el?

•  A megállapodásokban rögzítendő elemek azonosítása: célok, a felek kötelezettségei,
konzultáció menete, monitoring, szankció stb.

•  Harmadik felek részvétele a folyamatban.
•  A folyamat demokratikus menetének biztosítása.

1.2 Az önkéntes megállapodások alkalmazásának elméleti háttere

1.2.1 A környezetpolitikai eszköz kiválasztása
A környezetpolitikai eszközök többféle módon csoportosíthatók, azonban ezek közös
jellemzője, hogy az eszközök megkülönböztetése általában annak alapján történik, hogy a
hatóság milyen mélységben van bevonva ezek kidolgozásába, illetve végrehajtásába.4 Az
irodalom által alkalmazott különböző megközelítések összegzése alapján három fő csoportot
különböztetünk meg: a közvetlen (normatív vagy command and control), a közvetett
(ösztönzésen vagy piaci eszközökön alapuló), illetve az önkéntes megközelítésen alapuló
szabályozóeszközöket. A különböző eszközcsoportok legfontosabb jellemzőit az 1. táblázat
mutatja be.
1. táblázat. A környezetvédelmi szabályozóeszközök csoportosítása

Önkéntes eszközökKözvetlen
szabályozás

Közvetett
szabályozás Önkéntes

megállapodások
Piaci önkéntes

magatartás
Célok
kijelölése

jogszabály, hatóság jogszabály, hatóság vállalat és a hatóság
közösen

a vállalat maga

Vállalati
mozgástér

nincs van van van

Ellenőrzés hatósági hatósági hatósági a piaci szereplők (pl.
tanúsító cégek,
iparági szövetségek)

Milyen
problémák
esetén
alkalmazható?

Súlyos probléma
vagy, ha a be nem
avatkozás nagy
kockázattal jár

A probléma nem
annyira súlyos, a
bizonytalanság
kockázata kicsi

A probléma nem
annyira súlyos, a
bizonytalanság
kockázata kicsi

A probléma nem
annyira súlyos, a
bizonytalanság
kockázata kicsi

Példák norma, bírság adók, forgalmazható
szennyezési jogok

környezetvédelmi
célok

ISO 14000, EMAS,
környezeti címkézés

Forrás: Kerekes et al. (1999), 47. o.

                                                
4 A csoportosítás különböző megközelítéseiről, illetve az egyes csoportokba tartozó eszközökről bővebben lásd
pl. Hanks – Sillén (1999), illetve EEA (1997).
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A szabályozás gyakorlata és elmélete jelentősen eltér. A közvetlen szabályozás a
környezetpolitika kialakulása óta, több mint két évtizede domináns a gyakorlatban, amint azt
az EU önkéntes megállapodásokról szóló ajánlása is megjegyzi (COM, 1996). A közvetett,
piaci szabályozóeszközök alkalmazását széles körű elméleti irodalom alapozza meg – és az
elmélet szerint az ilyen eszközök a leghatékonyabbak a környezetpolitikában – azonban a
gyakorlatban ennek ellenére is egyelőre inkább csak kiegészítő jelleggel vannak jelen. Az
önkéntes megállapodások lényegében kiterjedt elméleti megalapozás nélkül kezdtek széles
körben elterjedni. Az elemzések fenntartásokat fogalmaznak meg ezen eszközök
hatásosságával, hatékonyságával kapcsolatban, ennek ellenére alkalmazásuk továbbra is
bővül. Talán a legfontosabb kérdés az önkéntes megállapodásokkal kapcsolatban: ha
elméletileg ezek legfeljebb azokat az eredményeket érhetik el, mint a közvetlen
szabályozóeszközök, miért van szükség ezen új típusú eszköz alkalmazására a gyakorlatban?
(Hansen, In: Chidiak – Glachant – Hansen (1999)).
Amikor arra keressük a választ, hogy miért, milyen esetekben alkalmazzunk önkéntes
megállapodásokat, kik legyenek a szereplői, illetve hogyan alakítsuk ki ezeket a gyakorlatban,
célszerű több szempontból is összehasonlítani a környezetpolitika eszköztárának lehetséges
eszközeit. Az OECD 1991-es ajánlása (KTM, 1997, 219-220. o.) a környezetpolitika
eszközeinek kiválasztásánál öt alapvető követelménycsoportot jelöl meg, amelyekre
feltétlenül szükséges tekintettel lenni: a környezeti hatásosságot; a gazdasági
hatékonyságot; a méltányosságot; a közigazgatási megvalósíthatóságot és ennek költségét;
illetve a politikai elfogadhatóságot. Az alábbiakban több tanulmány alapján összegezzük az
önkéntes megállapodásokkal kapcsolatos tapasztalatokat e dimenziók mentén. A környezeti
hatásosság és gazdasági hatékonyság kérdéseit együtt tárgyaljuk, ezek szoros összefüggései
miatt.
Környezeti hatásosság és gazdasági hatékonyság
Igen alapos összehasonlító elemzését adja a különböző környezetpolitikai eszközöknek Hanks
– Sillén (1999), amelynek legfontosabb eredményeit a 2. táblázat mutatja be. A szerzők mind
az öt fent említett dimenzió tekintetében elemzik az önkéntes megállapodásokat. A
következőkben elsősorban e szerzők munkájára támaszkodva elemezzük az önkéntes
megállapodásokat.
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2. táblázat. Az általános környezetpolitikai eszközök összehasonlítása
Normatív szabályozás Gazdasági ösztönzésen

alapuló szabályozás
Önkéntes megállapodások

Előnyök •  Az érintettek jól ismerik és
értik

•  A várható eredmények
relatíve nagy biztonsággal
elérhetők

•  Pontforrások, illetve adott,
jól meghatározható
anyagok esetén a
leghatásosabb

•  Rugalmas és általában
költséghatékonyabb

•  Elősegíti a technológiai
fejlődést

•  Igen szétszórtan
elhelyezkedő szennyezők
esetén hatásos

•  Rendkívül rugalmas
•  Épít az ipar információs

előnyére

A környezeti
hatásosság
korlátai

•  A nemzetközi előírások
betartatására nehéz ilyen
eszközt kialakítani és
betartatni

•  Alkalmazása nehézkes
diffúz források és több
anyag szabályozása esetén

•  Gyakran túl későn kerül
sor a kialakítására

•  A szabályozandó
probléma kezelésére
alkalmatlan lehet a piac

•  A megfelelő eszköz
kialakítása bonyolult és
időigényes lehet

•  A szabályozandó
probléma jelentősebb
lehet, mint amit adott
iparág kezelni képes

•  Önszabályozás esetén
előfordulhat, hogy nincs
konszenzus arról, hogy mi
az ipari beruházások
kívánatos nagyságrendje

Hatékonysági
korlátok

•  Gyakran igen költséges a
betartatása

•  Általában rugalmatlan
•  Hatékonysága

nagymértékben függ a
betartatásra rendelkezésre
álló kapacitásoktól

•  Környezeti adók: fennáll
annak a kockázata, hogy
ezeket elsősorban fiskális
adókként kezelik és fő
céljukká az állami
bevételteremtés válik

•  Bonyolult lehet az
ellenőrzése, különösen a
„potyautasoké”

Méltányossággal
kapcsolatos
korlátok

•  A versenytársak számára
az előírások betartása
eltérő költséggel jár

•  Piacralépési korlátot
jelenthet

•  Szennyezési jogok
kereskedelme:
− Piacralépési korlátot

jelenthet
− A szennyezési jogok

kezdeti elosztása az
erősebben szennyező
egységeket
preferálhatja a
tisztábban termelő
egységekkel szemben,
különösen akkor, ha a
leosztás a
„grandfathering”
megoldással történik
(mint a legtöbb
esetben)

•  Gazdasági és
versenyképességi
egyenlőtlenségek
keletkezhetnek a
„potyautasok”
tevékenysége folytán

Forrás: Hanks – Sillén (1999), 17. o.

A közgazdasági elmélet a statikus szempontból5 leghatékonyabb szabályozóeszközöknek a
gazdasági ösztönzésen alapuló eszközöket tekinti. A szerzők szerint a gyakorlatban azonban
az elmélet által bizonyított előnyök azért nem realizálhatók mégsem, mert a neoklasszikus
közgazdaságtani elméleti rendszer előfeltételezései a valóságban nem állnak meg. A
gazdasági szereplők nem hosszú távú racionalitásnak megfelelően cselekszenek, nem teljes
körű a szereplők információellátottsága, a politikai döntéshozók nem mindig a „közérdeknek”
megfelelően járnak el, hanem sokszor a legerősebb érdekérvényesítő csoportok nyomása alatt

                                                
5 Statikus hatékonyság alatt értjük, hogy adott környezeti szabályozóeszköz más, a probléma kezelésére alkalmas
eszköznél kisebb költségek mellett képes ugyanakkora szennyezéscsökkentést elérni.
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és rendszerint a tranzakciós költségek sem alacsonyak. Így az ösztönzésen alapuló
szabályozóeszközök, mint „első legjobb” megoldás helyett érdemes megvizsgálni az önkéntes
megállapodások lehetőségét, mint „második legjobb” megoldást.
Az önkéntes megállapodások felszínre hozhatják például azokat a rejtett
energiaveszteségeket, amelyek a vállalaton belüli információáramlás akadályai miatt nem
kerülnek felszínre.6 A gyakorlatban a környezeti adók a gazdálkodók körében rendkívüli
módon népszerűtlenek, nehezen bevezethetőek, ezért elméleti hatékonyságukat a
gyakorlatban ritkán fejthetik ki, tekintve, hogy politikai szempontok miatt szinte lehetetlen,
pl. egy pigou-i mértékű adó bevezetése. A közvetlen állami beavatkozás eszközei
(határértékek, kvóták stb.) szintén népszerűtlenek, mivel túl mélyen avatkoznak a vállalati
döntésekbe. Fontos továbbá, hogy a közvetlen, illetve közvetett szabályozóeszközök a
keresleti oldal szabályozására kevéssé koncentrálnak, ami pedig kulcskérdés az
energiafelhasználás befolyásolása szempontjából. Az önkéntes megállapodások statikus
hatékonysága az elmélet szerint az alacsonyabb tranzakciós költségekben és a célok
megvalósításának rugalmas eszközeiben realizálódhat.
Chidiak egy közgazdasági modell segítségével hasonlítja össze az aszimmetrikus
információs viszonyok jelenlétében alkalmazott környezeti adók és egy ún. „menü
önkéntes megállapodás”7 hatékonyságát (Chidiak, In: Chidiak – Glachant – Hansen
(1999)). A döntéshozó a modellben nem ismeri a cégek szennyezéselhárítási
költségfüggvényeit, ezért nem képes meghatározni az energiaadó optimális szintjét. Az
elemzés eredményei szerint az önkéntes megállapodások alkalmazása hatékonyabb lehet, mint
az adóztatás önmagában való alkalmazása, mivel a kormány a tárgyalások során csökkentheti
bizonytalanságát az elhárítási költségeket illetően, így magasabb elhárítási szinteket
kényszeríthet az alacsonyabb szennyezésellenőrzési szintű vállalatra. Továbbá az
adóelengedés csökkenti a vállalat terheit, ami szintén nagyobb szennyezésvisszafogást tesz
lehetővé. A modell tanúsága szerint az önkéntes megállapodás hatékonyabb, ha más politikai
eszközökkel együtt alkalmazzák.
Az önkéntes megállapodásoknak a környezeti hatásosság szempontjából vett legfontosabb
előnyei az elmélet szerint, hogy a hatóságok és a gazdálkodók alkui az egyeztetés folytán
mindkét fél megelégedésére szolgáló („win-win”) megoldásokhoz vezethetnek el. Az
egyeztetéseknek megfelelő, hosszabb távon is kiszámíthatóvá váló környezetpolitika
ösztönözheti az új megoldások keresésére irányuló kutatást és fejlesztést, ez a közvetlen
szabályozókhoz viszonyított dinamikus hatékonyságukat8 is alátámasztja (Hanks – Sillén,
1999).
Burger et al. (2001) Segerson és Miceli játékelméleti elemzését mutatja be, amely a közvetlen
szabályozóeszközök és az önkéntes megállapodások egymáshoz viszonyított hatékonyságát
elemzi. Eredményeik a következők. A szabályozó hatóság és a cég közötti tárgyalások mindig
egyensúlyi kimenetelét jelentik a két fél közötti kapcsolatnak az önkéntes megállapodás
jelentette költségmegtakarítások miatt. A kialkudott elhárítási szint azonban függ a
szabályozó és a cég eredeti alkupozícióinak leosztásától, a szigorúbb szabályozással való
fenyegetettség mértékétől, illetve a támogatás, közfinanszírozás mértékétől. Ha a
szabályozó erősebb alkupozícióban van, az elhárítási szint a társadalmilag optimális (első
legjobb megoldás) mértékű lesz. Ha a cég van jobb alkupozícióban és/vagy a fenyegetés
kisebb, az önkéntes megállapodás alapján létrejövő elhárítási szint alacsonyabb lesz, azaz

                                                
6 Erről lásd bővebben Helby (1999), illetve Hanks – Sillén (1999)
7 A modellben vizsgált „menü önkéntes megállapodás” a Dániában alkalmazott rendszerhez hasonlít: az
energiaintenzív cégek energiahatékonyságuk javítására vonatkozó önkéntes vállalásaik fejében felmentést
kaphatnak az energiaadó fizetése alól, a vállalatok tehát választhatnak egy szabályozási menüből.
8 Egy környezetvédelmi szabályozóeszköz dinamikus hatékonysága alatt azt értjük, hogy képes a gazdálkodókat
folyamatos innovációra, új lehetőségek keresésére ösztönözni.
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környezeti szempontból kevésbé lesz hatásos e megoldás, mint a kötelező előírások
bevezetése.
Közigazgatási megvalósíthatóság
Kerekes et al. (2001) az institucionalista közgazdaságtan megközelítését elemzi. Az iskola
egyik legjelentősebb képviselője, Coase szerint nem szükséges az állami beavatkozás a
gazdaságilag optimális környezeti állapot eléréséhez, amennyiben a tulajdonosi jogviszonyok
tisztázottak és betarthatóak. Ebben az esetben a felek közötti alkufolyamat elvezet a
társadalmilag optimális termelési/szennyezéselhárítási szinthez. Az elmélet alapfeltételezései
a realitástól távol állnak, ami miatt az elméletet számos támadás érte: a szereplők nagy száma
és az alku magas tranzakciós költségei rendszerint nem teremtik meg a tárgyalásos folyamat
lefolytatásának lehetőségét. Figyelemre méltó azonban, hogy a gyakorlatban lezajlott
események a coase-i teória alkalmazhatósága számára több esetben megteremtették a
feltételeket, az önkéntes megállapodások terjedése pedig így az elmélet következtetéseit
látszik igazolni. A legfontosabb ilyen irányú változásokat Kerekes et al. abban látja, hogy a
környezeti károk, illetve az elhárítási költségek nőnek; a növekvő gazdasági koncentráció
következtében kis számú, de nagy befolyású cég, illetve erősödő iparági szövetségek jelennek
meg; valamint az európai és Egyesült Államokbeli (EÁ-beli) szabályozó hatóságok egyre
inkább jogi értelemben is elfogadják az önkéntes megállapodásokat. Az önkéntes
megállapodások megvalósítására abban az esetben van lehetőség, ha a megállapodás által
elérhető hasznok nagyok, míg a tranzakciós költségek alacsonyak. Kevés számú, nagy
befolyású tárgyalópartner esetén pedig erre nagyobb az esély, mint az alacsony szinten
integrált szektorokban. Maxwell és Lyon (1999) az Egyesült Államokbeli folyamatokat
elemezve négy tényezőt lát az önkéntes megállapodások hátterében: az egyre bonyolódó,
kiterjedtebbé váló, sokszor áttekinthetetlen környezetvédelmi szabályozórendszert; a
felgyorsult tudományos, technológiai fejlődést; az EPA (EÁ Környezetvédelmi Hivatala)
hozzáállásának változását és a növekvő számú környezetvédelmi témájú polgári peres
eljárásokat.
Az önkéntes megállapodások az elmélet szerint a környezetpolitikai célok gyorsabb
elérését biztosíthatják, mivel az eszköz bevezetéséhez nem szükséges hosszadalmas politikai
egyeztetés. Ezt a megállapítást számos gyakorlati ellenpélda cáfolta (WWF, 2001; Krarup,
2000). Az önkéntes megállapodások ugyanakkor pozitív hatással bírnak a vállalatok közötti
információáramlásra és a kormányszervek együttműködésére is, ami a dinamikus
hatékonyságukat erősíti.
Politikai megvalósíthatóság
Helby (1999), illetve más szerzők szerint, ha a célokat a demokratikus folyamat
megkerülésével (parlament, civil szervezetek kizárásával) tűzik ki, pillanatnyi erőviszonyokat
rögzíthetnek hosszabb távra, ezáltal a környezetpolitika mozgásterét szűkíthetik. A
környezetvédelmi kérdések súlya folyamatosan nő a politikában, így a környezetpolitikusok
relatív erőviszonyai erősödhetnek, ami később egy szigorúbb szabályozás egyszerűbb
bevezetését tenné lehetővé.9 A cégeknek tehát érdekükben állhat a jelenlegi erőviszonyok
alapján megállapodni a szabályozókkal.
Hansen egy modell segítségével vizsgálja az ún. „politikai véleményeltérés” elméletet,
amely szerint a kormányzatot az is motiválhatja önkéntes megállapodásokban való
részvételre, hogy a környezetpolitika céljait és eszközeit tekintve eltérés található az ellenzék
és a kormányzó pártok között. Ha az önkéntes megállapodások kialakítására emiatt kerül sor,
ez a jólétet csökkentheti. A szerző gyakorlati példákra kiterjedő vizsgálatai nem támasztják
alá ezt a feltételezést, azonban e témában további kutatást lát szükségesnek (Hansen, In:
Chidiak – Glachant – Hansen (1999)).
                                                
9 Bővebben ld. Helby (1999), illetve Hanks – Sillén (1999).
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A kormányzatot motiváló tényezők között említhetjük továbbá a következőket is: az önkéntes
megállapodás a környezetpolitika alakításának felelősségét megosztja a kormány és az ipar
között; megvalósításuk politikai és adminisztrációs szempontból egyszerűbb; az
implementáció és a kikényszerítés költségei alacsonyabbak lehetnek, mint a közvetlen
szabályozóeszközök esetében; illetve az eszköz rugalmasságából eredően sokkal hatásosabb
lehet, mint más megoldások. Hansen a felelősség megosztásának célja esetén rámutat arra,
hogy amennyiben ez a bevezetés indoka, az a jólétet csökkentheti. A szerző által kifejlesztett
modell viszonylag szűk alapon álló empirikus vizsgálódása alátámasztani látszik a
feltételezést, hogy a kormányt motiválhatja az önkéntes megállapodás kialakításában a
felelősség megosztása, mivel az ipari érdekképviseletek, cégek kevésbé érzékenyek a
társadalmi kritikára, mint a kormányzat (mert legitimációjuk nem függ a választóktól).
Ugyanakkor a kormányzat számára hátrányos lehet, hogy az önkéntes megállapodásokat az
ipar arra is használhatja, hogy a szigorúbb szabályozás alól kibúvót keressen; a
megállapodások korlátozhatják a környezetpolitika alakításának szabadságát, illetve az
önkéntes megállapodások jogi helyzete sokszor bizonytalan (Hanks – Sillén, 1999).
Méltányosság
Az önkéntes megállapodások hátrányos tulajdonságai között említik, hogy jogi státuszuk sok
esetben bizonytalan, illetve, hogy a megállapodás kialakítási folyamatából kihagyott
szereplők hátrányosabb helyzetbe kerülhetnek többek között versenyképességi
szempontból; illetve a „potyautasok” tevékenysége erősen ronthatja a megállapodás
hatékonyságát, hatásosságát (Hanks – Sillén, 1999).
A környezetvédelmi szervezetek számos hiányosságra mutatnak rá az önkéntes
megállapodások alkalmazásával kapcsolatban (Hanks – Sillén, 1999; WWF, 2001; EEA,
1997). Az ipar információs előnye az elhárítási lehetőségeket és költségeket illetően a
tárgyalásos folyamat során is elvezethet oda, hogy a megállapodás céljaiban és teljesítésében
elmarad a más eszközökkel elérhető céloktól, illetve eredményektől („szabályozási csapda”).
A demokratikus folyamat, a parlament és a társadalmi szervezetek megkerülése szintén
környezeti szempontból szuboptimális célok és eszközök rögzítését vonhatja maga után,
illetve maga az eljárás is ellentmond a demokrácia elvének. Felhívják a figyelmet továbbá a
világos szankciók gyakori hiányára, illetve arra, hogy a környezeti hatásosság tekintetében az
eddigi tapasztalatok nem meggyőzőek, az előzetes és utólagos értékelésekből származó
megbízható adatok hiánya nem támasztja alá kellőképpen az önkéntes megállapodások
használatának indokoltságát. Több szakszervezet is hasonló problémákat fogalmaz meg az
önkéntes megállapodásokkal kapcsolatban és felhívja a figyelmet arra is, hogy a tárgyalási
folyamatból a dolgozókat is kirekesztik (Hanks – Sillén, 1999).
A részvétellel kapcsolatban egy fontos megkülönböztetésre kell felhívni a figyelmet. Aktív
részvételnek nevezzük, amikor az érintettek érdemben lehetnek hatással a tárgyalás menetére,
az önkéntes megállapodás tényleges tartalmára, illetve a végrehajtás menetére. Passzív
részvétel esetén az érintettek csupán tájékoztatást kapnak a tárgyalás menetéről és a
végeredményről. Az önkéntes megállapodások kialakításával foglalkozó irodalom által
megfogalmazott ajánlások kivétel nélkül említik a tárgyalási folyamat nyíltságának és a
megállapodás tartalmának megismerhetőségét, mint a folyamat elfogadhatóságának,
hatékonyságának, hatásosságának egyik biztosítékát (Hanks – Sillén, 1999; EEA, 1997;
COM, 1996). Azonban az ilyen irányú ajánlások explicit vagy implicit módon csak a
passzív részvétel lehetőségére vonatkoznak, sokszor csupán az önkéntes megállapodás
publikációjára. Mivel az ipar eleve információs előnyben van a szabályozó hatóságokkal,
társadalmi érdekképviseletekkel szemben és a legfontosabb információk, részletkérdések csak
a tárgyalás menetében résztvevők számára megismerhetők, az abból kirekesztettek
információs hátránya fokozódik. Így a passzív részvétel csekély mértékben emeli a társadalmi
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ellenőrizhetőség fokát.10 Az önkéntes megállapodások esetében indokolt társadalmi részvétel
foka vita tárgyát képezheti, azonban mindenképpen célszerű lenne az aktív részvétel
megteremtését is belefoglalni az ajánlásokba. Tény azonban, hogy a tárgyalás nyíltságának
növelése az iparnak nem áll érdekében, hiszen így tárgyalási pozíciója romolhat, valamint
üzleti titkok kerülhetnek nyilvánosságra. Az ipar általában ezért csak a passzív részvétel
lehetőségét hajlandó elfogadni (EEA; 1997).
A Hanks – Sillén (1999) által az elmélet és a gyakorlati tapasztalatok alapján az önkéntes
megállapodások megfelelő kialakítása érdekében tett javaslatokat a 1.4 alpontban
bemutatandó 4. táblázatban összegezzük. A táblázat következtetéseit az általunk elemzett más
irodalmi források is alátámasztják, néhány további elemmel ezen elemzések alapján is
kiegészítettük az összefoglalást. Tekintve, hogy a táblázat az elméletből, valamint a gyakorlati
tapasztalatokból levonható következtetéseit is magában foglalja, – a tartalmi átfedések
elkerülése érdekében – ezt nem itt, hanem a nemzetközi példákat általánosságban elemző
alpont után mutatjuk be.
A fent bemutatott elemzéseket a következőképpen összegezhetjük: az önkéntes
megállapodások környezeti hatásosságukat és a gazdasági hatékonyságukat tekintve a
közvetett, piaci alapú környezetpolitikai eszközökhöz állnak közel, azonban megvalósításuk
a kormányzat szempontjából egyszerűbb és olcsóbb lehet, mint más eszközök bevezetése.
Ugyanakkor a nemzetközi tapasztalatok arra intenek, hogy az egyszerűen, olcsón, gyorsan
kialakított önkéntes megállapodások (pl. német, francia CO2-kibocsátással kapcsolatos
megállapodások) nem kellőképpen hatásosak környezeti szempontból. Az önkéntes
megállapodások a zárt folyamat révén számos szereplőt kirekesztenek a környezetpolitika
alakításából, ami méltányossági szempontból problémákat vet fel. Az önkéntes
megállapodások kialakítását és működését az ipar rendszerint üdvözli, mivel javul kapcsolata
a hatósággal, illetve információs előnyei révén a környezetpolitikát a maga számára kedvező
módon befolyásolhatja. A kormányzat a fent említett egyszerűbb és olcsóbb közigazgatási
folyamat miatt preferálhatja az önkéntes megállapodásokat. A demokratikus folyamat
megkerülése azonban lehetőséget adhat arra, hogy a társadalmi ellenőrzés csekély foka
mellett a társadalmilag optimálisnál alacsonyabb szintű szennyezéscsökkentést tűzzenek ki
célul és/vagy valósítsanak meg.

1.2.2 A problémamegoldás folyamatának lehetséges szereplői
Az elméleti elemzések általában nem kifejezetten az energetikai szektorban megvalósítható
önkéntes megállapodásokat tanulmányozzák, hanem általános megközelítéseket alkalmaznak.
Az elméleti modellek következtetéseinek verifikálását több célterületen alkalmazott önkéntes
megállapodások jellemzőivel végzik. Az elméleti irodalom alapján tehát a szereplők általános
jellemzőire tehetünk csak javaslatot.
Maxwell és Lyon (1999) az Egyesült Államok tapasztalatainak elemzése alapján négy fő
csoportot azonosít, amelyek képesek lehetnek a környezeti szabályozás irányának
befolyásolására, így az önkéntes megállapodások elterjedésének elősegítésére. Ezek a
csoportok a szabályozott iparágak, a környezetvédelmi szervezetek, az EPA és más
szabályozó hatóságok, valamint a Kongresszus.
Kerekes et al. (2001) a különböző szervezetelméleti irányzatok fő előfeltevéseit, jellemzőit
elemzi, illetve ajánlásokat fogalmaz meg ezek alapján az önkéntes megállapodások
kialakításával kapcsolatban. A vizsgált szervezetelméleti irányzatok a vállalatok magatartását
befolyásoló tényezőkkel kapcsolatos feltételezéseit a 3. táblázat mutatja be.

                                                
10 Jóllehet az ipar információs előnyben van, a tárgyaló felek számára bemutatott adatokból, részinformációkból
adott esetben lehet következtetni pl. a tényleges elhárítási potenciálra, míg csupán az önkéntes megállapodás
végső formájának ismeretében a kitűzött célok ambícióit nehezen lehet megítélni.
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3. táblázat. A szervezetelméleti irányzatok feltételezései a vállalatokat befolyásoló tényezők
tekintetében

Iskola Magatartási feltételezések Mi befolyásolja a vállalati magatartást
Neoklasszikus modell racionalitás gazdasági érdekek,
Tranzakciós költségek
gazdaságtana

racionalitás, opportunista viselkedés gazdasági érdekek, tranzakciók költségei

Stakeholder-ügynök
elmélet

racionalitás gazdasági érdekek, stakeholderek
nyomása

Makroinstitucionalista racionalitás, racionalitási mítoszok,
izomorfizmus

gazdasági érdekek, társadalmi elvárások,
más magatartása, vállalati szakemberek
gondolkodásmódja

Társadalmi felelősség és
társadalmi válasz

nincsen külön megkötés gazdasági érdekek, jogszabályok, etikai
elvek, társadalmi elvárások

Stakeholder elmélet nincsen külön megkötés az érintett csoportok nyomása, lát-e a
vállalat együttműködési hajlandóságot,
illetve fenyegetést a stakeholderek
részéről

Forrás: Kerekes et al. (2001), 91. o.

Az elemzés alapján a szerzők a következő ajánlásokat fogalmazzák meg azzal kapcsolatban,
hogy milyen iparágak lehetnek önkéntes megállapodások résztvevői:

•  proaktív iparágak (esetleg amelyek már léptek is a következő programok
valamelyikében: ISO 14001, EMAS, Felelősségteljes Gondoskodás, ÖKOPROFIT,
TISOT);

•  gazdasági haszonnal is járhat számára a környezetvédelem;
•  az iparági szövetség aktív és erős (ami a potyautasok tevékenységének szempontjából

fontos);
•  nagy a társadalmi nyomás irányában;
•  korábban is jó kapcsolata volt a hatósággal.

Az áttekintett más irodalmi források összhangban állnak a fenti iparági jellemzőkre vonatkozó
ajánlásokat tekintve. Az EEA (1997), illetve Hanks – Sillén (1999) tanulmányai alapján még
néhány további ajánlást fogalmazhatunk meg a szereplők kiválasztásával kapcsolatban. Az
önkéntes megállapodás sikerét növelheti, ha:

•  kevés vagy magas szinten integrált szereplővel folyik a tárgyalás;
•  az iparág elsősorban termékeket állít elő, nem szolgáltat;
•  a szektoron belül nem túl intenzív a verseny;
•  kevés számú szennyezőforrást érint a szabályozás;
•  a felek járatosak a tárgyalásban;
•  szavahihetőek (a közvélemény számára is);
•  kompetens, megbízható közvetítő és hitelesítő szervezetek segítik a folyamatot.

1.2.3 Intézményi előfeltételek
A hatékony önkéntes megállapodások kialakításához szükséges intézményi előfeltételek
gyakorlatilag az 1.2.1 pontban bemutatott elemzésből levonható következtetések alapján
megfogalmazható ajánlások sora. Ezeket a 1.4 pont 4. táblázatában részletesen kifejtjük, itt
csak a legfontosabb intézményi előfeltételeket összegezzük.
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Alapvető célok11:

•  Valódi környezeti állapotjavulást váltsanak ki az önkéntes megállapodások;
•  Képesek legyenek felszínre hozni az energiatermelés, -elosztás és -felhasználásban

meglévő rejtett hatékonyságjavítási, szennyezéscsökkentési lehetőségeket (win-win12,
no regret megoldásokat13);

•  Átláthatóak és demokratikusak legyenek;
•  Biztosítsák a vállalati szintű felelősséget.

A legfontosabb kritériumok14:

•  a szabályozó hatóság rendelkezzen világos, jól körülhatárolható környezetpolitikai
célokkal és kellően motivált legyen ezek elérésében;

•  a szabályozó hatóság képes legyen hiteles fenyegetéssel élni vagy pozitív ösztönzést
nyújtani a gazdálkodók számára (szigorúbb szabályozás, pénzügyi ösztönzők,
közvetett nyomás a piac és a közvélemény erőin keresztül)15;

•  a környezeti tudatosság magas szintje a politikai, az üzleti szférában és a
közvéleményben;

•  a tárgyaló felek kölcsönösen együttműködésre törekvő hozzáállása;
•  kompetens, szavahihető felek tárgyalása;
•  megfelelő lehetőség a potyautasok tevékenységének ellenőrzésére és visszaszorítására;
•  jogi lehetőség az önkéntes megállapodás elfogadására, kikényszeríthetőségének

megteremtésére;
•  az információk megfelelő szintű cseréje;
•  az érintettek aktív részvételi lehetőségének biztosítása;
•  a parlamenti ellenőrzés lehetőségének biztosítása;
•  az önkéntes megállapodásokat más, hatásukat erősítő környezetpolitikai eszközökkel

együtt alkalmazzák;
•  rendelkezésre állnak a technológiai lehetőségek a környezetállapot javítására;
•  a célok teljesítésének költségei hasonlóak az önkéntes megállapodást aláíró

gazdálkodók körében;
•  a végrehajtás költségeinek megosztásában a hatóságok és a gazdálkodók

megegyeznek.

1.2.4 Tartalmi követelmények
Az önkéntes megállapodások lehetséges környezetpolitikai szerepének megítéléséhez
kulcsfontosságú várható környezeti hatásosságuk elemzése. Az önkéntes megállapodások
környezeti hatékonyságát két fő kritérium mentén ítélhetjük meg: mennyire ambiciózusak a
                                                
11 A felsorolás alapja a WWF (2001) anyaga, kiegészítve néhány további céllal.
12 Minden fél számára előnyös megoldások.
13 Olyan beruházások, amelyeket a szabályozás hatására valósít meg a cég, de egyébként üzleti szempontból is
megtérülnek.
14 Ezeket Kræmer – Hansen (1999), Hanks – Sillén (1999), WWF (2001) és EEA (1997) alapján összegezzük.
15 A hatóság Kerekes et al. (2001) alapján a következő ösztönzőket alkalmazhatja: egyszerűbb engedélyeztetési
eljárás alkalmazása; bírság- és adófizetési kötelezettségek csökkentése; beruházások időbeli megosztásának
lehetősége. Az alkalmazható szankciók: beszámolási kötelezettség; a megállapodás megszegése esetén az eredeti
szigorúbb szabályozás.
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kitűzött célok a technológiailag megvalósítható környezetállapot-javuláshoz képest és
milyen mértékben, mennyi idő alatt képesek a felek elérni a kitűzött célokat. A
hatásosság elérése érdekében a következő legfontosabb tényezőkre kell ügyelni a
megállapodások tartalmának kialakításakor16:

•  a felek kötelezettségeinek és jogainak egyértelmű rögzítése;
•  egyértelmű, mennyiségileg meghatározott célok kitűzése;
•  vállalati szinten rögzített kötelezettségek;
•  az önkéntes megállapodás megkötését megelőző környezeti teljesítmény pontos

ismerete (audit);
•  megfelelően ambiciózus, de elérhető célok;
•  a lehetséges szankciók / ösztönzők rögzítése;
•  a végrehajtás időzítése belső határidők kitűzésével;
•  az önkéntes megállapodás jogi státuszának rögzítése;
•  a felek közötti költségmegosztás meghatározása;
•  külső felek részvételének rögzítése (a társadalmi ellenőrzés lehetőségének biztosítása);
•  monitoring és hitelesítési eljárások megjelölése;
•  a megállapodáshoz való csatlakozás feltételei (széles körű lehetőséget kell erre

biztosítani);
•  a megállapodás megszűnésének, felmondásának körülményei.

1.3 Nemzetközi tapasztalatok
Az alábbiakban az energetika területén kötött önkéntes megállapodások nemzetközi
gyakorlatát tekintjük át. Itt a legfontosabb példák horizontális elemzését adjuk, míg a 2.
fejezetben egyes esetek részletesebb bemutatására is kitérünk, amennyiben az a hazai
alkalmazhatóság szempontjából releváns tapasztalatokat tartalmaz.
Az energiaszektorral, illetve más szektorokkal kötött energetikai célú önkéntes
megállapodásokkal kapcsolatos eddigi nemzetközi tapasztalat rendkívül vegyes képet mutat.
Az önkéntes megállapodások alkalmazási területe is különböző lehet, leggyakrabban a nagy
energiafogyasztó iparágakkal aláírt energiahatékonyság javulását, illetve a szén-dioxid
kibocsátás csökkentését célzó megállapodásokkal lehet találkozni, ezekre szinte minden
fejlett országban találhatunk példát. Emellett előfordulnak az energiaszektorra vonatkozóan
másfajta önkéntes megállapodások is. Hollandiában például van önkéntes megállapodás a
fotovoltaikus energiával ellátott épületek számának növelésére, a részben biomassza tüzelésű
szénerőművek ösztönzése végett, és az áramtermelők SO2 és NOx kibocsátásának
csökkentésére is. Elterjedt önkéntes megállapodás célterület még a fogyasztási cikkek
energia-hatásfok követelményeinek a meghatározása, illetve a berendezések hatásfokának egy
egységes formában történő közzététele. Jelen fejezetben főleg az energiahatékonyság
növelését, illetve a CO2-kibocsátás csökkentését célzó önkéntes megállapodásokra hozunk fel
példákat, mivel a nemzetközi példák irodalmának áttekintése alapján ezeket találtuk az
energetikában legelterjedtebb és legnagyobb hatással bíró önkéntes megállapodásoknak. Úgy
véljük továbbá, hogy az ilyen megállapodások Magyarország számára is messze a legnagyobb
és leginkább költséghatékony energiamegtakarítási lehetőségeket kínálják (a 2. fejezetben
részletesen ismertetjük majd elemzéseink eredményét).

                                                
16 Kræmer – Hansen (1999), Hanks – Sillén (1999), WWF (2001) és EEA (1997) alapján.
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Az önkéntes megállapodások létrejöttének okait vizsgálva több fontos okot találunk. Ezek
között első helyen szerepel a környezeti cél hatékony elérése. Deklaráltan ez volt a cél
Franciaországban, ahol egy olyan eszközt kerestek az ipari energiahatékonyság növelésére,
amely gazdaságilag hatékony módja a környezet védelmének, és egyben lehetővé teszi az
adók alkalmazásának elkerülését. Az energiaadó alkalmazását Franciaországban annak
lehetséges kedvezőtlen disztributív hatásai miatt igyekeztek elkerülni. A másik gyakran
hangoztatott ok az önkéntes megállapodások alkalmazására a környezetvédelmi szempontok
olyan módon való érvényesítése, hogy közben a kérdéses iparág nemzetközi
versenyképessége se szenvedjen csorbát. Erre példa Dániában az energiahatékonyság
növelésére alkalmazott önkéntes megállapodások összessége, ahol ennek azért látták
szükségét, mert a CO2-adó itt a legmagasabb a világon, így az adóemelés már nem tűnt
megvalósítható alternatívának. Az önkéntes megállapodásokban résztvevő vállalatok
Dániában alacsonyabb adórátát fizetnek. Más esetekben a kereslet rugalmatlansága volt az
egyik oka az önkéntes megállapodások alkalmazásának, mivel a rugalmatlan keresleti
viszonyok mellett, pl. az energiaadóztatásából adódó terhek szinte teljes áthárítása mellett a
szennyezőanyag kibocsátás sem csökkent volna, amely így nem jelent a környezet
szempontjából hatásos megoldást. Ehhez a megoldáshoz képest viszont az önkéntes
megállapodás alkalmazásával valódi környezetvédelmi hatást tudtak elérni.
A rugalmasság egy szintén gyakran hangoztatott tulajdonsága az önkéntes
megállapodásoknak, amely szerepet játszik abban, hogy ez az eszköz kezd kedveltté válni.
Ennek a tulajdonságnak különösen akkor van fontos szerepe, ha egy adott környezetvédelmi
cél több módon is elérhető, és az eszközök megválasztásában az adott ipar kompetensebb,
mint a hatóságok. Az önkéntes megállapodás alkalmazásra kerülhet nagyon szigorú célok
esetében is, habár ez ritka példának számít a nemzetközi gyakorlatban, valójában az önkéntes
megállapodások nagy részben a BAU (business-as-usual, szokásos üzletmenet vagy alapszint)
szcenárióhoz közeli eredményeket produkálnak. A nagyon szigorú környezetvédelmi célok
esetében önkéntes megállapodás (nem energetikai) alkalmazására Hollandiában került sor,
ahol célként az emisszió 80-90 %-os csökkentését tűzték ki 1989 és 2010 között, amelyhez
gyakran nem elegendőek csővégi megoldások, hanem a termelési eljárás teljes megújítására
volt szükség. Az ilyen váltásokhoz pedig az iparág szakértelme és együttműködése
nélkülözhetetlen, ezért egy olyan eszközre volt szükség, amely ezek kibontakoztatására
lehetőséget nyújt. Önkéntes megállapodás jöhet létre az iparág kérésére más
környezetvédelmi szabályozás elkerülésére is, erre példa a francia csomagolóipar, amely nem
tudta teljesíteni a számára előírt emissziós határértékeket, és ezért saját maga kezdeményezte,
hogy az energiahatékonyság javítására és NOx kibocsátásának további csökkentésére
kössenek önkéntes megállapodást a hatóságokkal, amelynek értelmében bizonyos
szennyezőanyagok esetében az emissziója a jogszabályban előírtnál magasabb maradhat.
Az önkéntes megállapodások a nemzetközi tapasztalat alapján jelenthetik a környezetvédelem
hatásos és hatékony megoldását bizonyos esetekben, habár e tekintetben részben eltérőek a
tapasztalatok, részben pedig a megállapodások tapasztalatait feldolgozó tanulmányok
szűkössége korlátot szab az egyértelmű következtetések levonásának. Az önkéntes
megállapodások részletes hatásainak elemzésébe bocsátkozó tanulmányok17 mind
beszámolnak arról a problémáról, hogy a megállapodás megkötését megelőzően nem készült
megbízható felmérés, illetve a monitoring adatok vagy hiányosak vagy hozzáférhetetlenek.
Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján elemzés végezhető, általában azokban az
esetekben is csak roppant nehezen lehet eldönteni, hogy adott környezeti állapotjavulás
mennyiben köszönhető az önkéntes megállapodásnak, mennyiben más hatásoknak, más
politikai eszköznek. Dán és holland kutatók próbálkoztak ezeknek a hatásoknak a
kiszűrésével, elemzéseik eredményét a 2. fejezetben fogjuk bemutatni.

                                                
17 Pl. EEA (1997), Hanks – Sillén (1999), Krarup – Ramesohl (2000), Kerekes et al. (2001).
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Nemzetközileg eltérő tapasztalatok vannak arra vonatkozóan, hogy kinek a
kezdeményezésére történik az önkéntes megállapodások alkalmazása. Az iparági
kezdeményezésre történő alkalmazás példája Dánia, ahol az önkéntes megállapodás nem volt
napirenden, hanem a CO2-adó bevezetésének lehetőségeit fontolgatta a parlament, és a Dán
Iparági Szövetség kérésére megvizsgálták egy önkéntes megállapodás-rendszer kialakításának
lehetőségét, amelyet végül el is fogadtak a döntéshozók. Ez esetben a szénadó-rendszerrel
párhuzamosan került sor az önkéntes megállapodás alkalmazására, az önkéntes megállapodást
kötő vállalatok csökkentett kulcsú adót fizetnek. Hollandiában és Finnországban állami
kezdeményezésére kötöttek önkéntes megállapodásokat, amelyek a nemzeti környezetvédelmi
programban, illetve nemzeti energiatakarékossági programban elhatározott környezeti célok
elérését hivatottak elősegíteni. Mindhárom országra jellemző, hogy az állam viszonylag
erősnek bizonyult céljainak keresztülvitelében, és habár magának az önkéntes megállapodás
eszközének alkalmazásában a kezdeményezés nem mindegyik esetben az államtól indult ki, a
célok meghatározásába nem engedtek beleszólást a vállalatoknak.
A nemzetközi tapasztalatok alapján az önkéntes megállapodásoknak két szélső esete van és
több köztes variáció fordul elő. Az egyik az, ahol jogilag nem kötelező a részvétel. Ez
esetben nincsenek előre meghatározott célok, hanem azok az alkufolyamat
eredményeképpen alakulnak ki (francia és német példa). Ekkor a részvétel annak előnyei
miatt, illetve marketing célból vonzó. A vállalatok magas arányú részvétele valószínűbb, ha a
kitűzött cél nem túlságosan szigorú, hanem inkább a BAU szcenárióhoz közelít. A másik
véglet az, amikor a cél hatóságilag kerül meghatározásra, a részvétel lehet kötelező vagy
a megállapodástól való távolmaradást szankcionálják, de elképzelhető a nagyon erős
ösztönzők alkalmazása is (dán és holland példa). A kitűzött cél ez esetben általában
nehezebben teljesíthető. Az utóbbi fajta helyettesíthet más környezetpolitikai eszközöket, és
más eszközök alkalmazásával egyidejűleg kerül alkalmazásra. A jogi értelemben
kikényszeríthetetlen önkéntes megállapodás sem feltétlenül van eleve kudarcra ítélve,
amennyiben pl. marketing okokból egyes cégek hasznát látják, vagy egyéb hasznuk származik
abból, hogy részt vesznek. Ugyanakkor, mivel itt a cél közösen kerül meghatározásra, ez nem
feltétlenül helyettesít más eszközöket, és a tapasztalat azt mutatja, hogy gyakran csak kibúvót
jelentenek az iparnak a tényleges kötelezettségvállalás alól, mint ahogy a német és francia
rendszerek megítélése is mutatja. Meg kell említenünk egy harmadik változatot is:
Svédországban elsősorban a környezetvédelmi szempontból élenjáró, de nem energiaintenzív
iparágak számára dolgoztak ki egy olyan lehetőséget, amelynek keretében bizonyos
energiahatékonyságot növelő lépések megtételének részbeni finanszírozását, önkéntes
megállapodás megkötése esetén vállalja az állam. Ez a pozitív ösztönzőkön alapuló
rendszer inkább a támogatási források pályázati úton történő elosztásához hasonlít, nem
kötelező benne a részvétel. Makroszintű környezeti hatásai is viszonylag csekélyek az
elemzések szerint, de ez inkább a program méretének, mint hatásfokának tudható be (Hanks –
Sillén, 1999; Krarup – Ramesohl, 2000).
Az elemzések eloszlatni látszanak az elméleti irodalom azon várakozását, hogy az önkéntes
megállapodások alacsonyabb adminisztrációs költségekkel képesek ugyanazokat a környezeti
hatásokat elérni, mint más környezetpolitikai eszközök. Ehelyett a következő összefüggéssel
találkozunk: a hatásos eszközök kialakításának, működtetésének költségei magasak (dán,
holland rendszerek), míg a kis ráfordítással kialakított és gyengén ellenőrzött megállapodási
rendszerek (német és francia példa) csekély vagy elhanyagolható környezeti hatást értek el.
Ezt az összefüggést szemlélteti az 1. ábra.
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1. ábra. Összefüggés a végrehajtás érdekében tett erőfeszítések és az energiafogyasztásra
gyakorolt pótlólagos hatás között (Forrás: Krarup – Ramesohl [2000])

Az önkéntes megállapodások a nemzetközi gyakorlat áttekintése alapján létrehozhatók
kollektív iparági szintű egyezség formájában, vagy a vállalatok külön-külön kötnek
egyezséget. Dániában az energiahatékonyság növelését célzó önkéntes megállapodások
esetében vállalati szinten kerülnek meghatározásra a kötelezettségek, Németországban pedig
iparági szinten. Hollandiában vegyes a kép, mivel csak a 0,1 PJ/év felett fogyasztó
vállalatokkal kötnek külön egyezséget, a kisebb fogyasztókkal pedig közösen állapodnak
meg. Ez utóbbi esetben a vállalatok elkészítik az energiatakarékossági tervüket, amelyben
meghatározásra kerül, hogy az adott vállalat milyen energiahatékonysági célt tűz ki, és milyen
beruházásokkal, illetve egyéb intézkedésekkel kívánja a célt elérni. Az, hogy a
kötelezettségek iparági vagy vállalati szinten kerülnek meghatározásra, azért fontos, mert az
iparági szinten meghatározott kötelezettségek potyautasok megjelenését
eredményezhetik. Az önkéntes megállapodások köttethetnek az egész iparágra vonatkozóan,
illetve bizonyos esetekben csak egy (relevánsnak ítélt) részére vonatkoznak. Franciaországban
például az energiaintenzív szektorra alkalmazzák az önkéntes megállapodásokat, mert ezek
esetében nem kívánták alkalmazni az adózást mint, környezetpolitikai eszközt.
Az önkéntes megállapodásban különböző módjai léteznek a teljesítés ösztönzésének. Az
ösztönzés formája lehet szankció a megállapodás nem teljesítésekor, lehet valamilyen
pozitív ösztönző a teljesítés érdekében. A szankció lehet konkrét és azonnali, vagy
valamilyen nem konkretizált fenyegetés (fall-back policy) által is hathat az adott szektorra.
Ilyen fenyegetés például Hollandiában a normatív (command and control) szabályozás vagy
adó bevezetése, amennyiben az önkéntes megállapodás eszköze nem válna be. Ez a
fenyegetés az egész iparágra vonatkozik, de Hollandiában létezik az egyes nem teljesítő
vállalatok számára meghatározott szankció is, mint a vállalat kizárása az önkéntes
megállapodásból, és engedélyeztetési eljárásra való kötelezés. Szankciónak is tekinthető
Dániában az alacsony adóráta fizetés jogának elvesztése (amely felfogható ösztönzőként is,
mert az önkéntes megállapodásban való részvétel ennek jogát vonja maga után).
Svédországban a részvétel teljesen önkéntes, maguk az emissziócsökkentési célok a résztvevő
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vállalat által kerülnek meghatározásra. Svédországban pozitív ösztönzőket alkalmaznak az
önkéntes megállapodásban való részvételre, mint az energiahatékony technológiák
támogatása, energiahatékonyságot növelő beruházások támogatása. A szankciók megléte a
legtöbb tanulmány szerint fontos eleme az önkéntes megállapodásoknak, még abban az
esetben is, ha emellett ösztönző eszközök is alkalmazásra kerülnek (WWF, 2001).
Az önkéntes megállapodások különböznek egymástól abban is, hogy a környezetvédelem
képviselőinek (NGO-knak) mekkora szerepük van az alkufolyamat során. Általában
elmondható, hogy szerepük viszonylag csekély az energiahatékonyság javulását célzó
önkéntes megállapodások esetében. Dániában a társadalom részvételére kezdetben kis
mértékben sor került, a civil környezetvédelmi szervezetek képviselői azonban nem vettek
részt az önkéntes megállapodások kidolgozásában, véleményt nem nyilvánítottak, a
tárgyalások a dán Energia Hivatal és az energiaintenzív szektorok, illetve vállalatok
képviselői között zajlottak. Franciaországban szintén nem vettek részt környezetvédő civil
szervezetek a folyamatban, a tárgyalásokat a francia környezetvédelmi minisztérium és az
energiaintenzív iparágak, illetve legnagyobb ilyen vállalatok képviselői folytatták. A
tapasztalatok szerint, ha a civil szervezeteket nem vonják be megfelelő szinten a tárgyalásba,
az hozzájárulhat ahhoz, hogy a megállapodásban környezeti szempontból gyenge célokat
tűzzenek ki.
Az önkéntes megállapodásban való részvétel, illetve az önkéntes megállapodásban
megállapodottak betartása lehet jogilag kötelező és kikényszeríthető vagy sem. A francia
alkotmány értelmében az önkéntes megállapodások jogilag nem kikényszeríthetőek, mivel az
alkotmány nem engedi két nem egyenlő fél között szerződés létrejöttét, és az állam és
vállalatok között szabályozási célból létrejövő szerződések ilyennek minősülnek.
Németországban is hasonló a helyzet. Az, hogy az államnak milyen jogai vannak az önkéntes
megállapodás feltételeinek megszabásában alapvetően meghatározza, hogy az önkéntes
megállapodás mennyire lesz hatásos. Ha az állam nem tudja jogi úton érvényesíteni az
akaratát, és a megfelelő szintű ösztönzés költsége magas, akkor az önkéntes
megállapodás nem jelent hatásos eszközt a környezet védelmében. A Németországban és
Franciaországban létező megállapodások erre szolgáltatnak példát. Amennyiben az állam
érvényesíteni tudja akaratát, akár ösztönzőkkel, akár jogi kényszerítő erejével, akkor az
önkéntes megállapodás hatásos lehet. Az európai energetikai önkéntes megállapodások közül
általában a dán és holland energiahatékonysági megállapodásokat hozzák fel pozitív
példaként az elemzők. A kettő közül Dániára inkább az ösztönzés jellemző (amennyiben egy
magas szénadó ráta csökkentése annak tekinthető), Hollandiára pedig az erős kényszer mellett
létező ösztönző elemek.
Az önkéntes megállapodásokat osztályozhatjuk aszerint, hogy a cél a felek által közösen
kerül-e megállapításra, vagy pedig az állam által. A cél teljesítésének eszközei és
határideje általában egy alkufolyamat eredményeképpen kerülnek meghatározásra.
Hollandiában és Finnországban az állam által meghatározott célokat teljesítik önkéntes
megállapodás keretében. Franciaországban nem csak az eszközök, hanem a célok is alku
tárgyát képezik. Svédországban az emissziós célokat a vállalatok egyoldalúan határozzák
meg, míg a szervezetfejlesztési célokat egyoldalúan az állam; egyik sem képezi az állam és
vállalatok közötti alku tárgyát. Az önkéntes megállapodás hatásosságát tekintve
értelemszerűen azok a megállapodások bizonyulnak környezeti szempontból hatásosnak,
ahol a cél eleve meghatározott, és csak az eszközök képezik alku tárgyát, feltéve, hogy a
megállapodásban való részvételre a vállalatok kötelezhetőek, illetve ösztönözhetőek.
Elképzelhető az is, hogy kellően erős ösztönzők mellett olyan megállapodások is hatásosak
lehetnek, ahol a környezeti cél alku tárgya, de az európai példák erre rácáfolnak, és a
környezeti NGO-k sem javasolják az ilyen jellegű megállapodások kötését (WWF, 2001).
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A célok megfogalmazása történhet úgy, hogy a vállalat számára nagyobb rugalmasságot
nyújt az eszközök megválasztásában, valamint úgy, hogy konkrét határidőre történő
konkrét beruházásokban állapodnak meg a felek. Ez utóbbi történik pl. Dániában az
energiahatékonysági önkéntes megállapodások esetében, ahol a végrehajtandó konkrét
energiahatékonyságot növelő projektekről szólnak a megállapodások. Ez a számonkérhetőség
szempontjából lehet, hogy előnyös, ugyanakkor nem jelent rugalmas megoldást. Dániában ezt
ellensúlyozza, hogy az önkéntes megállapodások viszonylag rövid távra, 3 évre szólnak, és a
részletek újratárgyalhatóak, újratárgyalásukra sor is kerül.
Az önkéntes megállapodás során teljesítendő célt meghatározhatják abszolút számokban,
vagy relatív módon (pl. BAU szcenárióhoz, vagy kiinduló állapothoz viszonyítva), illetve
lehet egy nem a priori meghatározott kötelezettség is, mint pl. Dániában az
energiahatékonyság javulását célzó önkéntes megállapodásokban, ahol az energiaaudit során
derül ki, hogy szükség van-e további intézkedésekre. Amennyiben van olyan lehetőség az
energiahatékonyság növelésére, amely megtérül 4 év alatt, abban az esetben válik szükségessé
valamilyen konkrét intézkedés. Egyéb esetben csak egy energia-menedzsment rendszer
működtetésére és az energiafelhasználással kapcsolatos rendszeres nyilvántartásokra,
jelentésekre van szükség.
Az önkéntes megállapodásban megállapított cél teljesítését ellenőrizheti hatósági szerv (pl.
Dániában a Nemzeti Energiahivatal) vagy a vállalat maga (pl. Svédország), illetve független
szerv (pl. Németország). Az ellenőrzés, betartatás, szankcionálás elengedhetetlen része az
önkéntes megállapodásban kitűzött környezeti cél teljesülésének.
Összefoglalva, az önkéntes megállapodás sikerességéhez elkerülhetetlen

•  a potyautas-magatartás visszaszorítása,
•  a megfelelő ellenőrzés,
•  a szankciók, illetve pozitív ösztönzők megfelelő alkalmazása, és segít, ha
•  kilátásba helyezik alternatív környezetpolitikai eszközök alkalmazását, mint hiteles

fenyegetést.
Az ösztönzők, illetve szankciók alkalmazása egyben azt is jelenti, hogy az önkéntes
megállapodások rendszere nem önálló környezetpolitikai eszköz, hanem egyidejűleg
működik jogi és pénzügyi ösztönzőkkel.

1.4 Az önkéntes megállapodások kialakítására vonatkozó ajánlások
összefoglalása

1.4.1 Általános következtetések
Az elméleti elemzések és a nemzetközi tapasztalatok ismeretében megállapíthatjuk, hogy az
önkéntes megállapodások hatékony környezetpolitikai eszközként működhetnek, ennek
azonban számos intézményi előfeltétele van, illetve a megállapodások kialakításának
tekintetében is be kell tartani bizonyos tartalmi követelményeket. Ellenkező esetben az
önkéntes megállapodások könnyen látszatintézkedésekké válhatnak vagy a kormányzat a
„szabályozási csapda” foglyaként (akár anélkül, hogy erről tudna) gyengíti a
környezetvédelmi szabályozórendszert. Kedvező hatását csak más környezetpolitikai
eszközökkel együtt alkalmazva fejtheti ki.
Az önkéntes megállapodások környezeti hatásosságukat és a gazdasági hatékonyságukat
tekintve a közvetett, piaci alapú környezetpolitikai eszközökhöz állnak közel, azonban
megvalósításuk a kormányzat szempontjából egyszerűbb és olcsóbb lehet, mint más
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eszközök bevezetése. Ugyanakkor a nemzetközi tapasztalatok arra intenek, hogy az
egyszerűen, olcsón, gyorsan kialakított önkéntes megállapodások (pl. német, francia CO2-
kibocsátással kapcsolatos megállapodások) megfelelő szankció és monitoring hiányában,
valamint rosszul (a BAU-változattól nem vagy alig különböző módon) megválasztott célok
esetén nem kellőképpen hatásosak környezeti szempontból. Az önkéntes megállapodások a
zárt folyamat révén számos szereplőt kirekesztenek a környezetpolitika alakításából, ami a
potyautasok megjelenése miatt méltányossági szempontból problémákat vet fel. Az önkéntes
megállapodások kialakítását és működését az ipar rendszerint üdvözli, mivel javul kapcsolata
a hatósággal, illetve információs előnyei révén a környezetpolitikát a maga számára kedvező
módon befolyásolhatja. A kormányzat a fent említett egyszerűbb és olcsóbb közigazgatási
folyamat miatt preferálhatja az önkéntes megállapodásokat. A demokratikus folyamat
megkerülése azonban lehetőséget adhat arra, hogy a társadalmi ellenőrzés csekély foka
mellett a társadalmilag optimálisnál alacsonyabb szintű szennyezéscsökkentést tűznek ki célul
és/vagy valósítanak meg. Az ipar a folyamat nyíltságának növelésében nem érdekelt és
legfeljebb az érdekeltek passzív bevonását látja szükségesnek, mivel a tárgyalás folyamán
üzleti titkok kerülhetnek nyilvánosságra, illetve az adatok kiszolgáltatása tárgyalási pozícióit
gyengítheti.
Az elemzések alapján a következő iparágak lehetnek alkalmasak önkéntes
megállapodásokban való részvételre:

•  proaktív iparágak;
•  amelyek számára gazdasági haszonnal is járhat a környezetvédelem;
•  az iparági vállalatok nyomása nagy egymás iránt;
•  az iparági szövetség aktív és erős;
•  nagy a társadalmi nyomás;
•  korábban is jó kapcsolata volt a hatósággal.
•  kevés vagy magas szinten integrált szereplővel folyik a tárgyalás;
•  az iparág termékeket állít elő, nem pedig szolgáltat;
•  a szektoron belül nem túl intenzív a verseny;
•  kevés számú szennyezőforrást érint a szabályozás;
•  a felek járatosak a tárgyalásban;
•  a résztvevők szavahihetőek (a közvélemény számára is);
•  kompetens, megbízható közvetítő és hitelesítő szervezetek segítik a folyamatot.

Az önkéntes megállapodások alapvető céljainak tekintjük, hogy

•  valódi környezeti állapotjavulást váltsanak ki;
•  képesek legyenek felszínre hozni az energiatermelés, -elosztás és -felhasználásban

meglévő rejtett hatékonyságjavítási, szennyezéscsökkentési lehetőségeket (win-win,
no regret megoldásokat);

•  átláthatóak és demokratikusak legyenek;
•  biztosítsák a vállalati szintű felelősséget,
•  más szabályozóeszközökhöz képest relatíve kisebb társadalmi költségek mellett tegyék

elérhetővé adott környezetvédelmi cél elérését;
•  legyenek méltányosak.
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Mindezen célok várható teljesítése esetén jelenthetjük csak ki, hogy az önkéntes
megállapodások alkalmazása indokolt más környezetpolitikai eszközökkel együtt.

1.4.2 Ellenőrző lista az önkéntes megállapodások kialakításához
A fentiekben megfogalmazott célok elérése érdekében teljesítendő legfontosabb kritériumokat
az alábbi táblázat foglalja össze.18

4. táblázat. Az önkéntes megállapodások sikeres bevezetéséhez szükséges feltételek listája
Politikai kritérium A kritérium eléréséhez szükséges feltételek

Környezeti hatásosság
A környezeti hatásosságot itt a következőkkel mérjük:
− Az önkéntes megállapodás által kitűzött célok

ambíciói összehasonlítva a technológiai fejlesztés
lehetőségeivel, illetve más eszközök által elérhető
eredmények nagyságával (ex ante elemzés)

− Milyen mértékben és mennyi idő alatt érték el az
önkéntes megállapodásban kitűzött célokat (ex
post elemzés)

A kérdések megválaszolása érdekében mennyiségi és
minőségi elemzésre is szükség lehet.

A jobb oldali oszlop a tanulmány* elemzései alapján
azon körülményeket sorolja fel, amelyek emelhetik a
megállapodás környezeti hatásosságát.

Intézményi feltételek – a megállapodás környezete
•  A kormány valamennyi érintett döntéshozója

legyen tisztában a hosszú távú célokkal (pl. az
üvegházgázok kibocsátásának csökkentése vagy
energiahatékonyság növelése) és legyen
kellőképpen motivált ezek elérésére, valamint
legyen tisztában az önkéntes megállapodások
alkalmazásának várható következményeivel

•  Az ipar legyen kellőképpen ösztönzött a
megállapodások megkötésére. Ezt elősegítik a
következők:
− Egyéb szabályozási eszközök bevezetésének

lehetősége vagy pénzügyi szankciók által
kifejtett hiteles fenyegetés

− A piac, a társadalom és a közvélemény
nyomása

− Nem-piaci jellegű ösztönzők (pl. információk
rendelkezésre bocsátása)

− Pozitív gazdasági ösztönzés
•  Magas szintű környezeti tudatosság a politikában,

az iparban és a társadalomban
•  A tárgyalás érdemi részvételen alapuló folyamata

(az érintettek aktív bevonása)
•  Az önkéntes megállapodások alkalmazását segítő

jogi és politikai környezet (más környezetpolitikai
eszközök erősítik a hatását)

•  A kibocsátás, illetve energiafelhasználás
alapszintjéről (baseline) rendelkezésre álló
megbízható adatok

•  Előre meghatározott célok, amelyek lehetőség
szerint illeszkednek az országos politika fő céljai
közé

•  A potyautas-jelenség megakadályozásának
hatékony eszközei:
− Jogi vagy pénzügyi szankciók hiteles

fenyegetése
− Proaktív és hatékony iparági szervezetek
− Az aláíró felek megfelelő száma és a

megállapodás szempontjából optimális
nagysága

− Aktív és megfelelő erőforrásokkal rendelkező
társadalmi szervezetek

− A fogyasztók részéről érezhető nyomás
− Vállalati szinten megfogalmazott

kötelezettségek

                                                
18 Az EU ajánlása (COM [96]) ennél szűkebb feltételrendszert fogalmaz meg, ezért itt nem idézzük.



23

Politikai kritérium A kritérium eléréséhez szükséges feltételek
Eljárási feltételek – a megállapodás tartalma
•  Mindkét fél kötelezettségeinek és vállalásainak

világos megfogalmazása
•  A megállapodás jogi státuszának pontos

meghatározása
•  A lehetséges szankciók kifejtése
•  A megállapodás és más szabályozási eszközök

között fennálló kapcsolat kifejtése
•  Megfelelő viszonyítási alap-év (baseline)

kiválasztása, amely esetében rendelkezésre áll az
információ a környezetvédelmi teljesítményről

•  A teljesítmény növeléséhez rendelkezésre álló
technológiai lehetőségek azonosítása

•  Egyértelmű, mennyiségileg meghatározott célok,
amelyek kellőképpen ambiciózusak, de elérhetők
is egyben

•  Világos megfogalmazás a tekintetben, hogy
abszolút vagy relatív célokat tűznek-e ki

•  A végrehajtás ütemezésének terve, a belső
határidők kijelölésével

•  A teljesítmény mérésének, értékelésének, illetve az
adatok hitelesítése menetének rögzítése

Gazdasági hatékonyság (statikus és dinamikus)
Az önkéntes megállapodás gazdasági értelemben vett
hatékonyságával kapcsolatban az önkéntes
megállapodás alábbi két lehetséges dimenzióját
célszerű vizsgálni:
− Statikus hatékonyság: a megállapodás hatása a

szennyezéselhárítási és tranzakciós költségekre
− Dinamikus hatékonyság: mennyiben ösztönzi az

önkéntes megállapodás a hatásos technológiai
fejlesztéseket.

A jobb oldali oszlop a tanulmány* elemzései alapján
azon körülményeket sorolja fel, amelyek emelhetik a
megállapodás gazdasági hatékonyságát.

Intézményi feltételek – a megállapodás környezete
•  Az iparág jellemzői:

− a résztvevők száma
− erős iparági szervezetek léte

•  Legyen világos a megállapodás kidolgozásának és
végrehajtásának várható költsége

•  A szereplők ismerjék el a megállapodás
végrehajtásának várható költségét, ideértve az
állam és az ipar, valamint az iparágakon belüli
költségmegosztás jellegét is

•  A technológiai innováció iránti elvárások
integrálhatók más politikai célokkal

•  Az üzleti információk és a versenyképesség
védelmére rendelkezésre állnak megfelelő
mechanizmusok

Eljárási feltételek – a megállapodás tartalma
•  A végrehajtás lehetőségeit kellőképpen

rugalmasan alakítják ki
•  Az innovációt és az információcserét támogató

elemek a megállapodásban
− A kutatást és az információterjesztést elősegítő

mechanizmusok
•  A résztvevők szerepének, kötelességeinek, illetve a

költségmegosztás kérdéseinek rögzítése
•  A megállapodás kiterjesztésére és

megváltoztatására irányuló rendelkezések
•  A megállapodás finanszírozásának kialakítása
•  Az EU-előírásainak való megfelelés biztosítása

Méltányosság / társadalmi elfogadhatóság
Ki kell terjednie annak vizsgálatára, hogy az érintettek
mennyiben képesek érdemben résztvenni a tárgyalás, a
végrehajtás és az értékelés folyamataiban. A vizsgálat
során meg kell különböztetni az aktív és a passzív
részvételt. Meg kell vizsgálni továbbá, hogy a
parlament milyen mértékben volt befolyással a
folyamatra.

Intézményi feltételek – a megállapodás környezete
•  Kölcsönös bizalom a résztvevők és egyéb

érintettek között
•  Megfelelő tárgyaló / érdekképviseleti szervezetek
•  A résztvevők megbízhatósága a közvéleményben:

− Az állami és üzleti szféra megfelelő szintű
képviselete

− Részvétel és konzultáció
− Tárgyalási tapasztalat és a megállapodások
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Politikai kritérium A kritérium eléréséhez szükséges feltételek
A jobb oldali oszlop a tanulmány* elemzései alapján
azon körülményeket sorolja fel, amelyek emelhetik a
megállapodás demokratikus legitimitását és
társadalmi elfogadhatóságát.

kidolgozásában való jártasság
•  Lehetőség külső személyek számára, hogy

befolyásolják a megállapodást
•  Hozzáértő közvetítők, döntőbírók
•  Az aláíró felek közötti hatékony konzultáció és

kooperáció lehetősége
•  A parlament beavatkozásának szerepe

Eljárási feltételek – a megállapodás tartalma
•  Az érintettek részvételével kapcsolatos jogok és

eljárások rögzítése
•  Eljárási garanciák és formalizált konzultáció az

érintettekkel
•  A megállapodáshoz való csatlakozással

kapcsolatos jogok rögzítése
•  A jelentések menete
•  A megállapodás megszüntetésének megvitatása
•  Annak indoklása, hogy miért az önkéntes

megállapodást alkalmazták, mint politikai eszközt
A táblázat forrása: Hanks – Sillén (1999), kiegészítve
* Hanks–Sillén (1999) tanulmánya
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2 AZ ENERGETIKAI VONATKOZÁSÚ ÖNKÉNTES
MEGÁLLAPODÁSOK CÉLTERÜLETEI

2.1 Az önkéntes megállapodások hazai bevezethetőségéről általánosságban
Magyarországon a közelmúltban több kutatóműhely is végzett vizsgálatokat az önkéntes
megállapodások hazai bevezethetőségével kapcsolatban. Kutatta ezek alkalmazásának
lehetőségeit a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen a Tisztább
Termelés Magyarországi Központja, illetve a Környezettudományi Központ is. Szintén fontos
eredményeket tartalmaz az External Kft. (Burger et al., 2001) tanulmánya, valamint a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem által koordinált kutatási program összefoglalója (Bándi,
2000). A következő két alpontban e kutatások eredményeire támaszkodva az önkéntes
megállapodások hazai intézményi környezetéről általánosságban szólunk. Ezt követően a
külföldi tapasztalatokra, a hazai energetikai szabályozásra és az általános hazai intézményi-
jogi megfontolásokra támaszkodva beazonosítjuk a később részletesen is elemzésre kerülő
önkéntes megállapodások lehetséges célkitűzéseit.

2.1.1 Általános jogi környezet
A magyar közigazgatás számára jelenleg nem lehetséges a közigazgatási szerződések
megkötése. Ez a jogi forma a rendszerváltás előtt, a tervgazdálkodás időszakában gyakran
alkalmazott eszköz volt, azonban a jelenleg érvényes szabályozásban nincs meg a lehetősége.
Az idevonatkozó legfontosabb törvények a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény, illetve
az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény. Az említett
törvények meghatározzák a közigazgatási szervezetek által alkalmazható eszközöket, azonban
az önkéntes megállapodás megkötésének lehetősége ezek között nem szerepel. E
jogszabályok ugyanis nem teszik lehetővé, hogy a közigazgatási szervek és a gazdálkodók
között mindkét fél számára kötelező érvényű szerződések köttessenek. A gazdálkodók tehát
legfeljebb egyoldalú vállalásokat tehetnek jogi értelemben, azonban a hatóság ezek
ellentételezéseként nem vállalhat kötelezettségeket, ami nyilván csökkenti a gazdálkodók
motivációját a tárgyalásos megoldásban való részvétel iránt. Az egyoldalú
kötelezettségvállalások kikényszeríthetősége is problémás, többek között ezért sem
foglalkoztunk ezekkel tanulmányunk korábbi részeiben. A környezet védelméről szóló 1995.
évi LIII. törvény a környezetvédelem által alkalmazható eszközök között sem említi az
önkéntes megállapodásokat. További vizsgálatokat igényel még annak eldöntése, hogy az
Alkotmány engedi-e vagy tiltja (a francia és német alkotmányhoz hasonlóan) önkéntes
megállapodások megkötését. Önkéntes megállapodások létrehozása a német vagy francia
példához hasonlóan Magyarországon sem lehetetlen tehát, azonban ezek lehetséges
hatásossága, hatékonysága a jogi kényszerítő erő híján viszonylag alacsony lenne.
Az említett általános jogi szabályozásban meglévő hiányosságok ellenére a klímavédelem
magyarországi stratégiájáról szóló 2206/2000. (IX. 13.) Korm. határozat már a közigazgatási
szervet is egy lehetséges megállapodás részeseként tünteti fel. Természetesen a Korm.
határozat alapján az önkéntes megállapodások továbbra sem alkalmazhatók, hiszen a
magasabb szintű jogszabályok ezt nem engedik (Burger et al., 2001). Az általános jogi
környezet kedvezőtlensége ellenére ismerünk olyan példákat, amelyek az önkéntes
megállapodások határeseteként értelmezhetők. Az energetika területén az 50 MWth és az
ennél nagyobb hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak kibocsátási
határértékeiről szóló 22/1998. (VI. 26.) KTM rendelet a forgalmazható szennyezési jogok
kereskedelmének lehetőségét teremti meg. Jóllehet itt inkább a gazdálkodók között létrejövő
alkuk hatóság általi elismeréséről volna szó (és nem a hatóság és a gazdálkodók közötti
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önkéntes megállapodásokról) a jogi szabályozás későbbi alakulása és más tényezők végül
még e kereskedési rendszer beindulását is lehetetlenné tették.19 A hulladékgazdálkodási
törvény, illetve végrehajtási rendeletei már szintén tartalmaznak az önkéntes megállapodások
alkalmazása felé előrelépést. A gazdálkodók szorgalmazzák ilyen szerződések kötését és a
rendszerbe vetett bizalmukat jelzi, hogy már megalakult az Öko-Pannon Kht., ami a szelektív
hulladékgyűjtés és hulladékfeldolgozás hazai működését koordinálná egy önkéntes
rendszerben. Az említett általános államigazgatási jogszabályokkal való kapcsolat azonban
ezekben az esetekben sem tisztázott.
Kerekes et al. (2001) két hazai megállapodásról számol be. Mindkét esetben a
környezetvédelmi felügyelőség egyeztetett a gazdálkodóval és a megállapodás eredményét
hatósági határozatban rögzítették. A Dunapack Rt. a vízszennyezésre vonatkozó egyedi
határértékeinek átmeneti módosítását érte el addig, amíg az üzemben tervezett jobb
vízminőséget garantáló technológiai beruházásokat elvégzik. A Budapesti Erőmű esetében a
kármentesítésre vonatkozó kötelező határidőket módosították, illetve a légszennyezés
mérésére vonatkozó előírásokban sikerült a cég számára kedvező elmozdulást elérni. További,
az önkéntes megállapodásokhoz közeli megoldásokat jelent a Nemzeti
Agrárkörnyezetvédelmi Program által bevezetett finanszírozási rendszer. Ennek esetében a
gazdák meghatározott környezetvédelmi feladatok elvégzését vállalják gazdálkodási
programjukban, amelyet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz nyújtanak
be. A program végrehajtását – jóváhagyása esetén – a tárca közvetlen kifizetésekkel
társfinanszírozza. Ez a lehetőség a hazai rendszerben a támogatási rendszerrel rokon, azonban
logikáját tekintve már a svéd példában megismert, pozitív ösztönzőkön alapuló energetikai
önkéntes megállapodásokhoz hasonlít.
Tudomásunk van még egy, az energiaszektor területén előkészített önkéntes megállapodásról
is, melyet az MVM Rt. a nemzeti parkokkal szándékozik kötni a magas feszültségű hálózatok
környezeti problémáinak rendezése céljából. Két nemzeti parkkal már alá is írták a
megállapodást (KTK, 2002).

2.1.2 Az intézményi környezet felkészültsége
Az eddigi, nem reprezentatív értékű felmérések (Kerekes et al., 2001; KTK, 2002) a hazai
lehetséges érintettek körében általánosságban az intézményi környezet felkészületlenségére
hívják fel a figyelmet mind a hatósági oldalon, mind a gazdálkodói oldalon; a civil
szervezetek pedig általában gyanakvással tekintenek az önkéntes megállapodásokra. Az
alábbiakban a KTK (2002) és Kerekes et al. (2001) kutatásai alapján foglaljuk össze a
lehetséges szereplők véleményeit.
A hatóságok (Környezetvédelmi Minisztérium, több környezetvédelmi felügyelőség
munkatársai) általában elismerik az önkéntes megállapodásoknak az irodalom által
tulajdonított előnyöket (pl. rugalmasság, a gazdálkodói szféra forrásainak intenzívebb
bevonása, felek közötti viszony javulása). Tisztában vannak a fent említett jogi korlátokkal is,
ezen túlmenően pedig a felügyelőségek létszámhiányát, erőforráskorlátait és az önkéntes
megállapodások alkalmazásához nélkülözhetetlen egyes ismeretek hiányában jelentkező
problémákat emelik ki. Általános korlátot jelent mind a jogalkotók, mind a végrehajtók
(felügyelőségek) oldalán a direkt szabályozás szemléletének uralkodó jellege, alacsony fokú
nyitottság a rugalmasabb eszközök alkalmazása iránt, a tárgyalási kultúra hiánya. Általános
probléma a hatóságok és a gazdálkodók közötti bizalmatlanság, ami a megállapodás talán
legerősebb korlátja lehet még kedvező jogi rendszer esetén is. Mindazonáltal a hatóságok nem

                                                
19 Bővebben ld. Burger et al. (2001)



27

zárkóznak el az önkéntes megállapodások lehetséges alkalmazásától, azonban ezek számára
jogi és egyéb intézményi hátterét meg kell teremteni véleményük szerint.20

Az iparági szövetségek, gazdálkodók általában kedvezőbbnek találják az önkéntes
megállapodásokat, mint a környezeti szabályozás eszközeit. Sokkal pozitívabb ezek
megítélése, mint a közvetlen vagy akár a közvetett szabályozóeszközöké. Ugyanakkor
bizonyos problémákra hívják fel a figyelmet, amelyek a megállapodáson alapuló szabályozás
elterjedése számára korlátot jelenthetnek. A legfontosabbak ezek közül a szabályozórendszer,
a jogalkotók és a végrehajtók szemléletének merevsége. Problémás továbbá az iparági
szövetségek részéről pl. a potyautas probléma kezelésének lehetősége. Az önkéntes
megállapodások bevezetését az iparági szövetségek fokozatosan látják kivitelezhetőnek. A
megállapodásokban a felek kötelezettségeit tisztázni kell, csakúgy, mint a monitoring
feltételeit. Szankciókat csak súlyos esetben látnak szükségesnek. Fontosnak látják a
nyitottságot, azonban úgy gondolják, hogy nem az üzleti titkot is jelentő technológiákról,
hanem a veszélyforrásokról kellene tájékoztatni. Az ipar részéről leginkább az érintettek
passzív bevonása képzelhető el, legalábbis tárgyalásos megállapodás esetén.

2.2 Az önkéntes megállapodások illeszkedése az energia-szabályozásba
Több szempont együttes figyelembevételével választottuk ki azokat a szabályozási
területeket, ahol az önkéntes megállapodások bevezetésének részletesebb vizsgálatára sort
kerítettünk. Tekintettel voltunk az energetikai vonatkozású megállapodások nemzetközi
példáira és tapasztalataira, az önkéntes megállapodásokkal szemben támasztott, korábban
részletezett követelményrendszerre és áttekintettük, hogy melyek azok a célok a hazai
energiapolitikában, ahol jelentős szabályozási mozgástér van vagy a hagyományos
szabályozóeszközök kudarcot vallottak.
Kifejezetten a külföldi tapasztalatok alapján két terület adódott az energiapolitikán belül, ahol
az önkéntes megállapodások alkalmazása javasolt lehet.
1. Az ipari energiahatékonyság javítására az OECD tagországok nagy részében
alkalmaznak vagy éppen most készítenek elő önkéntes megállapodást. Bár találkoztunk
sikertelen próbálkozásokkal is, a legsikeresebb megállapodások mégis ezen a területen
születtek. A sokszínű külföldi tapasztalatok és az egyelőre kiaknázatlan hazai ipari
energiahatékonyság-javítási potenciál miatt az ilyen megállapodásokkal foglalkozunk a
leghosszabban és egyben ezt tartjuk a legígéretesebbnek is. A téma jelentőségét mutatja az is,
hogy az Európai Unió egy két éves kutatást szentelt a kérdéses megállapodások hatékonysága
vizsgálatának.
2. A külföldi példák alapján részletesebb vizsgálatra kiválasztott másik megállapodás fajta a
háztartási termékek energia-hatásfokának javítására alkalmazott megállapodásoké,
amelyeket gyakran egészítenek ki a termékek energiafogyasztásáról szóló információk
szabványosított közreadásával is. Ez is egy ígéretes terület, de kisebb terjedelemben
foglalkozunk vele, a rövid távú nemzetgazdasági jelentőségét ugyanis kisebbnek ítéljük meg,
mint az ipari energiahatékonyság javítást megcélzó megállapodásokét, továbbá az EU
egységesebb stratégiája miatt kisebb a hazai mozgástér is.
A hazai energiatermelés és felhasználás egyes területeinek a hatékonyságát és
szabályozottságát áttekintve három témát találtunk vizsgálatra érdemesnek.
1. A távhőszolgáltatás, különösen a szekunder oldal hatékonysága az egyik legkomolyabb
energetikai probléma ma Magyarországon, amivel az elmúlt tíz évben a gazdasági és

                                                
20 Bővebben: Kerekes et al. (2001)
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szabályozási környezet folyamatos változása (pl. az energiaárak emelkedése, hitellehetőségek
bővülése) ellenére sem sikerült megbirkózni.
2. A közlekedés hagyományosan egy nehezen „kordában tartható” ágazat. Más, manapság
alkalmazott eszközökhöz hasonlóan az önkéntes megállapodásoknak sem adunk túl sok
esélyt, de rámutatunk egy-két olyan önkéntes megállapodás lehetőségre, amivel pozitív
változásokat lehet foganatosítani, még ha az alapvető trendek befolyásolására nincs is sok
esély.
3. Végül egész röviden kitérünk az energiaszolgáltató vállalatok érdekeltségi viszonyaira.
A szolgáltatók elsődleges érdeke minél több energia értékesítése, aminek a visszafogására
egyre több helyen kerültek szóba az önkéntes megállapodások, de konkrét megállapodás
működéséről még nem értesültünk.
Egy olyan szabályozási terület is volt, ahol hosszabb mérlegelés után végül elvetettük a
megállapodások tanulmányozását, mégpedig a megújuló erőforrásokra támaszkodó
energiatermelés.
Az egyetlen európai példa a megújuló energiahordozók elterjesztése céljából történő
önkéntes megállapodások alkalmazására Hollandia, ahol egy 1998-ban kötött megállapodás
2000-ig volt érvényben. Az állammal kötött megállapodásban az áramtermelők vállalták,
hogy 2000-re összesen évi 1700 GWh megújuló energiaforrásokból termelt áramot adnak
tovább az áramszolgáltatóknak. A megújuló áramtermelés ösztönzését egy, a termelők között
kialakított belső zöld bizonyítvány rendszer szolgálta. A bizonyítvány ára az áramtermelők
számára pótlólagos bevételt jelentett, ezáltal fedezve a megújulóknál fellépő
többletköltségeket. A bizonyítványok értékét keresleti oldalról a megállapodásban
meghatározott vállalás határozta meg. Az eszköz alkalmazásának legfőbb magyarázata, hogy
Hollandiában az önkéntes megállapodás kedvelt környezetpolitikai eszköz, a holland
környezetpolitikai hagyományokban gyökerező módszer. Az önkéntes megállapodás eszköze
ebben az esetben azonban nem vált be, az ipar nem volt hajlandó a megállapodás
meghosszabbítására 2000 után. A megállapodás meghosszabbításának fő akadályát az
jelentette, hogy a villamos energiaipar nem látta megoldottnak az új belépők kérdését, ennek
tisztázása pedig sokkal egyszerűbb, ha az állam minden már a piacon lévő, vagy új belépő
vállalattal szemben egységes követelményeket támaszt. Az önkéntes megállapodás keretében
nehezen lett volna megoldható az európai zöld bizonyítvány rendszerben való részvétel is,
amelynek kialakítására vannak tervek, illetve az import zöld áram bizonyítványokkal való
elismerése is nehézkes lett volna. A hollandok 2000-ben áttértek az állam által meghatározott
megújuló áram arányon nyugvó zöld bizonyítvány rendszerre, ahol az állam által
meghatározott zöld energia kapacitás, illetve az energiaadó alóli mentesítés együttesen
determinálja a zöld bizonyítványok iránti keresletet. A megújuló energia termelésének
ösztönzésével kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok egyébként azt mutatják, hogy a zöld
bizonyítvány rendszer csakúgy, mint a hagyományos energiához képest magasabb kötelező
átvételi ár alkalmazása (ún. „feed in” rendszer) hatékony eszköz, önkéntes megállapodásokra
igazából nincs indok.

2.3 Ipari energiahatékonyság javítás
Az ipari energiafogyasztás hatékonyságának javításában Magyarországon még most, a
gazdasági szerkezet 90-es években bekövetkezett jelentős átalakulása után is nagy
lehetőségek rejlenek. Az elmúlt évtizeddel szemben azonban most már nem az ágazati
átrendeződés adja az energiahatékonysági potenciál nagy részét, hanem az egyes vállalatok
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üzemi szintű intézkedései. Nem áll rendelkezésre teljes körű felmérés az ipar lehetőségeiről21,
de külföldi példákból lehet rá következtetni.
A magyar gazdaság egésze 3,7-szer annyi energiát használ fel egységnyi GDP előállításához,
mint az Európai Unió (MAKK, 2001). Figyelembe kell ugyanakkor venni, hogy az EU-ban a
termelés nemcsak az energiahasználat területén hatékonyabb, és az EU gazdaságában a
kevésbé energiaigényes ágazatok (pl. pénzügyi szolgáltatások) nagyobb arányban vannak
jelen, mint itthon, de ezzel együtt is jelentős az elmaradásunk a teljes gazdaság
energiahatékonyságában.
A hazai energiahatékonyság-javítási potenciál nemcsak az EU-átlaghoz viszonyított
lemaradásunkból következik, hiszen, amint az a külföldi példákat bemutató következő
alfejezetből is nyilvánvalóvá válik, még magában az EU-ban, sőt annak a fejlettebb területein
is nagy számban állnak rendelkezésre megtérülő energiahatékonyság javítási projekt
lehetőségek. Az EU átlagában például a jelenlegi fogyasztás 18%-ára becsülik a
gazdaságosan megvalósítható energiahatékonyság javítás mértékét (CEC, 2000), míg az
Egyesült Királyságban 10-30%-kal csökkenthető az ipari energia felhasználás megtérülő
beruházásokon keresztül (Shock, 2001). Az irodalomból nem derül ki, hogy az EU átlagában
és az Egyesült Királyságban hány éves megtérülést tartanak még gazdasági szempontból
ésszerűnek, de holland forrásokból erre is lehet következtetni.
Farla (1995) és Beer (1995) korábbi felmérések alapján külön-külön modellezték a holland
vállalatok energiahatékonysági beruházásokról hozott döntéseit. A szimuláció alapján
jelentésében mindkét szerző bemutatja, hogy adott megtérülési idejű beruházást a
vállalkozások mekkora hányada valósít meg. Amint az a következő táblázatból kiderül, a
vállalatok több mint fele még tisztán üzleti alapon, szabályozási kényszer nélkül is vonzónak
tartja a 3-4 év alatt megtérülő beruházásokat, amivel Rietbergen (2000) szerint a teljes ipari
energiahatékonyság 9-16%-kal javítható. A legújabb holland energiahatékonyság-javítási
önkéntes megállapodás koncepció az 5 év alatt megtérülő beruházásokat szeretné
megvalósíttatni a vállalatokkal, míg Dániában 4 év a megállapodásokban előírt megtérülési
idő.

5. táblázat Energiahatékonysági beruházások megtérülési ideje és a megvalósítás aránya
Hollandiában

A megvalósított beruházások arányaMegtérülési idő

Farla (1995) eredményei Beer (1995) eredményei

max. 1 év 95% n.a.

max. 2 év 80% 100%

max. 3 év 55% 86%

max. 4 év 30% 56%

max. 5 év 10% 39%

5 éven túl 0% 15%

Magyarországon az ipari energiahatékonyság javítási potenciál gazdasági elmaradásunkból és
a beruházások megvalósulását akadályozó tényezők nagyobb számából adódóan22

                                                
21 Az Energiagazdálkodási Intézet (EGI) 9 ipari technológiára kiterjedő vizsgálatának az eredménye
hozzáférhető. A technológiák között vannak rövid-, illetve hosszútávon megtérülők és a jelen körülmények
között meg nem térülők egyaránt. Mivel a vizsgálat csak az ipari lehetőségek egy szűk szegmensére terjed ki és
abból nemzetgazdasági szintű következtetéseket levonni nem lehet, nem ismertetjük részletesen az
eredményeket.
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valószínűleg még az előbb bemutatott külföldi értékeknél is nagyobb. Az energiahordozók
magyarországi árának piaci alapra helyezése várhatóan tovább fogja bővíteni a hazai
megtérülő beruházások körét.
A projektszintű megtérülésen túl különféle társadalmi (externális) hasznok is a beruházási
lehetőségek megvalósítását sürgetik. Így például csökken a levegő-23 és vízszennyezés, az
energia előállításához kapcsolódó hulladékok mennyisége24, javul a gazdaság
versenyképessége és az ellátásbiztonság, energiaimport esetén csökken az importfüggőség és
javul a külkereskedelmi egyenleg. A csökkenő energiavásárlás következtében erőforrások
szabadulnak fel, melyek a gazdaság más részeiben hasznosulhatnak.
Lényeges területről van tehát szó, ráadásul az a ritka helyzet adódik, amikor a vállalatok
magánérdeke és a társadalom érdekei jórészt egybeesnek. A kínálkozó hasznok
realizálására épp ezért komoly erőfeszítéseket tesz a legtöbb fejlett ország kormánya.
Különböző szabályozóeszközöket és azok kombinációit alkalmazzák e célból és gyakran
építenek az önkéntes megállapodásokra is, hiszen a vállalat és a hatóság által képviselt
társadalom számára is előnyöket rejt magában az energiahatékonysági beruházások
megvalósítása.
A következő alfejezetekben először a külföldi próbálkozásokat és a hozzájuk fűződő
tapasztalatokat tekintjük át, majd bemutatjuk az energiahatékonyság javításával kapcsolatos
hazai célrendszert és eszközöket, végül pedig kitérünk a hazai önkéntes megállapodások
lehetőségére.

2.3.1 Nemzetközi tapasztalatok
A szakirodalomban az energiahatékonyság javítását, illetve a CO2-emissziók csökkentését
célzó önkéntes megállapodásokat általában együtt tárgyalják, hiszen a felhasznált energia és
a kibocsátott szén-dioxid mennyisége szorosan összefügg egymással. Ennek az az oka,
hogy a legtöbb országban nagyobb részben fosszilis energiahordozókra épül az energiaellátás,
márpedig az így termelt energia CO2-emissziókkal jár együtt és jelenleg nem léteznek
elfogadható költségű csővégi technológiák a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére.
Két lényeges ponton mégis eltér egymástól a két megállapodás-típus:

•  Az energiahatékonyság javítása az energiahasználat visszafogásán keresztül a
tüzelőanyag összetételének megfelelően mérsékli a CO2-emissziót, ezzel szemben a
CO2-kibocsátás csökkentése megvalósulhat változatlan energiahatékonyság mellett,
megújuló energiára történő áttéréssel is.25

•  Az energiahatékonyság javítására az energia termelőit, szállítóit és fogyasztóit
egyaránt lehet ösztönözni, míg a CO2-kibocsátás csökkentése elsődleges ösztönzőként
csak a fosszilis tüzelőanyagok felhasználóinál érvényesül. Áttételesen (az emelkedő

                                                                                                                                                        
22 Az Egyesült Királyságban a megtérülő beruházások elmaradását több okkal magyarázzák (pl. alulmaradás az
egymással versenyző vállalati beruházási lehetőségek között, túlértékelt beruházási kockázat, információ-hiány),
amit Magyarországon a hitelekhez jutás nehézségével lehet kiegészíteni. Bár e téren az elmúlt években sokat
javult itthon a helyzet, mind a pénzpiacok fejlődésével, mind pedig az energiahatékonysági célra nyújtott állami
hitellehetőségek és támogatások bővülésével, az egyébként megtérülő beruházások jelentős része valószínűleg
továbbra sem jut elegendő forráshoz.
23 A helyi- és regionális szennyezőkön kívül a szén-dioxid kibocsátás is csökken, ami a Kiotói rugalmassági
mechanizmusok rendszerében az ország számára értékkel bíró szennyezési jogok „termelésével” egyenértékű.
24 A környezeti javulás tetten érhető az energiahordozók kitermelésénél, szállításánál és felhasználásánál
egyaránt.
25 A megújulókon kívül a nukleáris energia is megoldást jelenthet az emissziók csökkentésére, de a nukleáris
energia alkalmazása és különösen az új kapacitások kiépítése az elmúlt években a legtöbb európai országban
komoly politikai ellenállásba ütközött. Kockázatai és a hulladék elhelyezésének megoldhatatlansága miatt a
nukleáris technológiát minél hamarabb ki kell váltani más energiaforrásokkal vagy az energiahatékonyság
növelésével.
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árakon keresztül) persze a másodlagos energiahordozó, mindenekelőtt a villamos
energia fogyasztója is érdekelt lehet a fogyasztás csökkentésében.

A fenti különbségek miatt elterjedt megoldás az energiahatékonyság javítására kötött
önkéntes megállapodás, amit gyakran a megújulók elterjedését elősegíteni hivatott másfajta
szabályozás (pl. támogatás, zöld bizonyítvány, kötelező átvétel, adódifferenciálás) egészít ki.
A kutatásunk során áttekintett megállapodások zöme is energiahatékonyság javítást szolgál,
bár előfordul közöttük a szén-dioxid emissziók csökkentésére létrehozott megállapodás-
rendszer is.
12 országról tudunk26, ahol a kérdéses megállapodás valamelyik fajtája létezik. Az általunk
részletesebben vizsgált 5 önkéntes megállapodás mindegyike a 90-es években jött létre. Életre
hívásukban elsősorban az akkor épp kialakulóban lévő nemzetközi klímavédelmi szabályozás,
főként a riói vállalások játszottak szerepet. Az alternatív szabályozási lehetőségekkel,
különösen az energia- és karbonadó bevezetésével vagy szintjének emelésével szemben az
önkéntes megállapodások a versenyképesség megőrzésével kecsegtettek. A versenyképességi
aggályok miatt a karbonadó alól a legtöbb azt mégis bevezető ország mentességet biztosított
energiaintenzív iparágainak (Fucskó et al., 2001b), az EU szintjén pedig végül is elvetéltek a
90-es évek közepén még napirenden lévő karbonadó koncepciók. Az Európai Bizottság
ugyanakkor nemrég kifejezte abbéli szándékát, hogy ha az iparral kötött hosszú távú
energiahatékonysági megállapodások az EU-ban nem csökkentik kellő mértékben az
energiahasználatot és a kapcsolódó emissziókat, akkor az EU hajlandó lesz iparági szintű,
kötelezően elérendő energiahatékonysági célokat bevezetni (CEC, 2000). Az EU ezzel a
fenyegetéssel kívánja elősegíteni a hatásos megállapodások létrejöttét, de a fenyegetés valóra
váltása, akárcsak néhány évvel ezelőtt a karbonadó bevezetése, kérdéses.
Az 5 részletesen is vizsgált országban meghonosított önkéntes megállapodások sok
tekintetben eltérnek egymástól ahhoz, hogy a következő oldalakon érdemes legyen őket
külön-külön is bemutatni. A különbségek mindenekelőtt a következő területeken érhetők
tetten:

•  a megállapodás szereplői mindkét oldalon;
•  ágazati és/vagy vállalati szintűek a vállalások;
•  a gazdaság lefedettsége, az érintett ágazatok és vállalatok köre;
•  a megállapodás követelményei: energiahatékonyság javítás és/vagy CO2-kibocsátás

csökkentés a cél;
•  a megállapodás kezdeményezője és motivációja;
•  a hatóság és a vállalat közötti alkufolyamat megléte vagy hiánya, a megállapodás

előkészítésének jellegzetességei;
•  az önkéntes megállapodás illeszkedése a szabályozás rendszerébe (kiegészítő és

helyettesítő szabályozók, ösztönzők és fenyegetések), az intézményi környezetbe;
•  ellenőrzés, számonkérhetőség, szankciók;
•  a célok teljesíthetősége, teljesítése.

                                                
26 Németország, Hollandia, Franciaország, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, Svájc, EÁ, Kanada,
Finnország, Új-Zéland, Japán. Belgiumban, Norvégiában és Spanyolországban most folynak egyeztetések az
iparral az önkéntes megállapodás lehetőségéről. Léteznek országokon átívelő kezdeményezések is, mint pl. az
EU hosszú távú energiahatékonyság-javítási önkéntes megállapodás tervei (többek között az acél-, papír-,
cement-, textil- és az energiaiparral), vagy az európai vegyipar önkéntes vállalása, mellyel 1990 és 2005 között
20%-kal tervezik csökkenteni a fajlagos energiafelhasználást. Ezt az önkéntes vállalást a német ipar példájához
hasonlóan az energia/CO2-adó bevezetésétől való félelem hívta életre (CEFIC, 1997) és nem kizárt, hogy az
önkéntes vállalásból az EU-val jelenleg folyó tárgyalások eredményeképpen végül önkéntes megállapodás lesz.
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Mind az 5 vizsgált ország EU tagállam és ez lényeges szempont volt a kiválasztásuk során,
egyrészt, hogy megmutassuk, az EU-n belül is lehetőség van egészen eltérő megállapodás-
típusok kötésére, másrészt az EU elvárásai és jogszabályai valamelyest befolyásolják a
megállapodások feltételrendszerét, ami tagjelöltként Magyarország számára is lényeges
ismeret.

2.3.1.1 Dánia
Bár Dániában kijelöltek egy nemzeti szintű CO2-emisszió csökkentési célt (20%-os
csökkentés 1988 és 2005 között), mikroszinten nem ex-ante számszerűsített CO2-kibocsátás
csökkentési vagy energiahatékonyság javítási célokban, hanem a végrehajtás lépéseiben
állapodnak meg a szerződő felek. Az állam és a vállalat között létrejött megállapodásban
kifejezetten a vállalati energiamenedzsment rendszerre koncentrálnak. Az önkéntes
megállapodás keretében beinduló rendszer azonban több, mint csupán egy adminisztrációs
követelmény, a résztvevő cégek vállalják, hogy

•  saját költségen (szükség esetén a Dán Energia Ügynökség max. 50%-os
részfinanszírozásával), egy független, az ügynökség által hitelesített konzultációs cég
közreműködésével energetikai auditot hajtanak végre;

•  a megtérülő energiahatékonysági beruházásokat véghezviszik (általában négy éven
belüli megtérülés a kritérium, a megállapodás első időszakában a 2 éven belül
megtérülő beruházásokat kellett végrehajtani);

•  bizonyos szervezeti változtatásokat léptetnek életbe, pl. energiamenedzsert jelölnek
ki, figyelemmel kísérnek egyes külső technológiai ajánlásokat, a beszerzések során
figyelembe veszik az energiahatékonyságot is;

•  éves jelentést nyújtanak be a hatóságok részére.
Az állam a cégek vállalásaiért cserébe adókedvezményt nyújt a karbonadóból27. A
megállapodás feltételeinek a megszegése a karbonadó megfizetése alól nyújtott kedvezmény
visszamenőleges elvesztésével jár együtt. A megállapodás tehát csak annyiban önkéntes, hogy
a vállalat két szabályozási alternatíva közül választhat, azonban mindkettő feltételeit az állam
dolgozta ki, egyik sem tárgyalásos úton jött létre.
A megállapodás aláírói mindenekelőtt az energiaintenzív ágazatok vállalatai, mintegy 200
vállalat és a teljes ipari energiafogyasztás fele esik a megállapodások hatálya alá. Az
adminisztrációs költségek alacsonyan tartása érdekében lehetőség van közös, egy ágazaton
belül több cégre is kiterjedő megállapodás kötésére, de az egyéni megállapodások eddig jóval
népszerűbbnek bizonyultak. A legnagyobb adminisztratív jellegű (tehát nem beruházási)
költséget egyébként az audit jelenti, ennek nagysága egy átlagos méretű vállalkozásnál
17.000-33.000 euró (4,2-8,2 millió Ft).
A megállapodások hatékony működése és a potyautasok elkerülése érdekében komoly
ellenőrzési munkát végeznek a dán hatóságok. A vállalatok tevékenységét
(energiafogyasztás, beruházások, szervezeti változtatások) elsődlegesen önbevallásokon
keresztül ellenőrzik, de egyéb vállalati és ágazati szintű statisztikákat is elemeznek. Az
auditok és így az auditorok ellenőrzése is lényeges része a dán hatósági munkának, többször
felmerült már ugyanis a gyanú, hogy az átvilágított vállalat és az átvilágítást végző cég
összejátszott annak érdekében, hogy a vállalat számára kedvezőbb (pl. kevesebb beruházási
kötelezettséget eredményező) helyzetjelentés készüljön. Nyolc auditort már figyelmeztetésben
részesítettek és a kihágás megismétlődése esetére már kilátásba helyezték a tevékenység
felfüggesztését és átmenetileg csak szoros felügyelet mellett végezhetik tevékenységüket.

                                                
27 Adókedvezményt csak az EU jóváhagyásával lehetett adni, s mivel Brüsszelben úgy látták, hogy a
kedvezmény nem veszélyezteti a versenyt, áldásukat adták rá.
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Johannsen (2000) összefoglalójában megemlíti, hogy az önkéntes megállapodást aláíró dán
cégek a tapasztalatok szerint a beruházásokra koncentrálnak, a szervezeti változások (pl.
energia menedzsment) jóval kisebb hangsúlyt kapnak. Éppen ezért az új önkéntes
megállapodás koncepcióban a hatóság nagyobb hangsúlyt kíván helyezni a szervezeti
változások bevezetésére, ezzel ugyanis az egyszeri pozitív technológiai változáson túl
folyamatos, szemléletbeli változás is történik a vállalatoknál, ami hosszabb távon is a vállalati
célok között tarthatja az energiahatékonyság javítását.
A szervezeti változtatások elhanyagolásától eltekintve pozitívak a dán tapasztalatok.
Rietbergen (2000) két dán papíripari vállalkozást kérdezett meg és úgy találta, hogy a cégek
az önkéntes megállapodás következtében több beruházást hajtottak végre, mint azt korábban
tervezték és a korábbi terveket gyorsabban valósították meg. Az egyik vállalat a
megállapodás keretében kivitelezett audit során még egy nem túlságosan nagy méretű (59
MWh/év villamos energia megtakarítást jelentő), de lényegében azonnal megtérülő, korábban
nem ismert beruházás lehetőségével is megismerkedett és azt rögtön végre is hajtotta.
Bjørner (2000) egy nagyszámú mintát tartalmazó iparvállalati panel adatait elemezve
összehasonlította az önkéntes megállapodások, az energiaadó és az energiahatékonyság
javítását célzó állami támogatások hatását a dán ipar energiahasználatára. A szerző
ökonometriai számításai azt mutatták, hogy az önkéntes megállapodások az energiaadóval
összemérhető hatást értek el a hatékonyság javítása terén, és jobban működtek, mint az
állami támogatások. A támogatások28 érdemi eredménnyel nem jártak (elképzelhető, hogy az
állam akaratlanul az egyébként is tervezett beruházások megvalósítását támogatta). Az adók
csökkentették az energiafogyasztást, Bjørner számításai szerint az ipar átlagában az adó miatt
bekövetkező 1%-os energia áremelkedés 0,44%-kal fogja vissza az energiafogyasztást. Az
energiaigényes iparágaknál ez az összefüggés gyengébb, a kevésbé energiaintenzív
iparágaknál viszont erősebb, ami azzal lehet összefüggésben, hogy az energiaintenzív
iparágaknál csekély lehetőség van az energia kiváltására, illetve az olcsóbb
energiahatékonyság javítási potenciált már jobbára kihasználták. A dán energiaadó
önmagában (minden más tényezőt kiszűrve) kb. 10%-os energiafogyasztás visszaesést
eredményezett az érintett vállalatoknál. Az önkéntes megállapodások szintén jelentősen,
átlagosan kb. 9%-kal csökkentették a megállapodást kötő vállalatok energiafogyasztását.
Mivel mindkét eszköz számottevően hozzájárul az energiahatékonyság javításához és a szén-
dioxid kibocsátás csökkentéséhez, a kormányzatnak nem kell a kettő közül választani, a
választási lehetőség a vállalkozásokat illeti meg, s így minden gazdasági szereplő a saját
szempontjából előnyösebb változat mellett dönthet29. A „szabályozási menü” így nemcsak a
dán gazdaság versenyképességének a megőrzéséhez járul hozzá, hanem az össztársadalmi
haszon növekedéséhez is30.
Bjørner tanulmányában idéz egy másik felmérést is (Togeby, 1998), mely kérdőíves
módszerrel gyűjtött adatokat az önkéntes megállapodás résztvevőitől. Togeby szerint a
megállapodáshoz 1996-ban és 1997-ben csatlakozott vállalatok BAU-hoz viszonyított
pótlólagos energiamegtakarítása 1,4% volt. Ez az alacsony érték egyrészt kételyeket
ébreszthet Bjørner számításainak a megbízhatóságával kapcsolatban, másrészt viszont az
                                                
28 1996-1999 között az állam a vállalkozások energiahatékonysági beruházásait a teljes beruházási összeg 30%-
áig támogatta, ez a támogatás azonban független volt az önkéntes megállapodásban való részvételtől.
29 Ezt az állítást az ökonometriai számítások eredményei is igazolták: a szerzők modellezték azoknak a
vállalatoknak a viselkedését, amelyek az önkéntes megállapodás mellett döntöttek. Ha ugyanezen vállalatok a
megállapodás helyett inkább a teljes adókulcs megfizetését választották volna, akkor összességében rosszabbul
jártak volna, vagyis a (teljes adó + az adóból következő beruházás költsége – az energia-megtakarítás összege)
magasabb lett volna számukra, mint a (kedvezményes adó + az önkéntes megállapodásban vállalat beruházás
költsége – az így megtakarított energia értéke + a tranzakciós költségek). Ráadásul az önkéntes megállapodással
elért energia-megtakarítás nagysága ezen vállalatok esetében meghaladja azt az energiahatékonyság javulást, ami
az adók ösztönző hatása miatt megvalósuló beruházásokon keresztül egyébként bekövetkezett volna.
30 Eltekintve az egyes szabályozási rendszerek állami tranzakciós költségeinek a különbségétől.
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önkéntes megállapodások kezdeti hatásait vizsgálta, amikor a megállapodások kiváltotta
beruházások egy része még nem valósulhatott meg.
Végül hadd erősítsük meg empirikus adatokkal Bjørner azon hipotézisét, miszerint a dán
vállalatok élnek a szabályozók közötti választás lehetőségével. A karbonadó kulcsának
emelése nyilvánvaló módon az önkéntes megállapodások felé tereli a vállalkozásokat, az
1997-es emelés következtében egy év alatt 19-ről 147-re nőtt a megállapodást aláíró cégek
száma és ezáltal a teljes ipari energiafogyasztásnak már 45%-a vett részt a programban
(Johannsen, 2001)

2.3.1.2 Franciaország
Franciaországban az önkéntes megállapodásokat a Rio de Janeiroban vállaltak31 teljesítése
érdekében kezdeményezte a Környezetvédelmi Minisztérium az energiaintenzív
iparágakkal. Hasonlóan más európai országokhoz, adók helyett azért az önkéntes
megállapodások irányába tettek lépéseket, hogy az energiaintenzív ágazatok nemzetközi
versenyképességét megőrizhessék. A tárgyalások előtt, 1993-ban a Minisztérium készített
egy felmérést a 2005-ig várható BAU energiahatékonyságról, ami alapot adott a
megállapodásban rögzítendő vállalások kialakításához.
Az iparral folytatott első tárgyalásokat követően a Környezetvédelmi Minisztérium kidolgozta
az iparági szintű önkéntes megállapodások „eljárási sémáját”, mely szerint az iparág vállalatai
vagy az iparági szövetség a következőket vállalja:

•  Információt nyújt a minisztérium részére az 1990-1994 közötti energiafogyasztásról és
CO2-kibocsátásokról;

•  Ágazati szintű célértékeket határoz meg a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére és a
hőenergia-fogyasztás visszafogására az 1990 és 2000 közötti időszakra és bemutatja a
célok eléréséhez „technikailag és gazdaságilag megvalósítható” lépéseket, anélkül
azonban, hogy elkötelezné magát e lépések végrehajtására;

•  Aláírja a szabványosított önkéntes megállapodást, mely egyértelműen tartalmazza a
résztvevő cégeket és tevékenységeket, a múltbéli emissziók alakulását, a kibocsátás
csökkentés ágazati szintű menetrendjét 2000-ig, és az éves önbevallások ágazati
előírásait. A megállapodás tartalmazza továbbá a kormányzat nyilatkozatát is,
miszerint a Rio de Janeiroban vállaltak teljesítése céljából a megállapodás időtartama
alatt nem vezet be karbonadót, elkerülendő a kedvezőtlen ipari hatásokat és a
vállalkozások esetleges külföldre telepedését.

A megállapodás beéri a vállalati és ágazati önbevallásokkal, mint ellenőrző eszközzel és nem
helyez kilátásba szankciókat a nem-teljesítés esetére, sőt, a francia alkotmány értelmében
nem is tehetne ilyet ágazati szinten. Alternatív szabályozással természetesen fenyegethet az
állam, ez meg is történt, sőt a fenyegetést a kormány be is váltotta. A vállalkozásokkal kötött
megállapodások jogi természetüknél fogva jobban betarthatók, mint az ágazati
megállapodások, a szankciók hiánya miatt azonban ez mégsem feltétlenül befolyásolja a
vállalati viselkedést.
A tárgyalások széles körben kezdődtek, de csak az iparágak egy részénél jutottak el a
megállapodás aláírásáig (pl. alumínium, acél, cement, üvegipar), összesen 33 cég és az ipari
energiafogyasztás kevesebb, mint 40%-a került a megállapodások hatálya alá. Az
autógyártókkal a járművek szén-dioxid kibocsátásáról született egyezmény. Nem sikerült a
megállapodást véglegesíteni például a papíriparral, az öntödékkel, a tejiparral és a
cukoriparral. A tárgyalások sikertelenségéből arra lehet következtetni, hogy a jogi szankciók

                                                
31 A 2000-es szén-dioxid kibocsátási szint 1990-es szint alatt tartása.
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hiánya ellenére is komolyan vették az ágazatok a megállapodásokat és nem akarták magukat
költséges lépésekre elkötelezni.
Más országok példáival szemben Franciaországban nemcsak a fajlagos, hanem az összes
iparági energiafogyasztásra is célértékeket határoztak meg. A fajlagos fogyasztást minden
megállapodás esetében csökkenteni kell, az összes fogyasztás egyes iparágak esetében akár
nőhet is, így hagyva teret a gazdasági fejlődésnek.
Az ipar részéről a megállapodásokban vállalt célok teljesültek, az önkéntes megállapodások
mégsem tekinthetők sikeresnek Franciaországban. A célok könnyen teljesíthetők voltak, a
csatlakozó ágazatok és vállalatok száma pedig alacsony maradt. Nem meglepő hát, hogy
2001-ben Franciaországban az önkéntes megállapodások meghosszabbítása és
kiterjesztése helyett bevezették a karbonadót.

2.3.1.3 Hollandia
Az önkéntes megállapodások a világon Hollandiában a legelterjedtebbek, a
környezetvédelem szinte minden területén találhatunk ilyen megállapodásokat és sok olyan
problémát is megállapodásokkal orvosolnak, amire más országok szabványokat, normatív
előírásokat, illetve más szabályozóeszközöket alkalmaznak. Talán nem meglepő, hogy az
energiahatékonyság területén is önkéntes megállapodások jelentik a fő szabályozóeszközt, sőt
most már két ilyen rendszert működtetnek Hollandiában. 1992-ben indult a korábbi, ún.
hosszú távú megállapodás (Long-Term Agreement, LTA), míg 1999-ben a
teljesítményértékelésen (benchmarking) alapuló megegyezés. A holland tapasztalatokat Luyt
(2001), Chidiak (2001), Krarup (2000) és Rietbergen (2000, 2001) írásai alapján mutatjuk be.

2.3.1.3.1 A hosszú távú energiahatékonysági megállapodás
A megállapodás célja Hollandiában is az volt, hogy az energiahatékonyságot úgy növeljék és
ezen keresztül a szén-dioxid kibocsátást úgy csökkentsék, hogy közben a holland termelők ne
szenvedjenek versenyhátrányt. A szén-dioxid kibocsátást 1995-re az 1989-es szinten
tervezték tartani, 2000-re pedig ehhez a szinthez képest 3-5%-os csökkenés volt a cél. 1996-
ban bevezették Hollandiában a karbonadót, de mentességet biztosítottak alóla a hosszú
távú energiahatékonysági célú önkéntes megállapodás résztvevői és teljesítői számára. A
cégek választhatnak az önkéntes megállapodáshoz való csatlakozás és az adó megfizetése (és
azzal együtt egy engedély formájában az adott cégre szabott normatív szabályozás) között,
Dániához hasonlóan egy szabályozási menüről lehet tehát beszélni, nem pedig egy
tárgyalásos megállapodás létrejöttéről. Mivel a cégeknek választaniuk kell a kétféle
szabályozás között, mindenképpen valamelyik hatálya alá kerülnek, potyautazásra nincs
lehetőség. A megállapodások szabályrendszerét az állam határozta meg, de oly módon, hogy
a csatlakozás elég vonzó legyen az ágazatok és a vállalkozások számára. A megállapodást
megkötő kb. 1200 vállalatból kevesebb, mint 50, tehát a vállalatok alig 4%-a tért végül át a
másik szabályozási rendszerbe (Krarup, 2000). A cégek egy része önszántából mondta fel a
megállapodást, egy másik része viszont nem teljesítette a követelményeket. A
megállapodásokon túl korlátozott mértékű beruházási támogatást is nyújtott az állam, de a
nemzeti szintű célok elérésében az önkéntes megállapodások sokkal meghatározóbbak voltak,
mint az állami támogatások.
A megállapodásokat első körben a holland Gazdasági Minisztérium és az ágazat képviselője
köti egymással, második körben pedig az ágazat vállalatai szerződnek a Minisztériummal. A
program gyakorlati végrehajtását a Minisztérium a holland energia ügynökségre, a Novemre
bízza. Ugyanakkor a Novem sem törekszik arra, hogy minden feladatot saját maga oldjon
meg, szükség esetén konzultánsokat szerződtet, különösen a hiányzó technikai tudást igénylő
feladatok lebonyolítására.
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Az ágazati megállapodás megkötését minden esetben egy felmérés előzi meg az
energiahatékonyság javítási lehetőségek feltérképezése céljából. A felmérés alapján
számszerűsítik az ágazat által elérendő célt, melyet egy hosszú távú tervben rögzítenek (long-
term plan, LTP). Ennek elfogadását a Parlament megvétózhatja abban az esetben, ha azt nem
találja az energiapolitikával összhangban lévőnek. Az LTP-t aztán az ágazaton belül
csatlakozó vállalkozásokra tovább bontják és vállalati szintű lépéseket is meghatároznak. A
vállalatoknak az energiatakarékosságon és energiahatékonyság-javításon túl évente ön-
ellenőrzést kell végezniük és jelentést kell készíteniük. Az ágazati szervezetek segítenek az
energiahatékonyság javításához szükséges információknak a csatlakozó vállalatok felé történő
eljuttatásában, míg a hatóságok technikai és finanszírozási segítséget nyújtanak az energia
auditok során.
2001-ben 30 ipari ágazat és 14 más szektor volt részese a megállapodásnak, összesen több
mint 1200 vállalkozás, amelyek az összes energiafelhasználás 90%-áért felelősek. Az
energiaintenzív ágazatokon túl néhány energetikai szempontból nem túl jelentős ágazat, pl. a
bankszektor is vállalta az energiahatékonyság javítását.
A megállapodás előfeltétele, hogy a szektor:

•  éves energiafogyasztása meghaladja az 1 PJ-t;
•  az ágazaton belül a megállapodást aláíró vállalatok energiafogyasztása az összes

ágazati energiafogyasztás legalább 80%-át adja;
•  a szektort jó szervezettség kell, hogy jellemezze, ami az összefogás és az

információáramlás szempontjából is lényeges.
A vállalással nem rendelkező ágazatok azon cégei is köthetnek önkéntes megállapodást az
állammal, amelyek legalább 0,1 PJ éves energiamennyiséget fogyasztanak.
Az iparnak 1989 és 2000 között átlagosan 20%-os energiahatékonyság javulást kellett
elérnie és ezt a célt sikerült is teljesíteni32. A nemzeti szintű cél meghatározását, szemben az
ágazati célokkal, nem előzte meg az energiahatékonyság javítási lehetőségek felmérése. A 11
év alatt elérendő 20% éves átlagban 1,67%-os javulást jelent, ami kevesebb, mint fele a
magyarországi 1107/1999 Korm. határozat országos célértékének (3,5%)33. A holland
közüzemi vállalatoknál a célérték ugyanerre a 11 éves időszakra 25-30% volt, míg a
mezőgazdaságban 23% (a holland mezőgazdaság kiemelkedően energiaintenzív!). Mivel
fajlagos célokról van szó, az összes energiafelhasználást nem korlátozta a megállapodás, így
nem szabott gátat a termelés (és a gazdaság) növekedésének.
A szabályrendszer kialakítása és időszakos újragondolása, az ágazati és cégszintű auditok
elvégzése és a megállapodás betartásának az ellenőrzése magas tranzakciós költségekkel
járt, elsősorban az államigazgatás, de részben az ágazatok számára is. A pontos ágazati és
vállalati felmérés ugyanakkor csökkentette a hatóság és az iparág/vállalat közötti alku idejét
és költségeit. Az összes, a megállapodásokhoz kapcsolódó tranzakciós költség nagyságáról
nem rendelkezünk információval34, de a szintén részletesen vizsgált német, svéd vagy francia

                                                
32 Az átlagos 20%-os cél azt jelenti, hogy egyes ágazatoknak (pl. vaskohászat) kisebb, más ágazatoknak (pl.
söripar) nagyobb javulást kellett elérni. A teljesítésnél is mutatkoznak különbségek az ágazatok között, vannak a
saját céljaikat felül-, illetve alulteljesítő ágazatok, de az átlagos 20%-os cél teljesítése sikerült.
33 A holland gazdaság fejlettebb és energiatakarékosabb technológiával rendelkezik mint Magyarország, a
további energiahatékonysági fejlesztés ezért jóval költségesebb, mint ma nálunk. Az 1,67%-os cél elérése lehet,
hogy hasonló erőfeszítéseket igényel, mint Magyarországon a 3,5%-os hatékonyság javítás.
34 Létezik becslés az ellenőrzés költségeire. Ezt ágazatonként évi 50.000 euróra becslik, ami kb. 12,5 millió
forintnak felel meg. A teljes megállapodás nyomon követése a résztvevő szektorok nagy számából következően
kb. 500-600 millió Ft/év lehet, ami a megállapodások keretében évente energiahatékonyság javításra fordított
összes költség 4%-a. Az ellenőrzés vállalati és ágazati szintű önbevallást, hivatalos ágazati statisztikák
elemzését, és az egyes vállalatok teljesítményének értékelését foglalja magába (Krarup - Ramesohl, 2000). Az
összes tranzakciós jellegű költség (az ellenőrzés költségeivel együtt) valószínűleg 5-10% közötti lehet. Az audit
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megállapodás-rendszerhez képest egyértelműen magas költségekről van szó. Dániában szintén
magas adminisztrációs költségek jelentkeztek. Talán nem véletlen ugyanakkor, hogy éppen
Hollandia és Dánia ért el makro-szinten is jelentős eredményeket az önkéntes
megállapodásokkal, az erőfeszítések és az eredmények úgy tűnik, hogy összhangban vannak
(lásd az 1.3 fejezet 1. ábráját).
Rietbergen és Blok (2000) megbecsülte a holland önkéntes megállapodások által elért
energiahatékonyság javulást, ami nem más, mint a megvalósult energiahatékonyság
javulásnak és annak a változásnak a különbsége, mely a szokásos forgatókönyvben
(BAU), tehát az önkéntes megállapodások nélkül megtörtént volna. Az energiahatékonyság
változása statisztikailag könnyen nyomon követhető, a BAU meghatározása viszont igen
nehéz feladat és számos módszertani problémát vet fel, melyekre a szerzők elemzésükben
részletesen ki is térnek. A BAU becslésének bizonytalanságai miatt Rietbergen és Blok végül
három különböző módszertant is alkalmazott.
Az első megközelítésben azt vizsgálták, hogy miként változtak a vállalatok beruházási
döntései az önkéntes megállapodás eredményeképpen: mit tettek volna meg egyébként is és
mi az, amire kifejezetten a megállapodások sarkallták őket. A felmérést két módszerrel
végezték el. A szakértői véleményekből a szerzők arra következtettek, hogy az összes
energiamegtakarítás 31-48%-a köszönhető az önkéntes megállapodásoknak. A kérdőíves
felmérés eredménye 29-44%-os hozzájárulást mutatott ki.
A második megközelítésben a BAU energiahatékonyság-javítási beruházási döntéseit
modellezték és a modellezett eredményeket vetették össze a valós változásokkal. Úgy
találták, hogy a hatékonyság javulás 16-47%-a magyarázható az önkéntes
megállapodásokkal, a 16%-os értéket szigorúan alsó becslésnek tekintve.
A harmadik megközelítésben idősorok elemzésével állították fel a BAU energiahatékonysági
trendvonalát. Ez a módszer nem vezetett használható eredményre, az önkéntes
megállapodásoknak ugyanis negatív hatást tulajdonított, ami az előző két megközelítés
eredményeit ismerve csekély valószínűségű. A szerzők úgy vélik, hogy az idősorból számított
BAU torz képet ad, nem sikerült ugyanis kiszűrni az energiaárak változásának, az ágazati
átrendeződésnek és más energiatakarékossági szabályozóknak a hatását. Feltételezik továbbá,
hogy a kapcsolt hőtermelés, mint egyszeri nagy technológiai előrelépés is torzítja a BAU
trendet.
Összességében arra jutott Rietbergen, hogy az összes energiahatékonyság javulás kb. egy-
harmada – fele magyarázható az önkéntes megállapodások életbe léptetésével, azok tehát
jelentős hatással bírtak.
A megállapodások 2000-ben lejártak, de a legtöbbjük meghosszabbításra kerül, illetve új
megállapodásokat alakítanak ki. Az új hosszú távú megállapodásokra jellemző a még inkább
cégszintű hozzáállás, az ellenőrzés szabványosítása és minőségének javítása, a vállalati
energiamenedzsment rendszerek kötelező bevezetése, valamint a vállalkozások
kötelezettsége, miszerint a legalább 15%-os éves megtérülést biztosító
energiahatékonysági beruházásokat meg kell valósítaniuk (ez 5 éves teljes megtérülésnek
felel meg). A megújuló energiák használata különösen hangsúlyossá válik.

                                                                                                                                                        
ugyanakkor csak részben tekinthető tranzakciós költségnek: amellett, hogy alapját adja a megállapodásnak,
egyben célja is annak. A fajlagos tranzakciós költségeket csökkenthetők, elsősorban akkor, ha a nagy
energiafogyasztó ágazatokra/vállalatokra koncentrál a megállapodás.
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2.3.1.3.2 Az összehasonlító teljesítményértékelésen alapuló megegyezés
1999. július 6-án a holland kormány összehasonlító teljesítményértékelésen alapuló
energiahatékonysági megállapodást kötött az energiaintenzív iparágakkal. A megállapodás
értelmében az ipar vállalja, hogy legkésőbb 2012-ig világelsőséget ér el az
energiahatékonyság területén, melyért cserébe az állam nem sújtja az energiatakarékosságot
vagy CO2-kibocsátást szabályozó nemzeti intézkedésekkel vagy éppen új energiaadókkal a
résztvevő vállalatokat. Az elérni kívánt energiahatékonysági szintet a résztvevők maguk
állapítják meg egy energiahatékonysági tervben, amit egy független konzultáns
közreműködésével kell elkészíteniük. A tervet a hatóságok értékelik és elfogadását követően a
környezeti engedély részévé teszik. A tervet négyévente felül kell vizsgálni.
A holland vállalatoknak a világ legjobb régiójához vagy a Hollandián kívüli vállalatok
legjobb 10%-ához kell mérni magukat. A teljesítmény értékelésénél figyelembe kell venni a
2012-ig várható iparági hatékonyságjavulást is. A megállapodás a beruházások sorrendiségére
is tartalmaz előírást, a vállalatok érdekében a leginkább költséghatékony megoldások felől
kell a kevésbé költséghatékony megoldások felé haladni. Ha 2008-ig nem érték el a kívánt
energiahatékonysági szintet, akkor 2008-tól olyan rugalmas eszközöket is használhatnak, mint
például a kibocsátási jogok kereskedelme.
A megállapodáshoz 2000 közepére az érintett energiaintenzív vállalatok több mint
kétharmada csatlakozott. A megállapodás a többi vállalat számára is nyitva áll, ahogy
felkészülnek, ők is csatlakozhatnak. Ez a rugalmasság lehetővé teszi az ipar dinamikus
fejlődését, anélkül, hogy az erre szánt források a versenyképességet veszélyeztető teherként
jelennének meg.

2.3.1.4 Németország
1995-ben Berlinben rendezte a UNFCCC a Részesek Első Konferenciáját. Németország, mint
házigazda bizonyítani szerette volna klímavédelmi elkötelezettségét, amit leggyorsabban az
iparral kötött önkéntes megállapodás révén tudott megtenni, melyekről 1991 óta már
egyébként is tárgyalások folytak. Négyévnyi sikertelen alkudozás után hirtelen összeállt a
megállapodás: a kormány komoly engedményeket tett (s ezáltal végül is a megállapodások
hitelét csökkentette), lényegében elfogadta az ipar által javasolt célértékeket, viszont cserébe
kapott egy jól demonstrálható megállapodást. Az ipar is örült, a megállapodással vélte
ugyanis biztosítani más, nagyobb teherrel járó szabályozóeszközök (a karbon vagy
energiaadó, a kötelező energetikai audit, illetve a hulladékhőre vonatkozó rendelet)
elkerülését. Sőt, a német kormányzat a megállapodásban az ipar által vállaltakért cserébe
még azt is kinyilvánította, hogy lépéseket tesz a német ipar védelmére/mentességére egy
esetleges EU-szintű karbonadó bevezetése esetén.
Az ipar a sietség miatt jó alkupozícióban volt, de vélhetően maga a kormány sem igazán
akarta az ágazatokat terhelni, miután az NSZK és az NDK egyesítési költségei miatt már
egyébként is nőttek az adókulcsok. Így végül egy kirakati darab született, egy könnyen
teljesíthető, de az egyedi szennyezőkön nehezen számonkérhető, szankciók nélküli önkéntes
megállapodás, mellyel bármikor szemléltetni lehetett a német ipar elszántságát a
klímavédelemben. A megállapodás azért is jól prezentálható, mert az ipari energiafogyasztás
70%-ára, a villamos energiatermelés majdnem teljes egészére kiterjed és az ágazatokon
keresztül közel 4000 vállalat válik az állam partnerévé.
Az önkéntes megállapodásba foglalt cél (1990 és 2005 között az ipar fajlagos
energiafogyasztásának és/vagy szén-dioxid kibocsátásának átlagosan 20%-os csökkentése)
tehát nem volt túlságosan megerőltető, különösen mivel nem egyedi, számonkérhető vállalati
megállapodások születtek, hanem iparági célok, amiknek a teljesítését elősegítette a kelet-
német ágazatok 1990-es alapállapota is. Az ágazati célok viszont már nem összegződnek
országosan 20%-ra, a vállalatok pedig még saját iparági szövetségük felé sem vállaltak, s
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mégcsak nem is nyilvánítottak ki egyedi célokat. Az utóbbi miatt egyrészt fennáll a
potyautasok megjelenésének a kockázata, másrészt a mégoly halovány ágazati tervek
teljesítése is veszélybe kerülhet.
Az ágazati célok egyébként nem voltak alaposan előkészítve, Németországban nem készültek
olyan (publikus) hatásvizsgálatok, mint például Hollandiában vagy akár Franciaországban. Az
akarat hiányán túl így valamelyest az információ hiányával is okolhatók a gyengére sikeredett
célok. A megállapodások aláírását követően 2-3 évvel már jóval több információ állt
rendelkezésre az ágazatok energiahatékonyság javítási potenciáljáról, a kormányzat azonban
nem kezdeményezte a megállapodások felülvizsgálatát, azok továbbra is a régi,
információhiánnyal jellemezhető alkufolyamat eredményeit tartalmazzák. A német
tapasztalatok kifejezetten statikus szabályozásról szólnak, s ezzel az önkéntes
megállapodások egyik legfőbb értéke sérül, elmarad az ágazatok és a hatóság közötti aktív
információáramlás, hiányzik az az állandó tanulási folyamat, amely lehetővé tenné a
szabályozás finomítását az új ismeretekhez és a változó körülményekhez igazodva. Az
önkéntes megállapodásoktól általában elvárható dinamizmus Németországban nem jelenik
meg, ami a gyengére sikeredett célokkal együtt erősen megkérdőjelezi a megállapodások
létjogosultságát.
A könnyen teljesíthető célokon túl tovább csökkentette a megállapodás hitelét az ellenőrzés
nehézkessége és a kézzelfogható szankciók/fenyegetés hiánya: egyes szektorokban nem állt
rendelkezésre egyértelmű alapszint, amihez képest mérni lehet a kibocsátás-csökkentés
változását és a karbon/energiaadó esélye az ezirányú európai tárgyalások kudarca után
megintcsak csekélynek volt mondható. Az ágazati szövetségek éves jelentéseit egy
kutatóintézet (RWI) értékeli és a lehetőségekhez képest összeveti a hivatalos statisztikákkal,
független adatgyűjtés vagy cégszintű átvilágítás azonban nem történik. A megállapodást azért
sem lehet szankcionálni, mert jogi értelemben nem is önkéntes megállapodásról van szó,
hanem egy olyan önkéntes vállalásról, amit az állam is elismer, Németországban ugyanis,
Magyarországhoz hasonlóan, nem létezik közigazgatási szerződés, az állam nem szerződhet
az ipar képviselőivel a kibocsátások csökkentésére.
Az EEA (1997) szerint általánosan elfogadott az a vélemény, miszerint az önkéntes
megállapodás helyett egy adó bevezetése komolyabb környezeti eredménnyel járt volna.
Természetesen az eredmény függ az adó mértékétől, de mivel az önkéntes megállapodás
hatásaiban valószínűleg nem túlságosan tér el az egyébként is várható forgatókönyvtől
(BAU), szinte bármekkora adókulcs eredményesebb lehetett volna. A német eset jól példázza
azt az önkéntes megállapodásokkal kapcsolatban gyakran hangoztatott véleményt, miszerint a
célt-kijelölő megállapodások kevésbé eredményesek, mint a már korábban kijelölt célokat
megvalósító megállapodások.
Az 1995-ös bonni deklarációt követően nem részesült nagy figyelemben a megállapodás, ami
részben az alacsony hatékonyságnak is betudható. 1998-ban Németországban kormányra
került a szociáldemokrata-zöld koalíció, amely kiemelten fontosnak tartotta az
energiahatékonyság további növelését, az energiahasználat visszafogását, de a negatív
tapasztalatok miatt ezt már nem az önkéntes megállapodásokon keresztül, hanem egy
ökológiai adóreform megvalósításával kívánta elérni (Fucskó et al., 2001b). Az adóreform
első szakaszát 1999-ben valósították meg, új adófajtákat vezettek be (pl. villamos
energiaadó), néhány már létező energiahordozóra kivetett adó tételeit pedig növelték.
Önkéntes megállapodások, ahogy azt a dán vagy holland példák is mutatják, különféle
mentességeket, kedvezményeket nyújtva jól kiegészíthetik a környezetvédelmi és
energiaadókat, Németországban ugyanakkor a megállapodásoknak ilyen szerepet nem
szántak, az adóreform kapott hangsúlyt, a megállapodások pedig érvényesek maradtak
ugyan, de jelentőségük tovább csökkent.
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Ramesohl (2000) szerint léteznek pozitív elemei is a német rendszernek, bár nyilvánvalóan
nem ezek dominálnak. Az önkéntes megállapodások ha korlátozottan is, de mégiscsak
elindították az ipar és a hatóság közötti kommunikációt, mindkét fél tanul a párbeszédből, a
vállalatoknál pedig megfigyelhető mind a szemléletváltás, mind pedig új szervezeti és
menedzsment eljárások meghonosítása. Sajnos, e pozitív változások és az önkéntes
megállapodások között a közvetlen visszacsatolás hiányzik, de felkészítik az ipart más,
eljövendő, illetve frissen bevezetett szabályozóeszközökre (pl. energiaadó) és így elősegítik
azok hatékonyabb működését.

2.3.1.5 Svédország
Svédországban 1994-ben hozták létre az energiahatékonyság javítását célzó önkéntes
megállapodások rendszerét, ami aztán 1999-ben szűnt meg. A rendszer indíttatása nem
egyértelmű a szakirodalomban. Chidiak (2001) szerint Svédországban a karbonadó főleg az
energiaigényes ágazatokban járt sikerrel, a többi iparágban nem bizonyult kellőképpen
ösztönzőnek, ezért az állam kialakított egy kiegészítő szabályozási rendszert is. Krarup (2000)
úgy véli, hogy a megállapodással az állam hozzá kívánt járulni a vállalatok EMAS-ra és ISO
14001-re történő sikeres felkészüléséhez. Abban egyetértés mutatkozik, hogy a
kezdeményező az állam volt35, a feltételeket is az állam alakította ki, a vállalatok pedig önként
csatlakozhattak hozzá, tehát nem tárgyalásos önkéntes megállapodásokról volt szó.
A megállapodások egyértelműen a pozitív ösztönzőkre épültek. Az állam állta az energia
audit költségeit és egy marketing értékkel bíró bizonyítványt nyújtott a vállalat számára. A
cég vállalta bizonyos, az ISO 14000 minőségbiztosítási rendszer és az EMAS bevezetését is
segítő lépések végrehajtását, így például

•  vállalati környezetvédelmi szabályrendszer létrehozását;
•  hosszú távú energiatakarékossági célok kijelölését és annak tudatosítását a teljes

szervezetben;
•  a célokhoz vezető akcióterv kidolgozását (pl. energia menedzseri poszt létrehozása,

audit elvégzése, előírt energiafogyasztási szabványok betartása);
•  mérhető és ellenőrizhető energiahatékonyság-javulást érnek el és erről jelentéseket

készítenek;
•  a beszerzések során energiahatékonysági szabványok alkalmazását.

Hat éves működése során összesen 30 (Krarup, 2000), más forrás szerint 47 (Lindén, 2001)
vállalat csatlakozott a megállapodáshoz. Ezek a cégek az ipari energiafogyasztás 1,5%-át
adták (Krarup, 2000). A vállalatok között kis és nagy vállalatok egyaránt voltak, különféle
iparágakból, jellemzően ugyanakkor leginkább a proaktív, más területeken is élenjáró
vállalkozások csatlakoztak a rendszerhez. A megállapodások számszerű eredményeiről nem
találtunk adatokat az irodalomban.
A megállapodások rendszerének kialakítása alacsony költségű volt, államigazgatási
egyeztetéseket követően az egyébként is meglévő állami támogatási lehetőségekre építve
egyszerűbb szabálymódosításokkal útjára bocsátották a rendszert. A megállapodáshoz
kapcsolódó ellenőrzési erőfeszítések a megállapodások súlyához hasonlóan úgyszintén
alacsonyak voltak. A vállalatok önbevallásokon keresztül számoltak be az eredményekről, de
helyszíni ellenőrzés, statisztikai elemzés már nem történt.
1999-ben arra hivatkozva szüntették meg a megállapodások rendszerét, hogy már elég
lendületet kapott és ezentúl magától is működik majd. Arról, hogy 1999 után mi is történt,

                                                
35Krarup (2000) szerint egy, a hivatali ranglétra alján dolgozó minisztériumi szakember kezdeményezte az
önkéntes megállapodásokat, az ötletet pedig a vezetőség felkarolta és megvalósította.
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nincsenek információink, meglepőnek találjuk ugyanakkor azt az elvárást, hogy egy korábban
pozitív ösztönzőkkel támogatott program a jó példákra alapozva, ösztönzők nélkül is tovább
működne. Svédországban napirenden van az energetikai szabályozás átalakítása, az új
rendszer kidolgozásánál figyelembe fogják venni az önkéntes megállapodásokkal kapcsolatos
tapasztalatokat is, nem kizárt, hogy valamilyen formában folytatódik a program.

2.3.2 Hazai célrendszer és szabályozás
Az energiahatékonyság javítása Magyarországon is szerepel az energia- és környezetpolitika
célrendszerében. A 2010-ig terjedő energiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési
stratégiáról szóló 1107/1999. (X.8.) Korm. határozat általános célként fogalmazza meg a
következőket:

•  Az egységnyi GDP előállításához szükséges energiamennyiség évente 3,5%-kal
csökkenjen (vagyis ilyen mértékben javuljon az országos szintű energiahatékonyság).

•  Ehhez kapcsolódóan a részben államilag támogatott energiamegtakarítási
tevékenységek révén 2010-re 75 PJ/év hőértékű energiahordozót szükséges
megtakarítani, vagy megújuló energiahordozókkal kiváltani.

Más területek mellett az ipari energiahatékonyság-javítás is hozzájárul ezeknek a nemzeti
céloknak a teljesítéséhez. A kormányhatározat kifejezetten az iparra is meghatároz célokat:

•  Energiaveszteséget feltáró auditokat kell rendszeresíteni azoknál a gazdasági
társaságoknál, amelyek éves energiaköltsége eléri az 50 millió forintot. Az auditálás
céljára a kormány kedvezményes hitelt kíván biztosítani.

•  Az audit során feltárt beruházási lehetőségek (pl. ipari termelés energotechnológiai
korszerűsítése, hőszigetelés, hatásfokjavítás) megvalósításához megintcsak
kedvezményes hitel vehető igénybe. A stratégia által 2010-re kijelölt
energiamegtakarítási cél 8,5 PJ/év.

A vállalatok számára hozzáférhető, az energetikai átvilágítást, illetve a beruházásokat
szolgáló kedvezményes hiteleken túl az államnak más eszközei is vannak az ipari
energiahatékonyság elősegítésére. Az egyik ilyen eszköz az energiaárak visszafogottabb
szabályozása (felszabadítása, illetve az esetleges támogatások leépítése). A legnagyobb
fogyasztók lényegében már ma is piaci áron jutnak hozzá a földgázhoz és a villamos
energiához, de a vállalatok egy része még jelentős áremelést, kell, hogy megéljen, legalább a
földgáz piacán (hacsak a világpiaci árak nem csökkennek erőteljesen, a 4-5 évvel ezelőtti
szintek közelébe). A villamos energia piacán a piacnyitást követően lesznek olyan cégek,
különösen a nagyvállalatok, amelyek a jelenlegi áraknál olcsóbban jutnak majd áramhoz, más
vállalatok viszont enyhe áremelkedéssel néznek majd szembe. A földgáz és az áram árának
emelkedése az energiahatékonyság javítására ösztönzi majd a vállalatokat.
Az energiahordozók ára nemcsak a piaci viszonyokra való áttérés következtében nőhet,
hanem az adókulcsok emelésével, illetve új, az energiahordozók energia vagy szén- (karbon-
) tartalmára kivetett adók bevezetésével is. Ma még ugyan kis esélyt adunk az árak ilyen
okból történő emelkedésének, de látva az ökológiai adóreformmal kapcsolatos pozitív külföldi
tapasztalatokat, középtávon Magyarországon is elképzelhető ezeknek az eszközöknek a
megjelenése.
Az IPPC direktíva (96/61/EC) hatálya alá eső vállalatok esetében a legjobb elérhető
technológia (best available technology – BAT) meghatározása során a vizsgált technológia
energiahatékonyságát is figyelembe kell venni. A BAT alkalmazása ugyan nem egyenértékű
egy energiaügyi átvilágítással, de a folyamat során felszínre kerülhetnek eddig ki nem
aknázott energiatakarékossági lehetőségek. Feltételezni lehet továbbá, hogy a direktíva által
kötelezővé tett BAT legalább olyan energiahatékony, mint az azt megelőzően alkalmazott
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technológia (már amennyiben azt nem fogadják el BAT-nak), ezáltal az elkövetkező néhány
évben a direktíva által érintett mintegy 1300-4500 vállalat (Tóth, 1999) egy részénél javulni
fog az energiahatékonyság.
Végül ki kell térni arra, hogy közvetve a kiotói vállalások is olyan stratégiai célként jelennek
meg, ami a gazdaság energiahatékonyságának a javítására ösztönözheti a gazdasági
szereplőket, így az ipart is. A Magyarország jövőbeli üvegházhatású gáz kibocsátására
készített forgatókönyvek azt jelzik, hogy nagy biztonsággal a kiotói vállalások alatt marad a
hazai emisszió. Ugyanakkor az emissziók további csökkentése is értékkel bír az ország
számára, mivel a fölös kibocsátási jogokat értékesíteni lehet a nemzetközi piacokon, illetve
tartalékolni lehet belőlük a 2012 utáni időszakokra. Az emissziók további csökkentésére ezért
várhatóan különféle ösztönzők jelennek majd meg. Kifejezetten az egyes vállalatoknál a
rugalmassági mechanizmusok (együttes végrehajtás és az emissziós jogok kereskedelme)
nyújtanak majd finanszírozást az emissziók csökkentésére, a gazdaság egészében pedig új, ma
még nem létező szabályozóeszközök jelenhetnek meg, részben éppen a klímavédelem
magyarországi stratégiájáról szóló 2206/2000. (IX. 13.) Korm. határozat szellemében.
A fenti eszközök közül rövidtávon az energiaügyi átvilágítás és az energiahatékonysági
beruházások támogatása nagy valószínűséggel működésben marad, a gazdaságpolitikai
vezetés késznek mutatkozik a még szabályozott energiaárak (részleges) felszabadítására, de új
adók bevezetésével történő emelésére már nem, az együttes végrehajtás (Joint
Implementation, JI) pedig nemrég jutott kísérleti szakaszba Magyarországon. Az ipari
energiahatékonyság javítását célzó önkéntes megállapodásoknak ebbe a szabályozói körbe
kell beilleszkedniük.

2.3.3 Javaslat önkéntes megállapodásra
Az iparban rendelkezésre álló tetemes energiahatékonyság javítási potenciál számottevő
részének kiaknázása csak egy olyan nagyszabású program keretei között lehetséges,
amely mind a kormányzat, mind pedig a vállalatok részéről odaadást, kitartást és
jelentős erőfeszítéseket igényel. Egy hagyományos, tárgyalásos önkéntes megállapodás
ma Magyarországon erre szerintünk nem képes, ugyanis

•  nem látunk olyan hiteles fenyegetést, amelyik nagy tettekre sarkallná az ipart36;
•  hiányoznak a tárgyalásos megállapodások hagyományai;
•  nincs meg a hatóság és a vállalatok közötti bizalmi viszony;
•  rendezetlen az önkéntes megállapodások jogi háttere;
•  alacsony az iparági szervezettség szintje, nehéz összefogni a vállalatokat, inkább

kompetitív, mint kooperatív a légkör az ágazatokban;
•  a hazaihoz hasonló szabályozási kultúrával rendelkező fejlett országokban

(Németország, Franciaország) is kudarcot vallottak az ilyen kezdeményezések; a célt-
kijelölő önkéntes megállapodások általában az ipar számára kényelmes helyzetet
teremtenek, a társadalmilag fontos célokat azonban nem mozdítják előre.

A fenyegető megállapodásokkal szemben ezért reálisabbnak tartunk olyan önkéntes
megállapodásokat, amelyek pozitív ösztönzőt nyújtanak az ipar számára. A hazai önkéntes
megállapodások lehetséges céljainak meghatározásánál ígéretesebbnek tartjuk azt a stratégiát,

                                                
36 Felsorolunk néhány olyan fenyegetést, ami idővel hitelessé válhat: ökoadók bevezetése (a környezetterhelési
díj egyszer már kudarcot vallott, de ismerünk olyan vállalatot, amelyik annak idején a ktd-re készülve érdemi
szennyezés-csökkentő lépésekre szánta el magát); energiaadó bevezetése; az EU által javasolt vállalati szintű
emisszió-kereskedelem kezdeti kvótaleosztásának itthon alkalmazott elvei; a forgalmazható zöld bizonyítvány
rendszer bevezetése (ez a villamos energia ipar felé jöhet szóba fenyegetésként); szigorú energiahatékonysági
normák bevezetése, pl. az IPPC direktívában megjelenő BAT-ok kidolgozásánál.
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amely az energiahatékonyság javítására koncentrál a szén-dioxid kibocsátás csökkentése
helyett, mivel az energiafelhasználás szélesebb vállalati kört érint, mint a CO2-kibocsátás és
az utóbbi csökkentését elősegítő eszközök megjelenése egyébként is várható.
A külföldi példák analógiájára két megállapodástípust érdemes átgondolni:

•  Az energiahatékonyság javítását célzó állami támogatási rendszerhez kapcsolt
önkéntes megállapodások (leginkább a svéd modellhez hasonlít)

•  Egy ökológiai adóreform bevezetése esetén az energiahatékonyság javítására
vonatkozó, önkéntes megállapodásba foglalt elvárásoknak eleget tevő vállalatok
adókedvezményben részesülnek (Hollandia, Dánia).

A két megállapodásfajtának a magyar gazdasági-intézményi-szabályozási környezetből
következő, általunk helyesnek tartott alapelvei megegyeznek, eltérés abban van, hogy a
vállalatokat támogatással vagy adókedvezménnyel ösztönzi a szabályozás a megállapodás
aláírására.

2.3.3.1 Energiahatékonysági támogatásokkal összekapcsolt önkéntes megállapodások
Az elgondolás lényege, hogy az önkéntes megállapodásban résztvenni jogosult vállalat
bizonyos feltételek teljesítése esetén az energiahatékonysági beruházások meghatározott
körére automatikusan kedvezményes hitelhez, illetve egyéb szolgáltatások részbeni
finanszírozásához jut. A dán rendszerhez hasonlóan egy energiaügyi átvilágítással
kezdődhetne a folyamat. Az átvilágítás költségeinek egy előre meghatározott részét az állam
magára vállalhatja. Az átvilágítást lezáró audit jelentés tartalmazza a vállalatnál rendelkezésre
álló energiahatékonyság javítási lehetőségeket, azok műszaki paramétereit és megtérülési
idejét. A megállapodásban a vállalat bizonyos általános lépéseken (pl. energiamenedzser
kinevezése) túl vállalja a leggyorsabban megtérülő beruházások saját finanszírozásban
történő végrehajtását, az állam pedig a kevésbé megtérülő beruházások megvalósításához
nyújt kedvezményes hitelt és/vagy hitelgaranciát. A hitel törlesztésének alapját, az ESCO-k37

finanszírozási rendszeréhez hasonlóan, az energiamegtakarítás jelenti. A megállapodást a
vállalat környezeti imázsát javító bizonyítvány/védjegy egészítheti ki, mely a későbbiekben
akár konkrét üzletekre is váltható lesz (pl. nagyobb cégek esetében idővel a közbeszerzési
pályázatokon való indulás előfeltételévé válhat).
Azt, hogy melyik finanszírozási kategóriába milyen megtérülési idejű beruházások
kerüljenek, a kutatás második körében, vállalati szintű felméréseket követően lehet eldönteni.
A hazai pénzpiacok és a külföldi megállapodások működésének ismeretében mindenesetre
valószínűsíthető, hogy a 2-2,5 éven belül megtérülő beruházások finanszírozását kellene teljes
egészében a vállalatra bízni, az államnak pedig a 4, legfeljebb 5 éves megtérülési idejű
beruházások megvalósulását lenne érdemes segítenie. A kedvezményes hitel konstrukcióit
úgy kell kialakítani, hogy a vállalatok számára már vonzóvá tegye a beruházást, miközben az
állam ne szenvedjen a kelleténél nagyobb kamatveszteséget. Lehetőleg pénzpiaci forrásokat
(akár banki, akár ESCO forrásokat) kell a finanszírozásba bevonni, melyeket szükség szerint
állami hitelgaranciával kell kiegészíteni. A garanciavállalás az egyik oldalon a
kamatcsökkentés eszköze is lehet, a másik oldalon viszont a bennragadt hitelek után állami
jótállást vonhat maga után. Az állami szerepvállalás valamilyen formában tehát pénzbe kerül,
ami ugyanakkor igazolható az energiahatékonyság javítás társadalmi hasznaival38. Ha a
                                                
37 Az ESCO-k olyan vállalkozások, amelyek széles körben nyújtanak finanszírozást megtérülő
energiahatékonysági beruházásokhoz.
38 A társadalmi hasznok: a helyi- és regionális szennyezők kibocsátásának csökkenése, az üvegház hatású gázok
visszaeső emissziója (amiért cserébe az ország értékesíthető emissziós jogokban részesül), az energiaellátás
biztonságának javulása, az energiaimport visszaesése és így a külkereskedelmi egyenleg javulása, a hazai
vállalatok javuló versenyképessége. A hasznokkal szemben álló költségek: az állami támogatás és
finanszírozásának költsége (az adóbeszedés holtteher vesztesége), az önkéntes megállapodáshoz kapcsolódó
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költségek és hasznok pénzértékét sikerül megbecsülni, akkor meghatározhatóvá válik az
állami szerepvállalás optimális nagysága is. Egy ilyen, módszertanilag komplikált feladatra a
szabályozás előkészítése során érdemes sort keríteni.
A fentiekből következően a megállapodásban a hatóság partnerei konkrét vállalatok, s nem
pedig iparági szövetségek lennének. Ez egyértelműen következik abból, hogy a beruházások
és a pénzügyi kockázatok vállalatokhoz kötődnek. Az iparágak képviselőit érdemes azonban a
megvalósításba bevonni, az információ terítésében, a vállalatok motiválásában nagy szerepük
lehet és az új tapasztalatokkal, ismeretekkel felvértezve a jövőben akár önkéntes
megállapodások és más szabályozók kidolgozásában is lehet majd rájuk számítani.
Nehéz becslést adni arra vonatkozóan, hogy egy ambiciózus önkéntes megállapodás program
hány vállalatot és mekkora energiafogyasztást fedne le. Dániában, ahol szintén átvilágítják a
vállalatokat, az ipari energiafogyasztás kb. fele esik a megállapodások hatálya alá,
ugyanekkor a program fókuszában a nagy energiafogyasztók állnak, mindössze kb. 200
vállalatról van szó. A finn tervek szerint 2005-re (8 év alatt) a vállalatok 80%-a kerül
auditálásra (Puhakka, 2001). Hollandiában az ipari energiafogyasztás több, mint 90%-áért
felelős vállalati kör került bele a megállapodásokba, de itt nincs szükség formálisan audit
elvégzésére. A dán és a holland eset különleges abból a szempontból, hogy nem is annyira
egy önkéntes vállalásról szó, mint inkább a szabályozási menü önkéntes megállapodás
pontjának választásáról. Finnországban valóban teljesen önkéntes a megállapodás, de a
nagyívű tervek csak néhány év múlva teljesülhetnek. A fentiek fényében azt gondoljuk, hogy
ha a magyar program sikert arat a nagy energiafogyasztók körében, akkor az ipari fogyasztás
20-50%-a auditra kerülhet optimista becslés szerint. Legrosszabb esetben a svéd
tapasztalatok ismétlődhetnek meg, melyek összességében pozitívak voltak, de a
megállapodási rendszer csak a fogyasztás 1,5%-ára terjedt ki.
A most vázolt nagyszabású és vonzó eredményeket is ígérő program előkészítése és
végrehajtása komoly erőfeszítéseket követel az állam részéről. Rietbergen (2001)
tapasztalatai szerint az állami erőfeszítésekkel (nem feltétlenül a kihelyezett hitelek
nagyságával, hanem a program működtetésére fordított erőfeszítésekkel) arányos eredmények
várhatók, nem lehet egy sikeres programot olcsón létrehozni. Ha a hatóság alkalmasságát
illetően kételyek merülnek fel és/vagy valószínűsíthető, hogy a megállapodásokhoz szükséges
állami erőforrások nem fognak rendelkezésre állni; és ezeket a kételyeket nem sikerül
megnyugtató módon eloszlatni, akkor meggondolatlanság belevágni a programba, mert az
szinte biztosan kudarcra lesz ítélve. Amennyiben a hatóság elszánt, felkészült és megfelelő
erőforrásokkal is rendelkezik, még mindig érdemes először próba jelleggel egy kisebb, a
cégek vagy ágazatok egy lehatárolt részére kiterjedő önkéntes megállapodás programot
indítani és csak később, a tapasztalatok fényében javított programot kiterjeszteni másokra is.
Egy kisebb, kezdeti programot le kell szűkíteni bizonyos szektorokra, lehetőleg kisszámú, de
nagyméretű vállalatot magába foglaló, proaktív ágazatokat kell megkeresni (pl. cement-,
energia-, papír-, nehéz-vegyipar). Egy másik lehetőség a kezdeti szűkebb vállalatcsoport
kiválasztására, ha adott iparágból az IPPC direktíva hatálya alá eső vállalkozásokkal
kezdeményezi a megállapodást a szabályozó hatóság, hiszen ezekkel a vállalatokkal
egyébként is tárgyalni kell energiahatékonyságról a BAT-hoz kapcsolódóan. Elképzelhető egy
olyan megoldás is, melyben az önkéntes megállapodás célpontjában a nagy energiafogyasztók
állnak, a kis- és középvállalkozások számára pedig az egyszerű, beruházás-támogatási
pályázati rendszer marad nyitva.

                                                                                                                                                        
állami tranzakciós költségek. Idővel a társadalmi hasznok csökkenhetnek: ahogy javul az erőművek környezeti
teljesítménye, úgy csökkennek az externális költségek, az EU vállalatközi kibocsátási jog kereskedelmében
értékesíthető jogok pedig 2005 után a nagy kibocsátók esetében nem az államnál, hanem maguknál a
kibocsátóknál jelentkeznek majd.
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Lényeges az egyértelmű és stabil szabályrendszer kialakítása. A külföldi tapasztalatok
szerint a célt meghatározó megállapodások kevésbé hatékonyan működnek a célt megvalósító
önkéntes megállapodásoknál. Célszerű ezért, ha az állam egy jól definiált szabályrendszert
hoz létre, melyet természetesen úgy kell kialakítani, hogy az elég vonzó legyen a vállalati
oldal számára is. Ha az egyes szabályok a gyakorlatban nem működnek elég jól, akkor nem az
egyedi önkéntes megállapodást kell átalakítani, hanem a szabályrendszer megreformálásán
kell elgondolkodni.
A nagyobb vállalati beruházásokról szóló döntések a stratégiai tervezési folyamatba
illeszkednek és hosszabb időt vesznek igénybe. Úgyszintén időigényes a beruházás
előkészítése majd a végrehajtása is. A megtérülési idő, mialatt folyamatosan történik a
hitelvisszafizetés, akár 5 év is lehet. Mindezek miatt az önkéntes megállapodások rendszerét
eleve hosszú távúra kell tervezni.
A sikeres megvalósítás egyik kulcsa az ellenőrzés. A visszaélések lehetősége miatt a
legfontosabb az audit hitelességét ellenőrizni. Az önkéntes megállapodást kötő két fél, tehát
a vállalat és a hatóság ugyanis aszimmetrikus információval rendelkezik a vállalat energetikai
helyzetét illetően, a hatóság nyilvánvalóan kevesebb ismeret birtokában van, mint a vállalat.
A megállapodás keretében végzett energiaaudit célja amellett, hogy a vállalat számára sem
feltétlenül nyilvánvaló energiahatékonyság javítási lehetőségeket is feltárja, a hatóság
informáltságának javítása is. Ez különösen fontos most, mikor a felek az audit eredményéhez
kívánják szabni a megállapodásba foglaltakat. Sajnos azonban, ahogy azt a Dániában tetten
ért auditorok példája is mutatja (Krarup, 2000), a felmért vállalat és az auditor esetleg
összejátszhat és olyan audit jelentést készíthet, ami a vállalat számára előnyösen, az állam
által képviselt köz számára pedig hátrányosan megmásítva mutatja be a vállalat energetikai
helyzetét, pl. elhallgat olyan energiahatékonyság javítási lehetőségeket, melyeket a
megállapodás értelmében meg kellene tenni vagy fiktív megtérülési időket ad meg egyes
beruházásokra. Amennyiben az efféle viselkedéssel szerezhető előnyök számottevőek és a
tettenérés valószínűsége csekély, a vállalatok széles körben fogják alkalmazni az audit
megmásítását. Ilyen esetekben megfontolandó az auditorok fizetésének emelése (hogy ne
legyenek korrumpálhatók), a tettenérés valószínűségének növelése és szankciók alkalmazása
(pl. véletlenszerűen kiválasztott auditok utólagos ellenőrzése és megtévesztő audit esetén az
engedély visszavonása) vagy szélsőséges esetben akár egy másik szabályozóeszköz (pl.
energiaadó) választása (Krarup, 2001).
Az auditot követően fontos még a megállapodásba foglaltak megvalósításának az ellenőrzése
is. Az önbevalláson túl ezt részben az állam, részben pedig a hitelt folyósító intézet teszi meg
(már amennyiben nem az állam, hanem pénzintézet vagy ESCO nyújtja az állam által is
támogatott, esetleg garantált hitelt), de szakértőket is lehet szerződtetni monitoring céljából. A
megállapodás feltételeit megszegő vállalkozással szemben szankciót szükséges alkalmazni,
aminek ilyen esetekben szokásos módja a hitel piaci kamattal terhelése és azonnali
visszafizettetése.
A megállapodásokkal kapcsolatos információkat, ismereteket érdemes rendszeresen, előre
meghatározott időpontokban áttekinteni, elemezni, a külföldi fejleményeket pedig
folyamatosan nyomon követni, hogy a megállapodások fejleszthetők és a változó
körülményekhez igazíthatók legyenek. Különösen igaz ez egy nagyobb program esetében.
Dániában és Hollandiában az eredmények folyamatos értékelése is hozzájárul a
megállapodások sikeréhez. A kvantitatív eredmények elemzése, ahogy arra Rietbergen (2000)
is rámutatott, nem egyszerű. A két általuk sikeresen használt módszertan (a vállalati
beruházási viselkedés felmérése; a BAU modellezése és a valósággal történő összevetése)
mellett megfontolásra javasolják még a vállalatok rendszerezett felmérését (a beruházási
viselkedésen túl is, ennek a lehetősége egyébként az energiaügyi átvilágítással adott), az
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idősorok elemzésénél az árszínvonal hatásának kiszűrését, valamint vállalati szintű statisztikai
felmérést és elemzést (vállalati panel), ez esetben adott a kontroll csoport lehetősége is.

2.3.3.2 Adóreformmal összekapcsolt önkéntes megállapodások
Ezt az önkéntes megállapodás elgondolást nem fejtjük ki olyan részletesen, mint a
támogatásokon nyugvó elképzelést, hiszen ennek beindításához először egy adóreformra vagy
legalább egy új adónem (energiaadó vagy karbonadó) bevezetésére volna szükség. A lényeg,
a holland és a dán megállapodásokhoz hasonlóan a szabályozási menü megléte: a vállalat
választhatja a teljes adó megfizetését, illetve vállalhat energiahatékonyság javítást egy
alacsonyabb adókulcsért vagy adómentességért cserébe. Ez a rendszer főbb elveiben
megegyezik a támogatásokra épülő önkéntes megállapodásokkal. Szintén vállalatok
szerződnének a hatósággal39, egy audit, a hozzá kapcsolódó beruházások és esetleges
szervezeti változtatások jelentenék a vállalat kötelezettségét, cserébe viszont nem állami
finanszírozásban részesülne a cég, hanem adókedvezményben. Információkkal, esetleg az
audit részfinanszírozásával továbbra is lehet segíteni a vállalatokat, de alapvetően mégis az
adókedvezmény ösztönözné a megállapodás létrejöttét. Az auditorok függetlensége és
hitelessége itt is ugyanolyan fontos, mint a támogatással segített önkéntes megállapodásban.
Egy adó bevezetése és különösen egy adóreform elindítása komplikált feladat, amit számtalan
módon meg lehet valósítani (a hazai adóreform lehetőségét részletesen Fucskó et. al. (2001b)
mutatták be). Az önkéntes megállapodás részleteit a konkrét adó elképzelésekhez lehet csak
igazítani, ezért további fejtegetésekbe most nem bocsátkozunk.

2.4 A háztartási berendezések energiafogyasztásának csökkentése

2.4.1 A rendelkezésre álló eszközök
Az OECD átlagához hasonlóan a közlekedés energiafelhasználása mellett a háztartási
berendezések energiafogyasztása nő a legdinamikusabban Magyarországon is. Az elmúlt tíz
évben az emelkedő áramárak és a piacon megjelenő korszerű, a korábbiaknál
energiahatékonyabb berendezések visszafogták ugyan a növekedést, de az életszínvonal
emelkedésével és egyre újabb berendezések megjelenésével és elterjedésével40 a háztartási
eszközök energiafogyasztásának meredek emelkedése prognosztizálható. A nálunk fejlettebb
országok tapasztalatai szerint a fogyasztási szokásokon, vagyis azon, hogy a lakosság milyen
mennyiségben vásárolja és mennyit használja a háztartási berendezéseket, lényegében nem
lehet változtatni. Lehet viszont szabályozni a termékek energiahatékonysági tulajdonságait és
információ nyújtásával segíteni lehet a fogyasztókat az energiatakarékosabb berendezések
vásárlásában, sőt, a tapasztalatok szerint ez az egyik legalacsonyabb költségű módja az
országos energiahatékonyság javításának41. Nem véletlen tehát, hogy az utóbbi időben egyre
több országban élnek is ezekkel a lehetőségekkel, s 2000-ben már 37 ország alkalmazott
valamiféle szabályozót a háztartási berendezések működési hatékonyságának javítására vagy
a vásárlóknak az energiahatékonyabb berendezések felé történő terelésére (IEA, 2000).

                                                
39 Ennek oka, hogy csak a vállalat tud a saját sorsáról felelősen dönteni, az iparági szövetség a tagvállalataiéról
nem, és a számonkérhetőség is jobban megoldott egyedi megállapodások esetén. Dániában több cég együttesen
is köthet megállapodást az állammal, de ez a lehetőség ott sem bizonyult vonzónak.
40 Elég arra gondolni, hogy már az elmúlt tíz évben is tömegével jelentek meg a háztartásokban a hifi
berendezések és a számítógépek, a légkondicionálók vagy éppen a mosogatógépek elterjedése pedig még csak
most indul.
41 Az Egyesült Államokban bevezetett termékszabványok 1990 és 2010 között összesen 13 mrd USD többlet
kiadást jelentenek a fogyasztók számára a megemelkedett árak formájában, cserébe viszont ugyanezen idő alatt
46 mrd USD értékű energiát takarítanak meg (IEA, 2002).
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Két vonzó lehetőség adódik a beavatkozásra: a termékszabványok bevezetése és a termékek
energiahatékonysági tulajdonságait tartalmazó címkék általánossá tétele. Az IEA (2000)
kiadványa szerint mindkét eszköz kapcsán az volt a tapasztalat, hogy úgy sikerült
energiahatékonyság javulást elérni, hogy közben nem szenvedtek hátrányt a fogyasztók a
termékek más alapvető tulajdonságainak tekintetében (teljesítmény, minőség, biztonság, ár).
A szabványok előírják, hogy a termék adott üzemmódban fajlagosan legfeljebb mennyi
energiát fogyaszthat. A technikai fejlődéssel lépést tartva a szabványokat időről időre
felülvizsgálják és szükség esetén szigorítják. A szabványok általában egyedi termékekre
vonatkoznak, de van példa arra is, hogy egy gyártónak vagy forgalmazónak a piacra kerülő
összes terméke átlagában kell teljesítenie az előírást. (Ilyen példa – jóllehet, nem a háztartási
berendezéseket illetően – az Egyesült Államokban a piacra kerülő személyautók üzemanyag-
fogyasztására vonatkozó szabvány.)
Energiahatékonysági címkéből alapvetően háromféle létezik:

•  A legegyszerűbb címkéken megtalálhatók az előírásokban megkövetelt
energiafogyasztási információk.

•  Az összehasonlító címkéken a terméket elhelyezik a piacon kapható többi termék
energiafogyasztási tulajdonságaihoz képest, a vásárló egy skálán tájékozódhat a
termék relatív fogyasztásáról.

•  A minőségi címkék, védjegyek pedig azt igazolják, hogy a termék teljesített
valamilyen energiahatékonysági kritériumot, tehát takarékos berendezésről van szó, de
hogy mennyire takarékosról, az a címkékből nem derül ki. A környezetbarát
védjegyek a tulajdonságok szélesebb körét, így az energiahatékonyságot is értékelve
arról tájékoztatnak, hogy a termék általában környezetbarát-e.

Mind a szabványok, mind a címkék esetében biztosítani kell a hitelességet, azt, hogy az
értékesített termék valóban teljesíti a szabványban előírt követelményeket, illetve a címkén
található információ valós. Az ellenőrzés erre a célra szakosodott laboratóriumokban, állami
felügyelet mellett történik és számítani lehet arra, hogy a vállalatok egymás termékeit is
figyelik és tesztelik a tisztességtelen piaci előnyszerzés elkerülése érdekében.
Az első szabványok és a címkézési kötelezettség először az 1970-es években jelent meg
Észak-Amerikában és néhány európai országban. Széles körben szerte a fejlett világban a 90-
es évek első felében terjedtek el ezek a szabályozók és szinte ezzel egyidőben megjelentek a
szabványokat és címkéket helyettesítő és kiegészítő önkéntes megállapodások is.
Az önkéntes megállapodás keretében vállalt szabványokat gyakran az ipar kezdeményezte,
így megelőzendő egy kötelező szabvány kialakítását. Az önkéntes megállapodások adott
időtávra szólnak és a szabvány jogszabályba foglalásának a fenyegetése mindig újabb
ösztönzőt ad az ipar számára a megállapodások meghosszabbítására és szigorítására. Az EU-
ban immár több önkéntes megállapodás létezik, mint szabályozott szabvány és úgy tűnik,
hogy az Európai Bizottság egy-egy termék esetén most már először mindig a megállapodás
felé indul el és csak annak sikertelensége esetén nyúl a jogi szabályozáshoz.
Az információt nyújtó címkékre vonatkozó vállalások általában a minimum szabványokat
tartalmazó megállapodásokhoz kapcsolódnak. Előfordulnak ugyanakkor egészen egyedi
megoldások is, Ausztráliában például a gázszolgáltató vállalatok kezdeményezésére és
vezényletével vezették be önkéntes megállapodás keretében a gázkazánokra és bojlerekre
vonatkozó szabványokat és címkéket.
A minőségi címkék vagy védjegyek egyértelműen önkéntes alapon jöttek létre, általában az
állam adja a minősítést, de a csatlakozás önkéntes. A legnépszerűbb ilyen program az
Egyesült Államokban indult ún. Energy Star program, melyben a címke azt bizonyítja, hogy
az adott irodai berendezés enegiahatékonysága meghaladja az előírt küszöbértéket.
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2.4.2 Az Európai Unió gyakorlata
Az Európai Unióban az energia címkékre vonatkozóan 1992-ben hoztak létre direktívát
(92/75/EEC), a minimum energia hatékonysági előírásokra pedig 1996-ban (96/57/EC). A
szabványok és címkék párhuzamos alkalmazása kifejezetten pozitív eredményekkel járt.
Menanteau (2002) szerint erőteljes szinergiák léptek fel ahhoz képest, mintha csak külön-
külön alkalmazták volna ezt a két eszközt42. A fogyasztók jelentős része, egy 1998-as
felmérés szerint legalább harmada élt a címkék nyújtotta választás lehetőségével és nagy
részben ennek köszönhetően egy évtized alatt (1990-2000 között) 30%-kal javult az
értékesített háztartási berendezések energiahatékonysága. Kisebb részben az egyébként is
esedékes technikai fejlődéssel magyarázható a változás, bár az elemzők szerint a
címkerendszer bevezetése is ösztönzőleg hatott a fejlesztésekre. A fogyasztók másik része
nem vette figyelembe a címkéken nyújtott információkat, más szempontok alapján hozták
meg vásárlási döntéseiket, az ő esetükben van kiemelt jelentősége a szabványok meglétének.
Jelenleg az EU-ban jogilag kötelező szabványban rögzítik a vízmelegítők minimális
energiahatékonyságát, a szabványon túl címkézési kötelezettség terheli a hűtőkészülékek
forgalmazóit, míg a mosó- és szárítógépeket, mosogatógépeket, elektromos sütőket és
lámpákat csak címkézni kell. Önkéntes megállapodások léteznek ezen felül a televíziók, video
és hifi berendezések készenléti üzemmódjának energiafogyasztására, és a mosógépek
energiahatékonyságára. Az utóbbi megállapodás első időszaka 2000-ben járt le és nem egy
minimum szabványra vonatkozott, hanem az értékesített készülékek átlagos fogyasztásának
csökkenésére. Az EU sikeresnek ítélte meg a megállapodást, a zöld szervezetek ugyanakkor
úgy vélik, az ipar érdekei érvényesültek43.
A nemzetközi folyamatokhoz hasonlóan számos EU-tagállam és nagyszámú gyártó törekszik
az elektromos készülékek szabványokkal történő szabályozása helyett hasonló célú önkéntes
megállapodások kötésére. Az Európai Bizottság elismeri és támogatja ezeket a törekvéseket.
A hűtőgépekre és vízmelegítőkre vonatkozó energiafogyasztási szabványok jogszabályi
rögzítése óta más termékek esetében egyre inkább a tárgyalásos megállapodások nyernek
teret. A középtávú tervek között szerepel a mosogatógépekre, mosógépekre, ruhaszárító
gépekre, háztartási tűzhelyekre és vízmelegítőkre vonatkozó megállapodások/jogszabályok
kiterjesztése és frissítése, valamint új önkéntes megállapodás létrehozása a háztartási méretű
légkondicionálókra, szórakoztató elektronikára és esetleg egyéb eszközökre is. Irodai
eszközök esetében az önkéntességi alapon működő ún. Energy Star (CEC, 2000) címkézés
elterjesztése a terv, az USA-val összehangolt program keretében.
Az iparban használt berendezésekre nem hoztak létre címkézési rendszereket, itt az EU
fontolgatja az energiafogyasztási követelmények szabványok szintjén történő kialakítását,
illetve ezt elősegítendő egy keretdirektíva megalkotását, hacsak nem születnek a
szabványokat helyettesítő, elfogadható önkéntes megállapodások. A szabványok kialakítása
tehát itt egy hitelesnek mondható fenyegetés. Egyes termékek esetén már most várható a
megállapodások kialakítása, ilyenek az elektromos motorok, szivattyúk, ventillátorok és
kereskedelmi méretű hűtőberendezések.
A jogszabályokkal és megállapodásokkal lefedett termékkör bővítésén kívül cél az is, hogy a
tagországok érvényt szerezzenek a szabályoknak és csökkenjen a piacon megjelenő

                                                
42 Vagyis egy termékre egy időben csak egy eszközt alkalmaztak volna.
43 A WWF (2001) szerint az EU mosógépekre vonatkozó önkéntes megállapodása lényegében a szokásos
forgatókönyv (BAU) önkéntes megállapodásként való szentesítése volt. A megállapodás keretében a Háztartási
Eszközök Gyártóinak Európai Bizottsága (CECED, European Committee of Manufacturers of Domestic
Equipment) vállalta, hogy 1994 és 2000 között 20%-kal csökkenti a mosógépek fajlagos energia felhasználását.
A megállapodás aláírásakor, 1997-ben viszont már nagyrészt teljesültek az elfogadott célok, sőt 1998-ra 22%-os
csökkenést regisztráltak. Az ipar tehát egy olyan kötelezettségek vállalt, melynek teljesítéséről előre meg volt
győződve és ami nem sarkallta további erőfeszítésekre.
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címkézetlen vagy helytelenül címkézett, illetve a szabványt nem teljesítő termékek aránya. A
címkék esetében a rendszer reklámozása, a fogyasztókkal való megismertetése legalább ilyen
fontos feladat. Az EU-ban tervezik a termékekről teljes körű (műszaki paraméterek,
energiafogyasztás, ár) információt nyújtó, nyilvános adatbázis létrehozását. Ideális esetben az
adatbázis fejlesztése és propagálása a gyártókkal/forgalmazókkal kötött önkéntes
megállapodás keretében történne, ennek kudarca esetén pedig jogszabályi kötelezettséggé
tennék azt. Jó esély mutatkozik az önkéntes megállapodás kivitelezésére (CEC, 2000).

2.4.3 A hazai célrendszer, szabályozás és javaslat
A 1107/1999 Kormány határozat a társadalom energiatakarékossági szemléletének
alakításán, az ismeretterjesztésen, oktatáson keresztül 2010-ig 10 PJ/év energiahordozó
megtakarítás elérését tűzte ki célul. Ezt a célt szaktanácsadó hálózatok, fogyasztói irodák
szervezésén és működésén, reklámokon és az energiahatékonysági címke minél szélesebb
körű rendszeresítésén keresztül tartja megvalósíthatónak a kormány. A háztartási
berendezések energia-hatásfok követelményeit nem említi a Kormány határozat, de
nyilvánvalóan az is hozzájárul a stratégiai energiatakarékossági célok eléréséhez, igaz ugyan,
hogy nem az ismeretterjesztés részeként.
Az energiahatékonysági címkékről és az energia-hatásfok szabványokról szóló hazai
szabályozás az EU jogszabályokhoz igazodik és a Gazdasági Minisztérium (korábban
IKIM) rendeleteiként jelent meg. A meglévő EU direktívák nagy részét már átvette
Magyarország, közülük több hatályba is lépett, néhány pedig 2003. január 1-én lép hatályba
és várhatóan a még át nem vett direktívák honosítása is nemsokára megtörténik. A
hűtőszekrények esetében szabvány is megjelent, minden más termék esetében viszont csak
címkézési kötelezettség. A kiadott rendeletek a következők:

•  1/1998. (I. 12.) IKIM rendelet a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek
kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről

•  77/1999. (XII. 22.) GM rendelet a háztartási mosógépek energiafelhasználásának
ismérveiről való tájékoztatásról

•  78/1999. (XII. 22.) GM rendelet a háztartási elektromos szárítógépek
energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról

•  4/2002. (II. 15.) GM rendelet a háztartási fényforrások energiafelhasználásának
ismérveiről való tájékoztatásról

•  5/2002. (II. 15.) GM rendelet a háztartási villamos hűtőszekrényekre,
fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energia-hatásfok
követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról

•  6/2002. (II. 15.) GM rendelet a háztartási kombinált mosó-szárítógépek
energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról

•  7/2002. (II. 15.) GM rendelet a háztartási mosogatógépek energiafelhasználásának
ismérveiről való tájékoztatásról

Az egyes termékekre vonatkozó fenti rendeleteken túl a 29/1997 KTM rendelet szabályozza a
környezetbarát védjegy használatának feltételeit. Az energiát használó termékek esetén a
védjegy odaítélésének egyik kritériuma a termék energiahatékonysága, a tájékozott
fogyasztók tehát a védjegy meglétéből vagy hiányából már következtetni tudnak a termék e
tulajdonságára.44 A védjegy, az Európai Unióban használatos környezetvédelmi öko-címkével
együtt arra való jogosultság esetén megjelenhet a fenti GM rendeletekben szabályozott
energiahatékonysági címkén is, a két rendszer így egymást erősítheti.
                                                
44 Kivételt jelent az az eset, amikor egy egyébként környezetbarát és energiatakarékos termék gyártója nem
szerezte meg a védjegyet.
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A jogszabályokhoz hasonlóan önkéntes megállapodást is két területen lehet létrehozni, a
berendezések energiafogyasztási paramétereinek meghatározására, illetve az erről szóló
információ terjesztésére. A hazai piacon lévő gyártók és forgalmazók nagy számából és
alacsony szervezettségi szintjéből adódóan bármelyik, a fogyasztók és a környezet
szempontjait is képviselő önkéntes megállapodás létrehozása komoly feladat, az eddigi
rendeletekhez hasonló jogszabályi megoldás könnyebben kivitelezhetőnek tűnik. Az EU
ugyanakkor elmozdult az önkéntes megállapodások felé, Magyarország számára a legjobb
megoldásnak az EU szintjén kötött önkéntes megállapodásokhoz történő csatlakozás
tűnik, annál is inkább, mert az Unióba történő belépéssel ez egyébként is megvalósul. Elvi
lehetőségként jogszabályba is lehet foglalni mindazt, amit az EU önkéntes megállapodásban
foganatosított, de ez komplikáltabbnak, a csatlakozás miatt kevésbé időtállónak és bizonyos
megállapodások45 esetén kivitelezhetetlennek tűnik. Azt javasoljuk tehát, hogy Magyarország
a jogszabályokhoz hasonlóan az önkéntes megállapodás területén is alkalmazkodjon az EU
folyamatokhoz.
Az európai szinten kötött önkéntes megállapodásnak legalább két előnye van Magyarország
számára: kisebb tranzakciós költségekkel szembesülünk és az esetleg gyengébb hazai
hatósági alkupozíció helyett vélhetően az EU erősebb tárgyalóereje érvényesül. Létezik
ugyanakkor egy hátrány is: egy összeurópai önkéntes megállapodás viszonylag nagy
rugalmasságot biztosít a gyártók számára, hiszen európai átlagban kell teljesíteniük pl. egy
átlagos energiahatékonysági elvárást, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gazdagabb
tagállamokban a drágább, de jobb energia-hatásfokú árucikkeket értékesítik, míg a kevésbé
fejlett tagországokban az olcsóbb, de rosszabb teljesítményűeket (Menanteau, 2002). Így
előfordulhat, hogy a magyar piacon megjelenő termékek átlagos teljesítménye rosszabb lesz
az elvárt EU átlagnál.

2.5 A távhőszolgáltatás energiahatékonyságának javítása
Az összes szolgáltatott távhő mennyisége 2000-ben Magyarországon 61,6 PJ vagyis az
országos energiafelhasználás kb. 6%-a volt. Ebből a mennyiségből 23 PJ ipari, 7,3 PJ
közületi, illetve 31,5 PJ lakossági felhasználásra került. A kérdéses hőmennyiség
előállításához 78,6 PJ primer energiahordozóra volt szükség, ami 78%-os hatásfokot jelent.
Ez a jónak tekinthető arány elsősorban annak köszönhető, hogy magas, több mint
kétharmados a földgáz aránya a felhasznált primer energiahordozók között (Sigmond, szóbeli
közlés).
A távhőtermelés részben a közcélú erőművekben történik, részben pedig a távhő
szolgáltatóknál. A közcélú erőművekben termelt lakossági felhasználásra szánt hőt is a
távhőszolgáltatók veszik át, és ők szállítják a végső felhasználóknak. Az erőművi termelés
felügyelete a Magyar Energia Hivatal hatáskörébe tartozik, míg a 102 településen működő
távhőszolgáltatók teljes egészében önkormányzati hatáskörben vannak. Ez a körülmény a
távhőpiac egységes szabályozásának elvét csorbítja.
A távhőellátó hálózat és az épületeket ellátó hőközpont, melyet együttesen a távhőellátás
primer oldalának is szokás nevezni, önkormányzati tulajdonban és a szolgáltató vállalat
kezelésében van. Ugyanakkor a korábbi állami bérlakások 90%-a magántulajdonba került,
ezzel együtt az épületek szekunder oldali rendszerei (fűtési- és melegvíz hálózatok, valamint
a hőleadók) is társasházi közös tulajdonban vannak. A különböző jellegű átalakulások és
tulajdoni változások következtében a műszakilag egységes távhőrendszerek több tulajdonos
között oszlanak meg, a szolgáltatás határa és a tulajdoni határok nem esnek egybe.

                                                
45 Pl. ha a forgalmazók az adott termék piacának az átlagában vállalnak egy bizonyos műszaki előírást.



51

A távhőrendszer energiahatékonysága általában magasabb a primer oldalon, mint a szekunder
oldalon, de egyes városokban a primer oldali hatékonyság is alacsony. A primer és a
szekunder oldalt részben ezért, részben technológiai, szabályozási, jogi, gazdasági és
intézményi eltéréseik miatt külön tárgyaljuk.

2.5.1 Primer oldal
A távhőszolgáltatás primer oldalán történik a hőtermelés és a hőközpontokig történő szállítás.
A hőtermelés 70%-a közcélú hőerőművekben történik, 30%-át állítják elő maguk a
távhőszolgáltatók. A hőtermelés átlagosan 78%-os, alacsonynak nem mondható
hatásfokát még tovább lehet javítani. A legígéretesebb hatékonyság növelő megoldás a
kapcsolt energiatermelés alkalmazása. Ez megvalósulhat kombinált ciklusú erőművi blokk-
ként vagy gázmotorokkal, ami főként a kis- és közepes távfűtési rendszerekben alkalmazható
rendkívül gazdaságosan. A gázmotor úgy termel villamos energiát, hogy közben az összes
keletkező mellékhő fűtési rendszerekben hasznosul. A gázmotorokkal 85%-os hatásfok érhető
el, miközben a hőszolgáltatási költségek mintegy 30 %-kal csökkennek. A gázmotorok
alkalmazását megtérülő beruházásként tartják számon, a költségcsökkenés termelő és
fogyasztó közötti megoszlása viszont már az adott szolgáltatóra vonatkozó szabályozáson
múlik.
A szállítási veszteség a távhő szolgáltatás primer oldalán 10-16% között mozog, ami nem
tekinthető rossznak. A vezetékek 15%-a korszerű, a fönnmaradó rész hagyományos, régebbi
konstrukció, de jó állapotúnak mondható (Sigmond, szóbeli közlés). A szállítás terén komoly
hatékonyságnövelésre nem lehet számítani, néhány százaléknyi energia-megtakarítás érhető
el, de csak igen magas beruházási költségek mellett. A szállítási veszteség csökkentésében
megint csak a gázmotorok kaphatnak szerepet, mivel ma már kisebb teljesítményű eszközök
is rendelkezésre állnak, s ezek révén a hőtermelés decentralizálása magas hatásfok és alacsony
működtetési költség mellett is kivitelezhető. Így csökkenthetők a szállítási hosszok és ezzel
párhuzamosan a veszteségek is. A decentralizálási lépések függnek adott esetben a szállítási
távolsággal összefüggő veszteségektől, a hőtermelő egység méretéből adódó fajlagos
hatékonysági mutatóktól és várospolitikai, illetve környezetvédelmi szempontoktól.
Budapesten például a Vár hőellátása Kelenföldről történik, ami jelentős szállítási veszteséget
jelent.
A 1107/1999 Kormány határozat kiemelt célként határozza meg a távhőellátó-rendszerek
felújítását és a távhőszolgáltatás versenyképessé tételét. A primer oldal esetében a kormány a
megoldást elsősorban a kapcsolt hő- és villamos energiatermelés elterjesztésében46, a primer
rendszer rekonstrukciójában és a hőközponti mérés megvalósításában látja, amit
kedvezményes hitel biztosításával támogat. Részben épp a hitel lehetősége miatt el is indult a
távhőszolgáltatás primer oldalának fejlesztése. Az eddigi fejlesztések, amelyek főként a
gázmotorokba történő beruházást jelentették, elsősorban az ipari, kereskedelmi vagy
szolgáltatói szektor hőigényének kielégítését szolgálják, a lakossági hőigényre épülő
gázmotor beruházások még csak indulnak. Budapesten a Főtáv kezelésében kezdődik az első
gázmotoros beruházás és több vidéki városban is vannak már hasonló kezdeményezések
(Nagy Béla, szóbeli közlés).
A fenti jellemzők alapján a távhőszolgáltatás primer oldala lényegében egy iparágnak
tekinthető, amelyik más iparágakhoz hasonlóan kezelhető az önkéntes megállapodás
kidolgozása során. Itt is egy ösztönző jellegű, audittal egybekötött, beruházási támogatásokra
épülő önkéntes megállapodást tartunk célszerűnek. Két olyan pont van, ahol mégis érdemes
lehet eltérni a többi szektor megállapodásainak a feltételrendszerétől:
                                                
46 Az EU-ban is jelentős szerepet szánnak a kapcsolt termelésnek, a villamos energiatermelésben 18%-ra
szeretnék emelni hányadát a jelenlegi 9%-ról (CEC, 2000). Spanyolországban a kapcsolt termelés elősegítésére
önkéntes megállapodásokat létesít a kormány az iparral.
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1. Sok távhőszolgáltató vállalat pénzügyi helyzete kedvezőtlenebb, mint a legtöbb magyar
vállalkozásé, főként a fogyasztói kintlevőségek és az árszabályozás miatt. Ezért
megfontolandó az átlagosnál kedvezőbb feltételeket kialakítani a távhő önkéntes
megállapodások során.
2. Az önkéntes megállapodás feltételrendszerének kialakítása során figyelni kell arra, amire
egyébként az árszabályozás már részben garanciát is nyújt, hogy a fejlesztések hozamából a
fogyasztók is részesedhessenek.

2.5.2 Szekunder oldal
Bár a fogyasztó oldali távhő felhasználás az országos energiafelhasználásnak „csak” 3%-át
jelenti, távhővel fűtik az ország 672 ezer lakását, ahol a magyar lakosság 17%-a él (Szalay,
2001), a távhő problémái tehát egy széles réteget érintenek.
A fogyasztói oldal alacsony energiahatékonyságát (a) a rendszer műszaki felépítése, (b) a
lakások hőtechnikai adottságai és (c) a díjrendszer takarékosságot nem ösztönző jellege
okozza.
(a) Műszaki felépítés. A szekunder oldalhoz tartoznak az egyes épületeket kiszolgáló
hőközpontok, a keringető rendszer, a csőrendszer (fűtővíz és használati melegvíz) és a
fűtőtestek. A hőtermelő egységből a magas hőfokú víz először a lakóépületeknél levő
hőközpontba kerül, ahol egy hőcserélő rendszer állítja elő a használati melegvizet és egy
másik azt a fűtési melegvizet, amely már a lakások radiátoraiba kerül. Egy ilyen hőközpont
legkevesebb egy háztömböt szolgál ki, de általában több tömböt is ellát. A legtöbb épület
csőrendszerének jellemzője, hogy a lakások függőlegesen vannak összekötve, egy-egy lakás
nem önálló fűtési körön van és így a radiátoronkénti szabályozhatóság csak átcsövezéssel,
költségesen oldható meg. A szabályozhatóság hiányában az épületbe beadott hőenergia
mennyiségét a legkedvezőtlenebb adottságú épületrészben is megkívánt hőmérséklet
határozza meg, ami pazarláshoz vezet.
(b) Hőtechnikai adottságok. A fűtésre felhasznált hőenergia mennyisége alapvetően az
időjárás, a külső hőmérséklet alakulásától és az épület, valamint a lakás fizikai, hőtechnikai
tulajdonságaitól függ. A lakások többségére, különösen panellakások esetében a rossz
hőszigetelő tulajdonságok jellemzőek: a falak magas hőátbocsátási tényezője, a nyílászárók
elavultsága. A lakások többsége 20, de inkább 30 évvel ezelőtt épült az akkori kor
energiahatékonysági szemléletének megfelelő hőtechnikai jellemzőkkel. Az épületek fajlagos
hőfelhasználása ezért Magyarországon 2-3 szorosa a nyugat-európai értékeknek.
(c) Díjrendszer. Távhőrendszerenként eltérőek a távhőszolgáltatás díjai, mivel jelentős
eltérések vannak a hőforrásokban, a felhasznált tüzelőanyag fajtájában, eltérőek a szolgáltatott
távhő műszaki paraméterei és számottevő különbségek vannak a szolgáltatás műszaki-
gazdasági feltételei tekintetében is. A távhő árak a szolgáltatók részére általában kevés (0-5%)
nyereséget tartalmaznak. Az eltérő felügyeletnek megfelelően nem egységes a szolgáltatási
díjak ármegállapítási rendszere sem. A közcélú erőművek hőtermelő létesítményeiben termelt
gőz és melegített víz hatósági árát (amennyiért a hőszolgáltató veszi át a hőt) – a Magyar
Energia Hivatal előkészítése mellett – a gazdasági miniszter állapítja meg, míg a
távhőszolgáltatók fogyasztói ár megállapítási hatósági jogkörét a helyi önkormányzat
képviselő testülete gyakorolja. A fűtési díj két részből tevődik össze: a fix alapdíjból és a
változó hődíjból. A kettő aránya az egyes szolgáltatóknál kb. 50-50%. Az alapdíj a
hőszolgáltató általános költségeit fedezi, a hődíj pedig a hőelőállításét. A lakásonkénti
díjtételeket a fűtött légköbméter alapján számolják ki. A fűtési költség tehát egy lakás
esetében a hőelőállítás és szolgáltatás költségének adott légköbméterre eső része, átalánydíjas
rendszerről van szó, ami nem tükrözi a tényleges helyi fogyasztást, így a fogyasztói
szokásokba természetesen nem épült be a takarékosság, még ott sem, ahol erre technikailag
egyébként adott a lehetőség és szabályozhatók a fűtőtestek.
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A fenti okok miatt ma Magyarországon egy távhővel fűtött lakás egy négyzetméterre jutó
fűtési költsége közel kétszer akkora, mint a más fűtési módot alkalmazó háztartások esetében,
illetve mint ami technikailag indokolt. A hőközpontok, illetve a radiátoronkénti szabályozás
10%-10%-os, míg a szigetelések 30%-os energia megtakarítást eredményezhetnek, tehát
körülbelül felére csökkenhet a fűtésre használt hőmennyiség. Példának lehetne említeni
Bécset, ahol egy átlagos 135 légköbméteres lakás éves hőfogyasztása 20 GJ, míg azonos
méretű budapesti lakás esetében ez az érték 42 GJ.
A szekunder oldalon a hatékonyság növelése két fő részre oszlik, a műszaki és technológiai
korszerűsítésre és a takarékos energia felhasználás ösztönzésére, aminek kulcskérdése a
tényleges hőfogyasztás mérhetősége.
A technológiai korszerűsítés magába foglalja a szabályozhatóságot, az elavult gépészeti
rendszerek korszerűsítését, a hőleadás hatékonyságát, a külső falak és nyílászárók megfelelő
szigeteltségét. Első lépésként a legolcsóbb és leghatékonyabb megoldással érdemes kezdeni: a
panelillesztések utólagos szigetelésével és a nyílászárók cseréjével vagy szigetelésével.
Fontos feladat a lépcsőházi nyílászárók cseréje, a hőveszteség e jelenleg szigeteletlen ablakok
miatt jelentős. A korszerűsítés feladata lehet következő lépésben a radiátorok, a felszálló
vezetékek valamint a hőközpontok szabályozhatóságának megoldása. Ehhez kapcsolódhat a
szekunder rendszer elemeinek cseréje, felújítása. A külső falak szigetelésére elképzelhető,
hogy e lépések megtétele után nincs is szükség. Utóbbi feladat házanként kivitelezhető, míg a
nyílászárók korszerűsítése lakásonként. Ezek nagy költséggel járnak, illetve igénylik az
összes lakó hozzájárulását.
A távhőszolgáltatásról szóló 1998-ban elfogadott törvény értelmében 5 éven belül megszűnik
az átalány díj szerinti díjfizetés és azt a távhőfogyasztás mérés szerinti elszámolása váltja
fel. A törvény ugyanakkor csak arról rendelkezik, hogy a hőközpontokban, illetve hőfogadó
állomásokon köteles a szolgáltató biztosítani a mérés és elszámolás feltételeit. A törvény az
épületenkénti és lakásonkénti mérést és elszámolást is sürgeti, de kötelezővé nem teszi, az
tehát csak akkor valósul meg, ha a fogyasztó vállalja a megvalósítás költségeit és az
valamennyi egységre kiterjed. Az épületenkénti mérés könnyen megoldható, ez azonban csak
kollektív takarékosságra ösztönöz, ami az egyéni háztartások szempontjából gyakorlatilag
nem jelent előrelépést. A pontos, lakásonkénti mérés és szabályozhatóság47 a függőleges
fűtési rendszer teljes átalakítása, a vízszintes elosztású lakásfűtési hálózat kiépítés esetén
lehetséges csak, amire a magas költségek miatt külső segítség nélkül kicsi az esély. A
pénzügyi segítségen túl a korszerűsítés megszervezése (minden lakóra terjedjen ki, egy
időben történő felújítás) is jelentős kihívást jelent.
A minimálisan szükséges, lakásonkénti mérést is biztosító műszaki megoldások költsége
eléri a 250-350 ezer forintot. Az épületek termodinamikai tulajdonságainak javítása (tetők,
falak nyílászárók korszerű követelményeknek megfelelő szigetelése) további 5-800 ezer Ft
beruházást igényel lakásonként. Összességében a fogyasztói oldalon mintegy 300 milliárd
forintnyi beruházásra lenne szükség a kívánatos állapot elérésére.
Az egyéni fogyasztó számára a megtérülési gyorsaság csak a minimális kiépítés esetén
értelmezhető, ennek költségei 5-6 év alatt térülhetnek meg. A szigetelést javító beruházások
20-30 éves távon térülnének meg, ezen a téren inkább az ingatlan értékének növekedésében
jelenik meg a megtérülés. Figyelembe kell ugyanakkor venni, hogy a távhővel fűtött
lakásokban általában a társadalom kevésbé tehetős rétegei laknak, az átlagos éves fűtési
költség ezen háztartások nettó jövedelmének valamivel több, mint 10%-át teszik ki, de nem
ritka a 40%-os arány sem. A háztartásoknak gyakran a fűtési számla megfizetése is gondot
okoz, a korszerűsítésre pedig lényegében nem rendelkeznek forrással.
                                                
47 A mérhetőség és a szabályozhatóság kölcsönösen feltételezi egymást, csak az egyik kiépítése nem hozza meg
az elvárható hatékonyság növekedést. Hiába a szabályozás, ha ennek nincs közvetlen pénzügyi eredménye a
fogyasztónál, ami csak a mérés révén realizálható; és hiába a mérés ha a fogyasztás nem befolyásolható.
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A lakosság forráshiánya miatt a panelházak energiatakarékos felújítására vissza nem térítendő
támogatást nyújt az állam. A Széchenyi Terv lakásprogramja keretében 3 milliárd forintot
különítettek el erre a célra, ami az önkormányzati és a lakossági önrésszel együtt mintegy 9
milliárd forint beruházást tesz lehetővé. A programra a lehetőségekhez képest igen kevés
pályázat érkezett, s ennél is kevesebbekhez jutott el az igényelt támogatás. A sikertelenség
több okra vezethető vissza:

•  a döntési mechanizmus bonyolultsága;
•  a támogatás formája utólagos;
•  a pályázás csak azzal a feltétellel valósulhat meg, ha egyidejűleg megtörténik a

nyílászárók cseréje, felújítása is;
•  a lakóközösségek még a beruházási összeg harmadát sem tudták előteremteni.

Megjegyzésre érdemes még, hogy egyes források szerint a beruházások alacsony száma a
hőszolgáltatók ellenérdekeltségére is visszavezethető, hiszen a hőeladás csökkenése a
bevételeik csökkenését is jelenti. Ezzel szemben mi úgy találtuk, hogy a távfűtő művek egyre
inkább érdekeltek a szekunder oldali beruházások megvalósulásában, hiszen:

•  A fogyasztók elégedettségének a növelése kulcskérdés, mivel a tehetősebb
fogyasztók egyre inkább elvándorolnak a panellakásokból, a szegényebbek viszont
nem tudják fizetni a magas szolgáltatási díjakat, ami a távhőszolgáltatók
kintlévőségének folyamatos növekedését eredményezi. Mára már meghaladja a 4
milliárd forintot a hazai szolgáltatók kintlévősége, ami egyben a további fejlesztéseket
is akadályozza.

•  Az eddig megvalósult szekunder oldali beruházások jelentős részét éppen maguk
a szolgáltatók végezték el. Az eladott hő mennyiségének csökkentésével ugyan
csökken a szolgáltatóknál megjelenő teljes árrés, azt azonban elvileg pótolni lehet a
szekunder oldali korszerűsítésekben történő részvétellel, amennyiben ezen
beruházások finanszírozásán megfelelő hozam érhető el, s még akár a jelenleg 5%
alatt rekedt nyereség-ráta is emelhető lenne.

A szekunder oldal fejlesztésének elmaradása, illetve lassú folyamata tehát elsősorban
forráshiányra és szervezési problémákra vezethető vissza, nem a szolgáltatók (esetleg
éppen önkéntes megállapodás keretében feloldható) ellenérdekeltségére. Úgy tűnik, hogy a
problémát nem lehet a távhőrendszer keretein belül kezelni, a rendszeren kívül kell segítséget,
mégpedig alapvetően pénzügyi segítséget keresni a korszerűsítés végrehajtásához. A
Széchenyi terv lakásprogramja megadja az alapot a felújításokhoz, bár kétségkívül alacsony
összegről van szó és a támogatási rendszer működését még valamelyest az igényekhez és a
realitásokhoz kell igazítani. A probléma teljes körű felszámolásához egy nagyszabású, a
korábban említettek szerint akár 300 milliárd forintos költségvetésű programra van szükség.
Újsághír szinten épp a napokban jelent meg egy ilyen állami program ígérete (Magyar Hírlap,
2002. június 25.), de a megvalósítás részletei egyelőre homályosak, mint ahogy a költségek
forrása is. Egy komoly panelfelújítási program beindulásához kapcsolódóan el lehet majd
gondolkodni azon is, hogy a szolgáltatókkal lehet-e és ha igen, milyen önkéntes
megállapodásokat lehet kötni. Egy ilyen jövőbeli megállapodásba lehet például foglalni azt,
hogy a távfűtő művek részfinanszírozást nyújtanak a szekunder oldali fejlesztésekhez, mellyel
így az állami terheket lehet valamelyest csökkenteni, de éppenséggel a primer oldal
folyamatos fejlesztését is vállalhatják.
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2.6 Közlekedés
Az EEA (1997) tanulmánya szerint a közlekedés területén nem jellemző nagyobb
formátumú önkéntes megállapodások kötése, aminek oka elsősorban az, hogy a
közlekedésnek nagyszámú, ám önmagában kicsi szereplője van, nem lehet a
megállapodásokhoz kevés számú olyan tárgyalópartnert találni, aki a közlekedési résztvevők
ezirányú felhatalmazásával bír. Még ha sikerül is létrehozni egy megállapodást a közlekedés
területén, a betartatás valószínűsége alacsony lenne, a potyautasok száma nagy. További
nehézség a hiteles fenyegetés hiánya, hiszen a közlekedésre irányuló szabályozóeszközök48

egyébként is nehezen kerülnek bevezetésre és/vagy alacsony hatásfokúak.
A nehézségek ellenére szerte a világon léteznek próbálkozások közlekedési önkéntes
megállapodásra. Az egyik, több-kevesebb sikerrel bevezetett megállapodás a
személygépkocsik szén-dioxid kibocsátását kívánja visszafogni. A többi megállapodás
különféle szabályozási niche-ekben próbál helyet találni magának, megint csak vegyes
eredményekkel. Először az EU és az autógyártók közötti megállapodásra térünk ki, majd
bemutatunk néhány kisebb jelentőségű próbálkozást is.

2.6.1 Az EU és az autógyártók megállapodása a személygépjárművek CO2-
kibocsátásáról

Az Európa Tanács 1995-ben jóváhagyta a személygépkocsik CO2-kibocsátásának
csökkentéséről szóló közösségi stratégiát, mely három pilléren nyugszik:
1. önkéntes megállapodás az autógyártókkal
2. pénzügyi tételek a tagállamok költségvetésében
3. üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid-kibocsátási adatok közzététele (1999/94/EC)49

Az első szabályozási elem keretében az EU az 1995-ös 186 g/km értékről 2005-re 120 g/km-
re, vagyis 35%-kal kívánja leszorítani a piacra kerülő új személyautók átlagos kibocsátását.
1998-ban írták alá az autógyártók szövetségével (ACEA) az erre vonatkozó önkéntes
megállapodást. A megállapodásban nem sikerült a stratégiai célokat érvényesíteni: az új autók
átlagos kibocsátásának megcélzott értéke 140 g/km lett a 120 g/km-rel szemben és a teljesítés
határideje 2005 helyett 2008-ra távolodott el. Az ipar vállalt továbbá egy közbülső célt is (170
g/km 2003-ra) és elkötelezte magát a 2008 utáni további fejlesztésekre.
A WWF (2001) erős kritikának veti alá a megállapodást, szerintük a követelmények kis
erőfeszítéssel vagy akár erőfeszítés nélkül is teljesíthetők, figyelembe véve az 1995 óta
megtörtént technikai fejlődést és a következő évtizedben várható szokásos üzletmenet (BAU)
technikai előrelépéseit50. Példaként említik a holland kormány 1999-es elemzését, miszerint
Hollandiában a BAU felett legfeljebb 0,4 millió tonna/év CO2-kibocsátás csökkenést
eredményez az önkéntes megállapodásban vállaltak megvalósulása, szembeállítva ezt az éves
50 millió tonna CO2-csökkentési követelménnyel és a gépjárművek abroncs-nyomásának
növelésével megtakarítható 0,3 millió t/év kibocsátás csökkenéssel. Hiányolja továbbá a
WWF azokat az elemeket a megállapodásból, amelyek a technológia-váltást segítenék elő: a
belső égésű motoroktól az elektromos, hibrid vagy üzemanyag-cellás (hidrogén) üzemeltetésű
motorok felé.

                                                
48 Pl. az egyéni közlekedés erőteljesebb adóztatása; P+R parkolórendszerek; adminisztratív korlátozások; útdíjak.
49 A direktíva hazai megfelelője a 12/2002. (III. 14.) GM–KöViM–KöM együttes rendelet az új
személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid-kibocsátási adatainak közzétételéről
50 Ha ez valóban így van, amiről viszont nincsenek megbízható információink, akkor társadalmi jóléti
szempontból is indokolt lett volna szigorúbb célok kijelölése, hiszen a gépjárművek CO2-kibocsátással is
arányos üzemanyag felhasználása jelentős erőforrásokat emészt fel, az okozott externális károkról nem is
beszélve. A CO2-kibocsátás csökkenése továbbá a Kiotói Jegyzőkönyv szerint értékesíthető kibocsátási jogokat
is „termel” az EU-tagállamok részére.
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A WWF további kifogása a megállapodással szemben az, hogy zárt ajtók mögött tárgyalt a
hatóság és az ipar, a társadalomnak nem volt beleszólása a folyamatba, sem a társadalmi
szervezeteken, sem az Európai Parlamenten keresztül. Úgy gondoljuk, hogy a tárgyalási
folyamat korlátozott átláthatósága nemcsak a demokratikus döntéshozatal szempontjából
nehezményezhető, de egyben hozzájárulhatott a gyenge követelményrendszerhez is: a
közvélemény így nem tudott nyomást kifejteni a szigorúbb követelmények megjelenése
érdekében.
További gond a megállapodás hatékonyságával, hogy a gyenge ellenőrzés, ágazati szintű és
nem egyéni, vállalati kötelezettség és a szankciók hiánya miatt esetleg még az egyébként
könnyen teljesíthető célok sem realizálódnak – hacsak persze azért nem, mert részei az
egyébként is szokásos üzletmenetnek.
Magyarország az EU tagság elnyerésével ennek a megállapodásnak is részese lesz, így
hasonló célú, önálló tárgyalásokra nincs szükség.
Bár a WWF egyértelműen kudarcnak tartja a megállapodást, nem biztos, hogy a
koncepcióval van a baj. Hasonló önkéntes megállapodások léteznek máshol is, így például
az USA-ban (az un. CAFE program), Svájcban és Ausztráliában.

2.6.2 Egyéb közlekedési vonatkozású önkéntes megállapodások és kezdeményezések
Az EEA (1997) megemlíti a Franciaországban a leselejtezett gépjárművek visszavételéről
és feldolgozásáról kötött megállapodást. A tanulmány publikálása óta az EU egy direktívát
(2000/53) fogadott el hasonló céllal. A direktíva ugyanakkor nem zárja ki az önkéntes
megállapodást, hiszen a direktíva a tagország részére ír elő kötelezettségeket, melyeket,
szemben az EU rendeleteivel, a tagország a maga választotta eszközzel/módon teljesít. A
hazai, ilyen irányú önkéntes megállapodás lehetőségével mi most mégsem foglalkozunk, a
direktíva energetikai vonatkozásai ugyanis elhanyagolhatók.
Szintén az EEA (1997) utal arra a svéd megállapodásra, amit az állam a gépjárműgyártókkal
alternatív üzemanyagok fejlesztésére kötött. Magyarországon léteznek ugyan autógyárak,
ezek azonban multinacionális vállalatok leányvállalatai, kifejezetten gyártásra szakosodtak,
miközben a kutatás-fejlesztés java a külföldi központokban történik. A teherautó és
buszgyártásban létezik hazai K+F is, a Rába és az Ikarus már évtizedek óta foglalkozik
fejlesztéssel, a Nabi pedig nemrégen nyitotta meg kaposvári telephelyét, ahol a gyártás mellett
fejlesztéssel is foglalkoznak51. Kutatásra-fejlesztésre egyébként is jelentős állami források
vannak, megfontolandó lehet ezek egy részét a közlekedés környezetbarátabbá tételére
fordítani.
Hollandiában a kormány tárgyalásokat folytat a legnagyobb közúti fuvarozókkal az
energiafelhasználás csökkentésére és a szennyezés visszafogására. Nem egy szokványos
megállapodás előkészítéséről van szó, de Hollandiában egyrészt nagy hagyománya van az
önkéntes megállapodásoknak (a megállapodásokat lényegében minden iparágban használják
környezetvédelmi vagy energetikai célokra), másrészt a szállítmányozási ipar jóval
koncentráltabb a hazainál, ami esélyt ad a megállapodás létrejöttére. Itthon néhány nagyobb
vállalaton (pl. Hungarocamion, Volán vállalatok) kívül rengeteg kisvállalkozó és nagyobb
számú, az utóbbi időben növekedésnek indult, de még mindig nem országos jelentőségű
fuvarozási vállalkozás létezik. A kisvállalkozók jellemzően elavult járműparkkal
rendelkeznek és megélhetési problémáik vannak. A közúti teherszállítás egészével kötött,
fenyegetésen alapuló megállapodásnak nem sok esélyt adunk. Megfontolandó ugyanakkor a

                                                
51 A Nabi egy magyar alapítású vállalat, amelyik elsősorban az észak-amerikai piacokra gyárt autóbuszokat, de a
hazai és más európai piacokon is meg kíván jelenni. A vállalat rendelkezik egy saját fejlesztésű szabadalommal
műanyag karosszériás, a szokványosnál kisebb tömegű és ennél fogva kisebb fogyasztású autóbuszok gyártására,
a kaposvári üzemet épp ezeknek a járműveknek a sorozatgyártására hozták létre.
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nagyobb vállalkozásokkal kötött ösztönző jellegű megállapodások létrehozása. A fuvarozás
logisztikája az elmúlt években rohamosan fejlődött, a műholdas navigációs rendszerektől
kezdve a kombinált fuvarozáson keresztül a nagyobb járműparkok mozgását optimalizáló
szoftverekig különféle új, a fuvarozás hatékonyságát javító megoldások bukkantak fel.
Ezeknek a technikáknak az elterjesztése segíti a vállalkozásokat és javítja a cégszintű
üzemanyag hatékonyságot is.
Nagyszámú munkavállalót alkalmazó vállalkozásoknál világszerte egyre elterjedtebb az ún.
mobilitás menedzsment. A mobilitás menedzserek dolga a dolgozók munkábajárásának és
üzemegységek közötti mozgásának a megszervezése, szem előtt tartva a munkaidő
ütemezését, a közlekedés költségeit, a munkatársak kényelmét és legújabban a
környezetvédelmi kihatásokat is. Ismerünk olyan magyar vállalatot, amelyik már alkalmaz
mobilitás menedzsert. Az energiahatékonyság javításához hasonlóan egy olyan területről van
szó, ahol a vállalati és a társadalmi érdekek egybeeshetnek, csak éppen a cégek nagy része
még nem fontolta meg a mobilitás menedzsment alkalmazását és esetleg külön ösztönzők, pl.
egy önkéntes megállapodásba foglalt előnyök nélkül nem is teszik ezt meg.
Végül megemlítenénk, hogy egyre több országban indít reklámkampányt az állam vagy
éppenséggel egy fogyasztói szervezet az energiahatékony és egyben biztonságos
személygépkocsi vezetés elterjesztéséért. Ezekben a kampányokban azokat a „trükköket”,
módszereket mutatják be a sofőröknek, amelyekkel a szokásos vezetési stílushoz képest 10-
15% üzemanyagot is meg lehet takarítani. Ez a módszer azért is nagy megbecsülésnek örvend,
mert az üzemanyagok árrugalmassága alacsony, az árak adókon keresztül történő emelésére
csekély és csak átmeneti visszaeséssel szokott reagálni a fogyasztás. Érdemes átgondolni,
hogy Magyarországon az üzemanyag forgalmazó vállalatokkal vagy éppen az
autókereskedelmi cégekkel van-e esély olyan megállapodást kötni, amelyben valamilyen
hitelesnek mondható fenyegetést (elsősorban a soron következő adóemelés mértékéről lehet
szó) kilátásba helyezve vállalják egy ilyen kampány kidolgozását és finanszírozását.

2.7 Az energia szolgáltatók érdekeltségi viszonyai
Környezetvédelmi, energetikai szempontból a ma jellemző megoldás, miszerint a szolgáltató
cégek energiatermékeket (pl. villamos energiát vagy gázt) értékesítenek, kedvezőtlenebb,
mintha e cégek energiát használó szolgáltatásokat értékesítenének (pl. egy ház fűtésének
megoldására vagy világítására szerződnének). Az energia, mint árucikk eladója ugyanis
jelenleg Magyarországon az értékesítés volumenének növelésében érdekelt. Erre az
érdekeltségre jó példa az ELMÜ tavalyi kampánya, amelyben a háztartási elektromos
berendezések vásárlására és nyíltan a fogyasztás növelésére ösztökélték a fogyasztókat vagy
éppen az áramszolgáltatók általános szembenállása a közvilágítás korszerűsítésével. Néhány
extrém esetben létezik csak ellenérdekeltsége az energia eladóinak, pl. a MOL az
árszabályozás következtében összességében veszteséggel értékesíti a földgázt és az is
előfordulhat, hogy egy energiaipari vállalkozásnak a növekvő kereslet miatt egy-egy helyen
aránytalanul nagy összegért kell átviteli vagy termelő kapacitást bővítenie. Az utóbbi esetben
a cég újfajta érdeke jellemzően megváltoztatja az adott szegmensben vagy földrajzi régióban
a vállalat viselkedését, az ösztönzők ereje tehát kulcsfontosságú! Példaként lehet említeni,
hogy az Ontario Hydro Kanadában az új kapacitások kiépítését elsősorban fogyasztóoldali
hatékonyság növeléssel és kifinomult hálózati tervezéssel próbálja megelőzni és így az első
tapasztalatok szerint a kapacitásbővítési beruházási költségek 90%-át meg tudják takarítani
(Ottinger, 2000).52

                                                
52 Hozzá kell tenni, hogy a cég bevételei is csökkennek, és a végső egyenlegről, tehát a nyereség változásáról
nem rendelkezünk információval.
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Amennyiben egy energetikai vállalat nem egyszerűen energiát, hanem energiára épülő
szolgáltatást, például fűtést, hűtést, világítást értékesít, rögtön megváltozik az érdekeltségi
rendszere, a teljes szolgáltatásból származó bevételt szeretné növelni, a felmerülő költségeket
pedig (így az energia költséget is) csökkenteni. A szolgáltatás lehet maga az
energiahatékonyság növelése is, pl. auditok lehetőségének a biztosítása, információ nyújtása.
A hazai hagyományok, az intézményi és a jogi környezet jelenleg nem támogatja az
energetikai cégek üzleti stratégiájának ilyen jellegű megváltoztatását, de középtávon van esély
a vállalkozások érdekeltségi viszonyainak átrendeződésére. Ezt tűzi ki célul a 1107/1999
Kormány határozat is, miszerint „…az energiarendszerek tulajdonosait a villamos energia,
gázenergia és a hőszolgáltatás területén érdekeltté kell tenni a fogyasztói energiaigényeket
mérséklő programokban való részvételben oly módon, hogy az így felmerülő költségeket az
árhatóság indokolt költségnek ismerje el. Irányelvet kell kidolgozni a legkisebb költségre
tervezés alkalmazására, valamint módszertant kell kidolgozni a fogyasztó oldali befolyásolás
és a versenypiac ellentmondásainak kiküszöbölésére. Célkitűzés az energiahordozók
fogyasztói oldali energiatakarékossági tevékenységével 5 PJ/év körüli energiahordozó
megtakarítás elérése 2010-ig.”
A szabályozás változtatásán túl egy másik fő hajtóerő a piaci liberalizáció és
versenykényszer lesz, mely a komplettebb szolgáltatások nyújtása felé tereli az energetikai
vállalkozásokat. Ha a piacon megjelennek az ESCO-k, akkor a szolgáltatók is
lépéskényszerbe kerülnek és fel fogják vállalni ezeket a tevékenységeket, különösen egy
versenyző piacon. Várható továbbá, hogy mind a gazdasági szereplők, mind pedig a lakosság
részéről nőni fog az igény a komplett energetikai szolgáltatások iránt. Különösen igaz ez
akkor, ha néhány jól működő esetnek híre megy – ebben pedig szerepe lehet a
közbeszerzésnek, ami nem külön-külön berendezéseket, szolgáltatásokat és energiát, hanem
együtt, energetikai szolgáltatásokat rendelhetne meg. Más piacokon rohamosan terjednek az
efféle szolgáltatás-csomagok (pl. gépjárművásárlás helyett lízing vagy hosszú távú bérlet;
fénymásológép vétel vagy bérlet helyett kihelyezett másoló szolgáltatás) és csak idő kérdése,
hogy Magyarországon is elterjedtté váljanak az energiával kapcsolatban is.
Lényeges persze a szabályozás is, nemcsak az árszabályozás, hanem adminisztratív
kötelezettségek bevezetése. A szolgáltatók önérdekén túllépve, elő lehet például írni azt,
hogy a szolgáltatók kötelesek legyenek energiahatékonysági beruházásokat végrehajtani.
Brazíliában 1998-tól kezdve a bevétel 1%-át kell erre a célra fordítani és annak is legalább a
negyedét a fogyasztó oldali lépésekre (Ottinger, 2000). A szolgáltatók beruházásait persze
ellenőrizni szükséges, hiszen az érdekeik nem feltétlenül a környezeti szempontból
leghatékonyabb beruházási projektek felé vezetik őket. Erre megoldás lehet még, ha nem a
szolgáltatók döntenek az összeg felhasználásáról, hanem az egy független alapba folyik be, és
onnan finanszíroznak energiatakarékossági lépéseket, ez a rendszer valósult meg több USA
tagállamban is. Egy ilyen díj bevezetését megfelelő PR munkával kell egybekötni, hogy a
fogyasztók megértsék: nem egy újabb adóról, hanem az ő érdekükben végrehajtott
beruházásokról van szó.
A piaci evolúció és a jogszabályi változások középtávon bizonyára hatásosak lesznek,
rövidtávon viszont helye lehet az önkéntes megállapodásoknak is, különösen akkor, ha sikerül
a hatóságnak épp a középtávú trendekből következő hiteles fenyegetéssel előállnia. A
legsikeresebb fenyegetés talán egy olyan keresleti oldali beruházásokat finanszírozó alap
létrehozása lehet, amelyet a szolgáltatók árréséből levont összeggel vagy egy csekély
mértékű, az energia értékesítésére kivetett díjjal kell évről-évre feltölteni. Rövidtávon az EU-
ban is az önkéntes megállapodásokat tekintik egyébként a legjobb megoldásnak a szolgáltatók
magatartásának változtatására (CEC, 2000), kiegészítve ugyanakkor az ésszerű tervezési
technikákra vonatkozó direktívával COM 97(69).
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3 KÖVETKEZTETÉSEK

3.1 Az önkéntes megállapodások helye a környezetpolitikában
A környezetpolitikát a hetvenes évek óta a normatív szabályozóeszközök dominálják. A
nyolcvanas évektől alkalmazzák kiterjedtebben a közgazdasági eszközöket, míg az önkéntes
megállapodások a kilencvenes években kezdtek terjedni, mint szabályozási alternatíva. Az
önkéntes megállapodások utóbbi években tapasztalt széles körű elterjedését
összefüggésbe szokták hozni a megállapodások más eszközökhöz mért előnyös
tulajdonságaival. Az előnyök között leginkább a rugalmasságot, gyors előkészíthetőséget, az
ipar és a hatóság közötti kapcsolat javulását, a megállapodásoknak a versenyképesség
megőrzésére való alkalmasságát, dinamikus hatékonyságát szokták említeni. Ezek az előnyök
általában a megállapodások kifelé történő kommunikációjánál szoktak említésre kerülni. A
felsorolt előnyök egy része elméleti módszerekkel kimutatható, azonban a gyakorlati
tapasztalatok óvatosságra intenek.
Az önkéntes megállapodások gyakorlati alkalmazása (a közgazdasági szabályozóeszközökkel
ellentétben) megelőzte elméleti megalapozásukat. Annak érdekében, hogy az energiaszektor
sajátos körülményei között elemezhessük a megállapodások lehetséges helyét a szabályozási
eszközök között, először az irodalom alapján megvizsgáltuk, hogy általánosságban milyen
szerepet játszhatnak a környezetpolitikában. A normatív, illetve közgazdasági
szabályozóeszközökkel az önkéntes megállapodásokat a környezeti hatásosság; a gazdasági
hatékonyság; a méltányosság; a közigazgatási megvalósíthatóság (és ennek költsége); illetve a
politikai elfogadhatóság szempontjai szerint hasonlítottuk össze.
A közelmúltban született elemzések rámutatnak arra, hogy az önkéntes
megállapodásokat elsősorban praktikus megfontolások hívták életre. A megállapodások
az elmélet szerint nem lehetnek környezeti szempontból hatásosabbak a normatív
szabályozásnál vagy hatékonyabbak a piaci szabályozóeszközöknél, azonban ezeknek az
eszközöknek a bevezetése nehezen elfogadtatható, ezért sok esetben a kormányzat az
egyeztetés útját választja második legjobb megoldásként. Emellett fontos tényező, hogy a
közgazdaságtan legtöbb alapfeltételezése (amelyekre épített elméletek a gazdasági
szabályozóeszközök hatékonyságát támasztják alá) a valóságban nem áll meg, a gyakorlatban
ezért a hatékonysági előnyök sokszor nem érvényesülnek. A gazdasági életben az elmúlt
évtizedben felgyorsult változások kedvező helyzetet teremtettek a tárgyaláson alapuló
szabályozás terjedése számára: a szektorok koncentrálódása elvezetett oda, hogy egyes
iparágakat, néhány nagy befolyással rendelkező cég dominál, így az egyeztetés tranzakciós
költségei alacsonyan maradhatnak ezek esetében.
A megállapodások fent említett előnyei közül a fejlesztéseket ösztönző hatásaik, dinamikus
hatékonyságuk (amely annak is köszönhető, hogy a környezetpolitikát kiszámíthatóbbá teszi),
rugalmasságuk kimutatható bizonyos feltételek teljesülése esetén. Általában javul a tárgyaló
felek közötti kapcsolat is. Jóllehet, a gyakorlati tapasztalatok szűkössége csak óvatos
következtetéseket enged meg, elmondható, hogy azok az önkéntes megállapodás(-
rendszerek) amelyeket jól működnek, nem olcsóak és előkészítésük sem feltétlenül
igényel kevesebb időt, mint más szabályozóeszközök bevezetése. Problémákat vet fel a
méltányosság kérdése hiszen a szűk körben zajló tárgyalások miatt nem csak a nyilvánosságot
zárják ki (ezáltal a közérdekből folytatott szabályozási folyamat kikerülhet a nyilvános
ellenőrzés alól), de az egyeztetések végeredményeként előálló megállapodás piacralépési
korlátot jelenthet pl. azoknak, akik kimaradtak belőle. Ha a kormányzat nem kellően
elkötelezett, nem képes hiteles fenyegetéssel élni, nem fordít megfelelő nagyságú forrásokat a
finanszírozásra, alkupozíciója gyengébb tárgyalópartnerénél, az ipar képviselői könnyen
visszaélhetnek információs előnyeikkel, alkupozíciójukkal. Gondot jelenthet még a



60

pontatlanul megfogalmazott megállapodás, a nehéz ellenőrizhetőség és a szankciók hiánya,
valamint a potyautas magatartás.
A rosszul előkészített és végrehajtott megállapodások révén a kormányzat „szabályozási
csapdába” kerülhet, azaz az önkéntes megállapodás révén gyengül a környezetvédelmi
szabályozás hatása, pl. túlságosan könnyen teljesíthető célokat jelölnek ki. Ezért a tárgyalási
folyamat megkezdése előtt fel kell mérni a szabályozni kívánt szektort, környezeti problémát
illetően az intézményi környezetet és ennek alapján dönthető el, hogy érdemes-e önkéntes
megállapodásokat alkalmazni. Amennyiben ez célszerűnek tűnik, számos feltételt szükséges
teljesíteni ahhoz, hogy a kormányzat elkerülhesse a szabályozási csapdát. A
megállapodások alapvető céljainak tekintjük, hogy valódi környezeti állapotjavulást váltsanak
ki; képesek legyenek felszínre hozni az energiatermelés, -elosztás és -felhasználásban
meglévő rejtett hatékonyságjavítási, szennyezéscsökkentési lehetőségeket (win-win, no regret
megoldásokat); átláthatóak és demokratikusak legyenek és biztosítsák a vállalati szintű
felelősséget. Az önkéntes megállapodások hatásos és hatékony működésének intézményi
előfeltételei és a megállapodások tartalmi követelményei közül a legfontosabbakat az
alábbiakban soroljuk fel.
Intézményi előfeltételek

•  A szabályozó hatóság rendelkezzen világos, jól körülhatárolható környezetpolitikai
célokkal és kellően motivált legyen ezek elérésében;

•  a megállapodás a kormányzat vagy a törvényhozás által kitűzött célokat valósítson
meg, ne az önkéntes megállapodások keretében alakítsák ki az elérendő
környezetpolitikai célokat;

•  a szabályozó hatóság képes legyen hiteles fenyegetéssel élni vagy pozitív ösztönzést
nyújtani a gazdálkodók számára;

•  a környezeti tudatosság magas szintje a politikai, az üzleti szférában és a
közvéleményben;

•  a tárgyaló felek kölcsönösen együttműködésre törekvő hozzáállása;
•  kompetens, szavahihető felek tárgyalása;
•  megfelelő lehetőség a potyautasok tevékenységének ellenőrzésére és visszaszorítására;
•  jogi lehetőség az önkéntes megállapodás elfogadására, kikényszeríthetőségének

megteremtésére;
•  az információk megfelelő szintű cseréje;
•  az érintettek aktív részvételi lehetőségének biztosítása;
•  a parlamenti ellenőrzés lehetőségének biztosítása;
•  az önkéntes megállapodásokat más, hatásukat erősítő környezetpolitikai eszközökkel

együtt alkalmazzák az adott probléma szabályozására;
•  rendelkezésre állnak a technológiai lehetőségek a környezetállapot javítására;
•  a célok teljesítésének költségei hasonlóak legyenek az önkéntes megállapodást aláíró

gazdálkodók körében;
•  a végrehajtás költségeinek megosztásában a hatóságok és a gazdálkodók

megegyeznek.
A megállapodás szereplői kiválasztásának szempontjai

•  Proaktív iparágakkal célszerű tárgyalni;
•  olyanokkal, amelyek számára gazdasági haszonnal is járhat a környezetvédelem;
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•  az iparági szövetség aktív és erős;
•  nagy a társadalmi nyomás irányában;
•  az iparnak korábban is jó kapcsolata volt a hatósággal.
•  kevés vagy magas szinten integrált szereplővel folyik a tárgyalás;
•  az iparág termékeket állít elő;
•  a szektoron belül nem túl intenzív a verseny;
•  kevés számú szennyezőforrást érint a szabályozás;
•  a felek járatosak a tárgyalásban;
•  szavahihetőek (a közvélemény számára is);
•  kompetens, megbízható közvetítő és hitelesítő szervezetek segítik a folyamatot.

A megállapodások tartalmi követelményei
•  A felek kötelezettségeinek és jogainak egyértelmű rögzítése;
•  egyértelmű, mennyiségileg meghatározott célok kitűzése;
•  vállalati szinten rögzített kötelezettségek;
•  az önkéntes megállapodás megkötését megelőző környezeti teljesítmény pontos

ismerete (audit);
•  megfelelően ambiciózus, de elérhető célok;
•  a lehetséges szankciók / ösztönzők rögzítése;
•  a végrehajtás időzítése belső határidők kitűzésével;
•  az önkéntes megállapodás jogi státuszának rögzítése;
•  a felek közötti költségmegosztás meghatározása;
•  külső felek részvételének rögzítése (a társadalmi ellenőrzés lehetőségének biztosítása);
•  monitoring és hitelesítési eljárások megjelölése;
•  a megállapodáshoz való csatlakozás feltételei (széles körű lehetőséget kell erre

biztosítani);
•  a megállapodás megszűnésének, felmondásának körülményei.

3.2 Az energetikai vonatkozású önkéntes megállapodások alkalmazásának
tapasztalatai

Energetikai célú önkéntes megállapodások szerte a világban léteznek. A leggyakoribb és
egyben a legsikeresebb típus az ipari energiahatékonyság javítását megvalósító
megállapodás, de a termékek energia-hatásfokát szabályozó, illetve energiahatékonysági
tulajdonságainak közzétételét megcélzó megállapodások is elterjedtek. A megállapodások
működésére pozitív és negatív példákat egyaránt találunk, általában a fenti
kritériumrendszerben foglaltakkal összhangban.
Vizsgálataink során az európai tapasztalatokra koncentráltunk. Az ipari energiahatékonyság
területén három fő típust azonosítottunk. Az első típusba német és a francia
megállapodásrendszerek tartoznak. Ezek kialakítását meghatározta, hogy egyik országban
sem lehetséges szerződés az állami szervek és cégek, szektorok között, így a megállapodások
jogi megalapozása nem megfelelő. A kormányzat a megállapodásokkal az energiafelhasználás
és a szén-dioxid kibocsátás csökkentését kívánta elérni az ipar versenyképességének
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jelentősebb romlása nélkül. A célokat nagyrészt a tárgyalások során alakították ki. A
megállapodás kialakítására, az ellenőrzésre, szankcionálásra kevés erőforrást fordítottak, a
fent bemutatott tartalmi követelmények legtöbbjének a megállapodások nem felelnek meg.
Így a megállapodások elhanyagolható hatást gyakoroltak az ipar magatartására. A
megállapodások sikertelensége után mindkét országban ökoadót vezettek be.
Hollandiában és Dániában az ökoadók bevezetése az önkéntes megállapodási rendszer
kidolgozásával párhuzamosan történt, illetve részben megelőzte azt. A megállapodások
lényegében az adórendszer részeként működnek. A legnagyobb energiafogyasztó cégek
választhatnak az adófizetés, illetve a megállapodás megkötése között. Utóbbi esetben a
vállalat energiaauditot köteles végrehajtani, a rövid távon megtérülő energiahatékonysági
beruházásokat köteles végrehajtani és egyéb, az energiahatékonyságot elősegítő lépéseket kell
megtennie. Az előírt lépéseket végrehajtó vállalatok nem fizetnek energiaadót a megállapodás
értelmében. A szerződéseket cégszinten kötik és a hatóság ellenőrzi ezek betartását. A
bemutatott „szabályozási menü” mellett Hollandiában létezik még egy
teljesítményértékelésen alapuló megállapodásrendszer az ipar és az állam között. A
megállapodás értelmében az ipar vállalja, hogy legkésőbb 2012-ig világelsőséget ér el az
energiahatékonyság területén, melyért cserébe az állam nem sújtja az energiatakarékosságot
vagy CO2-kibocsátást szabályozó nemzeti intézkedésekkel vagy éppen új energiaadókkal a
résztvevő vállalatokat.
A svéd rendszer kialakítását szintén megelőzte az energiaadó bevezetése, bár a
megállapodások és az adórendszer között közvetlen kapcsolat nem volt. A megállapodás-
rendszer főleg a nem energiaintenzív iparágakra gyakorolt hatást, az összes ipari
enegiafogyasztásra kifejtett hatása marginális maradt. Nem tárgyalásokkal készítették elő, a
szabályozó hatóság alakította ki a rendszert. A megállapodások egyértelműen a pozitív
ösztönzőkre épültek, leginkább egy támogatási rendszerre emlékeztet. A megállapodások
értelmében az állam állta az energiaaudit költségeit és egy marketing értékkel bíró
bizonyítványt nyújtott a vállalat számára. A cég vállalta bizonyos, az ISO 14000
minőségbiztosítási rendszer és az EMAS bevezetését is segítő lépések végrehajtását, így
például vállalati környezetvédelmi szabályrendszer létrehozását; hosszú távú
energiatakarékossági célok kijelölését és annak tudatosítását a teljes szervezetben; a célokhoz
vezető akcióterv kidolgozását és végrehajtását.
A háztartási berendezések energiafogyasztásának csökkentésére léteznek
termékszabványok és címkék. Az Európai Unióban a szabványokat és a címkéket
párhuzamosan alkalmazzák. Kötelező szabvány létezik pl. a vízmelegítők
energiahatékonyságára, de kötelező címkézni hűtőkészülékeket, viszont önkéntes
megállapodások léteznek a televízió és videokészülékek készenléti üzemmódjának
hatékonyságára. Ezek használata az Unió szintjén szabályozott általában. A kötelező és
önkéntes eszközök hatása nem egyértelműen elkülöníthető, de a felmérések szerint
befolyásolják a fogyasztók döntéseit a vásárlásnál.
A közlekedési szektorban az önkéntes megállapodások alkalmazása nem elterjedt, mivel
a szektor jellemzői nehezen vagy egyáltalán nem teszik lehetővé ezek kialakítását. Az
energiafelhasználással kapcsolatos legnagyobb volumenű ilyen próbálkozás, az EU és az
autógyártók megállapodása a személygépkocsik szén-dioxid kibocsátásának csökkentéséről
egyértelmű kudarcnak tekinthető. A megállapodás kialakítása során már lényegében teljesített
célokat tűztek ki és a végrehajtás ellenőrzése sem volt kielégítő. A megállapodás nem
gyakorolt hatást a gyártók magatartására. Léteznek még önkéntes megállapodások a
leselejtezett gépjárművek visszavételére, alternatív üzemanyagok kifejlesztésére és
Hollandiában jelenleg a közúti fuvarozókkal tárgyalnak egy energiahatékonyság-növelési
megállapodás kialakításáról.
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3.3 A hazai alkalmazás lehetséges célterületei az energetikában
Magyarországon önkéntes megállapodások kialakítására jelenleg nincs jogi lehetőség, és
számos gyakorlati probléma is akadályozza ilyenek előkészítését. A környezetpolitikában
ma a normatív hagyományok dominálnak, az intézményi rendszer nincs felkészülve az ettől
eltérő filozófiára épülő eszközök kialakítására és alkalmazására. A szabályozók és a
szabályozottak között ma inkább a bizalmatlanság jellemző, az állam jelenleg nem képes
hiteles fenyegetést biztosítani az önkéntes megállapodások alternatívájaként és egyéb
problémák is valószínűtlenné teszik, hogy a megállapodások nagy súlyt kapjanak a hazai
környezetpolitikában a közeljövőben. A megállapodások alkalmazását inkább más
eszközöket kiegészítő jelleggel, pozitív ösztönzőkkel tartjuk elképzelhetőnek.
Az ipari energiahatékonyság javítását célul kitűző önkéntes megállapodásokat
javasoljuk leginkább hazai bevezetésre. Széleskörű felmérések híján csak valószínűsíteni
lehet, hogy a vállalati, illetve társadalmi szinten megtérülő hazai ipari energiahatékonysági
beruházási potenciál még mindig tetemes. A potenciál egy részének kiaknázására alkalmas
lehet egy gondosan megtervezett megállapodás-rendszer. Tárgyalásos, hiteles fenyegetéssel
kiegészített, iparági szintű önkéntes megállapodást jelenleg nem tartunk megvalósíthatónak,
helyette egy ösztönző jellegű, egyéni csatlakozáson alapuló megállapodás-rendszer
megteremtését javasoljuk. Egy ilyen rendszer a svéd példához hasonlóan egyfajta támogatási
rendszerként működhetne, a közpénzek hatékonyabb felhasználását segíthetné. A
megállapodás a kölcsönös vállalásokon keresztül hozzájárulhat olyan „no regret” beruházások
megvalósulásához is, melyek egyébként nem vagy csak később jönnének létre.
A háztartási berendezések energiafogyasztásának a csökkentésére szintén érdemes lehet
létrehozni önkéntes megállapodásokat. Mivel Magyarország marginális piac a legtöbb
berendezés szempontjából és az Európai Unióba történő belépésünk dátuma egyre közelebb
van, a kifejezetten hazai megállapodások helyett érdemes inkább az EU által aláírt, illetve
előkészítés alatt álló megállapodásokhoz csatlakozni. Tekintve, hogy a környezeti
tudatosság hazánkban ma még alacsony szintű, a termékek címkézése aligha tekinthető olyan
kezdeményezésnek, ami komolyan elősegítené az energiafogyasztás csökkentését.
A távhőszolgáltatás primer oldala (hőtermelés és -szállítás) esetén más energiaintenzív
iparágakhoz hasonlóan a fentiekben vázolt, pozitív ösztönzőkre épülő megállapodási
rendszer alkalmazása elképzelhető. A távhőszolgáltatás más iparágakhoz képest gyengébb
anyagi helyzete miatt itt valószínűleg komolyabb támogatásokra lenne szükség a rendszer
hatékony működtetéséhez. A rendszer kialakításánál olyan megoldásokat kell azonban
alkalmazni, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fogyasztók is részesedhessenek a
megállapodás nyújtotta előnyökből. A szekunder oldalon (házon belüli fűtési rendszerek)
jelenleg nem látunk lehetőséget önkéntes megállapodásra. Itt a nagyszámú, alacsony
fizetőképességű fogyasztó önkéntes megállapodásokkal nem szabályozható, és önerőből
képtelen a szükséges fejlesztések (lakások, házak szigetelése, fűtési rendszer korszerűsítése)
végrehajtására is. A teljes távfűtési rendszer érdekeltségi, finanszírozási, támogatási
rendszerének átalakítása során lesz érdemes végiggondolni, hogy érdemes-e önkéntes
megállapodásokat alkalmazni a szekunder oldalon. Ebben az esetben is tárgyalópartnerként
elsősorban a távhőszolgáltatók jönnek szóba.
A közlekedés területén a külföldi példák nem bizonyultak sikeresnek. Magyarországon a
járműgyártásban szinte alig van lehetőség fejlesztésre. A másik fontos terület, ahol komoly
fejlesztésekre lenne szükség a közúti fuvarozás, azonban ez az ágazat alacsony szinten
integrált, jelentős eredmény nem várható egy önkéntes megállapodási rendszertől. Önkéntes
megállapodások kialakítására a mobilitás-menedzseri rendszerek kialakítása területén
látunk lehetőséget, elsősorban a pozitív ösztönzésre építve.
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Az önkéntes megállapodások megítélésünk szerint nem alkalmasak az energiatermelés, -
szállítás, -elosztás hatékonyságának növelésére a szolgáltatók érdekeltségi viszonyainak
befolyásolásán keresztül. Erre más szabályozási eszközök lehetnek alkalmasak

3.4 Javaslatok az energetikai vonatkozású önkéntes megállapodások
gyakorlati bevezetésének előkészítésére

Az ipari energiahatékonyság területén önkéntes megállapodások alkalmazását a fentieknek
megfelelően tehát pozitív ösztönzőkre támaszkodva tartjuk elképzelhetőnek, más
szabályozóeszközök kiegészítőiként. A bevezetés előkészítésének egyik következő lépése
tehát az lehet, hogy áttekintsék az energiahatékonyság növelésére rendelkezésre álló
állami forrásokat és az elosztás jelenlegi konstrukcióit, ezek hatékonyságát. Az önkéntes
megállapodások rendszere ezek működési hatékonyságát emelheti. Célszerűnek tartjuk, hogy
a megállapodások lehetőségét ne csak a legnagyobb cégeknek ajánlják fel.
További fontos lépés a rendszer előkészítése érdekében első lépésben a legnagyobb
energiafelhasználók körében felmérést végezni, hogy milyen módon látnák
bevezethetőnek a megállapodások rendszerét és milyen megoldásokat tartanak
ösztönzőnek. A rendelkezésre álló kimutatások alapján be kell határolni azt, hogy mely
vállalati kör jön szóba a megállapodások alanyaként, a finanszírozási háttér ismeretében. A
konkrét megoldások esetében ügyelni kell arra, hogy az állami források elosztása hatékony
legyen, a támogatások externális hasznai meghaladják az újraelosztás társadalmi költségét.
Lényeges különbség az általunk javasolt hazai lehetőség és a mintának tekintett svéd rendszer
között, hogy nálunk a kialakítás során nem csak a proaktív iparágakat kell megcélozni, hanem
a nagy energiafogyasztókat is, hiszen az energiahatékonyság növelésére nálunk nincs olyan
komoly ösztönző, mint Svédországban az energiaadó.
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