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Az előadás tematikája

• Az NFM klímapolitikai feladatai

• Klímapolitikai aktualitások ipari szemmel
– Hazai jogszabályi változások

– Párizsi Megállapodás

– EiT konklúziók

– Uniós tervezetek

– Piaci Stabilitási Tartalék

• Az EU ETS 2021-2030. közötti IV. kereskedési időszakára 
vonatkozó tárgyalások, fókuszban az ingyenes kiosztással

• Kérdések és válaszok
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Az NFM klímapolitikai feladatai

• A 2014. év közepén lezajlott szervezeti változások óta az NFM

Klímapolitikai Főosztálya:

• A Statútum-rendelet (152/2014. (VI. 6.) Korm. Rendelet) 115. § (1)

bekezdés f) pontja alapján a klímapolitikai jogszabályalkotás felelőse

• 2012. évi CCXVII. törvény 37. § (5) bekezdése értelmében felelős az

Európai Unió 2030-as klíma- és energiapolitikai keretrendszerének

végrehajtásáért, alap- és kompenzációs elemeinek szakmai

kidolgozásáért és megvalósításáért

• Továbbá: az ENSZ égisze alatt zajló tárgyalásokon való részvétel,

jelentéstételi kötelezettségek teljesítése, a Nemzeti Éghajlatváltozási

Stratégia kidolgozása, nemzetközi klímafinanszírozás, újabban LIFE

klímapolitikai pályázatok



4

Hazai jogszabályi változások: 2016. során eddig 

lezajlott változások
• A Párizsi Megállapodás ratifikációja: 2016. évi L. törvény

• 2016. júniusi csomag: módosult a 2012. évi CCXVII. Törvény

(Ügkr. tv.), a 2007. évi LX. Törvény (Éhvt.): Piaci Stabilitási

Tartalék átültetése, F-gázok, kisebb pontosítások

• 2016. július 2-án módosult a 410/2012. (XII. 28.) Korm. Rendelet

(Ügkr. Vhr.): kibocsátási engedélyek módosítása, egyes ingyenes

kiosztásra és jogkövetkezményekre vonatkozó szabályok

pontosítása, fűtőértékek módosítása, 3 MW-os kivételszabály stb.

• 14/2015. (II. 10.) Korm. Rendelet (F-gázokkal kapcsolatos

tevékenységek végzése) is módosult idén
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Tervezett hazai jogszabályi változások

• 2016. októberi szakmai csomag: módosítani tervezzük a 2012. évi

CCXVII. törvényt (Ügkr. tv.), a 2007. évi LX. törvényt (Éhvt.), a

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendeletet (Ügkr. Vhr.) és a 295/2012.

(X. 16.) Korm. rendeletet: a hatósági feladatok egyértelműsítését

célzó intézkedések, a hitelesítők szakképzése, kisebb pontosítások

• A közigazgatási és társadalmi egyeztetés lezárult október 7-én

• Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Főfelügyelőség további sorsa a hatósági integrációt követően: a

T/11907 számú törvénymódosítás zárószavazása október 12-13-ára

van ütemezve a Parlamentben
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A Párizsi Megállapodás

• A 2015. november 30. és december 12. között Párizsban megrendezett
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye Részes Feleinek 21.
Konferenciáján (COP21) hozta létre 195 ország

• Új globális, minden Részes Fél részére jogilag kötelező klímavédelmi
egyezmény

• Kiotói Jegyzőkönyvet váltja fel, a tervek szerint a 2020-at követő
időszakban.

• Legfőbb célkitűzése, hogy a globális felmelegedés mértékét legfeljebb 2
°C alatt tartsa, erőfeszítéseket téve arra, hogy az a 1,5 °C-ot ne haladja
meg.

• A Részes Felek által tett kibocsátás-csökkentés vállalások betartása és
azok 5 évenkénti felülvizsgálata

• A fejlett és fejlődő országok közötti közös, de megkülönböztetett
felelősség elve (tehát az egyes országoktól eltérő mértékű kibocsátás-
csökkentést várnak).
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A Párizsi Megállapodás: résztvevők és hatályba 

lépés
• A Megállapodást a legnagyobb kibocsátók közül már többen is

ratifikálták: az Egyesült Államok, Kína, India, Kanada, Brazília

• Nem igaz már az a korábbi állítás, hogy az EU egyedül van a
klímaváltozás elleni harcban!

• Az Európai Unió és Magyarország 2016. október 5-én helyezte
letétbe a ratifikációs okmányát

• A Megállapodás a tervezettnél jóval hamarabb, 2016. november 4-én
hatályba lép, bár a legtöbb Részes Fél vállalása csak 2021-től
kezdődik

• (2020-ig: a Kiotói Jegyzőkönyv Dohai Módosításának ratifikációja
viszont elakadt)
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A Párizsi Megállapodás jelentősége az ipari 

versenyképesség szempontjából
• A Megállapodás során tehát az egyes országok különböző szintű

vállalásokat tesznek és azt különböző eszközökkel érik el

• Nem jött létre az ipari és energiatermelő létesítményekre vonatkozó

egységes kvótapiac

• Nincs globális karbonár

• Az egyes országok klímapolitikájának ipari versenyképességet

befolyásoló hatása tehát csökkent, de nem tűnt el teljesen

(legalábbis 2030-ig nem)

• Az EU ETS reformja során tehát tekintettel kell lenni az ipari

versenyképességre is.
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A EU 2030-as klíma- és energiapolitikai 

csomagja
• Az Európai Tanács (EiT) 2014. október 23-24-i következtetései

határozzák meg: 1990-hez képest 2030-ig uniós szinten vállalt 40%-
os kibocsátás-csökkentés, 27%-os megújuló energia-arány,
energiahatékonyság 27%-kal (30%)-kal való növelése BAU-hoz
képest

• 2021-2030. évekre

• Ez az Európai Unió vállalása a Párizsi Megállapodásban

• EU ETS: 43%-kal kell csökkentsék a kibocsátásaikat 2005-höz
képest 2030-ig

• Nem-ETS (ESD/ESR): 30%-kal kell csökkentsék a kibocsátásaikat
2005-höz képest 2030-ig

• LULUCF bevonása a cél teljesítésébe
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Az EiT következtetéseinek ETS-vonatkozásai

• Lineáris csökkentési tényező 2,2%-ra nő

• Az ingyenes kiosztás fennmarad a szénszivárgás elleni védelem

biztosítása érdekében, a referenciaértékek frissítésre kerülnek, a

kiosztás jobban kell kövesse a termelést

• A szénszivárgás által fenyegetett ágazatok leghatékonyabb

létesítményeit ne terhelje indokolatlan költség

• A NER300 program Innovációs Alap néven, az ipari alacsony

kibocsátású innovációval kibővített hatállyal, 400 millió egység

értékben fennmarad

• 10c derogáció fennmarad, Modernizációs Alap létrehozása

• Aukciós keret elosztása – az aukcionált egységek aránya nem

lehet kevesebb a III. kereskedési időszakbeli aránynál



11

A 2030-as csomaghoz kapcsolódó jogszabályi 

javaslatok

• EU ETS: 2015. július 15-én jelent meg a 2003/87/EK Irányelv

módosítására vonatkozó javaslat

• 2016. július 20-án kerültek bemutatásra az Erőfeszítés-megosztási

Rendeletre (Effort Sharing Regulation, ESR) és a LULUCF-re

vonatkozó rendeletre vonatkozó javaslatok.

• E javaslatok a 2021-2030. közötti évekre vonatkozó szabályokat

adják meg.

• A három dosszié még nyitott, a tárgyalások folyamatban vannak.
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Piaci Stabilitási Tartalék (MSR)

• 2015/1814/EU európai parlamenti és tanácsi határozat – már

hatályos! 2019-től működik

• A cél az EU ETS-ben a piaci fölösleg miatti alacsony kvótaárak

emelése a piaci többlet kezelése révén

• A problémát piaci alapon közelíti meg – mennyiségi szabályozás

• Ha az összes piaci többlet 833 millió egység fölött – az adott évben a

tagállamok által aukcionálandó mennyiségből kivon a többlet 12%-

ának megfelelő mennyiséget

• Ha az összes piaci többlet 400 millió egység alá kerül: a tartalékból

felszabadul és aukcionálásra kerül 100 millió egység

• A backloading 900 millió egysége és az iparnak ki nem osztott (NER

maradék, bezárás, éves változások) egységek a tartalékba kerülnek
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Az EU ETS Irányelv módosítása – a tárgyalások 

menete az Európai Tanács alatt
• A bizottsági javaslat alapján a szakértői szintű tárgyalások 2015.

szeptember 7. óta tartanak az Európai Tanács alatti

Környezetvédelmi Munkacsoportban (WPE) – eddig 17 alkalommal

• Miniszteri szinten, a Környezetvédelmi Tanács két alkalommal

tárgyalta eddig (2015. október, 2016. június)

• A szlovák elnökség a 2016. december 19-i Környezetvédelmi

Tanácson lehetőség szerint általános megközelítést akar elérni.

• A lassú haladás oka:

o egyes tagállamok még mindig nem rendelkeznek végleges

állásponttal (DE, ES, IE)

o Nagyon összetett dosszié, sok a vitás pont
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Az EU ETS Irányelv módosítása – a tárgyalások 

menete az Európai Parlament alatt

• Jelentéstevő: Ian Duncan (brit, Konzervatívok és Reformerek)

• Elsődleges: az EP Környezetvédelmi, Közegészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Bizottságának (EP ENVI) véleménye

• Osztott felelősségben: Ipar, Kutatás és Energiaügyi Bizottsága
(ITRE; jelentéstevő a svéd Fredrick Federley (liberális))

• ITRE álláspontjáról október 13-án szavaznak

• Az EP álláspontjáról az EP ENVI 2016. december 8-án tervez
szavazni az ITRE álláspontjának figyelembe vételével

• A plenáris szavazás előreláthatóan 2017. február 27-én lesz (ha
szükséges)

• Trilógusok az Európai Tanáccsal

• végső elfogadás 2017. közepén ???
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EU ETS: a hazai álláspont kialakítása
• Az NFM Klímapolitikai Főosztálya határozza meg

• Ipari és energiatermelő érdekelt felekkel való konzultáció alapján

o írásbeli kérdésekre való válaszadás révén (széles körben vagy
csak az érintettel konzultálva)

o az érdekelt felek által megküldött állásfoglalások alapján

o személyes egyeztetések során (a bejelentkező szervezetekkel)

• Társszervek észrevételeinek figyelembe vételével (a legtöbb
észrevétel a kiosztásért felelős Nemzetgazdasági Minisztériumtól
érkezett)

• Kvótapiaci elemzések figyelembe vételével

• Saját szaktudás alapján, a Kormány politikai prioritásainak
figyelembe vételével

• Az Európai Tanács október 23-24-i következtetéseinek döntéseit
nem vitatjuk (pl. 2,2%-os lineáris faktor)
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EU ETS: a rendszer felépítése

• A rendszer logikája hasonló lesz a mostanihoz

• Az új arányok a bizottsági javaslat szerint:

• Az összes egység 57%-a kerül aukcionálásra

o Ezen belül 2% a Modernizációs Alap

o 55%-ot elosztanak a tagállamok között (ennek 10%-át
szolidalítási alapon)

o 10c derogáció: a jogosult tagállamok a saját aukciós keretük
rovására

• 43% az ingyenesen kiosztható egységek mennyisége

o Ebből 400 millió egység elkülönítésre kerül az Innovációs Alap
számára (+50 millió MSR egység 2020 előtt)

• Az új belépő tartalék külön: MSR (legalább 250 millió db) és IV.
időszakbeli ki nem osztott egységek
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Az aukció és az ingyenes kiosztás aránya

• Az EiT következtetetései szerint az aukcionált egységek aránya nem
lehet kevesebb a III. kereskedési időszakbeli aránynál

• A III. időszakbeli aukcionált egységek arányát 57%-ra tette a
Bizottság, beleértve az eredeti szándék szerint 2020-ban
aukcionálásra kerülő maradék egységeket (MSR-be kerülnek)

• Magyar álláspont: az EiT döntése miatt nem látunk mozgásteret az
arány megváltoztatására

• Az, hogy az új belépő tartalék nem a IV. időszakbeli kiosztható
egységmennyiségből kerül elkülönítésre, az ipar számára kedvező
fejlemény

• Az ingyenesen kiosztható egységek összmennyisége tehát az EiT
döntése nyomán korlátozott!
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Az ingyenes kiosztást meghatározó elemek
• Az egyes létesítmények számára ingyenesen kiosztható egységek

mennyisége, létesítményrészenként meghatározva és összegezve:

Kiosztás = BM * HAL * CLEF * CSCF

• BM: ágazatra jellemző referenciaérték (benchmark)

• HAL: múltbeli tevékenységi szint (a bázisidőszak éveinek átlagos
termelése – historical activity level)

• CLEF: értéke attól függ, az ágazat szerepel-e a szénszivárgási listán
(carbon leakage exposure factor)

• CSCF: ágazatközi korrekciós tényező (új belépők és egyes hőtermelő
létesítmények esetén ehelyett a lineáris csökkentési tényező kerül
alkalmazásra)

• A bizottsági javaslat szerint BM és HAL kétszer frissül: 2021-2025
és 2026-2030.
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Ágazatközi korrekciós tényező

• Azért létezik, mert az ingyenesen kiosztható egységek mennyisége

korlátos: az alulról építkező rendszerben ez véd, hogy ne lépjük túl a

maximális mennyiséget, teljesen nem lehet kiiktatni
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Az ágazatközi korrekciós tényező elkerülése
• Az ETS logikája ellen hat: a leghatékonyabb létesítmények

kiosztását is csökkenti

• Ha már kiiktatni nem lehet, válasszunk olyan szabályokat, amik
szükségtelenné teszik az alkalmazását

• Mitől függ?

o BM-től: a frissítés révén BM alacsonyabb lesz; módszertantól
függ, mennyivel

o HAL-tól: a gazdasági válság miatt lecsökkent termelés lassan áll
helyre az ETS ágazatokban

o A szénszivárgási lista hosszától: a bizottsági javaslat szerint jóval
rövidebb lesz a mostaninál

• A bizottsági javaslat szerint, ha egy évben a kiosztás kisebb, mint
amennyi lehetne, azt eltartalékolják a későbbi évekre CSCF ellen

• Egy elemzői konferencia szerint a bizottsági javaslat szerint értéke
nulla lesz, és felesleges egységek sem maradnak – bizonytalan
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Referenciaértékek (BM) frissítése

• Éles vita a Bizottság által javasolt flat-rate és a valós adatgyűjtésen

alapuló újraszámolás hívei között

• Bizottsági javaslat: a Nemzeti Végrehajtási Intézkedések (NIMs)

adatok alapján végezné el a frissítést: az ágazatokat a technológiai

fejlődés szerint besorolná 3 kategóriába, ami szerint a BM-et évi

0,5%-kal, 1%-kal, illetve 1,5%-kal csökkennek a 2007-8-ban

meghatározott értékhez képest 2008 és a releváns periódus közepe

(2023 és 2028) közti időszakra – 2*5 évre konstans értékek

• Bizottsági javaslat: kis adminisztratív teher, de a valóságtól

elrugaszkodott eredmény („álcázott CSCF”)

• A III. időszakban alkalmazott módszer: egy külön adatgyűjtés révén

kapott adatok alapján, a létesítmények leghatékonyabb 10%-ának

átlagából adja meg az ágazatra jellemző BM-et

• Magyar álláspont: az újraszámolást támogatjuk, két alkalommal
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A termelési adatok (HAL) és a kiosztás
• A Bizottsági javaslat szerint kétszer kellene elkészíteni a Nemzeti

Végrehajtási Intézkedéseket – (a kiosztást megalapozó,
létesítményrész-szintű termelési és kibocsátási adatokat tartalmazó
lista) – 2018. szeptember 30.???, illetve 5 évvel később

• Az így megállapított mennyiséghez képest továbbra is lenne éves
változás-bejelentés, tehát változhat a kiosztás

• Újdonság a javaslatban: jelentős termelés-növelés esetén is
igényelhető többlet-kiosztás az új belépő tartalékból, a működés
részleges beszüntetésének tükörképeként (százalékos küszöbértékek
– az küszöbérték még nincs meghatározva)

• Előny: az 5 éves perióduson belül a termelés változása nem
befolyásolja CSCF értékét

• Magyar álláspont: a jelenlegi küszöbértékeket kiegészíteni egy
75%-125% párral; vagy ha a termelés és kiosztás ennél is jobb
közelítése a cél, áttérés a dinamikus (évente meghatározott)
mennyiségű kiosztásra – adminisztratív terhek
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Szénszivárgási lista a Bizottság javaslata szerint
„(1) Azoknál az ágazatoknál és alágazatoknál, amelyekben a harmadik országokkal
folytatott kereskedelem intenzitásának – ami a harmadik országokba irányuló
kivitel és a harmadik országokból származó behozatal összértékének és az EGT-piac
összméretének (az éves forgalom és a harmadik országokból történő teljes behozatal
összegének) hányadosa – és kibocsátási intenzitásuknak (kg CO2-ben mérve,
osztva bruttó hozzáadott értékükkel euróban) a szorzata meghaladja a 0,2-t,
fennállhat a kibocsátásáthelyezés veszélye. Ezek az ágazatok és alágazatok egészen
2030-ig térítésmentes kiosztásban részesülnek annak a mennyiségnek a 100%-ára,
amelyet a 10a. cikk alapján elfogadott intézkedéseknek megfelelően határoznak meg.

(2) Azok az ágazatok és alágazatok, amelyekben a harmadik országokkal folytatott
kereskedelmük intenzitása és a kibocsátási intenzitásuk szorzata meghaladja a
0,18-at, bevonhatók az 1. bekezdésben említett csoportba egy, a következő
kritériumokat alkalmazó minőségi értékelés alapján:

a) az érintett ágazatokban, illetve alágazatokban működő egyes létesítmények milyen
mértékben tudják csökkenteni kibocsátási szintjeiket vagy villamosenergia-
fogyasztásukat;

b) a jelenlegi és várható piaci jellemzők;

c) a haszonkulcs, mint a hosszú távú beruházási vagy áttelepítési döntések lehetséges
mutatója.”
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Szénszivárgási lista a Bizottság javaslata szerint

• A szénszivárgási listán szereplő ágazatok a bizottsági javaslat szerint

100%-os szinten (CLEF=1) kapnának ingyenes kiosztást

• A többi ágazat a bizottsági javaslat szerint 30%-os szinten

(CLEF=0,3) kapnának ingyenes kiosztást – 2020-ig erre a szintre

csökken a kiosztásuk a hatályos szabályok szerint

• A Bizottság feltételezése szerint nagyjából 50 ágazat lenne jogosult a

listára kerülni az új kritériumokkal

• Csak NACE (TEÁOR) szinten lehetne a listára kerülni, PRODCOM

és CPA nem

• A lista nem változna 2021-2030. között, így nem kell rá tartalékot

képezni és kisebb lesz CSCF
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Szénszivárgási lista

Többlépcsős / többcsoportos szénszivárgási lista (tiered approach):

ez az angol-francia-szlovák-cseh javaslat differenciálást vezetne be a

szénszivárgási listán belül, így csökkentve CSCF alkalmazásának

esélyét (pl. CLEF lehetne 1; 0,8 és 0,6 is a fenti szorzat függvényében)

Magyar álláspont:

• Támogatjuk a 100% és 30%-os kiosztási szinteket

• Nem támogatjuk tiered approach-ot

• A minőségi értékelés határát szélesebben kell meghatározni

• NACE-nél alacsonyabb szinten (PRODCOM) is lehessen felkerülni

a listára

• Lista módosításának lehetősége
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Indirekt költségek kompenzációja

• Az áram árában továbbhárított ETS kvótaköltségek pénzbeli

kompenzálása a szénszivárgás elleni védelem jegyében

• Ma tagállami hatáskör annak eldöntése, hogy az adott tagállam

kíván-e adni kompenzációt vagy sem – a tagállamok többsége nem

ad, egyes tagállamok igen

• A Bizottság javaslata fenntartaná a jelenlegi állapotot, azaz

opcionális lenne

Magyar álláspont:

• Ez költségvetési kérdés, tehát tagállami hatáskörben kell maradnia

• A hazai vállalatok számára könnyebbséget fog jelenteni, hogy Paks

2. átadása és a megújuló energiaforrások terjedése miatt kisebb lesz

az árammixben az olyan áram aránya, amit kvótaköltség terhel

• Szabályok tovább harmonizálhatóak
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Kis kibocsátók kihagyhatósága

• Szintén tagállami kompetencia, jelenleg 7 tagállam él vele

• A bizottsági javaslat szerint továbbra is tagállami hatáskörben marad

• Egyenértékű intézkedések követelményei – csak az adminisztratív

terheken könnyít, a kibocsátás-csökkentést ugyanúgy ösztönöznie

kell

• A kikerülő létesítmény átkerül az ESR hatálya alá

• CSCF szempontjából könnyebbség (bár nem nagy mértékű)

Magyar álláspont:

• Támogatjuk, 5 évente szeretnénk dönteni róla

• Emelt küszöbértéket támogatunk (25.000 tCO2e/év helyett 50.000

tCO2e/év)
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Egyéb témák az EU ETS vitában

• Adminisztratív egyszerűsítés: nyomonkövetés egyszerűsítése a

könnyen kezelhető létesítmények számára, egységek opcionális

automatikus visszaadása, kibocsátási engedély periodikus

felülvizsgálatának törlése, éves határidők módosítása, tartalék

áramgenerátorok kivétele stb. Magyarország elsőt kivéve a többit

támogatja vagy maga vetette fel.

• Felülvizsgálati záradék az ambíció szintjére és az ingyenes kiosztás

szintjére (több tagállam javaslata): Magyarország nem támogatja

• A vitában jelentős kérdések a 10c derogáció, az Innovációs Alap, a

Modernizációs Alap, a delegált és végrehajtási jogi aktusok is

• Egyéb tagállami felvetések: széndioxid-belefoglalási mechanizmus,

kvótaár-folyosó, erdészeti egységek, szénszivárgási lista geológiai

kritériuma. Magyarország e négy közül egyiket sem támogatja.
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Kérdések és válaszok
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Köszönöm a figyelmet!


