Oktatófilm 2. A természeti-erőforrás kvóta
Ez a dokumentum több információt tartalmaz, mint amit egy forgatókönyvben megjeleníteni
szükséges, bővebb hátteret ad, amelyből tetszőlegesen meríthet a szerző.
A természeti erőforrás kvótarendszer egy logikusan felépített, ám összetett rendszer, melynek
hosszútávon jelentős kedvező környezeti és gazdasági hatásai lehetnek. A mechanizmust
környezetvédelmi civil szervezetek dolgozták ki, és lobbymunkát folytattak annak hazai bevezetése
érdekében. Ez a lobbymunka 2010 során majdnem sikerrel járt egy éghajlatvédelmi
kerettörvénybe építve, ám a jogszabályt a parlament az ellenlobby tevékenységének
köszönhetően végül nem fogadta el. A javaslat azóta sem vesztett aktualitásából, ezért ebben a
kampányban szeretnénk bemutatni.
Feladat: a hétköznapi ember számára jól érthető módon bemutatni, hogy miért van szükség a
kvótarendszerre, illetve szituációkon keresztül megmutatni, hogy mi a működési elve és formája,
valamint milyen hasznokkal járhat.
Társadalmi és környezeti szempontokat mérlegelve nem érdemes azon elmélkedni, hogy meddig
elég még a Föld mélyében felhalmozott fosszilis energiakészlet. A fosszilis energiaforrások
elégetése és felhasználása ugyanis nemcsak a források elapadásával, hanem számos, egyre
nyomasztóbb környezeti és társadalmi problémával is jár.
Hazánk sajnos nem jár az élen sem az energia hatékonyabb felhasználása, sem a megújuló
energiaforrások kihasználása terén. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy nálunk nem divat az
energiahatékonyság. Fogyasztói mintázatunkban fokozatosan közelítünk a fejlett nyugat-európai
országok mintáihoz, ahelyett, hogy az ő hibáikból tanulva lerövidítenénk a tanulás folyamatát és
újszerű, intelligens megoldásokkal állnánk elő.
Filmünkben egy javaslatot szeretnénk bemutatni, amely átformálhatja az energiáról való
gondolkodásunkat és vele energiafogyasztási szokásainkat is.
Jól ismert, hogy Magyarországon magasak az energiaárak az emberek átlagjövedelméhez képest,
amit az energiaszegénységen mérhetünk le. Magyarországon a háztartások 80 százaléka
energiaszegény, azaz jövedelmének több, mint 10 százalékát, átlagosan pedig ennek dupláját
fordítja energiaszámlák kifizetésére. Energiafelhasználási csapdáról beszélhetünk: a szegény
családok rossz energiahatékonyságú fűtése, lakása, berendezései magas energiaszámlákat
eredményeznek, tovább rontva az egyébként is nehéz megélhetést; másrészt a rossz jövedelmi
viszonyok kizárják, hogy képesek legyenek energiatakarékosságot eredményező beruházások
finanszírozására.
Magyarország ugyan nem tartozik a magas egy főre jutó energiafogyasztással, vagy széndioxidkibocsátással rendelkező országok közé, ám mégis magasabb az egy főre jutó fogyasztás és
kibocsátás, mint a világátlag.
Az energiafogyasztás tekintetében 2007-ben a világátlag 1,82 toe/fő volt (1 toe 1 tonna nyers
kőolajból származó energia). Magyarországon ez 2,66, az OECD országaiban 4,64, Kínában 1,48
toe. Ha a világ egy főre jutó energiafogyasztását tekintjük, akkor egy magyar másfélszer fogyaszt
többet egy átlagos világpolgárnál. Dél-Ázsiában 0,21, Afrikában 0,11 ez az érték.
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A fosszilis energiafelhasználás számos környezeti kockázattal és terheléssel jár, közülük talán
legismertebb az éghajlatváltozás. A legtöbb tudományos nézet, amelyet pl. a világ számos
klímakutatóját felölelő Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) is képvisel, az éghajlatváltozás
okaként a légkörben felgyülemlett üvegházhatású gázokat (ÜHG) teszi felelőssé.
Mivel az emberiség folyamatosan növeli az energiafelhasználást, pl. az utóbbi negyven évben
megduplázta azt, ezért a légkörbe kibocsátott ÜHG mennyisége is nő, aminek egyértelmű
következménye ezen gázok légköri koncentrációjának növekedése.
Azzal azért érdemes tisztában lennünk, hogy Magyarország kis mértékben járul hozzá a globális
éghajlatváltozáshoz, hiszen részünk a teljes ÜHG kibocsátásban tizedszázaléknyi. Mi tehát egyedül
nem tudjuk megmenteni Földünk éghajlatát, de sok más okunk van arra, hogy igyekezzünk
okosabban felhasználni az energiát. Ilyenek a helyben keletkező közvetlen környezetszennyezések
(mint a városi közlekedés légszennyezése, vagy a rosszul szigetelt épületek egyedi épületfűtésének
szennyezőanyag kibocsátása), illetve a túlzott energia felhasználás gazdasági terhei.
A Magyar Természetvédők Szövetsége és civil partnerei ebben a helyzetben egy szabályozó
eszközt javasolnak, amely egyaránt csökkentené a környezeti terheket, igazságosabbá tenné a
társadalmat, és átalakítaná a gazdaságot oly módon, hogy az fenntarthatóan bánjon
erőforrásaival.

Az eszköz így nézne ki:
1. Minden fogyasztó (magánember, intézmény, vállalat) kap egy éves fosszilis-energia
felhasználási jogot, ún. erőforrás kvótát. A kvóta a mérhető energiafogyasztásokra vonatkozik,
mint elektromos áram, gáz és üzemanyagok. A háztartások esetében a kvóták a háztartásban élők
száma szerint kerülnek kiosztásra, úgy, hogy egy főre eső értékek kerülnek meghatározásra.
2. Az évente kiosztásra kerülő kvóták összes mennyisége évről évre kis mértékben csökken, míg
teljesen el nem fogy. Ez biztosítja, hogy az energia termelők és fogyasztók egyre jobban
takarékoskodjanak az energiával, illetve a fosszilis energiahordozókat megújulókkal helyettesítsék.
3. Minden fogyasztónak van egy elektronikus elszámolási rendszere, energia-hitelkártyája,
amelyet a kvótákat kezelő szervezet bocsát ki, és amelyre rákönyveli év elején a felhasználható
energiamennyiséget. Ugyanerre a kártyára könyveli el az energiaszolgáltató a fogyasztott energia
mennyiségét is, amelynek eredményeként folyamatosan követhető a kártya egyenlege.
4. Amennyiben év végén a kártyán maradtak még kvóták, azt a felhasználó átválthatja egy
fizetési eszközre, kvóta-pénzre, amely egy pénzhelyettesítő, és amellyel vásárolhat a
környezetbarát áruk és szolgáltatások piacán. Amennyiben nem marad felhasználható kvótája, és
nincs fedezete a fogyasztásainak, úgy kvótákat kell vásárolnia a kvótát kezelő szervezettől.
5. A környezetbarát áruk és szolgáltatások piaca egy olyan „zöld” piac, ahová mindenki beléphet,
akinek a termékét egy erre szakosodott minősítő szervezet megfelelően környezetbarátnak tartja.
Az etikai szabályok elve, hogy a piacon történő gazdasági tevékenységek a közjót szolgálják azáltal,
hogy egy létező áru/eljárás/szolgáltatás kisebb környezeti-társadalmi terheléssel valósul meg. A
környezetbarát elvárás alapja a kevesebb anyag és energiafelhasználás, a hulladékok
minimalizálása, és a toxicitás kizárása az egész életciklusban. Vásárlóként az léphet fel a piacon, aki
kvóta-pénzzel rendelkezik.
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6. A különböző szereplők, pl. környezetbarát termékeket előállító vállalkozások, vagy minden
fogyasztó, az energiatakarékosságot célzó beruházásaikhoz kamatmentes, de visszatérítendő
kölcsönt kapnak egy ún. visszatérülő alapból. Az alapot csak addig kell feltölteni, amíg a
visszatérítésből nem töltődik fel magától. A visszatérítés ideje függ attól, hogy milyen mértékű a
megtakarítása a felhasználónak. Olyan gyorsan kell visszafizetni a kölcsönt, amilyen mértékben a
takarékosság során megtérül.
7. A rendszer negyedik lába a támogató szolgálat, amely széleskörű tervezői, életviteli, szakmai és
szociális támogatást nyújt a keletkező megtakarítások ésszerű felhasználásához, egyben növeli a
magas hozzáadott értékkel történő foglalkoztatást.

Mit várunk egy ilyen rendszertől?
A rendszer gazdasági jelentősége az, hogy hosszú távon, az energiahatékonyság által növeli
országunk versenyképességét, mivel hatékonyabban, alacsonyabb költséggel állíthatunk majd elő
egységnyi gazdasági értéket. Környezeti hozadéka, hogy mivel folytonosan csökkenti a fosszilis
energia-felhasználást, ezért ezzel arányosan csökken a széndioxid kibocsátás is.
A fosszilis energiaforrások felhasználásának csökkentése, és azok helyettesítése megújuló, hazai
energiahordozókkal, mérsékli, majd megszünteti az ország energiafüggőségét a külső forrásoktól.
A kvótarendszer „számláját” a társadalomnak azon tehetősebb rétege fizeti, amely az átlagosnál
több erőforrást fogyaszt, így társadalmi szempontból segít felszámolni a szociális igazságtalanságot
és szegénységet. Azok a fogyasztók, akik életvitelük miatt (vagy mert szegények, és/vagy környezet
tudatosak) kevés fosszilis energiát fogyasztanak, eladhatják megtakarításaikat és környezetbarát
termékekre válthatják. Ezzel további megtakarításokat érhetnek el, amire szükségük is van, hiszen
az ő kvótáik is évről évre csökkennek.
A kvótarendszer bevezetése révén az emberek rádöbbenek arra, hogy a környezeti erőforrások
alapvető fontossággal bírnak az életükben, ezért majd megbecsülik a környezetet és nő a
környezet-tudatosság.
A rendszer jelentősen élénkíti a gazdaságot azáltal, hogy a visszatérülő alap kamatmentes hitelt
biztosít a környezetbarát termékek beruházásaihoz, illetve fogyasztásához.
Az intézkedés bővíti a magas hozzáadott értékkel rendelkező tervezői, monitorozói
tevékenységeket, bővíti a foglalkoztatást.
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