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Az értekezés összefoglaló áttekintése

I. AZ ÉRTEKEZÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉSE

I.1. A KUTATÁS ELŐZMÉNYE, AZ ÉRTEKEZÉS CÉLKITŰZÉSE

Az éghajlatváltozás előzményeit, okait és következményeit évtizedek óta már sokan
vizsgálták. A kutatások, az eredmények a társadalom szélesebb rétegeit foglalkoztatják,
hisz mindannyian érezhetjük a klímaváltozás következményeit. Az elemzésekben nemcsak
az éghajlati anomáliákat vizsgálják szerte a világon, de gazdaságpolitikai,
társadalompolitikai, sőt etikai kérdések is a figyelem középpontjába kerültek. Környezetgazdaságtani, közgazdasági kutatások sora foglalkozott és foglalkozik az éghajlatváltozást
kiváltó tevékenységekkel, ezek korlátozásának vagy szabályozásának következményeivel.
A kutatási terület egyedülálló abból a szempontból, hogy a klímaváltozás kezelése több
együttes tényező eredményeként lehet hatásos. Ezen tényezők egyike az üvegházhatású
gázok kibocsátóinak emisszió-korlátozása.
A kibocsátás-korlátozás során a vállalkozások meghatározott mennyiségű emissziós joghoz
jutnak. Ennek az új termelési tényezőnek a beazonosítását, mérését választottam kutatási
területként. Megoldatlan kérdésként kell vizsgálnunk helyét, szerepét, értékét a
vállalkozások pénzügyi kimutatásaiban, figyelemmel az érdekhordozók eltérő információ
igényére. Sem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok, sem a nemzeti szabályzók
nem adnak egyértelmű iránymutatást a beszámolók készítőinek, a vállalkozások
vezetőinek. Több mint egy évtizedes oktatói, szakmai tapasztalat birtokában
meggyőződésem, hogy a szabályzók felhasználói nem tudnak – vagy nem mernek – egy
olyan új termelési tényezőt beazonosítani, mérni, melyhez hasonlóval még nem
találkoztak. Mindemellett nemcsak az emissziós jog megjelenítése problémás, de fel kell
mérni az emissziós jog adta lehetőségeket a vállalkozások befektetési stratégiájában, illetve
elemezni kell értékváltozásának hatását a vagyonra és a finanszírozási lehetőségekre.
Kutatásom ezekre a problémákra fókuszált. Munkám során olyan javaslatokat fogalmaztam
meg, melyek nem csak a számviteli leképezéshez, értékeléshez nyújtanak segítséget,
hanem figyelembe veszik az éghajlatváltozásból eredő társadalmi felelősségvállalás
kérdését is.
A disszertáció középpontjában az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerének
(European Union Emission Trading Scheme – EU ETS)1 számviteli kezelése áll.
Bemutatom a rendszerben működő mechanizmusokat, elhelyezem az emissziós jogokat a
vállalkozások pénzügyi beszámolóiban, felkutatom az azokhoz kapcsolódó értékelési
alternatívákat.

1

A disszertációban előforduló idegen szavak és kifejezések jegyzéke az 1. számú Függelékben
összefoglalóan is megtalálható.
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Az értekezés összefoglaló áttekintése

Értekezésemben
1. áttekintem az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerének működését,
hatását az üzemeltetők befektetési, beruházási döntéseire,
2. rávilágítok arra, hogy az emisszió-kereskedelem jelenlegi szabályozása nem
támogatja a hozzá kapcsolódó vagyoni elemek pénzügyi beszámolóban történő
leképezését,
3. bemutatom, hogy a kibocsátás-kereskedelmi rendszer egyes mechanizmusaiból
származó kibocsátási egységek kezelése nem egységes az egyes államok, az egyes
üzemeltetők pénzügyi beszámolóiban,
4. igazolom, hogy a jelenleg érvényben lévő szabályzórendszerekből nem vezethető le
olyan megoldás, amely a pénzügyi beszámolók érdekhordozóinak
információigényét megfelelően elégíti ki,
5. javaslatot teszek olyan ajánlások megfogalmazására, amelyek nemcsak
egységesíthetik a kibocsátási egységek kezelését, értékelését, hanem az
üzemeltetők által készített jelentések hitelesítési folyamatában is hasznosnak
bizonyulhatnak.

I.2. AZ ÉRTEKEZÉS SZAKIRODALMI HÁTTERE

A disszertáció készítése során végig az a cél vezérelt, hogy olyan megállapításokra,
eredményekre jussak, melynek mérhető hasznossága van a szabályozás kidolgozói, a
szabályozásban résztvevő vállalkozások érdekhordozói és ezáltal az egész társadalom
számára.
Munkám során áttekintettem és elemeztem az emisszió korlátozás közgazdasági
racionalitását, létjogosultságát. Megvizsgáltam, hogy a fenntarthatósági elméletek
(Fleischer 2006), (Turner 1999) mit mondanak a gazdasági folyamatok természetéről,
valamint a természeti környezet gazdasági folyamatban betöltött szerepéről. Az ökológiai
közgazdaságtan képviselői szerint a szennyezőanyag kibocsátás nem kivételes esemény,
hanem a gazdasági tevékenység szerves része (Costanza, et al. 1997), (Ropke 2004). Ezzel
szemben a környezet-gazdaságtani modellek hatékonysági problémaként kezelik a
környezetszennyezést, annak megoldására mindenképpen valamilyen piaci szabályzó
eszközt ajánlanak (Málovics és Bajmócy 2009).
A piaci kudarcok következtében a társadalom nincs az optimális helyzetben. Az
üvegházhatású gázok emissziója nyilván nem szüntethető meg, de vizsgálható a
szennyezés elfogadható mértékének meghatározása, gazdaságilag optimális szintre való
csökkentésének lehetősége (Bator 1958).
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A neoklasszikus közgazdaságtan elmélete szerint a cél nem az externália megszüntetése,
hanem annak internalizálása (Gustafsson 1998), (Gowdy and Erickson 2005). Az állami
beavatkozás szükségessége mindig is vitára adott alapot a kutatók között. Egyes
vélemények szerint az állami beavatkozás csökkenti a társadalmi költségeket, javítja a
megoldások hatékonyságát (Stevenson 1992), (Varian 2003). Az emisszió-szabályozás
esetén azonban mérlegelni kell a különböző érdekhordozói körök igényeit az optimális
szennyezéssel kapcsolatban, emellett a termelők és érdekcsoportjaik eltérő
erőviszonyokkal eltérő nyomást tudnak gyakorolni a szabályzókra. A tárgyalások során
kialakuló egységes emissziós adó tehát ábránd (Coggins and Swinton 1996), (Sovern
2009), (Kerekes és Szlávik 2003).
Az elméletek másik csoportja szerint legtöbbször nincs szükség állami beavatkozásra, mert
a piac magától is eléri a társadalmi optimumot (Coase 1960). Ebben az esetben azonban a
költségvetésben nem keletkezik bevétel, nincs forrása a kibocsátást csökkentő
gazdaságpolitikai döntéseknek.
Az emisszió szabályozása azonban nemcsak ez utóbbi miatt indokolja az állami
szerepvállalást. Az üvegházhatású gázok kibocsátása nagyon sok fogyasztót érint, ezért
csakis állami közreműködéssel szabályozható. A kibocsátás-csökkentés hagyományos
módja a központilag meghatározott kibocsátási plafon, amit minden érintettnek teljesítenie
kell. Ennek megfelelő hatékonyságát gátolja az állam információhiánya az érintettek
költségfüggvényeiről, egyesek könnyedén megfelelnek a követelményeknek, mások
azonban gazdaságilag ellehetetlenülhetnek, ha betartják a követelményeket (Nahorski and
Horabik 2008).
A kibocsátás-korlátozás leghatékonyabb eszközkombinációja az externális költségek
beépítése melletti technológiai innováció erősítése, majd emellett a társadalom
tudatformálása. Az externália internalizálása együtt kell, hogy járjon a piaci
mechnizmusokra épülő kibocsátás-kereskedelmi rendszerrel (Coggins and Swinton 1996),
(Ürge-Vorsatz és Novikova 2008).
Az éghajlatváltozás elleni nemzetközi küzdelem már 1972-ben elkezdődött, de a tényleges
megállapodásra 1997-ig várni kellett, amikor Kiotóban megállapodtak a fejlett országok
emisszió-csökkentési vállalásaiban. A Kiotói Jegyzőkönyv 2005-ben lépett életbe, melyet
169 állam ratifikált, egyetértve az emisszió-csökkentés kötelezettségével.
Az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszere a kiotói vállalások betartását és a
globális innovációt célzó nyílt rendszer. A Kiotói Jegyzőkönyv az azt aláíró államokra
vonatkozik, az Európai Unió kereskedelmi rendszere az Unió államainak területén
működő, a szabályozás hatálya alá tartozó vállalkozásokra. Ezek a vállalkozások kötelesek
szén-dioxid kibocsátásukat a nemzeti kiosztási tervben meghatározott határérték alatt
tartani. A megfelelés a „buborék-politika” elvei alapján valósulhat meg. Azon
vállalkozások, akik a számukra engedélyezett kibocsátási szint alatt tartják emissziójukat,
feleslegüket eladhatják azoknak a vállalkozásoknak, akik nem tudnak megfelelni a
követelményeknek. Technikailag a szabályozásban résztvevő vállalkozások az államtól
emissziós kvótákat kapnak, melyekkel a megfelelési időszak végén el kell számolniuk. Az
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emissziós jogok kereskedelme mellett a szabályozásban működik a Kiotói
Jegyzőkönyvben meghatározott másik két projektalapú mechanizmus is, amikor is
emisszió-csökkentést eredményező beruházás hajtható végre másik iparilag fejlett vagy
fejlődő országban. Ekkor az igazolt kibocsátás-csökkentés kvótáit a befektető hazaviheti,
és azokkal saját nemzeti rendszerében elszámolhat.
Az emissziós jogok számviteli leképezésének szükségességét igazolja, hogy a World
Business Council for Sustainable Develpoment 2004-ben megfogalmazott egy ajánlást,
melyben az üvegházhatású gázokhoz kapcsolódó nyilvántartási rendszer szükségességére
hívja fel a figyelmet (WBCSD 2004). A szabvány kidolgozása az akkori „legjobb
gyakorlatnak” megfelelően készült el, de abban csak a jelentéskészítési kérdésekre
koncentráltak, nem szabályozták az ahhoz kapcsolódó ellenőrzési folyamatokat. Az
International Accounting Standards Board 2003-ban közreadta a kibocsátási jogokról szóló
értelmezés tervezetét, de jogos kifogások miatt azt 2005-ben visszavonták. Az évek során
több állásfoglalás született ennek okairól és a számviteli leképezés szükségességéről, de
megoldási javaslat azóta sincs. Több tanulmány igazolja, hogy a szabályozásban
résztvevők lehetetlen helyzetben vannak. Az International Emissions Trading Association
2007-es felmérése 26 hiteles, az Európai Unió területén működő nagyvállalat számviteli
gyakorlatát vizsgálta. A tanulmányból kiderül, hogy az emissziós jogok kezelésének
kulcsfontosságú területein teljesen eltérő gyakorlatot követnek a cégek. Emellett a
tanulmány mellett megvizsgáltam 21 európai állam számviteli és adójogszabályait az
emissziós jogokhoz kapcsolódóan, ez is nagyon színes képet mutat.
Mindezek alapján megállapítottam, hogy a kibocsátási egységek megjelenése a pénzügyi
beszámolóban ellentmondásos, nem ad lehetőséget az összehasonlításra, nem biztosít
releváns információkat az érdekhordozók számára. A megjelenő információk eltérően
befolyásolják a befektetési döntéseket, a likviditási adatokat, és félrevezetik a pénzügyi
információk felhasználóit.
Ahhoz, hogy igazán hiteles megoldást tudjak adni a számviteli leképezésre, először
megvizsgáltam az emissziós jogok mérleg- és beszámolóképességét (Baricz 1990),
(Schildbach 2006). A mérlegképességi kritériumok igazolása után, a tagolástani és
értéktani elméleteknek megfelelően elhelyeztem az emissziós jogokat a jelenlegi
szabályozási követelményeket alapul véve a pénzügyi kimutatásokban.
Vizsgáltam mindezeket nemcsak az üzemeltetők – tehát az emissziós jogok birtokosai,
hanem a tőkepiaci befektetők szempontjából is. A visszavont nemzetközi értelmezés csak
az üzemeltetőkre fókuszált, a nemzetközi és nemzeti szabályzók nem kezelik az emissziós
jog szerteágazó jellemzőit a befektetők szempontjából. Az érvényben lévő szabályzó
valamennyi vetületét górcső alá vettem, tehát az emisszió kereskedelem mellett a
projektalapú mechanizmusokból származó egységek tagolástani és értéktani jellemzőit is
vizsgáltam.
Megadtam az érvényben lévő nemzetközi szabályzókból levezethető megoldást, majd az
emisszió-korlátozás hazai jogszabályi környezetének felmérése után levezettem a
Számviteli törvény szerinti megoldást is. Vizsgáltam a kibocsátásokhoz kapcsolódó
15

Az értekezés összefoglaló áttekintése

jelentések hitelesítési folyamatát, ennek összefüggését a pénzügyi kimutatásokkal. A
hitelesítési folyamat standardizálásához kapcsolódóan olyan javaslatokat fogalmaztam
meg, melyekkel elkerülhető az egységekkel történő többszörös elszámolás.

I.3. A KUTATÓMUNKA SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

Kutatómunkám tudományágak közötti határterületen mozog. Az emissziós jogok pénzügyi
kimutatásokban történő leképezéséhez nem volt elegendő a pénzügyi-számviteli
szakismeretem, fel kellett eleveníteni a közgazdaságtani tanulmányaimat is. Mindehhez
hozzá kellett kapcsolni a környezet-gazdaságtani elméletek tanulmányozását,
feldolgozását.
Az európai emissziós piacok működése 2005-től indult élesben. A 2005 és 2007 közötti
időszak az Európai Bizottság szerint is a „csinálva tanulás” időszaka volt. A 2008-tól
induló második fázis egybeesik a Kiotói Jegyzőkönyv első kötelezettségvállalási
időszakával. Szinte minden szabály kiforrta magát, és a szabályozásról is kiderült, hogy
nem múló fellángolás. Egy ilyen fiatal szabályozó eszköz sok lehetőséget, de sajnos sok
buktatót is rejt magában. Az eltelt idő alatt született tanulmányok, szakpolitikai
vélemények, kutatási eredmények korlátos volta jelentős terhet jelentett.
A kutatás módszertani alapja a közgazdaságtani, környezet-gazdaságtani és
számvitelelméleti szakirodalom kvalitatív feldolgozása, az elméletek összevetése. Ezek
összegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása teremtette meg annak lehetőségét, hogy
ésszerű következtetéseket, hipotéziseket fogalmazzak meg. Felkutattam és feldolgoztam a
témához kapcsolódó nemzetközi és hazai szakirodalmat. Áttekintettem, elemeztem az
emissziós piacok jogszabályi környezetét, beleértve az Európai Unió irányelveit,
rendeleteit és a nemzeti szabályzókat is.
Nemzetközi környezetvédelmi és számviteli szakmai szervezetek kibocsátáskorlátozáshoz, emissziós piacok működéséhez kapcsolódó ajánlásait, irányelveit
vizsgáltam és elemeztem. Ezek többek között: IPCC, ENSZ, OECD, Európai Bizottság
irányelvei, határozatai, World Resources Institute és a World Business Council for
Sustainable Development ajánlása, az IASB, FASB, ISAE standardjai, FERC, IETA
javaslatai.
Összegyűjtöttem azokat az adatokat, amelyek az Unió államainak nemzeti
szabályzataira vonatkoznak, ezzel is alátámasztva következtetéseimet.
Feldolgoztam, és összehasonlítottam a nemzetközi számviteli szabályzókból (US GAAP,
IFRS, Európai Unió által befogadott standardok) és a nemzeti számviteli
szabályrendszerből levezethető megoldásokat. Esettanulmányokat dolgoztam ki annak
szemléltetésére, hogy az emissziós jogokhoz kapcsolódó számviteli leképezés anomáliái
milyen eltéréseket okozhatnak a pénzügyi kimutatásokban.
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Az emissziós jogok hazai szabályozásának szakpolitikai eredményeit, a jogosultságok
számviteli leképezését, a bennük rejlő befektetési lehetőségek kihasználását egy
empirikus kutatással támasztottam alá. A Nemzeti Kiosztási Lista alapján valamennyi
érintett vállalkozását megkerestem, majd minden üzemeltetőnek és forgalmazónak
elküldtem egy kérdőívet, tehát a vizsgálatom reprezentatívnak tekinthető, nem történt
semmilyen szűrés, válogatás. A kérdőívek eredményeit statisztikai módszerek segítségével
feldolgoztam (a PASW Statistics programcsomag felhasználásával).
A kérdőíves felmérés eredményeit további interjúkkal támasztottam alá, ezek eredményeit
szintén beépítettem a következtetéseimbe.

I.4. AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE

A disszertáció két jól elkülöníthető egységre osztható.
Az első szerkezeti egységben célzottan áttekintem és rendszerezem kutatási témám elméleti
hátterét. A dolgozat tézisekre épülő összegfoglalása (első fejezet) után az üvegházhatású
gázok légkörbe jutásának mint externáliának a környezet-gazdaságtani kapcsolatrendszerét
tekintem át, majd bemutatom azokat a szabályzókat, melyekkel be lehet avatkozni ezekbe a
folyamatokba. Az elméleti háttér áttekintés elengedhetetlen a rendszer működésének
megértéséhez, a problémák beazonosításához. A második fejezetben az emissziókereskedelem létjogosultságának közgazdasági magyarázatával foglalkozom, majd a
kibocsátási egységeket, mint éghajlatvédelmi eszközöket elemzem. Ezen belül külön is
megvizsgálom az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerét, majd bemutatom a
kibocsátási egységekhez kapcsolódó magyarországi jogszabályi kereteket.
A második szerkezeti egység foglalkozik a pénzügyi beszámoló tartalmával, mindazokkal a
szabályzókkal, amely a megfelelő számviteli kezelés levezetését elősegítik. Górcső alá
veszem az üzemeltetőket, a befektetőként megjelenő pénzügyi vállalkozásokat. Bemutatom
a kvótakereskedelmi rendszer működéséhez kapcsolódó számviteli előírásokat.
A harmadik fejezetben levezetem azt a megoldást, amely az Európai Unió által
befogadott számviteli standardokból következik. Javaslatot teszek az állami leosztásból
származó egységek és a projektalapon megszerzett egységek értékelésére és bemutatására.
A befektetők és a tőkepiaci szereplők szempontjából is elemzem a számvitelei
standardokat, kiemelten kezelve a hozzájuk tartozó határidős ügyleteket, ezáltal az
egységek valós értékének meghatározását is.
Mindezeket a szempontokat figyelembe veszem akkor is, amikor a negyedik fejezetben
magyar Számviteli törvényből és az érvényben lévő szabályzókból levezethető megoldást
keresem. Megvizsgálom a kibocsátások hitelesítési folyamatát, majd javaslatot teszek a
hitelesítési folyamat eredményeként megszülető jelentés elkészítésének szabványosítására.
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A negyedik fejezet végén bemutatom a magyarországi üzemeltetőknél végzett felmérésem
eredményét is.
Az értekezés lezárasaként a kutatás további irányaira teszek javaslatot.

I.5. A KUTATÁS EREDMÉNYEI, TÉZISEK

Disszertációmban elemeztem, hogy a kibocsátás-kereskedelmi rendszer mint környezetgazdaságtani szabályzó megvalósítja-e célját, másrészt bemutattam és igazoltam, hogy a
szabályozás által létrehozott új termelési tényező értékkel rendelkezik, melynek
bemutatása szükséges és indokolt a pénzügyi kimutatásokban.
Az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszere (EU ETS) kockázatokat és
lehetőségeket is teremt az érintett vállalkozások számára. A rendszer abszolút korlátokat
szab az energiaszektor, az olajfinomítók, a cementgyárak, a vas- és acélgyárak, az üveg- és
kerámiagyárak, valamint a papír- és cellulózgyárak berendezéseinek szén-dioxid
kibocsátására vonatkozóan.
A piac potenciális résztvevői a befektetők is, akik spekulációs céllal kereskedhetnek,
hozzájárulva a likviditás növeléséhez. A magánszemélyek és környezetvédelmi
szervezetek környezetvédelmi céllal vásárolhatnak, hisz az általuk megvett, majd
véglegesen töröltetett jogok alapján már nem lehet üvegházhatású gázt kibocsátani.
Hasonló keresletet támaszthatnak a globális klímaváltozás ellen tenni kívánó intézmények
is, amelyek megvehetik a saját kibocsátásuknak megfelelő jogosultságokat a piacon,
később szintén töröltetve azt.
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának kereskedelmében résztvevő, az emissziós piacon
kellően tájékozott és kezdeményező társaságoknak nagyobb esélyük van arra, hogy
minimalizálják a megfelelőséggel kapcsolatos költségeket és maximalizálják a
részvényeseknek biztosított értékeket (Langford 1998).
A szén-dioxidot egy projekt egyik pénzügyi összetevőjeként kell kezelni és így kell
felmérni a benne rejlő lehetőségeket (Homeyer 2001), (Burtraw, Palmer, et al. 2002). A
piacra lépőknek a kibocsátási egységet mint új termelési tényezőt kell azonosítani, majd
-

számszerűsíteni kell a vállalkozásra ható következményeket, többek között a
korlátozott kibocsátás során előállítható termékeket és szolgáltatásokat, azok
pénzügyi hatásait és a technológiai fejlesztések lehetőségeit,

-

fejleszteni kell a nyilvántartási és beszámolási rendszereket, át kell alakítani a
monitoring és az adatszolgáltatás eljárásait,

-

a kibocsátási jogok értékét és a szén-dioxid kibocsátáshoz kapcsolódó költségeket
fel kell vennie a vállalat kockázatkezelési rendszerébe,
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-

új vállalati stratégiákat kell kialakítani a benchmarking, a kereskedelem, a
projektfejlesztések és a technológia átalakítása területén,

-

újra kell gondolni a hitelesítési folyamathoz kapcsolódó feladatokat, mind a
folyamatos működés, mind a kibocsátás csökkentését célzó projekteknél,

-

elemezni kell a ki nem bocsátott szén-dioxidban mint befektetési lehetőségben rejlő
hozamokat,

-

abban az esetben is ki kell dolgozni a kibocsátási jogokra vonatkozó kereskedési
stratégiát, ha a vállalat csak alkalmanként vásárol vagy ad el jogokat, e stratégiának
magába kell foglalnia a kereskedési pozíció lefedezésére vonatkozó intézkedéseket.

A kibocsátás-kereskedelmi rendszer elsődleges résztvevői ipari vállalatok, melyeknek
tevékenységük végzéséhez elengedhetetlen az új termelési tényező mérése és értékelése. A
tevékenység során felmerült költségek és ráfordítások mint kalkulációs tényezők
befolyásolják a létrehozott termékek és szolgáltatások árát, piaci keresletét, ezáltal a
vállalkozás eredményét és értékét.
Az éghajlatvédelem szempontjából egyre nagyobb jelentőséggel bír a társadalom
tájékoztatása, informálása azokról a folyamatokról, melyek az üzemeltetők üvegházhatású
gáz kibocsátását csökkentik.
A nemzetközi előírások alapján összeállított pénzügyi kimutatások és a magyar Számviteli
törvény szerint készített pénzügyi beszámolók eltérően, és többnyire nem a tényleges
értékükön kezelik az emisszió szabályozásához kapcsolódó kibocsátási egységeket.

1. tézis
A jogosultságok leképezése a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
alapján összeállított pénzügyi kimutatásokban és a magyar Számviteli törvény
szerinti beszámolókban ellentmondásos, egymással összehasonlíthatatlan, nem
biztosít releváns, megbízható információkat az érdekhordozók számára. A
megjelenő információk befolyásolhatják a befektetési döntéseket, illetve a
likviditási és jövedelmezőségi információkat.2

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokat, a hatályos magyar Számviteli
törvényt, a kibocsátás-kereskedelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat elemezve
javaslatot fogalmaztam meg a kibocsátási jog leképezésére mind a nemzetközi, mind a
hazai pénzügyi kimutatásokban. A kibocsátási jog mint vagyoni elem bármelyik piaci
szereplő beszámolójában megjelenhet. A vagyoni elem minősítése és értékelése alapvetően
2

Publikációval alátámasztva Periodica polytechnica Social and Management Sciences
15/2 (2007) 53–57 (megjelent 2009-ben)
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azért térhet el a különböző pénzügyi kimutatásokban, mert a szabályozás összetevői közül
más-más kerül a vizsgálat középpontjába a leképezéskor. Ehhez kapcsolódóan szükséges
egy állásfoglalás, egy értelmezés, amely a piaci szereplőket megfelelő módon irányítja a
vagyoni elem számviteli besorolásakor. Disszertációmban a Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok általános tagolástani és értéktani kritériumai alapján javaslatot
fogalmaztam meg a kibocsátási egységek számviteli leképezésére.

2. tézis
A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Standardok alapján az üzemeltető
-

a kötelezettség fedezetére tartott kibocsátási egységet immateriális eszközként,
bekerülési értéken kell, hogy értékelje,

-

a projektalapú mechanizmusból származó, igazolt kibocsátás-csökkentés
fedezeteként beáramló egységeket a beruházás értékelése után piaci értéken
kell, hogy szerepeltesse.

A forgalmazó, a befektető az egységeket az IAS 2 Készletek standard előírása
alapján kell, hogy bemutassa, de annak értékelése az IAS 39 által szabályozott
valós értéken kell, hogy történjen.
Az előzőek alapján a magyar törvényi előírások átdolgozása javasolt a kibocsátási
egységek tagolástani és értéktani besorolására vonatkozóan.3

Az emisszió-kereskedelmi rendszerben való részvétel feltétele az országok jelentéstételi
kötelezettsége, ennek hiánya kizárást von maga után, azaz kockázatot jelent a
magánbefektetők számára. Az állami kibocsátási jelentések alapját az üzemeltetők egyéni
jelentései alkotják.
Az üvegházhatású gázokhoz kapcsolódó közzétételekhez, ezek hitelesítéséhez
nélkülözhetetlen egy új nemzetközi minőségbiztosítási szabvány elkészítése és nemzetközi
elfogadása (Elliott 1997). Ennek a megszületésében két szakma is érdekelt, a pénzügyiszámviteli ismeretekkel rendelkező könyvvizsgálói, és a technológiai, ipari folyamatokat
ismerő hitelesítői szakma.
A közzététel során valamennyi olyan adat nyilvánosságra kell, hogy kerüljön, amely az
üzemeltető kibocsátás-kereskedelmi stratégiájára, éghajlatvédelmi intézkedéseire
vonatkozik (Simnett, Nugent and Huggins 2009).
Az egyes államok jogszabályai összhangban a nemzetközi előírásokkal meghatározzák a
nyilvános adatok körét, de ezeket célszerű lenne kiegészíteni olyan információkkal, amely
nemcsak a gazdasági folyamatokat mutatják, hanem a társadalom valamennyi
3

Publikációval alátámasztva a Vezetéstudomány című folyóiratban (várható megjelenés 2011 második félév)
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érdekeltjének igényeit kielégítik. A nyilvánosságra kerülő adatok köréről konkrét és
részletes iránymutatás szükséges, amely következetességével biztosítja az információk
összehasonlíthatóságát.
A kibocsátás-kereskedelmi rendszerek bevezetése kapcsán Stern is arra jutott (Stern
2006.), hogy a határozott és korai cselekvés előnyei lényegesen felülmúlják a nem
cselekvés költségeit. Jelentésének középpontjában az üvegházhatású gáz kibocsátási
stratégiák és a szén-dioxid árazása, illetve a technológiai fejlesztés szerepel. Mindezek
mellé következő lépésként oda kell, hogy kerüljön a közzétételi kötelezettség, amely valós
információkkal látja el a vezetőket, a befektetőket, az üzemeltetők által létrehozott
termékek fogyasztóit és az állami hatóságokat.

3. tézis
A kibocsátási egységek elszámolásához kapcsolódó, az állami kontrollt is szolgáló
hitelesítés folyamatát bővíteni szükséges: a hitelesítés tartalmi kiterjesztésével
ellenőrizni kell, hogy az üzemeltető a különböző mechanizmusokból származó
egységek piaci értékviszonyainak kihasználásával realizált-e valódi kibocsátáscsökkentés nélküli eredményt, különben ez a kvótarendszer társadalmi céljaival
ellentétes hatásokra vezet.4

A nemzeti kormányoknak, a szabályzó testületeknek a kiosztási terv készítésénél
figyelembe kell venni, hogy a legfontosabb cél a fajlagos kibocsátások csökkentésére
ösztönzés, és a kedvezőbb fajlagos kibocsátásokkal történő termelésre való átállás.
A kedvezőbb környezeti mutatókkal, elsősorban kedvezőbb fajlagos szén-dioxid
kibocsátási mutatókkal rendelkező technológiák elterjedését egyrészt maga a kibocsátási
egységek piaca biztosítja, mivel olyan beruházásokra ösztönöz, amelyek a kibocsátási
egységek áránál alacsonyabb egységnyi kibocsátás elhárítási költséggel rendelkeznek,
valamint – az új belépőkre vonatkozó elvárásokon keresztül – ösztönöz a minél
alacsonyabb fajlagos kibocsátással termelő fejlett technológiák meghonosítására. Az
energia-hatékony, alacsony fajlagos kibocsátással járó technológiák által igényelt kevesebb
mennyiségű kibocsátási egység garantált kiosztásán keresztül tovább ösztönözhető, hogy a
termelés eltolódjon az ilyen technológiák irányába.
A térítés ellenében kiosztásra kerülő egységek eladásából befolyó bevételeket olyan
területekre kell fordítani, amely révén üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentés
valósítható meg. A bevételek felhasználásakor célszerű az egy az egyben történő
4

Publikációval alátámasztva: Reizingerné Ducsai Anita: Impact of Emission Rights on the Financial and
Revenue Situation of Operators, in: M. Bennett, C. Jasch, S. Schaltegger, M. Csutora, J. Lukács, Gy. Zilahy,
P. Kaderják, S. Kerekes: Accounting for Climate Change – What and How to Measure, 2011. Budapest, Aula
Kiadó
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felhasználást alkalmazni, azaz mindem kibocsátási egység értékesítéséből befolyó
egységnyi bevétel felhasználásának egy kibocsátási egységnyi üvegházhatású gáz
kibocsátás csökkentést kell eredményeznie.
Megfontolásra javaslom, hogy a különböző kibocsátás-csökkentési potenciállal rendelkező
létesítmények eltérő mértékben járuljanak hozzá a térítés ellenében értékesítésre kerülő
egységek keretéhez.
Érthető a kibocsátók magatartása akkor, amikor a térítés nélküli allokáció mellett
érvelnek, hisz egy olyan tényezővel kell most már számolniuk, amely korábban ingyenesen
állt a rendelkezésükre. Ez az oka annak is, hogy az egyes nemzetek – nem figyelve az
éghajlatvédelmi követelményekre – túlallokáltatják magukat, ezáltal kedvezőbb
versenyhelyzetbe tudják hozni az üzemeltetőket.
Az üzemeltetőnként felmért kibocsátás-csökkentési potenciál, és az ennek megfelelő árazás
éghajlatvédelmi szempontból irreleváns, hisz mindegy, hogy ki csökkenti a kibocsátást, a
lényeg az, hogy az összkibocsátás csökkenjen. Amikor azonban a közgazdasági
racionalitás is előtérbe kerül, dönteni kell nemcsak a kiosztandó kvóták arányáról, hanem
annak áráról is.
Az üvegházhatású gázok kibocsátása egy olyan externália, melynek árazása a piacon
megvalósulhat. Nemcsak az üvegházhatású gáz kibocsátás következményeinek kezelése
értékelhető, hanem a szabályozás során létrehozott termék piaci értéket kap, ezáltal beépül
a termelési értékbe.
A kibocsátási jogok kereskedelme piaci elvek alapján önszabályozóan valósíthatja meg a
kibocsátás-csökkentést. De ez csak akkor működik, ha a kibocsátási jogok mennyisége
megfelelően kerül meghatározásra. Ahhoz, hogy érdemi kibocsátás-csökkenés jöjjön létre,
az alábbi feltételeknek kell teljesülnie (Kardos és Fodor 2006):
-

alacsonyan kell tartani az ingyenesen szétosztott jogokat, ez alapján a termékek ára
tükrözheti annak „szén-dioxid lábnyomát”,

-

koherenciát kell biztosítani az esetlegesen alkalmazott adórendszerrel,

-

hosszú távú tervezhetőség szükséges a nagy beruházási ciklusú iparágak miatt.

Az externális költségek beépítését az árakba, azaz az árak karbonizálásának lehetőségét
vizsgálta egy OECD elemzés. Az energiatermelés teljes költségen történő értékelésén
keresztül elérhető üvegházhatású gáz kibocsátások csökkentésének lehetőségét vizsgálták
(Pálvölgyi 1997.).
A tanulmány három OECD ország MARKAL5 modellje alapján készült. Az externális
költségek meghatározása három lokális légszennyezőanyag részletes határkárainak

5

Technológiák Piaci Elosztásának Modellje: egy alulról felfelé irányuló modell, melyben a technológiák
hatékonyságát elemezték a kínálatra és az energiaátalakításra összpontosítva. Adott volumenű és struktúrájú
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költségbecsléséből származott. Az így kapott költségek hozzáadódtak a termelési
folyamatok önköltségeihez.
A teljes költségen történő értékelésnek a szén-dioxid kibocsátás-csökkentésére kifejtett
hatását a tanulmány pozitívan értékelte. A kárértékek alapján megállapított árnövelő
tételek használatával elért szén-dioxid kibocsátás-csökkenések mértéke 1-10% körüli
értékre tehető, vagyis e szabályok életbeléptetése pozitív hatással lehet a jövőbeni széndioxid kibocsátásokra.
Nem elhanyagolható azonban, hogy a teljes költségen történő értékelésnek negatív hatásai
is lehetnek, hiszen ezáltal nőhetnek a gazdasági költségek és a fogyasztók a növekvő árak
miatt más elsődleges energiahordozóra térnek át, ezzel ronthatják az energiaellátás
színvonalát.
Az árnövelő tételek kivetését úgy is lehet tekinteni, mint a magánjavakra korábban fel nem
számított árak közjavakként megjelenő egyenértékét (Pálvölgyi 1997).
A külső költségek internalizálása visszaszoríthatja a nem hatékony megoldásokat és az
egészségre, az anyagi javakra és a környezetre kifejtett negatív hatások csökkentésével
javíthatja az összjólétet, vagyis a helyesen kiszámított összköltség-növelő tényezők
felszámításának jóléti hatása egyértelműen pozitív. Emellett azonban azt is figyelembe kell
venni, hogy a teljes költségen történő értékelés bevezetése jelentős újraelosztási
következményekkel járhat, illetve ha csak egy országban alkalmazzák, akkor drágábbá
teheti az üzemeltető termékét a máshol létrehozott termékekhez képest.
Nemzetközi üvegházhatású gázok kibocsátási jogainak kereskedelmével a hatékonyság
növekedése, a vonatkozó költségek csökkenése, illetve kellő alkalmazási/szabályozási
rugalmasság érhető el, ugyanis a kibocsátás-csökkentés határköltségei országonként és
kibocsátási technológiákként különbözőek. A kibocsátás kereskedelem azáltal csökkenti a
költségeket, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése ott és akkor történik
meg, ahol az a legkisebb határköltség mellett megvalósítható.

4. tézis
Az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerében a döntően térítésmentes
kiosztás helyett hatékonyabb megoldást jelentene a kvóták közvetlen piaci alapú
allokációja. Ez a tranzakciós költségek csökkentése mellett a termékek,
szolgáltatások környezetterhelésének arányában befolyásolná azok piaci árait.6

energiafogyasztás kielégítését biztosító energiatermelési kapacitások tervezéséhez készült, egy numerikus
optimalizációs modell, amit a Nemzetközi Energiaügynöksége fejlesztette ki.
6
Publikációval alátámasztva : Reizingerné Ducsai Anita: Az emisszió-kereskedelem és a vállalkozások
alkalmazkodása, VEZETŐI SZÁMVITEL – módszertani füzetek, ISSN: 2061-4519, Complex Kiadó, 2010.
november
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A kibocsátás-kereskedelem az üvegházhatású gázok kibocsátását csak akkor csökkenti
érdemlegesen, ha a társadalom tudatformálása mellett megvalósul a valóban szűkített,
ellenérték fejében történő allokáció. Ez kettős hozadékkal jár, hiszen a befolyó bevételeket
egyéb emisszió-csökkentő vagy éghajlatvédelmi beruházásokra lehet fordítani. Az
üzemeltető költségeinek növekedése csak átmeneti, innovációra ösztönöz, az emissziócsökkentésnek azonban hosszú távú, a későbbi nemzedéket is érintő hozadéka van. Az
Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerének távolabbi célkitűzései között szerepel
a szén-dioxid melletti egyéb üvegházhatású gázok bevonása a rendszerbe, valamint a
korlátozás és kereskedelem kiterjesztése egyéb ágazatokra.
A dolgozat további részében igazolom fenti megállapításaimat.
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II. AZ
EMISSZIÓ-KORLÁTOZÁS
KÖZGAZDASÁGI
RACIONALITÁSA, A NEMZETKÖZI ÉS A NEMZETI
SZABÁLYOZÁS LÉPÉSEI

Elsőként egy svéd kémikus - Svante Arrhenius - hívta fel több mint 100 évvel ezelőtt a
szén-dioxid (CO₂) kibocsátás által előidézett légköri felmelegedésre a figyelmet.
A tudósok az elmúlt harminc évben már fokozódó bizonyossággal állítják, hogy az emberi
civilizáció hatására felszabaduló egyes gázok (szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid)
felgyülemlenek a Föld légkörében és a Földről visszaverődő hő elnyelésével fokozatosan
felmelegítik azt. Ez az üvegházhatás, ami idővel a földfelszíni átlaghőmérséklet
növekedését eredményezi.
1. ábra Éves szén-dioxid kibocsátás növekedése az elmúlt 200 évben régiónként

Forrás: http://tjic.com/?p=6754

Az éghajlatváltozás jelentős hatást gyakorol a világ számos országának gazdasági életére
az életminőség alakulására. Jelentős ugyan az éghajlat változásával és hatásaival
kapcsolatos tudományos bizonytalanság, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az
utóbbi évtizedekben észrevehetően megnövekedtek a természeti katasztrófák,
mennyiségileg is, és a pusztító hatások mértékében egyaránt.
Az éghajlatváltozás növekvő kockázata miatt a környezetvédelmi beavatkozások alapja a
foszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése, de
azt is látnunk kell, hogy a gazdaság működésének, a javak megtermelésének szükséges
velejárója az üvegházhatású gázok emissziója.
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A fenntarthatósági elméletek célja annak meghatározása, hogy hogyan lehet megőrizni a
természeti tőke, a környezet értékét a későbbi nemzedékeknek úgy, hogy közben biztosítva
legyen a gazdasági növekedés. A kutatók (Fleischer 2006), (Kerekes 2006), (Turner 1999)
eltérő nézeteket vallanak, s ennek oka alapvetően az, hogy mást gondolnak a gazdasági
folyamatok természetéről, a természet gazdasági folyamatban betöltött szerepéről és a
technológiai változásokról.
Az ökológiai közgazdaságtan képviselőit vizsgáló tanulmányok szerint (Ropke 2004),
(Costanza, et al. 1997) a szennyezőanyag kibocsátás nem kivételes esemény, hanem a
gazdasági tevékenység szerves része, tehát annak szükséges velejárója. Fenntarthatósági
tanulmányok sora foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogy hol van a gazdasági
tevékenységnek az a határa, amit már környezetünk nem tud elviselni7.
Ezzel szemben a környezetgazdaságtani modellek hatékonysági problémaként kezelik a
környezetszennyezést és ennek megoldására mindenképpen valamilyen piaci szabályzó
eszközt ajánlanak (Málovics és Bajmócy 2009).
A piaci kudarcok számos formája közül, a környezetvédelem területén, a külső gazdasági
hatásokkal – externáliákkal - kapcsolatosak a legismertebbek.
A piaci kudarcok miatt nincs a gazdaság Pareto-optimális8 helyzetben, azaz egyesek jóléte
csak úgy növelhető, hogy eközben mások jóléte csökken (Kocsis 2002). A „Paretooptimum” nem egyszerűen piaci egyensúlyt jelent, hanem olyan egyensúlyt, amelynek
révén mindenki „jól jár” (Horváth és Király 2009). Berde és Petró szerint (1995) Pareto
társadalmi optimum definíciója nem mond többet, mint azt, hogy a társadalom Paretooptimális állapotban van, ha egyik tagjának helyzetén sem javítunk úgy, hogy közben egy
másik helyzetén ne rontanánk. A vállalatok üvegházhatású gáz emissziója nyilvánvalóan
távolítja társadalmunkat az optimális állapottól, a termelés, szolgáltatás folyamata nemcsak
az abban résztvevőknek jelentenek költséget illetve hasznot, hanem a környezetszennyezés
révén az egész élő környezetnek. Ebben a helyzetben azonban a jólét egyértelműen
javítható. A vállalatok a tevékenységeik során csak saját költségeikre és jövedelmeikre
koncentrálnak, az erőforrás-allokáció hatékonyságának javításához feltétlen beavatkozás
szükséges.
A környezetgazdaságtani vizsgálódások középpontjában a szennyezés elfogadható
mértékének meghatározása, valamint a gazdaságilag optimális szintre való csökkentésének
lehetőségei állnak.
7

Az ökológiai közgazdaságtani tanulmányokban gyakran megjelenik a gyenge és erős fenntarthatóság
közötti különbségtétel (Málovics és Bajmócy, A fenntarthatóság közgazdaságtani értelmezései 2009). Ezek
mindegyike megegyezik abban, hogy a természeti és a mesterséges tőke viszonyától függ, hogy melyik
érvényesül. A gyenge fenntarthatóság elmélete értelmében a természetes és a mesterséges tőke egymással
alapvetően helyettesítő viszonyban áll. Az erős fenntarthatóság elmélete értelmében a természeti tőke
mesterséges tőkével nem, vagy csak nagyon kis mértékben helyettesíthető. A problémára még visszatérek,
hisz a kiotói mechanizmusok egyike épp azt sugallja, hogy befektetésed – átvitt értelemben – természeti
erőforrást ér.
8
A fogalom Vilfredo Pareto (1843-1923) olasz közgazdásztól származik.
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Ahhoz, hogy tisztában legyünk a kibocsátási jogok kereskedelmének működésével, annak
gazdasági racionalitásával, meg kell vizsgálnunk a környezet védelmét szolgáló szabályozó
eszközök közgazdasági hatásait.

II.1. EXTERNÁLIÁK

A környezet-gazdaságtannal foglalkozó modellek a természet mint erőforrás gazdasági
folyamatban betöltött szerepét elsősorban az externáliák fogalmán keresztül közelítik.
Externáliáról akkor beszélünk, ha egy gazdasági szereplő – termelő vagy fogyasztó –
költségeit, így profitját vagy hasznossági szintjét egy másik gazdasági szereplő
tevékenysége közvetlenül befolyásolja. A közvetlen befolyásolás jelen esetben azt jelenti,
hogy a hatás nem az árrendszer közvetítésével valósul meg.
Egy gazdasági szituációban fogyasztási külső gazdasági hatás érvényesül, ha a fogyasztót
közvetlenül érinti egy másik szereplő termelése vagy fogyasztása (Varian 2003).
Termelési külső gazdasági hatás akkor jelentkezik, ha egy vállalat termelési lehetőségeire
befolyást gyakorolnak egy másik termelő vagy fogyasztó döntései. Ezek kezelésénél,
vizsgálatánál a piacok hiánya okozza a problémát. A környezetszennyezés, az
üvegházhatású gázok kibocsátása az éghajlatváltozáson keresztül egy olyan külső
gazdasági hatás, ami nemcsak egyes termelők és fogyasztók, hanem a Föld valamennyi
jelenbeli és jövőbeli lakója számára hatással van.
A piaci mechanizmusok képesek Pareto-hatékony elosztások elérésére, ha nincsenek külső
gazdasági hatások. Ha ezek jelen vannak, akkor a piac képtelen e hatékonyság irányába
befolyásolni az erőforrás ellátást. Ennek ellenére vannak más társadalmi intézmények mint
a jogrendszer vagy a kormányzati beavatkozások, amelyek ezeket a külső gazdasági
hatások okozta költségeket internalizálják.

II.2. A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS OPTIMÁLIS SZINTJE

A neoklasszikus közgazdaságtan elmélete szerint a cél nem az externália megszüntetése,
hanem azok internalizálása – belsővé tétele, ezáltal elérhető a környezetszennyezés
gazdaságilag optimális szintje (Kocsis 2002). Ekkor a piaci mechanizmus a természeti
erőforrásokat hatékony módon használja, a társadalmi optimum biztosított (Gowdy és
Erickson 2005).
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A környezetszennyezés szabályozásáról szóló elmélet és gyakorlat számos módszert
javasol, illetve alkalmaz a környezetszennyezésből származó társadalmi károk
optimalizálására. E megoldások célja az, hogy a külső gazdasági hatások a vállalat vagy az
iparág szempontjából belsővé váljanak.
A termelők jellemzően figyelmen kívül hagyják a negatív externális hatást, ezért az adott
termékből túl sokat állítanak elő, illetve a termékek ára túl alacsony a társadalmi
szempontból optimális helyzethez képest.
A kibocsátási jogosultságok ingyenes kiosztása sem tereli jó irányba az érintetteket.
Amennyiben a jogosultságok nem képviselnek értéket a vállalkozás számára, az nem fog
beépülni a létrehozott termék vagy szolgáltatás értékébe, a fogyasztás határköltségébe,
azaz a fogyasztók sem érzékelik annak externális hatását. Azt is mondhatjuk, hogy az
állam – bevételek híján – pozitív határköltséggel finanszíroz externália elhárítást (Gergely
és Varró 2004). Természetesen, ha a kibocsátási engedélyek kellően alacsony szintű
üvegházhatású gáz kiáramlást engedélyeznek, akkor a vállalkozás vagy
technológiaváltásra, vagy korszerűsítésre van utalva, esetlegesen a piacon is
megvásárolhatja a hiányzó jogosultságokat. Ezért volt és van mindig óriási vita a
kibocsátási szintek meghatározásáról, illetve arról, hogy mihez képest is kell az adott
gazdaságnak csökkentenie a kibocsátását9.
A cél – közvetve, vagy közvetlenül – a negatív externáliát magában hordozó termék árának
emelése lenne, illetve ezen termék előállításának visszaszorítása arra a szintre, hogy az
megfeleljen a társadalmi optimumnak.

II.3. SZABÁLYZÓ ESZKÖZÖK

Az externáliák társadalmilag optimális szintjének biztosítása érdekében a
környezetgazdaságtan többféle eszközt ajánl. Ezek mindegyike közvetlenül befolyásolja a
termelőt, vagy a költségeit növeli vagy adminisztratív módon szabályoz.
Ez utóbbiakat, vagyis a szennyezésre vonatkozó adminisztratív eszközöket vagy normákat
nem megfelelő hatékonyságuknak köszönhetően a környezetgazdaságtani gondolkodás
nem különösen támogatja (Gustafsson 1998). A közgazdászok körében a piaci
közgazdasági eszközök a népszerűbbek, ezekkel az internalizálás bekövetkezhet a termelés
vagy a szennyezés megadóztatásával (Pigou), a tulajdonjogok átrendezésével (Coase),
illetve a szennyezési jogok piacának létrehozásával (Málovics és Bajmócy 2009.).

9

Magyarország számára a kibocsátási szint csökkentését az 1985-87-es évekhez képest határozták meg, ez
még az ipari nagyüzemek működési idejének vége volt. A vállalt 6%-os csökkentés teljesítése így nem jelent
nagy kényszert az ország és lebontva a vállalkozások számára.
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1. táblázat A környezetszennyezés szabályozása

A környezetszennyezés szabályozása
A szennyezés mennyiségét A szennyezés mennyiségét
a piac szabja meg
az állam szabja meg
Közvetlen szabályozó
Pigou
A szennyezés árát az állam
eszközök (normák,
adók, elhárítási támogatások
szabja meg
szabványok)
Coase
Szennyezési jogok piaca
tulajdonjogok
A szennyezés árát a piac
(buborékpolitika, cap and
meghatározása, jogi
szabja meg
trade)
felelősség
(Kocsis 2002)
Amennyiben az állam a szennyezés árát és annak mértékét egyaránt közvetlenül
szabályozza, a piaci mechanizmus számára semmilyen mozgástér nem marad. Ha továbbra
is a piacra bízzuk a szennyezés árának és mennyiségének szabályozását, az állam a
háttérben marad. A vegyes megoldások esetén, vagy a szennyezés nagysága vagy a
szennyezésért fizetendő ár meghatározása marad a piacra.

II.3.1. Pigou-i adó
Pigou szerint (idézi Varian (2003)) ha a szennyezőnél a szennyezőanyag-kibocsátási
költség nulla, akkor eltekintünk a szennyezést elszenvedő költséghatásától. A helyzet
javítható, ha biztosítjuk, hogy a szennyezést elkövető a tevékenység valós társadalmi
költségeivel számoljon. Ez a legegyszerűbben úgy valósítható meg, hogy adót vetünk ki a
szennyezést okozó termelőre.
Tételezzük fel, hogy a szennyező anyag egységét egységnyi adóval sújtjuk. Ekkor a
szennyező profitmaximalizálási feladata (Az összefüggés Hal. R. Varian (Varian 2003) 32.
fejezete alapján.):
max
,

−

( , )−

( , ), melyben a a kibocsátott
alakba írható, ahol az „a” vállalat költségfüggvénye
termék, x pedig a kibocsátott szennyezőanyag mennyisége. A függvényben p a kibocsátott
termék ára, t pedig a kibocsátott szennyezőanyagot sújtó adó.
A profitmaximalizálási feltételek a
-

( , )

( , )

= 0,

-t=0

egyenletekkel adottak, ahonnan t =

( , )

.
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Ezt az adófajtát Pigou-féle adózásnak nevezzük. A Pigou –féle adóval az a probléma, hogy
az adó megállapításához tudnunk kell a szennyezés optimális mértékét. Ha azonban
tudomásunk lenne a szennyezés optimális mértékéről, akkor egyszerűen megmondhatnánk
a szennyezőnek, hogy mennyit termeljen, és egyáltalán nem lenne szükség ara, hogy
adózással bonyolítsuk a helyzetet (Varian 2003). Mások szerint (Pataki, Bela és Kohlheb
2003.) a gazdaságpolitika feladata ennek megoldása, és az un. Pareto-hatékony javulást
elérve a társadalmat a korábbinál magasabb jóléti szintre juttatja. „Ekként a piac kudarca
fölszámolható, az erőforrások felhasználásának hatékonysága javítható, a szennyezést
okozó termelés vagy a fogyasztás szintje a társadalmilag optimálisra csökkenthető, s maga
a környezet szennyezése is társadalmilag optimális szintre kerül” (Pataki, Bela és Kohlheb
2003.).
A pigou-i adó tulajdonképpen egy árat ad egy társadalmilag értékes jószágnak, nincs
torzító hatása, ha mértéke jól van megállapítva. Az adó működése azonban már több
tanulmányban megkérdőjeleződött (Boda és Pataki 1995), (Coggins and Swinton, The
price of pollution: A dual approach to valuing SO2 allowances 1996), (Sovern 2009.). Az
emisszió szabályozást vizsgáló Krugman szerint (2004) a fosszilis adó (cap and dividend)
jelentős bizonytalansági tényezőt hordoz magában azzal, hogy nem látható előre pontosan,
mennyi lesz az ágazatok kibocsátása.
Mindezeken túl fennáll az információs asszimetria, azaz a szabályzó hatóság nem
rendelkezik elegendő információval a termelők határköltségét illetően, a termelők pedig
nincsenek tisztában azokkal a károkkal, amelyet a tevékenységük a társadalomnak okoz.
A szennyezés optimális szintjének meghatározása természetesen ábránd. Más az optimális
szintje annak a termelőnek, aki profitot termelő kibocsátásait csak üvegházhatású gáz
kibocsátásával tudja elérni, a technológiaváltás vagy termékszerkezet átalakítás nála
lehetetlen. Megint más az optimális szintje annak a mezőgazdasági termelőnek, akinek az
üvegházhatású gázok okozta éghajlatváltozás évről évre megtizedeli a termését, és a sort
folytathatnánk az állammal, a szennyezést okozó üzem közelében lakókkal és így tovább.
A gazdaságpolitikai döntéshozók nehéz helyzetben vannak. Nekik ugyanúgy mérlegelniük
kell a különböző érdekhordozói körök igényeit az optimális szennyezéssel kapcsolatban.
Mindezek mellett a termelők és az érdekcsoportjaik eltérő erőviszonyokkal bírnak, és így
eltérő nyomást tudnak gyakorolni a szabályzókra.
Az emisszió mint külső gazdasági hatás problémája azért lép fel, mert a szennyezőanyag
kibocsátója nem számol a kibocsátás értékével, annak ára zérus, pedig az emberek
hajlandóak lennének fizetni azért, hogy a kibocsátási szint csökkenjen. Társadalmi
szempontból a szennyezési kibocsátás árának negatívnak kell lennie.
Pigou felvetésének elméleti jelentősége vitathatatlan, de néhány feltételezése nem helytálló
(Kerekes és Szlávik 2003):
-

tiszta piaci versenyt feltételez,
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-

-

-

feltételezi, hogy egységnyi termelés egységnyi szennyezéssel jár, nem veszi
figyelembe a felhasznált nyersanyagok, az alkalmazott technológia, a termelési
környezetből eredő különbségeket,
termelésre kivetett adóban gondolkodik, holott nyilvánvaló hogy az alternatív
technológiák különböző károsanyag kibocsátással járnak,
a szennyezés nagyságának mérése, a szennyezés okozta kár nagyságának
meghatározása a gyakorlatban sokszor lehetetlen, illetve magas költségekkel
jár,
egyes esetekben a kivethető adó sokszorosan meg kellene, hogy haladja az adott
termékféleség határköltségét.

Az externáliákat Viner is vizsgálta (idézi (Kerekes és Szlávik 2003, 84. o.)), osztályozása
szerint különbséget kell tennünk technológiai és pénzügyi externália között. A szén-dioxid
emisszió technológia következménye. A pénzügyi és a technológiai externáliák mellett
Bator (Bator 1958)10 és Head (idézi (Kerekes és Szlávik 2003, 85. o.)) megkülönbözteti a
közjavakhoz és a magánjavakhoz kötődő externáliákat. A közjavakhoz kimerülő és
korlátlanul rendelkezésre álló külső hatások kapcsolódnak.
A nem kimerülő externáliákra tipikus példa a szennyezett levegő. Azt, hogy adott esetben
kimerülő externáliáról van szó, úgy dönthetjük el, hogy megvizsgáljuk osztható-e az
externália és kizárható-e valaki a fogyasztásból.
A környezetbe kerülő szennyező anyag a kémiai természetétől, illetve a befogadó
közegben uralkodó körülményektől függően többféleképpen viselkedhet. A legtöbb
környezetszennyezés flow, azaz szétoszló típusú, ezért nem véletlen, hogy a környezetgazdaságtan elmélete ezekre a flow típusú szennyezőkre került kidolgozásra.
Amikor az externália internalizálásával foglalkozunk, a Pareto-optimum szempontjából a
problémát az jelenti, hogy az externália nagysága a szennyező és a szennyezést elviselő
áldozat szempontjából különbözőnek adódik, mivel a két szereplő Pareto-hatékony állapota
nem rangsorolható (Berde és Petró 1995). Ez az asszimetria egyetlen piaci ár
alkalmazásával feloldhatatlan, hisz ha a beszedett adót kifizetjük az externália
elszenvedőjének egyáltalán nem biztos, hogy hatékony állapotot idézünk elő. A korábban
már említett optimális szint nem egyezik meg, következésképpen az okozott és az
elszenvedett kár értéke sem mérhető azonos mércével.

II.3.2. Coase tétele
A környezetszennyezés csökkenti a társadalmi jólétet, ezért logikusnak tűnhet azt
gondolni, hogy a szennyezés maradéktalan megszüntetése a cél. A neoklasszikus
közgazdaságtan szerint azonban nem a szennyezés megszüntetése a cél, hanem a
szennyezés gazdaságilag optimális mértékének az elérése. Létezik az externáliának egy

10

http://opim.wharton.upenn.edu/~sok/papers/b/Bator-market-failure.pdf
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optimális nagysága, amely társadalmi méretekben maximálja a hasznok és a költségek
különbségét (MAKK 2001.).
Ronald Coase, Pigou-val szemben azt állítja, hogy nincs szükség állami beavatkozásra,
mert a piac magától is eléri a társadalmi optimumot, ha a tulajdonjogok vagy a
rendelkezési jogok meghatározottak, tehát függetlenül attól, hogy ki rendelkezik a
tulajdonosi jogokkal, alku útján a rendszer eléri a társadalmi optimumot (Coase 1960).
Coase nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a szennyeződés ugyanolyan mértékű
csökkentése érdekében nem mindig a szennyezőre kell kivetni adót, esetenként a
károsultnak kell fizetni a szennyezőnek azért, hogy csökkentse emisszióját11.
Az elmélettel szembeni legtöbb kifogás azért fogalmazódott meg, mert ha a piac ilyen
működését feltételezzük, akkor a költségvetésben nem képződik bevétel, nincs forrása a
szennyezést, a kibocsátást csökkentő gazdaságpolitikai döntéseknek, bár javára írják a
kisebb társadalmi ráfordításokat.
Coase tételének azonban van még néhány buktatója, hisz az alku lebonyolításának
költségeit figyelmen kívül hagyja, a szennyező és a kárt elszenvedő egyezségére alapozza
elméletét, de egy ilyen helyzet sohasem kétszereplős. Elméletileg sem számol a
tárgyalások költségeivel, melyek az externália jellegétől függően magasabbak lehetnek az
alku útján létrejövő optimálisnak gondolt helyzet hasznánál. Tételének feltételezése a
szabad verseny, ami a gyakorlatban nem létezik (Kerekes és Szlávik 2003), (Sovern 2009).
A fentiek ellenére a kormányzati beavatkozás feleslegességéről szóló elméletnek mégis
van jelentősége, és a szennyezési jogok piacának elméleti alapjait is Coase tételében
kereshetjük. Ez akkor is igaz, ha erre a szennyezési jogok piacának amerikai létrehozói
sehol sem hivatkoznak12.
A továbbiakban megvizsgálom a kibocsátási jogok piacának létjogosultságát, majd bemutatom
annak működését.

11

Valami hasonló történik az emissziós jogok ingyenes állami leosztása esetén is, a kérdést a következőkben
még vizsgálom.
12
Az úgynevezett „plafon és kereskedelem” – Cap and Trade programok a leggyakrabban előforduló piaci
mechanizmusok. Az Egyesült Államokban került legelőször kidolgozásra ennek kezdeti változata, majd
lokálisan bevezetésre került (Stevenson 1992). Az 1990-ben elfogadott és hatályba lépett amerikai Clean Air
Act Amendments – Tiszta Levegő Törvény már meghonosított egy kvótarendszert, amikor az erőművek kéndioxid (SO₂) kibocsátására jogosító kvótákat vehettek az államtól és adhattak el egymás között. Az állami
beavatkozás minimális volt, mégis a 80-as években gyakori ónos esőzések elkerülésére hatékony szabályzó
született, nagyjából felére csökkent a kibocsátás. Krugman szerint (2004) mindezt lényegesen kisebb
költséggel sikerült elérni, mint azt a szakértők becsülték.
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II.3.3. A kibocsátási jogok piacának elméleti alapja
Az üvegházhatású gázok kibocsátása nagyon sok fogyasztót érint, ezért egy teljesen
decentralizált megoldásnak nagyon magasak lennének a tranzakciós költségei, az állam
tehát aktívabb szerepvállalásra kényszerül.
A kibocsátás csökkentésének hagyományos módja az, hogy az állam meghatároz egy
határértéket, amelyet minden érintettnek teljesítenie kell. A határértéknek való megfelelés
az egyes létesítményekre nézve jelentősen eltérő költségeket jelenthet. Egyes
létesítmények könnyen teljesíthetik a határértékeket, míg másoknál az esetleges
szerkezetátalakítás az egész működést gazdaságtalanná teheti, ezáltal az egyébként
megalapozott környezetvédelmi célokat is alááshatja.
A piac optimális működésének és az állami szerepvállalásnak az első és legfontosabb
kérdése az, hogy hogyan tudja hatékonyan elosztani a kibocsátási kvótákat, hisz nem
rendelkezik elegendő információval a szennyezők technológiai lehetőségeiről, azaz
költségfüggvényeiről.
Az externális költségek beépítése során az az alapelv, hogy a lehetséges eszközök olyan
kombinációját kell kiválasztani, amely a lehető legkisebb társadalmi összköltséget jelentik.
A lehetséges eszközök közül az egyik az externáliák adójellegű érvényesítése, a másik
pedig egy jellegében piaci mechanizmusokra épülő kibocsátás-kereskedelmi rendszer. A
rendszer tehát nem nélkülözi az állami szerepvállalást, de a hatékonyság alapfeltétele,
hogy ez a beavatkozás ne legyen nyomasztó és a piaci mechanizmusok maradéktalanul
működjenek.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy az alkalmazott rendszereknek hosszú távon
kell stabilnak maradnia, mert csak abban az esetben működik hatékonyan. A
kiszámíthatóság tehát alapkövetelmény ahhoz, hogy az üzemeltetők - jelen esetben a
szennyezőanyag kibocsátók – kialakíthassák megfelelő piaci stratégiájukat.
A környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés társadalmi költségének
csökkentése hívta életre a kibocsátás-kereskedelem gondolatát. Az összköltség
csökkentés mértéke az adott rendszer sajátosságai szerint változik, de a kibocsátáskereskedelem a hagyományos intézkedésekhez képest minden esetben szükségszerűen
költségmegtakarítást jelent az abban résztvevő vállalatok számára.
A kibocsátási jogokkal való kereskedés piaci elvek alapján önszabályozóan valósítja meg a
kibocsátáscsökkentést. Ez azonban csak akkor valósul meg, ha a rendszerbe bevont
kibocsátási jogok mennyisége megfelelően kerül meghatározásra.
Az ingyenesen kiosztott jogosultságok alacsony szintje több tanulmány szerint is fontos
követelmény (Coggins and Swinton 1996), (Fogarassy és Lukács 2009), (Krugman 2004).
Az állami támogatás nem hatékony módszer a negatív externália kezeléséhez. Az
ingyenesen leosztott kibocsátási jogosultságok következménye, hogy a fogyasztás
határköltségébe az externália nem épül be, azt a fogyasztók nem értékelik (Gergely és
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Varró 2004). Ez azt jelenti, hogy fennmarad az a helyzet, hogy az adott externáliahatárköltséget nem tartalmazó árszinten a kereslet a társadalmilag kívánatosnál magasabb.
Azt is mondhatjuk, hogy az állam - bevételek híján – pozitív határköltséggel finanszíroz
externália-elhárítást. A fenntartható fejlődést vizsgáló kutatások (Málovics és Bajmócy
2009.) (Fleischer 2006) szintén bizonyítják, hogy az erőforrásokkal való hatékony
gazdálkodás szintén csak a piacon és csak az erőforrások beárazása útján valósulhat meg.
A piaci mechanizmus azáltal, hogy az árakon keresztül jelzi az egyes erőforrások
szűkösségét, a gazdasági szereplőket más erőforrások, vagy az erőforrások hatékonyabb
használatára kényszeríti. E folyamaton keresztül juthatunk el a fenntartható növekedéshez.
Az emissziós határérték elvileg korlátozza a termelőt, de ha számára – a jelenleg érvényes
rendszer szerint – a leosztott kibocsátási egység nem jelent költséget, azaz ingyenesen
hozzájuthat, ezáltal olyan vállalati bevételeket indukál melyekkel szemben súlyos
társadalmi költségek állnak.
Az emissziós jogok hatékony működéséhez tehát elengedhetetlen annak beárazása, ezáltal
a társadalmi költségek megoszlanak, a növekedés hozamai és ráfordításai igazságosabban
kerülnek megosztásra a termelők és a társadalom között.

II.4. A SZENNYEZÉSI, MÁS NÉVEN KIBOCSÁTÁSI JOGOK PIACÁNAK
MŰKÖDÉSE

Az üvegházhatású gázok sajátossága, hogy nem a levegőt szennyezik, azaz a helyi
környezetszennyező hatásuk nem jelentős. A kibocsátás-kereskedelem ezért nemzetközi
szinten is működőképes. A szabályozás soha nem helyi szinten valósul meg először,
globális és rendszerszintű normákat kell betartani. A nemzetközileg elfogadott paraméterek
alapján az állami szabályozó hatóság minden évben meghatároz egy szennyezési limitet,
amit aztán valamilyen elv alapján feloszt a szennyező vállalatok között. A vállalatoknak
azonban joguk van egyéni kvótájukkal kereskedni. Azok, akik úgy gondolják, hogy
alacsonyabb keret is elegendő számukra, kvótájuk fölösleges részét szabadon értékesíthetik
a piacon, eladhatják azon vállalatok számára, akiknek az optimális tevékenysége egyéni
kvótájuknál magasabb szennyezési értéket feltételez.
Ez tehát világosan – kvantitative is pontosan körülhatárolható módon – definiálja az egyes
termelőket megillető tulajdonjogokat, és ezzel létrehozza a szóban forgó externália piacát.
A szennyezőanyag kibocsátása szempontjából a piac akkor van egyensúlyban, ha a
szennyezés csökkentésének határköltsége minden vállalat esetében megegyezik. Ha ez
nincs így a szabályozó hatóság által kiosztott kvóták esetén, akkor azok fogják eladni a
kvótájukat, akik viszonylag alacsony költséggel tudják kibocsátásukat csökkenteni, és azok
fogják megvenni, akiknél a kibocsátás csökkentés határköltsége magasabb, mint a
kibocsátási jogosultságok piaci ára.
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Az egységnyi kvóta ára valahol a két határköltség között lesz, így a kereskedés révén
mindkét fél jobban jár, mint annak hiányában. A folyamat addig tart, míg az egyedi
határköltségek ki nem egyenlítődnek, azaz a piac Pareto-hatékony állapotba kerül. A
kvóták árát természetesen egyéb tényezők is befolyásolják, ez mindig bizonytalansági
tényező.

II.4.1. Környezetszennyezés közgazdasági modellje két szereplő esetén
Varian az általa felépített modellben, amellyel az externáliák kezelésének lehetőségét
vizsgálja (Varian 2003, 605. o.) két piaci szereplőt feltételez.
Az első cég kibocsátási kvótája x1, a másodiké x2. Az x1 kvóta elérésének költsége
c1(x1), és hasonló a második vállalatra nézve is. A kibocsátott teljes szennyezési
mennyiséget valamely X szinten rögzítették. Ha az aggregált korlátozást figyelembe véve
akarjuk minimalizálni a kibocsátási cél elérésének összes költségét, akkor a következő
feladatot kell megoldanunk:
min

,

1( 1) + 2( 2)

feltéve hogy x1+x2 = X

Elfogadott közgazdasági elv az, hogy a szennyezőanyag-kibocsátás szabályozásának
határköltsége legyen kiegyenlített a vállalatok között. Ha az egyik vállalat kibocsátásának
szabályozási határköltsége magasabb, mint a másiké, akkor az összköltséget
csökkenthetjük azáltal, hogy az ő kvótáját csökkentjük, a másik vállalat kvótáját pedig
növeljük.
Hogyan érhető ez el? A kormányzat ellenőrző szervei elméletileg mindegyik
szennyezőanyag-kibocsátó vállalat költségeiről információval rendelkeznek, tehát ki tudják
számítani a megfelelő termelésmegosztást, és érvényesíteni tudják azt. Az információ
összegyűjtésének és naprakészen tartásának azonban nagyon magas költségei vannak, és
természetesen az információk a minél jobb pozíció elérése érdekében manipulálhatók.
A korábban már említett környezetgazdaságtani elméletek szerint a szennyezőanyagkibocsátás szabályozásának hatékony megoldását a piacra kell bízni.
Ha a piaci mechanizmusok jól működnek, az információk megfelelőek, akkor a kibocsátók
össze tudják hasonlítani a kibocsátási lehetőség (jogosultság) piaci árát a saját kibocsátáscsökkentési költségeikkel, és eldönthetik, hogy melyik a költséghatékonyabb módszer:
tovább csökkenteni az üvegházhatású gáz kibocsátást valamilyen technológiai beruházás
útján, vagy megvásárolni ennek a kibocsátásnak a jogát egy másik vállalattól.
Azok a vállalatok, akik a kibocsátáscsökkentést könnyen végre tudják hajtani, el fogják
adni a többletjogokat azoknak, akiknek ez a feladat költséges. Egyensúlyi helyzetben egy
tonna szennyezőanyag kibocsátási jogának piaci ára éppen meg kell egyezzen egy tonna
kibocsátáscsökkentés határköltségével. Ezáltal pontosan az optimális szennyezési
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szerkezethez szükséges feltételt fogalmaztuk meg. A szennyezőanyagra vonatkozó
kibocsátási engedélyek piaca automatikusan létrehozza a hatékony kibocsátási szerkezetet.

II.4.2. Valós piaci folyamatok
A piacok ilyen egyértelmű működése csak elméletben igaz. A természeti értékek pénzügyi
értelmezése, a megfelelő technológiák kialakítása a pénzügyi intézmények és szolgáltatók
közreműködése nélkül elképzelhetetlen. A piaci szereplők számára szinte lehetetlen
felmérni az alacsonyabb kibocsátással járó, megújuló erőforrásokat használó gazdaság
kockázatainak, költségeinek valós értékét. A 2006-ban nyilvánosságra hozott Stern jelentés
feltárja ugyan a globális felmelegedés várható pénzügyi és gazdasági problémáit (Stern
2006.), de abban a pénzügyi és gazdasági megközelítés mellett a természeti környezetre
gyakorolt hatások költségeit számszerűsíti. Ebből minden gazdálkodónak ki kellene
szűrnie az indirekt költségeket és a saját környezetére vonatkozó hatások számszerűsítése
után lehetne értékelni a kockázatokat.
A költségek és kockázatok értékelése során figyelembe kell venni a különböző térségekben
és piacokon rejlő lehetőségeket. Jelentős különbségek figyelhetők meg az európai
térségben megvalósuló energiahatékonyság javítására irányuló beruházások hatalmas
állami költségei és alacsony hatékonysága, illetve az ázsiai emissziós piacok ugrásszerű
fejlődése között (Fogarassy és Lukács 2009). Szakértők szerint egyértelmű, hogy az ázsiai
beruházások sikere és működése az emissziós megtakarításokból származó bevételeknek
köszönhető, míg az európai piacok ingyenesen biztosított, valós korlátokat alig tartalmazó
szennyezési jogosultságai a korábban már említett okok miatt nem hatékonyak, a jelentős
társadalmi költséggel rendelkező adminisztratív szabályzók a leleményesebbek számára
befektetési lehetőséget rejtenek.
Ahhoz, hogy a kibocsátás-kereskedelmi rendszer betöltse feladatát, nemcsak a gazdasági
szereplők elkötelezettsége szükséges, de jelentős feladata van az államnak és a hatékony
szabályzó rendszereknek.
A továbbiakban áttekintem az éghajlatváltozás elleni küzdelem főbb állomásait, majd bemutatom
az éghajlat védelmét célzó szabályzó eszközöket.

II.5. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLENI KÜZDELEM MÉRFÖLDKÖVEI

Az ENSZ Stockholmi Konferenciáján 1972-ben már felismerték a légkörbe jutó
üvegházhatású gázok és az éghajlatváltozás összefüggését. 1988-ban megalakult az
Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (Interngovernmental Panel on Climate Change,
IPCC), amely azóta is folyamatosan értékeli a világszerte mért éghajlati adatok alakulását,
illetve a földi éghajlati rendszerrel kapcsolatos kutatások eredményeit.
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Dolgozatomban nem foglalkozom e testület munkájának minősítésével, hisz napjainkban
sok vita folyik arról, hogy ezek az adatok mennyire és hogyan manipulálhatók.
Kétségtelen, hogy a viták nem alaptalanok, hisz sok érdekcsoport ütközik össze, amikor az
üvegházhatású gázok gazdaságra, vállalatok jövedelmezőségére vonatkozó hatásaival
foglalkozunk.
1992-ben az ENSZ Riói Konferenciáján elfogadták az Éghajlatváltozási Keretegyezményt,
amely azonban még sem konkrét kötelezettséget, sem határidőket nem tartalmazott. Öt
évvel később, 1997-ben Kiotóban megállapodtak a fejlett országok emisszió csökkentési
vállalásiban, de a Jegyzőkönyvet nem ratifikálta az Egyesült Államok, Ausztrália és
Oroszország. A Jegyzőkönyv által általánosságban bevezetett kibocsátás-csökkentési
eszközök részletes szabályait hosszú tárgyalások után végül a Részesek Konferenciáján
2001 végén a marokkói Marrakech-ben fogadták el. Az itt született megállapodás
szabályozza az egyes eszközök részleteit, illetve foglalkozik a nyilvántartási rendszerek
főbb követelményeivel.
2002-ben az ENSZ Johannesburgi Konferenciáján sürgették a Kiotói Jegyzőkönyv
hatályba léptetését, mely végül 2005-ben lépett életbe. Az azt aláíró 169 állam 2012-ig
vállalt kötelezettséget az emisszió csökkentésére.

2. ábra A jegyzőkönyvet aláíró és ratifikáló államok

A színek jelentése:
zöld: aláíra, ratifikálta; sárga: aláírta, ratifikálás függõben;
piros: aláírta, ratifikálást visszautasította; szürke: nem írta alá
Forrás: www.globálisfelmelegedes.info

2009 decemberében Koppenhágában a hamarosan lejáró Kiotói Jegyzőkönyv helyett új,
valós cselekvésre ösztönző megállapodást kellett volna kötni annak a 193 országnak,
amelyek képviseltették magukat. A vita a szén-dioxid kibocsátás csökkentése, egy hosszú

37

Az emisszió-korlátozás közgazdasági racionalitása, a nemzetközi és a nemzeti szabályozás lépései

távú karbon-kereskedelmi terv kialakítása és a fejlődő országoknak nyújtandó pénzügyi
támogatás körül zajlott13.
3. ábra A világ energetikai szén-dioxid kibocsátása

Eredmény nélkül zárult a konferencia, hisz a résztvevők különböző érdekcsoportokba
tömörültek. A fejlődő országok, az ipari nagyhatalmak, illetve a harmadik világot
képviselő jelenlévők más-más céllal érkeztek, és az előzetes egyeztetések hiány
nehezítette, hogy tizenhárom nap elég legyen a megállapodáshoz. A nemzetközi erejű
megállapodás elmaradt, a kiadott Koppenhágai Egyezmény egy kétoldalas politikai
egyezmény, amelyhez ráadásul nem csatlakozott minden ország.
2010 decemberében a cancúni klímacsúcson a részt vevő országok miniszterei
megállapodástervezeteket írtak alá, amelyek részben a Kiotói Jegyzőkönyv folytatását,
részben pedig egy új klímaegyezményt tartalmaznak.

13

Az érvényben lévő Kiotói Jegyzőkönyvben a „közös, de eltérő mértékű felelősség” elve szerepel. Ez máig
hat oly módon, hogy a fejlődő országok, így köztük a legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátó Kína
elzárkózik mindenféle hivatalos és jogi erővel bíró kötelezettségvállalástól. Ugyanakkor, mint az
előrejelzések mutatják (lásd 3. ábra), a fejlődő országok kibocsátása akár már 20 éven belül meg fogja
haladni a fejlett országokét (Levi, Climate Coutdown 2009).
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II.6. AZ ÉGHAJLATVÉDELEM ESZKÖZEI, A KIOTÓI
MECHANIZMUSOK

Az Éghajlatváltozási Keretegyezmény és a Kiotói Jegyzőkönyv az éghajlatváltozással és az
üvegházhatású gázok csökkentésével kapcsolatos állami tevékenység alapja. Az
üvegházhatású gázok csökkentésére vonatkozó általános törekvéseket az Éghajlatváltozási
Keretegyezmény, a konkrét nemzetközi jogi kötelezettségeket pedig a Kiotói Jegyzőkönyv
tartalmazza. A kötelezettségek konkrét megvalósítási módját azonban az egyezmények
nem határozzák meg, azt a részes felek szabadon dönthetik el.
A Kiotói Jegyzőkönyv hat üvegházhatású gázra vonatkozik (szén-dioxid, metán,
dinitrogén-oxid, illetve három fluortartalmú vegyületcsoport) és lehetővé teszi a nyelők
figyelembevételét, tehát a szén-dioxid esetén az erdőtelepítés révén elérhető kibocsátás
csökkentést.
A Jegyzőkönyv – amerikai nyomásra – a rugalmassági mechanizmusok formájában
lehetőséget ad a csökkentés költségeinek nemzetközi együttműködéssel történő
optimalizálására is azzal, hogy az egyik országban alacsonyabb költséggel elért kibocsátáscsökkentést egy másik állam – a finanszírozó – javára számolják el. Előírták, hogy ki kell
dolgozni a kibocsátási jogok nemzetközi kereskedelmének, valamint az „együttes
végrehajtásnak” a feltételeit, és létre kell hozni a fejlődő országok környezetvédelmi
szempontból „tiszta” fejlesztési programjait, illetve a környezetileg hatékony technológiák
átvételét támogató új pénzügyi alapot.
A 4. ábrán azokat a fejlődő országokat láthatjuk, melyekben megvalósultak ilyen
éghajlatvédelmi beruházások.
4. ábra Megvalósult Tiszta Fejlesztési Programok befogadói és finanszírozói

Forrás: http://www.climaticoanalysis.org/post/tag/cdm/page/3/
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A környezetvédelemnek, a kibocsátások csökkentésének egy új eszköze a kibocsátási jog
piaci alapú megközelítése (Nahorski és Horabik 2008).
A rugalmassági mechanizmusok bevezetése és alkalmazása mindig az adott állam döntésén
múlik. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy kibocsátás-csökkentési vállalásuk teljesítése
érdekében szükségesnek vagy előnyösnek tartják, akkor a rugalmassági mechanizmusok
egyikét vagy többet is bevezethetnek, ám erre nem kötelesek sem az Éghajlatváltozási
Keretegyezmény, sem a Kiotói Jegyzőkönyv alapján. Azonban valamennyi részes fél az
Éghajlatváltozási Keretegyezmény Kötelezettségek című 4. fejezetében vállalta, hogy "az
éghajlatváltozáshoz való megfelelő alkalmazkodás elősegítése végett kidolgoz, végrehajt,
közzétesz és rendszeres időközönként korszerűsít nemzeti és – ahol alkalmazható –
regionális programokat, melyek intézkedéseket tartalmaznak az éghajlatváltozás
mérséklésére, …nemzeti politikát fogad el és – az üvegház-gáz emisszióinak
korlátozásával, valamint az üvegház-gáz nyelők és tárolóik megvédésével és fejlesztésével
– megfelelő intézkedéseket tesz az éghajlatváltozás enyhítésére" (ENSZ 1992).

II.6.1. Emissziókereskedelem
Az éghajlatváltozásért felelőssé tett üvegházhatású gáz esetében egy globális problémáról
van szó. Első lépésként egy, az érintett üzemeltetőkre – a környezethasználati engedély
jogosultjaira – vonatkozó legfelső határ kerül meghatározásra. Ez a felső határ vagy
kibocsátási plafon – az úgynevezett Cap – képezi az első kiotói mechanizmus alapját. A
Cap mennyiségét az ökológiai szükségesség és az ökonómiai elvárások tükrében kell
meghatározni.
Az ebből adódó károsanyag kibocsátási jogok számát egy második lépésben határozzák
meg és osztják szét a kibocsátók között. A jogok szétosztásának kétféle módja van.
Egyrészt lehetőség van egy első, ingyenes szétosztásra – Grandfatheringnek is nevezik –
másrészt szóba jöhet az aukciós eljárás (Auctioning). Az emissziós jogok "büdzséje" az
1990-es év károsanyag kibocsátás mértékén alapszik, levonva ebből az országonként
vállalt redukciós célokat. A károsanyag kibocsátási jogok kereskedelmi rendszerében az
abban résztvevő tagok csak olyan mennyiségű károsanyagot (tonnányi CO₂ ekvivalensben
kifejezve) adhatnak le a környezetbe, amennyit az általuk birtokolt emissziós jogok
megengednek.
A tényleges kibocsátás csökkentés ellenőrzése egy kidolgozott monitoring rendszer,
valamint egy független szakértő által végzett ellenőrzés (verifikáció) által történik. Ha a
károsanyag kibocsátás alacsonyabb a megengedett szintnél, akkor felesleg keletkezik, mely
felesleg értékesítésre kerülhet. A vevők köréhez tartozhatnak államok, vállalatok, melyek
saját intézkedéseik alapján országos vagy vállalati szinten nem tudták teljesíteni redukciós
célkitűzéseiket, így emissziós kibocsátásuk túllépi a megengedett szintet.
Az emisszió kereskedelem célja az üvegházhatású gázok mennyiségének lehető
legalacsonyabb költségek melletti csökkentése.
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II.6.2. Együttes megvalósítás (Joint Implementation, JI)
Az együttes megvalósítás annyit jelent, hogy a megállapodást elfogadó országok
együttesen teljesíthetik kibocsátás csökkentési vállalásaikat. Ha az adott mennyiségű
csökkentés nagyobb beruházási költséggel jár otthon, mintha ugyanezt a tőkét más
országban fektetné be az üzemeltető, akkor joga van a tőkét egy másik ország
beruházásához felajánlani. A beruházás során a csökkenésnek megfelelő emisszió
mennyiséget mint szennyezési jogot lehet elismertetni, melyet a beruházó és a befogadó
állam között osztanak meg. A befektetés tehát természeti erőforrást indukál.
A JI nem minden előzmény nélküli volt. 1995 óta léteznek a JI előfutárának tekinthető ún.
AIJ (Activities Implemented Jointly) kezdeményezések. AIJ keretében a fejlett országok
emisszió-csökkentési projekteket hajtottak végre a kevésbé fejlett országokban, vagyis az
átmeneti gazdaságokban és a fejlődő világban. Ezen projektek elsősorban
energiahatékonysági fejlesztések voltak, illetve a megújuló energia-források hasznosítására
irányultak. Magyarországon öt AIJ beruházás valósult meg.
Ami az AIJ és a JI beruházások időbeli kihatását illeti, általában 10-30 éven át áll fenn az
emisszió-csökkentő hatás, ez az az időszak, amíg a projekt híján fennálló emissziós szint
magasabb lenne a projektnek köszönhető új emissziós szintnél. A projekt költségét elosztva
az emisszió-csökkenés nagyságával megkapjuk, hogy egy egységnyi emisszió-csökkenés
mennyibe is került. A jelenleg érvényben lévő szabályzó mechanizmus, a JI értékelése
során is ez lesz az emissziós jog előállítási költsége.
A 5. ábra azokat a fejlett országokat mutatja, melyekben az éghajlatvédelmi beruházások
olcsóbban finanszírozhatók, ezáltal a finanszírozó kedvezőbben jut kibocsátási
jogosultságokhoz, mintha saját országában valósított volna meg technológiai fejlesztést.
5. ábra JI projektek 2007-ben és 2008-ban

JI projektek helyszínei
(megoszlás az átutalt éves
egységek alapján, MtCO₂), 2007.
Oroszo;
36%

Európa,
egyéb;
6%

Ukrajna
33%

JI projektek helyszínei (megoszlás
az átutalt éves egységek alapján,
Lengyel
MtCO₂), 2008.
Európa,
egyéb;
4%

Ukrajna;
18%

ország;
Bulgária 3%
; 3%
Románia
3%

ÚjZéland;
1%

Románia

.; 6%

Lengyelo
; 9%

Bulgária
; 9%

Oroszor
szág;
68%

ÚjZéland;
1%

Forrás: saját szerkesztés a Világbank adatsora alapján (Capoor és Ambrosi, State and Trends of the Carbon
Market 2008), (Capoor és Ambrosi 2009)
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II.6.3. A tiszta fejlesztési mechanizmus (Clean Development Mechanism)
A „tiszta fejlesztési mechanizmusban” a fejlődő országok is részt vehetnek, szemben az
együttes megvalósítással és a kibocsátási jogok kereskedelmével. A mechanizmus célja a
fejlődő országok segítése a fenntartható fejlődés és az éghajlat védelmének elérésében. Ez
alapján, ha a résztvevő ország kibocsátást csökkentő beruházást valósít meg egy fejlődő
országban, akkor az így elért emisszió csökkentést jóváírhatja saját vállalásainak
elszámolásakor.
6. ábra CDM projektek 2007-ben és 2008-ban

CDM projektek helyszínei
(megoszlás az átutalt éves
egységek alapján, MtCO₂), 2007.
Latin
Brazília;
Amerika Kelet6%
; 5% Európa;
Afrika;
1%
5%
Ázsia;
5%

CDM projektek helyszínei
(megoszlás az átutalt éves
egységek alapján, MtCO₂), 2008.
Brazília;
3%
Afrika;
2%
Ázsia;
4%
India;
4%

Latin
Amerika
; 2%

KeletEurópa;
1%

India;
6%
Kína;
84%

Kína;
73%

Forrás: saját szerkesztés a Világbank adatsora alapján (Capoor és Ambrosi, State and Trends of the Carbon
Market 2008), (Capoor és Ambrosi 2009)
7. ábra CDM projektek finanszírozói 2007-ben és 2008-ban

CDM projektek finanszírozói, 2007.
Olaszország; 4%

Egyéb európai
országok; 6%

Mások; 2%

Spanyolország; 4%
Ausztria; 2%
Balti államok*;
12%

Egyesült Királyság;
59%

Japán; 11%

*Balti államok: Finnország, Svédország, Norvégia, Németország, Dánia, Izland
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CDM finanszírozók, 2008.
Egyéb európai
országok; 16%

Mások; 8%

Egyesült Királyság;
39%

Olaszország; 9%

Spanyolország,
Portogália; 4%
Ausztria; 2%

Balti államok*;
17%

Japán; 5%

Forrás: saját szerkesztés a Világbank adatsora alapján (Capoor és Ambrosi 2009)

Ha a CDM – Tiszta Fejlesztési Mechanizmus – projektjeit, az abban résztvevő országokat
vizsgáljuk, akkor világossá válik, hogy a fejlődő országok ezen körében rohamos ipari
fejlődés megy végbe nem kevés fejlett országbeli tőkebefektetővel. Az így létrehozott
termékek nagy része szintén a „fejlett nyugatra” vándorol, biztos és egyre nagyobb
piacokat teremtve. A finanszírozók ösztönzik a működésükhöz nélkülözhetetlen ipar
áttelepülését, lehetőleg minél távolabb, hogy aztán egy technológiai fejlesztés során
megteremtsék a lehetőségét annak, hogy komolyabb erőfeszítés nélkül kelljen saját
országukban kibocsátás csökkentést megvalósítani. A jóléti államok ökológiai
lábnyomukat hagyják ott a fejlődő országokban.
A JI – Együttes Megvalósítás – projektek esetén a kép kissé árnyaltabb, de a technológiai
transzferek jellemzően olyan létesítményeknél valósultak meg, ahol külföldi
tőkebefektetők is jelen voltak (a Magyarországon megvalósult projektek a 4.
Függelékben). Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ne lenne hozadéka e két
rugalmassági mechanizmusnak, illetve, hogy a tőkebefektetés káros volna. Véleményem
szerint ez arra kellene ösztönözze a döntéshozókat, hogy szigorúbban, a befogadó államok
érdekeit figyelembe véve határozzák meg a befektetések, illetve a technológia-transzferek
helyeit.
A következő ábra összefoglalja a Kiotói mechanizmusok működését.

43

Az emisszió-korlátozás közgazdasági racionalitása, a nemzetközi és a nemzeti szabályozás lépései
8. ábra
A Kiotói Jegyzőkönyv rugalmassági mechanizmusai a kibocsátás-csökkentési kötelezettségek teljesítésére

Joint Implementation (JI)
Közös Megvalósítás
Kiotói Jegyzőkönyv, 6. CIKK

Clean Development
Mechanism (CDM)
Tiszta Fejlesztési Mechanizmus
Kiotói Jegyzőkönyv, 12. CIKK

Egy
fejlett
ipari
ország
kibocsátás-csökkentési
projektbe fektet be egy másik
iparosodott országba, és az így
elért kibocsátás csökkentést
hazaviheti.

Egy
fejlett
ipari
ország
kibocsátás-csökkentési
projektbe fektet be egy fejlődő
országba, és az így elért
kibocsátás
csökkentést
hazaviheti.

Fejlett ipari
ország A

Fejlett ipari
ország B

Technológia
finanszírozása

Fejlett ipari
ország A

Fejlődő
ország B

Technológia
finanszírozása
Közös
kibocsátás
csökkentési
projekt

Elszámolt
csökkentés

Elszámolt
csökkentés

Egységek kiadása 2008-tól

Kiotói Jegyzőkönyv, 17. CIKK
Fejlett
ipari
országok
eladhatnak és vásárolhatnak
kibocsátás-csökkentési
egységeket.

Fejlett ipari
ország A

Fejlett ipari
ország B

Kifizetés

Közös
kibocsátás
csökkentési
projekt

Emission Reductions Units (ERUs)
kibocsátás csökkentési egységek

Emission Trading (ET)
Emisszió Kereskdelem

Certified Emission Reductions (CERs)
igazolt kibocsátás csökkentések

Egységek kiadása 2000-től

Kibocsátással nem
fedezett
egységek

Emission credit
Kibocsátási kredit

Széles körben alkalmazás
2008-tól

Forrás: saját szerkesztés (Capoor és Ambrosi 2008) alapján

Az emissziós jogok projektszintű előállítása során a keresleti oldalon azok a beruházók
jelennek meg, akik a szennyezés csökkentési beruházásokat az emissziós jogok beszerzése
céljából finanszírozzák. A beruházók számára a szennyező mint egy emissziós jogokat
előállító üzem jelenik meg. A kínálati oldalon olyan szennyezők állnak, melyeknél
lehetőség nyílik az üvegházhatású gázok emisszióinak csökkentésére. A szennyezők
számára a kibocsátás csökkenésnek önmagában nincs értéke, tehát a beruházásnak egyéb
kecsegtető hatásokkal is rendelkeznie kell.
A technológiaváltás során azt is szem előtt kell tartani, hogy a meglévő gyártási
folyamatok idő előtti lecserélése elsüllyedt költséget jelent, kérdés, hogy az általa generált
kibocsátási jog többlet éveken keresztül mekkora hozamot tud hozni.
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Ezekhez a hosszú távú döntésekhez elengedhetetlen egy kiszámítható, megbízható
szennyezési jog piac, ahol előre jelezhető a beruházások eredménye, illetve biztosítható,
hogy a szennyezés elhárítás költségei érvényre juthatnak az árakban.
A Kiotói mechanizmusokat a környezetvédő szervezetek részéről sokáig éles bírálatok
érték. A legtöbb kifogás az emisszió-kereskedelmi rendszer „felhígítása” miatt hangzott el.
Sokan (Kis, et al. 2000), (Koller, Goedhart és Wessels 2010) megkérdőjelezték ugyanis
annak hatékonyságát, ha az egyes országok vállalásaikat belső erőfeszítések nélkül az
átalakuló országokba, illetve a harmadik világban történő beruházásaikkal teljesíteni
tudják.
Az emisszió kereskedelmi rendszerek ellenben bebizonyíthatják, hogy a hagyományos
gazdaságpolitikai megfontolások (versenyképesség, foglalkoztatás, termelékenység,
nemzeti jövedelem), illetve a környezet és természet védelme nem szükségszerűen állnak
egymással ellentétben, léteznek és kihasználhatók az ún. nyertes-nyertes (win-win)
lehetőségek (Pataki, Bela és Kohlheb 2003.). Azok az elemzők is meg kellett, hogy
változtassák véleményüket, akik nem hittek a csatlakozó közép-és kelet-európai
országokban, mondván, hogy nincs meg az a piacgazdasági környezet, nincs megfelelő
gazdaságpolitika, amely szükséges egy ilyen környezet-gazdaságtani eszköz megfelelő
működéséhez (Homeyer 2001), (Betz, Rogge és Schleich 2006).
Az emisszió szabályozását szolgáló eszközök áttekintése után egyértelmű, hogy a működés
alapfeltétele az állami és a vállalati szféra hatékony együttműködése. Azt, hogy ez hogyan
tud megvalósulni az Európai Unióban, a következőkben vizsgálom meg.

II.7. AZ EURÓPAI UNIÓ KIBOCSÁTÁS-KERESKEDELMI RENDSZERE

A Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentés átlagos
mértéke 5,2%, a 2008-2012 közötti időszakban. Ezen belül az Európai Unió átlagos
vállalása 8%, és az is az Unió javára írható, hogy már a Kiotói Jegyzőkönyv hatálybalépése
előtt hozzákezdett a közösen vállalt cél eléréséhez.
A nemzeti emisszió kereskedelmi rendszerek kialakításakor a tagállamok viszonylag nagy
szabadságot kaptak. Mind a Kiotói, mind az Európai Unió emisszió kereskedelmi
rendszere tág teret biztosít a résztvevő országok számára, hogy hogyan érik el a vállalt
kötelezettségeiket. A részes felek, illetve a tagállamok számára csupán a keretfeltételek
adottak, melyeken belül gyakorlatilag saját hatáskörben választják ki a bevezetésre kerülő
nemzeti emisszió kereskedelmi rendszer számukra legmegfelelőbb elemeit. Ennek
megfelelően ezek a nemzeti rendszerek határozzák meg az emisszió kereskedelem mint
gazdasági eszköz környezeti hatékonyságát.
A szabályozás kialakításakor az első kérdés az volt, hogy milyen alapon osszák szét a
kibocsátási jogokat. Ennek nagyságát az egyes országok vállalásai határozzák meg.
Amennyiben a nemzeti kibocsátás a vállalt szint alatt marad, úgy a fennmaradó kibocsátási
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egységeket a nemzetközi piacon értékesíteni lehet. Az emisszió szabályozás tehát költséget
és profitot is jelenthet az államoknak.
A nemzeti rendszereken belül a szabályozás hatálya alá tartozó vállalatok jelennek meg,
mint eladók és vevők. A kereskedés pénzügyi egyenlegéhez adódik hozzá az a tétel, amit a
kibocsátási jogokért a kezdeti elosztáskor kellet fizetniük. A jelenleg érvényes rendszer
jogos kritikája, hogy a szennyezők profitot realizálnak egy olyan új termelési tényezővel,
amelyhez ingyenesen jutottak hozzá, és amely nem mellesleg társadalmi költségeket
teremt.
A vállalati összköltséget és makroszinten az össztársadalmi költséget nagyban befolyásolja,
hogy milyen módszerrel történik a kibocsátási jogok kezdeti elosztása.
A szakirodalom három fő elosztási módot említ (Beliczay és Szabó 2003). Ha az állam
árverésen adja el a kibocsátási jogokat a vállalatoknak, akkor az árak a kereslet és a kínálat
függvényében szabadon változnak. Az aukción értékesített jogokból befolyó bevétel az
állam tulajdona. A második allokációs lehetőség a szétosztás, ebben az esetben ingyenesen
kerülnek szétosztásra a jogok. Az állam minden egyes vállalatnak bizonyos mennyiségű
kibocsátási jogot ad. A vállalatok a bázisévhez viszonyított kibocsátásuk szerint kapják
meg a kibocsátási jogokat, és attól függően, hogy alul-, vagy túlteljesítették kibocsátási
plafonjukat kereskedhetnek a jogokkal. Ebben az esetben a vállalatoknak a számukra előírt
kibocsátási plafonig nem kell fizetniük a kibocsátásért. A kiigazítás hasonló a
szétosztáshoz, mindössze annyi a különbség, hogy az egyes vállaltoknak járó jog
nagyságát befolyásolja a vállalat teljesítménye. Az egyes időszakokra kiosztott jogok
mennyisége változik, ha változik a teljesítmény.
A fent említett elosztási módok ötvözhetők, mint azt az Európai Unió direktívája is teszi,
2008-tól a jogok legalább 90%-át ingyenesen kell szétosztani, majd a harmadik
kereskedési időszakban, 2013-tól folyamatosan csökkentenék az ingyenesen kiosztott
jogosultságokat.
Ha arra a kérdésre keresnénk a választ, hogy mikor érdemes egy üzemeltetőnek
technológiaváltással, korszerűsítéssel emissziócsökkentést elérni, illetve ezek helyett a
kereskedelmi piacon kínált kibocsátási jogosultságok után nyúlni, akkor mérlegelnie kell
az egyes lehetőségek költségvonzatát. A technológiaváltás, korszerűsítés nemcsak a
kibocsátás csökkentését segítheti elő, de javíthatja a minőséget, a hatékonyságot, s ezáltal a
jövedelmezőséget. A kibocsátási jogokhoz kapcsolódó költségek felmérése is komoly
feladat.
Nemcsak a kibocsátási egységek piaci ára a kérdéses, hanem az olyan intern költségek,
mint az ellenőrzés és a dokumentáció, az olyan extern költségek, mint a validálás és az
engedélyezés, illetve az emisszió-kereskedelem egyéb költségei. Minden esetben számolni
kell az emissziós jogokból várható bevétel becslésével is, és csakis az összes tényező
figyelembevétele után hozhatók meg a költséghatékony éghajlatvédelmi döntések.
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Az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszere (European Union Greenhouse Gas
Emission Trading System, EU ETS) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését
és a globális innováció ösztönzését célzó nyílt rendszer, amely azon a felismerésen alapult,
hogy a világ üvegházhatású gáz kibocsátásának jelentős arányú csökkentése a
legköltséghatékonyabb módon úgy érhető el, ha a szén-dioxidhoz árat rendelnek.
Az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszeréhez járó jogosultságok leosztása jelenleg a
„szennyező fizet” elvnek alapvetően ellentmond. A jogosultságok ingyenes átadása nem
erősíti az éghajlatpolitikai célok megvalósítását.
Az EU kohéziós politikájának ellenben megfelel az az elgondolás, hogy a kevésbé fejlett
tagállamoknak megengedik, hogy elodázzák kibocsátás-csökkentéseiket, illetve azáltal,
hogy egy számukra kedvezőbb bázisév került meghatározásra, gyakorlatilag nem terheli
őket különösebb feladat. Ezzel párhuzamosa az is igaz, hogy a társadalmi költségek nem
tudnak érvényre jutni, azaz a közgazdasági racionalitás nem érvényesül (Pálvölgyi, Csete,
et al. 2008.).
Az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszere négy alappiléren nyugszik (Európai
Bizottság 2009):
-

Korlátozáson és kereskedelmen alapuló rendszer.
A hatáskörébe tartozó ágazatokban működő cégek számára kötelező a részvétel.
Erős megfelelőségi keretrendszert tartalmaz.
A piac az egész Unióra kiterjed, de emellett kihasználja a világ más részein elérhető
kibocsátáscsökkentési lehetőségeket is. Elfogad ugyanis olyan kibocsátási
egységeket, amelyek a Kiotói Jegyzőkönyvben meghatározott Tiszta Fejlesztési
Mechanizmus (CDM) és Közös Végrehajtás (JI) alá eső kibocsátás megtakarítási
projektekből származnak. Továbbá az EU ETS kész hivatalos kapcsolatot létesíteni
olyan, a Kiotói Jegyzőkönyvet ratifikáló harmadik országokban működő kötelező
rendszerekkel, amelyek összeegyeztethetőek céljaival, és hasonlóképpen
korlátozáson és kereskedelmen alapulnak.

II.7.1. Az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerének létrejötte
Az Uniónak hatékony lépéseket kellett tennie a kibocsátás csökkentésére annak érdekében,
hogy meg tudjon felelni a Kiotói Jegyzőkönyvben tett 8%-os vállalásának. E lépések
meghatározása és végrehajtása érdekében indította el az Unió az Európai Éghajlatváltozási
Politikát (European Climate Change Programme, ECCP) 2000-ben. Az ECCP hangsúlyos
eleme az ún. rugalmassági mechanizmusok alkalmazása, azon belül is a kibocsátási jogok
kereskedelme, az Európai Rendszer. Erről az Európai Rendszerről szóló irányelvet
viszonylag rövid idő alatt elfogadta a Parlament és a Tanács14.

14

Directive of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas
emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC
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Az Irányelv rendkívül rövid határidőt adott a tagállamoknak a megfelelő nemzeti
jogszabályok megalkotására annak érdekében, hogy az Európai Rendszer 2005. január 1jén megkezdhesse működését, és 2008. január 1-jével, a Kiotói Jegyzőkönyv által lefedett
időszakban már kialakult mechanizmus alapján, "élesben" is tudjon működni.
Az Európai Unió üvegházgáz-kibocsátási egységek kereskedelméről szóló 2003/87/EC
irányelvét 2003. október 13-án fogadták el15. Magyarország 2004. május 1-jén
csatlakozott az Európai Unióhoz, így hazánkra is vonatkoznak az Unióban elfogadott
jogszabályok, az Irányelv által kialakított kibocsátás-kereskedelmi rendszert
Magyarországon is be kellett vezetni.

II.7.2. Az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerének működése
Az Irányelv értelmében a tagállamoknak meg kellett határozniuk az Irányelv hatálya alá
tartozó ipari létesítményeik összes szén-dioxid kibocsátásának felső határát. A
megengedett összkibocsátást ezután kibocsátási jogosultságok, úgynevezett kibocsátási
egységek formájában szét kellett osztani az egyes létesítmények üzemeltetői között. A
kibocsátási egység nem más, mint egy tonna szén-dioxid kibocsátását lehetővé tevő
kibocsátási jogosultság. A kibocsátási egység tulajdonosa egységét szabadon eladhatja az
Európai Unión belül bármely természetes vagy jogi személynek, illetve felhasználhatja azt
az állammal szembeni kötelezettség teljesítésére. Az egyik tagállamban megvásárolt
egységek felhasználhatók egy másik tagállamban levő létesítmény másik tagállam felé
fennálló egység-átadási kötelezettségének teljesítésére. Államközi megállapodás alapján
Unión kívüli személyekkel is folytatható kereskedelem.
Az összkibocsátás felső határát, illetve a kibocsátási egységek szétosztását az úgynevezett
Nemzeti Kiosztási Tervben kell meghatározni.
Az Irányelv által meghatározott rendszerben a szén-dioxid kibocsátó létesítmények egy
része csak engedély birtokában bocsáthat ki üvegházhatású gázt. Az engedély nem
határozza meg külön-külön az engedélyezett kibocsátás felső határát, de a kibocsátás
monitoringjára kötelezi a létesítményeket.
A 2007-ig kiosztott egységek legalább 95%-át ingyenesen kellett a létesítményeknek
kiosztani, a többi egységet lehetett pénzért, aukció formájában átadni az érintett
vállalatoknak. 2008 és 2012 között az ingyenesen jutatott egységek aránya legalább 90%.
A létesítményeknek a tárgyévet követő év áprilisáig kell a tárgyévben megvalósult
tényleges kibocsátásaiknak megfelelő mennyiségű egységet átadni az illetékes hatóságnak.
Az államnak átadott kibocsátási egység jórészt az adott létesítmény számára arra az évre
allokált egységekből származik.
Ha egy létesítménynek az állam által kiosztott egységek nem bizonyulnak elegendőnek, a
létesítmény:
15

http://www.kvvm.hu/korny/klima/ , illetve a http://www.gkm.hu/dokk/main/boxok/co2kereskedelem
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-

vásárolhat kibocsátási egységeket másoktól,
csökkentheti
kibocsátásait
fejlesztéssel,
termeléscsökkentéssel.

technológiaváltással

vagy

Több, egyazon országban levő létesítmény összefoghat, és közösen is teljesítheti
kibocsátási egység átadási kötelezettségét. Ilyenkor az egyik létesítmény a másik terhére,
az egységeit meghaladó mértékben is bocsáthat ki szén-dioxidot, az állam csak az egész
csoport általi teljesítést követeli meg.
Minden tagállam kibocsátási egység forgalmi jegyzéket hoz létre, ami nyilvánosan
hozzáférhető formában, számlákon tartja nyilván az egység-tulajdonosokat, illetve az
egység adásvételeket.
A kibocsátások monitoringja elsősorban a létesítmények feladata. A kibocsátások
közvetlen mérése mellett az Irányelv lehetővé teszi azt is, hogy a kibocsátásokat a
felhasznált nyersanyagok mennyisége alapján számítsák ki, az általánosan elfogadott
kibocsátási faktorok segítségével. A létesítmények által bejelentett kibocsátásokat igazolási
eljárásnak kell alávetni. A hitelesítő, a létesítménytől független szervezet vagy személy
vizsgálata kiterjed a létesítmény jelentésére, az abban foglalt adatok helyességére.
Amennyiben egy létesítmény nem ad át a tárgyévi kibocsátásainak megfelelő mennyiségű
kibocsátási egységet az államnak, akkor büntetést kell fizetnie. Az első teljesítési
időszakban minden tonna egységgel nem fedezett kibocsátás után 40 euró volt a büntetés,
2008-tól 100 euró. A büntetés nem mentesít az elmaradt egységek átadása alól, azt a
rákövetkező évben teljesíteni kell. Az Irányelv kötelezi a tagállamokat a nem teljesítő
intézmények listájának nyilvánosságra hozatalára.
2. táblázat A kibocsátás-kereskedelmi folyamat menetrendje

2005-2007
2008-2012
2013-2021
tárgyév január 1.
tárgyév február 28.
tárgyév december 31.
tárgyévet követő év március 31.
tárgyévet követő év április 30.

Az első Nemzeti Kiosztási Terv által lefedett időszak
A második Nemzeti Kiosztási Terv időszaka
A harmadik szakasz
A teljesítési időszak kezdete
A létesítmények megkapják a kibocsátási egységeket
A teljesítési időszak vége
A kibocsátási jelentés igazolásának határideje
A kibocsátási egységek leadásának határideje

II.7.3. A kibocsátás-kereskedelmi rendszer előnyei
A kibocsátás-kereskedelem a feladatokon túl komoly üzleti lehetőséget is jelenthet az
abban résztvevő vállalatok számára. E lehetőség kihasználása érdekében első feladat, hogy
a vállalkozás átgondolja a számára legelőnyösebb kibocsátási-egység kezelési stratégiát.
Az egységek megfontolt, és a vállalati beruházás politikával összehangolt felhasználásával
az érintett létesítmények újabb bevételforrást teremthetnek a kibocsátás-csökkentésből.
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Az alkalmazott kiosztási mechanizmustól függetlenül az egyes létesítmények számára
kiosztott egységmennyiség több is, kevesebb is lehet annál, amennyi a létesítmények
tárgyévi kibocsátásait fedezi. Az, hogy a kibocsátások és az egységek milyen egyensúlya
lesz leginkább költséghatékony, létesítményenként változó. A viszonylag magas költségű
kibocsátás csökkentést célzó intézkedések helyett várhatóan inkább vásárolnak egységeket,
míg az alacsonyabb költségekkel működő vállalatok inkább eladnak egységeket.
A Kiotóban 1997-ben vázolt rugalmassági mechanizmusok megalkotásának legfontosabb
üzenete az volt, hogy a résztvevő országok a klímavédelmi folyamat előmozdítását a
gazdasági folyamatokba ágyazva kívánják megvalósítani.
Függetlenül attól, hogy a rugalmassági mechanizmusok jelenlegi konkrét formái közül
melyik milyen szerepet tölt be, közös, alapvető jellemzőjük, hogy új piaci áru
kereskedelmét teszik lehetővé, egy globális piacon.
Ez az új piaci jószág a szén-dioxid egyenértékesben16 számított kibocsátás csökkentés.
Ezzel az áruval való kereskedést nem a kereskedés új módozatai teszik különlegessé,
újszerűvé más piaci árukhoz képest, hanem annak biztosítása, hogy a széndioxid
kibocsátás csökkentést áruként lehessen kezelni. Jelentős technológia infrastruktúra és
szervezési apparátus szükséges ahhoz, hogy hitelt érdemlően biztosítható legyen a piac
résztvevői felé az erre az árura kötött szerződések végrehajthatósága, valamint az áru
korlátos volta, azaz a nem számon tartott széndioxid kibocsátás lehetőségének kizárása. Ez
a két, más piaci áruk esetében viszonylag egyszerűen megvalósítható feltétel ebben az
esetben nagyon komoly feladatokat ró elsősorban az egyes államok államigazgatási
szereplőire (MAKK 2001.).
Megvalósult vagy folyamatban lévő kibocsátás-kereskedelmi rendszerek az Európai
Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszerén kívül
Az Egyesült Királyságban működő üvegházgáz-kibocsátási jogokra vonatkozó
kereskedelmi rendszert17 az Egyesült Királyság Környezeti, Élelmiszer és Vidékügyi
Minisztériuma (DEFRA) állította fel, és abba az érintettek önként, de jogi
kötelezettségeiket vállalva léphetnek be.
Az Egyesült Államok a Kiotói Jegyzőkönyvet aláírta, de a törvényhozás nem ratifikálta. A
szövetségi álláspont ugyanakkor nem akadályozott meg bizonyos tagállamokat, így
elsősorban Kaliforniát, hogy összhangban a Jegyzőkönyvvel önálló lépéseket tegyen.
2009-ben azonban megszületett az a törvénycsomag – American Clean Energy and
Security Act –, amely az Európai Unióéhoz hasonló „cap and trade” típusú szövetségi
kibocsátási rendszert vezetne be az Államokban, növelné a megújuló energiaforrások
arányát az áramtermelésben, és az iparban, a közlekedésben energiahatékonysági
előírásokat vezetne be.
16

Széndioxid-egyenérték: egy tonna szén-dioxid vagy azzal megegyező globális éghajlat-módosító
potenciálnak (GWP) megfelelő mennyiségű üvegházhatású gáz. 2007. évi LX. törvény az ENSZ
Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről, 2.§ (5)
17
UKETS http://www.iea.org/work/2003/ghgem/uk.pdf
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Japán is komoly lépésre szánta el magát azzal, hogy bevezette a Keidanren Önkéntes
Cselekvési programot. A főbb iparágak első célja a szén-dioxid kibocsátások stabilizálása
volt, majd 45-67%-os kibocsátás csökkentést írtak elő. A kibocsátás kereskedelem mellett
Japán részt vesz CDM és JI projektekben.
Egy új formálódó piacot jelent Ausztrália kibocsátás-kereskedelmi rendszere, melyet 2011
júniusától kívánnak bevezetni.
Az Európai Unióban működő, valamint a tervezett Ausztráliai és Egyesült Államokbeli
kibocsátás-kereskedelmi programok legfontosabb jellemzőinek összefoglaló táblázatát a 3.
számú Függelékben mutatom be.
A következőkben megvizsgálom a kibocsátás-kereskedelmi rendszer által létrehozott szabályzó
eszköz jogi és közgazdasági jellemzőit. Az elemzés, értékelés jelentőséggel bír a későbbi számviteli
leképezés szempontjából.

II.8. A KIBOCSÁTÁSI JOG

Az Unió Irányelve nem minősíti az „allowance” fogalmát jogi szempontból, ennek oka
lehet például az angolszász és a kontinentális jogrendszerű államok közötti eltérés. Az
európai rendszer megfelelő működéséhez elengedhetetlen, hogy az egyes tagállamok által
kiadott kibocsátási jogok, illetve ezek kezelése nagyjából egészében azonos legyen az
egész belső piacon. Ennek érdekében az Irányelv több szempontból is meghatározza a
kibocsátási jog jellemzőit.
Az Irányelv 3(a) cikke definiálja a kibocsátási jog fogalmát (EU 2003): „a kibocsátási jog
egy tonna szén-dioxid egyenérték meghatározott időn belüli kibocsátására való jogot
jelent, amely kizárólag a jelen Irányelv követelményeinek való megfelelésre érvényes, és
amely a jelen Irányelv rendelkezései szerint elidegeníthető”.
A kibocsátási jog jellemzői
A megfelelés érvényessége első alkalommal a 2005-2007 közötti időszak, második
alkalommal a 2008-2012 közötti időszak, míg ezt követően minden az egyezmények
alapján meghatározott időtartam, amelyen belül az adott kibocsátási jog felhasználható. A
12. cikk az átruházhatóságon kívül rögzíti, hogy a kibocsátási jog a beszolgáltatást
követően megsemmisítéssel szűnik meg, továbbá kibocsátási jognak kell elismerni a többi
tagállam által kiadott, valamint a más államok által kibocsátott és a közösségi jog által
elismert kibocsátási jogot. Az Irányelv azt is meghatározza a 19. (2) cikkben, hogy
bármely személy birtokolhat kibocsátási jogot. Az Irányelv célja ezzel az volt, hogy
elősegítse a kibocsátási jogok forgalmát azzal, hogy nemcsak az azt felhasználók, hanem a
kibocsátási jogok kereskedelmében üzleti, környezetvédelmi vagy más szempontból részt
venni kívánók is kereskedhessenek.
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Ezek alapján a kibocsátási jogról a következők mondhatók el:
1. tartalma: egy tonna szén-dioxid egyenértékű üvegházgáz kibocsátására jogosít fel
meghatározott időszakon belül;
2. a tartalmából következően véges tartamú, mert csak az adott kibocsátási időszakra
érvényes;
3. kizárólag az Irányelvben meghatározott követelmények teljesítésére, azaz a széndioxid kibocsátás utólagos ellentételezésére használható fel;
4. elidegeníthető;
5. bárki megszerezheti;
6. az elidegenítési lehetőség és az iránta várható kereslet miatt vagyoni értékkel bír;
7. minden formai elemtől függetlenül el kell ismerni a többi, Irányelvben
meghatározott állam által kiadott kibocsátási jogot.
Hogy a gyakorlatban mit is jelent a kibocsátási jog, legegyszerűbben már korábban is
működő rendszerek vizsgálatával ismerhető meg. Mivel maga a kifejezés, az „emission
allowance”, a kibocsátási jog fogalma eleve angolszász, ezért célszerű először az amerikai
és a brit rendszert elemezni.
A kibocsátás-kereskedelmi rendszer előzményei
A szennyezési jogok piacának környezetvédelmi szabályozásra való alkalmazását először
az 1960-as évek végén I. H. Dales vetette fel (Dales 1968).
Az Egyesült Államokban az 1970-es évek közepén a Környezetvédelmi hatóság a
szennyezett levegőjű területeken csak akkor engedett meg új létesítményt indítani, ha más
forrásoktól kibocsátás csökkentést vásároltak, és ezzel kiegyenlítették a növekedést. Ekkor
a hatóság által a kibocsátást növelni szándékozó vállalat számára történő jóváírás tárgya a
kiegyenlítés volt. A rendszer nem kereskedelmen alapult, nem is volt feltétlenül
jogviszony a kibocsátást csökkentő és növelő személy között, a hatóság állt a
középpontban. Ez a megoldás projektalapú, csak eseti és egyedi tranzakciókra volt
alkalmazható.
A kibocsátáskereskedelem másik előzménye a buborékpolitika volt. A buborék elv
alkalmazása során a kibocsátási határértéket nem a kibocsátó forrásokra, hanem az egész
létesítményre, vagy több létesítményre együttesen állapították meg, melyek
összkibocsátása egy „buborékot” alkotott. Ezt a buborékot azután az egyes források
bármilyen arányban használhatták, de a teljes kibocsátás nem haladhatta meg a buborék
nagyságát (Beliczay és Szabó 2003). Ebben a rendszerben sincs igazi kereskedelem, hisz
az átrendezések nem jelentették a kibocsátási jog elidegenítését, hiszen a kibocsátási jog
tulajdonosa a buborékot alkotó összes forrás együttesen volt.
Az első igazi kibocsátási joghoz kapcsolódó kereskedelmi rendszert is az Egyesült
Államokban vezették be 1990-ben ( Clean Air Act Amendment, CAAA). Ez a 110 legtöbb
kén-dioxidot kibocsátó energiatermelő részére biztosított meghatározott mennyiségű
kibocsátási jogot, melyet szintén a kibocsátás mértékében kellett visszaszolgáltatni a
hatóságnak.
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A kén-dioxid kibocsátási jog jogi természetét a CAAA kifejezetten rendezi (SEC. 402.
Definitions)18: „az ezen alpont alapján kiadott kibocsátási jog a kén-dioxid ezen alpont
rendelkezéseinek megfelelő kibocsátására vonatkozó korlátozott felhatalmazás. Ez a
kibocsátási jog nem tulajdonjog”.
Az Egyesült Királyságban működő kereskedelmi rendszer szabályzata is meghatározza a
kibocsátási jog fogalmát19: a kibocsátási jog egy tonna szén-dioxid egyenértékű gáz
kibocsátását megtestesítő elszámolási egység, amely a kibocsátás-csökkentési vállalások
teljesítésének megállapítására szolgál.
Egyes tanulmányok szerint (Martonyi 2003.) ez azt is jelenti, hogy a kibocsátási jog állami
tulajdon, amit az állam csak feltételesen idegenít el (bérbe ad) a jogosultaknak. Ettől
függetlenül a gyakorlat a kibocsátási jogot tulajdonjogként kezeli, különösen az
átruházhatóság, és az adózás szempontjából.
Tulajdonjogot jelent-e a kibocsátási jog?
Az angol jogban a tulajdon fogalma nincs egzaktan megfogalmazva, de általában
kijelenthető, hogy egy jog vagy érdek akkor minősülhet tulajdonnak, ha „meghatározható,
harmadik személyek számára azonosítható, természetéből adódóan harmadik személy által
megszerezhető és valamilyen mértékű állandósággal és stabilitással bír” (Martonyi 2003.).
A környezetvédelmi jogban egy eset kapcsán a gyakorlat az engedélyek tulajdonná
minősítésének hármas feltételrendszerét állította fel. E szerint egy engedély akkor minősül
tulajdonnak, „ha:
-

egy jogszabályi keret alapján a meghatározott feltételeknek megfelelő személyekre
jogosultságot ruház,
ezek az engedélyek átruházhatók, és
a felmentésnek vagy az engedélynek vagyoni értéke van”.

A feltételrendszer alapján az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszere szerinti
kibocsátási jog tulajdonnak minősülhet az angol jog alapján (Martonyi 2003.)
A kibocsátási jog a sajátosságok miatt önálló, illetve jogi kategorizálás nélküli
jogintézményként kellett volna, hogy bevezetésre kerüljön, ezzel elkerülhető lett volna több
olyan anomália, amely jelenlegi rendszer működését – mind jogi, mind pedig
gazdaságpolitikai oldalról – nehezíti. A kibocsátási jog létrejöttére, elidegenítésére,
megszűnésére, számviteli, adójogi vonatkozásaira, valamint a vele kapcsolatos felelősségi
és szavatossági szabályokra vonatkozó rendelkezéseket speciálisan a kibocsátási jogra
vonatkozóan külön kellett volna megalkotnia a jogalkotónak.

18
19

Clean Air Act http://epw.senate.gov/envlaws/cleanair.pdf
idézi (Martonyi 2003)
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II.9.

A KIBOCSÁTÁS-KERESKEDELMI RENDSZEREK SZEREPLŐI

9. ábra A kibocsátás-kereskedelmi piacok résztvevői, intézményei

Szabályzók
•

Jogi keretek: Kiotói Egyezmény, ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye (UNFCCC),
Európai Bizottság rendeletei, nemzeti jogszabályok
Szabályzó intézmények: kormányzati szervek, államigazgatás
Elsődleges kibocsátási egységek

Beszállítók
•

•
•
•
•

•

Projektek
fejlesztői
Eladó
létesítmények,
engedélyesek
Finanszírozók
Tanácsadók
Civil szervezetek
Hagyományos és
zöld technológiák
szolgáltatói
Politikai
környezet

Közvetítők
Brókerek
Tőzsdék
Magánszektor
pénzügyi
intézményei
(likviditás, arbitrazs,
strukturált termékek,
projektfinanszírozás,
kockázatok enyhítése,
pénzügyi
diverzifikáció)
Szervezett piacon

Végső
felhasználók

•
•
•
Finanszírozás és
fedezeti termékek

•

Másodlagos kibocsátási egységek

•
Kockázat mérséklés

•

•

•

Kiotói
Jegyzőkönyv
aláíró államai
EU ETS
létesítményei,
engedélyesek
Önkéntes
felhasználók

(közintézmények,
önkormányzatok,
egyének)

Elsődleges kibocsátási egységek
Egyéb szolgáltatások: minőség ellenőrzés, jogi tanácsadás, információ és elemzés, fejlesztési
ügynökségek, nemzeti szervezetek
Forrás: saját szerkesztés

Az ábrából jól látszik, hogy a gazdasági szereplők, jogszabály alkotók széles köre működik
együtt ahhoz, hogy a kibocsátás-kereskedelmi rendszer hatékonyan működjön.
A piac legfontosabb szereplői az üvegházhatású gáz kibocsátási engedélyesek –
továbbiakban az üzemeltetők –, mint potenciális eladók és vevők.
Fontos szereplői a piacnak a közvetítők, akik segítik az egyes üzemeltetők, befektetők
szerepvállalását finanszírozással és a kockázat mérséklésével. A kibocsátási jog
kereskedelme tartalmilag az értékpapír kereskedelmi ügyletekkel egyenértékűnek
tekinthető, így az ott jellemző kockázatokkal (ügyfélkockázat, likviditási kockázat)
számolni kell.
Az államigazgatási szereplők a piac működésének hátterét, környezetét biztosító, illetve
felügyeletét ellátó állami intézmények.
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A működés feltétele a szervezett piac, tőzsde. Az Európai Unióban ma már több helyen is
folyik szervezett kereskedés: ECX, EEX, Nordpool, Powernext.

II.10.

AZ EURÓPAI UNIÓ KIBOCSÁTÁS-KERESKEDELMI
RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE

Az EU ETS, az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszere több szempontból is
fejlődött az utóbbi években. Földrajzi szempontból hatásköre az Unió területével együtt
növekedett, és immár 27 tagállamra terjed ki, továbbá 2008 eleje óta az Unió egyes
szomszédjai – Izland, Liechtenstein és Norvégia – is részt vesznek a rendszerben. A
nemzetközi kibocsátás-kereskedelmi piac további bővítése érdekében az EU ETS kész
hivatalos kapcsolatot létesíteni a világ más részein működő, vele összeegyeztethető, az
üvegházhatású gázok korlátozását és kereskedelmét célzó kötelező rendszerekkel.
Ami az ipari ágazatokat illeti, az EU ETS jelenleg mintegy 11000 nagy
energiafelhasználású vállalatra, köztük áramfejlesztő létesítményekre, az olajfinomítókra, a
cementgyárakra, a vas- és acélgyárakra, az üveg- és kerámiagyárakra, valamint a papír- és
cellulózgyárakra terjed ki. 2012-től az európai repülőterekre érkező, illetve onnan induló
légi járatok kibocsátása is a rendszer hatálya alá tartozik.
Miután lezárult a három évig tartó kezdeti kísérleti fázis, amely a „csinálva tanulás”
módszerét követte, a 2008–2012 közötti kereskedelmi időszakra szigorúbb kibocsátási
korlátokat vezettek be, amelyek jelentősen hozzá járulhatnak ahhoz, hogy az Unió
tagállamai el tudjak érni a Kiotói Jegyzőkönyvben rájuk nézve meghatározott célokat.
2013-ban kerül majd sor az EU ETS modernizálására, amelynek köszönhetően
tevékenysége erősödni fog, kibővül es hatékonyabbá válik. Így a rendszer központi
szerepet játszik majd abban, hogy az Unió teljesíteni tudja a 2020-ra és későbbi
időszakokra vonatkozó kibocsátás csökkentési céljait, összhangban azokkal a
vállalásokkal, amelyek mellett az Unió el akarja kötelezni magát, a jelenleg egyeztetések
tárgyát képező új nemzetközi éghajlatvédelmi egyezményben.
A kibocsátás-kereskedelem nem múló divat. Jól bevált, mint olyan kulcsfontosságú eszköz,
amelynek segítségével költséghatékonyan csökkenthetők az üvegházhatású gázok
kibocsátásai, és amely ösztönzi az átállást a jövő alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaságára.
2013. január 1-jével az EU ETS jelentős módosítása lép életbe. Az Unió azt vállalta, hogy
2020-ra legalább 20%-kal csökkenti az összes kibocsátást az 1991-es szinthez képest. A
vállalás akár 30% is lehet, ha más fejlett országok ehhez hasonló arányú csökkentésekre
kötelezik magukat (EC 2009). Ezen kívül az Unió azt is célul tűzte ki, hogy 2020-ra
energiája 20%-át megújuló erőforrásokból teremti elő, valamint energiahatékonyság javítás
révén energiafogyasztását is 20%-kal az előrejelzések szerint várható szint alá csökkenti.
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2013-tól az alábbi módosítások várhatók (Európai Bizottság 2009):
-

-

-

-

-

A rendszer hatáskörének kibővítése, mely a légi közlekedésen túl, további olyan
ágazatok bevonását is jelenti, amelyek a CO₂-kibocsátások elkülönítésével,
szállításával és geológiai tárolásával foglalkoznak.
A kibocsátási egységek nemzeti szintű korlátozása helyett a kibocsátási egységek
maximális mennyiségét meghatározó korlátozás lép életbe, amely az Unió egészére
vonatkozik.
Cél a kibocsátási egységek maximális mennyiségének évenkénti csökkentése
1,74%-kal . Ennek előzetes bejelentésével a rendszer kiszámíthatóbbá válik a piaci
szereplők számára.
2013-tól az egységek legalább 50%-át árverésen kell majd megvásárolni, mely
arány hosszabb távon fokozatosan csökken.
Összehangoltabb szabályok szükségesek a kibocsátások nyomon követésére,
bejelentésére és ellenőrzésére
A CDM és JI projektekből származó kibocsátási egységek felhasználásának
racionalizálása szükséges oly módon, hogy ösztönözzék a harmadik országokat a
jövőben megköthető éghajlatvédelmi egyezmény ratifikálására
Biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a tagállamok kivehessenek a rendszerből
olyan létesítményeket, amelyek viszonylag kis mennyiségű CO₂-ot bocsátanak ki,
feltéve, hogy ezekre olyan egyéb intézkedéseket vezetnek be, melyek az ETS-sel
azonos hatást gyakorolnak.

2013-tól már nem nemzeti, hanem európai szintű kiosztási tervek készülhetnek, mellyel az
egyes államokon belüli, erős lobbi tevékenységgel előnyt elérő vállalatok befolyása
jelentősen csökken. A kiosztás benchmark alapú lesz, vagyis az elérhető legjobb
technológia (BAT – Best Available Techniques)20 alapján határozzák meg a kiosztható
kvótamennyiséget az adott létesítmények számára.

II.11. MAGYARORSZÁG ALKALMAZKODÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ
KERESKEDELMI RENDSZERÉHEZ

Az éghajlatváltozással az Éghajlatváltozási Keretegyezményt kihirdető törvény21
foglalkozik. Emellett több, jogszabálynak nem minősülő norma, határozat foglalkozik az
éghajlatváltozás kérdésével. Ezek közül a legfontosabbak a Nemzeti Környezetvédelmi
Programról szóló 83/1997. (IX. 26.) Országgyűlési határozat (az "NKP") és a

20

Az „elérhető legjobb technológia” alkalmazása a feltétele annak, hogy egy szennyezőanyagot kibocsátó
vállalkozás egyáltalán engedélyt szerezzen tevékenységének végzéséhez. Az engedélyek kiadásának
feltételeit, és így a legjobb technológia kiválasztásának követelményét az Európai Unió IPPC (Integrated
Pollution Prevention and Control) direktívája tartalmazza (96/61/EC).
21
1995. évi LXXXII. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetéséről szóló törvény.
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klímavédelem magyarországi stratégiájáról szóló 2206/2000. (IX. 13.) Korm. határozat (a
"Klímavédelmi Program").
Mivel a magyar szabályozásnak az Európai Unió 2003/87/EC Irányelvén kellett alapulnia,
a kibocsátási jogra vonatkozó rendelkezéseket kellett alapul venni, meg kellett alkotni az
Irányelv átvételéhez szükséges jogszabályokat. Ez a Római Szerződés rendelkezései
szerint azt jelentette, hogy az Irányelv által elérni kívánt célt kell a hazai jogszabályoknak
is elérni, azaz a nemzeti jogszabályokban megfogalmazott kibocsátási jogoknak az
Irányelv által meghatározott jogi jellemzőkkel kell rendelkeznie.
Magyarországon a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium feladata volt22 az
éghajlatpolitika kialakítása, az elsődleges kibocsátás-kereskedelmi jogszabályalkotás. A
Minisztérium az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség (Főfelügyelőség) kibocsátás-kereskedelmi döntéseiben másodfokon eljáró
szervezet.
A Főfelügyelőség a 2005. évi XV. törvény szerinti hatásköröket első fokon látja el, mint
emisszió kereskedelmi hatóság.
A 2005. évi XV. törvény szabályozza az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmét. A törvény az üvegházhatású gáz kibocsátással járó energiatermeléssel
kapcsolatos tevékenységekre, fémtermelésre és feldolgozásra, ásványanyag iparra,
kerámiatermékek égetéssel történő gyártására és a papíripari termelésre terjed ki. Ezek a
tevékenységek csak a környezetvédelmi hatóság által kiadott jogerős kibocsátási
engedélyek alapján folytathatók23.
2012. január 1-jétől a légi közlekedés is bekerül az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi
rendszerének hatálya alá (2008/100/EK irányelv)24, ennek átültetése a magyar jogrendbe
folyamatban van, az előterjesztés a korábbi Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
honlapján érhető el25.

22

2010. május 29-én megalakult a Magyar Köztársaság új kormánya. A minisztériumok felsorolásáról az
Alkotmány 34. §-a értelmében külön törvény – a 2010. évi XLII. számú – rendelkezik. 2010. május 29-étől 8
minisztériuma van hazánknak: Belügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium, Külügyminisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Erőforrás
Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Vidékfejlesztési Minisztérium. Ez utóbbi a korábbi
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
feladatait látja el.
23
272/2004. (IX. 29.) Kormány rendelet egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának
engedélyezéséről, nyomon követéséről és jelentéséről
24
Fontos kérdése az európai kibocsátási rendszernek, hogy azt az ipari és az energiaszektoron kívül
kiterjesztik-e a mezőgazdaságra és a háztartásokra is, illetve nemcsak a szén-dioxid-kibocsátást, hanem a
többi üvegházhatású gáz kibocsátását is szabályozzák-e.
25
http://klima.kvvm.hu/documents/124/tervezet_kibocsatasi_es_legikozlekedesi_kibocsatasi_egysegek_honla
pra.pdf
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II.11.1.

Az emisszió engedélyezése, Nemzeti Kiosztási Terv és Kiosztási Lista

A Kormány rendeletben állapítja meg az egyes létesítmények üvegházhatású
gázkibocsátása engedélyezésének szabályait. A 272/2004. Kormányrendelet értelmében
2005. január 1-je után üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenység csak a
Főfelügyelőség által kiadott kibocsátási engedélyek alapján végezhető. A Főfelügyelőség
az engedélyeket ötévente vizsgálja felül. A kibocsátási engedély iránti kérelem új
létesítmények esetén az egységes környezethasználati engedély jogerőre emelkedése után
nyújtható be.
Az üzemeltető a kibocsátási engedély jogerőre emelkedésétől éves felügyeleti díjat köteles
fizetni, amely a környezetvédelmi hatóság a rendszer működtetésével kapcsolatos
tevékenységének fedezetére fordítja. A kereskedési időszak alatt fizetendő felügyeleti díj
mértékét a költségvetési törvény állapítja meg.
Az egyes kereskedési időszakok alatt kiosztható kibocsátási egységek mennyiségének és a
kiosztás módszerének meghatározása céljából a Kormány Nemzeti Kiosztási Tervet állapít
meg26.
A Kiosztási Terv minden olyan információt tartalmaz, amely a kibocsátási egységek
mennyiségére – mind az ingyenes, mind térítés ellenében kiosztható egységekre –,
valamint a kiosztás módjára vonatkozik, és csak az Európai Bizottság jóváhagyását
követően hirdethető ki. A Kiosztási Terv alapján az üzemeltetőkkel lefolytatott egyeztetés
eredményeire figyelemmel – kereskedési időszakonként – Nemzeti Kiosztási Listát állapít
meg. Az első Kiosztási Terv és Kiosztási Lista a 2005-2007 közötti első kereskedési
időszakra szólt, a második a 2008-2012 közötti második kereskedési időszakra vonatkozik.
A kibocsátási egységek kiosztását, forgalmát, visszaadását és törlését a 2005. évi XV.
törvény 15. §-a szerinti nyilvános és közhiteles forgalmi jegyzékben kell rögzíteni.
Gyakorlatilag egy kibocsátásiegység-forgalmi számlát kell vezetni kibocsátónként. A
kibocsátási egységek adott időszakra – egy évre – vonatkoznak. Az állam az
üzemeltetőknek ingyenesen járó kvótamennyiséget a tárgyév február 28-ig írja jóvá27. Az
üzemeltetőknek a nyomon követett és hitelesített tárgyévi kibocsátásaiknak megfelelő
mennyiségű kibocsátási egységet a tárgyévet követő év április 30-ig kell visszaadnia a
Magyar Állam javára28.
Természetesen azok az üzemeltetők is hozzájutnak kibocsátási egységekhez, akik az
egységek kiosztását követően év közben kapnak kibocsátási engedélyt, ők új belépőknek
számítanak. Év közben az az üzemeltető juthat további ingyenes egységekhez, akinek a
visszaadási kötelezettség teljesítéséhez a tevékenységi körén kívül álló, elháríthatatlan
külső ok folytán több kibocsátási egységre van szüksége, mint amit a kezdeti leosztáskor
kapott, ez az úgynevezett vis major kiosztás. Ez utóbbihoz az Európai Bizottság
26

2005. évi XV. törvény 6. § (1)
213/2006. (X. 27.) kormányrendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről
szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
28
2005. évi XV. törvény 11. §
27
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jóváhagyása is szükséges. A vis major keretből ingyenesen kapott egységek nem
idegeníthetők el, azokkal csak a 2005. évi XV. törvény 11. §-a szerinti visszaadási
kötelezettség teljesíthető.
A 2005. évi XV. törvény értelmében
kincstári vagyonába tartozó vagyoni
befolyásolja azt, hogy az üzemeltetők
értékeli pénzügyi kimutatásában ezt
problémájával, és ennek a vagyonra,
fejezetben foglalkozom.

(7.§ (1)) a kibocsátási egység a Magyar Állam
értékű jog. A törvény ezen kitétele jelentősen
és a többi piaci szereplő hogyan szerepelteti és
a vagyoni elemet. A besorolás, az értékelés
eredményre gyakorolt hatásaival a III. és IV.

II.11.2. A kibocsátások nyomon követése és a jelentéstétel
Az üzemeltetők kötelesek üvegházhatású gáz kibocsátásaikat nyomon követni, és a
tárgyévet követő év március 31-ig arról a környezetvédelmi hatóság részére hitelesített
jelentést tenni. Ezt a hitelesítést független hitelesítővel külön jogszabályban29 megállapított
módon kell elvégezni. A hitelesített jelentés szerinti tárgyévi kibocsátási mennyiséget
rögzíteni kell a nemzeti forgalmi jegyzékben30. A környezetvédelmi hatóság akkor
állapítja meg egy létesítmény kibocsátását – megbízott hitelesítési szakértő segítségével –,
ha az üzemeltető határidőre nem nyújtott be hitelesítési jelentést, vagy nem a kibocsátási
engedélynek megfelelő jelentést nyújtott be.
A kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerében lehetőség van a kibocsátási egységek visszaadására
teljesítési megbízott útján is. A 143/2005. Kormányrendelet tartalmazza a közös teljesítésre vonatkozó
részletszabályokat31. A teljesítési megbízott jogosult a közös teljesítésben részt vevő üzemeltetők számára
megállapított egységek feletti rendelkezésre. Az üzemeltetők közös teljesítését a környezetvédelmi hatóság,
illetve az Európai Bizottság hagyja jóvá. A teljesítési megbízott tevékenysége nem terjed ki a kibocsátások
nyomon követésére, a jelentéstételre, csak a kibocsátási egységek visszaadásával kapcsolatos feladatokra
vonatkozik. Az elszámolást, a nyilvántartást a 2005. évi XV. törvény korábban már hivatkozott 15. §-a segíti,
miszerint a kibocsátási egységekkel kapcsolatos összes tranzakció a forgalmi jegyzékben, az üzemeltető
forgalmi számláján történő nyilvántartásba vétellel teljesül. Ebből az következik, hogy az üzemeltetők ugyan
a forgalmi jegyzékben saját számlájukra kapják a kibocsátási egységeket, de ezután a teljesítési megbízott
számlájára át kell, hogy kerüljenek azok, mert csak így tud megvalósulni a közös teljesítés.
A közös teljesítésre szerződött üzemeltetőket az a cél vezérli, hogy míg egyikük kibocsátási egység hiánnyal
rendelkezik, mások kibocsátási többlettel. Ez egy vállalatcsoport esetében jogos igényt támaszt az együttes
teljesítésre.

Ha az üzemeltető a kibocsátási engedély megszerzésére, a változások bejelentésére, a
kibocsátások nyomon követésére, jelentésére és a jelentés hitelesítésére, valamint a
kibocsátási egység visszaadására irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, akkor bírság
29

183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési
tevékenység személyi és szakmai feltételeiről
30
A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről szóló
2216/2004/EK bizottsági rendeletnek megfelelően.
31
11-14. §
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fizetésére kötelezhető. Emellett nem jogosult kibocsátási egységeket értékesíteni, valamint
a környezetvédelmi hatóság az üzemeltető nevét nyilvánosságra hozza. A szankciók nem
mentesítik az üzemeltetőt az elmulasztott kötelezettsége teljesítése alól.

II.11.3. Hitelesítés
A kibocsátási jelentést az üzemeltetőnek a 183/2005. (IX. 13.) Kormányrendelet szerinti
hitelesítő szervezettel vagy személlyel kell hitelesíttetnie.
A kibocsátási jelentés
hitelesítése során a hitelesítő szakértő mérlegeli a tárgyévben végzett nyomon követési
tevékenységet, megvizsgálja az alkalmazott rendszert, a jelentett adatok és a kibocsátásra
vonatkozó információk megbízhatóságát, hitelességét és pontosságát. Javaslatot tesz a
nyomon követési rendszer műszaki továbbfejlesztésének lehetőségeire, valamint elkészíti a
24/2005. (IX. 13.) Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszteri rendelet szerinti hitelesítői
jelentést.
Hitelesítési tevékenységet kizárólag a hitelesítői névjegyzékbe bejegyzett hitelesítő
gazdasági társaság és egyéni hitelesítő végezhet. Az egyéni hitelesítő csak bizonyos
minőségű és mennyiségű üvegházhatású gázkibocsátás alatt végezhet hitelesítést. A
hitelesítő gazdasági társaságoknak vezető hitelesítő szakértőket is kell alkalmazniuk.
A kormányrendelet előírja a kötelező felsőfokú végzettséget energetikai, analitikai vagy
ipari eljárás-technológiai területen, de a vezető hitelesítőnek minőségbiztosítási,
kockázatkezelési vagy audit területen szerzett végzettséggel is rendelkeznie kell.
A környezetvédelmi hatóság a hitelesítők nyilvántartása céljából hitelesítői névjegyzéket,
hitelesítői szakértői névjegyzéket, és a hazánkban székhellyel rendelkező üzemeltetők
részére hitelesítési tevékenységet végezni kívánó európai közösségi hitelesítők
nyilvántartása céljából, európai közösségi hitelesítői névjegyzéket vezet.
A miniszteri rendelet szerint a jelentett adatok csak akkor ismerhetők el valósnak, ha
megbízható és hiteles adatok teszik lehetővé a kibocsátások nagyfokú bizonyossággal
történő meghatározását32. A hitelesítési folyamat során figyelembe kell venni az
üzemeltető által a nyomonkövetés pontosságának növelése érdekében alkalmazott
kockázatkezelési és elemzési módszereket, valamint azt, hogy a létesítmény szerepel-e az
Európai Közösség környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerének (EMAS)
nyilvántartásában33.
Az EMAS hiteles külső kommunikációs lehetőséget biztosít mindazon szervezetek
számára, amelyek önkéntes alapon részt kívánnak venni a környezeti teljesítményük
javításában. Az EMAS rendelet, hasonlóan az ISO 14001-es szabványhoz egy módszert
kínál a szervezetek számára környezeti teljesítményük fejlesztéséhez, publikálásához és
ezen keresztül egy környezettudatos vállalati működés megvalósításához. Abban az
32

24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet 2. § (2)
Az Európai Unió 1993 júliusában bocsátotta ki az Eco-Management and Audit Sceme rendeletet
(EC1836/93).
33
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esetben, ha egy szervezet megfelel a rendeletben foglalt valamennyi előírásnak, külső
hitelesítő fél bevonásával igazolást kaphat az EMAS rendszer szerinti működéséről, és
jogosult a szervezet az EMAS logó használatára.

10. ábra Európai Közösség környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerének (EMAS) logója

Forrás: http://emas.hu/

Az Európai Unió Környezetszabályozási gyakorlatában az utóbbi időben jelentősen
felértékelődik az olyan megoldások lehetősége, melyek az önszabályozást helyezik
előtérbe. Például az ISO 14000 szabványsorozat a teljeskörű környezeti menedzsmentre
vonatkozóan a vállalatok önszabályozó mechanizmusait helyezi előtérbe.
A hitelesítési folyamatok nemzetközi tapasztalataival és várható fejlesztéseivel a V.
fejezetben még foglalkozom.
A következő ábrán a kibocsátás-kereskedelemben és annak szabályozásában résztvevő, az
előzőekben bemutatott testületeket, és a szabályozás folyamatát mutatom be.
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11. ábra Az emisszió szabályozás szereplői

Kiosztási lista
KORMÁNY
ÉVES KVÓTA

jelentés

EU BIZOTTSÁG
KJ TITKÁRSÁG

K VISSZAADÁS
I
B
O
kibocsátás
tranzakció -C
S
regisztrálás
Á
T monitoring jelentés-hitelesítés
Ó
HITELESÍTŐK
K

engedély

KERESKEDŐK

JEGYZÉKKEZELŐK
jelentés
elfogadás

ENGEDÉLYEZŐ
HATÓSÁG

Forrás: saját szerkesztés dr. Varga Pál (Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség)
előadása alapján

II.12.

A KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK FAJTÁI

A Kiotói Jegyzőkönyv, és az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszere is több
fajtáját kezeli a kibocsátási egységeknek, attól függően, hogy azok melyik rendszerben és
milyen célok megvalósítására jöttek létre.
A rendszer működéséből származó alapvető egységeket a következő ábra mutatja:
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12. ábra Az emisszió-korlátozás alapvető egységei

Éghajlatváltozás

Kiotói Jegyzőkönyv 2008 - 2012

Iparilag fejlett államok

Fejlődő országok

KJ/ I. Melléklet
Kötelezettséget nem vállalt, de a

Kötelezettséget vállalt államok

1. ábra
Egységek
állami leosztásból

Jegyzőkönyvet ratifikáló államok

Egységek projektalapú
mechanizmusokból

Kiotói egységek – AAU
EU ETS - EAU

JI

CDM

ERU

CER

I. Melléklet államai (41 ország)

I. Melléklet államai
CER

Technnológia
Tőke

Kötelezettséget nem
vállalt fejlődő országok
(176 ország)

Forrás: saját ábra

AAU egység
Megállapított Kibocsátási Egységek (Assigned Amount Units – AAU) a Kiotói
Jegyzőkönyvben kötelezettséget vállalt nemzetek számára megállapított és leosztott
jogosultság. Ez határozza meg a nemzeti összkibocsátást. Amennyiben egy állam nem
használja ki a számára engedélyezett mennyiséget, azokat továbbadhatja olyan
államoknak, akik hiánnyal rendelkeznek. A tranzakciók a kiotói jegyzőkönyvben
meghatározott államok között jöhetnek létre. Ilyen egységeket a rendszerben résztvevő
gazdálkodó egységek nem vásárolhatnak.

63

Az emisszió-korlátozás közgazdasági racionalitása, a nemzetközi és a nemzeti szabályozás lépései

EUA egység
Az Európai Unió CO₂ kibocsátási egységeit, az EUA-kat (European Union Allowances)
olyan létesítmények számára osztják ki, amelyek az EU Kibocsátás-kereskedelmi
Rendszerében (EU ETS) egy meghatározott határérték alatt kötelesek tartani üvegházgázkibocsátásukat. Ezen létesítményeknek kötelező a CO₂ kibocsátási egységeiket
nyilvántartani, és az éves EU ETS elszámolási időszak végén az ellenőrzött széndioxid
kibocsátásuk mértékének megfelelő egységgel elszámolni. Az EUA-k emellett az EU ETSbeli kereskedés fő egységei. 1 EU kibocsátási egység egy tonna CO₂ kibocsátására jogosít
fel.
ERU egység
ERU egységek (Emission Reduction Units) az Együttes Végrehajtás (JI) projektekből
származó kibocsátás-csökkentési egységek. A projektet fogadó ország kormánya igazolja a
kibocsátás-csökkentést, majd a saját Kibocsátási Jegyzékében jóváírja az üvegházhatású
gáz csökkentésnek megfelelő mennyiségű ERU kibocsátás-csökkentési egységet. Emellett
a hazai kormány minden egyes kibocsátott ERU esetén köteles egy részére leosztott kiotói
egységet, (Megállapított Kibocsátási Egységek, Assigned Amount Units) AAU-t törölni a
kibocsátási egységek ún. „kettős elszámolásának” elkerülése érdekében. 1 ERU egység egy
tonna CO₂ egyenértéknek felel meg.
CER egység
A CER-ek (Certified Emission Reductions) olyan CO₂ kibocsátási egységek, amelyeket a
Kiotói Jegyzőkönyv alapján a Tiszta Fejlesztési Mechanizmus (CDM) projektek
megvalósítása során keletkezhetnek. Fejlődő országokban végrehajtott üvegházgázkibocsátást csökkentő projekteknek köszönhetően jönnek létre. A kormányok és vállalatok
CER egységeiket elektronikus számlájukon tarthatják nyilván. A CER egységeket
megfelelés céljából a Kiotói Jegyzőkönyvet aláíró országok használhatják fel, illetve az
Európai Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerben (EU ETS) résztvevő létesítmények
üzemeltetői is igénybe vehetik a létesítményeik CO₂ kibocsátásának megfelelő EUA, CER
vagy ERU kvóták leadásával kapcsolatos kötelezettségük teljesítéséhez. A CER-ek olcsóbb
megfelelést jelenthetnek, mivel ezen egységek ára alacsonyabb az EUA-k áránál,
mindemellett egészen addig felhasználhatók, amíg az adott országra vonatkozó – a Linking
Irányelvben meghatározott – százalékos arányt meg nem haladják (Magyarország esetében
a CER-ekre vonatkozó linking kapacitás a kibocsátás 10%-a). A CER-ek nem
kapcsolódnak egy adott évhez vagy időszakhoz, ezért bankolhatók későbbi felhasználás
céljából. 1 CER egység egy tonna CO₂ egyenértéknek felel meg.
VER egység
Bármelyik vállalkozás, szervezet tehet azért, hogy csökkenjen a légkörbe kerülő káros
anyagok mennyisége. Az önkéntes kibocsátás csökkentésből származó egységek (VER,
Voluntary/Verified Emissions Reductions) monitoring, ellenőrzés után piacképesek. Ezek
az egységek olyan vállalkozások kibocsátás csökkentése, melyek nincsenek a kötelezett
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üzemeltetők között, de saját működésükből származó kibocsátását csökkentve, azt
értékesíteni tudják. A piacon azok az intézmények is megjelenhetnek kereslettel, amelyek
önkéntesen kívánnak tenni a klímaváltozás ellen. Ezek az intézmények megvehetik a saját
kibocsátásuknak megfelelő jogosultságokat a piacon, később töröltetve azt.
RMU egység
Az Eltávolítási egység (Removal Unit) első kötelezettségvállalási időszakban (2008-2012)
az üvegházhatású gázoknak a légkörből nyelő által történő eltávolítása esetében
megállapított és kiadott vagyoni értékű jog, amely egy szén-dioxid-egyenérték
kibocsátására jogosít fel.

II.13.

A KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK HELYETTESÍTHETŐSÉGE

Az ún. „Linking” Irányelv (Az Európai Parlament és a Tanács 2004/101/EK irányelve az
üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói Jegyzőkönyv projektmechanizmusára tekintettel történő módosításáról) az Együttes Végrehajtási (JI)
projektekre a kibocsátás-kereskedelem által érintett létesítmények esetén biztosítja a kettős
elszámolás kiküszöbölését34. Ez azt jelenti, hogy biztosítja, hogy a hazánkban megvalósuló
kibocsátás-csökkentéssel járó projektek nem számolhatnak el az általuk elért kibocsátáscsökkentésért ERU-t (a Kiotói Jegyzőkönyv JI mechanizmusában résztvevő felek között
transzferált kibocsátás-csökkentési egységet), valamint ezzel párhuzamosan kibocsátási
egységet az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszere alatt ugyanazon kibocsátáscsökkentésért. A kettős elszámolás kiküszöbölésére az esetben van szükség, ha például egy
hazánkban megvalósuló projekt olyan hazai kibocsátásokat csökkent, melyek az EU
kibocsátás-kereskedelmi rendszer hatálya alá is esnek egyben.
A Linking Irányelv 11b. cikk (3) bekezdése alapján 2012. december 31-ig az olyan JI és
CDM projekttevékenységekre vonatkozólag, amelyek közvetlenül csökkentik vagy
korlátozzák az ezen irányelv hatálya alá tartozó létesítményből eredő kibocsátást, ERU-k
és CER-ek csak megegyező számú egység – ezen létesítmény üzemeltetője általi – törlése
esetén adhatók ki.
Amennyiben egy projekt közvetlenül hatással van egy adott – a kibocsátás-kereskedelem
hatálya alá tartozó – létesítmény kibocsátásaira, akkor beszélünk közvetlen hatásról.
A (4) bekezdés szerint pedig 2012. december 31-ig az olyan JI- és CDM
projekttevékenységekre vonatkozólag, amelyek közvetett módon csökkentik vagy
korlátozzák az ezen irányelv hatálya alá tartozó létesítményből eredő kibocsátást, ERU-k
34

A „linking” jelentése: amikor egy rendszer lehetővé teszi a szabályozott szervezetek számára a kibocsátási
engedélyek vagy kreditek használatát egy másik rendszerből, a belföldi kötelezettsége teljesítése érdekében
(Jaffe és Stavins 2007).
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és CER-ek csak megegyező számú egység – az ERU-k és a CER-ek származásának
megfelelő tagállam nemzeti jegyzékéből való – törlése esetén adhatók ki.
A közvetett, illetve indirekt hatás esetén a projekt nem egy beazonosítható létesítményben
csökkenti a kibocsátásokat, hanem a kibocsátás-kereskedelem hatálya alá tartozó valamely
szektor egészében (MAKK 2001).
A kettős elszámolás kiküszöbölésének elősegítése érdekében a Nemzeti Kiosztási Tervben
azon projektekre, melyek potenciálisan kettős elszámolás hatással rendelkeznek, tartalékot
kell képezniük. A tartalék tartalmazza a projektenkénti tervezett kibocsátás csökkentést.
Ezek az egységek kerülnek törlésre a projekt kibocsátás-csökkentésének hitelesítésekor, az
ERU-k átadásakor.
A Linking irányelv nemcsak arra ad lehetőséget, hogy a hazai vállalatok részt vegyenek JI
projektekben, hanem arra is, hogy a más országokban megvalósuló ilyen projektekből
származó egységeket a kötelezettségeik teljesítésére felhasználják. A Linking Irányelv
szerint a tagállamok az üzemeltetők számára engedélyezhetik, hogy a 2008-2012 közötti
időszakokban a közösségi rendszer projekttevékenységeiből eredő CER-eket és ERU-kat
használjanak fel, legfeljebb az egyes tagállamok Nemzeti Kiosztási Tervében az egyes
létesítményekre, és az adott időszakra vonatkozó kibocsátási egység-kiosztás százalékos
mértékéig.
A projekt-alapú mechanizmusokból származó egységek a létesítmény saját kiosztásának
legfeljebb 10%-áig használhatók fel, de az összes projekt-alapú mechanizmusból származó
egységek felhasználása nem haladhatja meg a teljes kiosztásra kerülő egységek
mennyiségének 5%-át. Az összesen 5%-ot meghaladó összesített igény esetén a további
ilyen jellegű igények elutasításra kerülnek. A korlátozás nem éves korlát, hanem a teljes
időszakra vonatkozik, tehát jelenleg a 2008-2012 közötti időszakra.
A következő táblázat azt mutatja be, hogy az előzőekben felvázolt kibocsátás-kereskedelmi
egységek az egyes kibocsátás-kereskedelmi programokban beszámításra kerülhetnek-e.
3. táblázat Kibocsátási egységek elszámolhatósága, egymásnak való megfeleltetése
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az egyes színek jelentése:
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Önkéntes
kibocsátás
csökkentések

mennyiségi és/vagy minőségi korlátozás

Forrás: saját ábra (Capoor és Ambrosi 2008) alapján
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A táblázatban a vizsgált Kiotói Jegyzőkönyvben létrehozott kereskedelmi rendszer és az
Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszere mellett megjelenik a Japánban, ÚjZélandon, Ausztráliában és az Egyesült Államokban létrehozott kereskedelmi rendszer. Ez
utóbbi kettő még nem teljesen kiforrott, az ausztrál rendszer 2011-től indul, az Egyesült
Államokban létrehozott rendszer is csak egy viszonylag szűk terület kibocsátását
szabályozza.
A táblázat jól szemlélteti, hogy az egyes nemzeti szabályzóknak összhangban kellene
lenniük ahhoz, hogy a beszámítás maradéktalanul megvalósulhasson, illetve hogy az egyes
kereskedelemi rendszerekből származó egységek ne kerülhessenek duplán elszámolásra,
mert ezzel jelentősen gátolják a megvalósításra váró cél, az üvegházhatású gázok
csökkentésének elérését.

A következő fejezetekben a kibocsátási egységek számviteli kezelését vizsgálom. A fenti
táblázat alapján már kijelenthető, hogy szükséges az egyes számviteli rendszerek
összemérhetőségének biztosítása ahhoz, hogy a nemzeti, regionális, és egyéb kereskedelmi
rendszerek eltérő tagolástani és értéktani megközelítése ne rontsa az emissziókereskedelmi rendszerek hatékonyságát.
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III.

AZ EMISSZIÓS KVÓTÁK KERESKEDELME A NEMZETKÖZI
SZÁMVITELI ELŐÍRÁSOKBAN

Ebben a fejezetben bemutatom, hogy az üvegházhatású gázok nyilvántartása és elszámolása
messze túlmutat a beszámolókészítés célján. Több olyan programot és kezdeményezést
ismertetek, melyek mindegyike az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos nyilvántartások
szükségességével, azok tartalmával és követelményével foglalkozik. Megvizsgálom, hogy a
jelenlegi szabályozási környezet lehetőséget biztosít-e ennek az „új termelési tényezőnek” az
aktiválására. Mindezek után elemzem a nemzetközi számviteli előírások üvegházhatású gázokra
vonatkozó előírásait, illetve azok hiányosságait. Összehasonlítom az Európai Unió tagállamainak
nyilvántartását, a nemzetközi előírásokból levezethető megoldásokkal. Az elemzés górcső alá veszi
a különböző módon megszerzett kibocsátási jogok értékelését, annak hatását a vállalkozás
vagyonára. Vizsgálom mindezeket nemcsak az üzemeltetők, hanem a kvótakereskedelem
közvetítői, és a befektetők szempontjából is.

III.1.

A NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁS SZÜKSÉGESSÉGE

Az előző fejezetekben már megindokoltam, hogy a globális felmelegedés és az
éghajlatváltozás előtérbe kerülése miért lett kulcsfontosságú a fenntartható fejlődés
szempontjából. A kormányok, nemzetközi szervezetek fontos kérdésnek tartották és tartják
az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését. A nemzeti politikák tartalmazzák a
kibocsátás-kereskedelmi programok bevezetését, önkéntes programok indítását, a
kibocsátások megadóztatását, illetve egyéb, az energiahatékonyságot és a kibocsátást
szabályozó szabványok alkalmazását. A mindennapi tevékenység részévé kellett, hogy
váljon az üvegházhatású gázok kezelése, és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok
megismerése; ez hosszútávon tudja biztosítani a versenyképességet, de ezáltal lehet
megfelelni a nemzeti és a regionális éghajlatpolitikának is.
Az IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change)35 1996-os javaslataival
összhangban született meg az a vállalati nyilvántartási szabvány36 amely alapot ad az
üvegházhatású gázokhoz kapcsolódó nemzetközi számviteli standard elkészítéséhez. Egy
általános állásfoglalásról beszélhetünk, amely program és politika semleges, kompatibilis,

35

Az IPPC a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK számú irányelv
rövidítése, amely 1999. október 30-ától az Európai Unióban került bevezetésre. Az Európai Unió kiemelkedő
fontosságú környezetvédelmi jogszabálya, amely az ipari jellegű kibocsátásokat hivatott környezetvédelmi
szempontból, integrált szemlélettel szabályozni. Fő célja egy, az egész Európát felölelő integrált szennyezésellenőrzési rendszer bevezetése, mely biztosítja a környezet mint egységes egész magas szintű védelmét.
36
The Greenhouse Gas Protocol Initiative, World Resources Institute és a World Business Council for
Sustainable Development ajánlása, (WBCSD 2004)
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ennek köszönhetően több nemzetközi szervezet nyilvántartási rendszere is ez alapján
készül37.
A standard összeállításához egy többszereplős partneri kezdeményezés jött létre, melyben
kormányok, nem kormányzati szervezetek és egy amerikai székhelyű környezetvédelmi
intézet (World Resources Institute, WRI) vett részt, így alakult meg World Business
Council for Sustainable Development, WBCSD (Világ Üzleti Tanácsa a Fenntartható
Fejlődésért). A szervezet Genfi székhelyű, 200 nemzetközi vállalat koalíciója.
A standard értelmében egy jól megtervezett és karbantartott nyilvántartás az üvegházhatású
gázokról üzleti célokat is szolgál. Ezek a következők lehetnek (WBCSD 2004):
-

az üvegházhatású gázok okozta lehetőségek azonosítása és a hozzájuk kapcsolódó
kockázatok csökkentése,

-

megfelelés a társadalmi elvárásoknak,

-

a jelentések elkészítése a külső és belső érdekhordozóknak,

-

az üvegházhatású gázok piacán való hatékony részvétel,

-

lehetőség a korai és önkéntes lépések meghozatalára.

A WRI és a WBCSD által elkészített standard csak a nyilvántartási, valamint
jelentéskészítési kérdésekre koncentrált, nem foglalkozott a jelentések elkészítéséhez
kapcsolódó ellenőrzési feladatokkal, azok lefolytatását és lépéseit nem szabályozta.
A szabvány kidolgozása a „jelenlegi legjobb gyakorlat”-nak megfelelően készült el 2004ben, azóta is ezt tekintik a szervezetek résztvevői mérföldkőnek, pénzügyi kimutatásaik
összeállítása során a benne felsorolt követelményeknek próbálnak megfelelni.
Az IPPC irányelvéhez kapcsolódóan indított kezdeményezés első céljai között szerepelt az,
hogy az üvegházhatású gázokhoz kapcsolódó nyilvántartási szabályokat széles körben
elfogadhatóvá tegyék, először az üvegházhatású gáz kibocsátás számszerűsítésének
szabályait, majd a kibocsátás csökkentésre irányuló projektek számszerűsítésének
előkészítését, illetve a kibocsátások és az azt csökkentő projektek hitelesítését.
A szervezet mindezeken túl a fenntartható fejlődéshez kapcsolódóan számos kutatást,
együttműködést koordinál. 38
A nyilvántartási, elszámolási rendszer céljait és a feladatokat a következő elvek mentén
fogalmazták meg:
1. megbízató és valós módszer a számbavételhez,
2. standardizált módszerek és elvek,
37

például: WWF (World Wildlife Fun) Climate Savers, U.S. Environmental Protection Agency (EPA),
California Climate Action Registry, World Economic Forum Global GHG Registry.
38
www.wbcsd.org
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3. költségcsökkentés és egyszerűsítés,
4. hatékony stratégiák támogatása,
5. az érdekeltek tájékoztatása,
6. következetesség és átláthatóság a jelentésekben.
A munkafolyamat során két különálló szakmai munka folyt. Egyrészt foglalkoztak a Kiotói
Jegyzőkönyv mechanizmusainak nyilvántartási követelményeivel, másrészt az emisszió
csökkentést célzó projektek értékelése, az eredmények számszerűsítése is fontos feladat
volt.
A standard első kiadása 2001 szeptemberében jelent meg, széleskörű elfogadást élvezett
számos iparág és kormányzati szerv részéről annak ellenére is, hogy az érintett
vállalkozások alapvetően már egy kialakult számviteli rendszerrel rendelkeztek és emellé
kellett egy újabb adminisztrációs terhet is magukra venniük.39

III.2. A KVÓTAKERESKEDELEM ELSZÁMOLHATÓSÁGÁNAK
ALAPVETÉSEI

A standard meghatározta azokat az alapelveket, melyeket az üvegházatású gázok
számszerűsítésekor figyelembe kell venni. Ezek az alapelvek a nyilvántartási rendszer
kialakításakor is fontosak, mert megfelelnek az általános számviteli és pénzügyi
beszámolási alapelveknek is.
Hasznosság: a nyilvántartás megfelelően tükrözze a kibocsátás értékeit, a döntéshozatalban
érdekelt külső és belső felhasználók igényeit szolgálja. Amikor kialakítják a számbavétel
lehetőségeit és módszereit, akkor számos tényezőt figyelembe kell venni. A nemzetközi és
a nemzeti számviteli rendszereknek is figyelembe kell venni az érintett ágazatok szervezeti
struktúráját, a vállalatok működési lehetőségeit, illetve üzleti hátterét.
Teljesség: a vállalatoknak valamennyi tevékenységhez kapcsolódóan nyilván kell tartani és
be kell mutatni a lényeges információkat. Ennek megvalósításához a gyakorlatban az
adatok hiánya, illetve azok összegyűjtésének költsége okoz problémát. A nyilvántartások,
számítási módok kialakításánál fontos a lényegességi küszöb meghatározása. A
küszöbérték használata indokolt lehet akkor is, ha egy hiba vagy mulasztás lényegességi
értékét kell meghatározni. Ebben az esetben azonban a társaságoknak törekedniük kell a
teljes, pontos és következetes üvegházhatású gáz nyilvántartásra. Abban az esetben,
amikor a kibocsátás nem mérhető pontosan, a becslések nem megfelelőek, akkor ezeket
átlátható módon dokumentálni és indokolni kell. A hitelesítőknek is fontos feladatuk a hiba
39

A nyilvántartáshoz több segédeszközt is ajánl a standard, ezek között ágazat-specifikusak is megtalálhatók
(www.ghgprotocol.org). Ezek az eszközök elektronikus munkalapokkal lépésről lépésre segítik a
felhasználókat az üvegházhatású gázok kibocsátásának kiszámításában.
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lehetséges hatásainak felmérése, és a nyilvántartási rendszerről alkotott véleményük
megfogalmazása.
Összhang: következetességet jelent az összehasonlításhoz, az összhangnak időben is meg
kell valósulnia. A tendenciák nyomonkövetése, a teljesítmény értékelése átláthatóan és
összehasonlíthatóan kell, hogy történjen. Ha változás áll be a módszerekben, az adatok
felvételében vagy egyéb tényezőkben, akkor azt dokumentálni és indokolni kell.
Átláthatóság: a nyilvántartás, elszámolás minden fontos problémára kiterjedő, koherens és
világos kell legyen. Annak a követelménynek kell megvalósulnia, hogy az információnak
elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy egy harmadik független fél ugyanazt az eredményt
kapja a nyilvántartás alapján. A független külső ellenőrzés egy jó módja annak, hogy az
átláthatóságot biztosítsák. Az ellenőrzések megállapításait és a dokumentációkat
nyilvánosságra kell hozni, ezek lényeges információt szolgáltatnak az érdekhordozóknak.
Pontosság: amennyire lehet, csökkenteni kell a bizonytalanságot, de az üvegházhatású
gázok esetén, jellegükből következően nehéz a pontos mérés és számszerűsítés. Amennyire
lehetséges a mérésnek, becslésnek, számításnak a tényleges kibocsátáshoz kell közelíteni.
Ha megvizsgáljuk a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokat (IFRS - International
Financial Reporting Standards), akkor az IAS 1-ben megfogalmazott Átfogó szempontok a
pénzügyi kimutatások tartalmi és formai kialakításának alapelveit tartalmazzák. Ezek a
következők:
1. Valós bemutatás és az IFRS-eknek való megfelelés
„A pénzügyi kimutatásoknak valósan kell bemutatniuk a gazdálkodó egység pénzügyi
helyzetét, pénzügyi teljesítményét és cash flow-it. A valós bemutatás megköveteli az
ügyletek, egyéb események és feltételek hatásainak hű, az eszközök, kötelezettségek,
bevételek és ráfordítások Keretelvekben meghatározott fogalmaival és megjelenítési
kritériumaival összhangban történő bemutatását.” (IASB 2009) A Keretelvek
meghatározzák a megjelenítés kritériumait, mely szerint egy eszköz akkor jeleníthető meg,
ha azokat múltbeli tranzakciók vagy események eredményeként szerezték meg, a jelenben
a gazdálkodó ellenőrzése alatt állnak és valószínűsíthető, hogy az eszközhöz kapcsolódóan
jövőbeli hasznok fognak beáramlani, illetve az eszköznek van olyan költsége vagy értéke,
amely megbízhatóan mérhető.
2. A vállalkozás folytatása
A pénzügyi kimutatásokat a vállalkozás folytatását feltételezve kell elkészíteni.
3. Elhatárolás alapú – eredményszemléletű – számvitel
Az egyes eszközöket akkor kell megjeleníteni, amikor azok megfelelnek a Keretelvekben
foglalt definíciónak és nem akkor, amikor azokhoz pénzmozgás kapcsolódik.
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4. A bemutatás következetessége
Az egyes tételek bemutatását a pénzügyi kimutatásokban csak kivételes esetben lehet
megváltoztatni.
5. Lényegesség és összevonás
A pénzügyi kimutatások nagyszámú ügyleteit, eseményeit csoportokba lehet és kell
rendezni. A lényegesség azt jelenti, hogy tételt össze lehet vonni más tételekkel, ha az
önmagában nem lényeges.
6. Beszámítás, nettósítás
Az eszközök és kötelezettségek, illetve a bevételek és ráfordítások csak az előírások
alapján vonhatók össze.
7. Összehasonlítható adatok
A pénzügyi kimutatásban szereplő számadatok esetében közzé kell tenni az előző
időszakra vonatkozó összehasonlító információkat.
A szempontok nemcsak elnevezéseikben, de tartalmilag is sok hasonlóságot mutatnak a
WBCSD által megfogalmazott elvekkel.

III.2.1. A számviteli nyilvántartás céljai
A vállalatok a következő öt üzleti célra hivatkoznak, ha megkérdezik őket miért is akarják
nyilvántartani az üvegházhatású gáz kibocsátásukat:
-

az üvegházhatású gázok csökkentése, a kockázatok felmérése és a lehetőségek
azonosítása,

-

önkéntes jelentések készítése és kibocsátás csökkentő programok indítása,

-

kötelező jelentési programokban való részvétel,

-

emissziós piacokon való részvétel,

-

a korai és önkéntes fellépések előnyeinek kihasználása.

Az üvegházhatású gázok nyilvántartása képes több célt is kiszolgálni. Az emisszió
nyilvántartásáról szóló vállalati szabványt arra tervezték, hogy egy átfogó számviteli és
adatszolgáltatási rendszert hozzon létre. A nyilvántartás építőkövei képesek kiszolgálni a
legtöbb üzleti célt. Alkalmas arra, hogy beazonosítsa a költséghatékony csökkentési
lehetőségeket, és ezeket összevesse az emissziós határértékek betartásának, vagy be nem
tartásának kockázatával. A nyilvántartás alapján könnyen teljesíthetőek a kötelező jelentési
feladatok, akár a kormányzat, akár az egyéb érdekhordozók felé. Az emisszió-
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kereskedelmi programokban való részvételt is támogatja oly módon, hogy biztosítja a
kibocsátások folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartását.

III.2.2. Önkéntes és kötelező részvételű emissziós programok
A gazdasági élet valamennyi szereplője tehet az üvegházhatású gázok csökkentéséért.
Olyan regionális, nemzeti és nemzetközi programok is ismertek, melyekben a részvétel
önkéntes, és a szennyező vállalat, vagy szervezet hitelesített kibocsátás-csökkentése piaci
értékkel bír. A már korábban bemutatott VER és RMU egységek a különböző emissziókereskedelmi rendszerekben is beszámíthatóak.
Karbonsemlegesítéssel világszerte több cég foglalkozik. Olyan vállalkozások,
rendezvények, de akár magánszemélyek is igénybe vehetik szolgáltatásaikat, akik
elkötelezettek a környezetvédelmi problémák iránt. Megújuló energia beruházások
megvalósításával érnek el CO₂ semlegesítést40, melyek igazolt kibocsátás-csökkentése
szintén értékelhető.
Vállalatok fenntarthatósági jelentéseinek elkészítése is támogatja a kibocsátáskereskedelmi programok működését. A GRI - Global Reporting Initiative fontos szerepet
játszik a világon egységesen alkalmazható fenntarthatósági jelentések elkészítésében és
iránymutatást ad a közzétehető információkról (Útmutató a fenntarthatósági jelentések
készítéséhez41).
A gazdasági adatokhoz kapcsolódóan a GRI megköveteli, hogy a jelentésekben mindig a
szervezet auditált pénzügyi kimutatásait, vagy a belsőleg auditált menedzsment
kimutatásokat kell használni. A pénzügyi kimutatásokból nyerhető információk
összehasonlíthatóságát az biztosítja, hogyha azok a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardokon alapulnak42.
A kötelező részvételű programok jelentései is évente készülnek. A jelentéseknek
Európában az integrált környezetszennyezés megelőzéséről és csökkentéséről szóló
irányelv (IPPC) követelményeit kell teljesíteni mind a hat üvegházhatású gázra
vonatkozóan. A jelentett kibocsátások szerepelnek az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási
nyilvántartásban (European Pollutant Emissions Register, EPER). Az EPER egy
nyilvánosan hozzáférhető internet-alapú adatbázis, amely lehetővé teszi az egyes
létesítmények kibocsátásainak összehasonlítását az ipari ágazatokban, a különböző
országokban.

40

Magyarországon többek között a Hárskúti Megújuló Energia Központ, Első Magyar Karbonsemlegesítő
(EMAK) Intézet végez ilyen tevékenységet.
41
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/82DB4DF1-0D95-4C02-AC1ACCD059D9052F/0/G3_Hungarian.pdf
42
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/F01BEC0D-EC2E-4263-9FCF68FF796DF078/2676/G3_HU_IP_EC_Final_with_cover.pdf
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A jelentések készítéséhez két kritériumot – két választási lehetőséget határoztak meg a
korábban már említett szabványban (WBCSD 2004.). A nyilvántartási kötelezettséget a
tőke nagyságától tették függővé. A saját tőke aránya tükrözi a vállalkozás gazdasági
érdekeit is, hiszen a kockázatok és hasznok vállalása függ a tulajdoni hányadoktól, illetve a
gazdasági kockázatokból származó részesedés egyenlő a tulajdoni aránnyal.
Az ellenőrzési megközelítés szerint, a vállalatok üvegházhatású gáz kibocsátásához
kapcsolódó valamennyi tételét a tulajdonosi körtől függetlenül ellenőrizni kell. Az
ellenőrzéshez meg kell határozni a pénzügyi és működési feltételeket.
Az előzőekben áttekintettem a kibocsátási egységekhez kapcsolódó nyilvántartások és
elszámolások szabályozásának követelményét és előnyeit. Bemutattam, hogy melyek azok a
legfontosabb programok, amelyek megkövetelik az üvegházhatású gázok nyilvántartását és a
hozzá kapcsolódó pénzügyi, számviteli információkat. A következőkben megvizsgálom a jelenleg
érvényes, a beszámoló összeállításához kapcsolódó szabályokat, illetve az azokból levezethető
megoldásokat.

III.3.

KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK MÉRLEG- ÉS BESZÁMOLÓKÉPESSÉGE

A kibocsátási egységek mint az ipari vállalatok számára szükséges engedélyek,
jogosultságok, a kereskedelmi rendszerek működésétől kezdődően váltak termelési
tényezővé. A kibocsátási egységek meghatározzák az engedélyezett károsanyag kibocsátás
összes mennyiségét, majd a mért és hitelesített kibocsátás mennyiségének megfelelő
egységekkel el kell számolniuk az üzemeltetőknek. Tevékenységük tehát csak ezen
engedélyek, jogosultságok birtokában folytatható.
Az első kérdés a kibocsátási jogokkal kapcsolatban az, hogy felvehető-e a vagyoni elemek
közé, részét képezheti-e a vállalkozás vagyonának. A vállalkozás vagyona azon jelenségek
összessége, amelyek tulajdonságaik alapján megragadhatóak, értékelhetőek, és így az adott
vállalkozás szempontjából gazdasági tartalommal bírnak (Baricz és Róth 2003).
A kibocsátási egységek kötelező érvényű jogosultságok, önálló piaccal rendelkeznek, és az
emisszióval járó tevékenységek végzéséhez nélkülözhetetlenek, hiszen ha a gazdálkodó
nem tud elszámolni az általa kibocsátott emissziónak megfelelő egységekkel, büntetést kell
fizetnie, de a következő elszámolási időszakban teljesíteni kell elmaradt kötelezettségét.
A következőkben azt kell megvizsgálni, hogy a kibocsátási egység, mint a számviteli
transzformáció tárgya, a pénzügyi kimutatások szintjén értelmezhető-e.
A számviteli transzformáció az érvényben lévő szabályzórendszeren keresztül tud
megvalósulni. A szabályzórendszer meghatározza, hogy egy jelenség mérlegképes vagy
beszámolóképes. A mérlegképes vagyon megjelenik a vállalkozás mérlegében, majd ezen
keresztül eljut az érdekhordozókhoz (Deák 2006). A mérlegképességi kritériumok
74

Az emissziós kvóták kereskedelme a nemzetközi számviteli előírásokban

különbséget tesznek a hasznosítható jelenségek és az elszámolható jelenségek között. A
hasznosítható jelenségek is költségekkel járnak, de a mérlegben nem mutathatók ki, ilyen
például alkalmazottak képzése. Azok a jelenségek, amelyek a mérlegképességi
előírásoknak nem felelnek meg, a beszámolóban még megjeleníthetők, tehát
beszámolóképesek (Schildbach 2006). A pénzügyi kimutatás standardizált részei –
úgymint a mérleg, az eredménykimutatás, a cash flow – mellett megjelenő kiegészítő
melléklet, illetve megjegyzések lehetőséget biztosítanak olyan vagyoni elemek, illetve a
vagyoni elemek azon értékeinek a bemutatására melyek a mérlegben nem jelenhetnek meg.
A kibocsátási egységek beazonosítása mellett azok megbízható mérése, illetve az érték
hozzárendelése is okozhat problémát. A jelenlegi szabályozási környezetben a kibocsátási
egységek jelentős része térítés nélkül jut el az üzemeltetőkhöz. A térítés nélkül átvett
eszközök elszámolhatósága, illetve vagyoni elemek szerinti bemutatása jelentős
különbséget mutat a ma uralkodó két nagy számviteli szabályzó rendszer között. A
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint a térítés nélkül átvett vagyoni
elemek valós értékükön kell, hogy bekerüljenek a mérlegbe, míg az Egyesült Államok
standard csomagja, a US GAAP szerint ezek értékkel nem rendelkeznek, ezért csak a
kiegészítő megjegyzések között lehet őket megjeleníteni. A magyar számviteli törvény
szerint sem okoz gondot a térítés nélkül átvett vagyoni elemek megjelenítése, azokat piaci
értékükön kell felvenni a mérlegbe.
Az előzőek alapján megállapítható, hogy az ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek
egyes beszámolókban a mérleg szintjén is megjelenhetnek, tehát a vállalkozás vagyonának
szerves részét képeik, míg máshol csak a kiegészítő megjegyzések között szerepelnek.

III.4.

KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI
ELŐÍRÁSOKBAN

A következőkben megvizsgálom, hogy az üzemeltető és a forgalmazó milyen szempontokat
mérlegelve határozza meg a rendelkezésére álló kibocsátási egységek helyét és értékét a vállalat
beszámolójában. Felmértem a jelenlegi gyakorlatból levezethető megoldásokat, majd azokat
összehasonlítottam. Bemutatom azokat az előírásokat, melyeket a kibocsátás-kereskedelmi piacok
résztvevői figyelembe vesznek. A kutatás során arra törekedtem, hogy elemezzem valamennyi
alternatívát, melyek felmerülhetnek a tagolástani és értéktani besoroláskor.

Az üzemeltető kibocsátási egységekkel rendelkezhet állami leosztásból, aukcióból és
egységekhez juthat projektalapú mechanizmusokban való részvétel eredményeként is. Az
egységekkel elszámolhat az állam felé tárgyévi kibocsátása fedezeteként, azokat
tartalékolhatja, értékesítheti, de felhasználhatja őket tőkepiaci műveletek során is.
A disszertáció készítése során figyelembe kellett venni azt a tényt is, hogy az egységek
ingyenes kiosztása nem mindenben felel meg a közgazdasági racionalitás elvének, ezért
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bemutatom a nyilvántartás azon változatát is, amely akkor lesz releváns, ha az emissziós
jogok megszerzése tisztán piaci elvek mentén valósul meg.

III.4.1. A nemzetközi standardok javasolt majd visszavont ajánlása
Az IASB (International Accounting Standards Board) legelőször 2002-ben foglalkozott az
ún. cap and trade rendszerek közé tartozó kibocsátási jogok kereskedelmi rendszerével. Az
IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committe) , az IASB értelmezési
bizottsága 2003-ban közreadta a kibocsátási jogokról szóló értelmezés tervezetet (Draft
Interpretation DI, Emission Right)43. Ezen értelmezés szerint a kibocsátási jogot
immateriális jószágnak kell tenikteni, attól függetlenül, hogy állami kiosztás révén, vagy
piaci kereskedés során került az üzemeltető tulajdonába. Ennek megfelelően az IAS 38
Immateriális javak standard vonatkozik rá.
Az IFRIC 344 kijelentette, hogy a kibocsátási egység immateriális jószág és fel kell mérni a
valós értékét, ha a kormányzat ingyenesen bocsátotta rendelkezésre. A támogatást a
megfelelési időszakban bevételként kell elszámolni, megfelelve az IAS 20 Állami
támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele előírásainak.
Az egyéb módon megszerzett, megvásárolt jogosultságok értékelésére mind a bekerülési
érték modell, mind az átértékelési modell alkalmazható az IAS 38 alapján.
A vállalati emissziókra - akár kibocsátási joggal fedezett, akár nem - céltartalékot kell
képezni, melyet piaci értéken kell figyelembe venni összhangban az IAS 37 Céltartalékok,
függő kötelezettségek és függő követelések standarddal.
Az elszámolás mind a könyv szerinti, mind a valós értéken történő elszámolást
megengedte, s ennek megfelelően a vállalati eredményekben jelentős különbségek
mutatkoztak.
A kibocsátási egységek valós értéken történő elszámolása a tartalékon keresztül a saját
tőkét érinti, miközben amennyiben a piaci ár és a könyv szerinti érték közötti különbözet
jelentős, a kötelezettségekben a piaci értékviszonyok változásától függően nyereséget vagy
veszteséget okoz, azaz az eredményt érinti.
Az IASB 2005 júniusában visszavonta az értelmezést. A visszavonás indoka mindössze
annyi volt, hogy 2003-ban sürgetőnek mutatkozott egy iránymutatás kiadása, de ez már
elmúlt. A visszavonás okát inkább abban látom, hogy a bekerülési érték, illetve az
átértékelési modell alkalmazásával különböző helyeken keletkezett eredmény. A valós
értéken történő értékelés egyik esetben a saját tőkét, míg másik esetben az eredményt
változtatja.
43

IAS Plus 2006. IAS Plus [2006]: http://www.iasplus.com/ifric/emission.htm

44

IFRIC 3 [2004]: http://www.iasplus.com/interps/ifric003.htm
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A kibocsátási egységek, mint vagyoni elemek speciálisak abból a szempontból, hogy általa
a vállalat eszközei és kötelezettségei között fennálló kölcsönös gazdasági egymásrautaltság
egyedülálló: a vállalatok által kibocsátott emisszió fedezetére a kiosztott kibocsátási
egységek szolgálnak, ugyanakkor a másik oldalról közelítve a kibocsátási egységek
beszolgáltatása a vállalat egyetlen eszköze az emisszió fedezésére.
Az European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)45 szerint az IFRIC 3-mal
kapcsolatos problémák a következők voltak:
-

A bekerülési érték modell esetében a kibocsátási egységek bekerülési értéken, míg a
kötelezettségek piaci áron kerülnek értékelésre. Amikor a piaci ár változik az
eredménykimutatásban eltérés keletkezhet a kétféle értékelés miatt. A gazdasági
realitásoktól való ilyen mesterséges eltérés különösen azokban az esetekben
érdemel figyelmet, amikor a vállalat nem kereskedik.

-

Az átértékelési modell esetén az év végi mérlegben ugyan nem található az előzőhöz
hasonló eltérés a kibocsátási egységek értéke és a kötelezettségek esetében,
ellenben az eredménykimutatásban eltérés mutatkozik, ugyanis az átértékelés
nyeresége közvetlenül a saját tőkében, míg a kötelezettségeket érintő veszteség az
eredményben jelentkezik.

A kritika jogos volt, és utólag már a besorolás is kérdéses lehet. Robert Langford már
1998-ban (Langford 1998.) szorgalmazta, hogy egy külön értelmezés foglalkozzon a
kibocsátási joggal, mint környezetvédelmi eszközzel, mert az nem biztos, hogy mindenben
megfelel azoknak a kritériumoknak, ami alapján az immateriális javak közé besorolható. A
hiányosságokat tovább növelte, hogy az IFRIC 3 csak a rendszerben résztvevő
üzemeltetőkre vonatkozott, nem vonatkozott azonban a brókerekre és egyéb pozíciós
ügyletekkel foglalkozó intézményekre.
2007-ben az IASB tervezett projektjei között szerepelt a kibocsátás-kereskedelmi
programok kezelése, ez is része annak a konvergencia programnak, amelynek során terv
szerint a nemzetközi pénzügyi és beszámolási standardok és a US GAAP közötti
különbségeket csökkentik, illetve az elszámolást egységesítik (KPMG 2007). A testület
elhatározta, hogy a meglévő standardok módosításával kívánja kezelni a problémát, nem
pedig új standarddal vagy értelmezéssel. A teljes értéknél alacsonyabb értéken kibocsátott
kibocsátási jogok elszámolását az IAS 20 módosításainak részeként tervezték
megvizsgálni. Végül a projekttel kapcsolatos munkát elhalasztották a többi releváns
projekt befejezéséig.
A visszavont értelmezés azonban máig utat talál magának. Mind a mai napig nem született
meg egy olyan átfogó standard vagy iránymutatás, amely megoldaná a kibocsátási joghoz
kapcsolódó elszámolási, értékelési, azaz megjelenítési kérdéseket46.

45

EFRAG [2005]: http://www.iasplus.com/efrag/0505ifric3endorsementadvice.pdf
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III.4.2. A jelenlegi nemzetközi gyakorlat a kibocsátási egységek prezentálására
Az emissziókereskedelem számviteli leképezése során összetett kérdéseket kell megoldani
(Fornaro, Winkelman és Glodstein 2009). Az Egyesült Államok standardalkotási
folyamatában résztvevő döntőbizottság – EITF (Emerging Issues Task Force) – 2003
novemberében foglalkozott az emisszió-kereskedelem résztvevőinek számviteli
elszámolásával. Az elszámolás alapjául a FERC (Federal Energy Regulatory Commission)
– Szövetségi Energetikai Szabályozó Bizottság 1993-ban elfogadott előírásait alkalmazták.
Ebben már szabályozták a közművek és az energiaszolgáltatók kibocsátási programjainak
elszámolását az 1990-ben elfogadott CAAA (Clean Air Act Amendments) – Tiszta Levegő
Törvényhez kapcsolódva.
A pénzügyi kimutatások készítésekor 47 az egységeket múltbeli bekerülési értéken kell
értékelni pénzügyi eszközként vagy immateriális jószágként. A tényleges kibocsátásnak
megfelelően havonta kell vizsgálni a rendelkezésre álló egységek mennyiségét, melyhez
súlyozott átlagos bekerülési értéken kell az értékeket hozzárendelni.
A tagolástani és értéktani szempontokkal alapvetően egyet lehet érteni, de sajnos ez a
rendszer sem tudott megbirkózni azzal a feladattal, hogy az ingyenesen kapott egységek és
a piacon vásárolt jogosultságok ne keveredjenek, ezáltal ne okozzanak torzulást az
eszközökben, a kötelezettségekben és a működési bevételekben.
A rendszer hibáit mutatja, hogy a FASB (Financial Accounting Standards Board) 2007
februárjában megállapította, hogy egy átfogó projektet kell indítani a kibocsátáskereskedelmi programban résztvevők számviteli leképezésének elősegítésére, majd 2008ban megállapodott az IASB vezetőivel, hogy együtt kell működjenek a kibocsátáskereskedelmi rendszerekhez kapcsolódó javaslatok kidolgozásában. A megoldás azonban
még mindig várat magára.
Az IFRIC 3 visszavonását követően az Unió növekvő kibocsátás-kereskedelmi piacának
résztvevői hiteles számviteli iránymutatás nélkül maradtak. Ezek után nem meglepő, hogy
sokszínű számviteli gyakorlat alakult ki. Fornaro (Fornaro, Winkelman és Glodstein 2009)
hivatkozik egy 2007-es felmérésre melyben az IETA (Nemzetközi Kibocsátáskereskedelmi Szövetség) 26 hiteles, az Európai Unió területén működő nagyvállalat
irányadó számviteli gyakorlatát vizsgálta. A tanulmányból kiderül, hogy a kulcsfontosságú
területeken teljesen eltérő gyakorlatot követnek a cégek. A cégek 76%-a nulla értéken
tartja nyilván a kibocsátási kvótákat, nem ismerik fel, hogy az IAS 20 alapján el kellene
számolni a kapcsolódó jövedelmeket. A vizsgált csoport 24%-a az átvétel napján valós
értéken veszi föl a könyvekbe a kvótákat, és a vonatkozó időszakra elszámolja a
bevételeket. 58%-uk minősítette az egységeket immateriális javaknak, 22%-uk
46

2009 végén az IASB és FASB elkezdte egy új standard kidolgozását. A két testület olyan megközelítést
választott, amely a 2005-ben visszavont IFRIC 3 értelmezéssel ellentétben nem torzítja a vállalkozás
eredményét. Az emissziós engedélyekhez való hozzájutás időpontjában kell a céltartalékot megképezni az
előterjesztett kibocsátásokat alapul véve. A tervezet további fejlesztése az erre a tervezetre beérkező válaszok
alapján várható, ami várhatóan el fog húzódni. A következőkben leírt megoldás köszön vissza a
véleményezésre váró tervezetben, de ennek kidolgozása korábbi kutatásaim eredménye.
47
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befektetésnek, 20%-uk valamilyen forgóeszközként (készlet, követelés, értékpapír) sorolta
be azokat. Az immateriális javak közé sorolt egységek nagyjából felénél alkalmaztak
amortizációt.
A kvóták felhasználásakor is jelentős eltérések mutatkoznak. A tanulmány szerint a
vállalatok 79%-a értékeli az egységeket a bekerülési modell alapján, 47%-uk FIFO
módszer szerint számol, körülbelül ugyanennyien súlyozott átlagos bekerülési értékkel.
Előfordult azonban olyan is, aki a kibocsátási kötelezettségek fedezetére tartott egységeket
valós értékre értékelte át.
Az IETA elemzése a felmérés alapján hangsúlyozta, hogy nem biztosítható a beszámolók
összehasonlíthatósága, ezáltal megkérdőjelezhető, hogy a beszámoló mennyire képes
lényegi információt szolgáltatni a felhasználók számára.
A következő esettanulmányban bemutatom a jelenleg érvényes nemzetközi számviteli gyakorlat
hatását a vagyonra és az eredményre. Az elméleti alapot a US GAAP szerinti FERC rendelet, a
javasolt, majd visszavont IFRIC 3, valamint az előzőekben vázolt általános gyakorlat adja.

A számviteli megoldások eltérő hatásai
Az Emisszió Zrt. részt vesz a nemzeti kibocsátás-kereskedelmi programban, célja, hogy
CO₂ kibocsátását az előző évi alatt tartsa. Tárgyév, 2009 január 3-án 24 000 kibocsátási
egységet kapott állami leosztásból, ellenérték nélkül. Ezt a mennyiséget az előrejelzések
szerint meghaladja a cég várható kibocsátási szintje. Felkészülve a hiányzó egységek
pótlására az Emisszió Zrt. március 31-én és június 30-án 1 000 – 1 000 darab további
kibocsátási egységet vásárolt. Év végére a tényleges kibocsátás várt értéke elérte a 28 000
tonnát, ezért a cég december 31-én további 2 000 egységet szerzett be. A következő év
elején az Emisszió Zrt. az egységekkel ki tudta egyenlíteni fennálló kötelezettségét.
A tárgyév folyamán a kibocsátási egységek piaci ára a következő volt: január 3-án 6,00 $,
március 31-én 7,00 $, június 30-án 7,50 $, december 31-én 8,00 $. (Az esettanulmány
alapja (Fornaro, Winkelman és Glodstein 2009))
A következőkben bemutatom az Emisszió Zrt. pénzügyi adatait a három vizsgált megoldás
alapján: (1) meglévő US GAAP szerinti FERC rendelet szerint, (2) az eredetileg javasolt
IFRIC 3 alapján, (3) és az előzőekben vázolt IETA felmérés EU ETS-re vonatkozó
általános gyakorlata alapján.
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4. táblázat Az Emisszió Zrt. gazdasági eseményei mindhárom gyakorlat szerint
Események

U.S. GAAP

IFRIC 3

Bekerülés január 3. Készlet, de csak a Immateriális eszköz
kiegészítő
144 000 $
nyilvántartásban,
(24 000 egység x
értéke nulla
6 $)
Ugyanekkor
144 000 $ halasztott
bevétel
Készletként
Immateriális eszköz
Vásárlások
7 000 $
7 000 $
március 31.
7
500
$
7 500 $
június 30.
16 000 $
16 000 $
december 31.
30 500 $
30 500 $
28 000 egység x
Teljes kibocsátás
30 500 $
8 $=
ráfordítása
224 000 $
Céltartalék
Ráfordítás
224 000 $
Immateriális eszköz:
A
fordulónapon Készlet 0 $
Kötelezettség 0 $,
174 500 $
megjelenő értékek
mert havonta értékeli Kötelezettség
és elszámolja a
(Céltartalék):
tényleges
224 000 $
kibocsátásnak
megfelelő
egységeket!
Az
immateriális
Elszámolás
a Nincs tennivaló.
eszköz
és
a
következő évben
kötelezettség
kivezetése.

Jelenlegi EU gyakorlat

Immateriális eszköz,
de csak kiegészítő
nyilvántartásban,
értéke nulla

Immateriális eszköz
7 000 $
7 500 $
16 000 $
30 500 $
Tényleges kibocsátás
FIFO, vagy súlyozott
átlagos
bekerülési
értéken, itt most
30 500 $ Céltartalék
Ráfordítás 30 500 $
Immateriális eszköz:
30 500 $
Kötelezettség:
30 500 $

Az
immateriális
eszköz
és
a
kötelezettség
kivezetése.

Pénzügyi kimutatás, 2009.
Mérleg részlet ($)
U.S. GAAP
Immateriális eszköz
Készlet
Emissziós
kötelezettség
Értékelési
különbözet a Saját
tőkében

IFRIC 3

Jelenlegi
gyakorlat

EU

0
0

174 500
0

30 500
0

0
0

224 000
49 500

30 500
0
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Eredménykimutatás részlet, 2009. ($)
U.S. GAAP

IFRIC 3

Jelenlegi
gyakorlat

EU

0
144.000
0
Bevétel
Elszámolva
Céltartalékként
Céltartalékként
Kibocsátás
30
500
224
000
30 500
ráfordítása
- 30 500
- 80 000
- 30 500
Eredmény
Eredménykimutatás részlet, 2010. ($)
U.S. GAAP
Bevétel

IFRIC 3

Jelenlegi
gyakorlat

EU

0

224 000

30 500

0

174 500

30 500

0

49 500

0

Kibocsátás
ráfordítása
Eredmény

2010. januárjában az Emisszió Zrt. le tudta szállítani a 28 000 egységet, mellyel teljesítette
kötelezettségét. A hatóságokkal történő elszámolás során a US GAAP és az EU gyakorlata
alapján nem keletkezik eredmény, az már 2009-ben elszámolásra került. Az IFRIC 3
alkalmazása esetén a kibocsátási egységek értékének változása azt eredményezi, hogy a
vállalkozás 224 000 $ értékű kötelezettségét ki tudja egyenlíteni 174 500 $ értékű
eszközzel, tehát pusztán az értékelési alap helyes, vagy helytelen választása miatt 49 500 $
eredményt realizál. Az eredménykimutatás részlet is eltérő eredményt mutat, és rávilágít az
IFRIC 3-ban rejlő ellentmondásokra. A US GAAP és az EU gyakorlat szerint az Emisszió
Zrt. kibocsátásának költsége 30 500 $, az IFRIC 3 értelmezésében 80 000 $, amit
kompenzál az értékelésből fakadó 49 500 $-os pozitív eredmény. A tárgyévi emissziós
kötelezettség rendezése csak a következő időszakban történik meg, így az itt megjelenő
nettó 30 500 $ költség is két évet érint. Ez a közvetlen következménye annak, hogy az
ingyenesen kapott egységeket az átvétel napján kell az IAS 20 szerint valós értéken
értékelni, míg a tényleges kibocsátásokat a beszámoló fordulónapján az IAS 37 szerint.
A mérleg részlet is egyértelműen mutatja a háromféle számviteli kezelés közötti
különbséget, és ismételten hangsúlyozza a bruttó elszámolásból eredő eltéréseket. Az
eredmények eltérése világosan mutatja, hogy a beszámolók nem összehasonlíthatóak. A
mérlegben torzulhat a befektetett eszközök, a tőkeáttétel aránya, valamint a
jövedelmezőségre vonatkozó adatok félrevezethetik a pénzügyi információk felhasználóit.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti példában egyrészt csak egységek vásárlása és a
kötelezettség elszámolása szerepel, minden más gazdasági esemény (értékesítés, tőkepiaci
művelet) csak tovább bonyolítja, mélyíti a különbségeket. Másrészt a kidolgozott példa az
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Európai Unió gyakorlata alapján egy jellemző megoldást tartalmaz, de mint a fenti
felmérésből is látszott a megoldások sokfélesége eltérő értékekre és eredményre vezetne.
Az eddigiek és a fenti példa alapján megállapítom, hogy a kibocsátási egységek
megjelenése a pénzügyi kimutatásokban ellentmondásos, nem ad lehetőséget az
összehasonlításra, nem biztosít releváns információkat az érdekhordozók számára. A
megjelenő információk módosítják a befektetési döntéseket, a likviditási adatokat, a
vállalkozás cash flow-it.
A pénzügyi kimutatások jelenleg homályosan és nem a tényleges értékükön kezelik a
kibocsátási egységeket, ezzel nem biztosítják, hogy az érdekeltek megfelelő információhoz
jussanak a vállalkozások azon erőfeszítéseiről, melyet a üvegházhatású gázok csökkentése
érdekében, a légkör és ezáltal a természeti környezet megóvása érdekében tesznek.
A jelenlegi kibocsátás-kereskedelmi rendszer túlontúl bonyolult, átláthatatlan, ezáltal
akadályozza a számvitel leképezési és értékelési folyamatait. Megállapítható, hogy a
pénzügyi kimutatás összeállításakor rendelkezésre állnak mindazok az eszközök,
melyekkel egy externális hatásokat csökkenteni kívánó rendszer valamennyi jellemzőjéről
megbízható és valós kép nyújtható, de a környezetgazdaságtani szabályzó ezen formája
nem biztosítja az egyértelmű megfeleltetést.
A következőkben áttekintem, részletesen elemzem a számvitelei standardok előírásait.
Bemutatom azt a megoldást, amely a jelenlegi szabványok alapján elfogadható. Kitérek
mindazokra a problémákra, melyek megoldására a jelenlegi előírások nem nyújtanak megfelelő
iránymutatást.

III.4.3. Nemzetközi számviteli standardokból levezethető megoldás48
Az Európai Unió ajánlásaiban sem az IFRIC 3 szerepel, hanem más, IFRS szabályokból
levezetett számviteli szabályozás. Az Európai Unió a tagállamainak előírja, hogy
konszolidált vállalatok beszámolójukat elfogadott nemzetközi standardok szerint készítsék.
Nincs kötelezően irányadó elszámolás, ezért a vállalat választhat, hogy az emissziós
kvótákat valós értéken vagy a bekerülési érték modell szerint számolja-e el. Az Unió
vállalatainak esetében nem közvetlenül az IASB által közzétett standardok alkalmazása a
követelmény, hanem az IFRS-ekből az Európai Unió által hivatalosan befogadott és a
Közösség hivatalos lapjában kihirdetett standardoknak való megfelelés.
Bemutatás és számviteli politika
A legjobb megoldást kerestem a jelenleg érvényes előírásokban. Ehhez kiindulásként a
Keretelveket és az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása standard előírásait kell
vizsgálni. A pénzügyi kimutatások célja, hogy az érdekhordozói kör a gazdálkodó egység
48

Az összefoglaló az Európai Unió által befogadott jelenleg érvényben lévő szabványok alapján készült.
http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/accounting/consolidated_17102008/ifr
s_consolidated_11/_HU_1.0_&a=d
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pénzügyi helyzetéről, teljesítményéről hasznos információval rendelkezzen. A pénzügyi
kimutatások bemutatják, hogy a vállalat a rábízott erőforrásokkal hogyan gazdálkodott.
Már a korábbiakban megállapítottam, hogy a kibocsátási jogosultság egy új termelési
tényező, s mint ilyen szerepet játszik a vállalkozás jövedelemtermelésében.
A standard előírja a gazdasági események valós bemutatását, ez azonban megköveteli,
hogy a gazdálkodó az IAS 8 Számviteli politika, számviteli becslések változásai és hibák
standarddal összhangban válassza ki és alkalmazza azokat a szabályokat, melyek a lehető
legpontosabb prezentálást biztosítják49.
A gazdálkodó egység eszközeit befektetett és forgóeszközökre, kötelezettségeit rövid- és
hosszúlejáratú kötelezettségekre bontva kell, hogy bemutassa. Az eszközök és
kötelezettségek ilyen besorolása figyelembe veszi a szokásos működési ciklust, mely akár
12 hónapnál hosszabb is lehet. Esetünkben ennek azért van jelentősége, mert a kibocsátási
egységek állami leosztása minden év elején megtörténik (a hazai szabályozásban február
28-ig), a visszaszolgáltatásra pedig a következő év április 30-áig köteles az üzemeltető.
Elvileg tehát több, mint 12 hónapig rendelkezik az egységek felett, de értelemszerűen ez az
idő egyenlő a szokásos működési ciklussal50. A kötelezettségekre vonatkozóan szintén
értelmezhető a működési ciklus, tehát egy kötelezettség akkor rövid lejáratú, ha azt a
gazdálkodó szokásos működési ciklusa alatt várhatóan kiegyenlíti. Az üvegházhatású
gázok kibocsátásához kapcsolódó kötelezettség természetesen rövid lejáratú, hisz az
elszámolást, a visszaszolgáltatás időpontjától függetlenül a gazdálkodó évente rendezi.
A standard meghatározza a mérlegben szereplő eszközök minimális sorait, és külön
foglalkozik az értékesítésre tartott eszközök bemutatásával. A kibocsátási egységek
esetében ez külön figyelmet érdemel, hiszen ha egy üzemeltető kibocsátása nem érte el a
számára engedélyezett szintet – akár azért, mert kibocsátás-csökkentése hatékony volt,
akár azért. mert technológiaváltáson ment keresztül –, illetve egyéb más módon érvényes
jogosultságokhoz jutott, akkor azokat értékesíteni fogja. Ebben az esetben a jogosultságok
bemutatása azok elsődleges besorolásától függ.
A továbbiakban az IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák
standard előírásait vizsgálom.
A számviteli beszámolókra vonatkozó szabályzók egyik legfontosabb ismérve, hogy a
lehető legjobb megoldás felé tereli a felhasználót, de mindezt úgy, hogy közben számos
választási lehetőséget ajánl fel mind a tagolástan, mind az értéktan területén. A gazdálkodó
egységek miután kiválasztották azokat a szabályokat, melyek a valós bemutatást segítik
elő, kötelesek azt dokumentálni. Ezzel biztosítják a jövőbeli felhasználóknak, hogy a
beszámoló áttekintésekor megismerhetik azokat az értékelési, számbavételi variánsokat,
melyeket annak összeállításakor alkalmaztak.
A gazdálkodó egység a számviteli politika összeállítása során:
49

IAS 1 15. bek.
A standard meghatározza a működési ciklus időtartamát is, ez az eszközök feldolgozásra történő
megszerzése, valamint azok realizálása közötti időszak. 59. bek.
50
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-

a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokat,

-

a Nemzetközi Számviteli Standardokat, valamint

-

a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezései Bizottság (IFRIC), vagy a
korábbi Értelmezési Állandó Bizottság (SIC) által kiadott értelmezéseket
használhatja.

A standard egyértelművé teszi, hogy ha egy adott ügyletre, eseményre konkrétan
vonatkozik egy szabvány, akkor azt az alapján kell meghatározni, értékelni és bemutatni51.
Abban az esetben amikor nincs az adott eseményre vonatkozó standard, akkor a
gazdálkodó feladata, hogy saját megítélése alapján olyan számviteli politikát dolgozzon ki,
amely releváns és megbízható információt nyújt. Az IAS 8 azt is meghatározza, hogy
milyen forrásokra kell támaszkodnia akkor, amikor meg akar felelni a fenti
követelményeknek. Elsődlegesnek kell tekinteni azokat a standardokat és értelmezéseket,
melyek hasonló vagy kapcsolódó esetekre vonatkoznak. Ha ilyen nincs az érvényben lévő
szabványok között, akkor a Keretelvekben az eszközökre, kötelezettségekre, bevételekre és
ráfordításokra vonatkozóan megadott fogalmak, kritériumok és értékelési módszerek a
mérvadóak.
A kibocsátási jogokhoz kapcsolódóan, mint már szó volt róla a visszavont értelmezés óta
nem született újabb értelmezés. A tervezett projektek között szerepel ugyan, de alapvetően
a már meglévő standardok módosításával tervezik a problémát megoldani.
Az IAS 8 foglalkozik a számviteli becslésekhez kapcsolódó előírásokkal is. A becslések a
kibocsátási jogosultságok szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak. Az üzemeltetők
adott időszaki üvegházhatású gázkibocsátását számítással, illetve becsléssel kell
meghatározni. A pontos mérés a mégoly korszerű berendezések mellett is nehézkes,
következésképpen az elszámolt kötelezettségben, illetve a kötelezettségre korábban képzett
céltartalék nagyságában is lehet eltérés. Ezek mellett, ha az üzemeltető akár befektetőként,
akár befogadóként projektalapú mechanizmusban vesz részt, szintén becsléssel állapítják
meg a korszerűsítés, illetve a technológiaváltás következtében megvalósuló kibocsátáscsökkentés nagyságát. Ennek becslése még több bizonytalanságot rejt, hisz egy ilyen
beruházás hosszú évekre, évtizedekre szól, természetesen a kibocsátás-csökkentést is
ezekre az évekre kell megállapítani.
Az IAS 8 megállapítja, hogy ha a számviteli becslések valamilyen új információ vagy új
fejlemény következtében változnak, akkor az nem tekinthető hibának. A 33. bekezdés
megállapítja, hogy az ésszerű becslések alkalmazása lényeges része a pénzügyi
kimutatások elkészítésének, és „nem csorbítja azok megbízhatóságát”.
A kibocsátási jog egy nem anyagi vagyoni elem, amely azonban attól függően, hogy milyen
célból szerezték meg, illetve rendelkeznek vele, más-más megítélés alá kell, hogy tartozzon.
Az üzemeltetők számára egy termelési tényező, feltétlen szükséges a tevékenység
folytatásához. Amennyiben az üzemeltető valamilyen kibocsátás-csökkentést végrehajtott,
51

IAS 8 7.bek.
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akkor rendelkezik olyan kibocsátási jogosultságokkal, melyekkel nem kell elszámolnia,
ezek tehát értékesítésre vagy tartalékolásra kerülhetnek. Mindez függvénye az üzemeltető
további céljainak, s nem utolsó sorban a kibocsátási egységek piaci árának. A rendszer
résztvevői azok a befektető társaságok, beruházók, magánszemélyek, akik vagy vásárlás
vagy valamelyik projektalapú mechanizmusban való részvétel útján jutottak az
egységekhez. A céljuk nyilvánvalóan az egységek piaci árának változásában rejlő
árfolyamkülönbözetek kihasználása.

III.4.3.1. Kibocsátási jogosultság az üzemeltetőknél
A következő ábrán azon standardok láthatók, melyeket elemzés alá vontam a kibocsátási
egységek besorolásakor. Ezeket a szakirodalom is gyakran említi (Elfrink és Ellison 2008),
(Prescott 2009.), (Fornaro, Winkelman és Glodstein 2009), (PWC 2008).
13. ábra Az üzemeltető birtokában lévő kibocsátási jogok célja és a vizsgált standardok
IAS 38
Kötelezettség
teljesítésére
IAS 2

Tartalékolásra

IAS 38

IAS 11
Kibocsátási jog az
üzemeltetőnél
IAS 32

IFRS 5

IAS 2
Értékesítésre
IFRS 5

Forrás: saját ábra

A korábbi értelmezés a megjelenítési kritériumok alapján immateriális jószágként
határozta meg a kibocsátási jogot. Korábban már megvizsgáltam a különböző
tanulmányokban a kibocsátási egység jogi természetét, az azokból levont ésszerű
következtetés is ez volt. A továbbiakban bemutatom, hogy az IAS 38 Immateriális javak
standardból milyen megoldás lenne levezethető a kibocsátási egységek bemutatására és
értékelésére.

85

Az emissziós kvóták kereskedelme a nemzetközi számviteli előírásokban

A standard értelmében az erőforrás azonosíthatósága, az erőforrás feletti ellenőrzés és az
erőforrásból származó gazdasági hasznok meglétének kell ahhoz teljesülnie, hogy az
megfeleljen az immateriális javak definíciójának.
A kibocsátási egység az azonosíthatóság mindkét kritériumának megfelel, hiszen el lehet
adni, ki lehet vonni a gazdálkodó egységből, illetve törvényi előírásból következik, a
jogosultságok létrejöttét és megszerzésének feltételeit minden állam, illetve kormány
jogszabályban határozza meg.
Az üzemeltetők a kibocsátási egységből jövőbeni gazdasági hasznokat szerezhetnek. Az,
hogy ellenőrzésük alatt tartják-e az eszközt, a jelenlegi szabályozás mellett már kérdéses.
Az Európai Unió kibocsátás-kereskedelemi rendszerében az egységeket évente osztják ki.
Az üzemeltető biztosabban tudna tervezni abban az esetben, ha az egész teljesítési
időszakra vonatkozó egységeket megkapná, ebben az esetben a jogosultságok megosztása
sem lenne kérdéses a befektetett és a forgóeszközök között.
A gazdasági hasznok szerzése törvényes jogból származik, hiszen állami leosztásból vagy
aukciókból, illetve vásárlás útján jutottak az egységekhez.
A kibocsátási egységekhez kapcsolódó jövőbeni gazdasági hasznok azok a bevételek,
melyeket az üzemeltetők a gazdasági tevékenységük folyamán létrehoznak, ha nem
rendelkeznének ilyen jogosultságokkal, akkor a gazdasági tevékenységük végzése is
kérdésessé válna.
Az üzemeltetőknek el kell különíteniük azokat a kibocsátási egységeiket, melyekkel a
számukra engedélyezett üvegházhatású gáz kibocsátás mennyiségével elszámolnak,
azoktól az egységektől melyekről biztosan tudják, hogy számukra feleslegesek, azokat el
fogják adni. Az IAS 38 3. bekezdése rögzíti, hogy ha egy immateriális jószágot a szokásos
üzletmenet során értékesítésre tartanak, akkor azt vagy az IAS 2 Készletek vagy az IAS 11
Beruházási szerződések standard előírásai alapján kell bemutatni.

III.4.3.1.1.

Kibocsátási egységek állami leosztásból

Azok a kibocsátási jogok, melyek az állami szabályzókkal szembeni elszámolást fedezik
megfelelnek az IAS 38 immateriális eszköz definíciójának és a megjelenítési
kritériumoknak. A standard alapján az immateriális eszközt csak abban az esetben kell
megjeleníteni, ha annak bekerülési értéke megbízhatóan mérhető, ehhez pedig
rendelkezésre kell, hogy álljon a kibocsátási egységek aktív piaca, ahol is bármikor lehet
találni vevőket és eladókat, illetve az árak a nyilvánosság számára hozzáférhetőek.
A kezdeti nyilvántartási érték a bekerülési érték. Az üzemeltető a számára szükséges
engedélyeket a piacon is beszerezheti, ebben az esetben a jogosultságok tényleges vételára
lesz a bekerülési érték.
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A kibocsátási jogosultságok nagy része jelenleg még ingyenes állami kiosztás útján
kerülnek az üzemeltetőkhöz. Az állam azáltal teremti meg a kibocsátás-csökkentés
követelményét, hogy az üzemeltetők részére a szükséges kibocsátási egységeknél
kevesebbet oszt ki. A jogosultságok kiosztása ebben az esetben állami támogatásnak
minősül, és jelenleg az IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés
közzététele standardnak megfelelően kell vagy valós értéken, vagy nominális értéken
megjeleníteni.
Az üzemeltetők hozzájuthatnak kibocsátási egységekhez az ún. projektalapú
mechanizmusok útján is, akár befogadóként, akár befektetőként. Befogadóként akkor, ha az
üzemeltetőnél megvalósult igazolt kibocsátás-csökkentés egységeinek egy része nála
marad. Beruházóként az üzemeltető egy másik országban éghajlatvédelmi beruházást
valósít meg, majd a beruházás nyomán megvalósuló kibocsátás-csökkentés ellenében vagy
osztozik a befogadóval a keletkezett kibocsátási egységeken, vagy a teljes mennyiség felett
rendelkezési joga keletkezik. Ekkor tehát immateriális javakat szerez meg az üzemeltető
egy beruházás ellenében.
Az ilyen immateriális eszköz bekerülési értékét is valós értéken kell meghatározni, ha a
csereügyletnek van kereskedelmi tartalma. A kereskedelmi tartalmat a standard két
változótól teszi függővé. Egyrészt mérlegelni kell, hogy a két eszközből származó cash
flow-k felépítése eltér-e, illetve ha gazdálkodó egység tevékenységeiből az ügylet által
érintett résznek az értéke a csere eredményeként megváltozik-e52. A csereügylet ilyen
esetben befolyásolja az üzemeltető jövőbeli cash flow-it, hiszen csak az az üzemeltető
foglalkozik a projektalapú mechanizmusokkal, akinél az így létrejövő kibocsátási egységek
határköltsége alacsonyabb, mint a piacon egyéb úton megszerezhető jogosultságok ára.
Az eszközök későbbi értékeléséhez az üzemeltetőknek a számviteli politika részeként
választani kell a bekerülési érték modell vagy az átértékelési modell alkalmazása között53.
A bekerülési érték modell alkalmazása esetén az immateriális javakat a halmozott
amortizációval és a halmozott értékvesztés miatti veszteséggel csökkentett bekerülési
értéken kell nyilvántartani54. Az értékcsökkenés a kibocsátási jogok esetén nem
értelmezhető. Az értékcsökkenés az eszköz bekerülési értéke és hasznos élettartama végén
várható maradványértéke különbsége, amit a hasznos élettartam alatt valamilyen a
gazdálkodó által választott módszer szerint kell megosztani. A kibocsátási engedély egy
évre szóló jogot testesít meg, tehát hasznos élettartama egy év, maradványértéke
megegyezik bekerülési értékével, következésképpen a terv szerinti értékcsökkenés nulla.
A kibocsátási egységeket a hatóság a következő esetekben törli:
a) a kibocsátási egység jogosultjának kérése alapján bármikor,
b) a visszaadást követő június 30-án,
52

IAS 38 46.bek.
Amennyiben valamely immateriális eszközt az átértékelési modell alapján számolnak el, akkor az azonos
csoportba tartozó valamennyi eszközt ugyanezen módszer szerint kell elszámolni. IAS 38 72. bek.
54
IAS 38 74. bek.
53
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c) a kereskedési (teljesítési) időszak végét követő év május 1-jén, ha a kibocsátási
egység még nem került törlésre.
Az IAS 36 Eszközök értékvesztése standard 8. bekezdésének értelmében az a) és c) eset
terven felüli értékcsökkenésnek, értékvesztésnek minősül.
Az átértékelési modell választása esetén a kezdeti megjelenítést követően az immateriális
eszközt az átértékelés időpontjában érvényes valós értékkel egyenlő átértékelt értéken kell
nyilvántartani, csökkentve a halmozott amortizációval és a halmozott értékvesztés miatti
veszteséggel. Az államtól ingyenes kiosztás útján megszerzett kibocsátási egységek valós
értéken kell, hogy a könyvekben szerepeljenek. A valós érték meghatározásának feltétele
az aktív piac, ezen a piacon kialakult ár alapján olyan módon kell elvégezni, hogy a
mérlegfordulónapon a kibocsátási egység könyv szerinti értéke ne térjen el lényegesen
annak valós értékétől. A standard tehát nem írja elő a rendszeres fordulónapi átértékelést,
ennek gyakorisága a kibocsátási engedélyek valós értékének volatilitásától függ.
A pozitív értékelési különbözet a saját tőkén belül az értékelési tartalékot növeli, a negatív
értékelési különbözet az eredményt terheli. Abban az esetben, ha a kibocsátási
engedélynek már volt korábban elszámolt negatív értékelési különbözete, és az áralakulás
tendenciája megfordult, akkor a növekedést az eredményben kell elszámolni. Hasonlóan,
ha korábban pozitív értékelési különbözetet számoltunk el, akkor a későbbi csökkenést az
adott eszközhöz tartozó átértékelési különbözet ellentételezéseként kell elszámolni, annak
mértékéig.
A standard értelmében a saját tőkében elszámolt halmozott átértékelési többlet közvetlenül
átvezethető a felhalmozott eredménybe annak realizálásakor. Mit is jelent ez pontosan a
kibocsátási engedélyek esetén?
Ha az üzemeltető a kibocsátási engedélyt állami leosztásként kapja, akkor annak valós
értékét kell kimutatnia. Az elszámolási időszak végéig méri kibocsátásait, majd az
elszámolási időszak végén a teljes mennyiséget elkülöníti, mert azokkal a következő év
elején el kell számolnia, azaz vissza kell őket adnia az államnak. Ha a kibocsátási
engedélyek valós értéke az adott évben növekedett, akkor az év végi átértékeléskor
kimutatott értékelési különbözetet azokra az egységekre, melyekkel el kell számolnia a
következő évben, realizálhatja eredmény szinten (az átvezetés technikailag nem az
eredménykimutatáson keresztül történik). Ha az üzemeltető hatékony kibocsátáscsökkentést valósított meg, akkor a fennmaradó egységeit eladhatja az aktív piacon –
szintén realizálva az átértékelés különbözetét –, vagy dönthet úgy is, hogy tartalékolja
azokat. Ilyenkor a tartalékolt egységek pozitív különbözete a saját tőkét növeli.
Tartalékolásra tartott kibocsátási egységek
Az üzemeltetők abban az esetben, ha kibocsátási potenciáljukat nem használják ki, a
kibocsátási egységeiket tartalékolhatják is. Ennek oka lehet egyrészt egy későbbi esetleges
kibocsátás-növekedés fedezetének megteremtése, másrészt a világgazdasági folyamatok
alapján a kibocsátási engedélyek árfolyamának esetleges növekedése. Az egységek
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tartalékolására a teljesítési időszakok végéig van lehetőség. A teljesítési időszak alatt
leosztott, vagy ezen időszak alatt vásárolt egységek bármely évi visszaadási kötelezettség
teljesítésére felhasználhatók, azaz a jelenleg tartó második teljesítési időszak (2008-2012)
alatt tartalékolt egységek még 2013-ban is forgalomképesek, hisz a kötelezettség teljesítése
minden elszámolási időszakot követő év április 30-a. Ha a kibocsátási engedélyek célja a
későbbi üvegházhatású gáz kibocsátás fedezése, akkor az előzőekben megállapított
besorolás és értékelés a jelenleg elfogadható szabály.
14. ábra Teljesítési időszakok és elszámolási pontok

Első teljesítési időszak

Második teljesítési időszak

2005-2007

2008-2012

Elszámolás
évente

Elszámolás
a tartalékolt
egységekkel

Elszámolás
évente

2013-

Elszámolás
a tartalékolt
egységekkel

Forrás: saját ábra

Ha az üzemeltetőt befektetési célok vezetik, megkérdőjeleződik az immateriális jószágként
történő besorolás. A szokásos üzletmenet során történő értékesítésre tartott immateriális
javakra az IAS 2 Készletek és az IAS 11 Beruházási szerződések, IAS 32 Pénzügyi
instrumentumok, és az IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt
tevékenységek standardokat vizsgálom meg.
Az IAS 2 Készletek standard olyan eszközökre vonatkozik, „amelyeket a szokásos
üzletmenet keretében történő értékesítés céljaira tartanak, vagy amelyek a termelés
folyamatában vannak, vagy amelyek olyan anyagok, anyagi eszközök formájában vannak,
amelyeket a termelési folyamatban vagy a szolgáltatásnyújtásban használnak fel”. A
definíció szerint tehát ebbe a körbe nem tartozhat a kibocsátási egység, hiszen nem anyagi
eszköz, nem a termelés folyamatában van, és a szokásos üzletmenetben történő értékesítés
sem valósulhat meg, hiszen az üzemeltetőkről beszélünk. Ha az anyagi eszköz
meghatározást nem vesszük túl szigorúan, akkor az üzemeltető a kötelezettség fedezetére
tartott egységek esetén választhatja a készletkénti besorolást, hisz a termelési folyamathoz
szükséges, és adott működési cikluson belül felhasználja.
Az IAS 11 Beruházási szerződések standard olyan szerződésekre vonatkozik, amelyet
kifejezetten egy eszköz vagy eszközcsoport létrehozására kötöttek. A standardot tovább
fogom vizsgálni a projektalapú kibocsátási egységek keletkeztetése kapcsán, de jelen
esetben ezt az üzemeltető nem tudja alkalmazni.
Az IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: bemutatás standard a vagyoni elemek szerteágazó
részeit kezeli egy egységben. A pénzügyi eszközök és kötelezettségek meghatározásán túl
a standard tartalmaz egy alkalmazási útmutatót, amely AG10. bekezdése egyértelműen
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kiköti, hogy az immateriális javak nem minősülnek pénzügyi eszköznek. A kibocsátási jog
feletti ellenőrzés lehetőséget teremt pénzeszköz-vagy más pénzügyi eszköz beáramlására,
de nem keletkeztet meglévő jogot pénzeszköz vagy egyéb pénzügyi eszköz átvételére
vonatkozóan. Ha az üzemeltető a kibocsátási egység tartását vállalja, kvázi befektetésként,
attól még senki sem kötelezhető annak megvételére.
Az IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek standard
hatókörébe azok az eszközök tartoznak, amelyeket a gazdálkodó általában befektetett
eszközcsoportba sorol, és azok megfelelnek az IFRS 5 kritériumainak. A standard azt is
rögzíti – összhangban az IAS 1 standard előírásával –, hogy az „általában befektetett
tekintett eszközcsoportba tartozó olyan eszközök, amelyeket a gazdálkodó kifejezetten
továbbértékesítési céllal szerzett meg, csak akkor sorolhatók a forgóeszközök közé, ha
megfelelnek az értékesítésre tartottá minősítés kritériumának”. Ezek a kritériumok a
következők:
-

az eszköz könyv szerinti értéke elsődlegesen egy értékesítési ügylet, nem pedig a
folyamatos használat során térül meg,

-

az eszköz készen áll az azonnali értékesítésre, mégpedig olyan áron, amely ésszerű
annak valós értékéhez viszonyítva,

-

az értékesítésnek várhatóan egy éven belül befejezettnek kell lennie.

A standard előírása tehát csak annak az üzemeltetőnek vállalható, aki befektetett
eszközként sorolta azt be, és az időszak során értékesíteni akarja. A következő ábra
bemutatja a megvizsgált és kizárt standardokat.
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15. ábra Az üzemeltető birtokában lévő kibocsátási egységek célja és a standardok megfelelősége

IAS 38

Megfelelő

IAS 2

Megfelelő lehetne,
de nem anyagi
eszköz

IAS 38

Megfelelő

IAS 11

További viszgálatot
igényel, JI és CDM
esetén

IAS 32

AG 10. alapján nem
lehet

IFRS 5

Nem lehet

IAS 2

Megfelelő lehetne,
de nem anyagi
eszköz

IFRS 5

Nem lehet

Kötelezettség
teljesítésére

Tartalékolásra

Kibocsátási jog az
üzemeltetőnél

Értékesítésre

Forrás: saját ábra

Az előzőekben az üzemeltetők birtokában lévő az állam által kiosztott – esetleg vásárolt –
kibocsátási jogosultságok bemutatását és értékelését vizsgáltam meg. Megállapítottam,
hogy a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Standardok alapján az ilyen kibocsátási
egységek attól függetlenül, hogy az üvegházhatású gázkibocsátás igazolt fedezeteként,
vagy tartalékolási szándékkal vannak a gazdálkodó birtokában, a jelenlegi szabályozás
szerint immateriális javaknak tekinthetők. Ezen immateriális javakat értékelés
szempontjából kétfelé kell választani. Az államtól ingyenesen kapott egységeket valós
értéken, még a vásárolt kibocsátási egységeket bekerülési vagy valós értéken kell értékelni.

III.4.3.1.2.

Projektalapon megszerzett egységek értékelése

A Kiotói Jegyzőkönyvvel összhangban az Európai Unió kibocsátáskedelmi rendszerében is
működik az a két projektalapú mechanizmus melyek során tőketranszfer segítségével
jutnak kibocsátási egységekhez a befektetők.
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Rugalmassági mechanizmusok
Azok az államok, ahol sok elavult technológiát működtető vállalat van, gyakran képtelenek
betartani a rájuk rótt széndioxid kibocsátási korlátozást. Csak akkor tudják termelésüket a
korábbi szinten tartani, egyúttal gázkibocsátásukat visszafogni, ha fejlesztésbe kezdenek. E
beruházások azonban a fejlett nyugat-európai országokban rendkívül drágák. Az európai
kereskedelmi rendszer viszont lehetővé teszi, hogy az EU tagországai a szükséges emisszió
csökkentési vállalásokat más, kisebb vagy olcsóbb beruházást igénylő országokban hajtsák
végre. A megvalósuló beruházások (például egy megépült szélerőmű) után kiszámolják,
hogy az mekkora kibocsátás csökkenést eredményezett, a beruházó ország pedig
kibocsátási egységekhez jut. Itt az AAU és az EAU egységek mellett az elszámolásban
megjelenik két újabb kibocsátási egység típus is: az EUR és a CER. Ilyen egységek tehát a
kibocsátás csökkentő beruházások során „keletkezhetnek”. Ezek hasonlóan viselkednek,
mint a tőzsdei részvények, a szabályokat betartva a klímatőzsdéken kereskedni lehet velük.
Együttes megvalósítás és Tiszta fejlesztési mechanizmus
Az együttes megvalósítás beruházó vállalata projekt alapú kibocsátási egység (ERU –
Emission Reduction Unit) tulajdonosává válik, amelyet a „Linking Directive”55 alapján az
Európai Unió kibocsátási jogi kereskedelmi rendszerébe átvihet. Azaz a kétféle egység
végső soron azonos kereskedelmi csatornákon keresztül átváltható.
A Borsodi Erőműben valósult meg az első JI projekt hazánkban. A kazincbarcikai üzem 2002-ben
tüzelőanyagot váltott: a korábbi széntüzelés után biomasszát (többségében tüzifát, kisebb részben
mezőgazdasági hulladékot) kezdtek elégetni az erőműben. A tulajdonos a tüzelőanyag váltás
eredményeképpen létrejött széndioxid kibocsátás-csökkentési egységeket (ERU-kat) a holland kormánynak
adta el hárommillió euróért. Gyakorlatilag Hollandia finanszírozta az átállás költségeinek negyedét. Eddig
Magyarországon összesen tíz JI projekt valósult már meg vagy biztosított a megvalósulása56. A régiónkban
nálunk keletkezett ezáltal a legtöbb, 1,2 millió kibocsátáscsökkentési egység.

A rugalmassági mechanizmusok során létrejövő egységek a végrehajtott beruházások
ellenértékének tekinthetők. Ebben az esetben azt kell megvizsgálnunk, hogy a beruházás
bekerülési értéke és a kapott egységek piaci ára hogyan viszonyul egymáshoz, de az sem
utolsó szempont hogy az elszámolás ütemezése hogyan valósul meg.
Beruházás vs. kibocsátási egység vásárlás vs. technológiaváltás
A beruházó és befogadó együttes szándéka határozza meg a megvalósuló projektek méretét
és hatékonyságát. A befogadó nem rendelkezik tőkével, de állami támogatással részt tud
venni a projektben, melynek eredményeként emissziója csökken, neki és a mögöttes
kormánynak kevesebb kibocsátási kvóta is elegendő az elszámolási kötelezettség
teljesítéséhez.
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Az Európai Parlament és a Tanács2004/101/EK irányelve az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói
Jegyzőkönyv projekt-mechanizmusára tekintettel történő módosításáról
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A beruházó szabad tőkével rendelkezik, és egy olyan szennyező vállalat üzemeltetője,
amelynek plusz kvótákra van szüksége az elszámolási kötelezettség teljesítéshez.
Dönthetne úgy, hogy saját létesítményében valósít meg technológiaváltást, esetleg
csökkenti a termelést, de a kvótákhoz hozzájuthat a szervezett piacon is, illetve
tőketranszfer segítségével is.
A stratégia választásának kérdésével azért itt foglalkozom, mert a beruházás költségeinek
felmérése, az abból származó hasznok – megtakarítások, vagy elvihető jogosultságok –
becslése számviteli feladat is. Mindkét szereplő pénzügyi kimutatásaiban ott fog szerepelni
a megvalósult beruházás.
A megvalósuló projektek során a beruházó szennyezés-csökkentési beruházást finanszíroz
emissziós jog beszerzése céljából. A szennyező mint emissziós jogokat előállító üzem
jelenik meg (MAKK 2001).
A keresleti árat az emissziós jogok világpiaci ára határozza meg. Egy beruházó akkor dönt
JI projekt finanszírozása mellett, ha a beruházás révén a világpiaci árnál olcsóbban képes
szert tenni emissziós jogokra. A JI beruházó a saját fajlagos, globális felmelegedési
potenciáljából (Global Warming Potential, GWP) indul ki a tervezés során. A GWP
megmutatja, hogy adott gázból 1 tonna hány tonna szén-dioxiddal egyenértékű üvegházhatást tekintve.
A JI beruházó a saját üvegházhatárú gázra vonatkozó fajlagos emisszió-elhárítási
költségeit fogja összehasonlítania a jogok piaci árával, az emissziós jog előállítási
költségével, illetve esetlegesen máshol szóba jöhető JI vagy CDM beruházás fajlagos
költségeivel.
Az emisszió elhárítás fajlagos költségének (MAKK 2001) kiszámítása nélkülözhetetlen
ahhoz, hogy az üzemeltető, illetve a beruházó eldönthesse, hogy melyik stratégia számára a
jövedelmezőbb. Ennek a fajlagos költségnek a meghatározásához számos bizonytalansági
fatort kell elemezni. Vizsgáljuk meg ezeket!
,

∑

Emisszió elhárítás fajlagos költsége = C =

∑

(
∆

)
,

(

,ahol
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C : a projekt fajlagos CO₂ elhárítási költsége
I : a kezdeti beruházás költsége (benne a működtetés és fenntartás jelenértéke is, ha
jelentős)
n : a projekt hossza
,

: az évente elért energiahatékonyságból származó haszon

r : a piac által a projekttől elvárt kamatláb
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: az éves kibocsátás csökkenés, az alapszinthez képest, azaz az elszámolható
csökkenés
,

ó

Y : a JI beruházó által elvihető jogok aránya az összes keletkező joghoz viszonyítva
A beruházás tervezése jelentős szakértői gárda együttműködését igényli, és ha a
működtetés és fenntartás a beruházó feladata, akkor ennek jövőbeli költségei csak
becsülhetők, csakúgy, mint a jelenérték kiszámításához meghatározott kamatláb. A
kibocsátás csökkentést célzó beruházások rendszerint hosszú élettartamú beruházások, és
így az egyes évek alatt megvalósuló energiahatékonyság is egyre nagyobb
bizonytalanságot mutat. A beruházás működési hatékonysága befolyásolja az éves
kibocsátás csökkenés mértékét, ennek becslése évekre előre szintén kérdéses. Az Y
tényező a legbiztosabb, hiszen vagy kormányközi, vagy a beruházó és a befogadó közötti
szerződés rögzíti ennek mértékét.
A beruházó számításánál a megtakarítás ( , ) esetleg el is hagyható, hiszen az a projekt
birtokosánál keletkezik, de ez a beruházó és a befogadó közötti megállapodással változhat.
A projektek megvalósulása kapcsán szó lehet részfinanszírozásról, amikor a befogadó
átvállalja a beruházás költségeinek egy részét, hisz úgyis megtakarításai keletkeznek, de
törlesztés is elképzelhető, az évente jelentkező megtakarításokból a befogadó egy előre
rögzített összeget visszafizet. Ilyenkor beruházás finanszírozásának egy része hitelnek
tekinthető.
A nevezőben az r = 0, ha a JI beruházó egyszerre, a beruházás kezdetén elviheti az összes
emissziós jogot. Ez nem jellemző, hisz a projektek hitelesítése, annak kormány általi
jóváhagyása hosszú időt vehet igénybe. Ha a beruházó egyszerre megszerzi meg az összes
emissziós jogot, annak jóváírása még akkor is hosszú folyamat.
Mi lehet kecsegtető a befektető számára? Nyilvánvaló, hogy a fejlesztés eredményeképpen
több kibocsátási egységhez kell jutnia, mintha a fejlesztésre rendelkezésre álló tőkéjével a
piacon vásárolna kibocsátási egységeket. Azt is figyelembe kell vennie, hogy a
projektalapú mechanizmusokból származó egységek korlátosan felhasználhatók. A
döntését az is befolyásolja, hogy mennyi idő alatt jut elszámolható egységekhez, illetve
ezek piaci árában milyen mozgás valószínűsíthető.
A különböző típusú kibocsátási egységek árfolyama a részvényekhez hasonlóan ingadozik,
a fejlődő országokból származó CER-ek azonban általában olcsóbbak, mint a fejlett
államokban megvalósult beruházások után járó ERU-k. A CER-ek alapvetően azért
olcsóbbak, mert felhasználásukat szabályokhoz kötik. Ezek közül legfontosabb, hogy egy
vállalat kibocsátásának csak tíz százalékát számolhatja el CER-ekkel. A fennmaradó részt
drágább – EUA vagy ERU – egységek megvételével kell kiegyenlíteniük. E korlátozás
értelme az, hogy az államokat és cégeket rákényszerítsék az Unión belüli környezetbarát
fejlesztések finanszírozására is, ne csak az olcsóbb, harmadik világbeli projektek
valósuljanak meg. A CER-ek értékesítését az is nehezíti, hogy Európán belül tilos őket
értékesíteni, azokkal csak elszámolni lehet. Értékelésük során figyelembe kell venni azt a
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tényt is, hogy a CDM projekteket szigorúbban ellenőrzik nemzetközi szinten is, az
esetleges felülbecslések miatt. A szigorúbb ellenőrzések járulékos költségeivel tehát
számolni kell.
Ezek az értékbeli különbségek természetesen nem befolyásolhatják a projektből származó
kibocsátási egységek bekerülési értékét. A bekerülési érték a beruházó és a befogadó által
megkötött szerződés alapján határozható meg. A későbbiekben a beruházó döntésétől
függően értékeli az egységeket, melyeket a már korábban említett bekerülési vagy valós
érték modell alapján fog értékelni.
Bármelyik értékelési modellt választja az üzemeltető a kibocsátási engedélyek
értékvesztését az IAS 36 Eszközök értékvesztése standard rendezi. A pénzügyi
kimutatásokban megjelenő érték értelemszerűen függ a kibocsátási egység típusától.
Beruházások helye és értéke a pénzügyi kimutatásokban
A beruházó, a projekt szempontjából, a finanszírozó erőforrásokat használ fel, ezért
cserébe kibocsátási jogosultságokat kap (esetleg pénzeszközt is, ha részfinanszírozásról
vagy törlesztésről beszélünk). A befogadó vásárol egy eszközt, egy energiahatékonyságot
javító vagy technológiát fejlesztő tárgyi eszközt, aminek ellenértéke kibocsátási egység (és
esetleg pénzeszköz). Az ellenértékként kapott kibocsátási egység ERU (JI projekt esetén)
és CER (CDM projekt esetén) értékbeli különbségével itt nem foglalkozom, nyilvánvaló,
hogy a beruházás finanszírozott értéke határozza meg a jogosultságok mennyiségét.
A téma szempontjából irreleváns, így nem is érintem az alapszint meghatározás
problémáját, az időhorizont meghatározás problémáját, és a jogok arányának
meghatározását.
A pénzügyi kimutatásokban megjelenő tételek tagolástani és értéktani elemzését az IAS 11
Beruházási szerződések standard alapján végzem el. Az előzőekben már bemutatott
tényezőkön túl, fontos feladat a szerződéses bevételek és költségek megosztása azon
számviteli időszakok között, amelyek során a beruházás folyamatban van, hisz jellemzően
ezek olyan léptékű munkák, melyek akár éveken keresztül folyamatban vannak.
Elsőként a beruházó szempontjából vizsgálom a pénzügyi kimutatás tartalmát, hisz az ő
stratégiai döntési helyzetéből indultam ki.
A beruházó és a befogadó által kötött szerződés lehet fix áras vagy költségalapú szerződés.
A fix áras szerződés esetén a beruházó rögzített árban állapodik meg, melyhez esetlegesen
szerződési záradék kapcsolódik a költségek esetleges növeléséről. A költségalapú
szerződés olyan beruházási szerződés, ahol a beruházás során elfogadott költségeket, plusz
ezeknek bizonyos hányadát térítik meg. A szerződések ilyen módon való tipizálásának
jelentősége lesz a beruházási költségek és bevételek számszerűsítése kapcsán is.
A beruházások ellentételezése a projektalapú mechanizmusok esetén előre rögzített
arányban tartalmazza a beruházás eredményeként megvalósuló kibocsátás-csökkentés
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megosztását. A szerződés ilyen esetekben ugyanúgy összegszerű, de tartalmazhatja
esetlegesen a befogadó részfinanszírozását, esetleg utólagos törlesztését, illetve annak a
tételnek az arányát, melyet a kibocsátási egységekkel fognak fedezni.
A beruházás költségei
Az IAS 11 standard értelmében a szerződéses költségek között rögzíteni kell a
beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó költségeket, azokat a költségeket, amelyek a
szerződéshez valamilyen jellemző alapján utólagosan hozzárendelhetők, illetve mindazon
egyéb költségeket, amelyek a szerződés kikötései értelmében a megrendelőnek
felszámíthatók.
Az adott beruházási szerződéshez közvetlenül hozzákapcsolható költségek a beruházás
helyszínén felmerült bérköltségek, a helyszín felügyeletének költsége, a beruházáshoz
felhasznált anyagok költsége, a beruházáshoz használt gépek és berendezések
értékcsökkenése, bérleti díja, az eszközök helyszínre történő szállításának költsége, a
beruházáshoz közvetlenül hozzákapcsolható tervezési, műszaki szolgáltatások költsége, a
hibajavítás és a várható szavatossági, garanciális költségek. Ezeket a költségeket
természetesen csökkentik azok az eseti bevételek, amelyek a beruházás során felmerülnek,
de nem számítanak bele a szerződéses bevételekbe (felesleges anyagok, már nem használt
eszközök eladásából származó bevételek).
Az utólagosan hozzárendelhető költségeket szisztematikus és ésszerű, valamint a költségre
következetesen alkalmazható módszerrel osztják fel. Ilyen költségek a biztosítási
költségek, az építés-irányítási költségek, jellemzően a beruházási tevékenység szokásos
szintje alapján végzik a felosztást. A szerződéses tevékenységekhez általános jelleggel
kapcsolható költségek lehetnek még a hitelfelvételi költségek, ezeket az IAS 23
Hitelfelvételi költségek standardban megfogalmazott módon lehet figyelembe venni.
Az IAS 23 általában megköveteli a hitelfelvételi költségek azonnali, költségként történő
elszámolását. A standardnak van egy megengedett alternatív eljárása, amely megengedi a
hitelfelvételi költségek aktiválását, ha az egy minősített eszköz beszerzésének,
megépítésének vagy előállításának tulajdoníthatók, valamint valószínűsíthető, hogy az
eszköz a jövőben gazdasági hasznot fog hozni és a hitelfelvétel költségei megbízhatóan
mérhetők.
„A minősített eszköz olyan eszköz, amelynek használatra vagy értékesítésre kész állapotba
hozása szükségszerűen jelentős időt vesz igénybe.” Ennek értelmében egy kibocsátás
csökkentő, technológiaváltást elősegítő beruházás mindenképpen minősített eszköznek
számít. Az adott beruházáshoz igénybevett finanszírozási források hitelfelvételi költsége
kapcsán az eszköz bekerülési értékébe beszámítható a hitelfelvételek után felszámított
kamatok, felmerült járulékos költségek – a felvett hitel ideiglenes befektetéséből nyert –
befektetési jövedelmekkel csökkentett összege. A külföldi pénznemben felvett hitelen
keletkező árfolyamkülönbözetek szintén a bekerülési érték részét képezik.
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Ha a beruházó finanszírozási tevékenységét központilag koordinálják, akkor nehézséget
okozhat az egyes hitelfelvételek és a minősített eszköz közötti közvetlen kapcsolat
meghatározása. Akkor is nehézségekkel számolnunk, ha a beruházó egy leányvállalat,
vagy
állami finanszírozás alatt áll, és a felettes szerv különböző kamatozású
adósságinstrumentumok sorát veszi igénybe, majd ezeket a forrásokat újraosztja a hozzá
tartozó gazdálkodó egységeknek. Ilyen esetekben a projekt finanszírozására fordított
hitelek költségeinek megállapítása elemzést és gondos mérlegelést igényel.
Az általánosan igénybevett forrásokból az adott beruházáshoz kapcsolódó hitelfelvételi
költségek összegét egy aktiválási rátával kell megállapítani. Az aktiválási ráta az adott
időszakban fennálló hitelekhez kapcsolódó hitelfelvételi költségek súlyozott átlaga.
Aktiválási ráta =

∑

∑
∑

, ahol

i: a felvett hitelek száma
C: a felvett hitel tőke értéke
r: a hitel kamatlába
f: a hitelhez kapcsolódó kezelési költség.
Az aktiválási rátát a pénzügyi kimutatásokban közzé kell tenni.
A hitelfelvételi költségek aktiválását akkor kell megkezdeni, ha az eszközre vonatkozó
kiadások vagy a hitelfelvételi költségek felmerülnek, és akkor kell befejezni, ha lényegileg
befejeződnek mindazok a tevékenységek, amelyek a beruházás értékesítésre kész állapotba
hozásához szükségesek.
A projekthez kapcsolódó kiadások csak azokat a kiadásokat tartalmazhatják, amelyek
pénzeszköz kiáramlását, más eszköz átadását vagy kamatozó kötelezettségek átvállalását
eredményezték. A kiadásokat minden esetben csökkenteni kell az eszközhöz kapcsolódó
támogatásokkal az IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés
közzététele standard előírásai szerint.
Ebben a fejezetben a beruházó szempontjából vizsgálom a projektek költségeit. Ennek
megfelelően a beruházó kiadásaira, a beruházás ösztönzésére adott esetben állami
támogatást kaphat a befogadó ország kormányától. Ebben az esetben az IAS 20 standard
20. bekezdését kell figyelembe venni, azaz abban az időszakban kell elszámolni a
támogatást, amikor a kiadás az adott projekthez felmerül és természetesen csökkenti kell
vele a megvalósuló beruházás értékét.
A beruházási szerződés lényeges kérdése, hogy ki viselje a hitelesítési folyamat költségeit,
illetve az engedélyezési, hitelesítési időszak „időköltségeit”. Ezeket praktikusan a
befogadónak kellene viselnie, hiszen ezek olyan időszakokban merülnek fel amikor a
beruházás még el sem kezdődött, vagy már megvalósult. A beruházó szempontjából
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nehezen becsülhetőek, hisz nem ismeri a befogadó ország államigazgatási folyamatainak
menetét, és ezáltal csak még tovább növekedne a szerződés bizonytalansági faktora.
A projektek elkészülte után értékelni kell a könyv szerinti értéket, és a megtérülő vagy
nettó realizálható értéket. Abban az esetben, ha a könyv szerinti érték a több, akkor az
általános szabályok szerint le kell csökkenteni az eszköz bekerülési értékét. Erre a kérdésre
a későbbiekben még visszatérek.
Áttekintettem a beruházási szerződések költségeit, de még meg kell vizsgálnom a hozzá
kapcsolódó bevételeket, ahogy azt is, hogy ezeket miként kell a pénzügyi kimutatásokban
prezentálni.
A beruházási szerződések bevételei
Az IAS 11 standard részletesen felsorolja a beruházási szerződések bevételeit, ezeket
azonban most a JI projektre kell alkalmazni. A beruházó ebben az esetben előre
meghatározott értékben jut kibocsátási egységekhez. Az ellentételezés egy része
pénzeszközként is átadásra kerülhet, de akár utólagos törlesztés is elképzelhető.
A standard értelmében a beruházás ellenszolgáltatásának értékét valós értéken kell
értékelni, amit számos bizonytalansági tényező befolyásolhat, így a becsléseket gyakran
felül kell vizsgálni.
A beruházási időszakban mind a beruházó, mind a befogadó benyújthat módosítási
igényeket, illetve még a fix áras szerződésben kikötött bevétel is változhat a költségek
esetleges módosításáról szóló záradék szerint.
A beruházási szerződések költségei és bevételei akkor kerülhetnek elszámolásra a standard
értelmében, ha szerződés kimenetele megbízhatóan becsülhető. A projekt fordulónapi
készültségi fokának megfelelően kell elszámolni a bevételek és a ráfordítások között az
összemérés elvét figyelembe véve. A JI projektek bevétele az átadott (megspórolt)
kibocsátási egység. A projekt hitelesítése a beruházás befejezése után történik, de a
szerződés megkötéséhez hozzátartozik egy előzetes becslés. Ennek megfelelően lehet a
készültségi foknak megfelelő bevételt elszámolni.
A fix áras szerződések esetében a standard csak akkor engedi az arányos költségeket és
bevételeket elszámolni, ha a szerződés teljes bevétele megbízhatóan mérhető, szintén
megbízhatóan mérhető a projekt készültségi foka, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó
költségek is egyértelműen beazonosíthatók. Ugyanezek a megbízhatósági kritériumok
érvényesek a költség alapú szerződésekre is.
Ha a projekt megvalósítása több beszámolási időszakon is átível, akkor a készültségi fokot
minden egyes beszámolási időszakban a halmozott adatok alapján kell megállapítani a
költségek és bevételek aktuális becsléseire. A becslések változásának hatását a korábban
már ismertetett IAS 8 szabályai szerint kell elszámolni.
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A készültégi fokra való hivatkozást gyakran nevezik teljesítményarányos módszernek is57.
A teljesítményarányos módszer alapján a szerződéses bevételek abban az időszakban
kerülnek elszámolásra, amelyben a munkát elvégzik. A szerződéses költségek az
eredménykimutatásban arra a beszámolási időszakra kerülnek elszámolásra, amikor azok
felmerültek. Ha a szerződés összes költsége meghaladja a bevételeket, akkor azokat
ráfordításként kell elszámolni.
Amennyiben a beruházás kimenetele nem becsülhető megbízhatóan, akkor a bevételeket
csak olyan mértékben lehet elszámolni, amennyire valószínűsíthető a költségek
megtérülése.
A projektalapú mechanizmusok nemcsak egyszerű gazdálkodó egységek közötti
szerződések, hanem mögöttük áll a befogadó és a beruházó kormánya, ezért az esetleges
partnerkockázatok mellett az országkockázatok is megjelennek, ezért a projektek nem
teljesítése, vagy a bevételek behajthatatlansága is kockázati tényező lehet.
A befogadó és pénzügyi kimutatása
A befogadó pénzügyi kimutatásában a megvalósult projekt bemutatása viszonylag
egyszerű feladat. A könyvekben egy létrejött tárgyi eszköz, vagy azt kiegészítő eszköz
felvétele történik meg az IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések standard előírásainak
megfelelően.

III.4.3.1.3.

Tényleges kibocsátás és annak elszámolása

Az üzemeltető a leosztott egységekkel fedezi tényleges üvegházhatású gáz kibocsátásait.
Ezeket a tényleges kibocsátásokat mérni, majd hitelesíttetnie kell. A kibocsátásokkal
egyidejűleg annyi kötelezettséget kell kimutatnia, amennyi lefedi tényleges kibocsátását.
Ezt a kötelmet becsléssel kell megállapítani, mégpedig oly módon, hogy az a lehető
legpontosabban közelítse annak mérlegfordulónapi értékét. Ez rendszerint megegyezik a
kötelezettség rendezéséhez szükséges kvóták piaci árával.
A kötelezettség megjelenítése céltartalék formájában kell, hogy történjen, az IAS 37
Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések standard előírásai szerint.
A kibocsátásokhoz kapcsolódó kötelezettségek céltartalékként történő elszámolása a
standard által meghatározott definícióknak megfelel, hisz a kötelezettség bizonytalan
összegű, és a gazdálkodó egység olyan múltbeli eseményekből származó kötelme, amelynek
teljesítése gazdasági hasznokat megtestesítő erőforrásoknak a kiáramlását eredményezi58.
Az üvegházhatású gáz kibocsátáshoz kapcsolódó kötelem jogi kötelem, az üzemeltetőt
jogszabály kötelezi az elszámolásra. A céltartalékok helyett az egyéb kötelezettségek és a
ráfordítások passzív időbeli elhatárolása is felmerülhetne az elszámoláskor, de tartalmilag
57
58

IAS 11 25. bek.
IAS 37 10.bek.
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mindkét forrás mást jelent. Az üvegházhatású gáz kibocsátásból származó kötelezettséget
akkor lehetne egyéb kötelezettségként kimutatni, ha az üzemeltető minden kétséget
kizáróan biztosan tudná mérni a tényleges kibocsátás szintjét. Ennek egyik megoldási
alternatívája, ha az üzemeltetők mérlegkészítési napja a hitelesítési folyamat után van.
Ezzel elkerülhető lenne a becslés kockázata, már egy hitelesített kibocsátási érték alapján
lehetne elszámolni a kötelezettséget.
Amíg ez nem valósul meg, addig a kibocsátás nagysága csak jól közelíthető, azaz a
végleges elszámolásig, hitelesítésig nagysága bizonytalan. A ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása kötelezettség, amelyet időnként szintén becsülni kell. A tényleges
üvegházhatású gáz kibocsátás hitelesítése jellemzően a fordulónap után történik, ennek
megfelelően a passzív időbeli elhatárolásnak lehet létjogosultsága. Igen szűk az a mezsgye
ami alapján meghatározhatnánk, hogy mi legyen a megjelenítés helye. Alapvetően egy
biztos jövőbeni kötelezettségről van szó, amely a tárgyévi tevékenység alapján merül fel,
bizonytalanság csak annak nagyságában van, tehát a bizonytalanság fokát kellene ahhoz
meghatározni, hogy egyértelműen dönthessünk a céltartalékok és a passzív időbeli
elhatárolás között.
A céltartalékok általános értelemben függő kötelezettségek, mivel ütemezésükben vagy
összegükben bizonytalanok. Az üvegházhatású gáz kibocsátáshoz kapcsolódó kötelezettség
ütemezése nem bizonytalan, azzal mindig a tárgyidőszakot követő időszak elején
(Magyarországon április 30-ig) kell elszámolni, és az összegében sincs olyan nagy
bizonytalanság, hisz az üzemeltetők tisztában vannak tevékenységük kibocsátás
vonzatával. Ráadásul a standard úgy fogalmaz, hogy olyan kötelezettségekre kell
alkalmazni a céltartalék képzést, amelynek létezése „egy vagy több, nem teljesen a
gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló, bizonytalan jövőbeli esemény”59
bekövetkezésétől függ. A kibocsátások kapcsán nincs ilyen jövőbeli esemény, amennyiben
az üzemeltető gazdasági tevékenységet végez, ennek egyenes következménye – tehát nem
függvénye – az üvegházhatású gáz kibocsátás.
A kibocsátási egységekkel történő elszámolás nem keverhető azokkal a – a standard 19.
bekezdésében példaként szereplő – céltartalékokkal, amelyeket a jogellenes
környezetkárosítással kapcsolatos helyreállítási költségekre vagy büntetésekre kell
képezni. Az üvegházhatású gáz kibocsátás jelenleg nem jogellenes, csak kibocsátási
határértékek korlátozzák azt.
A pénzügyi kimutatások elkészítésekor alkalmazott ésszerű becslésekről már szóltam az
IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák standard kapcsán. A
kibocsátások értékeléséhez a gazdálkodó több éves gyakorlata, bejegyzett hitelesítők
segítsége garantálja, hogy a becslést kellő megbízhatósággal használhatják fel akár a
céltartalékként akár az időbeli elhatárolásként jelenítik meg.

59

IAS 37 12.bek.
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Az üzemeltetők esetén felmerülhet az az igény, hogy a pénzügyi kimutatás készítésének
időpontja a hitelesítési folyamat után legyen, ezáltal a pénzügyi kimutatásban már a
tárgyévre vonatkozó hitelesített, tényleges adatok jelenhetnének meg.
Ha a vállalkozás a céltartalékként mutatja ki kötelezettségét, akkor annak felhasználásakor
kell azt kivezetnie. Az üzemeltetőnek a céltartalékokra vonatkozóan közzé kell tennie a
könyv szerinti értéket időszak kezdetén és végén, az időszak során képzett további
céltartalékot, illetve az időszak során felhasznált, azaz felmerült és a céltartalékkal
szemben elszámolt összegeket.
A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján vizsgáltam az emissziós jogokat
az üzemeltetők könyveiben. Levezettem azt a megoldást, amely az érvényben lévő
standardokból következik. Véleményem szerint az emissziós jogok kezelése átfogó
ismereteket kíván meg az üzemeltetőtől, és a jelenlegi előírások nem mindig támogatják a
szabályzó által elérni kívánt célt. A kötelezettség fedezetére tartott egységeknél a besorolás
az immateriális javak vagy a készletek között lenne célszerű. Az értékelés során
különbséget kell tenni az ingyenesen megszerzett egységek és az aukción, vagy a piacon
vásárolt egységek között. A kötelezettség elszámolásakor célszerű a havi vagy negyedéves
kivezetés alkalmazása, ezzel elkerülhető a céltartalék képzés, és a vállalkozás
környezetterhelése is egyértelműen kiolvasható a beszámolóból.
A következő ábra összefoglalja az üzemeltető elszámolási lehetőségeit.
16. ábra
Az üzemeltető birtokában lévő kibocsátási jogosultságok besorolása és értékelése
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A 2005-ben visszavont értelmezés után az üzemeltetőkre rábízták a számviteli
standardokból levezethető legjobb megoldás elkészítését. A 2003/87 EK Irányelv
elfogadása után a tagállamok kormányainak, szabályzó testületeinek meg kellett hozni a
besorolásra, az értékelésre vonatkozó döntéseiket. Egy 2006-ban készült felmérés (PWC
2006) alapján összegyűjtöttem a tagállamok által követetett gyakorlatot. Ebből készítettem
az 5. számú függeléket.
Megállapíthatjuk, hogy a befektetett eszközként történő besorolás – Svédország kivételével
– egyértelmű, minden tagállam immateriális jószágnak tekintette a kibocsátási egységet.
Svédország igazodva a meglévő jogi keretekhez értékpapírnak minősíti az emissziós
jogokat.
Ha a forgóeszközök közé besorolt egységeket vizsgáljuk, akkor már árnyaltabb a
megoldás. Több szabályzó az értékpapírok közé sorolja az emissziós kvótákat, az egyéb
mérlegcsoport megjelölés általában a készleteket takarta.
A besorolás eldöntötte az értékelési modellt is. Kezdeti megjelenítéskor a piaci érték
mellett a tényleges bekerülési érték csak néhány esetben jelenik meg. A mérlegérték
meghatározásánál kevesen választották az átértékelési modellt, és érdekes módon, több
helyen amortizálják a kibocsátási egységeket. A felmérésben csak egy helyen esett szó
ennek mértékéről, illetve módszeréről – az Egyesült Királyságban 4%.
Az egységek adójogi vizsgálata is jelentős különbségeket tárt fel. Az elemzett 21 ország
nemzeti szabályozásában eltérő módon jelenik meg a kibocsátási egységek
kereskedelmének társasági adó kedvezménye, a megfizetendő szankciók adójogi vonzata,
illetve ÁFA körbe sorolása. Ez utóbbi szempontból 12 országban szolgáltatásnak minősíti
a kibocsátási egységeket, míg 7 ország pénzügyi szolgáltatásnak minősítette, így ÁFA
körön kívülre helyezte azokat (2 ország nem rendelkezett még pontos nemzeti
szabályzatokkal, ezért őket nem tudtam szerepeltetni).
Az Európai Unióban különösen nagy kárt okoznak az úgynevezett körhintacsalások,
melyek az elmúlt években az üvegházhatású gázok csökkentését szolgáló európai
emisszió-kereskedelmi rendszer kibocsátási egységeinek forgalmazásához is
kapcsolódnak. A körhinta csalás módszere a következő: mivel az áruk és szolgáltatások
tagállamok közti mozgása mentes a forgalmi adótól, az áfa értéke akkor adódik a termék
árához, amikor az eladásra kerül; az eladó azonban eltűnik és a forgalmi adót nem fizeti be
az illetékes kormánynak, míg a vásárló – ha egyébként jogosult az áfa-visszaigénylésre –
teljesen jogszerűen kéri vissza az általa már kifizetett adót.
2009 végén az európai pénzügyminiszterek elfogadták a fordított adózás bevezetését az
Európai Unió széndioxid-kereskedelmi rendszerében használt kibocsátási egységekre. A
döntés értelmében az új mechanizmust csak kísérleti jelleggel és csak átmeneti időre
(2015. június 30-ig) vezetik be, és minden tagállam maga határozhat arról, hogy kívánja-e
alkalmazni. A fordított adózás lényege, hogy az áfa nem a belső határ átlépése után kerül
rá a termék árára, hanem az értékesítési lánc végén, amikor a végső fogyasztóhoz kerül.
Így csak egy helyen van lehetőség csalásra, ezt pedig könnyebb ellenőrizni.
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A fordított adózás megoldhatná a problémát, de csak akkor, ha minden tagállamban
egységesen bevezetik. Ha csak egyetlen tagállam is úgy dönt, hogy nem alkalmaz fordított
adózást, akkor ott a csalások tovább folytatódnak majd.
A csalásokra akkor derült fény, amikor az Európai Unió széndioxid-kereskedelmi rendszerében (EU ETS)
használt kibocsátási egységek (EUA) tranzakciós volumene az azonnali piacokon megszokott napi egymillió
egységről hirtelen húszmillióra nőtt. Az európai klímatőzsde (European Climate Exchange) igazgatója
szerint: „Ez a termék a természeténél fogva nem szokott nagy mennyiségben forogni az azonnali piacokon.
Ez azért van, mert az EUA-kat a cégek évente csak egyszer használják, áprilisban, amikor el kell számolniuk
az Európai Bizottságnak az előző évi kibocsátásuknak megfelelő mennyiségű kibocsátási egységgel. Tehát
logikusan az EUA-k tranzakciós volumene csökken az év közepe felé. Ezért volt nagyon gyanús, amikor
hirtelen robbant a piac, és ki is derült, hogy csak az áfa-csalók fedeztek fel maguknak egy új terméket.”
(Birley 2009)
A csalásokra először a főbb karbon-kereskedelmi központokban, Nagy-Britanniában, Hollandiában és
Franciaországban figyeltek fel. Augusztusban mindhárom ország fellépett a csalások ellen: Franciaország
és Nagy-Britannia eltörölte a kibocsátási egységekre kivetett áfa-t, míg Hollandia fordított adózást
alkalmazott.

III.4.3.2. Befektetők, tőkepiaci szereplők: megjelenítés és értékelése
A befektetők, a tőkepiaci szereplők pénzügyi kimutatásaiban megjelenő kibocsátási
egységek besorolására a már korábban említett standardok iránymutatásai a mérvadóak. A
megjelenítés elsődleges szempontja a kibocsátási egységek megszerzésének célja.
Egyértelműen leszögezhető, hogy a kibocsátási egység megvásárlásával a befektető nem a
működéséhez szükséges termelési tényezőt vásárolja meg. Az eszköz megvásárlásának célja
a piaci árak változásának kihasználása, illetve a jogosultsághoz kapcsolódó származtatott
termékek előnyeinek kihasználása.
A tőkepiaci szereplők besorolásánál a korábban már említett standardokat vizsgálom. Az
IFRS 2 Készletek standard hatókörébe azok az eszközök tartoznak, „amelyeket a szokásos
üzletmenet keretében történő értékesítés céljaira tartanak”. A befektető célja egyértelműen
a kibocsátási egység „legjobb pillanatban” történő értékesítése, tehát a Készletek közé
történő besorolás – hasonlóan az aranyhoz, gabonához, és egyéb tőzsdei áruhoz –
megfelelő lehet.
Az IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek olyan
eszközök értékelésével és megjelenítésével foglalkozik, melyeket a gazdálkodó általában
befektetett eszköznek minősít, ebből következően a standard ebben az esetben nem
értelmezhető.
Az IAS 11 Beruházási szerződések standardot már a projektalapú kibocsátási egységek
kezelésével kapcsolatban megvizsgáltam. Elvileg nem kizárt, hogy egy befektető
környezetkímélő beruházás létrehozása segítségével jusson kibocsátási egységekhez, de
ekkor ennek besorolását, értékelését a korábban már jelzett módon kell elvégeznie.
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III.4.3.2.1.

Azonnali és határidős ügyletek

Ahhoz, hogy a befektetők, a tőkepiaci szereplők pontosan meg tudják határozni a
megvásárolt kibocsátási egységeik besorolását és értékelését, még meg kell vizsgálni az
IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: bemutatás standard előírásait. A már korábban említett
alkalmazási útmutató egyértelmű iránymutatásokat tartalmaz. Az AG10. bekezdés
nemcsak az immateriális javakat, hanem a fizikai eszközöket is kizárja a pénzügyi
eszközök köréből. A Készletként besorolt kibocsátási egységek feletti ellenőrzés
lehetőséget teremt ugyan pénzeszköz vagy egyéb pénzügyi eszköz beáramlására, de nem
keletkeztet erre vonatkozó egyértelmű jogosultságot.
A származékos pénzügyi instrumentumok – úgymint pénzügyi opciók, a future és forward
ügyletek, a kamatláb- és a deviza swapok – megfelelnek a pénzügyi instrumentum
fogalmának, ennek megfelelően az IAS 32 hatálya alá esnek. A kérdés a továbbiakban az,
hogy a kibocsátási egységekre vonatkozó származékos termékek megfelelnek-e a pénzügyi
instrumentumok ezen körének.
A kibocsátási egységekkel gyakorta kereskednek határidős piacokon, de egyéb tőzsdei
termékeket is indexálnak kibocsátási egységekhez.
A határidős ügyletek során a jelenben történik a megegyezés az árban, a volumenben, a
minőségben és a teljesítés időpontjában, míg a teljesítés – a leszállítás – a megállapodott
jövőbeli időpontban esedékes. A kibocsátási egység hasonlóan viselkedik, mint a többi
árutőzsdei termék, de a fizikai leszállítás nem értelmezhető oly módon, mint a gabona, az
arany vagy az olaj esetében. A kibocsátási egységekhez kapcsolódó tranzakció eredménye
materiálisan nem jelenik meg. A kvóták ISIN-kóddal60 ellátva elektronikus jelként
közlekednek a klíringrendszerben.
A határidős ügyletek célja a bizonytalan jövőbeli árakból fakadó kockázatok kezelhetővé
tétele, illetve a termin piac árfolyam várakozásainak a megjelenítése. Az kibocsátási
egységekhez kapcsolódó ügyletek lehetnek későbbi időpontra szóló adásvételi
megállapodások – forward és futures ügyletek –, illetve jogszerzések előre rögzített ár
mellett, azaz opciók.
Az opció kibocsátási egységre nem más, mint a jogosultság eladási vagy vételi joga. A
vételi (call) opció tulajdonosa meghatározott időintervallumon belül megveheti a jog
eladójától egy előre kialkudott áron a kibocsátási egységek előre rögzített mennyiségét. Az
eladó mindenképpen köteles eladni a kibocsátási egységet, az opció tulajdonosa azonban
nem köteles élni vételi jogával, a piaci árak változásának függvényében szabadon dönthet.
Ennek a választásnak a díja az opciós díj, melyet az opció vásárlója fizet az opció
eladójának. Az eladási (put) opció vevője – az opciós díj ellenében – arra szerez
jogosultságot, hogy előre rögzített áron, előre rögzített mennyiségű kibocsátási egységet
értékesítsen, amennyiben a piaci árak számára kedvezően alakulnak. Az eladási opció
eladója ezzel szemben kötelezettséget vállal a kibocsátási egységek megvásárlására.
60

ISIN- International Securities Identification Number, a központi értéktár által kiadott, az egyes tőzsdei
termékek azonosítására szolgáló betűk vagy számjelek összessége. ISIN rendelet: 1/2010. (I.8.) PM rendelet.
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Az opciós ügyletek stratégiai elemzésével, a különböző ügyletek kombinálásával
könyvtárnyi szakirodalom foglalkozik. Az opciós ügyletek döntő része értékpapírokhoz,
illetve tradicionális tőzsdei árukhoz kapcsolódik. A piac azonban a kibocsátási
egységekből is tőzsdei terméket hozott létre, ezért nem hagyhatjuk ezeket figyelmen kívül.
A forward és a futures ügyletek közötti döntő különbség, hogy míg előbbi nem képezi
tőzsdei kereskedés tárgyát, ezáltal likviditása alacsonyabb, kockázata magasabb, az utóbbi
szabványosított, a futures kontraktusok tőzsdei ügyletek, jellemzően a teljesítésük nem is
zárul fizikai szállítással, hanem pénzügyi elszámolással.
Az alkalmazási útmutató AG16-19. bekezdése is foglalkozik a származékos termékek
pontos tartalmával.
A kibocsátási egységek besorolásához kiemelten kell megvizsgálni az AG20-24.
bekezdéseket. Az alkalmazási útmutató AG20. bekezdése egyértelműen leszögezi, hogy
„azon szerződések, amelyek nem pénzügyi tételek vételére vagy eladására szólnak, nem
felelnek meg a pénzügyi instrumentum meghatározásának”. Az indoklás szerint az
árutőzsdei cikkekre vonatkozó futures kontraktusokat ugyan könnyen lehet eladni vagy
megvásárolni, a felek azonban valójában a mögöttes tőzsdei árucikkekkel kereskednek. Azt
már a korábbiakban megállapítottuk, hogy a tőzsdeáru pénzeszközért történő vétele, vagy
eladása, a hozzá kapcsolható szerződéses kötelmek, azok könnyű értékesíthetősége nem
változtatja meg alapvetően a szerződés jellegét, tehát nem teremt pénzügyi
instrumentumot.
Elképzelhetőek azonban olyan kibocsátási egységre vonatkozó ügyletek, melyeket nettó
módon, illetve pénzügyi instrumentumok cseréjével is ki lehet egyenlíteni, ezek már az IAS
32 hatálya alá esnek, mintha azok pénzügyi instrumentumok lennének.
Abban az esetben, ha kibocsátási egység megszerzése kereskedelmi hitelre történik, akkor
már pénzügyi instrumentumként kell kezelni az ügyletet, hisz az egyik félnél pénzügyi
eszköz, a másik félnél pénzügyi kötelezettség keletkezik.
Pénzügyi instrumentum keletkezik akkor is, ha egy értékpapír tőkeösszege egy
tőzsdeáruhoz – esetünkben a kibocsátási egység piaci árához és annak rögzített
mennyiségéhez – van kötve. Az ügyletet kizárólag pénzeszközben rendezik, itt a
kibocsátási egység csak a lejáratkori értéket határozza meg. Az ilyen szerződés pénzügyi
instrumentum, de természetesen ez magának a kibocsátási egységnek a besorolását nem
változtatja meg.
Megfelel a pénzügyi instrumentum definíciójának az a szerződés is, amely lejáratkor egy
esetleges opciót biztosít tulajdonosa számára, hogy nem pénzügyi eszközre cseréljen egy
pénzügyi eszközt. Elképzelhető egy olyan konstrukció, amelyben az értékpapír lejáratakor
a tulajdonos a tőkeösszeg egy részét rögzített mennyiségű kibocsátási egységre cserélheti.
Az opcionális lehetőség kihasználása attól függ, hogy a kibocsátási egység valós értéke
hogyan viszonyul az értékpapírban meghatározott pénzeszköz/kvóta átváltási árhoz. Abban
az esetben fog élni ezzel a jogával az értékpapír birtokosa, ha a valós érték magasabb, tehát
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a prompt piacon azonnal nyereséget realizálhat. Ebben az esetben is maga a szerződés
tekinthető pénzügyi instrumentumnak, tehát a kibocsátási egység, mint mögöttes termék
besorolása nem változik.
Az eddigiekből egyértelműen megállapítható, hogy a befektetők, tőkepiaci szereplők Az
IAS 2 Készletek standardnak megfelelően kell, hogy besorolják kibocsátási egységeiket a
pénzügyi kimutatások összeállításakor.
Az IAS 2 Készletek standard előírásait figyelembe véve (3/b. és 5. bekezdés) azon
tőkepiaci szereplők, akik mások számlájára vagy saját számlájukra vesznek, vagy adnak el
árutőzsdei árukat, a kibocsátási egységeket alapvetően azzal a céllal szerzik meg, hogy
azokat a közeljövőben továbbértékesítsék, és hogy az áringadozásokból, illetve a közvetítői
árrésből nyereséget érjenek el. Ezeket a készleteket az értékesítési költségekkel csökkentett
valós értéken kell, hogy értékeljék. Az IAS 2 standard előírásai szerint a készleteket a
bekerülési érték és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabb értéken kell beállítania
pénzügyi kimutatásba, tehát ha a kibocsátási egységek értékelése valós értéken kell, hogy
történjen, akkor az IAS 2 előírásai közül a kibocsátási egységekre vonatkozóan csak a
bemutatáshoz kapcsolódó előírásokat kell alkalmazni.
A pénzügyi kimutatásokban közzé kell tenni a kibocsátási egységek értékelésére
alkalmazott számviteli politikát, az értékesítési költségekkel csökkentett valós értékét, az
időszak során a kibocsátási egységekhez kapcsolódóan elszámolt ráfordítások összegét.

III.4.3.2.2.

Kibocsátási egységek valós értékének meghatározása

A vagyoni elemek valós értékelésének szükségessége közvetlen következménye volt az
elmúlt néhány évtized társadalmi-gazdasági változásainak, a multinacionális vállalatok
megjelenésének, a pénzügyi műveletek körében bekövetkező bővülésnek. Mindezek és a
globalizáció újabb és újabb kihívásokat támasztanak a számviteli értékelési eljárások
kidolgozása során (Baricz 2008). A különféle pénzügyi instrumentumok, a hozzájuk
kapcsolódó származékos ügyletek eredményhatásai, értékváltozása nagyfokú
bizonytalanságot és ez által kockázatot jelent. A kibocsátási egységek piaci ára az elmúlt
években jelentős ingadozást mutat. Nemcsak a gazdasági visszaesés következtében
megnövekvő kínálat befolyásolja az árakat, de a többi reálgazdasági fundamentum
kereslete és kínálata, illetve a szabályzókban bekövetkező változások – például a
energiaárak karbonizálása – mindegyike hatást gyakorol (17. ábra).
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17. ábra A kibocsátási egységek árát befolyásoló szakpolitikai és egyéb tényezők

Időjárás
előrejelzések
Nemzeti
Kiosztási
Tervek

Kibocsátási
plafonok

EUA
CER
árak

EU Linking irányelv

Tartalékolható
egységek

Felhasznált
energiahordozók

Likviditási források
Várakozások
2013-tól

Forrás: saját ábra

A következő ábra az EUA és a CER árakat mutatja 2009-re vonatkoztatva. Fontos
megjegyezni, hogy az árak már 2008 közepétől jelentősen estek, ez a diagramon nem
látszik.
18. ábra EUA és CER árak alakulása
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Az ábrán nemcsak az árak csökkenése szembetűnő, hanem az is, hogy szűkül az EUA és a
CER ára közötti különbség. Azon egyszerű oknál fogva, hogy ismertté vált az Európai Unió
terve a harmadik teljesítési időszakra, a piaci szereplők tisztában vannak az EUA
ellátottság 2020-ig érvényes mértékével, továbbá a gazdasági visszaesés még mindig
érezteti hatását az árak további csökkenése prognosztizálható. Az árakat az is jelentősen
befolyásolja, hogy a második szakasz fölös egységei átvihetők a harmadik teljesítési
szakaszba. Már korábban megállapítottam, hogy a második teljesítési időszak egységei
nem igényeltek az üzemeletetőktől túl nagy erőfeszítést, ennek és a gazdasági válságnak is
az a következménye, hogy a rendelkezésre álló egységek mennyisége továbbra sem ösztönzi
sem megtakarításra, sem technológiafejlesztésre az üzemeltetőket. Jogosan merülhet föl az
a kérdés, hogy nem lenne-e indokolt a tagállamoknak szigorítani a kibocsátási
határértékeken, ez a piacokat is élénkítené, nem utolsó sorban jótékonyan hatna a
környezetre is.
A kibocsátási egységek valós értékelésekor az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok:
Megjelenítés és értékelés standard 48., 48A., 49. bekezdéseit és az A Függelék AG69AG82. bekezdéseit kell figyelembe venni. Ezek a pontok nemcsak a pénzügyi eszközök
vagy pénzügyi kötelezettségek valós értékének megbízható meghatározásakor
alkalmazhatók, hanem az összes valós értéken értékelt tételre61.
A standard értelmében a valós érték legjobb bizonyítékát az aktív piacon jegyzett árak
adják. Az aktív piac feltétele, hogy az árakat azonnal és rendszeresen be lehet szerezni
tőzsdéről, kereskedőtől vagy szabályozó testülettől. A legelőnyösebb aktív piaci ár csak
kiindulópontja az értékelésnek, azt módosítja a gazdálkodó annak megfelelően, hogy
tükrözze a kibocsátási egységhez kapcsolódó partneri hitelkockázat62 miatti eltéréseket.
A kibocsátási egységek piaci árának alakulása
A kibocsátási egységek piaca 2008-tól, a Kiotói jegyzőkönyv első teljesítési időszakától
kezdve aktívnak tekinthető. Természetesen különbséget kell tennünk a különböző
egységek – AAU, EAU, CER – piaca között. Ezek ára és forgalma, illetve

61

Meg kell említenem, hogy a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) kiadta az IFRS 9 Pénzügyi
Instrumentumok standardot. A standard új előírásokat vezet be a pénzügyi eszközök besorolására és
értékelésére vonatkozóan. A hatálybalépés napja 2013. január 1., de a korábbi alkalmazás is megengedett. A
standard nyilvános tervezetének hatálya a pénzügyi eszközökre és a pénzügyi kötelezettségekre egyaránt
kiterjedt, ám a pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó előterjesztésekkel kapcsolatos kifogások miatt a
Standard hatályát a pénzügyi eszközökre kellett korlátozni. Az IASB ütemtervében foglaltaknak megfelelően
2011 során fog bővülni a standard a pénzügyi kötelezettségek besorolására és értékelésére, a pénzügyi
instrumentumok kivezetésére, valamint az értékvesztés, és a fedezeti ügyletek elszámolására vonatkozó új
előírásokkal. Mindezek eredményeképpen az IFRS 9 teljes egészében fel fogja váltani az IAS 39 Pénzügyi
instrumentumok: elszámolás és értékelés standardot. Az Európai Bizottságban is vita zajlott arról, hogy
mikor fogadják be a már elfogadott IFRS 9 standardot. A gyorsított jóváhagyási folyamat ellenzői szerint
még sok a bizonytalanságot kellene kizárni a második szakaszban az értékvesztés, és a harmadik szakaszban
a fedezeti szabályok megalkotása során.
62
Elszámolóház közbeiktatásával a szerződő feleknek nem kell felvállalni a partnerkockázatot. A DVP-elv
(Delivery versus Payment, szállítás fizetés ellenében) alkalmazása ebben az esetben már nemzetközi
standard.
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felhasználhatósága is jelentős különbséget mutat. Az egységek különböző csoportok
számára elérhetőek, ezért különböző értékkel is bírnak. 63
A következő ábrán a spot EUA és CER árakat érdemes összehasonlítani. A CER árfolyam
nyomottabb volta egyértelműen magyarázható annak korlátos felhasználásával.
19. ábra Spot és határidős EUA és CER árak

Forrás: www.vertisfinance.com

Mely tényezők mozgatják a szabályzókon és a környezeti változókon kívül a
kibocsátási egységek árát?
Számos piaci résztvevő úgy gondolja, hogy az olaj és a kibocsátási egységek ára között
erős korreláció van. Ha az alábbi ábrát megnézzük, akkor megállapítható, hogy ez koránt
sincs így.
20. ábra Az egységek ára és az olaj világpiaci ára közötti összefüggés

Forrás: www.vertisfinance.com

63

Az elmúlt években mindig fontos esemény volt, amikor megtörtént az első tranzakció valamelyik
elszámolási egységgel, igazolva a piac likviditását, illetve a rendszer működőképességét. Az első VER
tranzakció 2003-ban, Európa első azonnali CER tranzakciója 2007-ben, az első spot ERU tranzakció 2009ben, illetve 2009 második felében az első ERU egységgel végrehajtott tőzsdei kereskedés. (Ez utóbbiak a
Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi Zrt-hez kapcsolódnak.
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Mint látható az azonnali piacon a kibocsátási egységek ára éppen az olajárral ellentétes
irányba mozgott. A magyarázatot a devizaárfolyamok mozgásában kell keresni. Az olajat
amerikai dollárban jegyzik, a kibocsátási egységeket euróban. Ennek következtében, ha
egy piaci szereplő meg szeretné őrizni pozícióját, akkor az euró árfolyamában bekövetkező
esésre az olaj pozíciójában egy lefelé irányuló kiigazítással fog reagálni, míg a kibocsátási
egységek piacán vállalt pozíciójában egy felfelé irányuló korrekció következhet be64.
Egyéb eltéréseket okozhat, hogy a kvótákkal éppen elszámolnak az üzemeltetők, vagy a
kiosztás időszakában vizsgáljuk az árak alakulását.
A kibocsátási egységek árát számos pénz- és tőkepiaci tényező, a szabályozási környezet és
a szakpolitikai döntés befolyásolja.
A valós érték megállapítása inaktív piacon
A kereslet-kínálat alakulása természetesen több tényezőtől függ. Az elmúlt évek során a
gazdasági válság eredőjeként csökkent az ipari termelés, csökkent az energiaigény, ez a
kibocsátási egységek piacán túlkínálatot eredményezett. Ezen tényezők befolyásolták az
egységek árát, amely nem tükrözte azok valós értékét.
A standard 48A. bekezdése foglalkozik azokkal az értékelési technikákkal, amelyeket
akkor kell alkalmazni, ha az egységek piaca nem aktív. A standardalkotók szigorú
hierarchiát követtek akkor, amikor meghatározták a kiválasztható értékelési módokat. Az
értékelési technika megfelelő kiválasztása után megállapítható az a tranzakciós ár, amely
akkor alakult volna ki, ha az adásvétel a szokásos piaci feltételek mellett jött volna létre.
Az alkalmazható értékelési technikák
1. Egy korábbi jól tájékozott, ügyleti szándékkal rendelkező felek közötti, szokásos
piaci feltételek mellett végrehajtott tranzakció alapul vétele.
2. Egy másik, lényegében
meghatározása.

azonos

instrumentum

aktuális

piaci

értékének

3. Diszkontált cash flow elemzés.
4. Opcióárazási modellek.
A kiválasztott értékelési módnak maximális mértékben a piaci inputokra kell
támaszkodnia, és lehető legkisebb mértékben kell, hogy figyelje a gazdálkodó egységtől
függő változókat. Minden olyan tényezőt figyelembe kell venni, amelyet az aktív piac
résztvevői is figyelembe vennének és megfelel a gazdasági módszertanoknak. Az
értékelési technika kiválasztása nem elegendő, annak megfelelő működését folyamatosan
tesztelni kell, érvényességét igazolni kell.
Az alkalmazási útmutató AG82. bekezdése felsorolja, hogy melyek azok a tényezők,
amelyek befolyásolhatják az adott eszköz valós értékét. Ezek:
64

Vertis Newsletter, 2010.02.23. http://www.vertisfinance.com/index.php?page=news&newsid=132&l=2
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-

a pénz időértéke (vagyis a kockázatmentes kamatláb),

-

hitelkockázat,

-

külföldi pénznemek tőzsdei árfolyama,

-

tőzsdeáruk árai,

-

részvényárfolyamok,

-

volatilitás (vagyis az árváltozások terjedelme),

-

kezelési költségek.

A kibocsátási egység speciális tőzsdeáru. Árának alakulása speciális tényezőktől függ,
többek között az ingyenesen kiosztott kvóták mennyiségétől, a gazdaság állapotától, a
vizsgálat időpontjától, devizaárfolyamok alakulásától, az energiaáraktól, a megújuló
energiaforrások elérhetőségétől és azok árától.
Ezen tényezők hatása természetesen megállapítható. Ha például magas az ingyenesen
kiosztott kvóták aránya, akkor az lefelé nyomja az egységek árát, ha az árak alakulását az
elszámolási időszak végén vizsgáljuk minden bizonnyal magasabb árakkal szembesülünk,
mint a kiosztás időszakában. Az irány tehát majdnem mindig egyértelmű, a mérték
meghatározása, előrejelzése azonban szinte lehetetlen. Mindezek mellett nem hagyhatók
figyelmen kívül azok a tényezők, melyek számszerűsítése nagyfokú bátorságra vall.
Ilyenek többek között a beruházási hajlandóság vagy a klímaváltozási előrejelzések.
A kibocsátási egységek valós értékének meghatározásakor korábbi tranzakciók értékét
alapul lehet venni, ellenben másik, a kibocsátási egységgel azonos eszköz nem
azonosítható, ez nem is értelmezhető.
A diszkontált cash flow elemzés, illetve értékelés lényege, hogy a befektetés kockázatához
illeszkedő tőke alternatíva költség ismeretében a befektetés bevételeit és kiadásait, illetve
ezek jelenbeli értékét kell összehasonlítani. A kibocsátási egységekhez kapcsolódó
pénzáramlások meghatározása – a várható értékesítések piaci árának becslése – jelentős
bizonytalanságot tartogat.
Az üzemeltetők esetén nem is beszélhetünk diszkontált cash-flow alapú árazásról, hisz
náluk az egységek birtoklása nem jár közvetlen pénzáramlással. Coggins és Svinton
mutattak rá arra, hogy a költségalapú árazás a kibocsátási egységek esetén célravezető,
jellemzően a szennyezés elhárítás határköltségét alapul véve áraznak az üzemeltetők
(Coggins and Swinton, The price of pollution: A dual approach to valuing SO2 allowances
1996).
A bizonytalanság mellett a szakirodalom (Brealey and Myers 1992), (Hull 1999)
jellemzően két kritikus hiányosságát említi a DCF módszernek. Egyrészt egy adott
pillanatban hozott döntést vizsgál, másrészt a vizsgálat nem veszi figyelembe a döntés
esetleges későbbi megváltoztatásának lehetőségét. A befektetők, a tőkepiaci szereplők
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döntéseit rugalmasság jellemzi (Bóta 2006). A rugalmasság utal a döntések későbbi
módosíthatóságára, a befektetés volumenének növelésére, a befektetés céljának
megváltoztathatóságára. Ezek a módosítási lehetőségek nyilván értéket jelentenek, de
ezeket a diszkontált cash flow módszer nem veszi figyelembe. Természetesen ettől
függetlenül – amennyiben a befektető határozott és előre ismert céllal vásárolja a
kibocsátási egységeket – az értékelési mód egyszerűségének köszönhetően alkalmas a
valós érték meghatározására.

III.4.3.2.3.

A befektető mint beruházó

A tőkepiaci szereplők nemcsak tőzsdei vagy tőzsdén kívüli ügyletek keretében
szerezhetnek kibocsátási egységeket, hanem akár beruházóként is megjelenhetnek, s mint
ilyenek egy JI vagy egy CDM beruházás finanszírozóiként megszerezhetik a beruházás
létrejöttének köszönhető kibocsátás-csökkentés egységeit, vagy azok egy részét. A
beruházó ebben az esetben többször áll döntési helyzetben. A beruházás pénzáramlásai
becsülhetők – a kezdeti befektetés, és a jövőbeli pénzáramlás, amely a megszerzett
kibocsátási egységek értékével határozható meg –, de a beruházási döntés a folyamat során
többször módosítható. A beruházás – a szerződés jellegétől függően – elhalasztható,
volumene növelhető, csökkenthető, változtatható a finanszírozás módja és még számtalan
tényező. A projektekhez kapcsolódó bizonytalanságok nagyban megnehezítik azok valós
értékének meghatározását.
Az alkalmazható értékelési technikák között említi a standard az opcióárazási modelleket.
A projektalapú mechanizmusok értékelésénél speciális opciókról, a beruházásokhoz
kapcsolódó úgynevezett reálopciókról beszélhetünk. Az opció mindig választási
lehetőséget jelent. Brealey és Myers szerint „bármilyen feltételes jövedelem – azaz olyan
jövedelem, amelynek értéke más eszköz értékének alakulásától függ – megfeleltethető egy
ugyanazon eszközre vonatkozó egyszerű opciók kombinációjaként adódó pozíciónak”
(Brealey and Myers 1992). Egy beruházás – esetünkben egy JI vagy CDM projekt –
megvalósítása vagy elvetése is rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amelyekkel egy
részvényre, kötvényre, devizára, vagy akár tőzsdei indexre vonatkozó opció rendelkezik.
A projekt megvalósíthatósága számos tényező függvénye. Ezeket mind végigvizsgálva a
befektető tranzakciós költséggel szembesül, melyek a végső döntéstől függően merülnek
fel. Ez megfeleltethető az opció díjának. A fentebb már hivatkozott szerzők (Brealey and
Myers 1992) szerint mindaddig, amíg nem hívjuk le az opciót, azaz nem döntünk a
beruházás mellett ingyenesen jutunk kölcsönhöz, azaz a beruházó szabadon rendelkezhet a
beruházáshoz meglévő tőkéjével. Végül pedig, ha mégis elveti a beruházó a projektet a
bizonytalanságok és kockázatok miatt, nem veszít semmit, ugyanakkor nagyot is nyerhet,
ha kedvező időpontban kezd bele a pozitív kimenetelű projekt megvalósításába.
Egy JI vagy CDM projekt megvalósítása – mint arról már korábban volt szó – hosszú távú
befektetés. Maga a beruházási folyamat is több időszakon átívelhet, de a megtérülés, illetve
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az igazolt kibocsátás csökkentés ellenében jóváírt egységek is több időszakhoz
kapcsolódnak. A befektető pénzügyi kimutatásaiban be kell mutatni mind a beruházás
költségeit, mind az azok ellenében kapott egységek valós értékét.
Reálopciós modell
A kibocsátási egységek hozamként való megjelenése egy speciális helyzetet teremt a
reálopciós modellek értelmezésében és értékelésében. Robert Merton szerint „a beruházási
döntések során a következőket lehet opcióként azonosítani és értékelni: kibocsátás
növelése, csökkentése, a projektből történő kiszállás, a beruházás elhalasztása,
felgyorsítása vagy lelassítása”. Idézi: (Bóta 2006).
Dolgozatomnak nem célja egy új modell kidolgozása a projektalapú mechanizmusokhoz
kapcsolódó változókra. Bóta már többször említett munkájában (Bóta 2006)
megállapította, hogy „a reálopciós modellek ismert köre egytől egyig speciális esetre kínál
megoldást, vagyis az ismert módszertan kevéssé alkalmas az általános vállalati beruházási
gyakorlatba való beillesztésre”. Az értékelés célja számviteli szempontból a beruházások
eredőjeként megjelenő egységek valós értékének meghatározása, de az általános gyakorlat
azt mutatja (Fleischer 2006), hogy a beruházók a piacra bízzák ezt, a modellek nehézkes
kezelhetősége miatt a vállalatok nem használják a reálopciós értékelési modelleket.

III.4.3.3. Befektetési szolgáltatók a piacon
Az üzemeltetők, a magánszemélyek befektetési szolgáltatók közvetítésével is részt
vehetnek az adás-vételi tranzakciókban. A befektetési szolgáltató segítségével a tranzakció
partnerkockázata kivédhető, az egységek és annak ára csak mindkét fél teljesítése esetén
cserél gazdát. A befektetési szolgáltató egy tőkepiaci közvetítő, s mint ilyen a birtokában
lévő kibocsátási egységeket szintén az IAS 2 Készletek standard előírásai szerint kell
nyilvántartani.
A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy egy üzemeltető is rendelkezhet olyan
kibocsátási egységekkel, melyeket befektetési célból szerez meg, vásárlás
vagy
projektalapú mechanizmus útján. Azokat az egységeket, melyeknek nem célja az
üzemeltető kibocsátásainak fedezése az előbbiekben ismertetett módon kell besorolni és
értékelni a standardoknak megfelelően.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban vizsgáltam az emissziós jogok helyét
és értékét. Áttekintettem mindazokat a standardokat, melyeket a szakirodalom említ, illetve
azokat is, amelyeket a jelenlegi nemzetközi gyakorlat alkalmaz. Az üzemeltető esetén
megállapítottam, hogy a kötelezettség fedezetére tartott kibocsátási egységeket
immateriális eszközként kell, hogy prezentálja, melynek értékelése célszerűen bekerülési
érték modell alapján kellene, hogy történjen. Ekkor elkerülhető a kétféle értékelési eljárás
közötti eltérés a pénzügyi kimutatásban. Ez az értékelés akkor is megfelel a
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követelményeknek, ha ez egységek kiosztása, azaz vásárlása teljesen piaci alapokra
helyeződik. Projektalapú mechanizmusok útján megszerzett egységek értékelésére először a
beruházást kell értékelni, melyhez az IAS 11 Beruházási szerződések standard előírásait
kell alkalmaznia. Az igazolt kibocsátás-csökkentés fedezeteként beáramló egységeket piaci
értéken kell fölvennie a könyvekbe.
A forgalmazó, befektető a nyilvántartásában szereplő egységeket az IAS 2 Készletek
standard előírásai alapján kell, hogy bemutassa. Az egységek értékelése az IAS 39
standard alapján, valós értéken kell történjen. Ebből következően csak azon egységek
értékelése után lehet eredményváltozást elszámolni, melyek befektetési vagy forgalmazási
szándékkal vannak tulajdonosaiknál.
A befektetők birtokában lévő egységekhez kapcsolódhatnak olyan tranzakciók, amelyek
pénzügyi instrumentumnak tekinthetők. Ezek bemutatása a jelenleg érvényes IAS 32, illetve
az elfogadás alatt lévő IFRS 9 alapján kell történjen. Értékelésük során szintén a valós
érték meghatározása az alapvető követelmény.
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IV.

AZ EMISSZIÓS KVÓTÁK KERESKEDELME A MAGYAR
SZÁMVITELI ELŐÍRÁSOKBAN

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási standardok előírásainak áttekintése után ebben a fejezetben
bemutatom a kibocsátási egységek tagolástani és értéktani besorolását a magyar Számviteli
törvénynek megfelelően. Kutatómunkám során külön elemeztem az üzemeltetőkre és a tőkepiaci
szereplőkre vonatkozó szabályokat. Megvizsgáltam, hogy a kibocsátási egységek hitelesítési
folyamata mennyiben és milyen módon kapcsolódik, támaszkodik a számvitelei
nyilvántartásokhoz. Empirikus kutatást végeztem, melynek során a Magyarországon működő
valamennyi üzemeltetőt és forgalmazót megkerestem. Kérdőíves felméréssel és személyes
interjúkkal igyekeztem feltárni a magyarországi emissziós piac szabályozásában rejlő
anomáliákat.

A kibocsátási egységek egy tonna szén-dioxid – vagy azzal egyenértékű üvegházhatású
gáz – kibocsátására jogosítanak meghatározott időszakban. A kibocsátási jogokat a
Nemzeti Kiosztási Terv és Kiosztási Lista alapján a magyar állam, illetve a képviseletében
eljáró Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bocsátja
ki, azokat a tényleges kibocsátási adatok alapján, a periódus végén törli. A nyilvántartás, a
forgalom ellenőrzése, a monitoring, a szankciók megállapítása szintén állami feladat.
Ugyanakkor az egységeket tulajdonosaik bármikor elidegeníthetik, szabadon
kereskedhetnek velük.
IV.1.

A KIBOCSÁTÁSI JOG JOGI TERMÉSZETE

Amikor kialakították a magyar jogrendben a kibocsátási jogokra vonatkozó szabályozást,
akkor az első feladat az volt, hogy elemezték a jogszabály által majd rendezni kívánt
társadalmi viszonyokat. Ebben az esetben ez a társadalmi viszony a környezetvédelem, a
környezettel szembeni emberi magatartás, azon belül pedig különösen az üvegházhatású
gázok emberi kibocsátásának csökkentése a lehető leginkább költséghatékony módszerrel.
A kiindulópont tehát az üvegházhatású gázok által befolyásolt éghajlatváltozás, illetve az
ezzel kapcsolatos emberi magatartás.
A szabályozó eszköz jogi természetének pontos körülhatárolása elengedhetetlen volt az
eszköz magyarországi működési mechanizmusának szabályozásához. A szabályozás
kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy a követelmények teljesítésén túl a lehető
leginkább támaszkodjon a már meglevő hazai jogintézményekre, jogelvekre.
A kibocsátási jog viszonylag új jogintézmény, a rendszer indulásakor alig egy-két
évtizedes volt az első jelentősebb működő kibocsátás-kereskedelmi rendszer. A jogi
szakirodalom sem adott sok támpontot, tekintettel a jogintézmény újdonságára.
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A nemzetközi és a magyar szakértők véleménye is megoszlik abban, hogy a kibocsátási
egységeket értékpapírnak, más pénzügyi instrumentumnak, jogosultságnak kell-e tekinteni.
Az egységek bevezetéséhez készült tanulmány három lehetséges megoldást kínál a magyar
jogrendszerbe történő elhelyezéséről (Martonyi 2003). Eszerint a kibocsátási jog egy
kvóta, amely nagyon hasonlít a Magyarországon működő mezőgazdasági kvótához 65.
Többek között „állami aktus által bocsátják ki, vagyoni értékkel bír, átruházható,
elszámolása utólagos, illetve felhasználással szűnik meg”.
Az említett tanulmány szerint lehetőség lett volna arra is, hogy a magyar jogrendszerbe
önálló, illetve jogi kategorizálás nélküli intézményként kerüljön bevezetésre. Ebben az
esetben a jogalkotóknak meg kellett volna alkotnia a kibocsátási egység létrejöttére,
elidegenítésére, megszűnésére, számviteli és adójogi vonatkozásaira szolgáló szabályokat.
Ez nem valósult meg, ezért célszerűnek látszott egy már meglévő jogintézményre utalni a
szabályozás egyszerűsítése érdekében.
Több tanulmány is foglalkozott a kibocsátási kvóták értelmezésével, és egyértelműen
kizártak néhány jogintézményt (Dezső 2005), (Berki, és mtsai. 2007). Nem beszélhetünk
áruról, mert a kibocsátási jog nem birtokba vehető és nem lehet értékpapír sem, mert a
jogszabály nem minősíti értékpapírnak. Legjobb megoldásnak a vagyoni értékű jogként
történő értelmezést találták. A 2005. évi XV. törvény végül is vagyoni értékű jogként
definiálja, de az előbbiek már előrevetítik a bizonytalanságot a számviteli kezelést illetően.
A hivatkozások között megtalálható hatályos magyar jogszabályok közül a 2005. évi XV.
törvény az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről, valamint a
143/2005. (VII. 27.) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről
szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendelet
alapján következtethetünk a kibocsátási engedélyek számviteli elszámolására és
nyilvántartására. A későbbiekben a többi jogszabállyal is foglalkozom, de azok inkább
műszaki, illetve eljárási részletszabályokat rögzítenek.
Kibocsátási jog vs. vagyoni értékű jog
A kibocsátási jogok nem a termelés érdekeit szolgálják, segítségükkel nem lehet javakat és
szolgáltatásokat előállítani, birtoklásuk önmagában nem eredményez gazdasági hasznot.
65

Az Európai Unióban a támogatott mezőgazdasági termelés alapja a kvóta. A termelés mennyiségének
szabályozását célozza meg. Az Európai Unió egyes termékek esetében kvótát állapít meg, melynek túllépése
szankciókkal jár, illetve nem érvényesíthetőek az agrártámogatások. Az uniós csatlakozás után leosztott
kvóták az adott termelőhöz kapcsolódnak, azokkal nem kell elszámolni, A leosztott kvóták forgalomképesek,
eladhatók, de jellegükből fakadóan a mezőgazdasági kvóták pontosan nyilvántarthatóak, elszámolhatóak,
értékelhetőek. Ezt a jogintézményt Magyarországon a 2003. évi XVI. törvény az agrárpiaci rendtartásról
szabályozza. Termelési vagy értékesítési kvótát egy-egy termék vagy termékpálya vonatkozásában
határoznak meg. A kvóta mindig csak egy adott évre szól, és azt határozza meg, hogy az adott időszakban
mennyi termék termelhető. A kvóta a jogosult tulajdona, mellyel a törvényhez kapcsolódó rendeletek által
meghatározott keretek között szabadon rendelkezik. A kvóta átruházható, vagy arról tulajdonosa lemondhat,
de az átruházás csak bizonyos körben – a terméktanács tagjai között működik. Mindemellett a kvóta
megterhelhető, rajta zálogjog alapítható, mely biztosítékként szolgál hitelfelvétel esetén. Az egyes termelők
kvótáit a Terméktanács regisztrálja és tartja nyilván. Amennyiben a termelő a részére biztosított
kvótamennyiségnél többet termel, befizetési kötelezettség terheli. A mezőgazdasági kvóta és a kibocsátási
jog összehasonlítása a 6. számú függelékben található.
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Egyik oldalról engedélyhez hasonlítanak, hisz meglétük nélkül az adott vállalat nem
folytathatja tevékenységét, nem bocsáthat ki szabályozott keretek között üvegházhatású
gázt. Másik oldalról, formálódó piacukat vizsgálva, értékkel rendelkeznek, kereskedni
lehet velük, akár spekulatív céllal is, amely során eredmény keletkezik.
A kereskedés révén a kibocsátási egységek gyorsan és sűrűn gazdát cserélhetnek, rugalmas
adás-vételüknek köszönhetően inkább tekinthetők forgóeszközöknek, semmint a
befektetett eszközök kategóriájába sorolt vagyoni értékű jognak. A kibocsátási egységeket
bárki megvásárolhatja. Elképzelhető olyan forgatókönyv is, miszerint kívülálló
intézmények spekulatív, esetleg környezetvédő céllal felvásárolnak kibocsátási egységeket,
ilyenformán azok kikerülnek a rendszerből.

IV.2.

KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK A MAGYAR SZABÁLYOZÁSBAN

A következőkben áttekintem a kibocsátási engedélyek besorolására, értékelésére
vonatkozó előírásokat, illetve bemutatom a szakirodalomban fellelhető esetleges
megoldásokat. Mindezeket követően javaslatot teszek a kibocsátási egységek azonosítására
és értékelésére oly módon, hogy az ne ütközzön a hazai előírásokkal.

IV.2.1. Tagolástani elemzés az üzemeltetőnél
Az első fontos kérdés a hazai szabályozásban annak megoldása volt, hogy hová soroljuk a
mérlegben a kibocsátási egységeket. A 2005. évi XV. törvény alapján a kibocsátási egység
a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó vagyoni értékű jog, amelynek egy egysége
egy tonna szén-dioxid egyenérték meghatározott időn belül történő kibocsátását teszi
lehetővé.
A hivatalos állásfoglalás szerint a kibocsátási egységeket vagyoni értékű jogként, vagy
készletként (olyan készletként, amelyet egy adójellegű kötelezettség teljesítésére vagy
továbbértékesítési céllal tart állományban az üzemeltető (Tóth 2006.)) indokolt állományba
venni, piaci értéken. Lehetnek forgóeszközök, vagy befektetett eszközök, felhasználásuk
célját, módját, idejét illetően. A forgóeszközökön belül, a készletek (áruk) között indokolt
szerepeltetni azokat az egységeket, amelyekkel az üzemeltető a tárgyévi hitelesített
kibocsátása miatt keletkező kötelezettségét kívánja teljesíteni, vagy a tárgyévben el akarja
adni azokat. Az immateriális javak között, vagyoni értékű jogokként szerepeljenek azok az
egységek, amelyeket a következő években akar felhasználni, hiszen a tárgyévi visszaadási
kötelezettséghez nem szükséges többlet szabadon értékesíthető, vagy tartalékolható,
egészen a kvóták kereskedési időszak végén történő végleges bevonásáig, azaz a törlésig.
Ez a jelen kereskedési időszakban 2013. április 30.
Anélkül, hogy fölülírnám a 2005. évi XV. törvényt, fölhívnám a figyelmet az
ellentmondásokra a 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban Sztv.) előírásaival
szemben.
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A Sztv. 25. § (6) alapján „az immateriális javak között vagyoni értékű jogként azokat a
megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek
különösen: a bérleti jog, a használati jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a
licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó
egyéb jogok”. Az üzemeltető tulajdonképpen egy joghoz jut, miszerint a kereskedési
időszak alatt a számára megengedett mennyiségű szennyezőanyagot bocsáthatja ki. A
Számviteli törvény pontosan nevesíti a vagyoni értékű jogokat, de a felsorolás a kvóta
fogalmát nem tartalmazza. A Számviteli törvény emellett feltételezi a vagyoni értékű jog
időarányos amortizálását a szerződésben meghatározott idő előrehaladtával. A kibocsátási
egységek terv szerinti értékcsökkenése nem értelmezhető.
A Sztv. 24. §-a szerint „befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek
az a rendeltetése, hogy a tevékenységet, a működést tartósan, legalább egy éven túl
szolgálja.”
A kibocsátási egységekkel évente kell elszámolni, a számviteli besorolásnak az eszköz
megszerzésekor kell megtörténnie. Az ellentmondás tehát egyértelmű, az adott kibocsátási
jog nem szolgálhatja éven túl a vállalkozás tevékenységét. A kibocsátási egységeknek az a
része felel meg maradéktalanul a Sztv. előírásának, melyet az üzemeltető tartalékol a
későbbi kibocsátások fedezetére, vagy esetleg értékesítésre.
A 2005. évi XV. törvény 12. § (1) szerint a kibocsátási egység bármely természetes
személy, illetőleg jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére
szabadon átruházható. Az átruházás az Európai Unión belül, de azon kívül is érvényes (12.
§ (2)). Ha az üzemeltetők – az államtól kiosztás útján megszerzett – jogosultságai nem
fedezik a tárgyévi kötelezettségeiket, akkor ezeket más vállalkozásoktól a már korábban
említett módokon pótolhatják. Ilyenkor a beszerzés célja rövid távú, a kötelezettség
teljesítése.
A kibocsátási egységek nem csak az üvegházhatású gázok kibocsátói számára
megszerezhetők, hanem bárki számára, legyen annak célja a környezet védelme, vagy akár
a spekuláció.
Ha egy vállalkozás környezetvédelmi célból66 gyűjti be a kibocsátási egységeket, akkor
hosszú távon gondolkodik. Ebben az esetben a megszerzett jogosultságok tartósan, több
éven túl szolgálják a vállalkozást, tehát a besorolás mindenképpen befektetett eszköz.
Abban az esetben, ha a beszerzés célja a jövedelem, nyereség szerzése, mégpedig a
jogosultságok piaci érték növekedésének kihasználása útján, a besorolás a vállalkozás
döntésének függvénye.

66

A feltételezés elméleti, hisz jelentős tőke kellene ahhoz, hogy érdemleges mennyiségű jogosultságot
felvásároljon egy befektető, de a lehetőségek között ezeket is meg kell említeni. Ez is egyfajta spekuláció: ha
sok elszánt környezetvédő megdrágítja a kibocsátás lehetőségét, a cégek vagy a termelést fogják vissza, vagy
beruháznak az azonos termelési szint mellett kisebb kibocsátású, környezetbarát eszközökbe.

118

Az emissziós kvóták kereskedelme a magyar számviteli előírásokban

A Sztv. 27. §-a foglalkozik a befektetett pénzügyi eszközök tartalmával. A törvény itt csak
azokat az eszközöket nevesíti, amelyeket „a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más
vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott tartós jövedelemre (osztalékra,
kamatra) tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el”. A
befektetetett pénzügyi eszközök között a törvény a tartós részesedést, a tartósan adott
kölcsönt, valamint a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt azonosítja. Itt nem
találunk olyan vagyoni elemet, amely megfelelne a kibocsátási jog besorolásának, még
akkor sem, ha annak beszerzése a vállalkozó döntésének megfelelően éven túli céllal
történt.
Az árfolyamnyereség elérése természetesen nemcsak rövid távú cél lehet, de a Sztv.
szellemisége szerint a forgatási célú értékpapírok beszerzésének célja az
árfolyamkülönbözet kihasználása. A törvény 30. §-a nevesíti a forgatási célból, átmeneti,
nem tartós befektetésként vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, illetve a
tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket. Mint látható, ebbe a mérlegcsoportba sem
tudjuk besorolni az egységeket. A széndioxid kibocsátási egységek azért sem tekinthetők
értékpapírnak, mert ennek nincsenek meg a jogszabályi feltételei, illetve a kvóták nem
„egy adott szolgáltatás kiegyenlítésére alkalmas eszközök” (Tóth 2006), hiszen az állam
semmiféle szolgáltatást nem nyújt az üzemeltetőnek, hacsak az emisszió lehetőségét nem
tekintjük szolgáltatásnak67.
A forgóeszközök között még egy mérlegcsoport elemzését kell elvégeznünk. A Készletek a
vállalkozó tevékenységét közvetlenül vagy közvetve szolgáló eszközök. Ebbe a
mérlegcsoportba beférhetnének a jogosultságok, hisz többek között itt találhatók azok az
eszközök (Sztv. 28. §):
- amelyeket a rendszeres üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal szereztek be,
- amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy szolgáltatások nyújtása során
használnak fel,
- azokat az eszközöket, melyeket a befektetett eszközök közül átsoroltak.
A Sztv. nem nevesíti a kibocsátási egységeket, tehát a törvény egyéb előírásait kell
figyelembe vennünk.
A 16. § (3) szerint „a beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági
eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően kell bemutatni,
illetve annak megfelelően kell elszámolni” (tartalom elsődlegessége a formával szemben
elve). Ennek megfelelően a vállalkozás eldönti, hogy mi az adott kibocsátási egységgel a
célja, majd az előírásokat és az alapelveket is figyelembe véve sorolja be azokat. Nem
felejthetjük el a Sztv. úgynevezett „kiskapuját” a 4. § (4) pontját, ami megadja annak a

67

Egy másik európai uniós tagállamban, Szlovákiában pénzügyminisztériumi rendelet szabályozza a kérdést,
amely szerint a kvótákat a forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírok között kell kimutatni.
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lehetőségét, hogy a vállalkozó – könyvvizsgálója nyilatkozata mellett – eltérjen a törvény
előírásától, amennyiben a megbízható és valós összkép bemutatásához ez szükséges.
Amennyiben vállalkozó kialakította álláspontját a kibocsátási egység tartalmával
kapcsolatban, a 14. § (4) pontjának megfelelően el kell készíteni és írásban kell rögzítenie
a számviteli politikát, tehát azokat a gazdálkodóra jellemző „szabályokat, előírásokat,
módszereket, amelyekkel meghatározza, „hogy a törvényben biztosított választási,
minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmazza”. A
Sztv. „a beszámolási kötelezettséget teljesíteni képes számviteli rendszert rajzoltatja meg,
ennél fogva a rendszer részletes leírását követeli meg” (Bosnyák 2003).
Az üzemeltetők, a befektetők olyan helyzet megoldására kötelezettek, melyeknek nincsenek
részletszabályai. A kibocsátási egységekhez kapcsolódó megfelelési és adminisztrációs
követelmények mellett, a pénzügyi kimutatások összeállításakor a minél egyszerűbb
megoldást fogják választani, mely véleményem szerint nem tölti be feladatát. Az
üzemeltetőknek bizonyítaniuk kell, hogy mindent megtesznek fenntartható fejlődés
biztosítása érdekében, maradéktalanul megfelelnek a környezetvédelmi szabályzóknak, és
ezen törekvésük eredményeit a pénzügyi kimutatás összeállításakor is előtérbe kell
helyezniük.
A beszámoltatás során az ellentmondás tehát a következő: adott a kibocsátási egység,
amely vagyoni értékű jognak minősül, de a vállalkozás mérlegében nem tudjuk jól
elhelyezni, akkor sem, ha ténylegesen üzemeltetőként van szüksége a vállalkozásnak a
jogosultságra, és akkor sem, ha egyéb más célból szerezte meg azokat.

IV.2.2. Értéktani elemzés az üzemeltetőnél
A kibocsátási egység értékelése során szintén több nehézséggel találjuk szembe magunkat.
Egy eszközhöz, egy termelési tényezőhöz életciklusa során többször kell megfelelő értéket
rendelni, ez nemcsak a vagyoni elem értékét befolyásolja, hanem a termelési tényező által
létrehozott termékek és szolgáltatások értékét, azaz az indukált eredményt is. Az eszközök,
illetve a források értékelésének kérdése visszatérő probléma a számvitel területén. Kiemelt
jelentősége van ennek a területnek, hiszen az eszközök, források értéke határozza meg egy
vállalkozás értékét, megítélését, hatással van piaci értékére. A törekvés egyértelmű, minél
magasabb értéket meghatározni, természetesen a törvényi kereteken belül (Képes - Gordos
2005). A Számviteli törvény is ezt preferálja, hiszen a vállalkozásokban rejtett tartalékok
bújhatnak meg, amit a célszerű bemutatni.
Az értékelés során a következő feladatokat kell elvégezni:
-

bekerülési érték meghatározása,

-

évközi értékelési feladatok értékesítéskor, egyéb kivezetéskor,

-

mérlegérték meghatározása.
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Bekerülési érték
A kibocsátási egységekhez a vállalkozás ingyenes kiosztás vagy árverés útján juthat hozzá
elsődlegesen. Az első kereskedési időszakban a létesítmények részére kiosztható
kibocsátási egységek mennyiségének legalább 95%-át kellett, a második kereskedési
időszakban a teljes mennyiség 90%-át kell térítés nélkül kiosztani az üzemeltetők részére.
A fennmaradó egységeket a 13/2008. (I. 30.) Kormány rendelet68 szerint árverés útján
bocsátják ki.
A Sztv. 50. § (4) alapján „a térítés nélkül (visszaadási kötelezettség) nélkül átvett eszköz
bekerülési értéke az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéke”. A
jelen kereskedési időszakban tehát az egységek bekerülési értéke azok piaci értéke, az
árverés útján megszerzett egységek esetén azok ellenértéke. Az eszköz beszerzési értékét
képezik még azok a járulékos költségek, melyek felmerülnek az üzembehelyezésig és az
eszközhöz egyedileg hozzákapcsolhatók (Sztv. 47. §). A kibocsátási egységek speciális
termelési tényezők, melyek nélkül az üzemeltetők nem folytathatják tevékenységeiket.
Ilyenformán a leosztáskor felmerülő járulékos költségek kapcsolódhatnának a bekerülési
értékhez.
Az üzemeltető a kibocsátási engedély jogerőre emelkedésétől éves felügyeleti díjat köteles
fizetni, ez azonban nem a kibocsátási egységek leosztásához kapcsolódik. A felügyeleti díj
a rendszer működésének költségeit hivatott fedezni az államkasszában, s mint ilyen,
egyfajta adónak, járuléknak tekinthető. Mértékét mindig az aktuális költségvetési
törvényben határozzák meg.
Az ellenérték nélkül kapott kibocsátási egységek elszámolására a Sztv. 86. § (4/c), a 45. §
(1/c) és a 45. § (2) előírásait kell alkalmazni. A térítés nélkül kapott egységek piaci értékét
a rendkívüli bevételek között kell elszámolni, de halasztott bevételként el kell határolni a
passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként. A halasztott bevételt a
kibocsátási egység ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni, tehát amikor az
üzemeltető visszaadja azt a hatóságoknak, vagy törlik a nyilvántartásból, illetve ha
elidegeníti, eladja azokat.
A rendkívüli bevétel elszámolása az üzemeltetők könyveiben jelentős torzulást
eredményezhet. A kibocsátási egységek jóváírásakor nem keletkezik eredmény, hisz a
piaci érték elszámolása rendkívüli bevételt jelent, de azt el kell határolni. Az egységekkel
való elszámolás azonban egyéb ráfordítás, és ezzel egyidejűleg kell visszavezetni az
elhatárolt bevételt. Az egyéb ráfordítások az üzemi eredményben jelentkeznek, még az
elhatárolt bevétel visszavezetése rendkívüli eredményt jelent. Ugyanez a torzulás akkor is
megfigyelhető, ha az üzemeltető technológiát vált, vagy valamilyen kibocsátás-csökkentő
beruházást valósít meg, és ennek következtében felesleges egységeit értékesíti. Az
értékesített egységek egyéb bevételeket és egyéb ráfordításokat indukálnak, és ezzel

68

13/2008. (I. 30.) Kormány rendelet a 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv
kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól
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egyidejűleg kell megszüntetni az elhatárolt bevételt rendkívüli bevételként, ez asszimetriát
okoz.
Ennek kiküszöbölésére az üzemeltető a 86. § (5) alapján dönthet úgy, hogy az ingyenesen
kapott kibocsátási egységeket a kivezetéskor egyéb bevételként számolja el. Így a
visszaadási kötelezettség elszámolása csak az üzemi eredményt érinti.
Véleményem szerint semmi nem motiválja erre az ipari termelőket és szolgáltatókat. A
kibocsátási egységekkel történő elszámolás egyéb ráfordításként az üzemi eredményt
csökkenti. Mint működési ráfordítás árképzési alapot jelent, ezáltal olyan jövedelemhez
juttatja az üzemeltetőt, amelyhez tényleges kiadásai nem merültek fel. A szabályozás
jelenlegi formájában a fogyasztók olyan társadalmi költséget fizetnek meg, melyről nincs
tudomásuk.
A szabályozás alatt álló üzemeltetők is nehezen fogadják el, hogy egy olyan termelési
tényezőt is finanszírozniuk kell, amely korábban ingyenesen állt a rendelkezésükre. A
társadalmi költségek megosztása lenne indokolt az üvegházhatású gáz kibocsátója és az
általa gyártott termék fogyasztója között. Mindehhez elengedhetetlen az a kormányzati
szerepvállalás, amely a társadalmi rétegek széles körét tájékoztatja erről az új termelési
tényezőről, ennek környezetvédelmi szerepéről. Emellett jogosan merül föl az az igény,
hogy az üzemeltető pénzügyi kimutatásaiból (esetleg nyilvános környezetvédelmi
jelentéséből) kiolvasható legyen a környezet védelméért tett erőfeszítése és ennek költségei.
A kibocsátási kereskedelmi rendszer távolabbi célja, hogy az egységek minél nagyobb
részét árverés útján bocsássák az üzemeltetők rendelkezésére, ezáltal is ösztönözve őket az
energiahatékonyság növelésére és a károsanyag kibocsátás csökkentésére. Az árverés útján
kibocsátott egységek bekerülési értéke a fizetett ellenérték, majd azt a kötelezettség
teljesítésekor, a következő évben számolják el ráfordításként. Számviteli szempontból az
egységek megszerzése és a kötelezettség teljesítése két különböző időszakban történik. A
tárgyévi kibocsátások kötelezettségkénti elszámolása azért lenne indokolt, mert ennek
eredményhatása meg kell, hogy jelenjen a beszámolóban, ezzel is biztosítva az összemérés
elvét.
Mérlegérték
A beszámoló összeállítása során a vagyoni elemek évközi mozgásainak összegzése mellett
azok értékelése is feladat, amelynek elvégzése a Sztv. szabályai szerint kell, hogy
megtörténjen, mégis a megfelelő értékelési alapok megtalálása számos bizonytalanságot
tartogat. A hazai számviteli előírások figyelembe vételével a kibocsátási egységek –
amennyiben tartósan szerepelnek az üzemeltető könyveiben – immateriális javaknak, azon
belül is vagyoni értékű jognak tekinthetők, a tárgyévi kötelezettség fedezetére tartott
egységek készletként kerülnek besorolásra.
A vagyoni értékű jogok könyv szerinti értéke a bekerülési érték, ehhez képest kell
megállapítani a mérlegértéket. A kibocsátási egységek esetén a magyar számviteli
előírások szerint sem fogunk terv szerinti értékcsökkenést elszámolni, mert a kibocsátási
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egységek várható maradványértéke megegyezik azok bekerülési értékével. Az egységek
értékelésekor csak a piaci érték változása miatti korrekcióval kell számolni.
21. ábra EUA és CER árak 2009. 03 – 2010. 07-ig

Total Volume

4 500 000

€17,00

4 000 000

€16,00

3 500 000

€15,00

3 000 000

€14,00

2 500 000

€13,00

2 000 000

€12,00

1 500 000

€11,00

VOLUME (tonnes CO2)

ECX EUA Daily Futures Contract: Price & Volume

€10,00

1 000 000
500 000

€9,00

0

€8,00
EUR
p/tonne
CO2

ECX CER Daily Futures Contract: Price & Volume

Total Volume

Sett (€)

€15,00

450 000
400 000

€14,00

VOLUME (tonnes CO2)

350 000
€13,00

250 000

€12,00

EUR per
tonne

300 000
200 000

€11,00

150 000
100 000

€10,00

50 000
0

€9,00

Forrás: http://www.ecx.eu/market-data/ecx-historical-data )

A diagrammon jelöltem (

) a 2009. 12.31-ei EUA és CER árakat.

A Sztv. 53. §-a értelmében terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni az immateriális
javaknál akkor, ha az immateriális jószág – jelen esetben a kibocsátási egység – könyv
szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint annak piaci értéke. Az érték
csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy a kibocsátási egység a
mérlegkészítéskor ismert piaci értéken szerepeljen a mérlegben. A kibocsátási egység
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esetében a terven felüli értékcsökkenés helyett szerencsésebb az értékvesztés fogalmát
használni.
A kibocsátási egységek piaci ára természetesen fölfelé is elmozdulhat, meghaladva annak
könyv szerinti értékét. A hazai számviteli előírások csak a pénzügyi instrumentumok
bizonyos körére engedi meg a valós értéken történő értékelést, azt pedig a jelenlegi
szabályok szerint már kizártuk, hogy egy üzemeltető pénzügyi eszközként sorolja be a
kibocsátási egységeket. A valós érték helyett az üzemeltető dönthet a kibocsátási jog
értékhelyesbítése mellett. A Sztv. 57. § (3) alapján, ha a kibocsátási egység piaci értéke
jelentősen meghaladja annak könyv szerinti értékét, akkor az egység piaci értéken is
bemutatható. Ez esetben az kibocsátási egység könyv szerinti és piaci értéke közötti
különbözet az immateriális javak értékhelyesbítéseként, a források között értékelési
tartalékként kerül bemutatásra. Az értékhelyesbítés alkalmazásával a vállalkozás vagyona
valamennyivel közelebb kerül annak tényleges értékéhez, de a mérlegcsoportonkénti
értékhelyesbítés a mérleg szintjén nem nyújt elegendő információt ahhoz, hogy az
érdekhordozói kör megfelelően informált legyen.
Az üzemeltető által a kibocsátások fedezetére tartott egységek a készletek között is
elszámolásra kerülhetnek. A készletek között nyilvántartott egységek bekerülési értéke
szintén a piaci érték, az ingyenesen leosztott egységeket a rendkívüli vagy egyéb
bevételekkel szemben kell elszámolni. A készletek közé sorolt egységek mérlegértékének
meghatározása során felértékelni nem lehet, ellenben ha „a vásárolt készlet bekerülési,
illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor
ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben tényleges piaci értéken kell kimutatni,
a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni” (Sztv.
56.§ (1)). Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni és elkülönítetten kell kimutatni az
értékvesztés összegét, valamint a terven felüli értékcsökkenés összegét is, tehát mind a
készletként nyilvántartott, mind az immateriális javak közé sorolt egységek negatív
értékváltozását. Mint látjuk az értékvesztés is üzemi eredményt érintő kategória, ezért is
indokolt lehet a térítés nélkül kiosztott egységeket egyéb bevételként elszámolni.
A számviteli előírások nem tartalmaznak útmutatást arra vonatkozóan, hogy miként és
hogyan kell mérni az üzemeltető tényleges kibocsátásait, ennek tényleges értéke
megjelenjen-e a fordulónapra összeállított mérlegben. A Sztv. kötelezettségeket
meghatározó 42. §-a szerint azok a szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert
tartozások, amelyek szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak. Az állami hatóság a
kibocsátási egységek átengedésével semmiféle szolgáltatást nem nyújt, azok leosztása,
majd a tényleges kibocsátásokkal történő elszámolás egy környezetvédelmi szabályzó
eszköz. A jelenlegi előírások szerint tehát a kibocsátási egységekkel való elszámolás, mint
kötelezettség nem értelmezhető.
Az év végi értékelés keretében azt kell megvizsgálni, hogy a fordulónapon az üzemeltető
rendelkezésére áll-e elegendő mennyiségű kibocsátási egység a kötelezettség
teljesítéséhez. Amennyiben az üzemeltető tényleges kibocsátása és az államtól ingyenesen
kapott egységek között pozitív a különbözet, és annak fedezetéről a kibocsátó még nem
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gondoskodott, akkor erre a pozitív különbözetre céltartalékot kell képeznie – a fordulónapi
becsült értéken – a 41. § (1) értelmében, mint biztos jövőbeli kötelezettség.
Fölmerülhet a kérdés, hogy ha az üzemeltető tárgyévi káros anyag kibocsátása magasabb,
mint a számára engedélyezett szint, akkor a kettő közötti különbség nem számolható-e el
időbeli elhatárolásként. A Sztv. 44. § (1/b) szerint passzív időbeli elhatárolásként kell
kimutatni a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a
mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra. Az üzemeltető a
tényleges kibocsátását folyamatosan méri, a mérleg fordulónapján pontosan ismeri annak
mennyiségét és értékét. A hitelesítési szakértő nyilatkozata is a tárgyévi kibocsátásra fog
vonatkozni, igaz annak folyamata a következő időszakra tolódik. Amennyiben a tárgyévi
kibocsátásnak nincs meg a teljes fedezete, a különbség biztos kötelezettség, azt
céltartalékként kell bemutatni.
Az egységekkel a következő üzleti évben kell elszámolni, a kibocsátási jogosultságokat
vissza kell szolgáltatni az állami hatóságnak. Mivel a fordulónapon nem jelöljük a
kötelezettségek között a tényleges kibocsátásnak megfelelő kötelezettséget, ezét a
visszaadáskor sem kötelezettség csökkenést, hanem eszköz kivezetést kell könyvelni. A
vagyoni értékű jogok értéke csökken az egyéb ráfordításokkal szemben, a 81. § (4/c)
értelmében, mint egy adójellegű tétel. A térítésmentesen kapott kvóta felhasználáskori
értéke egyenlő a kvóta bekerüléskori értékével, tehát ilyenkor nincs eredményhatás.
A kibocsátás kereskedelemi rendszer fejlesztése abba az irányba mutat, hogy az egységek
minél nagyobb százalékát értékesítsék árverésen. Fölmerülhet a kérdés, ha az üzemeltető
által megszerzett egységek átlagos bekerülési éréke eltér azoknak a kötelezettség
teljesítéskor ismert piaci értékétől, akkor egy pusztán elszámolás-technikai tranzakció
miért indukálhat eredményt, valós gazdasági tartalom nélkül. Véleményem szerint
amennyiben a kvóták állami értékesítése valós piaci körülmények között fog megtörténni,
az elszámoláskor az egységek könyv szerinti értékét kell alapul venni, és azokat a
vállalkozás által választott értékelési eljárásnak megfelelően kell elszámolni, átlagos
bekerülési értéken, vagy FIFO69 módszer szerint.
A következő táblázatban összefoglalom az üzemeltető kezelésében lévő kibocsátási
egységekhez kapcsolódó alapvető gazdasági események eredményhatását.

IV.2.3. Kibocsátási
egységekhez
kapcsolódó
eredményhatása az üzemeltetőnél

gazdasági

események

A továbbiakban összefoglalom, hogy az üzemeltető birtokában lévő kibocsátási egységek
milyen gazdasági eseményeken keresztül befolyásolják a vállalkozás eredményét, majd
egy rövid példán keresztül az eddigi megállapítások eredményhatását is szemléltetem.

69

FIFO – first in – first out: eszköz-menedzsment értékelési módszere, melynek lényege, hogy azt a készletet
értékesítik, használják, vagy ártalmatlanítják, amelyet először szereztek be, vagy állítottak elő.
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5. táblázat Kibocsátási egységek eredményhatása

Gazdasági esemény
Állami kiosztás
- kapcsolódó
elhatárolás
Vásárlás
Éves
felügyeleti
(adójellegű)
Értékesítés

Megjelenítés
Vagyoni értékű jog
Rendkívüli bevételek +
Rendkívüli bevételek -

Egyéb készlet
Rendkívüli bevételek +
Rendkívüli bevételek -

nincs eredményhatás

nincs eredményhatás

Egyéb ráfordítások
Egyéb bevételek
/Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítások
Értékesítés nettó árbev.
/ELÁBÉ

Rendkívüli bevételek +

Rendkívüli bevételek +

Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítások
nincs eredményhatás

Egyéb ráfordítások
nincs eredményhatás

Egyéb ráfordítások
Egyéb bevételek

Egyéb ráfordítások
Egyéb bevételek

Rendkívüli bevételek

Rendkívüli bevételek

díj

-

elhatárolás
visszavezetés
Céltartalék képzés a nem
fedezett kibocsátásokra
Év végi értékelés
- értékvesztés
- értékhelyesbítés
Elszámolás
a
tényleges
kibocsátásnak megfelelően a
következő évben
- céltartalék feloldás
- elhatárolás
visszavezetés
forrás: saját munka

A táblázatból jól látható, hogy a jogosultságokkal kapcsolatos gazdasági események
eredményhatása érinti az üzemi eredményt, de a rendkívüli eredményt is, továbbá az
összemérés elve sérül amiatt, hogy az egységekkel történő tényleges elszámolás a
tárgyidőszakot követő időszakban történik.
Az elszámolások eredményhatását a következő példán keresztül mutatom be ( az egyszerű
szemléltetés miatt a kvótaár legyen 10 €/tonna, illetve feltételezem, hogy az egységek ára
az időszak alatt nem változik)!
Példa:
Vizsgált üzemeltetőnk 100 tonna CO₂ kibocsátására szerez jogosultságot (1) a tárgyévben.
Tartalékolni nem kíván és úgy ítéli meg, hogy 20 tonna szabad egységgel fog rendelkezni,
ezért azt értékesíti (2). Az időszak végén nyilvánvalóvá válik, hogy 10 tonna CO₂-nak nincs
fedezete, ezért arra céltartalékot képez (3). A következő év áprilisában elszámol a
hitelesített 90 (5) egységgel, melyhez korábban 10 (4) tonna CO₂-ra vonatkozó
jogosultságot kellett vásárolnia. Üzemeltetőnk megfelelve a törvényi előírásoknak az
egységeket vagyoni értékű jogként sorolja be.
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Állami
kiosztás
(1)

Egyéb bevételek
Egyéb ráfordítások
ÜZEMI
EREDMÉNY
+1000/
Rendkívüli
1000
bevételek
Rendkívüli ráf.
RENDKÍÜLI
EREDMÉNY
ADÓZÁS ELŐTTI
EREDMÉNY

Értékesítés Ct.
(2)
képzés
(3)
200
200
100
-100
- 200

KÖVETKEZŐ ÉV

Eredménykimutatás

Vásárlás Elszámolás
(4)
(5)
100
900
-800
800

+200

+800

+100

0

Magyarázatra talán csak az elszámolás (5) szorul. Ekkor az üzemeltető visszavezeti a
korábban képzett céltartalékot, egyéb bevételként, elszámol a tényleges kibocsátásával
egyéb ráfordításként, majd feloldja a még halasztott bevételként nyilvántartott 800
egységet.
Elszámolás-technikailag vitatható a rendkívüli bevétel alkalmazása. Amennyiben az
üzemeltető az egyéb bevételek között számolja el az állami támogatásként megjelenő
ingyenesen kapott egységek értékét, az nem okoz halmozódást az eredménykimutatásban.
Itt utalnék vissza arra az IASB javaslatra, mely szerint a formálódó szabályozás szerint70 a
teljes kibocsátásnak meg kellene jelennie céltartalékként. Nézzük, mit jelentene mindez az
előbbi üzemeltetőnknél!
Értékesítés Ct. a teljes
(2)
kibocsátásra
(3)
200
200
900
-900
200

KÖVETKEZŐ ÉV

Eredménykimutatás Állami
sor
kiosztás
(1)
Egyéb bevételek
Egyéb ráfordítások
ÜZEMI
EREDMÉNY
+1000/ Rendkívüli
1000
bevételek
Rendkívüli ráf.
RENDKÍÜLI
EREDMÉNY
ADÓZÁS ELŐTTI
EREDMÉNY

Vásárlás Elszámolás
(4)
(5)
900
900
0
800

+200

+800

-700

+800

70

http://www.mazars.hu/Home/News/IFRS-newsletter/IFRS-newsletter-in-Hungarian/IFRS-newsletterHungarian-November-2009
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Az eredmény a két évet összevonva (!) ugyanaz, de mint látjuk jelentős a torzulás, hisz az
elszámolt tényleges kibocsátás mellett így nem jelenik meg annak fedezete csak a
következő évben.
Amennyiben nő az árverésen kibocsátott egységek aránya – esetlegesen eltűnik a
rendszerből az állami támogatás –, akkor a megoldás mindenképpen javasolható, hisz
akkor már nincs térítés nélküli eszköz, tehát nincs rendkívüli bevétel, ellenben a tényleges
kötelezettség abban az évben jelenik meg amikorra az vonatkozik.

IV.2.4. Projektalapon megszerzett egységek a magyar gyakorlatban
Az üzemeltetők az előbbieken túl a már korábban bemutatott JI és CDM projektek révén is
szerezhetnek kibocsátási jogosultságokat, ERU és CER egységeket.
Hazánkban a JI – Együttes Megvalósítás projektek befogadása 2002 óta történik. A
2045/2003. (III. 27.) Korm. határozat értelmében felállított Kiotói Mechanizmusok
Tárcaközi Bizottság végzi az Együttes Végrehajtási projektek értékelését. A projektek
alapvetően államközi megállapodások, gazdasági szektorbeli résztvevőkkel.
A benyújtott JI projektek engedélyezése két lépcsőben történik:
1.

2.

Az úgynevezett Támogató Nyilatkozatot kell a projektnek megszereznie. Ennek eléréséhez egy
meghatározott tartalmú projekt leírást kell a KvVM államtitkárának eljuttatni két példányban. A
benyújtott projektek elbírálását kormányzati szakértők, illetve a Kiotói Mechanizmusok Tárcaközi
Bizottsága végzi, és az utóbbi bizottság állásfoglalása alapján adható ki a KvVM államtitkárának
aláírásával a Támogató Nyilatkozat.
A Támogató Nyilatkozat megszerzését követően nyújtja be a projekt gazda a már részletesen
kidolgozott Projekt Tervdokumentumot magyarul és angolul két-két példányban, illetve egy
kísérőlevelet a KvVM államtitkárának címezve, amelyben röviden összefoglalja a Támogató
Nyilatkozat kiállítása óta történt fejleményeket. Ezt követően – a szakértői elemzések
figyelembevételével – a Kiotói Mechanizmusok Tárcaközi Bizottsága minősítheti a projektet JI
projektnek, és ez alapján a KvVM államtitkára kibocsáthatja a Jóváhagyó Nyilatkozatot. Jelenleg 47
projekt tervezet van nyilvántartásban a KvVM-ben, ebből 27 projekt kapott Támogató Nyilatkozatot
(beruházás értéke: 14 940 000 kibocsátás csökkentési egység) és 15 projekt kapott Jóváhagyó
Nyilatkozatot (beruházás értéke: 10 934 000 kibocsátás csökkentési egység). (Egy kibocsátás
csökkentési egység értéke 3-12 euró.) Beruházó országok: Hollandia, Japán, Ausztria,
Franciaország, Kanada, Világbank Projekt típusok: szélenergia, biomassza-tüzelés, N₂O
kibocsátásának csökkentése szűrő berendezésekkel, metán hasznosítás, depóniagáz hasznosítás,
biogáz hasznosítás, energiahatékonyság javítása. Beruházó országok: Hollandia, Japán, Ausztria,
Franciaország, Kanada, Világbank Projekt típusok: szélenergia, biomassza-tüzelés, N₂O
kibocsátásának csökkentése szűrő berendezésekkel, metán hasznosítás, depóniagáz hasznosítás,
biogáz hasznosítás, energiahatékonyság javítása. (A már korábbiakban megjelölt 4. számú Függelék
felsorolja a nyilvántartásba vett magyarországi JI projekteket.)

Az Európai Unió széndioxid-kibocsátáscsökkentési rendszerében (EU ETS) résztvevő
létesítmények az ETS második, 2012-ig tartó periódusában az éves széndioxidkibocsátásuk 10 százalékát fedezhetik ERU, illetve a másik kiotói mechanizmus által
létrehozott CER egységekkel. A kiotói egységek a mostani piaci árakon számítva olcsóbb
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alternatívát jelentenek a megfelelésre kötelezett cégek számára, mint az ETS által
létrehozott EUA egységek.
Az ERU (Emission Reduction Unit) egységek 2009-ben jelentek meg a nemzetközi
kibocsátás-kereskedelmi piacokon. Az Együttes Végrehajtás (JI) kibocsátás csökkentő
projektek színtere főként Közép- és Kelet-Európa. A JI projektek többsége 2009-ben került
abba a fázisba, amikor az ezekből származó kibocsátás-csökkentési krediteket az adott
országok kormányai kiadják a projektek tulajdonosainak71, így a szakértők várakozásai
szerint egyre több ERU egység fog megjelenni a nemzetközi piacokon.
A Magyarországon folyó JI projektek által létrehozott ERU egységeket is értékelni kell
számviteli szempontból. Ezek a kibocsátási egységek ugyanazt a funkciót töltik be, mint az
állam által leosztott jogosultságok, besorolásuk ettől függetlenül kérdéses. A projektek
tulajdonosai birtokolják az akkreditált jogosultságokat, de jellemzően ezeket
továbbértékesítik. Ennek megfelelően a forgóeszközök között van a helyük,
végeredményben ezek az egységek a megvalósult projektek végtermékei.
ERU és CER egységek értéke
Az ERU nem ingyenes kiosztás révén kerül a vállalathoz, hanem egy konkrét beruházás áll
mögötte. Ilyenformán nem érvényes rá az állami támogatás megközelítés. Az ERU
maximum 90%-a a külföldi befektetőhöz kerül, a fennmaradó legalább 10% a vállalatnál
marad. Ezen eszköz – amely kibocsátási egységgé konvertálható – úgy kerül a vállalathoz,
hogy mögötte nem áll állami támogatás, sem pedig saját finanszírozású beruházás. További
nehézség az érték meghatározása, hisz a kibocsátási egység piaci ára meghaladja az ERU
piaci árát, így a konvertálás nem egy az egyben történik.
A projektek tulajdonosa lehet az a vállalkozás, ahol a beruházás megvalósul –
szóhasználatunkban az üzemeltető – és lehet külső befektető, aki finanszírozza a
beruházást.

IV.2.4.1. Projekttulajdonos az üzemeltető
Ebben az esetben az üzemeltető egy olyan beruházást hoz létre, amely az üvegházhatású
gázok kibocsátásának csökkenését eredményezik. Ennek eredményeképpen a beruházás
által megtakarított kibocsátás fejében az üzemeltető a hitelesítést követően a
jogosultságokat megkapja az államtól. Ezeket az egységeket értékesítheti. Így a létrehozott
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Magyarország 2009 szeptemberében közel 1 millió ERU egységet osztott ki öt együttes végrehajtási
projektnek a 2008-ban elért kibocsátás-csökkentések alapján. A legtöbb egységet, több mint 700.000 ERU-t,
a Nitrogénművek pétfürdői üzemében történt N₂O-kibocsátás csökkentési projekt kapta, amely mögött
osztrák befektetők állnak.
A második legnagyobb csökkentést a Civis Biogáz érte el Debrencenben: a projekt – amely egy
hulladéklerakóban keletkező metánt hasznosít – 98.000 egységet, míg az ajkai Bakonyi Erőmű átállítása
biomassza tüzelésre 77.000 ERU-t kapott. Az ajkai beruházást a holland Senter Novem finanszírozta.
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beruházás nemcsak a jövőbeli üvegházhatású gázok kibocsátásában idéz elő csökkenést,
hanem kibocsátási egységeket, mint értékesíthető eszközöket kap a vállalkozás.
A beruházás során felmerült költségek a Sztv. 51. §-a alapján azok a költségek, amelyek
-

az eszköz előállítása, üzembe helyezése során közvetlenül felmerülnek,
az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban vannak,
az eszközre megfelelő mutatók, jellemzők alapján elszámolhatók.

A bekerülési értéket növelő egyéb tételek többek között (Sztv. 47-48.§)
-

-

szállítási, alapozási, szerelési költségek,
illetékek, hatósági díjak,
a beruházáshoz kapcsolódó hitel,kölcsön díjai, jutalékai,
a hitel, kölcsön felvétele után az eszköz üzembehelyezéséig elszámolt kamat,
a beruházáshoz kapcsolódó biztosítási díj,
a beruházáshoz kapcsolódó – devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett
– devizakötelezettségnek az eszköz üzembehelyezéséig terjedő időszakra elszámolt
árfolyamkülönbözete,
a beruházás tervezése, előkészítése lebonyolítása során felmerült közvetlen költség,
a biztonságos üzemeltetéshez szükséges tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési
értéke.

A beruházás során létrejövő eszköz – egy tárgyi eszköz – mellett megjelenik egy értékkel
bíró instrumentum, melynek aktív piaca van, így a piaci érték meghatározása nem jelent
problémát.

IV.2.4.2. Projekttulajdonos egy külső finanszírozó
Hazánkban eddig megvalósult, illetve engedélyezett JI projektek finanszírozói külföldi
befektetők. Ebből következően a magyar üzemeltetők elszámolásában egy „megvásárolt”
tárgyi eszköz jön létre, melynek ellenértéke lehet tisztán a beruházás révén keletkező
kibocsátási egység, de az is elképzelhető, hogy ezen a befektető és a befogadó
megosztozik. A projektek esetén előfordulhat a beruházás egy részének anyagi
ellentételezése, illetve kvázi hitelfelvételként annak törlesztése.

IV.2.5. Befektető, illetve tőketársaság, aki továbbértékesítési céllal kíván a
kibocsátási egységekhez hozzájutni
A kvótakereskedelmet alapvetően két dolog mozgatja, egyrészt a reálgazdasági
fundamentumok, vagyis az ipari szektor termelése és kibocsátása, másrészt a spekulatív
pénzügyi tranzakciók. Jelenleg a sell buy – back swap (prompt eladás és határidős
visszavásárlás) típusú határidős ügyletekkel kereskednek leginkább a szén-dioxid
kvótákkal .
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Befektetési tevékenységet is űznek a kibocsátási egységekkel, vagyis pénzügyi
intézmények a kvóta mindenkori árához indexálnak bizonyos befektetési termékeket, ezek
hozama a kvóta áralakulásának függvényében változik.
Természetesen azonnali
ügyletekben is adják-veszik a kvótákat, de a válság miatt csökkent az ipari termelés, ettől
túlkínálat van a kvótapiacon.
Az előző fejezetben levezettem Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján
valószínűsíthető megoldást.
A hazai befektetők, befektetési szolgáltatók számára iránymutató megoldás levezetéséhez a
korábbiakban már hivatkozott Számviteli törvény mellett a következő törvényeket és
rendeleteket kell ismerni:
-

-

-

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló
törvény
348/2004. (XII. 22.) Kormányrendelet a tőzsdék és az elszámolóházi tevékenységet
végző szervezetek éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól
251/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet a befektetési vállalkozások éves
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól.

IV.2.5.1. Emissziós jogok a befektetési szolgáltatók könyveiben
A kiindulási alap a 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, amelynek 5. § (7) pontja árunak
minősíti az üvegházhatású gáz kibocsátási egységet és a légszennyező anyagokhoz
kapcsolódó kibocsátási jogot. Ugyanezen törvény 355. § 3/h alpontja szerint az
elszámolóház végezheti az üvegházhatású gázkibocsátási egységekre és a légszennyező
anyag kibocsátási jogokra vonatkozó ügyletek elszámolását.
A 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény 6.
§ (j) alpontja szerint pénzügyi eszköznek minősül (…) a légszennyező anyag vagy az
üvegházhatású gáz kibocsátásához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet,
határidős kamatláb megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet
pénzben kell kiegyenlíteni. Ugyanezen törvény 9. § (2) szerint árutőzsdei szolgáltatás
tárgya lehet az üvegházhatású gáz kibocsátási egység és a légszennyező anyag kibocsátási
jog, valamint az erre vonatkozó opció, határidős és egyéb származtatott ügylet.
A befektetési vállalkozások a Számviteli törvény előírásait a 251/2000. (XII. 24.)
Kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel kötelesek alkalmazni.
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Az előzőekben megállapítottak szerint a befektetési vállalkozások és a befektetési
szolgáltatók a kibocsátási egységeket árukészletként, az egységekre vonatkozó
származtatott termékeket pénzügyi eszközként kell, hogy besorolják.
A továbbiakban azt vizsgálom meg, hogy a hivatkozott kormányrendelet az árukészletekre
és a pénzügyi eszközökre milyen kiegészítő megjegyzéseket állapít meg, majd bemutatom
a fenti eszközökre vonatkozó törvényi előírásokat.
Az árukészletek vonatkozásában a Számviteli törvény szerinti megállapítások a
mérvadóak, a Kormányrendelet nem fogalmaz meg külön előírásokat.
Az Sztv. 28. § (2/a) szerint a készletek a vállalkozó tevékenységét szolgáló olyan
eszközök, amelyeket a rendszeres üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal szereztek
be, és azok a beszerzés és értékesítés között változatlan állapotban maradnak. A
kibocsátási egységek a befektetési szolgáltatók, illetve a befektetők könyveiben speciális
áruként kerülnek meghatározásra. Speciális, mert anyagi megjelenése nincs a kvótáknak, a
CO₂ kibocsátási egységeket elektronikus jelként a közhiteles és nyilvános
kibocsátásforgalmi jegyzékben tartják nyilván. Az EU minden tagországban egy-egy
nemzeti kibocsátásforgalmi jegyzéket működtet, a közöttük történő kommunikációt és
ellenőrzéseket központi kibocsátásforgalmi jegyzék72 látja el.
A kibocsátási egység mint árukészlet bekerülési értéke az eszköz megszerzése érdekében
felmerült költségek összege. Ez nem más mint az egységek beszerzési ára és a vásárláshoz
esetlegesen kapcsolódó jutalék. Az egységek másodlagos piacán a beszerzéshez az
általános szabályok szerint kapcsolódik általános forgalmi adó.
A vásárolt készletek mérlegértéke a könyv szerinti érték, illetve ha az jelentősen és tartósan
magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges
piaci értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti
elszámolásával (Sztv. 56. § (1)). A készletek, esetünkben a kibocsátási egységek értékét
akkor is csökkentetten kell a mérlegben szerepeltetni, ha annak értékesítése kétségessé
válik, illetve ha annak felhasználhatósága korlátozódik.
A piaci árak ellentétes alakulása esetén a jogosultságok értéke csak akkor növelhető, ha
arra korábban értékvesztést számoltak el, azaz, csak a korábban elszámolt értékvesztés
írható vissza (56. § (4)).
A hazai számviteli előírásokban fel sem merül a készletek valós értéken történő értékelése,
azt csak a pénzügyi instrumentumok bizonyos körére lehet alkalmazni. A pénzügyi
instrumentum fogalma a Sztv. 3. § (8/3) alpontja alapján „olyan szerződéses megállapodás,
amelynek eredményeként az egyik félnél pénzügyi eszköz, a másik félnél pénzügyi
kötelezettség keletkezik”. A definíció alapján nem zárnám ki a kibocsátási egységet ebből
a kategóriából, hiszen az államnak visszaváltási kötelezettsége van, de az Sztv. 27. §-a
ennek lehetőségét nem említi, így tehát – ahogy már a korábbiakban megállapítottam – a
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kibocsátási egységek beszerzése, illetve a rá vonatkozó származékos ügyletek sem
minősíthetőek pénzügyi eszköznek.
A készletek értékeléséhez kapcsolódóan a befektetési vállalkozások el kell, hogy készítsék
a Szv. tv. 14. § (5/b) szerinti Eszközök és források értékelési szabályzatának részeként,
azon belül elkülönítetten, Sajátos értékelési előírások címen a készletként kimutatott
eszközök értékelését, értékvesztésének elszámolását meghatározó részletes szabályokat a
már hivatkozott 251/2000. Kormányrendelet 5. számú mellékletének megfelelően. Külön
ki kell térni az ügyfél- és partnerminősítéssel, fedezetértékeléssel kapcsolatos szabályokra.
Az ügyletekhez kapcsolódóan igénybe vehető elszámolóházi szolgáltatással az ügyletek
partnerkockázata kiszűrhető.
A befektetési vállalkozások mérlege a 251/2000. Kormányrendelet 1. számú melléklete
szerint készül. A kormányrendelet csak a Követelések és a Pénzeszközök mérlegcsoportra
ír elő kötelező tagolást. A Sztv. az éves beszámoló mérlegére csak minimum
követelményt ír elő a 20.§ (1) pontjában, tehát annak sorai a befektetési vállalkozás saját
döntése szerint tovább bonthatók. Amennyiben jelentős kibocsátási egység készlettel
rendelkezik a befektetési szolgáltató egy javasolt bontás a következő lehet a
mérlegcsoportra:
B/Forgóeszközök
I.

Készletek
I. Áruk
Kibocsátási egységek
Kibocsátási egységek azonnali ügyletekhez
Kibocsátási egységek határidős ügyletekhez
Fedezeti célú kibocsátási egységek
A kibocsátási jogosultságok részletezése indokolt lehet fajtánként: EUA, CER, ERU
egységek.
A követelések között elkülönítetten kell kimutatni a tőzsdei ügyletek, a tőzsdén kívüli
ügyletek elszámolásaiból eredő követeléseket, illetve az elszámolóházi tevékenységet
végző szervezettel szembeni követeléseket (4. § (4. 5. 6.)).
A befektetési vállalkozás a pénzeszközök között elkülönítetten mutatja ki:
-

az elszámolóház által vezetett tőzsdeforgalmi számlán lévő pénzeszközöket,
az azonnali tőzsdei ügyletek pénzügyi rendezésére szolgáló pénzösszegeket,
az ügyletek pénzügyi fedezetére szolgáló pénzösszegeket, stb.
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IV.2.5.2. Származtatott termékek a befektetési vállalkozóknál
Az előzőekben már megállapítottam, hogy pénzügyi eszköznek minősül a légszennyező
anyag vagy az üvegházhatású gáz kibocsátásához kapcsolódó opció, határidős ügylet,
csereügylet, határidős kamatláb megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet,
eszköz. Mivel a 2007. évi CXXXVIII. törvény 6. § (j) egyértelműen pénzügyi eszköznek
minősíti ezeket a származtatott ügyleteket, értékelésüknél először bekerülési értéken vagy
valós értéken történő értékelésre gondolhatunk. A kibocsátási egységekhez kapcsolódó
származékos ügyletek egyértelműen a kereskedési célú pénzügyi eszközök közé tartozik a
Sztv. 3. § (9/5) alpontjának megfelelően, mert ezek célja „a rövid távú ár- és árfolyam
ingadozásokból származó nyereség realizálása”.
A 251/2000. Kormányrendelet 6/A. § (1) pontja szerint a befektetési vállalkozás a
számviteli politikában rendelkezik arról, hogy alkalmazza-e egyáltalán a valós értéken
történő értékelést, tehát a hazai viszonyok között annak alkalmazása a befektetési
vállalkozások számára sem kötelező. A hivatkozott kormányrendelet egyértelművé teszi,
hogy a valós értékelésre a Számviteli törvény előírásai a mérvadóak, a rendeletben csak
kiegészítések kapcsolódnak hozzá. A Számviteli törvény 59/A. § (7) pontja szerint nem
alkalmazható a valós értéken történő értékelés többek között az árura vonatkozó
leszállítási határidős és opciós ügyletre. Ebből az következik, hogy a befektetési
vállalkozó döntésétől függően a kibocsátási egységekre vonatkozó elszámolási ügyletek
esetén alkalmazhatja a valós értéken történő értékelést.
A valós értéken történő értékelés jelentős különbséget mutat a Számviteli törvény, illetve a
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint. A Sztv. szerint ez
választható opció még egy pénzügyi vállalkozás számára is, az IFRS szerint kötelező. A
Sztv. szerint választható, hogy mit tekintünk valós értéknek, az IFRS szigorú hierarchiát
követve határozza meg, hogy mit kell alkalmazni. A Sztv-ben, nem mellesleg az
instrumentumok alapján specifikus szabályok kerültek meghatározásra, az IFRS-ben
ilyenről szó sincs.
A Sztv. 3. § (9/12) alpontja szerint a valós érték „az az összeg, amelyért egy eszköz
elcserélhető (eladható, illetve megvásárolható), vagy egy kötelezettség rendezhető
megfelelően tájékozott, az üzletkötési szándékukat kinyilvánító felek között, a szokásos
piaci feltételeknek megfelelően kötött ügylet keretében”. A valós érték lehet a piaci érték, a
tőzsdén jegyzett árfolyam, tőzsdén kívüli piacon kialakult ár, árfolyam, illetve az előzőek
hiányában egy számított piaci érték.
A 251/2000. Kormányrendelet a 6/C. § (3) határozza meg konkrétabban a származékos
ügyletek valós értékének megállapításához rendelkezésre álló adatok körét. A befektetési
vállalkozás a számviteli politikában rögzíti a választott értékelési eljárást. Ez határidős
ügylet esetén lehet az ügylet tárgyának prompt árfolyama és kötési árfolyama közötti
különbözet, vagy ennek a különbözetnek a lejárat időpontjától az értékelés időpontjáig
diszkontált értéke alapján az azonnali árhoz viszonyított különbözete. A befektetési
vállalkozás úgy is dönthet, hogy az értékeléskor nem az azonnali, hanem a határidős
árfolyamot veszi alapul. Az opciós ügyletek esetében több lehetőség között választhat
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mind az opció kiírója, mind az opció vevője. Lehet, hogy az opció értéke – az
egyszerűsítés miatt – az előzőekben a határidős ügyleteknél már ismertetett módszerek
valamelyikével kerül meghatározásra, azzal a kiegészítéssel, hogy az opció vevőjénél az
opció értéke nem lehet negatív, az opció kiírójánál pedig az opció értéke nem lehet
magasabb, mint a kapott opciós díj. Dönthetnek úgy is az értékeléskor, hogy figyelembe
veszik azt a változót amely kifejezi, hogy az opció tárgyának – esetünkben a kibocsátási
egységnek – piaci értékében bekövetkezett egységnyi változás mekkora változást
eredményez az opció piaci értékében, ez a változó az opció delta. E módszer esetén az
opció valós értéke az opció tárgyának piaci értéke az értékeléskor szorozva az opció delta
értékével73.
A valós értékelés alá vont kereskedési célú pénzügyi eszközöket bekerülési (beszerzési)
értéken, kell a könyvekben felvenni, a 251/2000. Kormányrendelet 6/B. § (2) pontja
értelmében havonta értékelni kell. A havi értékelésekre a mérleg fordulónapjára vonatkozó
értékelési szabályokat kell alkalmazni – azaz az értékelési különbözetet pénzügyi egyéb
műveletek egyéb bevételeként, illetve egyéb ráfordításaként kell elszámolni (Sztv. 59/B. §
(3)) – azzal, hogy a „tárgyévben elszámolt értékelési különbözet tárgyévi ellentétes irányú
módosítása azzal a bevétel, ráfordítás tétellel, illetve a valós értékelés értékelési
tartalékával szemben kerül elszámolásra, amellyel szemben a korábbi évközi értékelési
különbözet elszámolásra került.
A befektetési vállalkozás a tőzsdén, illetve a tőzsdén kívül kötött határidős és opciós
ügyletek esetén az ügylet tárgyát képező kibocsátási egységre vonatkozó követelését vagy
kötelezettségét mindaddig mérlegen kívüli tételként tartja nyilván a szerződés szerinti
határidős áron, amíg az ügylet lezárásra nem kerül.
A havonta történő valós értékelés során a származékos ügyletek pozitív értékelési
különbözetét követelésként, negatív értékelési különbözetét kötelezettségként kell
elszámolni ügyletenként külön-külön, és ennek megfelelően kell a mérlegbe is beállítani az
egyéb követelések illetve az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek után külön önálló
tételként bemutatni (251/2000. Kormányrendelet 6/C. § (7)).
A lezárás jellemzően a szerződés szerinti határidő bekövetkezésekor történik, de
elképzelhető a lejárati idő előtt is tőzsdén kötött ellenügylet miatt, vagy a tőzsdén kívüli
ügylet esetén az ügylettől való visszalépés miatt. A jelenleg elemzett elszámolási ügyletek
esetén az ügylet lezárásakor csak a kötési ár és a piaci érték különbözetét kell elszámolni
73

A delta (δ) tehát annak a mértéke, hogy mennyit fog változni az opció értéke a kibocsátási egység
árfolyamának 1 pontos elmozdulása esetén, feltételezve, ha minden más paraméter értéke változatlan. Pozitív
delta esetén az opció értéke emelkedik, ha az egység ára emelkedik, és csökken ha az egység ára csökken.
Negatív delta esetén az opció értéke emelkedik ha az egység ára csökken és csökken ha az egység ára
emelkedik. Call opció esetén a delta 0 és 1 között mozog, Put opció esetén -1 és 0 között mozog. A vételi
opciónak mindig pozitív a deltája, hiszen a mögötte áru ára emelkedése esetén emelkedik az opció értéke is.
Ennek megfelelően az eladási opciónak pedig mindig negatív a deltája, hiszen akkor emelkedik az opció
értéke, ha az áru ára csökken.
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mérleget érintő tételként. (A leszállítási ügyleteket az azonnali adásvételi ügyletekre
vonatkozó szabályok szerint kell elszámolni.)
Az ügylet eredménye a befektetési szolgáltatási bevételként vagy ráfordításként – a
kereskedelmi tevékenység bevételei illetve ráfordításai között – kerül elszámolásra
(251./2000. Kormányrendelet 15. §).
Kibocsátási egységekre vonatkozó származékos ügyletek értékelése bekerülési érték
modell alapján
A bekerülési érték alapján meghatározott származékos ügyletek nem kerülnek havonta
értékelésre, a határidős és opciós ügyletekből eredő követelések és kötelezettségek
mérlegen kívüli tételként kerülnek elszámolásra, az ügyletek zárásakor az előbbiekben már
bemutatott módon kell eljárni. Egy ponton van jelentős különbség, mégpedig olyan
ügyletek esetén melyek a beszámolási időszakban nem zárulnak le (251/2000.
Kormányrendelet 15. §).
Abban az esetben, ha az ügylet csak a következő évben, de a mérlegkészítésig lezárásra
kerül, akkor az általános szabályok szerint aktív (ha nyereség jellegű) vagy passzív (ha
veszteség jellegű) időbeli elhatárolásként kell az üzleti évre jutó időarányos eredményt
elszámolni.
A mérlegkészítés időpontjáig le nem zárt tőzsdén kívüli, várhatóan veszteséget generáló
ügyletek esetén a kibocsátási egység mérlegfordulónapi értéke és kötési ára közötti
különbözet összegében céltartalékot kell képezni, amelyet az ügylet zárásakor kell
felhasználni. Ugyanez igaz a mérlegkészítésig le nem zárt tőzsdei opciós ügyletek várható
veszteségére vonatkozólag, azzal a különbséggel, hogy céltartalék képzés a mérleg
fordulónapjával történik.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a kibocsátási egységek bemutatása és elszámolása
a hazai törvényi előírásoknak megfelelően nem igazodik annak szabályozásbeli céljaihoz.
Az üzemeltető könyveiben célszerűen vagyoni értékű jogként, vagy készletként lehet
megjeleníteni attól függően, hogy a tárgyévi kötelezettség fedezéséhez szükséges-e vagy
sem. Az értékelés során a már többször vitatott ingyenesség okoz problémát, illetve az,
hogy az immateriális javak között szereplő egységekre a piaci érték korrekció az
értékhelyesbítés módszerével megoldható, míg a készletként besorolt emissziós kvótát csak
leértékelni lehet. Az elszámolás, a kötelezettség teljesítést a hazai szabályozásban is
átláthatóvá tenné egy havonkénti, vagy negyedéves elszámolás, mely a valós kibocsátásnak
megfelelő egységeket kivezettetné a rendszerből. Ilyen formán csak az elszámolási időszak
utolsó hónapjának, negyedévének emissziója igényelne esetlegesen céltartalék képzést.
A befektetők, forgalmazók szempontjából a valós érték meghatározásának kellene
prioritást adni. Pénzügyi kimutatásaikban a készletkénti besorolás megfelel a valóságnak,
a befektetett eszközként megjelenő emissziós kvóták szabályozása azonban
továbbgondolást igényel.
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A következőkben bemutatom mindazokat a feladatokat, amelyeket a hitelesítési folyamat során
teljesíteni kell, és amelyek igazolják az üzemeltető kibocsátási jelentését.

IV.2.6. A kibocsátási egységek hitelesítési folyamata
Az emisszió kereskedelmi rendszerben való részvétel feltétele az országok jelentéstételi
kötelezettsége, ennek hiánya kizárást von maga után, azaz kockázatot jelent a
magánbefektetők számára. Az állami kibocsátási jelentések alapját az üzemeltetők egyéni
jelentései alkotják.
Az üvegházhatású gázokhoz kapcsolódó közzétételekhez, ezek hitelesítéséhez
nélkülözhetetlen egy új nemzetközi minőségbiztosítási szabvány elkészítése és nemzetközi
elfogadása. Ennek a megszületésében két szakma is érdekelt, a pénzügyi-számviteli
ismeretekkel rendelkező könyvvizsgálói és a technológiai, ipari folyamatokat ismerő
hitelesítői szakma.
A hitelesítési folyamat részeként nem felejthetjük el a kibocsátási egységek bemutatását és
értékelését a pénzügyi kimutatásokban. A beszámoló összeállításakor használjuk azokat a
mennyiségi adatokat, amelyeket a nyomonkövetési, jelentéstételi és a hitelesítési folyamat
nyilvánosságra hoz. 2007 decemberében az IASB jóváhagyta azt a projektet, ami a
kibocsátási egységekhez kapcsolódó standardok fejlesztését tűzte ki célul. Ennek célja
egységesíteni az elszámolást, és a kibocsátás-kereskedelmi rendszerekhez kapcsolódó
közzétételeket.
A közzététel során valamennyi olyan adat nyilvánosságra kell, hogy kerüljön, amely az
üzemeltető kibocsátás-kereskedelmi stratégiájára, éghajlatvédelmi intézkedéseire
vonatkozik.
Az egyes államok jogszabályai összhangban a nemzetközi előírásokkal meghatározzák a
nyilvános adatok körét, de ezeket célszerű lenne kiegészíteni olyan információkkal, amely
nemcsak a gazdasági folyamatokat mutatják, hanem a társadalom valamennyi
érdekeltjének igényeit kielégítik. A nyilvánosságra kerülő adatok köréről konkrét és
részletes iránymutatás szükséges, amely következetességével biztosítja az információk
összehasonlíthatóságát.
A kibocsátás-kereskedelmi rendszerek bevezetése kapcsán Stern arra jutott (N. Stern
2006.), hogy a határozott és korai cselekvés előnyei lényegesen felülmúlják a nem
cselekvés költségeit. Jelentésének középpontjában az üvegházhatású gáz kibocsátási
stratégiák és a szén-dioxid árazása, illetve a technológiai fejlesztés szerepel. Véleményem
szerint mindezek mellé következő lépésként oda kell, hogy kerüljön a közzétételi
kötelezettség, amely valós információkkal látják el a vezetőket, a befektetőket, az
üzemeltetők által létrehozott termékek fogyasztóit és az állami hatóságokat.
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Jelenleg önkéntes nyilatkozatok, illetve a szabályzók által megkövetelt jelentések
készülnek. Egyes intézményeknél a pénzügyi kimutatások is részei az éves jelentéseknek.
(Simnett, Nugent és Huggins 2009)
A kibocsátás-kereskedelmi rendszerek a világ minden pontján sikerrel működhetnek, ezért
is elkerülhetetlen egy jól megalapozott jelentési és biztosítási mechanizmus a
kötelezettségek teljesítéséhez.
Számos vélemény szerint (Elliott 1997), (Kiss, és mtsai. 2005) a könyvvizsgálói szakma jó
helyzetben van, hisz a hitelesítés szabályozása nemzetközi etikai normák és minőség
ellenőrzési mechanizmusok mellett tud megvalósulni, amelynek már jó példája a
nemzetközi és nemzeti könyvvizsgálati standardok rendszere (International Auditing
Standards, ISA).
Az éves beszámolók és konszolidált éves beszámolók kötelező könyvvizsgálatáról szóló
2006/43/EK irányelv (a társasági jogról szóló nyolcadik irányelv) fő célja a kötelező
könyvvizsgálatok minőségének maximalizálása az egész Unió területén, és a
könyvvizsgálat gyakorlatának minimális uniós harmonizációja, valamint ennek révén a
vállalkozások pénzügyi kimutatásai és éves beszámolóik kötelező könyvvizsgálata
hitelességének és megbízhatóságának növelése.
Az ISAE 300074 az egyetlen jelenleg érvényben lévő szavatolása az üvegházhatású gázok
ellenőrzésének. Az előírás az ellenőrzést végző szakértők és a tényleges iparági szakértők
bevonásának szükségességét fogalmazza meg. Az előírás garantálja, hogy a
kötelezettségvállalást nem fogadják el, ha nem rendelkeznek a szükséges szakértelemmel,
hogy lefolytassák a szükséges vizsgálatokat. Az ISAE 3000 készletekre vonatkozó
szabvány, amely az adatok megbízhatóságát szavatolja, de nem kezeli a pénzügyi
információkat, és nem tartalmazza a különleges ügyletekhez kapcsolódó útmutatásokat.
Az üvegházhatású gázok vizsgálatához kapcsolódó megállapítások megtételéhez szükséges
a kompetencia és a minőségbiztosítás, ez tovább növeli a szakma reputációs tőkéjét
(Simnett, Vanstraelen és Chua 2009). Véleményem szerint nem elegendő az egységek
mennyiségi ellenőrzése, figyelembe kell venni azok eredetét és további felhasználását is az
ellenőrzés során.
Az önkéntes közzétételek is egyre nagyobb szerepet kapnak azzal együtt, hogy a
társadalom is egyre nagyobb figyelmet fordít az üvegházhatású gáz kibocsátással járó
tevékenységekre, termékekre. A fogyasztók számára is fontos ezek szén-dioxid
semlegessége, és minél kisebb „szén-dioxid lábnyoma”. A kifejezés rímel az ökológiai
lábnyommal75, amely azt mutatja meg, hogy milyen mennyiségű földre és vízre van
74

ISAE: International Standard on Assurance Engagements (Assurance Engagements Other than Audits or
Reviews of Historical Financial Information)
75
Az ökológiai lábnyom kifejezés William Rees és Mathis Wackemagel kanadai ökológusoktól származik.
Ez az érték kiszámítható egyes dolgokra, emberekre, csoportokra, régiókra, országokra vagy vállalkozásokra
is.

138

Az emissziós kvóták kereskedelme a magyar számviteli előírásokban

szüksége a vizsgált „terméknek” önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék
elnyeléséhez.
Az önkéntes adatközlési kezdeményezések egyik példája a Carbon Disclosure Projekt,
amely egy független nonprofit szervezet. Célja az üvegházhatású gázok kibocsátásával járó
kockázatokról és lehetőségekről szóló tájékoztatás. Az üvegházhatású gázokról szóló
kérdésekre több mint 3000 vállalat válaszolt 2008-ban (IGCC 2009). A felmérés
eredményeinek összefoglalását nehezítette, hogy az egységes követelményrendszer hiánya
miatt a válaszadók rendelkezésére álló adatok nem voltak egységesek.
Az ellenőrzés, a hitelesítés nehézségei
Mint a hazai előírások is mutatják a hitelesítő szakértőnek nemcsak technológiai
ismeretekkel kell rendelkeznie, hanem pénzügyi, számviteli, vagy audit képesítéssel is.
Egy könyvvizsgáló nehezen tudja elfogadni, ha egy tárgy nem létezik. Mégis hogyan
ellenőrizhetők az üvegházhatású gázzal kapcsolatos állítások?
A kibocsátások hitelesítéséhez első lépésként a mérés megbízhatóságát kell igazolni. A
mérésnek, illetve a kibocsátások értékelésének következetesnek kell lennie, ahhoz, hogy az
összehasonlíthatóságot biztosítsa. A hitelesítőnek elegendő és megfelelő bizonyítékkal kell
rendelkeznie ahhoz, hogy aláírásával jóváhagyja a jelentéstételt.
Szükséges egy olyan nemzetközi hitelesítési szabvány, amely egységesíti ezeknek a
jelentéseknek a tartalmát (IAASB 2004b). Mivel a nemzetközi számviteli standardok egy
ésszerű keretet adnak a beszámolók ellenőrzéséhez az egész világon, arra kell törekedni,
hogy egy hasonlóan egységesített, standardizált szempontrendszer jöjjön létre a kibocsátáskereskedelmi rendszerekhez is. Ebbe át lehet emelni számos számviteli és könyvvizsgálati
standardot (Simnett, Nugent és Huggins 2009).
2004-ben a WBCSD76 és a WRI77 által megalkotott Greenhouse Gas Protocoll - A
Corporate Accounting and Reporting Standards – amely az üvegházhatású gáz
kimutatásokra vonatkozik, kifejti azokat az elveket, amelyeken ezek a kimutatások
alapulnak: relevancia, teljesség, következetesség, átláthatóság, pontosság. Ez a szabvány
nem a pénzügyi, számviteli hatásokkal foglalkozik, hanem a kibocsátások mérésével és
azok rögzítésével. Meghatározza továbbá azt is, hogy ki végezheti ezeket a feladatokat,
melyek a kibocsátás forrásai és milyen mért és számított információt kell közzétenni.
Mérési és közzétételi szabvány például az ISO 14064-1, amely a mennyiségi felvételhez ad
iránymutatást (ISO 2006).
Egy 2008-as kutatás (Simnett, Nugent és Huggins 2009) azt mutatja, hogy a top 500
vállalat 60%-a használja a kibocsátásra a fajlagos mérési és közzétételi módszert, 40%-a
pedig a már korábban említett szabvány (WBCSD 2004.) szerint járt el. A számbavételhez,
a jelentés készítéséhez számítás-alapú és direkt méréses eljárást lehet alkalmazni.

76
77

World Business Council for Sustainable Development
World Resources Institute
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A számítás-alapú módszer lényege, hogy az alapadatok a tevékenységre jellemző általános
információkból kell kiindulni, melyet mérési korrekciók módosítanak, ezek laboratóriumi
elemzésekből, esetleg standardizált tényezőkből származnak.
Ebben az esetben a kibocsátási tényezőkből eredő bizonytalanság párosul a tevékenységre
jellemző általános adatok bizonytalanságával. Természetesen a folyamatos mérési
módszerek is rejtenek bizonytalanságot.
Az ISAE 3000 és az Unió hivatkozott irányelve iránymutatást ad a megbízás
elfogadásának szakaszairól és a lefolytatásra kerülő vizsgálatnak a lépéseiről.
22. ábra Hitelesítési folyamat

•Általános célok, követelmények
Szerződést •Az ellenőrzés határai, keretei
megelőző •Az ÜHG engedélyek ellenőrzése
szakasz
•Az ÜHG források beazonosítása
•Folyamatok, technológiák beazonosítása, megismerése
•kompetenciák felmérése

•Berendezések és folyamtok jellegének, összetettségének megismerése
Stratégiai
elemzés és •Adatkezelési rendszerek ellenőrzése
kockázat •ÜHG engedélyekhez kapcsolódó követelmények ellenőrzése
értékelés •Sezrveezti környezet felmérése
•Az ellenőrzés folyamatának tervezése

•Létesítmény felkeresése
Ellenőrzési •ÜHG adatok felülvizsgálata
folyamat •Belső ellenőrzés kontrollja
•Mintavétel

Határozat •Téves adatok azonosítása
és jelentés •Megfeleltetések ellenőrzése
készítés •Jelentés összeállítás

Hitelesítési nyilatkozat
Forrás: (PWC 2006) alapján saját ábra

A hitelesítő jelentésének célja annak megállapítása, hogy az üvegházhatású gáz
kibocsátásáról szóló jelentés „lényegi hiányosságokat” nem tartalmaz. Mint az ábrából
látható, interjúk és dokumentumok útján tárják fel a lényegesen hibás állítások kockázatát.
A vizsgálat elfogadhatóan alacsony szintre kell, hogy csökkentse a következő
kockázatokat:
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•

A létesítmény jellegéből és működéséből eredő kockázatok.

•

A belső ellenőrzési rendszer működéséből eredő kockázatok.

•

A hitelesítő és a hitelesítési tevékenységből eredő kockázatok.

A pénzügyi információk könyvvizsgálatánál a vizsgálat maga megfelelő szintű
bizonyossággal készül, de a pénzügyi információk korlátozott bizonyossággal értékelhetők,
a kibocsátási jelentések esetén mind a számítás alapú, mind a fajlagos adatokon alapuló
felmérés már egy bizonytalan eredetű adathalmaz értékeit minősítik megfelelő
bizonyossággal, elfogadhatóan alacsony kockázaton. Ennek ellenére, a kibocsátásokra
jellemző bizonytalan mérési technikák mellett is szükséges az ellenőrzés, az értékelés
ahhoz, hogy a kibocsátás-kereskedelmi rendszerek betölthessék a fenntartható jövő
megvalósíthatóságához kapcsolódó feladatukat.

IV.2.7. Magyarországi üzemeltetők és forgalmazók körében végzett empirikus
kutatás eredményei
2010 szeptembere és novembere között kérdőíves felmérést végeztem a hazai üzemeltetők
és forgalmazók között. A Nemzeti Kiosztási Lista alapján valamennyi érintett vállalkozást
megkerestem elektronikus levélben, tudattam velük a tervezett felmérés célját, és ott ahol a
NKL nem volt egyértelmű, külön kértem a kapcsolattartó elérhetőségét. E levelek 12%-a
visszaérkezett azzal, hogy a címzett ismeretlen. Ezek után minden üzemeltetőnek és
forgalmazónak elküldtem egy kérdőívet (lásd 7. Függelék), tehát a vizsgálat
reprezentatívnak tekinthető, nem történt semmilyen szűrés, válogatás. Az elküldött
kérdőívek alapján 5 válaszlevél érkezett vissza azzal, hogy a címzett ismeretlen, majd
további 6 levelet kaptam, melyben a cégvezetés tudatta, hogy már nem tartoznak a
kibocsátás-korlátozás hatálya alá (felszámolás, tevékenység szüneteltetés miatt).
A kérdőíves felmérés célja az volt, hogy adatokat, információkat gyűjtsek a hazai
érintett vállalkozások kibocsátás-csökkentő technikáiról, megismerjem a
szabályozásról alkotott véleményüket, illetve elemezni tudjam a kibocsátási egységek
tagolástani és értéktani eltéréseit.
Ahhoz, hogy statisztikailag releváns adatokhoz jussak, legalább egy száz fős mintával
kellett volna rendelkeznem. Ez gyakorlatilag kizárható volt, hisz a magyarországi
üzemeltetők összes elemszáma 182 vállalkozás, a forgalmazók (személyi számlások)
listáján 27 vállalkozás található (részletes listájuk a 8. Függelékben található). A
szakirodalom szerint az ilyen jellegű kérdőíves felmérések esetén a válaszadási
hajlandóság 7% körül mozog.
A visszaérkezett 56 válaszlevél 27%-ot jelent, a mintaszám ellenére eredményeimet
megbízhatónak tekintem, hisz a felmérésben a magyarországi teljes sokaság szerepelt. A
megbízhatóságot a felmérésben résztvevő vállalkozások egy részénél végzett mélyinterjú
tovább növelte.
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Az üzemeltetők és a forgalmazók körében végzett felmérés eredményeit a korábbi
fejezetekben bemutatott kvalitatív elemzés alátámasztására használtam. Az elvégzett
statisztikai adatelemzés során leíró statisztikai eszközöket használtam, valamint az
összefüggő értékek és adatok regressziós és korrelációs eredményeinek méréséhez a
PASWStatistic 18.0 programcsomagot hívtam segítségül. A következőkben szereplő ábrák,
statisztikák részben a saját munkám eredményei, részben e program outputjai.
Elsőként összehasonlítottam a visszaérkezett kérdőívek tevékenység szerinti megoszlását a
Nemzeti Kiosztási Listában szereplő üzemeltetők azonosított tevékenység szerinti
megoszlásával (23. ábra).

23. ábra Az elküldött és visszaérkezett kérdőívek száma

Elküldött és visszaérkezett kérdőívek száma
papírgyártás
konzervgyártás
cukorgyártás
aluminium gyártás
építőipar
ásványtermék előállítás
építőanyag gyártás
vegyi anyag gyártás
kerámia gyártás
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Az elküldött kérdőívek besorolása a NKL-ban szereplő cégnév és a beazonosított
tevékenység alapján történt, míg a visszaérkezett kérdőív I. részének 4. kérdésére
válaszolva jelölték az üzemeltetők a fontosabb tevékenységeiket a nettó árbevétel
arányában. A kérdőívek egyenkénti beazonosítása nem volt cél, anonim válaszadásra
kértem az üzemeltetőket. Egyes tevékenységek elemszáma a teljes sokaságban elenyésző,
ennek tudható be, hogy a visszaérkezett és kitöltött kérdőívek nem fedik le valamennyi
tevékenységet.
A feldolgozott kérdőívek TEÁOR szerinti megoszlását mutatja a 24. ábra.
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24. ábra Feldolgozott kérdőívek iparágak szerint

Feldolgozott kérdőívek iparágak szerint
ásványtermék
gyártás
8%
építőanyag
előállítás
3%
vegyi anyag
gyártás
11%
kerámia gyártás
11%

építőipar
3%

aluminium gyártás
3%

hőszolgáltatás
39%

villamosenergia
termelés
22%

A kérdőív II. része az üvegházhatású gázok (jelen szabályozásban a CO₂) kibocsátásához,
annak korlátozásához kapcsolódott. Korábbi megállapításaimat támasztja alá, hogy a
válaszadók 81%-a nyilatkozott úgy, hogy a kibocsátás korlátozás során kiosztott kvóták
elegendőek voltak a tevékenység változatlan folytatásához. Azok az üzemeltetők, akik nem
rendelkeztek elegendő kvótával átlagosan 9%-kal kaptak kevesebbet. Visszautalnék
Homeyer elemzésére (Homeyer 2001), miszerint a közép- és kelet-európai országok a
kiotói megállapodások idején nem rendelkeztek egy piaci alapú környezetvédelmi eszköz
működtetéséhez szükséges piacgazdasággal, illetve annak érdekében, hogy a korlátos CO₂
kibocsátás ne rontsa versenyképességüket és korlátozza gazdasági fejlődésüket,
kedvezményeket kaptak. A fő cél az volt, hogy időt hagyjanak nekik a felzárkózásra,
ezáltal olyan kedvezményeket kaptak, amely máig érezteti hatását. A nem megfelelően
megválasztott bázisév a térségben nem hogy korlátozta volna a kibocsátást, épp
ellenkezőleg, növekedésre is lehetőséget adott. A forró levegős kvótatartalék mellett az
üzemeltetők túl nagy erőfeszítések nélkül képesek voltak megfelelni az előírásoknak.
A 25. ábrán azt láthatjuk, hogy az üzemeltetők milyen stratégiát követnek vagy követnének
a kvótahiány fedezésére. Több válasz is megjelölhető volt, ennek ellenére döntő, 2/3-os
arányt képvisel a kvóták vásárlása, majd újabb majdnem 20%-ot mutat a létesítmények
közötti átcsoportosítás, nem jellemző üzemeltetőinkre a költséges és munkásabb
technológiaváltás és a JI projektekben való részvétel.
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25. ábra Kvótahiány fedezésének eszközei

Kvótahiány fedezése a vizsgált
üzemeltetőknél
kvóták vásárlása
technológia váltás
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5%
3%
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projektalapú mechanizmus
66%
kvóták átcsoportosítása a
létesítmények között

Ez utóbbit nyilván az is magyarázza, hogy a válaszadók 84%-a jelezte, hogy a vizsgált
időszakban kvóta felesleggel rendelkezett, és ezen üzemeltetők 70%-a nem is tartalékolt,
hanem a szabad kvótákat értékesítette.
A felmérés kitért az üzemeltetők befektetési stratégiájára is. Annak ellenére, hogy a
második teljesítési időszak végén járunk, igaz az a megállapítás amit Fazekas tesz korábbi
munkájában (Fazekas 2009): az EU ETS próbaidőszaki elemzését vizsgálva megállapította,
hogy a magyarországi üzemeltetők csak a megfelelésre koncentrálnak, nem veszik
figyelembe, hogy a kibocsátás-korlátozás mögött üzleti lehetőségek rejlenek, az
ingyenesen átvett egységek bevételeket generálhatnak. A válaszadók 79%-a semmiféle
befektetési tranzakciót nem folytat, az egységeket csak elszámolásra tartja. Nem veszik
figyelembe az így felmerülő haszonáldozat költséget, a felmérés során is csak a
hitelesítéshez kapcsolódó és az adminisztratív költséget jelölték meg (ezek átlagos értéke a
válaszadók között közel 3 millió Ft egy évre vonatkozóan). Itt érdemel említést Ellermann
tanulmánya (Ellerman 2005), melyben igazolja, hogy a hitelesítéshez kapcsolódó
megfelelési követelmények költségei meghaladják a kereskedésből származó hozamokat.
A felmérés kitért a hitelesítési folyamat eredményeire is. A magyarországi üzemeltetők egy kivételével – teljes mértékben elégedettek voltak a hitelesítő tevékenységével az
elmúlt időszakokban. Ez abból fakadhat, hogy az állami ellenőrzési feladat piacosításával a
folyamat hatékonyabb és gyorsabb. Valamennyi válaszadó 5%-tól kevesebb regisztrált
eltérést jelölt meg. Ez több mint elgondolkodtató, figyelembe véve a próbaidőszaki
tapasztalatokat, amikor is jelentős különbségeket regisztráltak (Láng, Kiss és Bagi 2006).
A hitelesítő ellenőrzi az alkalmazott nyomon követési rendszert, a szervezet kibocsátási
engedélyét, majd számszaki elemzést és az adatok megfelelősségét is ellenőrzik. A
hitelesítők stratégiai elemzést, folyamatelemzést, kockázatkezelést is folytatnak mielőtt a
jelentéstételt ellenőriznék (Deloitte 2007).
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A kérdőív számomra legfontosabb adatait a III. fejezet tartalmazz, melyben a
beszámolóban szereplő adatokra kérdeztem rá, illetve informálódtam az alkalmazott
számviteli előírásokról, könyvvizsgálati kötelezettségről.
A válaszadók 75%-a csak a Számviteli törvény szerint készíti beszámolóját, 19%-uk az
IFRS-ek szerit is beszámol, az egyéb előírások között a US GAAP és az osztrák nemzeti
szabályok is megjelennek (26. ábra).

26. ábra Az alkalmazott szabályrendszer

Az alkalmazott szabályrendszer
Sztv. szerint

Sztv. és IFRS szerint

Sztv. és más

6%
19%

75%

A következő két ábra a magyarországi jogszabályi környezet hiányosságaira és ezáltal az
üzemeltetők bizonytalanságára hívja fel a figyelmet. A válaszadók nagyjából kétharmada
készletként sorolja be a kibocsátási egységeket, de gyakorlatilag nem tesz különbséget
köztük aszerint, hogy a készlet kibocsátás fedezetét szolgálja vagy tartalékolási, befektetési
célból van az üzemeltetőnél. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy a
válaszadók 14%-a egyáltalán nem szerepelteti az egységeket a beszámolóban.
Ha a besorolás mellett megvizsgáljuk az értékelésre vonatkozó válaszokat, még inkább
igazolódik a bizonytalanság. A válaszadók 33%-a választja a bekerülési értéket, nagyjából
ugyanennyien értékelnek valós értéken vagy alkalmazzák az értékhelyesbítés módszerét.
Nyilvánvaló, hogy a nemzetközi előírások korábbi változatának hatása és a magyar
számviteli előírások keverednek az üzemeltetők pénzügyi kimutatásaiban. A kirajzolódó
kép még inkább elgondolkodtató, ha figyelembe vesszük, hogy valamennyi válaszadó
cégnél működik könyvvizsgáló.
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27. ábra Számviteli törvény szerinti besorolások

Számviteli törvény szerinti besorolások
Immateriális

Készlet

14%

Nem könyveli

14%

72%

28. ábra Alkalmazott értékelési módok

Alkalmazott értékelési módok a számviteli
törvény szerint

33%

36%

Bekerülési érték
Bekerülési érték
értékhelyesbítéssel
Valós érték

31%

Külön megvizsgáltam, hogy a készletként besorolt eszközök esetén az üzemeltetők milyen
értékelési módot választanak. A magyar számviteli előírások alapján a készleteket
bekerülési értéken kell értékelni. Ennek ellenére a válaszadók kevesebb, mint fele választja
ezt az értékelést, ehelyett értékhelyesbítéssel és valós értékkel dolgozik.
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29. ábra A készletként besorolt emissziós jogok értékelése

A készletként besorolt emissziós jogok
értékelése
19%
Bekerülési érték
42%
Bekerülési érték
értékhelyesbítéssel
Valós érték

39%

Az IFRS-ek szerinti besorolásra (30. ábra) nyilvánvaló hatása van a magyar
szabályozásnak. Várakozásaim nem igazolódtak be, amikor a hazai vállalkozások körében
arra számítottam, hogy a visszavont értelmezés (IFRIC 3) lesz nagyobb hatással a
besorolásra. Ennek ellentmondva azon üzemeltetők többsége, akik IFRS-ek szerint is
készítenek beszámolót, készletként sorolják be az egységeket. Az alkalmazott értékelési
modell (31. ábra) is hibás, hisz a magyarországi üzemeltetők gyakorlatilag ingyenesen
jutnak kibocsátási egységekhez, ennek megfelelően a valós érték alkalmazása lenne a
megfelelő.

30. ábra Az emissziós jogok IFRS-ek szerinti besorolása

IFRS-ek szerinti besorolás
Immateriális

Készlet
15%

Nem könyveli
23%

62%
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31. ábra Az alkalmazott értékelési modellek az IFRS-ek alapján

Alkalmazott értékelési modellek az IFRS-ek
alapján
Bekerülési érték modell

Valós érték modell

44%
56%

Az elemzések során fontosnak ítéltem annak vizsgálatát, hogy az egyes tényezők választása
között mennyire szoros a kapcsolat. A Pearson-féle korrelációs együtthatót alkalmaztam
ennek mérésére.
Az elemzés tervezésénél úgy gondoltam, hogy nyilvánvaló kapcsolatot tudok kimutatni a
pénzügyi beszámolás módja és a tagolástani, illetve értéktani besorolások között. Ilyen
kapcsolat vizsgálatát terveztem elvégezni a könyvvizsgálat és a besorolások között. Ez
utóbbi értelmetlenné vált, mivel valamennyi válaszadó könyvvizsgálatra kötelezett.
Az üzemeltetők között végzett felmérés eredményeit igazolja vissza az, hogy a beszámoló
készítésénél alkalmazott szabályrendszer és a számviteli törvény szerinti besorolás módja
között gyenge kapcsolat mutatható ki (6. táblázat).
6. táblázat Korreláció 1.
Correlations
Beszámoló
Beszámoló

Pearson Correlation

Sztv

1

Sig. (2-tailed)
N
Sztv

,029
36

36

*

1

Pearson Correlation

,365

Sig. (2-tailed)

,029

N

*

,365

36

36

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Az eredmény ismeretében kérdésessé vált, hogy vajon van-e kimutatható kapcsolat a hazai
beszámolóban történő besorolás és az IFRS-ek alapján készített beszámolóban történő
besorolás között. Ugyanígy vizsgáltam, hogy a kétféle szabályrendszer együttes
alkalmazása
az értékelési modell esetén hat e egymásra.
A 7. és a 8. táblázatból jól látható, hogy a kétféle szabályrendszer szerint is dolgozó
válaszadók eredményei mérsékelten erős kapcsolatra utalnak.
7. táblázat Korreláció 2.
Correlations
magyar
magyar

Pearson Correlation

nemzetközi
1

,505

Sig. (2-tailed)

,078

N
nemzetközi

13

13

Pearson Correlation

,505

1

Sig. (2-tailed)

,078

N

13

13

8. táblázat Regresszió
Correlations
magyar_ért
magyar_ért

Pearson Correlation

nemzetközi_ért

1

Sig. (2-tailed)

,025

N
nemzetközi_ért

*

,696

12

10

*

1

Pearson Correlation

,696

Sig. (2-tailed)

,025

N

10

10

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Regressziós kapcsolatot is vizsgáltam a besorolásra és a beszámolóra vonatkozó adatok
között. Korábbi megállapításaimat támasztja alá a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó
adatok tekintetében, hogy a számviteli politika tagolástani és értéktani változói nem állnak
kapcsolatban sem azzal, hogy a vállalkozás milyen szabályrendszer szerint készíti
beszámolóját, sem azzal, hogy készít-e konszolidált beszámolót (ekkor egy másik
vállalkozás szabályrendszere is meghatározó kell legyen), sőt a tagolástani és értéktani
változók egymástól is függetlenek. Az r² determinációs együttható egyik esetben sem érte
el 0,5-öt, tehát nem volt kimutatható kapcsolat a tényezők között.
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A forgalmazók körében végzett felmérésem korlátozottan volt eredményes. Ennek oka,
hogy a Nemzeti Kiosztási Listában szereplő forgalmazóként megjelenő 27 vállalkozás
közül mindössze néhány foglalkozik ténylegesen forgalmazással, befektetéssel. Statisztikai
elemzésük könnyen beazonosíthatóvá tenné Őket, ezért a mért eredményeket nem teszem
közzé. Mindössze azt jegyzem meg, hogy a kibocsátási egységek besorolása és értékelése
náluk is keveredést mutat. Forgalmazónak, befektetőnek nem lenne szabad az egységeket
vagyoni értékű jogként megjeleníteni, a felmérés ennek ellenkezőjét mutatja.
A kérdőív utolsó részében arra kértem mind az üzemeltető, mind pedig a forgalmazó
vállalkozások képviselőit, hogy egy ötfokozatú skálán minősítsék a szabályozási rendszert.
Három területre koncentráltam: a kibocsátás-korlátozásra, a pénzügyi beszámoló
készítésére a magyar és a nemzetközi szabályok szerint. Mindhárom területnél többféle
szempont alapján kértem, hogy minősítsenek. Az eredmények alapján az üzemeltetők
nincsenek megelégedve a jogszabályok egyértelműségével, a tájékoztatással, a különböző
engedélyezési folyamatokkal. Mindhárom terület 3 körüli minősítést kapott (32. ábra).
32. ábra A magyarországi szabályozási rendszer minősítése

A magyarországi szabályozási rendszer
minősítése

kibocsátás-korlátozás
pénzügyi beszámoló a
magyar szabályok szerint
pénzügyi beszámoló az
IFRS-ek szerint
1

2

3

4

5
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V. A KUTATÁS TOVÁBBI IRÁNYAI

Disszertációmban az emisszió szabályozás során létrehozott termelési tényezőt, az
emissziós kvótát vizsgáltam. Elemeztem azonosításának, mérésének lehetőségeit, és
megfogalmaztam olyan javaslatokat is, amelyek figyelembe veszik az éghajlatváltozásból
eredő társadalmi felelősségvállalás kérdéseit is.
Az emissziós kvóta mint termelési tényező szűkös jószággá vált, ebből a szűkösségből,
keresletből érték származik, vagyis az emisszió joga értékkel bíró járadékot eredményező
eszközként azonosítható.
A kibocsátáshoz kapcsolódó jogosultságok az állam tulajdonában vannak, ezekkel jól vagy
rosszul gazdálkodhat, mellyel hatása lesz a természeti környezetre, illetve erőforrásokat
teremthet annak megóvására. A szabályozás során értéket rendel egy korlátlanul
rendelkezésre álló természeti erőforráshoz azáltal, hogy az annak minőségét nagyban
befolyásoló üvegházhatású gáz ki nem bocsátott egységei elidegeníthető eszközzé válnak.
A kibocsátási jogok kereskedelme mellett fontos cél a szennyező létesítmények
technológiaváltása. A későbbiekben az így létrejövő beruházásokhoz kapcsolódóan
elemezni lehet a megvalósítás költségét, majd ez összevethető a kibocsátási jogok
prognosztizálható árával. A piacok hatékony működése esetén külön kutatási
területet jelenthet ezeknek az áraknak az alakulását befolyásoló tényezők azonosítása,
hatásuk megbízható mérése.
Az emissziós kvóták számviteli leképezése, megbízható mérése elengedhetetlen nemcsak a
kibővült vállalati vagyon valós és megbízható értékének megállapításához, de nagyban
támogatja a környezetvédelmi szabályozás működését. Az emissziós jog azáltal válhat az
éghajlatváltozás megállításának hatékony eszközévé, hogy értékét a piac és a társadalom
közösen határozza meg.
Az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszere jó irányba mutat. Az ingyenesen
kiosztott egységek fokozatos csökkentésével elérhető, hogy ez a környezet-gazdaságtani
szabályzó is beépüljön a szervezetek mindennapi életébe, majd a vállalkozás vezetői
felismerjék, hogy a fenntarthatatlan termelési folyamatok nemcsak a gazdasági szervezet
egészének átsruktúrálását követelik meg, hanem az egyének, majd a csoportok viselkedési
paramétereinek változását is szükségessé teszik. Amennyiben az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentése fontos cél a szervezet számára ezt folyamatosan
kommunikálni kell az egyének – mind az alkalmazottak, mind a vásárlók – felé. A cél
eléréséhez használt eszközök és technikák ismertetésén túl fontos azok hatásainak
bemutatása, melynek következtében a természeti környezet védelme az egyén, a
munkavállaló mindennapjaiba is fokozatosan beépülhet. Aizen szerint (Aizen 2002) a
viselkedésre irányuló attitűdöt elsősorban a viselkedések várható kimenetelével
kapcsolatos fő elképzelések alakítják, másrészt azonban a viselkedés formálódása a
szervezet,
de
a
társadalom
tagjaiban
csoportnyomás
eredménye
is.
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1. SZÁMÚ FÜGGELÉK - Glosszárium
Idegen szavak, kifejezések jegyzéke

AAU - Assigned Amount Units: Megállapított Kibocsátási Egységek – a Kiotói
Jegyzőkönyv alapján az egyes országok által elszámolható egységek.
ACESA – American Clean Energy and Security Act: az amerikai képviselőház által
2009. június 26-án elfogadott átfogó nemzeti éghajlatvédelmi és energiafelhasználást
ésszerűsítő törvényjavaslat.
Activities Implemented Jointly (AIJ): Az Együttes Megvalósítás projektek kísérleti
fázisa, amely során a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez nem
keletkeznek kibocsátási jogok.
BAT - Best Available Techniques: Elérhető Legjobb Technológia
B függelék (Annex B): A Kiotói Jegyzőkönyv B függeléke, melyben az emissziós
határértéket vállaló országok és azok vállalásai szerepelnek.
Befogadó ország: Az az ország, amely egyik üzemeltetője az Együttes Megvalósítás
projekt keretében emisszió csökkentést hajt végre.
Cap and Trade: „Plafon és Kereskedelem” program, célja
CDM: ld. Tiszta Fejlesztési Mechanizmus
CER - Certified Emission Reduction : Igazolt kibocsátás-csökkentési kvóta, CDM
projektek által megvalósult kibocsátás-csökkentések ellenértéke.
CFI – Carbon Financial Instrument: Szén-dioxid pénzügyi eszköz – a Chicago-i
Klímatőzsde (Chicago Climate Exchange) elszámolási egysége, mellyel határidős és
opciós szerződések köthetők. Az elszámolási egységgel lehet részt venni az önkéntes, de
jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalást generáló
kibocsátás-kereskedelmi
programban. A CFI elszámolható az Egyesült Államokban 2013-tól életbe lépő
kibocsátás-kereskedelmi programban.
Chicago Climate Exchange: Chicagó-i klímatőzsde
Clen Air Act Amendments, CAAA: Az Egyesült Államokban 1990-ben elfogadott és
hatályba lépett Tiszta Levegő Törvény.
CO₂ – Szén-dioxid: A Kiotói Jegyzőkönyvben felsorolt üvegházhatású gázok egyike. GWP
értéke 1. Egy tonna szénkibocsátás 3,67 tonna szén-dioxid kibocsátással egyenértékű,
ennyi szén-dioxiddal együtt távozik 1 t szén.
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COP: ld. Részesek Konferenciája
ECCP – European Climate Change Programme: az Európai Éghajlatváltozási Politika
ECX – European Climate Exchange: Európai Klímatőzsde
EEX – European Energy Exchange: Európai Energiatőzsde
Együttes Megvalósítás (EM), Joint Implementation (JI): Két kibocsátási határértékkel
rendelkező ország, illetve üzemeltetőik között zajlik. Az egyik ország, vagy az általa
meghatalmazott jogi személy éghajlatvédelmi beruházást hajt végre a másik országban,
amiért a beruházás következtében keletkező kibocsátási jogok (kibocsátás csökkentési
egységek) egy részét vagy egészét megkapja.
EK: ld. emissziós jogok kereskedelme
Első teljesítési időszak: 2008 és 2012 közötti időszak, azaz az első olyan periódus, melyre
emissziós határértékeket vállaltak a Kiotói Jegyzőkönyv B függelékében felsorolt országok.
Emerging Issues Task Force (EITF): Felmerülő kérdések Munkacsoportja 1984-ben
alakult szervezet, melynek célja segíteni a FASB munkáját a pénzügyi kimutatások
összeállításánál felmerülő speciális kérdések megválaszolásával, megoldásával.
Emission Reduction Unit (ERU): ld. kibocsátás csökkentési egység
Emissziós jog vagy kibocsátási jog (emission right): A Kiotói Jegyzőkönyvbe foglalt
üvegházhatású gázok korlátozott mennyiségének kibocsátására szóló jogosultság.
Emissziós jogok kereskedelme, EK (emission trade, ET): A Kiotói Jegyzőkönyv szerint
kibocsátási határértékkel rendelkező országok, illetve az országok által meghatározott
források közötti, emissziós jogokra vonatkozó adásvételi ügyletek rendszere.
Energy Service Company, ESCO: energiahatékonyságot javító beruházásokat tervező,
kivitelező és finanszírozó vállalkozások összefoglaló neve.
EUA – European Union Allowance: az EU ETS elszámolási egysége.
EU – ETS - European Union Emission Trading Scheme: az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszere.
Environmental Protection
Környezetvédelmi Hivatala

Agency

(EPA):

Az

Amerikai

Egyesült

Államok

FASB – Financial Accounting Standards Board: Az Egyesült Államok Pénzügyi
Számviteli Standard Testülete.
Federal Energy Regulatory Comission, FERC: Szövetségi Energetikai Szabályozó
Bizottság az Egyesült Államokban.
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FIFO – Fist In, First Out: adatok, mennyiségek feldolgozási módszere, amely a
beérkezési sorrendet követi.
Forgalmi Jegyzék: A 2005. évi XV. törvény (Üht.) szerint a nemzeti forgalmi jegyzék a
kiotói egységek kiadásának, átruházásának, törlésének nyilvántartását látja el.
GHG: ld. üvegházhatású gázok
Globális felmelegedési potenciál (Global Warming Potential, GWP): megmutatja, hogy
adott üvegházhatású gázból 1 tonna hány tonna szén-dioxiddal egyenértékű az
üvegházhatást tekintve.
IASB – International Accounting Standards Board: Nemzetközi Számviteli Standard
Testület.
IETA - International Emissions Trading Association: Nemzetközi Kibocsátáskereskedelmi Szövetség
IFRIC – International Financial Reporting Interpretations Committee: Nemzetközi
Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság – az IASB értelmezési testülete.
IFRS – International Financial Reporting Standards: Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change: az ENSZ éghajlatváltozással
foglalkozó kormányközi testülete, amely az éghajlatváltozás természettudományi
hátteréről, s annak környezeti, társadalmi, és gazdasági hatásairól készít elemzéseket.
IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control: Az Európai Unió Integrált
Szennyezés-megelőzési és Ellenőrzési szabályozása (96/61/EC)
JI: ld. Együttes Megvalósítás
Kibocsátás csökkentési egységek, ERU (emission reduction unit): az Együttes
Megvalósítás keretében előállítható kibocsátási jogok elnevezése.
Kibocsátási jog: ld. emissziós jog
IASB - International Accounting Standard Board: Nemzetközi Számviteli Standard
Testület
IETA - International Emissions Trading Association: Nemzetközi Emissziókereskedelmi Szövetség
IFRIC - International Finanacial Reporting Interpretation Committee: Nemzetközi
Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság
N₂O – dinitrogén – oxid: a Kiotói Jegyzőkönyvben felsorolt üvegházhatású gázok egyike.
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NKT – Nemzeti Kiosztási Terv: az üzemeltetők részére juttatott kibocsátási egységek
kormányrendeletben történő kihirdetése.
NGAC – NSW Greenhouse Abatement Certificate: Új-Dé-Wales állam üvegházhatás
csökkentési tanúsítványa, azaz a kialakulóban lévő ausztrál kibocsátás-kereskedelmi
program elszámolási egysége.
NZU – New Zealand Unit: Az Új-Zélandi kibocsátás-kereskedelmi rendszer elszámolási
egysége.
Nyelő: a CO₂ biomasszában történő megkötése esetén a CO₂-t megkötő közeg (pl. erdő).
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development: Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
Regiszter: ez az intézmény tartja nyilván – számlavezetőként – a kibocsátási jogokat, ezek
tranzakcióit, és a jogok tulajdonosait.
Részes (Party): általában a UNFCCC-t aláíró ország, de jelenthet olyan országot is, amely
a Kiotói Jegyzőkönyvet ratifikálta, illetve ahhoz csatlakozott.
Részesek Konferenciája (Conference of Parties, COP): a UNFCCC keretében évente
rendezett konferencia.
RMU – Removal Unit: Eltávolítási egység – A Kiotói Jegyzőkönyv 3.cikk 3. bekezdése
értelmében a földhasználat, földhasználat-változás, erdőgazdálkodás során a nyelők szerint
számított kibocsátási egység. Országon belül lehet vele kereskedni, és felhasználható a
kibocsátási kötelezettség teljesítésekor 2008-tól.
Rugalmassági mechanizmusok: a Kiotói Jegyzőkönyvbe foglalt három mechanizmus
(emisszió kereskedelem, együttes megvalósítás, tisztafejlesztési mechanizmus) összefoglaló
elnevezése.
Sztv – Számviteli Törvény: a 2000. évi C. törvény a számvitelről
Tiszta fejlesztési mechanizmus (Clean Development Mechanism, CDM): egy
kibocsátási határértékkel rendelkező ország, egy ilyen kötelezettséggel nem rendelkező
fejlődő országban hajt végre éghajlatvédelmi beruházást, és ezért kibocsátási jogokat
szerez.
UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change: az ENSZ
éghajlatváltozási keretegyezménye.
US GAAP – United States Generally Accepted Accounting Principles – Az Egyesült
Államokban alkalmazott számviteli szabályok gyűjteménye.
Üvegházhatású gázok, ÜHG (greenhouse gases, GHG): a Kiotói Jegyzőkönyv által
szabályozott hatféle gáz összessége : CO2 – szén-dioxid, CN4 – metán, N2O – dinitrogén-
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oxid, PFC-k – perfluorkarbonok, HFC-k – fluorozott szénhidrogének, SF6 – kénhexafluorid. Kibocsátásaik a GWP segítségével mérhető össze.
VER – Voluntary Emissions Reductions : Önkéntes, vagy hitelesített kibocsátáscsökkentés .
Verifikáció: a keletkezett kibocsátási jogok igazolása, hitelesítése, annak elismerése, hogy
tényleges és egyenlő mennyiségű fizikai kibocsátás csökkentés áll a jog mögött.
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2. SZÁMÚ FÜGGELÉK - Az Éghajlatváltozás megállítását célzó nemzetközi
összefogás mérföldkövei

1988. : Az ENSZ és a WMO létrehozza az Éghajlatváltozási Kormányközi Testületet
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).
1992: Rio de Janeiro-ban az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencia keretében
elfogadják az Éghajlatváltozási Keretegyezményt (United Nations Framework
Convention on Climate Change, UNFCCC).
1994. március 21.: Életbe lép az Egyesült nemzetek Éghajlatváltozásról szóló
keretegyezménye.
1997. december: Aláírják a Kiotói egyezményt, ami globálisan 5,2 százalékkal
csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátást a 2008-2012-es időszak alatt.
2002. május 31: Az Európai Közösség és annak tagállamai megerősítik a Kiotói
Egyezményt.
2003. október. 25.: Életbe lép 2003/87/EK irányelv, ami a szabályozni kívánt
kibocsátok meghatározásával keretet ad az EU ETS rendszernek.
2004. október 27: Az Európai Parlament elfogadja a 2003/87/EK irányelvet módosító
2004/101/EK irányelvet.
2004. december 6-17.: Konferencia Buenos Airesben, Argentínában az üvegházhatású
gázok további csökkentéséről.
2005. február 16.: Az Egyesült Államok nélkül életbe lép a Kiotói jegyzőkönyv.
2005-2007: Az első kereskedési időszak.
2006: Az EU elkészíti a 2005. január 1. és április 30. közötti kereskedelmi időszakra
vonatkozó technikai jelentését, amelyben a rendszer tagállami szintű megvalósulását
vizsgálja.
2007. március 9.: Az Európai Unió tagállamai megállapodtak abban, hogy 2020-ra 20
százalékkal csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását.
2007. május: Megkezdődnek a tárgyalások a Kiotói megállapodás követő egyezmény
létrehozására.
2007. december 3-14.: A klímaváltozás elleni új egyezményről szóló tárgyalások
Balin.
2008-2012: Második Kereskedési időszak.
2008. december 1-12.: Az A lengyelországi Poznanban éghajlatváltozási találkozót
tartanak. Meghatározzák a hosszú távú kibocsátási célokat.
2008. december 17.: Az Európai Parlament plenáris ülésen szavaz az energia- és
klímacsomagról.
2009. augusztus 31-szeptember 4.: Éghajlatváltozási világkonferencia.
2009. december: Koppenhágai éghajlati konferencia (COP 15), az ENSZ 2012 utáni
időszakra vonatkozó éghajlatpolitikai hálózatának megvitatása.
2010. december: Cancún Klímakonferencia
2013-2020: Harmadik kereskedési időszak.
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3. SZÁMÚ FÜGGELÉK - A meglévő és tervezett kibocsátás-kereskedelmi
rendszerek főbb jellemzői
(2009. márciusi adatok alapján)

Középtávú és
hosszútávú célok

Kibocsátás
plafon

Hatály

Jogosultságok
kiosztása

Meglévő kereskedelmi
rendszerek

Egyesült Államok

Ausztrália

· 6%-os csökkentés 20082012 között az 1990-es
szinthez képest
· 20%-os csökkentés
2020-ig
· 30%-os csökkentés az új
megállapodás
tervezetében 2012 után
· 60-80%-os csökkentés
2050-ig
· Nemzeti plafonok,
átlagosan 2080 MtCO2
évente
· 2013-tól EU szintű
összkvóta :
1750 MtCO2 2020-ig
· CO2 eredetileg
· N2O és PFCs 2013-tól
· Villamos energia,
olajfinomítók,
kokszolókemencék, fém,
érc, acél, cement, üveg,
kerámia, papír ipar
· Légi közlekedés 2012től
· 2013-tól kiterjesztés a
petrolkémiai
termékekre, ammónia és
alumínium termelésre
· N2O kibocsátást
előidéző ágazatokra
Jelenleg több, mint
10 000 létesítmény az
energetika és az ipar
területén, melyek a CO2
kibocsátás 40%-áért
felelősek

· 3%-os csökkentés a
2005-ös szinthez képest
2012-re
· 20%-so csökkentés
2020-ra
· 42%-os csökkentés
2030-ra
· 83%-os csökkentés
2050-re

· Kezdés 2011 július
· 5-15%-os csökkentés a
2000-es szinthez képest
2020-ra
· 60%-os csökkentés
2050-re

· 2012: 7,042 MtCO2
· 2020: 5.808 MtCO2
· 2030: 3,049 MtCO2
· 2050: 1,234 MtCO2

Még nincs
meghatározva

Az összes ÜHG

Az összes ÜHG

· 2005-07 között 5%
árverésen, a többi
ingyenesen
· 2008-12 között 10%
árverésen, a többi
ingyenesen

· Ipari folyamatok
kibocsátása, helyhez
kötött energia
szolgáltatás,
közlekedés,
hulladékkezelés
· 2015-től esetleg a
mezőgazdaságra is
kiterjesztve

Az amerikai
üvegházhatást okozó
gázok 85%-át fedi le a
szabályozás, valamint
az összes fosszilis
tüzelőanyagok miatti
kibocsátást.
Még nem
meghatározott

Ausztrália
kibocsátásának 75%-át
fedi le a tervezett
szabályozás.

Átmenetileg
adminisztratív úton
történik a kiosztás, a
későbbiek még nem
meghatározottak.
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Tartalékolás és
átadás

Árplafon
Egyéb ár
ellenőrzési
mechanizmus

Beszámítás
(egyéb széndioxid egységek)

· 2013-20 között a cél
100% árverés, de az
energetika mentességet
kapna, valamint a
kiosztás függne az állam
egy főre jutó GDP-jétől
Az egyes elszámolási
időszakokban a
tartalékolás
megengedett
nincs
Ha a piaci viszonyok
igénylik, a tagállamok
nagyobb részt is
árverésre bocsáthatnak,
illetve az új belépők
tartalékát is eladhatják.
· CDM és JI megengedett
· Hazai JI egységek, igen
· Kiotói egységek,nem
· EU tagállamokban
megvalósult projektek

Mennyiségi korlátozás
maximum 13.5%, de
tagállamonként
különböző

Megfelelés,
végrehajtás
szankciói
REDD
rendelkezések
Egyéb
rendelkezések

Minőségi korlátozás –
nem nukleáris egységek
elszámolhatóak, nyelők
és vízienergiából
származó egységek
· Első teljesítési időszak
40 euró/tCO2e
· Második teljesítési
időszak 100 euró/tCO2e
Nem tartalmazza

· Az összes egység 5%-a
fenntartva az „új
belépőknek”
· CCS állami támogatása
az új belépők
tartalékából

· Tartalékolás √
· 1-5 év között az
átadás is megengedett

· Tartalékolás √
· Legfeljebb 5% adható
át a következő évre

nem eldöntött

40 AU$, 5 évig a
rendszer indulásától
Az engedélyek nem
elidegeníthetők, csak az
ötéves felmondási idő
után.

Stratégiai tartalék, ha
az árverési árak túl
magasak lennének

· Fejlődő országokban
megvalósult projektek
egységei
· Belföldi projektek
egységei, amennyiben
azok 2009. január 1-je
után valósultak meg
Mennyiségi korlátozás
a beszámításra, a
figyelembevehető
egységek 50%- a
nemzetközi, 50%-a
hazai

Beszámítás azokból a
szektorokból, melyek
kibocsátási egységgel
nem fedezettek, a
mezőgazdaságból 2013tól

Még nem
meghatározott

Pénzügyi szankció és a
fennálló kötelezettség
teljesítése az egységek
nagyságától függ
Nem tartalmazza

Nemzetközi REDD
projektek szerepelnek a
tervezetben

2,15 milliárd AU$
Éghajlatváltozási
Működési Alap segíti 5
éven keresztül a
vállalkozásokat, a
szervezeteket, a
régiókat
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4. SZÁMÚ FÜGGELÉK - Magyarországon nyilvántartásba vett és regisztrált Együttes Végrehajtási projektek listája
(forrás: www. http://klima.kvvm.hu/index.php?id=18 )

Projekt tulajdonos

Támogató
Nyilatkozat

Jóváhagy
ó
Nyilatkoz
at

AES Borsod

ERUPT (Hollandia)

kiadva

kiadva

biomassza-tüzelés

Kazincbarcika

Bakonyi Erőmű

ERUPT (Hollandia)

kiadva

kiadva

biomassza-tüzelés

Ajka

biogáz-hasznosítás

Nyírbátor

Projekt szállító
1
2
3
4
5

BÁTORTRADE
ENVIROINVEST
MÁV

kiadva

Projekt típusa

Japán

kiadva

kiadva

hévizeket kísérő metán
hasznosítása

8 helyszín

Mitsubishi C. (Japán)

kiadva

kiadva

energiahatékonyság
javítása

81 helyszín

ERUPT (Hollandia)

kiadva

függőben

PCF (Világbank)

kiadva

kiadva

ERUPT (Hollandia)

6
GREEN PARTNERS, BGP Eng. BV
7
8

PANNONPOWER Rt.
Framex Bioenergia Kft.

Projekt helyszíne

depónia-gáz hasznosítása

Pécs, Baja,
Nagykanizsa, Orosháza

biomassza-tüzelés

Pécs

kiadva

biogáz-hasznosítás

Sajóbábony

General Electrics

kiadva

kapcsolt energiatermelés

Salgótarján

ERUPT (Hollandia)

kiadva

kapcsolt energiatermelés

Szeged

kapcsolt energia-termelés
és termálvíz-hasznosítás

Szombathely

9
Független Energia-term. Központ
10

11
12

SZEGEDI Hőszolg. Kft –
Démász/BKZ
Szombathely Távhfűtő Kft.
Vértesi Erőmű

PCF (Világbank)
ERUPT (Hollandia)

kiadva

kiadva

biomassza-tüzelés

Tatabánya
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13
14
15
16
17
18

EETEK Kft

22

26
27

depónia-gáz hasznosítása

Gyöngyös,Göd
Salgótarján

depónia-gáz hasznosítása

Nyíregyháza-Oros

kiadva

Osztrák kormány

kiadva

Alberirsai Szélerőmű Kft.

ERUPT (Hollandia)

kiadva

Pálhalmai Agrospeciál Kft

Osztrák kormány

kiadva

ERUPT (Hollandia)

kiadva

szélenergia

Puszta-szabolcs

Osztrák kormány

kiadva

szélenergia

Sopronkövesd

ERUPT (Hollandia)

kiadva

Exim-Invest Biogáz Kft.

Eurowind Hungary Kft.

Debreceni Vízmű Rt.
Callis CRt.

kiadva

szélenergia
kiadva

kiadva

ERUPT (Hollandia)

biogáz-hasznosítás

Albertirsa, Ceglédbercel
Pálhalma

biomassza-tüzelés

Balatonfűzfő

biogáz-hasznosítás

Debrecen

Osztrák kormány

kiadva

szélenergia

Tét

Osztrák kormány

kiadva

szélenergia

Kimle

Osztrák kormány

kiadva

szélenergia

Károlyháza

Kaptár "B" Energetika Kft.

Osztrák kormány

kiadva

szélenergia

Kisigmánd

E.ON Hungária Rt.

Osztrák kormány

kiadva

kiadva

szélenergia

Rácalmás

E.ON Hungária Rt.

Osztrák kormány

kiadva

kiadva

szélenergia

Kimle

Osztrák kormány

kiadva

kiadva

szélenergia

Ostffyasszonyfa

ELSAM Kraft A/S (DK)

kiadva

kiadva

biomassza-tüzelés

23 Callis Rt.
24
Kaptár "B" Energetika Kft.
25

almásfüzitői erőmű

ERUPT (Hollandia)

19 Hungarowind
20
Füzfői Erőmű Rt.
21

tüzelőanyagváltás olajról
gázra

Euroinvest Rt. – Füzitő GM Kft.

28 Pannónia Szél Kft.
29
Liget Bioenergia Művek Kft.
30 Callis Rt.
31
Nitrogénművek Rt.
32 EETEK

Osztrák kormány
több projekt-tulajdonos

szélenergia
kiadva

kiadva

Nyíradony - Szakony
Ikervár

savüzemi N2O kibocsátás
csökk.

Pétfürdő

szélenergia

Hárskút
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33
34

Geogas Kft.
Gas Feld Kft.

hévizeket kísérő metán
hasznosítása
meddő CH-kutak CH4-kib.
csökk.

kiadva
InterPower Co. (CDN)

35 e-Wind Kft.
36 e-Wind Kft.
37
Szélerőmű Park Kisfalud Kft.
38
39

Nitrogénművek ZRt.

kiadva

Euro Green Energy Kft.

42

43
44
45

szélenergia

Kisfalud

N2O csökkentés
katalizátorral

Pétfürdő

erdő telepítés

Zirc - Olaszfalu
Szolnok
10 helyszín

Precíz Építőipari és Kereskedelmi
Kft.

szélenergia

BHD Hőerőmű Kft.

szalma tüzelésű erőmű

Szerencs

bezárt lerakó depónia-gáz
hasznosítása

Debrecen

Civis Biogáz Kft.
Dunatec GmbH.

46 MOL Nyrt.
47
Claro-Tiszabezdéd
48

Dáka
Felpéc

biomassza hasznosítás
kiadva

46 helyszín

szélenergia
szélenergia

szélenergia

40 My-Tech Kft.
41 Klímafa Kft.

26 helyszín

CEZ a.s.

kiadva

kiadva

biogáz
geotermikus energia

Csetény,
Bakonycsernye

Orosháza, Somogyszob
2 helyszín

fatüzelésű erőmű

Tiszabezdéd

Aufwind Schmack GmbH

geotermikus energia

Heves megye

Aufwind Schmack GmbH

biogáz üzem

Zempléni Villamosenergia
Termelő Zrt.

biomassza hasznosítás

49

Szarvas,
Somodorpuszta,
Lajosmizse

50
Károlyfalva

176

Függelék
51
Kaposvári Városgazdélkodási Rt.
52 EnviTec Biogas Dél-kelet Európa
Kft.
53 AEES Kft.
54
55

Kaposvár

biogáz hasznosítás

több helyszín

Zöld Kormányzati Negyed

Baja Hőerőmű Kft.

biomassza tüzelésű
kiserőmű

Kalocsa Hőerőmű Kft.

szalma tüzelésű erőmű

Sekab Bioenergy Hungary Ltd.

bioetanol gyárak
energiaigényenek ellátasa
biomassza erőművekkel

Denso Manufacturing Hungary
Ltd.

energiahatékonyság
javítása

56

57

biogáz, depóniagáz

58 B-S Energia Tervező és Beruházó
Kft.

szélenergia

59
Társ-Invest Kft.
60

Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt.

61 Biogáz Unió Zrt
62

Társ-Invest Kft.

Central-European Carbon-Energy AG.
(Liechtenstein)

kiadva

kiadva

bezárt lerakó depónia-gáz
hasznosítása

Budapest
Baja
Kalocsa
5 helyszín

Székesfehérvár
Levél
Aszód, Balassagyarmat,
Dunaújváros,
Fehérgyarmat, Gödöllő,
Mátészalka, Vác

kiadva

hulladéklerakó depóniagáz hasznosítása

Pusztazámor

kiadva

biogáz hasznosítás

több helyszín

kiadva

bezárt lerakó depónia-gáz
hasznosítása

Salgótarján, Eger

megvalósul illetve már megvalósult
nem valósul meg
még nem biztos, hogy megvalósul
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5.

SZÁMÚ FÜGGELÉK - A 2003/87 EK Irányelv elfogadása után létrejövő szabályzók legfontosabb kérdései országok szerint
CY

CZ

DA

EN

FI

FR

GER

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
N
N

N
N

IRL

ITA

√

√

N
N

√

√

PL

PO

SP

√

√

√

√

√
√

N

SW

UK

√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

N
I/N78

N
N

N
N

N
I/N1

I
I

I
N

N
N

N
N

I
I

N
N

N
N

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

N

N
NA

√
√

√

I

N

N
N

I
N

I
N

N
N

I
I

√

√
√

√

N

N

√

√

N80

N81

√
√

√

√

N

NL

√

√

I

LU

√

√
N

LH
NA

√

√
√

HU

√
√
Besor
olástó
l függ

√

GR
NA

IFRS szerinti
legjobb

BE

IFRS szerinti
legjobb

AU

Besorol
ás-tól
függ

Vizsgált kérdések
Besorolás
- befektetett
immateriális
értékpapír
- forgó
értékpapír
egyéb
Bekerülési érték
- piaci érték
- tényleges
bekerülési érték
Kezdeti kiosztás
adóvonzata (I/N)
Amortizáció (I/N)
Év végi értékelés
- bekerülési
- bekerülési vagy
piaci
- valós érték
Szankciók adóalapot
csökkentenek (I/N)
Forgalmi adó
- szolgáltatás
- pénzügyi
szolgáltatás
Társasági adó kedvezmény
(I/N)

IFRS szerinti
legjobb

(az ország rövidítések az amerikai államigazgatásban használt rövidítés) forrás: (PWC, 2006)

I

I

I

I

I

N

N

√

√

√

√

√

√

√

√

N

I

I

N

√
I
NA

N

N

N

I

√

√

√

√
√

I
NA

√
I

NA

N

N

N

N

N79

N

NA: nincs adat
78
Ha vásárolt, akkor amortizálni kell, ha ingyenesen kapta akkor nem.
79
Kamatjellegű bevételnek minősíti.
80
árfolyamnyereség-adó
81
Pénzügyi szolgáltatás és származékos ügyletként adózik.
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Rövidítések
AU
BE
CY
CZ
DA
EN
FI
FR
GER
GR
HU
IRL
ITA
LH
LU
NL
PL
PO
SP
SW
UK

Ország nevek
Ausztria
Belgium
Ciprus
Cseh Köztársaság
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Németország
Görögország
Magyarország
Írország
Olaszország
Litvánia
Luxemburg
Hollandia
Lengyelország
Portugália
Spanyolország
Svédország
Nagy-Britannia
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6. SZÁMÚ FÜGGELÉK - Kvóták jellemzőinek összehasonlítása

A kibocsátási egység és a mezőgazdasági kvóta összehasonlítása

KIBOCSÁTÁSI JOG

MEZŐGAZDASÁGI KVÓTA

Hasonlóságok
kibocsátó,
eredet

állami leosztás

állami leosztás

tartalma,
tárgya

meghatározott tevékenység
folytatására, meghatározott
mennyiségű üvegházgáz
kibocsátására jogosít fel

meghatározott tevékenység
folytatására, meghatározott
mennyiségű termék előállítására
jogosít fel

jogszabály alapján vagyoni értékkel
bír

"tulajdonként" vagyoni értékkel bír

elidegenítési
lehetőség

elidegeníthető

átruházható

időtartama

években meghatározott időszakra
(egy év) szól

években meghatározott időszakra szól

elszámolás:
előzetes
vagy
utólagos

utólagos

utólagos

megszűnése

általában felhasználással,
beszolgáltatással, majd törléssel

felhasználással

felhasználási
célja

kizárólag az Irányelv alapján a
kibocsátás ellentételezésére

kizárólag a Rendelet alapján a termék
mennyiség megtermelésére jogosít

vagyoni
érték

Eltérések
bárki

Terméktanács-tag

bármely EU-tagállam és a Közösség
által elismert kibocsátási jogot
kiadó állam

Magyarország

jogosultak
köre
kibocsátó
államok köre

forrás: (Martonyi 2003.)
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7. SZÁMÚ FÜGGELÉK - Kísérőlevél és a kérdőívek

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
Műszaki Menedzsment Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola
Üzleti Tudományok Intézet, Pénzügyek Tanszék

Kísérőlevél
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Egyetemünk, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pénzügyek tanszéke az
oktatási feladatok ellátása mellett kutatási feladatokat is ellát, melynek célja lehetőséget
biztosítani a tudományterület egyes elméleti és gyakorlati problémákat fölvető kérdéseinek
kutatása és kezelése.
Jelen levelünkben tisztelettel arra kérjük, hogy nyújtson segítséget egy, a műszaki-menedzser
Ph.D. program keretében megvalósuló kutatásban, amely az emissziós jogok helyét és értékét
vizsgálja az üzemeltetők és a befektetők pénzügyi beszámolóiban, anonim, vissza nem kereshető
módon.
A levélhez csatolt kérdőív kitöltésével egyfelől véleményét, másfelől az Ön által
vezetett/képviselt vállalkozás számviteli gyakorlatát kívánjuk megismerni. A kutatás célja az, hogy
a szabályzóknak bemutassa az üzemeltetők, a befektetők, az emissziós piacon érdekeltek
problémáit és álláspontját, és olyan javaslatokat fogalmazzon meg, amelyek segítik a szabályozási
környezet további fejlesztését.
Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet a mellékelt válaszborítékban 2010. október 25-ig szíveskedjen
postára adni. Ehhez bérmentesített válaszborítékot mellékelünk. Tisztelettel kérjük, hogy a
visszaküldés határnapját legyenek szívesek betartani, ezzel is nagyban segítik munkánkat.
Bármilyen kérdése lenne, szívesen válaszolunk rá! Írjon az anita.ducsai@uni-corvinus.hu címre!

Együttműködésüket nagyra értékelve, üdvözlettel:
Dr. Laáb Ágnes

Reizingerné Ducsai Anita

egyetemi docens, tanszékvezető

egyetemi tanársegéd
Ph.D. jelölt, kutató
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Mellékelve: 1 darab kérdőív, kitöltési útmutatóval, 1 darab bérmentesített boríték
Kitöltési útmutató az Emissziós jogok számviteli kezelése kérdőívhez

Köszönjük, hogy időt fordít kérdőívünk kitöltésére, mellyel kutatási munkánkat segíti. Az
adatgyűjtés az 1993. évi XLVI. törvény szabályai alapján történik. Az Önök cégét a Nemzeti
Kiosztási Lista alapján választottuk ki.
A kitöltésre elsősorban a pénzügyi és / vagy számviteli vezetőt kérjük.
A kitöltéshez szükséges idő: kb. 20 perc, kérjük, ott ahol a véleményére vagyunk kíváncsiak az
eddigi tapasztalatai alapján kialakult álláspontját juttassa érvényre.
A válaszadás módját minden kérdésnél jelöltük. Kérjük, arra ügyeljen, hogy ha nem írjuk, hogy
több válaszra van lehetőség, akkor csak egyet válasszon a lehetőségek közül. Amennyiben a
pontos adatokat nem állnak rendelkezésére, akkor kérjük, becsüljön! Fáradozását nagyra
értékeljük!
Az adatgyűjtés név nélkül történik, ezért kérjük, hogy a kérdőíven a cégre vonatkozó konkrét
adatot ne tüntesse fel! A megkapott adatokat csak összesítve használjuk fel, egyedi azonosításra
a kérdőív nem alkalmas.
Szükséges jeleznünk, hogy az adatszolgáltatás nem kötelező, de válaszaival nagyban segíti
munkánkat, így közreműködésére feltétlenül számítunk!
A kutatás eredményéről, a megfogalmazott következtetésekről természetesen tájékoztatjuk
Önöket, annak lezárása után. Ennek várható időpontja 2010. december.
Bármilyen kérdése lenne, szívesen válaszolunk rá! Írjon az anita.ducsai@uni-corvinus.hu címre!
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Kérdőív

Visszaküldés időpontja: 2010. október 25.

Üzemeltetők részére

Kitöltés időpontja: …………………………..

I.

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI

1. A cég vállalkozási formája (kérem karikázza be a megfelelőt):
a) betéti társaság; b) korlátolt felelősségű társaság; c) részvénytársaság;
d) egyéb:…………………………………;
2. Jelenlegi formában a tevékenység megkezdésének éve: …………………………
3. A tulajdonosi szerkezet (2009. december 31.) a saját tőkéből való részesedés alapján:
MEGNEVEZÉS
MEGOSZLÁS %
Belföldi magánszemély(ek) tulajdona
Külföldi magánszemély(ek) tulajdona
Belföldi vállalkozás(ok) tulajdona
Külföldi vállalkozás(ok) tulajdona
Állami, önkormányzati tulajdon
Egyéb tulajdon
ÖSSZESEN
100,0
4. Fontosabb tevékenységek és azok aránya az értékesítés nettó árbevételéből (2009. év)
A tevékenység
Aránya az összes
árbevételből %
TEÁOR száma
Megnevezése

II.
A KIBOCSÁTÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK
1. A kibocsátáskorlátozás elegendő kvótát biztosít az Önök számára? Az állami leosztás
mértékével elégedettek?
a) igen
b) nem
2. Ha nem mennyivel kaptak kevesebbet? …………………………..
3. Kérem, adja meg a károsanyag kibocsátó létesítményeik számát! ………………………………
4. Hogyan fedezték/illetve tervezik fedezni az esetleges kvótahiányt? (Több választ is
jelölhet!)
a) Kvóták vásárlása
b) Technológiaváltás
c) Termelés visszafogás
d) Projektalapú mechanizmusokba való bekapcsolódás
e) Kvóták átcsoportosítása az egyes létesítmények között
5. Zártak-e be kvótával rendelkező létesítményt? (Kérem, adja meg, mi lett a jogosultságok
sorsa!)
a) igen, a kvótákat ……………………………………………………..
b) nem
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6. Történt-e (az esetleges bezáráson kívül) vállalkozásuknál kibocsátás csökkentés?
a) igen
b) nem
7. Mi volt a kibocsátás csökkentés oka?
a) a termelés szintjének csökkenése
b) technológiaváltás
c) egyéb:………………………………………………………………………………………………………………
8. Történt-e szervezetüknél kvótaeladás?
a) igen
b) nem, mert nem volt felesleg
c) nem, de a felesleget tartalékolják
9. Végeznek-e az egységekkel befektetési tranzakciókat?
a) igen, jellemzően swap ügyleteket kötnek
b) igen, swap és határidős ügyleteket is kötnek
c) igen, fedezeti ügyleteket is kötnek
d) nem
10. Hogyan történt Önöknél kvótaeladás, vagy vásárlás? Illetve, ha eddig nem volt, mi
szerepel az elképzeléseikben?
a) brókerek segítségével
b) bankon keresztül
c) kétoldalú tranzakcióval
d) anyavállalaton keresztül, központilag
11. Milyen plusz költségek merültek fel vállalkozásuknál az emisszió korlátozás miatt?
(Többet is jelölhet!)
a) kvótavásárlás
b) kvótahiány miatti büntetés
c) innovációs költségek
d) adminisztratív költségek
e) tranzakciós költségek
f) hitelesítéshez kapcsolódó költségek
12. Mekkora az emissziókereskedelem miatt felmerült költségeik összege éves szinten?
……………………………ezer Ft
13. A hitelesítési folyamat során mennyire volt elégedett a hitelesítő személy vagy szervezet
tevékenységével? (több választ is megjelölhet)
a) teljes mértékben elégedett volt
b) néhány esetben nem volt felkészült a hitelesítő
c) nem volt megfelelő az ellenőrzés gyakorisága
d) a szabályozás hiányossága a nagyobb probléma
14. A hitelesítési folyamat során mekkora volt a legnagyobb regisztrált eltérés a jelentett és
az igazolt kibocsátás között?
a) 5%-tól kevesebb
b) 5 és 10% között
c) 10 és 15% között
d) 15-20% között
e) 20% -tól nagyobb eltérés
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15. Részt vett-e cégük JI (Közös megvalósítás) vagy CDM (Tiszta fejlesztési mechanizmus)
projektben (illetve tervezik-e a jövőben a részvételt) ?
a) igen, befogadóként
b) igen, befektetőként
c) nem (kérem, folytassa a III. rész kérdéseivel)
16. Mi alapján történt az igazolt kibocsátás csökkentések megosztása?
a) nem került megosztásra, azt teljes egészében a befektető vitte el
b) kormányközi megállapodás alapján osztották meg
c) a befogadó és a befektető közötti megállapodás eredményeként osztották meg
17. Ha befektetőként is részt vett JI vagy CDM projektben mi alapján került sor az igazolt
kibocsátás csökkentésből származó egységek értékének a meghatározására?
a) az egységek piaci értéke alapján
b) a beruházás bekerülési értéke és az igazolt egységek mennyisége alapján
c) egyéb más módon, …………………………………………………………………………………..
III.
A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓRA VONATKOZÓ ADATOK
1. A vállalkozás milyen számviteli előírás szerint készíti pénzügyi beszámolóját?
a) A Számviteli törvény alapján készíti a beszámolót.
b) A Számviteli törvény és az IFRS rendszere alapján is elkészíti a pénzügyi
kimutatásokat.
c) A Számviteli törvény és egy másik szabályrendszer (melyik: ……………………………………..)
szerint is készít pénzügyi kimutatást.
d) A Számviteli törvény alapján készít pénzügyi beszámolót és az IFRS-ek alapján készít
jelentéscsomagot.
e) A Számviteli törvény alapján készít pénzügyi beszámolót és egy másik szabályrendszer
(melyik: ………………………………….) alapján készít jelentéscsomagot.
2. Milyen beszámolót készített a társaság a magyar szabályok szerint az utolsó lezárt üzleti
évben:
a) egyszerűsített éves beszámoló
b) éves beszámoló
c) egyéb, éspedig:
……………………….
3. Működik-e könyvvizsgáló a cégnél?
a) igen, a cég könyvvizsgálatra kötelezett
b) igen, de a cég nem kötelezett könyvvizsgálatra
c) nem
4. Bevonásra kerül-e a vállalkozás konszolidált pénzügyi kimutatásba?
a) igen
b) nem
5. Milyen minőségben vonták be?
a) anyavállalat
b) leányvállalat
c) társult vállalkozás
d) jogi értelemben nem leány, de kontrollált vállalkozás
e) egyéb, ………………..
6. Milyen szabályok szerint készültek a konszolidált kimutatások? (Több választ is
megjelölhet!)
a) magyar szabályok b) IFRS szerint c) US GAAP szerint
d) egyéb szabályok, …….
7. A konszolidált kimutatásokat ….
a) ez a vállalkozás készíti.
b) ez a vállalkozás csak adatokat szolgáltat hozzá.
c) ez a vállalkozás csak a pénzügyi beszámolóját küldi el a készítőnek.
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8. Hogyan történik a kibocsátási jogok besorolása? Kérem jelölje X-el a cég számviteli
politikája szerinti besorolást! (Amennyiben valamilyen egyéb helyen kerülnek a
jogosultságok besorolásra, kérem nevezze meg a mérlegsort!)
a) Számviteli törvény szerint készített beszámolóban
Immateriális

Készlet

Egyéb, …

Kibocsátás
fedezetére
tartott egység
Tartalékolásra
szánt
egység
Befektetési célú egység
Fedezeti célú kibocsátási
egység
Projektalapú
mechanizmusból származó
egység

b) IFRS-ek szerint készített pénzügyi kimutatásban
Immateriális

Készlet

Egyéb, …

Kibocsátás fedezetére
tartott egység
Tartalékolásra szánt
egység
Befektetési
célú
egység
Fedezeti
célú
kibocsátási egység
Projektalapú
mechanizmusból
származó egység

9. Kérem jelölje, X-el, hogy hogyan történik a kibocsátási jogosultságok értékelése!
a) a Számviteli törvény szerint készített beszámolóban
Bekerülési
modell

érték Bekerülési
érték Valós érték modell
modell,
értékhelyesbítéssel

Kibocsátás fedezetére
tartott egység
Tartalékolásra szánt
egység
Befektetési
célú
egység
Fedezeti
célú
kibocsátási egység
Projektalapú
mechanizmusból
származó egység
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b) az IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatásban
Bekerülési
modell

érték Valós érték modell

Egyéb, éspedig

Kibocsátás fedezetére
tartott egység
Tartalékolásra szánt
egység
Befektetési
célú
egység
Fedezeti
célú
kibocsátási egység
Projektalapú
mechanizmusból
származó egység

IV.

Egyéb kérdések

1. Hogyan értékeli a magyarországi szabályozási rendszert? Kérem osztályozza 1-től 5-ig
terjedő skálán! (Karikázza be a megfelelő sorszámot! 1= egyáltalán nem megfelelő, 2=
hiányos, 3= bizonyos területeken hiányos , 4= alapvetően megfelelő, 5= nincsenek
hiányosságok)
Szabályozás területei
a) Kibocsátás-korlátozás
Jogszabályok teljeskörűsége
Jogszabályok egyértelműsége
Tájékoztatás, kommunikáció
Hitelesítési folyamat szabályozása
Projektalapú mechanizmusok engedélyezési
folyamata
Projektalapú mechanizmusok hitelesítési
folyamata
b) Pénzügyi beszámoló a magyar
szabályozás szerint
Egyértelmű besorolás
Egyértelmű értékelés
Projektalapú mechanizmusok elszámolása
c) Pénzügyi beszámoló az IFRS-ek
szerint
Egyértelmű besorolás
Egyértelmű értékelés
Projektalapú mechanizmusok elszámolása

Minősítés
1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5
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2. Milyen szinten születnek döntések az EU ETS-hez kapcsolódóan?
a) a döntések központilag, anyavállalati szinten születnek
b) a döntések egyedi mérlegelés alapján helyi szinten történnek
c) a döntések a létesítményeknél történnek
3. A cégen belül kinek a felelősségi körébe tartoznak az EU ETS-hez kapcsolódó feladatok?
a) Környezetvédelmi osztály
b) Pénzügyi vezető
c) Gazdasági vezető
d) Külső, tanácsadó cég
e) egyéb, …………………………………………………….
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Kérdőív

Visszaküldés időpontja: 2010. október 25.

PÜ-i Vállalkozások/FORGALMAZÓK részére

Kitöltés időpontja:

…………………………..

V.

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI

5. A cég vállalkozási formája (kérem karikázza be a megfelelőt):
a) betéti társaság; b) korlátolt felelősségű társaság; c) részvénytársaság;
d) egyéb:…………………………………;
6. Jelenlegi formában a tevékenység megkezdésének éve: …………………………
7. A tulajdonosi szerkezet (2009. december 31.) a saját tőkéből való részesedés alapján:
MEGNEVEZÉS
MEGOSZLÁS %
Belföldi magánszemély(ek) tulajdona
Külföldi magánszemély(ek) tulajdona
Belföldi vállalkozás(ok) tulajdona
Külföldi vállalkozás(ok) tulajdona
Állami, önkormányzati tulajdon
Egyéb tulajdon
ÖSSZESEN
100,0
8. Fontosabb tevékenységek és azok aránya az értékesítés nettó árbevételéből (2009. év)
A tevékenység
Aránya az összes
árbevételből %
TEÁOR száma
Megnevezése

VI.

FORGALMAZOTT EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ ADATOK

1. Milyen céllal vásárolnak kibocsátási jogosultságokat? (Természetesen többet is
megjelölhet!)
a) befektetési céllal
b) forgalmazóként
c) közvetítőként
2. Milyen típusú ügyleteket bonyolítanak le? (Természetesen többet is megjelölhet!)
a) határidős ügyletek, saját céllal
b) határidős ügyletek, megbízás alapján
c) spot ügyletek, saját céllal
d) spot ügyletek, megbízás alapján
e) fedezeti ügyletek saját céllal
f) fedezeti ügyletek, megbízás alapján
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3. Milyen egységekkel bonyolítanak le ügyleteket? (Természetesen többet is megjelölhet!)
a) EUA egységek
b) AAU egységek
c) CER egységek
d) ERU egységek
e) VER egységek
f) RMU egységek
4. Részt vett-e befektetőként/közvetítőként, tanácsadóként JI vagy CDM projektben?
a) igen, befektetőként
b) igen, tanácsadóként
c) nem
5. Az Önök által megismert projektalapú mechanizmusokban mi alapján került sor az igazolt
kibocsátás csökkentés megosztására?
d) nem került megosztásra, azt teljes egészében a befektető vitte el
e) kormányközi megállapodás alapján osztották meg
f) a befogadó és a befektető közötti megállapodás eredményeként osztották meg
g) egyéb, ……………………………………………………………………………………………………….
6. Az Önök által megismert JI vagy CDM projektekben mi alapján került sor az igazolt
kibocsátás csökkentésből származó egységek értékének a meghatározására?
d) az egységek piaci értéke alapján
e) a beruházás bekerülési értéke és az igazolt egységek mennyisége alapján
f) egyéb más módon, …………………………………………………………………………………..

VII.
A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓRA VONATKOZÓ ADATOK
10. A vállalkozás milyen számviteli előírás szerint készíti pénzügyi beszámolóját?
f) A Számviteli törvény alapján készíti a beszámolót
g) A Számviteli törvény és az IFRS rendszere alapján is elkészíti a pénzügyi kimutatásokat
h) A Számviteli törvény és egy másik szabályrendszer (melyik: ……………………………………..)
szerint is készít pénzügyi kimutatást
i) A Számviteli törvény alapján készít pénzügyi beszámolót és az IFRS-ek alapján készít
jelentéscsomagot
j) A Számviteli törvény alapján készít pénzügyi beszámolót és egy másik szabályrendszer
(melyik: ………………………………….) alapján készít jelentéscsomagot.
11. Milyen beszámolót készített a társaság a magyar szabályok szerint az utolsó lezárt üzleti
évben:
b) egyszerűsített éves beszámoló b) éves beszámoló c) egyéb, éspedig:
……………………….
12. Működik-e könyvvizsgáló a cégnél?
e) igen, a cég könyvvizsgálatra kötelezett
f) igen, de a cég nem kötelezett könyvvizsgálatra
g) nem
13. Bevonásra kerül-e a vállalkozás konszolidált pénzügyi kimutatásba?
b) igen
b) nem
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14. Milyen minőségben vonták be?
b) anyavállalat
b) leányvállalat
c) társult vállalkozás
h) jogi értelemben nem leány, de kontrollált vállalkozás
e) egyéb, ………………..
15. Milyen szabályok szerint készültek a konszolidált kimutatások? (Több választ is
megjelölhet!)
b) magyar szabályok b) IFRS szerint c) US GAAP szerint
d) egyéb szabályok, …….
16. A konszolidált kimutatásokat ….
d) ez a vállalkozás készíti.
e) ez a vállalkozás csak adatokat szolgáltat hozzá.
f) ez a vállalkozás csak a pénzügyi beszámolóját küldi el a készítőnek.
17. Hogyan történik a kibocsátási jogok besorolása? Kérem jelölje X-el a cég számviteli
politikája szerinti besorolást! (Amennyiben valamilyen egyéb helyen kerülnek a
jogosultságok besorolásra, kérem nevezze meg a mérlegsort!)
c) Számviteli törvény szerint készített beszámolóban
Immateriális

Készlet

Egyéb, …

Forgalmazott kibocsátási
egységek
Befektetési célú egység
Fedezeti célú kibocsátási
egység
Projektalapú
mechanizmusból származó
egység

d) IFRS-ek szerint készített pénzügyi kimutatásban
Immateriális

Készlet

Egyéb, …

Forgalmazott
kibocsátási egységek
Befektetési célú
egység
Fedezeti célú
kibocsátási egység
Projektalapú
mechanizmusból
származó egység
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18. Kérem jelölje, X-el, hogy hogyan történik a kibocsátási jogosultságok értékelése!
c) a Számviteli törvény szerint készített beszámolóban
Bekerülési érték
modell

Bekerülési érték
modell,
értékhelyesbítéssel

Valós érték modell

Valós érték modell

Egyéb, éspedig

Forgalmazott
kibocsátási egységek
Befektetési célú
egység
Fedezeti célú
kibocsátási egység
Projektalapú
mechanizmusból
származó egység

d) az IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatásban
Bekerülési érték
modell
Forgalmazott
kibocsátási egységek
Befektetési célú
egység
Fedezeti célú
kibocsátási egység
Projektalapú
mechanizmusból
származó egység

19. Amennyiben a kibocsátási egységek piaca inaktív milyen értékelési technikát alkalmaznak
(milyen értékelési technika szerepel a számviteli politikájukban)?
a) korábbi tranzakció alapján meghatározott érték
b) egy azonos instrumentum piaci értéke
c) diszkontált cash flow elemzés
d) opcióárazási modellek
20. Milyen származékos pénzügyi instrumentumokkal rendelkeznek a kibocsátási
egységekhez kapcsolódóan?
a) opciók
b) forward ügyletek
c) futures ügyletek
d) swap ügyletek
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VIII.

Egyéb kérdések

4. Hogyan értékeli a magyarországi szabályozási rendszert? Kérem osztályozza 1-től 5-ig
terjedő skálán! (Karikázza be a megfelelő sorszámot! 1= egyáltalán nem megfelelő, 2=
hiányos, 3= bizonyos területeken hiányos , 4= alapvetően megfelelő, 5= nincsenek
hiányosságok)
Szabályozás területei
d) Kibocsátás-korlátozás
Jogszabályok teljeskörűsége
Jogszabályok egyértelműsége
Tájékoztatás, kommunikáció
Hitelesítési folyamat szabályozása
Projektalapú mechanizmusok engedélyezési
folyamata
Projektalapú mechanizmusok hitelesítési
folyamata
e) Pénzügyi beszámoló a magyar
szabályozás szerint
Egyértelmű besorolás
Egyértelmű értékelés
Projektalapú mechanizmusok elszámolása
f) Pénzügyi beszámoló az IFRS-ek
szerint
Egyértelmű besorolás
Egyértelmű értékelés
Projektalapú mechanizmusok elszámolása

Minősítés
1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5
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8. SZÁMÚ FÜGGELÉK – Magyarországi üzemeltetők és forgalmazók a Nemzeti Kiosztási Lista alapján

CÉGNÉV

CÍM

KAPCSOLATTARTÓ

AES BORSOD CFB VILLAMOSIPARI TERMELO ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

3704 Kazincbarcika Ipari u 7.

Hohol Gábor

Alfa-Nova Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft.

5000 Szolnok Baross G. út 72

Horváth István

Agrana-Juice-Magyarország Kft.

4800 Vásárosnamény Nyíregyházi út 3.

Szigeti Zoltán

Alcoa-Köfém Székesfehérvári Könnyűfémmű Kft.

8000 Székesfehérvár Verseci u. 1-15.

Szabó Ferenc

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

2931 Almásfűzítő Fő út 1.

Demján Imre

ALMEX 96 Export-Import Nagykereskedelmi KFT

5600 Békéscsaba Békési út 52

Börcsök István

ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

5440 Kunszentmárton Szentesi út 39.

Tóth András

Bakonyi Bioenergia Kft,

8400 Ajka Gyártelep (Hrsz. 1961) Pf. 134

Bakonyi Eromu Rt.

8401 Ajka Gyártelep. (Hrsz. 1961)

Szellem Béla

Bakonyi Kombiciklus Eromuépíto és Fejleszto Kft.

8401 Ajka Gyártelep

Németh Frigyes

Baranya-Tégla Ipari és Kereskedelmi Kft.

7345 Alsómocsolád Külterület (033. hrsz.)

Harciné Négyesi Erika

BC-Erőmű Kft.

3702 Kazincbarcika Bólyai tér 1.

Oroszné Hegedi Dóra

BÉM Borsodi Érc, Ásvány- és Hulladék Hasznosító Mű Zrt.

3791 Sajókeresztúr

Klemm György

Berényi Téglaipari Kft.

5650 Mezőberény Gyár u. 1.

Balogh János

Borsodchem NyRt.

3700 Kazincbarcika Bólyai tér 1.

Bálint Lajos

Borsodi Sörgyár Zrt.

3874 Bőcs Rákóczi Ferenc u. 81.

Vasas Zsolt

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

2040 Budaörs Lévai u. 37.

Dr. Sal Béla

Budapest Airport ZRt.

1185 Budapest Ferihegy

Szarvas Gábor

BHD Hoeromu Zrt

1142 Budapest Teleki Blanka u. 6.

Voltay Géza

Bunge Növényolajipari Rt.

5435 Martfű Szolnoki út 201.

Molnár Angela

Calllis-R Energetikai Rt.

1173 Budapest Gyökér u. 45.

Orbán Tibor

Calmit Hungária Mészművek Kft.

2541 Lábatlan Rákóczi u. 60.

Kiss Zsolt

Carmeuse Hungária Kft.

7827 Beremend 064/1 hrsz.

Monostoriné Mellár Orsolya
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CHP Erőmű Kft.

1158 Budapest Késmárk utca 2-4.

Orbán Tibor

Columbian Tiszai Koromgyártó Kft.

2581 Tiszaújváros TVK Ipartelep, Hrsz: 2052

Sajgóné Deák Ágnes Klára

Creaton Hungary Kft.

8960 Lenti Cserépgyár utca 1

Schmidt Tibor

Csepeli Erőmű Kft.

1211 Budapest Gyepsor u.1.

Patakfalvi Ágota

Csornahő Csornai Hőszolgáltató Kft.

9300 Csorna Barbacsi út 1.

Egyházy Péter

Dalkia Energia Energetikai Szolgáltató Zrt.

9400 Sopron Hőközpont u.2.

Tolnai István

DAM 2004 Acél- és Hengermű Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
DBM Dél-nyírségi Bioenergia Muvek Energiatermelo Zrt.

3540 Miskolc Vasgyári út 43.

Ágotai József László

DCC Energia Kft.

2330 Dunaharaszti Némedi út 104.

Sóty Ágnes

Debreceni Kombinált Ciklusú Eromu Kft.

4030 Debrecen Mikepércsi út 1.

Weckermann Péter

Dorogi Erőmű Kft.

2510 Dorog Esztergomi út 17.

Major Márton

Dotenergo Energetikai és Épületgépészeti Rt.

4012 Debrecen Nagyerdei Krt. 98.

Fórián Lajos Zsolt

Dreher Sörgyárak ZRt.

1106 Budapest Jászberényi út 7-11.

Mészáros Tamás

Dunacell Dunaújvárosi Cellulózgyár Kft.

2400 Dunaújváros Papírgyári u. 42-46.

Szloboda György

Duna-Dráva Cement Kft.

7827 Beremend Külterület (Hrsz. 064/2)

Kempf Anita

Dunamenti Eromu Rt.

2440 Százhalombatta Erőmű u. 2.

Szunyi Veronika

Dunafin Kft

2400 Dunaújváros Papírgyári út 42-46.

Asztalos Gábor

EGIS Gyógyszergyár NyRt.

9900 Körmend Mátyás király út 65.

Szekeres Károly

EGIS Gyógyszergyár Rt., Központi Telep

1106 Budapest Keresztúri út 30-38.

Kovács Ágnes

Egri Vagyonkezelő és Távfűtő ZRt.

3300 Eger Malomárok u. 28.

Zsebe Albert

Egyesült Vegyimuvek Rt.

1172 Budapest Cinkotai út 26.

Szabó Csaba István

Electrolux Lehel Kft

5100 Jászberény Fémnyomó út. 1.

Horváth István

Energott Kft

2400 Dunaújváros Építok útja 7.

Neszmélyi György

Eastern Sugar Cukoripari Rt.

4183 Kaba Meteorit u. 5.

Nyilasné Szabó Emília

ESZAT Kft.

4700 Mátészalka Jármi u. 57.

Illés Tibor

EVONIK Agroferm Fermentációipari ZRt.

4183 Kaba Nádudvari útfél (Hrsz. 086/11)

Csoma László

EURO-METAL Öntödei Kft.

1045 Budapest Elem u. 5-7.

Kövendi Attila

Falco Forgácslapgyártó ZRt.

9700 Szombathely Zanati út. 26.

Stern Viktor

Fehérvári Téglaipari Kft.

8000 Székesfehérvár Kiskút út 5.

Horváth Sándor

4234 Szakoly Szakolykert u.1. hrsz.0296/2
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Fertőszéplaki Téglaipari Kft.

9436 Fertőszéplak Gyártelep (Hrsz. 421/1)

Tóth Imréné

Finomhengermu Munkás Kft.

3600 Ózd Gyár út 2.

Borbás Imre

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és
Rendelőintézet
Fűzfői Erőmű Kft.

1125 Budapest Diós árok 1-3.

Piszmánné Papp Angelika

Globus Konzervipari Rt.

1106 Budapest Maglódi u. 47.

Mészáros László

Guardian Orosháza Üvegipari Kft.

5900 Orosháza Csorvási út 31.

Bálványos Szabolcs

Győrhő Győri Hőszolgáltató Kft.

9028 Győr Rozgonyi u. 44.

Papp László

Győri Szeszgyár és Finomító Rt.

9027 Győr Budai u. 7.

Alaksa Andrea

Hankook Tire Magyarország Kft

2459 Rácalmás Hankook tér 1.

Fridrich Tamás

Hajdú Tégla Kft.

4080 Hajdúnánás Bellegelő u. 32.

Daróczi Antal

Hamburger Hungária Kft.

1215 Budapest Duna utca 42.

Szikla Zoltán

Hartmann-Bábolna Packaging Kft.

2941 Ács Ipari út 1.

Schindlerné Bihari Ivett Bernadett

HIGI PAPAÍRSOFT Zrt. -

5000 Szolnok Piroskai u. 16.

Tóth Endre

HMNE Kft.

2100 Gödöllő Táncsics Mihály. u. 82

Sóty Ágnes

Hódmezovásárhelyi Távfuto Tüzeléstechnikai Szolgáltató és
Fejleszto Kft.
Hőszolgáltató és Energetikai Berendezéseket Üzemeltető Kft.

6800 Hódmezővásárhely Ormos E. u. 11.

Zsadányi Henriett

6724 Szeged Damjanich u.21.

Kriszta Andrea

Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó Kft.

2432 Szabadegyháza Ipartelep

Krisztián István

4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.

Zoltán László

IMERYS Magyarország Tűzállóanyaggyártó Kft.

6800 Hódmezővásárhely

Kühn Zsolt

INTERSPAN Faipari Kft.

4800 Vásárosnamény Ipar utca u.1.

Kerek Lajos Ferencné

INOTAL Alumíniumfeldolgozó Kft

8104 Várpalota Fehérvári Út 26

Huszics Zoltán

Kalcinátor Mészgyártó és Szolgáltató Kft

3508 Miskolc kovaszo3@axelero.hu

Monostoriné Mellár Orsolya

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt.

7400 Kaposvár Kanizsai utca 27.

Katona Sándorné

Kazinc Therm Fűtőerőmű Kft.

3700 Kazincbarcika Gorkij u.1.

Molnár László

Kecskeméti Konzervgyár ZRt

6000 Kecskemét Szolnoki út 35.

Tasner József

Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.

6000 Kecskemét Szultán u. 1.

Galamb János

Kertész Termelo és Értékesíto Szövetkezet

9700 Szombathely Vízöntő u. 9.

Kiss József

ICN Magyarország Rt.

8184 Fűzfőgyártelep Nike krt. 1.

Mázsa József
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Függelék
Kisterenyei Bányászati Építőanyag-gyártó és Kereskedelmi
Kft
Komlói Fűtőerőmű ZRt.

3078 Bátonyterenye Zrínyi u. 137.

Knox Alistair

7300 Komló Bem József u. 24

Walter József

Kőbányahő Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

1107 Budapest Fertő út 2.

Major Márton

Kronospan-Mofa Hungary Farostlemezgyártó Kft.

7700 Mohács Budapesti országút

Kátoli Gábor

Kunsági Téglaipari Kft.

5310 Kisújszállás Külterület 0297 hrsz.

Kovács Piroska Mária

Leier Hungária Építőanyaggyártó Kft.

8460 Devecser Sümegi út (Hrsz. 079/1)

Vraskó Zsolt

Lasselsberger Hungária Kft.

6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 7.

Dr. Walter András

Lighttech Lámpatechnológiai Kft.

2120 Dunakeszi Mező u. 1.

Tóth Ilona Éva

Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi ZRt.

8401 Ajka Gyártelep (Hrsz. 598)

Dekovics András Józsefné

Magyar Cukor Rt.

9443 Petőháza Kinizsi u. 6.

Molnár Péter

Magyar Suzuki Rt.

2500 Esztergom Schweidel József u. 52.

Buzásné Gyurján Ildikó

Mályi Tégla Kft.

3434 Mályi Fő út 1.

Mátó Gyula

Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyárak ZRt.

5000 Szolnok Gyökér út 10.

Bátori József

Mátrai Eromu Rt.

3272 Visonta Erőmű u. 11.

Vázsonyi Viktória

MÁV Vasjármű Járműjavító és Gyártó Kft.

9700 Szombathely Szövő u. 85.

Rábáné Bedőcs Andrea

Mázai Téglagyár Ipari És Kereskedelmi Kft.

7351 Máza Téglagyár u. 5.

Pavolics Zoltán Imre

MESZ Mosonmagyaróvár Energia Szolgáltató Kft.

9200 Mosonmagyaróvár Timföldgyári u. 1.

Varga Csaba

MIFU Miskolci Futoeromu Kft.

3530 Miskolc Tatár u. 29/a.

Korózs András

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

3535 Miskolc Bánki Donát u. 15-17.

Magyaróvári Timföld és Mukorund Rt.

9200 Mosonmagyaróvár Timföldgyári u. 1.

Domschitz László

MMBF Zrt.

6750 Algyő Algyő Külterület 01884/18, 01884/19, 01884/3, Szeged
01023/3 hrsz.

Péter-Szabó Mihályné

MOL-CEZ European Power Hungary Kft.

2440 Százhalombatta Olajmunkás u. 2.

Paulik Zsolt

Mondi Business Paper Hungary Papírgyár Rt.

5000 Szolnok Tószegi 2

Ferencz Gábor

My-Tech Invest Kft

1027 Budapest Margit körút 56.

Kövesdi Zsolt

Nagykanizsa Burkoló- és Falazóanyaggyártó Kft.

8800 Nagykanizsa Csengery u. 89.

Jáger Istvánné

Nagykőrösi Konzervgyár Rt.

2750 Nagykőrös József A. 1.

Mészáros László

Nestlé Hungária Kft.

9737 Bük Darling u. 1.

Budai Erzsébet

MOL Földgázszállító ZRt.
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Függelék
Nitrogénművek ZRt.

8105 Pétfürdő Hősök tere 14.

NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Eromu Kft.

4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 92.

Czinege Kornél

Nostra Cement -

7953 Királyegyháza Hrsz. 041/29.

Merkl István

Ózdi Acélművek Kft.

3600 Ózd Kovács Hagyó Gyula út 7.

Hudákné Nagy Margit

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

3600 Ózd Zrínyi út 3.

Zsigmond Annamária

Paksi Téglagyár Kft.

7030 Paks DUNAFÖLDVÁRI út 8.

Kiss Zoltán Tibor

Pannon Hoeromu Energiatermelo, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt.

7630 Pécs Edison u.1.

Horváth Ernő

Pannon Tégla Kft.

7200 Dombóvár Kórház u. 11.

Hoffer János

Pankaszi Téglaipari Kft.

9937 Pankasz Téglagyári út (Hrsz. 019/3)

Horváth Sándor

Pápateszéri Téglaipari Kft.

8556 Pápateszér Téglagyári út 1.

Valdinger Gábor

2600 Vác Damjanich u. 17.

Jeszenszky Gábor

PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt.

6725 Szeged Szabadkai út 18.

Sutka László

Piszkei Papír ZRt.

2541 Lábatlan Rákóczi út 161.

Németh Gábor

O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft.

5900 Orosháza Csorvási út 5.

Surmann Zsuzsanna

Rába Energiaszolgáltató Kft.

9027 Győr Budai út 1-5.

Kovács Mária

RÁBA Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft.

9027 Győr Martin u. 1.

Mayer Gabriella

RATH Hungária Tűzálló Rt.

1106 Budapest Porcelán u. 1.

Matthias Rath

R-Glass Hungary Kft.

3100 Salgótarján Huta u.1.

Huszár Viktor

Riegel Pharma Gyógyszer és Vegyészeti Termékeket Gyártó és
Forgalmazó Kft. "FA"

1225 Budapest Bányalég u. 2.

Dr. Bátoryné Rusz Katalin

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.

1103 Budapest Gyömrői út 19-21.

Kurcsics Antal

Rockwool Hungary Kft.

8300 Tapolca Keszthelyi út 53.

Kiss Nándorné

8000 Székesfehérvár Verseci út 1.15.

Mészáros Péter

Samsung SDI Magyarország ZRt.

2132 Göd Ipartelep hrsz.: 6901.

Kim Woo Chan

SÁTO Tojásfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.

1222 Budapest Szél u. 4.

Szedahelyi Árpád

Sopron Holding Vagyonkezelő ZRt.

9400 Sopron Hőközpont u.2.

Geisz Ádámné

Soproni Futoeromu Kft.

9400 Sopron Somfalvi út 3.

Fodor Bea

SVT WAMSLER Háztartástechnikai ZRt.

3100 Salgótarján Rákóczi út 53-55.

Lénárt Béla

Swietelsky Magyarország Kft.

2120 Dunakeszi Székesdűlö 135.

Csorba Szilárd

Perkons Tarján Energiaszolgáltató Kft

Sapa Profiles Termelo és Kereskedelmi Kft.
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Függelék
Szegedi Tudományegyetem

6725 Szeged

Fakan Zoltán

Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.

8000 Székesfehérvár Király sor 1/B

Antal Anikó

Szema Makó Téglagyártó Kft.

6900 Makó Járandó u. 124/4.

B Nagy József

Szentendrei Papírgyár Rt.

2000 Szentendre Dózsa Gy. u- 22.

Fekete Gyöngyi

Szentesi Téglagyár Kft.

6600 Szentes Téglagyár út 6.

Bordás Attila

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

9700 Szombathely Vízöntő u. 7.

Gregor Zita

Tapolcafői Téglaipari Kft.

8958 Tapolcafő

Horváth Sándor

Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft.

3100 Salgótarján Salgó út 52.

Kiss György

Tatabánya Erőmű Kft.

2800 Tatabánya Vájár köz 2.

Bóta Csabáné

Termidor Kft.

2120 Dunakeszi Tallér u. 1.

Havas László Levente

TEVA Gyógyszergyár ZRt.

4042 Debrecen Pallagi út 13.

Babós Lajos

Tiszai Vegyi Kombinát NyRt.

3580 Tiszaújváros Gyári út (Hrsz. 2116/4)

Hermeczi Nóra Julianna

Tisza-Therm Futoeromu Kft.

3580 Tiszaújváros Tisza út 1/D.

Lőrincz Attila

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza

7100 Szekszárd Bródy S. u. 1.

Breitenbach József

TVK Erőmű Kft.

3580 Tiszújváros TVK-Ipartelep, Gyári út (Hrsz. 2093/3)

Hermeczi Nóra Julianna

UNILEVER Magyarország Kft.

1151 Budapest Horváth Mihály u. 2.

Garai Tibor

URSA Salgótarjáni Üveggyapot ZRt.

3104 Salgótarján Budapesti út 31.

Lábán Szabolcs

Váci Távhőszolgáltató Kft.

2600 Vác Vásár u. 4.

Horváth Lászlóné

Várpalotai Közüzemi Kft.

8100 Várpalota Hétvezér u. 6.

Kiss Csabáné

Vértesi Erőmű Rt,

2841 Oroszlány Külterület (Hrsz. 0718/5) Pf. 23.

Varga Tibor Péter

Videoton Holding Rt.

8000 Székesfehérvár Berényi út 72-100.

Kovács István

Villeroy & Boch Magyarország Rt.

6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 7.

Kurunczi Julianna

VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

8200 Veszprém Haszkovó u. 11/a

Enyedi Andrea

Wescast Hungary Autóipari Rt.

2840 Oroszlány Szent Borbála út 16.

Hodics László

Zoltek ZRt.

2537 Nyergesújfalu Varga József tér 1.

Király Lajos

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

1144 Budapest Füredi út 53-63.

Kiss Anikó

TECHCON Környezetvédelmi és Energetikai Szolgáltató Kft.

4029 DEBRECEN, FARAKTÁR U. 29/D.

Tóthné Szatmári Erika

Magyar Aszfalt Keverékgyártó és Építoipari Kft.

1135 Budapest Szegedi út 35-37.

Blaschek Péter
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Függelék
Dalkia Energia ZRt.

1117 Budapest, Budafoki út 91-93.

Tolnai István

Alfa-Nova Energetikai Fejleszto, Tervezo és Vállalkozó Kft.

7100 Szekszárd Sárvíz u. 4.

Balog János

Holcim Hungária Cementipari ZRt.

H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/c.

Leskó Gábor

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft.

8800 Nagykanizsa Kinizsi út 97.

Cserti Magdolna

E.ON Energiatermelő Kft.

4030 Debrecen Szabó K. u. 1.

Czinege Kornél

ISD POWER Energiatermelo és Szolgáltató Kft.

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

Zsömbör István

ISD Dunaferr Zrt.

1184 Budapest Hengersor út 38.

Grénusné Jóba Éva

AES Borsodi Energetikai Kft.

3704 Kazincbarcika Ipari u 4.

Pintér László

Budapesti Távhoszolgáltató ZRt.

1144 Budapest Füredi út 53-63.

Legendi Gábor

Budapesti Eromu ZRt.

Budapesti Erőmű Zrt. 1117. Budafoki út 52.

Major Balázs

Wienerberger Téglaipari ZRt.

1119 Budapest Bártfai út 34.

Bán Sándor

ZALAKERÁMIA ZRt.

8946 Tófej Rákóczi u. 44

Császár András

Agrana-Juice Magyarország Kft.

4546 Anarcs Széchenyi út 72.

Baksa Attila

Tondach Magyarország Rt.

Békéscsaba Orosházi út 88. 5600

Felegyi Mihály

Szegedi Hoszolgáltató Kft.

6723 Szeged Fűtőmű u. (Hrsz. 16297/33)

Temesvári Sándorné

MVM GTER Zrt.

1031. Bp. Szentendrei út 207.-209.

Pintér Tamás Sándor

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt

2440 Százhalombatta Olajmunkás u. 2.

Horváth Henrietta

FGSZ Földgázszállító ZRt.

6033 Városföld Külterület (Hrsz. 0122)

Spanics Antal

Magyar Aszfalt Keverékgyártó és Építoipari Kft.

6765 Csengele Külterület hrsz.: 0167 / 1

Nagy Lászlóné

Femalu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1147 Budapest Kerékgyártó u. 61/A

Dr. Horváth Marcell

XIM Trade Kft.

4211 Ebes Iskola u. 11.

Szoboszlai Imre Csaba

Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi Zrt.

1123 Budapest Alkotás u. 39/c

Baráth Barna

Magyarországi Volksbank Zrt.

1088 Budapest Rákóczi út 7.

Demkó Csilla

RB Kereskedoház Kereskedelmi Kft.

1054 Budapest Akadémia utca 6.

Bódizs Kornél

PRIVILÉG INVEST KFT.

1195 Budapest Janh Ferenc u. 7.

Kugler Sándor

PCC Energie Kft.

3770 Sajószentpéter Május 1. u. 8.

Deák Pál Tibor

MOLTRADE-Mineralimpex Kereskedelmi Zártköruen Muködo
Részvénytársaság

1068 Budapest Benczúr u. 13.

Sági Sándor

200

Függelék
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo
Részvénytársaság
MOL Commodity Trading Kft.

1117 Budapest Október huszonharmadika u. 18.

Drahota Szabó Ágnes

1117 Budapest Budafoki út 79.

Tasnádi Iván

Kék Falevél Bt

1147 Budapest Gyarmat utca 59

Horváth Levente

Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.

8800 Nagykanizsa Babóchay u. 29.

Járosi Tamás

KELER Zrt.

1075 Budapest Asbóth utca 9-11

Lakatos Attiláné

JAS Budapest ZRt.

1141 Budapest Mogyoródi út 168.

Theoharidis Thalia

INVEST FINANCE CONSULTING ZRT

1146 Budapest Szabó József u. 14

Farkas Gábor

Equilor Rt.

1037 Budapest Montevideo u. 2/C

Gereben András

EXIM-INVEST BIOGÁZ KFT.

4431 Nyíregyháza Erdész u. 3.

Gyurecskó Sándor

E.ON Energiakereskedo Kft.

1051 Budapest Roosvelt tér 7-8.

Balog Tünde

WestLB Hungaria Bank Zártkörüen Muködo
Részvénytársaság
Elso Magyar Szén-dioxid Emisszió Kereskedoház Kft.

1075 Budapest Madách Imre u. 13-14.

Farkas Erzsébet

1075 Budapest Károly Krt. 11.

Kosovics László

ELECTRON ENERGY TRADE KFT.

1048 Budapest Sárpatak u. 23. 3/9

Szabó Tamás

Hungarian Energy Power Kft.

2735 Dánszentmiklós Ady Endre út 55.

Spenger Jószef

CIVIS BIOGÁZ KFT.

4400 Nyíregyháza Simai út. 4.

Gyureskó Sándor

CIB Bank ZRt.

1051 Budapest Sas u. 11.

Kertai Katalin

Hungária Értékpapír ZRt.

1053 Budapest Kossuth Lajos u.2/B.

Kecskés Lászlóné

AES Hungary Energiaszolgáltató Kft.

3580 Tiszaújváros Verebély L. u 2.

Körmöndi Tamás

FuturEarth Emissziókereskedelmi Zártköruen Muködo
Részvénytársaság

1123 Budapest Alkotás utca 53. MOM Park Centrum, D. ép. III. em

Marczy Attila
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