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Tájékoztató

2012. 11-hó 13-án hatályba lépett, a 28/2011 (IX.06.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) módosításáról
Az alábbiakban - a teljesség igénye nélkül - tájékoztatom a fontosabb, a lépcsőházakat, közlekedőket érintő előírásokról.
1. 466. § (6) A menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége – nyílászárók kivételével - általános esetben 1,10 m (ha az adott
épület, ennél kisebb szélességű folyosóval, közlekedővel épült, akkor természetesen ez az előírás arra nem vonatkozik)
2. 575. § (4) A menekülési útvonal leszűkítése – a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig –, továbbá ott éghető anyag tárolása, burkolat elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélyével történhet - hatályon kívül helyezve!
3. 575/A. § (1) Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban éghető anyagú installációk, dekorációk,
szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető
anyagok – az építési termékek és biztonsági jelek
kivételével – az elhelyezéssel érintett fal vagy a
padló felületének legfeljebb 15%-áig helyezA szaggatott vonallal jelölt
hetők el.
FÜSTELVEZETŐ ABLAK
területen, nem éghető anyag
(2) Füstmentes lépcsőházban – a biztonsági jelek
korlátlanul elhelyezhető,
kivételéve – nem helyezhető el éghető anyag, inéghető anyag, a közlekedő
felületének 15 %-ig tárolható.
stalláció, dekoráció, szőnyeg, falikárpit.
(3) A menekülésre számításba vett közlekedőkben,
Az elhelyezett, tárolt anyag,
lépcsőházakban és a pinceszinti helyiségekben elnem nehezítheti a tűzvédelmi
helyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és
berendezések,
füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.
kezelőszerkezetek,
közműelzáró szerelvények
4. 592/A. § (1) Lakórendeltetésű épületek, épüészlelését, megközelítését,
letrészek területén a menekülésre számításba vett
KÖZLEKEDŐ
használatát, működését
közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyaLAKÁS
gok, és a menekülési útvonalat leszűkítő tárMenekülési irány
Menekülési irány
gyak – az 575/A. § (1) bekezdésben és ezen
szakasz (2) bekezdésében foglalt kivétellel –
nem helyezhetők el, továbbá ott a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés
felügyelet nélkül nem üzemeltethető.
LAKÁS
(2) Lakórendeltetésű épületek, épületrészek
menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők,
amennyiben a menekülési útvonalat nem szűkítik le
Összefoglalva:
A lakóépületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban a 110 cm minimális szélességet minden esetben be kell tartani. Ezen területen
mindennemű anyagtárolás tilos!
(Ha a közlekedő 110 cm-nél keskenyebb, akkor természetesen ott sem megengedett az anyagtárolás)
A 110 cm szélesség feletti részen nem éghető anyag
(virágállvány, virágcserép, kerékpár) korlátlanul elhelyezhető.
A 110 cm szélesség feletti részen éghető anyag
(szőnyeg, lábtörlő, fapolc, stb.) a közlekedő felületének legfeljebb 15 %-ig elhelyezhető.
Tehát a folyosóvégeken, beugrókban, 110 cm szélesség feletti folyosórészeken, nem éghető anyag (pl.
virágok) tárolhatók, éghető anyagok csak a közlekedő területének 15 %-ig. Elektromos berendezés (pl.
hűtőszekrény) a közlekedőkön nem üzemeltethető.
Az elhelyezett, tárolt anyag, nem nehezítheti a
tűzvédelmi berendezések, kezelőszerkezetek, közműelzáró szerelvények észlelését, megközelítését,
használatát, működését. (tűzoltó készülék, tűzcsap,
közműelzáró, ablak nyitó- és csukó szerkezet, stb.)
Tóth Tamás tű. szds.osztályvezető
PMKI Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Katasztrófavédelmi Hatósági osztály
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EGY LEHETSÉGES PÉLDA
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Újévi köszöntő !

Magunk mögött hagyott 2012-es esztendő jóval a várakozáson
alul fejeződött be és valószínűsíthetően a 2013-mas év sem fog
túl kedvező hírekkel telítődni, pedig az elmúlt év elején bizakodással tekintettünk az esztendő elé, hisz az ENSZ által is meghirdetett Szövetkezeti Világév kedvező lehetőségeket kínált.
Az érdekképviseleti oldalról örömmel vettük tudomásul, hogy
a LOSZ a korábbi évekhez hasonlóan megőrizte a kormányzati elismertségét, hisz a 2010 év közepén létrejött új kormány
delegálta a LOSZ-t az Otthonteremtési Tanácsadó Testületbe,
megmaradt a Magyar Energia Hivatalnál is a Fogyasztói érdekképviseleti tagság és valamennyi lakásügyet érintő tárcánál megfelelő személyes kapcsolatrendszerrel rendelkeztünk.
Mindezek a lehetőségek azonban csak a LOSZ-nak jelentettek
kínálkozó lehetőséget az érdekképviselet és érdekegyeztetés
folyamatához a kormányzat oldaláról azonban ezek gyakorlatilag formális intézkedésként jelentek meg.
2012. májusában a Szövetkezeti Világév hazai rendezvénysorozatához kapcsolódóan országos tapasztalatcsere találkozóval
egybekötött küldöttgyűlésünkön nemcsak a lakásszövetkezeti,
társasházi gondjaink számbavételével, hanem a nemzetközi
szövetkezeti világév megemlékezésével és a 2014 után következő EU költségvetési időszak várható lakáságazati támogatási lehetőségével is foglalkoztunk. Kezdeményezéseink azonban sorra-rendre válasz nélkül maradtak és csak remélhetjük,
hogy valaha is ismét előkerül valamelyik tárca fiókjából.
A 2012-es évben a LOSZ érdekkörébe tartozó lakásszövetkezetek, társasházak működését, gazdálkodását a fogyasztóvédelmi törvény és a katasztrófavédelemről szóló törvény jelentős
mértékben érintette. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatban
kedvező jelenség, hogy jogorvoslati lehetőség nyílott a lakásszövetkezetek, társasházak számára a közműszolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok rövid úton való érvényesítésére és
adott esetben a fogyasztóvédelem keretén belül való egyeztetés útján. A katasztrófavédelem (valójában a lakóépületeket
érintő tűzvédelmi feladatok) tekintetében sajnálatos módon
első körben az átgondolatlan és szigorú intézkedések szankcióit érezhették a házkezelő szervezetek, csak a széles körű
érdekképviseleti beavatkozásnak köszönhetően következett
be e tekintetben egy enyhülő hatósági és jogszabály-változási
könnyítés.
2012. év a társadalmi civil szervezetek életében is jelentős változást eredményezett, egy új e területet érintő törvény hatályba lépését követően. Valószínűsíthető, hogy valamennyi társadalmi szervezet ideértve a LOSZ-t és a LOSZ által alapított
alapítványt is, sikerrel tett eleget az új törvényi megfelelésnek
és ezt követően is legális és a tagjai számára is hasznos érdekképviseleti tevékenységet tudnak ezen szervezetek folytatni.
A civil szervezetek részéről tett olyan kezdeményezést, hogy
a jövőben az érdekkörükbe tartozó szervezetek munkájának
szakmaisága és tevékenységük minőségi változása előtérbe
kerüljön, még nem történhetett meg, azonban bizakodva várjuk, hogy a szakmai képesítések kötelezővé tétele, az anyagi
és erkölcsi elismerések a házkezelési tevékenység rangját a
jövőben emelni fogja.
A bizakodással és reményteljes várakozással eltelt esztendő
után ismét csak az a remény jelent ösztönzést, hogy a hazai
és nemzetközi válság mérséklődését követően előtérbe kerül a
lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő gondok orvoslása.
Először fordult elő, hogy a hazai társ ágazati szakmai országos
érdekképviseletekkel közösen egy szűkített, de lényeges kérdéseket tartalmazó megkereséssel fordultunk Magyarország
Kormánya Miniszterelnökéhez. E levél tartalmát előző Ottho-

nunkban az érdeklődők már megismerhették, az abban foglaltakra azonban mindenképpen csak ebben az évben várhatunk
válaszokat. Legégetőbb gondjaink a kintlévőség növekedés, a
költségek növekedése, az állagmegóvásra fordítható pénzeszközök szűkössége és a szakmai munka minőségének javítása kellő feladatokat jelentenek valamennyi lakásszövetkezet,
társasház vezető tisztségviselőinek és az ő munkájukat segítő
tagoknak, tulajdonosoknak.
Bizakodhatunk tehát, hogy érzékelve ezeket a gondokat a
kormány 2013-ban segítségünkre siet. Látjuk azt is, hogy a
Polgári Törvénykönyv újjá alakítása a szövetkezetek jogi szabályozásának újra gondolását is napirendre tűzi. Ennek a folyamatnak lényeges része lesz várhatóan az Országgyűlés tavaszi
ülésszaka elé kerülő új szövetkezeti törvény is, mely a korábbi
időszaktól eltérően egységes és egy törvényben szabályozza
valamennyi hazai szövetkezeti típust. Ebből értelemszerűen
következik, hogy vélhetően megszűnik az önálló lakásszövetkezeti törvény és az abban foglalt sajátos ágazati rendelkezései az új szövetkezeti törvénybe kerülnek beágyazásra. Nem
tölthet el bennünket kitörő öröm, de még mindig megvan a
remény arra, hogy az egységes új szövetkezeti törvénybe sikerül a korábbiakban elért önálló lakásszövetkezeti törvény
legfontosabb szabályait átültetni és gyakorlatilag lényeges és
számottevő változást nem kell majd elkönyvelnünk. Ez lesz a
legnagyobb kihívás a LOSZ számára 2013-ban.
Az országos szövetség 2013-ban alapszabályában foglalt feladatainak ellátásán túl, még egy jelentős kötelesség teljesítés
előtt is áll. Az elnökség és a felügyelőbiztos mandátuma 2013.
április 29-ével jár le és így megkerülhetetlen a következő ötéves
mandátumidőszakra a LOSZ tisztségviselőinek választása. Ezt
tudtuk korábban is, így már 2012 év tavaszi küldöttgyűlésén
megválasztottuk a jelölőbizottságot és folyamatban van a következő mandátumidőszakra vonatkozó LOSZ küldöttek megválasztása is. Terveink szerint az előkészítő feladatok teljesítése 2013. február végével befejeződik és az új küldöttekből álló
országos küldöttgyűlésünk 2013. április 16-án eleget tehet a
testületi beszámoltatási és tisztújítási feladatai teljesítésének.
A most sorra került országos küldöttgyűlés éppen ezért nemcsak egy adott gazdálkodási évről szóló beszámolót, hanem az
elmúlt mandátumidőszakra való visszatekintést is tárgyal.
A visszatekintést segítendő dolgaink eredményes értékeléséhez a szokásos ötéves tevékenységet felölelő külön kiadvány
nyújt megfelelő hátteret. Összegeznünk kell, tehát elvégzett
feladatainkat és egyúttal előre is kell tekintenünk közvetlenül a
2013-as évre, de középtávra is. Országos szövetségünk ma jól
együttműködő biztos tagsággal rendelkezik, a területi szakmai
szövetségek, LOSZ képviseletek kölcsönösen segítik az információáramlást és szervezetten látjuk el a feladat-megosztási
munkáinkat is. A biztos tagi háttér, a stabil anyagi, gazdálkodási alapok azonban megfontolt cselekvésre is ösztönöznek.
Szem előtt kell tartanunk a jövőben is a takarékos gazdálkodást, a tagi kapcsolatok kiegyensúlyozott szinten tartását, a
társ érdekképviseletekkel való szorosabb kapcsolattartást és
a hatékonyabb információ-áramlást. A takarékos gazdálkodás
érdekében az Otthonunk c. eddigi havilapunkat negyedéves
periódusban tervezzük megjelentetni, a tagdíjunkat csak az
infláció mértékének megfelelő nagyságrendben emeljük és a
már említett tisztújító küldöttgyűlésre elkészítendő kiadványunk mellett a küldöttgyűlésünkkel egyidőben tervezzük az
oktatás-továbbképzés, tapasztalatcserét szolgáló több napos
rendezvényünket is.
2013-ban új kihívásként kell kezelnünk a hazai közigazgatási rendszerben történő változás bevezetését. A helyi önkormányzatok mellett megjelennek a járási hivatalok és számos
hatósági feladat az újonnan szervezett hivatalokhoz került áthelyezésre. A jelenlegi ismeretek szerint az előkészületek nem
éppen kedvező képet mutatnak, mégis reméljük, hogy az év
elejével a járási hivatalok működése a terveknek megfelelő-
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en beindul és a hozzájuk kapcsolódó közigazgatási feladatok
tekintetében kellő partnerek lesznek a lakásszövetkezeteknek
és a társasházaknak. Folytatni szeretnénk 2013-ban az Energiaklubbal korábban is már fennálló együttműködésünket a
felújítási, korszerűsítési munkák hatékonyabb felkészítése érdekében. Keressük az együttműködés lehetőségét a Társasházi Háztartás rendezvénysorozataival, tagjaink hatékonyabb
információ ellátásának biztosítása érdekében. Megújult honlapunkon folytatjuk a gyorsabb hírek, állásfoglalások elérhetőségének biztosítását és szorgalmazzuk a lakásszövetkezetek,
társasházak szélesebb körű elektronikus elérhetőségének támogatását. Látnunk kell azt is, hogy egyre szélesebb körben
kerül alkalmazásra az elektronikus elérhetőség, ez szinte elkerülhetetlenné teszi, hogy valamennyi házkezelő szervezet
rendelkezzen internetes elérhetőséggel, ezáltal is könnyen
és gyorsan tudják a LOSZ hírlevél szolgáltatásának a jövőben
gyakoribb információit olvasni.

a jövőben az Otthonunk c. újság negyedéves időszakonként
jelenik meg. Igyekezni fogunk, hogy a negyedévenként megjelenő számok mindazokat az információkat tartalmazzák, amelyek a napi működéshez, gazdálkodáshoz elengedhetetlenül
szükségesek. Tisztában vagyunk azzal is, hogy egy negyedéves megjelenésű lap naprakész információkat nem hordozhat, ugyanakkor kötelességünknek tartjuk arra is felhívni a
figyelmet, hogy a jövőben egyre inkább egyeduralkodóvá váló
elektronikus ügyintézés az internet elterjedésével egyidejűleg
közelebb hozza Olvasóinkat, és a LOSZ hírlevél szolgáltatásának bővülése az írott sajtó késedelmes gondjait enyhíteni fogja. Javasoljuk tehát, hogy aki csak teheti bővítse az internetes
és az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó lehetőségeinek
körét, regisztráljon a LOSZ honlapján az országos szövetség
hírlevél szolgáltatásához, hogy a működéshez, gazdálkodáshoz
szükséges és indokolt információkhoz ez úton is minél gyorsabban hozzájuthasson.

Tisztelt „Otthonunk” Olvasói!

A nehéz működési, gazdálkodási körülményeket is mérlegelve
mégis a fenti csak lényeges dolgokat érintő változások ismeretében bíznunk és reménykednünk kell egy sikeresebb esztendőben. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon továbbra is ápolnunk kell
egymásra utaltságunkat, ehhez a LOSZ valamennyi tisztségviselője, munkavállalója nevében sok sikert, jó erőt, egészséget
és bizakodást kívánunk.
Boldog Új Évet.
Farkas Tamás

Egy újévi köszöntőben és a várható új esztendei feladatok előzetesein túl, egy sajnálatos tájékoztatót is közzé kell tennünk.
Megszokottá vált, hogy az Otthonunk c. újság havonta kerül
a LOSZ tagjainak kezébe. A körülöttünk zajló gazdasági nehézségek az Otthonunk kiadását sem hagyják változatlanul,
így szükségszerűen arról is tájékoztatni kell Olvasóinkat, hogy

Cégváltozásbejegyzéssel kapcsolatos
lakásszövetkezeti kötelezettség

nem szerepel, ez esetben vagy az alapszabály módosításával kell a TEÁOR tevékenységet oda felvenni, vagy a
NAV-nál kérni annak törlését.

2012 januárjában, márciusában és júliusában az Országgyűlés
jelentősen módosította a Gazdasági társaságokról szóló törvényt (2006. évi IV. törvény) és a Cégtörvényt (2006. évi V.
törvény). A módosítások értelmében minden cég, jelen esetben a lakásszövetkezet köteles alapszabálya módosításával,
illetőleg változásbejegyzési eljárás keretében eleget tenni az
alábbi követelményeknek:

4. A cégnévnek egyértelműen különböznie kell a közhatalmi és
közigazgatási szervek hivatalos és köznyelvben használt elnevezésétől, ha cég neve nem felel meg e követelménynek, kötelező módosítani. Ebben a kérdésben a kötelezettség teljesítése
vélhetően úgy működik, hogy a cégbíróságnak a „mulasztó”
társaságot fel kell szólítania a névhasználati probléma rendezésére. Mindez a lakásszövetkezetek esetében is vizsgálható,
de itt a Cégbíróság felhívásának kell esetleg eleget tenni. Ez a
kérdés önmagában nem igényel intézkedést.

1. Kötelező benyújtani a cégbíróság részére a székhelyül, telephelyül, fióktelepül használt ingatlan használatára feljogosító okiratot. A korábbi szabályozás és gyakorlat engedékenységére tekintettel ez egyáltalán nem
biztos, hogy a korábbi nyilvántartásba vétel, vagy változásbejegyzés során megtörtént. Amennyiben ez nem
történt meg, akkor az adott cégbíróság gyakorlatától
függően, de illeték és közzétételi költségtérítés mentes
változásbejegyzési kérelemben (ez csak 2013. február
1-ig áll fenn), vagy esetleg, ha engedi a cégbíróság és
változásbejegyzést egyébként sem jelentene, egyéb beadványként kell a cégbíróság részére benyújtani.
2. A lakásszövetkezetek vonatkozásában az alapszabályt nem kell módosítani, de a képviseleti joggal rendelkező személyek adóazonosító jelét, születési helyét
és idejét a cégnyilvántartásba be kell jelenteni. 2013.
február 01-ig ez az eljárás is illeték és közzétételi költségtérítés mentes.
3. Az alapszabálynak ismét tartalmaznia kell a lakásszövetkezet valamennyi tevékenységi körét a TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Amennyiben az kikerült időközben az alapszabályból, most vissza kell tenni.
Ez csak akkor érdemi kérdés, ha a szövetkezet végez
olyan tevékenységet, melyet a NAV-nál bejelentett, és
a cégnyilvántartásba ez bekerült, de az alapszabályában

5. Az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintának a cégtörvény
bizonyító erőt tulajdonít, ezért lehetőség van arra, hogy benyújtsák a cégbíróság felé ezt az okiratot is. Mindez nem jelent
kötelezettséget.
A fenti kötelezettségeknek a cégek, ideértve a lakásszövetkezeteket is, a cégjegyzékben vezetett adataik első
változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február
1. napjáig kötelesek eleget tenni.
A kötelezettség elmulasztása 50.000 forinttól 900.000 forintig
terjedő bírság kiszabását vonhatja maga után. A rendelkezésre
álló információk alapján, az is könnyen lehet, hogy bizonyos
eljárási türelmi idő leteltét (30-60 nap) követően azonnal bírságolni fognak a cégbíróságok 2013. február 1-et követően, de
az is elképzelhető, és talán ez a valószínűbb, hogy a mulasztó
gazdasági társaságokat, lakásszövetkezeteket felhívják arra,
hogy teljesítsék kötelezettségüket.
Amennyiben a cég, jelen esetben a lakásszövetkezet kizárólag
a törvényben előírt változásokat jelenti be a cégbíróságnak,
azt hangsúlyozottan illeték és közzétételi költségtérítés
megfizetése nélkül lehet megtenni a fentiekben megadott
határidőben.
dr. Koszoru István
ügyvéd
LOSZ Jogi munkabizottság titkára

OTTHONUNK
Magyar Közlönyben megjelent

a lakásszövetkezetekre vonatkozó jogszabályok
(2012. november 27. - 2012. december 29-ig)
24/2012. (XI.27.) MNB rendelet
MK 157. szám
A jegybanki alapkamat mértékéről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi CCVIII. Törvény 65.
§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:
1. §
A jegybanki alapkamat mértéke 6,00%.
2. §
(1) Ez a rendelet 2012. november 28-án lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló
23/2012. (X.30.) MNB rendelet.
2012. évi CLXXVIII. törvény		
MK 159. szám
Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
49/2012. (XI.29.) KIM rendelet		
MK 159. szám
A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V.18.) IM rendelet módosításáról
2012. évi CLXXXV. törvény		
MK 160. szám
A hulladékról
335/2012. (XII.4.) Korm. rendelet
MK 161. szám
A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal
kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint
a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről
347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet
MK 166. szám
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról
63/2012. (XII.11.) BM rendelet		
MK 166. szám
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Elnök Úr !
Tisztelt Közös képviselő Asszony!
Tisztelt Közös képviselő Úr !
A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége
partneri megállapodást kötött a Generali Providencia Biztosító
Zrt-vel. Ennek a megállapodásnak a keretében a LOSZ tagságának lehetősége nyílt „többlakásos épület biztosítás” díjkalkuláció igénylésére és a szerződés megkötésére a LOSZ-on
keresztül, a LOSZ közreműködésével.
Azokra a „többlakásos épület biztosítás” szerződésekre, amelyeket a LOSZ-on keresztül kötnek meg a tagok, a Generali
Providencia Biztosító Zrt minden egyéb kedvezményen felül
még 5% úgynevezett „LOSZ kedvezményt” ad.
A lehetőség fennáll az egyéni „Házőrző” épület és/vagy ingóság biztosítások kötésére is a jelenleg futó akció szerint 2 havi
kedvezménnyel. Amennyiben a háznak élő többlakásos épületbiztosítása van a Generali-Providencia Zrt.-nél, az ingóságok biztosításokat egységesített változat esetében akár 50%
kedvezménnyel is megköthetik a lakók szintén a LOSZ-on keresztül.
Ezen partnerség keretében a LOSZ segítséget nyújt a felújításhoz szükséges hitelek és előtakarékosság ügyintézésében.
Amennyiben a fenti ajánlat felkeltette az érdeklődését kérjük
a losz@losz.hu internetes e-mail elérhetőségen jelezze felénk
nevét, címét, elektronikus elérhetőségét, illetve telefonszámát
és mi feltétlen megkeressük egy részletes ajánlatunkkal.
Kellemes ünnepeket kívánunk!
LOSZ

Újabb kvótaeladások

4,6 Mrd Forint bevétel kb.1,8 Mrd Ft jut a panelprogramra
(sajtóközlemény, Budapest, 2012. december 18.)

A magyar kormány 2,5 millió db, a EU vállalatközi széndioxid
kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (ETS) 2008-12-es időszakában érvényes egységet (ún. EUÁ-t) adott el a napokban,
amiből kb. 4,5 Md Ft karbonforint-bevétel származik. Ebből kb.
1,8 Mrd Ft jut a Zöld Beruházási Rendszer Panel II programjának finanszírozására.
Az European Energy Exchange tájékoztatása szerint az árverésekre december 10-én és 17-én került sor. A 10-én eladott
1,25 millió EUA 6,63 EUR/EUA áron kelt el, míg a dec. 17-ei
1,25 millió 6,29 EUR/EUA áron. Az árváltozások a kibocsátási
egységek nemzetközi tőzsdei árának változásával magyarázhatók.
A kvótabevételek felhasználásáról a 2012-es költségvetés december 5-én megjelent módosítása rendelkezik. Eszerint a
2012-ben realizált bevételek fele a központi költségvetés általános forrásaiba kerül. A megmaradt összegből levonják a fejlődő országoknak még 2009-ben ígért klímavédelmi fejlesztési
segélyek összegét (kb. félmilliárd Ft). A maradék 1,8 Mrd Ft-ból
pedig energiahatékonysági programokra fordítják.
A törvénymódosítás indoklása szerint a „A Zöld Beruházási
Rendszer Panel II. konstrukciójára 2009-ben 14 milliárd Ft
többlet-támogatási igény érkezett be. 2011-ben a Kormány úgy
döntött, hogy a szükséges forrásokat elsősorban a széndioxid
kvótakereskedelmi bevételekből kell biztosítani. Jelenleg 8,6
Mrd Ft összeg forrás bevonására van még szükség, melynek
egy része (mintegy 1,6 Mrd Ft) a költségvetési törvény jelen
módosításával biztosítható.”
dr. Bart István, a Magyar Energiahatékonysági Intézet Kft.
(MEHI) igazgatója szerint:
„Örömteli hír, hogy a Kormány a költségvetési módosítást követően ilyen gyorsan lebonyolította a kvótaeladást és a forrás-teremtést. Reméljük, hogy a források folyósítása is ilyen
gyorsan zajlik majd.
Egyelőre azonban még nem tudunk semmit arról, hogy a korábban nyertes pályázatok közül hogyan választják ki azokat,
amelyek ebből – a befogadott igényeknél jóval szűkösebb - új
forrásból részesülnek. Ez nem egyszerű feladat, hiszen a beadott pályázati anyagok már több mint három évesek, és ennyi
idő alatt a technikai lehetőségek és a finanszírozási feltételek is jelentősen változtak. Jelenleg arra várunk, hogy az NFM
egyeztetésre hívja az érintett szakmai szervezeteket ebben a
kérdésben.”
Nincs hír arról sem, hogy mi a Kormány terve a fennmaradó,
kb. 13 Mrd Ft értékű 2008-12-es EUA vagyonnal, amelyet legkésőbb 2013 áprilisáig értékesíteni kell.
Forrás: Magyar Energiahatékonysági Intézet Kft. (MEHI)*

* A MEHI az energiahatékonysági piacon érdekelt vállalkozásokkal partnerségben működő elemző és érdekérvényesítő
szervezet. Arra alakult, hogy ösztönözze az energiahatékonysági beruházásokat, mind kormányzati intézkedések segítségével, mind a fogyasztók, piaci szereplők tájékoztatásával. A
MEHI abból a felismerésből jött létre, hogy az energiahatékonyság növelése nemcsak mindannyiunk közös ügye, hanem
sok vállalat számára üzleti érdek is. A MEHI partnerei hazánk
meghatározó energiahatékonysági vállalkozásai.

