
Megújuló erőműberuházások

Adminisztratív  és korrupciós kockázatok

Dr. Szabó Levente Antal
bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi Iroda

www.bnt.eu

Budapest | Kijev | Minsk | Nürnberg | Pozsony | Prága | Riga | Tallinn | Vilniusz | Varsó



Megújuló Energia – Stratégiai irányok

�Kötelező: minimum 13 % „megújuló részarány” (megújuló energiaforrásból 
előállított energia részaránya a bruttó végső energiafogyasztásban)

�Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020

Célkitűzés: 14,65 %

�Nemzeti Energiastratégia (coming soon?)

�Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK Irányelve: Világos követelmények az 
eljárásokkal szemben (gyors, arányos és szükséges engedélyezési szabályok 
stb., átültetés a nemzeti jogban: 2010.12.15.
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„Lövészárok-perspektíva” 

�Kiserőmű megvalósítása (engedélyeztetése) „madártávlatból”

„Országos Erők” = Egyablakos rendszer?

Egységes környezethasználati engedélyEgységes környezethasználati engedély
Építési engedély, Használatbavételi engedély
Csatlakozási terv jóváhagyása 
Kiserőművi összevont engedély
Hálózati csatlakozási szerződés
Hálózathasználati szerződés
Hulladéklerakási engedély
Vízjogi létesítési és használatbavételi engedélyek, útépítés stb.? és sok-sok szakhatóság, 
közműcég, némelyik többször is?..(Nemzeti Parkok, KÖH, ÁNTSZ, BM)

„Helyi Erők” = Ez a sokadik ablak6.

Ingatlanokhoz hozzáférés (szerződések a földtulajdonosokkal)
Helyi építési szabályzat módosítása – az egyik legnagyobb kihívás?..



Megújuló Alapú Energiatermelő Beruházások 
Korrupciós kockázatok

Korrupció definíciója

„The abuse of entrusted power for private gain”„The abuse of entrusted power for private gain”
(Transparency International  / The Anti-Corruption Plain Language Guide”)

Korrupciós kockázatok (tipológiát lsd. GCR Első rész)
•Transzparencia és nyilvános információk hiánya, különösen a szabályozás területén
•Összeférhetetlenségi helyzetek
•Szabályozó „foglyul ejtése”, meg nem engedett befolyásolása
•Kiszámíthatatlan szabályozás
•Személyes kapcsolatok, „mutyizás”, „mindenki ismer mindenkit”, 
•Pénzügyi források nem megfelelő felhasználása 
•„kreatív könyvelés”



•Jogalkotás 

•Szabályozási szint kiválasztása
•Hatástanulmányok
•Közig. egyeztetés
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Korrupció lehetséges szintjei (a teljesség igénye 

nélkül6)

•Közig. egyeztetés
•Képviselői „módosítók”
•„Járadékvadászat” 
(a témában kiváló tanulmány született az Energia Kontroll Program keretében, 
www.energiakontrollprogram.hu) 

•Kapacitáselosztás 



•Előkészítés, engedélyezés

•Országos  és helyi szint 
•Engedélyek sorrendisége
•Engedélyező hatóságok hatásköri tisztázatlanságai 
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Korrupció lehetséges szintjei (a teljesség igénye nélkül6)

•Engedélyező hatóságok hatásköri tisztázatlanságai 
•Rögzített eljárási határidők hiánya

•Szakhatóság „management”  
•Hálózati engedélyes „management” 
•Helyi polgármester, képviselőtestület, egyéb helyi „erős emberek” „managementje”
•„Megfelelő, helyi” tanácsadó, tervező cégek bevonása, ügyvédek, mint 
„kijáróemberek”

•Forrásszerzés

•Pályáztatás / A „tuti nyerő” pályázatírók „kulcsrakész” megoldásai

•Megvalósítás, ellenőrzés

•Hatósági ellenőrzések - „zaklatnak vagy nem zaklatnak”



•Recept adott: 2009/28/EK Irányelv + GCR

•Feltételek:
•világos kormányzati szándék
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Merre tovább?

•világos kormányzati szándék
•transzparens jogalkotás
•arányos és szükséges, végiggondolt engedélyezési eljárások
•világos hatáskörök
•világos határidők
•elérhető információk
•gyors ügyintézés
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