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1 Bevezetés 
 
Dolgozatunkban a környezetterhelési díj (ktd) javaslat levegőterhelési díj (ltd) részének a 
hatásvizsgálatát végezzük el.  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény megteremti a lehetőségét egy, az emissziókra kivetett, adójellegű szabályozási 
forma bevezetésének.  A gazdasági átalakulás konszolidációjával az új eszközök keresése 
időszerűvé vált.  Ezt egyrészt a piaci mechanizmusokkal konform, nagyobb rugalmasságot 
biztosító szabályozás, másrészt a költség-hatékonyság szempontja indokolja.  A GDP 
visszaesésének köszönhető szennyezés-csökkenés időszaka elmúlt, a fellendülés fényében 
bizonyos lépések nem várathatnak sokáig.  Biztató jel, hogy bár a gazdasági növekedés 
megindult, az emissziók általában nem követték gazdasági növekedés alakulását.   
 
Ez a tendencia azonban még mindig nem látszik elégségesnek ahhoz, hogy az EU 
környezetvédelmi követelményeit teljesítsük.  A környezeti állapot, és ezen belül a 
levegőminőség Magyarországon lehangoló az EU-hoz képest.  A legutóbbi EU országjelentés 
kiemelten hangsúlyozta ezen a területen való elmaradásunkat.  A csatlakozási folyamatban 
derogációs lehetőségeket fogunk kapni ott, ahol sem a szennyezés, sem a magyar termelés 
nem jelent fenyegetést az EU számára (pl szennyvíz tisztítás).  Illúzió volna mindazonáltal azt 
hinni, hogy az EU megengedi majd, hogy a lazább környezetvédelmi szabályozás miatt egy 
költségkomponens kisebb legyen a magyar termékekben, és így azok indokolatlan előnyhöz 
jussanak az EU piacain. 
 
A környezetminőség azonban nem elsősorban külpolitikai szempontból fontos, hiszen a rossz 
környezeti állapot szomorú konzekvenciái tapasztalhatók a magyar lakosság várható 
élettartama és egészségi állapota tekintetében.  Miközben az egészségügyi károk is száz 
milliárdokat vonnak el az állami (és magán) pénzekből, a mezőgazdaságban, erdészetben és 
építményekben bekövetkezett károk is hasonló nagyságrendűek. 
 
A költség-hatékonyság szempontja minden gazdaságban fontos, de ez különösen így van 
növekedési pályára állt, de még nem visszafordíthatatlanul stabilizálódott gazdaságunkban.  
Ezért fontos, hogy a kitűzött környezetvédelmi célokat a lehető legkisebb költséggel érjük el.  
A 70-es évektől hangoztatják a közgazdászok, hogy ilyen hatékony szabályozóeszköz a 
szennyezési díj.  Érdekes módon eleinte inkább a kelet-közép-európai régióban voltak 
megtalálhatóak ezek a díj-jellegű szabályozó-eszközök.  A díjak potenciális hatékonysága 
egyrészt alacsony szintjük, másrészt az állami vállalatok érdekeltségének a hiánya miatt nem 
realizálódott.  A fejlett országokban eközben inkább alkalmazták a szigorú határértékeken 
alapuló környezeti szabályozást, mint egy olyan luxust, amit megengedhettek maguknak.  A 
környezetvédelmi területen szükséges előrelépés azonban egyre drágább, sőt 
megengedhetetlenül drága lett társadalmi szinten (éves szinten a GDP 2-3 %-a) számukra is.  
A díjak bevezetésével kapcsolatos gyakorlati lépések azonban csak a 90-es évektől gyorsultak 
fel, mert ez a szabályozórendszer egy teljesen új gondokoldásmódot igényel.  Annak ellenére, 
hogy még mindig az utasítás-ellenőrzés (command and control) típusú környezetpolitika 
domináns az OECD-ben, már több, mint 200 közgazdasági ösztönző került bevezetésre, 
amelyekből körülbelül 100 valamilyen szennyezési díj. 
 
A gondolkozásmód-váltás nehézségét az is jelzi, hogy bár a környezetterhelési díj bevezetése 
már 1996-ban felmerült, a javaslat három év alatt nem jutott túl a koncepció csiszolása és a 
társadalmi viták fázisán. Ez ugyanakkor azt is tükrözi, hogy egy ilyen szabályozó-eszköz 
nagyon sok érdekkel ütközhet az ágazatokat érintő disztribúciós hatásokat, és a kormányzati 
szakmai-politikai szempontokat tekintve egyaránt.  Ugyanakkor sok bizonytalansággal és 
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félreértéssel is lehetett találkozni a koncepció három éves története során.  Ezért is fontos, 
hogy számbavegyék az érintettek a hatások és esetleg a koncepció javítási lehetőségeinek 
lehető legteljesebb körét. 
 
Dolgozatunkban egy környezeti modullal bővített makrogazdasági modell segítségével 
számszerűsítettük az ltd tervezet környezeti és gazdasági hatásait.  A levegőszennyezők 
energiahordozók elégetésével kapcsolatos kibocsátásait vizsgáltuk, ami jól közelíti a teljes 
kibocsátásokat.  Nem számszerűsítettük tehát az I-es veszélyességi fokozatba tartozó 
anyagokra kivetett levegőterhelési díj hatásait, de kvalitatív elemzést ezzel kapcsolatban is 
találhat az olvasó.  Szintén nincs lehetőség egy makromodell keretében a legújabban javasolt 
kétlépcsős ltd rendszer hatásainak számszerűsítésére.  Ez megkívánná legalább néhány száz 
jelentős szennyező egyedi határértékeinek, elhárítási függvényeinek és egyéb gazdasági 
(költségek, árképzési struktúra stb.) jellemzőjének ismeretét.  Ez egy hosszabb távú kutatás 
során lenne kivitelezhető, pl. kérdőíves adatgyűjtés és statisztikai-ökonometriai elemzés 
keretében.  Elkészítettük a teljes ktd koncepció (főleg makrogazdasági) hatásvizsgálatát is, 
azonban ennek részletes víz- és talajterhelési díj (vtd illetve ttd) vonatkozásait egy másik 
kutatóintézet (ÖKO Rt) vizsgálta.   
 
A következőkben először egy rövid áttekintést adunk az emissziós adók közgazdasági 
hátteréről, itt is megemlítve azonban néhány olyan gyakorlati következtetést, amely 
különösen érdekesnek tűnhet a társadalmi viták fényében.  Ezután a modellünk jellemzőivel, 
az alkalmazott metodológiával ismerkedhet meg az olvasó.  A következő fejezet bemutatja a 
szcenáriókat és segít eligazodni a számszerű eredményekben.  Ezután az eredményeket 
nemzetközi vállalásaink, illetve hazai környezetpolitikai céljaink összefüggésében vizsgáljuk.  
Az összefoglalás és javaslataink előtti utolsó fejezet néhány fontos gyakorlati megfontolást 
tartalmaz a betartatás-monitoring, a várható vállalati szennyezés elhárítási-beruházási 
viselkedés, a visszahagyás feltételrendszere és sok egyéb fontos kérdés vonatkozásában.  A 
mellékletekben további információk találhatók a felhasznált adatokkal, az alkalmazott 
metodológiával és az eredményeket alátámasztó elméleti megfontolásokkal kapcsolatban. 



 5

 
2 A leveg�terhelési díj közgazdasági háttere 
 
A társadalmi viták során az is kiderült, hogy sok félreértés övezi a környezeti adózás illetve 
díjak szerepét környezetvédelmi, közgazdasági-költségvetési vagy akár etikai szempontból is.  
Így szükségesnek látjuk a legfontosabb kapcsolódó elméleti megfontolások ismertetését, 
valamint néhány gyakran felvetett kérdés tisztázását.  Itt egy rövidebb elméleti összefoglalót 
adunk, míg egy részletesebb elemzést a 10.6 mellékletben találhat az olvasó. 
 

2.1 Adó vagy díj? 
A levegőterhelési díj lényegében egy környezetvédelmi adófajta, amelyet levegőszennyezők 
emissziójára vetnek ki.  Adó annyiban, hogy nem egy piaci szereplő által nyújtott jószág vagy 
szolgáltatás ellenértékeként fizetendő költségről van szó.  Díjakról közgazdasági értelemben 
akkor beszélünk, ha fizetünk egy szolgáltatásért.  A piaci mechanizmusokon belül a légkör 
szennyezésbefogadó szolgáltatásáért nem kell fizetni, hiszen a levegő nincs 
magántulajdonban.  A probléma ott jelentkezik, hogy e szolgáltatás igénybevételekor olyan 
költségek jelentkeznek, melyeket a piaci mechanizmusokon belül ezek elszenvedői nem 
érvényesíthetnek (sőt jogi úton sem).  Mivel a szennyezők nem kapnak árjelzést, gazdasági 
döntéseikben nem veszik figyelembe ezeket az úgynevezett externális költségeket.  Annyiban 
tehát, amennyiben a környezetterhelési díj árat szab egy társadalmi költségek révén nyújtható 
szolgáltatásnak, díjnak is tekinthető.  Ehhez azonban a mértékét helyesen, a költségekkel 
összhangban kell meghatározni.  A környezetszennyezés kárainak megállapítása azonban 
rendkívül nehéz probléma (bővebben lásd az 5.3 fejezetet), és egy hibás adminisztratív ár (díj 
ráta) a társadalmilag kívánatostól eltérő (kisebb vagy nagyobb) mértékű környezethasználatot 
eredményez.  Ez a téves erőforrás-allokáció analóg azzal, amit a központi tervezésű 
gazdaságok eredményeztek (normál esetben) piaci termékek árainak manipulálásával1. 
 
Ha a levegőszennyezés kárainak elszenvedői lennének jogosultak a légkör szolgáltatásainak 
mértékéről dönteni2, állami beavatkozásra nem lenne szükség.  Ők a költségeiket3 a 
szennyezők felé benyújtott igényeikben illetve áraikban érvényesítenék egy általuk elfogadott 
jólétet4 maximálva.  Ezen szereplők ilyen jellegű érdekei azonban a piaci mechanizmuson 
kívül rekedtek, ám az erőforrások elosztásánál az ő jólétük is kell, hogy számítson.  Így az 
egész társadalom érdekét (érdekek eredőjét) érvényesítő szerepét jogi szabályozással, vagy a 

                                                           
1 Például az energiaárak mesterségesen alacsony szinten tartása az energiapazarlást ösztönözte.  Ez 
megnyilvánult abban, hogy a rendszerváltáskor Magyarországon mintegy négyszer annyi energiát használtak fel 
1$ GDP el�állítására, mint Nyugat Európában. 
2 Coase Nobel díjas közgazdász kimutatta, hogy az er�forrás allokáció szempontjából (elhanyagolható 
tranzakciós költségek esetén) a jogok leosztásának megléte és nem az aránya számít.  Az is igaz ugyanakkor, 
hogy az, hogy ki kapja a jogokat az egyes szerepl�k anyagi jólétét befolyásolja. Ez azt jelenti, hogy aki 
kezdetben joggal nem rendelkezik, az annyit vásárol ezekb�l a jogokból amennyi neki megéri, miközben anyagi 
helyzete a vásárlás miatt romlik, ugyanakkor a kialakuló szennyezés független a jogok kezdeti tulajdonosának 
személyét�l.  Elvileg tehát egy vállalat is jogosult lehet a szennyezésre, de annak nagy költségei, hogy az érintett 
lakosság összefogjon a szennyezés elkerülés megvásárlására, általában meghiúsítaná a tranzakciót.  Az 
ugyanakkor nem kivételes, amikor egy vállalat fizet kompenzációt az érintetteknek, például repül�terek b�vítése 
esetén zaj tolerálása (vagy elhárítása) fejében, vagy veszélyes hulladék feldolgozó üzemek letelepedési engedély 
fejében az önkormányzatoknak (azaz közvetve a lakosságnak, tehát nem korrupcióra gondolunk). 
3 Itt lehet ténylegesen felmerült költségekre is gondolni, de akár a kényelmi, esztétikai, lelki helyzet 
rosszabbodására is, vagyis minden olyasmire, aminek elviselésére csak bizonyos mérték� kompenzáció fejében 
vagyunk hajlandók. 
4 Ez a jólét magában foglalhat mindent, ami az adott egyén számára fontos: pl. a fogyasztást, szabadid�t, 
környezetmin séget, kényelmet stb.). 
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piaci mechanizmusokba történő beavatkozással, például egy árkorrekciót jelentő adó illetve 
ezen funkciójában díj formájában is vállalhatja az állam.  Az ltd-nek itt jelentkezik az 
árkorrekciós illetve szennyezés-visszafogásra ösztönző szerepe. 
 
Az adójelleg ott jelentkezik, hogy az államháztartás bevételhez jut, amely ellenében nem 
nyújt közvetlenül szolgáltatást (a légkör automatikusan nyújtja a szolgáltatását5) szemben 
például az önkormányzatok hulladékszállítási díjával.  Természetesen ez a bevételteremtő 
funkció ugyanolyan fontos lehet a döntéshozók (vagy azok egy csoportja) számára, mint a 
szennyezés visszafogására ösztönző funkció.  Bár az állam nem a bevétel alapját képező 
szolgáltatást nyújtja, sok egyéb feladatot ellát amelyek finanszírozását meg kell oldania.  
Ehhez általában éppen ilyen eszközökhöz (adókhoz) nyúl, amikor is pénzt szed be 
valahonnan, majd ezt másfajta szolgáltatás, beruházás stb. formájában juttatja vissza.  Így 
tehát elvileg semmi kifogásunk nem lehet akkor sem, ha környezeti adóbevételeket nemcsak 
környezeti célokra használnak.  A bevételek felhasználásának kérdésére még visszatérünk a 
későbbiekben. 
 
 

2.2 A szennyez� fizet elv és az ltd 
Gyakori félreértések és ellentmondó értelmezések forrása a szennyező fizet elv.  Sokan 
leegyszerűsítve úgy gondolják, hogy a szennyezést okozó termék előállítójának kellene 
viselnie az összes terhet, amit azonban megakadályoz az, hogy a szennyező, ha erre egy adón 
keresztül megpróbálják rákényszeríteni, úgyis továbbhárítja a fogyasztókra a terheket.  
Azoknak, akik itt etikátlanságot sejtenek, arra is gondolniuk kellene, hogy a szennyező termék 
fogyasztója is részese a szennyezésnek, hiszen a termék (és az ezzel járó szennyezés) az ő 
igényei miatt jött létre, ő ugyanúgy haszonélvezője a szennyező tevékenységnek, mint a 
termék előállítója.  A termék előállítója pénzt kap, a fogyasztó pedig egy ennek értékben 
megfelelő terméket vagy ellenszolgáltatást.   
 
A közgazdaságtan egyik általánosan elfogadott tétele alapján a piaci viszonyok között - 
bizonyos feltételek teljesülése esetén - a kialakuló árak olyan jelzések a piaci szereplők 
(gyártók, fogyasztók) számára, amelyek mellett  az erőforrások használata (és az ezek révén 
előállított jószágok és szolgáltatások mennyisége) optimális.  Ilyenkor az árak egyrészt 
tükrözik a termékekre fordított tényleges társadalmi (privát és közösségi) ráfordításokat, 
másrészt az ezek megvásárlására vonatkozó fizetési hajlandóságot.  Ha egy termék előállítása 
drágább lesz, az az egész árrendszert átrendezi tükrözvén a megváltozott helyzetben a 
termelési és fizetési hajlandóságot.  Így tehát, ha egy termék árában megjelenik a 
környezethasználat költsége (pl. egy emissziós adón keresztül), az éppenhogy egy üdvözlendő 
változás a gazdasági optimalitás szempontjából, mert arra készteti a fogyasztót, hogy a termék 
teljes költségével szembesülve döntse el, mennyit hajlandó abból vásárolni.  A kialakuló új ár 
magasabb lesz, de - hacsak a fogyasztók nem érzéketlenek a termék árára – kevésbé 
emelkedik mint az adó mértéke.  Így az adóteher megoszlik a termelő és a fogyasztó között, 
és ez egyrészt ösztönzi a termelőt a szennyezés-csökkentésre, ugyanakkor a magasabb ár 
ösztönöz a termék fogyasztásának visszafogására (amely szintén szennyezés-csökkenéssel 
jár).  Ha az emissziós adó rátája megegyezik környezetszennyezés ún. határköltségével vagy 
határkárával6, a kialakuló szennyezés társadalmi szinten optimális mértékű lesz.  Tehát az 
optimalitás szempontjából nem az számít, hogy hogyan oszlik meg ez az új teher a termelő és 

                                                           
5 Ugyanakkor az államnak ezzel kapcsolatban máshol költségei jelentkeznek. 
6 A határköltség vagy határkár az a költség, amely akkor keletkezik, ha az adott szintr!l további egy egységgel 
növeljük a szennyezést (például egy további tonna NOx kibocsátása esetén ez Ft/t-ban mérhet"). 



 7

a fogyasztó között7, hanem hogy az árak jobban közelítsék a termék társadalmi, azaz teljes 
határköltségét.  Az áthárítás lehetősége nem etikai kérdés, azt a termék keresletének illetve 
kínálatának az árérzékenysége, közgazdasági zsargonban árrugalmassága határozza meg.  
Megjegyzendő, hogy egy emissziós adónak kitett profitmaximáló termelő akkor is érdekelt a 
szennyezés elhárításban, ha az adóterhet teljes mértékben át tudja hárítani a felhasználóra (az 
emissziós adó hatásmechanizmusát részletesebben lásd a 10.6 mellékletben). 
 
 

2.3 Az emissziós adó költséghatékonysága 
A környezeti adók hatékonyságának alapfeltétele, hogy a szabályozás eredményeképpen 
kialakuló szennyezési szintnél a szennyezés határkára (HK) megegyezzen az adórátával8.  A 
szennyezők mindaddig további egységeket hárítanak el, amíg az elhárítás határköltsége 
(EHK) kisebb mint az adóráta (és így mint az okozott határkár).  A választott elhárításnál az 
elhárítási határköltség egyenlő lesz az adó mértékével (lásd a 10.6 mellékletben).  Többnyire 
azonban a döntéshozók számára nem, vagy csak nagy bizonytalansággal ismertek mind a 
károk, mind az elhárítási költségek.  Ilyenkor a lehetséges megoldás - sok szempont 
mérlegelése után - egy környezetpolitikai célt, például egy országos emissziós limitet kitűzni 
(lásd pl. 6.1, 6.3 és 6.4 fejezetek).  Ennek a célnak a teljesítése többféle eszközzel is 
lehetséges; ekkor a hatékonyság a legkisebb költségű megoldás választását jelenti.   
 
Valamely környezetvédelmi cél eléréséhez a társadalmi szinten legolcsóbb eszköz jellemzője, 
hogy az elhárítási EHK ugyanakkora minden vállalat számára  Tegyük fel ugyanis, hogy van 
két olyan vállalat, melyek EHK-e különbözik, és együtt a környezetpolitikai követelményt 
teljesítik.  Ha két ilyen cég kereskedhetne az emissziós jogokkal, akkor a kisebb határköltségű 
cég (A) elhárítana egy további egységet, és saját határköltségénél magasabb, de a másik cég 
(B) határköltségénél alacsonyabb áron eladná az így nyert szennyezési jogot B-nek.  Közben 
az összes szennyezés nem változna, de mindkét cég jól járna (részletesebben lásd pl. 
Kaderják, 1998).  Éppen az ilyen kölcsönös pozíció javulások be nem következése az, 
amelyet a közgazdászok szuboptimális (nem hatékony) helyzetként írnak le.  Az ilyen 
rugalmasság megengedhetőségének feltétele azonban, hogy az emissziók forrásának helye ne 
játsszon lényeges szerepet az okozott határkárok nagyságában, azaz a szennyezőanyag inkább 
regionális, mint helyi jellegű legyen (valamint a hatásterület is homogén érzékenységű).  
 

2.4 Az egyedi kibocsátási határértékek és az ltd 
Amennyiben csak egyedi határértékkel szabályoz a környezetpolitika, adminisztratív 
lehetetlenség olyan határértéket megállapítani, amely biztosítaná a közös EHK-t minden 
egyes cég számára, ennek információs költségei ugyanis megengedhetetlenül nagyok 
lennének.  A fentiek értelmében tehát az utasítás-ellenőrzés típusú környezetpolitika (nem 
helyi szennyezők esetén) közgazdasági értelemben nem hatékony.  Ezzel szemben egy 
egységes adóráta biztosítja a közös EHK-et a vállalatoknál.  Egy további előny az utasítás-
ellenőrzés típusú szabályozással szemben a dinamikus hatékonyság: míg az utóbbi esetén a 
határérték elérése után a vállalat nem érdekelt a további elhárításban, addig emisszió-adó 
esetén állandó innovációra motivált.  Ha valamely ok miatt csökkennek az elhárítási 
költségek, akkor érdeke a további elhárítás, és gyorsabban reagál mint akár a leggyorsabb 
szabályozó hatóság.  Ugyanakkor, bár társadalmi szinten az emissziós adó hatékonyabb 

                                                           
7 Ez ugyanakkor disztribúciós illetve politikai okokból fontos lehet. 
8 Újabb kutatások szerint, ha a gazdaságban a környezeti adón kívül más (torzító jelleg#) adók is vannak, akkor 
az optimális adóráta valamivel kisebb a fenti ún. pigoui adó mértékénél. 



 8

eszköz, mint a vállalatszintű emissziós limitekkel történő szabályozás, az előbbi cégszintű 
költsége nagyobb ugyanakkora kibocsátási célt elérendő.  Ennek az az oka, hogy a 
vállalatoknak nemcsak annyi költségük merül fel, amennyivel a kívánt szintre szorítják vissza 
a szennyezést, hanem még díjat fizetnek a megmaradó szennyezés után is.  Ez a díjfizetési 
kötelezettség ráadásul, ha az adóráta megközelíti az optimális mértéket, általában nagyobb 
öszeg, mint a maradék szennyezés teljes kára.  Az adófizetési kötelezettség ugyanis 
ugyanannyi a megmaradó szennyezés minden egyes kilogrammjára, viszont a szennyezés 
határkára általában az emisszió elhárításának csökkenő függvénye, így a HK függvény az 
(optimális) adóráta alatt halad az optimális szennyezési szint alatti kibocsátások esetén.  A 
cégszintű költség ugyanakkor nagymértékben függ az adóbevételek felhasználási, illetve 
visszaforgatási módjától (lásd alább 2.6). 
 
Léteznek olyan, az emissziós adót továbbfinomító közgazdasági  eszközök, amelyek 
alkalmazásával csökkenteni lehet a vállalatok pénzügyi terheit úgy, hogy közben a marginális 
ösztönző hatás ugyanakkora marad.  Ez lehet például egy olyan átalány típusú 
díjkedvezmény, amely a jelenleg javasolt 0,92*t*e képlet helyett (t az ltd ráta, e a megmaradó 
kibocsátás nagysága) 0,92*t*E0 alapján (az E0 egy rögzített emissziós szint valamely emisszió 
forrásra egyedileg megállapítva) - egyéb feltételek kikötése nélkül - adja meg a 
visszahagyható összeget.  Így a fizetendő teljes díj összege  t*e - 0,92*t*E0 lesz, amely kisebb 
mint t*e, de marginális ösztönző szerepe mégis ugyanúgy t minden egyes további elhárított 
kg–ra, mint egy kedvezmény nélküli ltd rendszeré.  Az E0 megállapításánál ugyanakkor 
körültekintően kell eljárni a hatóságnak, mert kicsi e esetén (ha e < 0,92*E0) a teljes díjfizetési 
kötelezettség negatívvá válik, azaz a vázolt környezetpolitika az ilyen cégek esetén egyéb 
bevételek rovására kifizetendő támogatást igényel (Bluffstone, 1997).  A 0,92 paraméter 
értéke természetesen 0 és 1 között más értékűnek is választható.  Ez a módszer csak látszólag 
hasonlít a kétlépcsős rendszerre, mert bár az E0 rögzítéséhez támpontot adhat valamiféle 
"kívánatos" határérték (E0-át érdemes még az alá is vinni), de mind az E0 fölötti, mind az 
alatti kibocsátások esetén ugyanazzal az egyetlen adórátával szembesül a szennyező.  A 
vállalat összes pénzügyi terhe kisebb mint visszatérítés nélkül, (és tovább csökken az E0 
megközelítésével) de a tehercsökkenés nem az adóráta csökkenésnek, hanem egy fix összegű, 
nem torzító jellegű visszatérítésnek a következménye.  A kétlépcsős rendszernél ugyanakkor, 
a határérték alatti szennyezés kisebb - a legutóbbi ltd tervezet szerint fele akkora - ltd rátával 
díjköteles. 
 
A jelenleg érvényes szabályozás szerint ma Magyarországon minden helyhez kötött 
szennyezőforrásra vonatkozóan egyedi kibocsátási normát állapítanak meg. A szennyezőnek a 
normát meghaladó kibocsátására (progresszív) bírságot kell fizetnie. Az egyedi kibocsátási 
norma a kéménymagasság és az adott régió  környezetminőségi állapotának növekvő, míg a 
régió védettségének csökkenő függvénye.  Az 50 MW feletti erőművek esetén ezt a 
szabályozást - többéves türelmi idővel - a 22/1998-as KTM rendelet ún. technológiai 
határértékekkel váltotta fel.  Elmondható, hogy a regionális levegőminőség és az egyedi 
kibocsátási norma értéke csak lazán kapcsolódnak egymáshoz (terjedési modellezésre nem 
kerül sor a kibocsátási határérték megállapításakor).  
 
Van-e értelme egy ltd típusú szabályozást összekapcsolni az egyedi kibocsátási normákon 
alapuló szabályozással?  Ahhoz, hogy e kérdésre pozitív választ adhassunk, meg kellene 
tudnunk mutatni, hogy egy kétlépcsős ltd (alacsony díj a norma alatti, magas díj a norma 
feletti kibocsátásokra) a konstans ltd-hez képest pótlólagos környezeti és/vagy gazdasági 
hasznokat ígér.  A hatékonyság feltétele, hogy az elhárítás határköltségei egyezzenek meg az 
összes szennyezőnél.  Azonban mint láttuk, az optimális döntés az adóráta egyenesének és az 
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elhárítási költség görbéjének metszéspontjánál található, így nagy valószínűsséggel lesznek 
olyan cégek, melyeknél ez a metszéspont a magas, míg másoknál az alacsony díjmértéknél 
alakult ki.  Így a cégek határköltségei nem lesznek egyenlők.  Amint rámutattunk, ilyen 
esetekben emissziós jog kereskedelme esetén az EHK-ek kiegyenlítődnének.  Emisszió 
kereskedelem híján is elérhető azonban az optimális kibocsátási szint, mégpedig - kibocsátási 
normák helyett - egyetlen, t* adóráta megválasztásával.  Tehát amennyiben az ltd célja inkább 
hogy fő ösztönző, és nemcsak az egyedi limitekre ráépülő szabályozó és bevételképző eszköz 
legyen, akkor az egységes adóráta javasolt a nem helyi szennyezők esetén.  Az optimális ltd 
ráta kivetése esetén a határértékekkel együtt a határérték feletti szennyezés bírságolási 
rendszerét is célszerű lenne megszüntetni, de legalábbis megreformálni. 
 
Semmilyen, még az - átmenetileg - legjobb elérhető technológia (BAT, Best Available 
Technique) alkalmazása sem jelenti szükségszerűen azt, hogy a forrás nem szennyez, a 
környezetet nem használja.  A BAT definíció szerint az elérhető legjobb technológia, melynek 
környezeti előnye a kisebb szennyezés. A BAT alkalmazásának közgazdasági "jutalma" így a 
kisebb kibocsátás alapján megállapított kisebb összegű díjfizetési kötelezettség.  A BAT-hoz 
kötött díj meghatározása ellen szól az is, hogy a technológia folyamatos fejlődésével a BAT 
és a BAT-tal rendelkező vállalatok listája is változik, melynek nyomon követése magas 
adminisztrációs költségekkel jár.  Mindemellett a BAT bevezetése nem jelenti azt, hogy a 
kibocsátó, esetleg költséghatékony módon is, nem képes további emisszió-csökkentésre (pl.: 
átszervezés).  A BAT alkalmazása esetén alkalmazott díjmentesség ezt az ösztönzést 
megszüntetné.  Közgazdaságilag indokolatlan tehát a ktd mértékét valamilyen technológiai 
előíráshoz, technológia alkalmazásához kötni.  Azért is lényeges a BAT és a ktd közötti 
kapcsolatot tisztázni, mert az Európai Unió egyik legfontosabb környezetvédelmi direktívája, 
az IPPC (Integrált Szennyezés Megelőzés és Ellenőrzés) direktíva a BAT-on alapul. 
 

2.5 Az I. veszélyességi fokozatba tartozó anyagokra kivetett ltd 
Mivel a FEIM az energiahordozók elégetéséhez kapcsolódó légszennyező kibocsátásokat 
modellezi, nem elemeztük az I-es veszélyességi fokozatba tartozó anyagokra kivetett levegő 
terhelési díj hatásait, mindazonáltal néhány általános megjegyzést fontosnak tartunk.  Egy 
emissziós díj célja lehet az, hogy költséghatékony ösztönzőként szolgáljon, illetve 
bevételteremtő eszköz legyen.  A megcélzott szennyezőknek a nagy volumenben kibocsátott 
szennyezők köréből kell kikerülnie.  Ha nagyon sokféle anyagra vetnek ki ltd-t, ez 
adminisztrációs okokból csak úgy lehetséges, hogy ezeket toxicitási csoportokba sorolják és 
ezen belül egységesen kezelik (azonos díjtételek):  Ugyanakkor a rendszer ilyen 
egyszerűsítésének ára van: a környezeti célokat a csoportnak csak egy néhány anyagfajtájával 
sikerülhet teljesíteni ezért a veszélyességi csoportok adóztatása inkább bevétel-teremtési 
célokkal történhet, mintsem környezeti cél elérése érdekében.  Ezen anyagokra jellemző a 
helyi jelleg és a magas externális határköltség, ezért a kevésbé káros anyagoknál kívánatos (az 
össz-szint rögzítése melletti) rugalmasság vagy szabad kibocsátási döntés nem engedhető 
meg.  Ezért ezen anyagoknál indokolt lehet egy kétlépcsős díjrendszer, egy alacsony, 
bevételteremtő célzatú alacsony mérték, határérték alatti kibocsátásokra, és egy magas, a 
határérték betartására ösztönző mérték a határérték feletti kibocsátásokra.  
 
A kétlépcsős rendszer indokolt lehet akár a főbb szennyezők esetén is, amennyiben a 
döntéshozó számára az elhárítási költségek és környezeti károk csak nagy bizonytalansággal 
ismertek.  Ilyenkor a helyes adóráta csak egy intervallumként adható meg, és ennek alsó és 
felső határa lehet a kétlépcsős díj mértéke.  Bluffstone (1997) kimutatta, hogy ha egy ilyen 
kétlépcsős rendszerben lehetőség van a szennyezési jogok kereskedelmére ez 
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költséghatékonyabb lehet akár a tisztán emissziós adó, akár a tisztán szennyezési jogok 
kereskedelmi rendszerénél.  
 

2.6 A bevételek felhasználása 
Az ltd, mint szabályozási eszköz közgazdasági hatékonyságáról fent állítottak egy eddig nem 
említett feltételt is megkövetelnek, mégpedig, hogy a generált bevételek felhasználásának 
hozama (a környezeti illetve egyéb társadalmi hasznokat is elszámolva) nem kevésbé 
hatékony, mintha azt a megadóztatottak használták volna fel.  Ilyen módon a bevételek 
hasznosítási lehetőségeinek leszűkítése bizonyos beruházásokra, azaz megcímkézése 
megkérdőjelezhető.  A magántőke "odamegy" ahol a legnagyobb megtérülést biztosítja; a 
probléma ott jelentkezik, hogy a megtérülési számításokban nem veszik figyelembe az 
okozott külső költségeket.  Ezért is javasoljuk általában a beruházási döntéseket eltorzító 
támogatások helyett a megfelelő árszignál - a határkárral összhangban álló ltd ráta - 
alkalmazását.  Társadalmi szempontból (ha ennek megfelelően nagy a "társadalmi hozadéka") 
természetesen indokolt lehet bizonyos esetekben a beruházási támogatás is.  Azonban 
amennyiben a ktd bevételek esetleges támogatási célú felhasználását (visszahagyás) nem előzi 
meg valamiféle gazdasági hatékonysági elemzés (költség-haszon, költség hatékonysági 
elemzések), akkor a ktd rendszernek a jelenlegi rendszerhez képest ígért hatékonysága 
kérdőjeleződhet meg.  A támogatásoknál az állami beavatkozás minimálisra szorítása egyrészt 
üdvözlendő, mert csökkenti az önkényes erőforrás elosztás lehetőségét.  A KKA idején  sokat 
ostorozott pályázati elosztási rendszer hibái a díjkedvezménnyel elkerülhetők, hiszen 
mindenki jogosult lehet a saját ltd terhe ellenében beruházási támogatásra.  Ugyanakkor így 
nincs biztosítva, hogy a közpénzek ott hasznosulnak, ahol a legnagyobb hozamot 
eredményezik. 
 
A létező adók mellé egy újabb adó bevezetése, mégha az optimális szinten megállapított 
környezeti adó is, közvetett hatásain keresztül valószínűleg újabb torzításokat vezet be a 
gazdaságba (lásd 10.6 melléklet).  Ez indokolhatja a környezeti adóbevételek más, torzító 
adók csökkentésére történő felhasználását, mintegy közben szinten tartva az államháztartás 
egyenlegét.  A közgazdászok kimutatták annak a lehetőségét, hogy ilyen módon bizonyos 
körülmények között a környezetminőség javulását  zéró (vagy akár negatív) jóléti költséggel 
is el lehet érni.  Ezt nevezik „kettős hozadéknak”, hiszen ekkor a környezetminőségen túl az 
anyagi jólét is javul (lásd 10.6 melléklet). Az e lehetőséget alátámasztó megfontolás az, hogy 
az olyan „jószágok” megadóztatása, mint a munkaerő, a tőke, vagy a megtakarítás, kevésbé 
kívánatos egy „rossz” (mint például a szennyezés) megadóztatásához képest.  Újabb kutatások 
erősen leszűkítik a kettős hozadék realizálhatóságának esélyét, de azt fenntartják, hogy a fenti 
módon költségvetés-semleges bevétel-felhasználás még mindig kevésbé torzító, és így kisebb 
társadalmi költségű, mint a bevételek átalányban történő visszaforgatása (vagy mint egy 
tisztán határértékekkel szabályozó környezetpolitika alkalmazása; lásd 10.6.5 melléklet).   
 
A bevételek más adók csökkentése útján történő visszaforgatása csökkenti a környezeti adó 
által a vállalatokra rótt terheket, így a lobbyk várhatóan kisebb ellenállása politikailag is 
vonzóvá teheti ezt a megoldást.  Meg kell azonban jegyeznünk, hogy disztributív szempontból 
nem semleges, hogy milyen adó csökkentését választják a döntéshozók.  Az ltd bevételek 
visszaforgatása például az élőmunka terheinek csökkentésére (pl. a munkáltatói TB járulék 
csökkentése) előnyös helyzetbe hozhatja a munkaerő-intenzív ágazatokat, és az energia-
intenzív ágazatok továbbra is a környezetpolitika vesztesei maradnak.   
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2.7 Az emissziós adó és az energia adó összevetése 
A nyugat európai levegőszennyezéssel kapcsolatos gazdasági szabályozóeszközök - bár 
jelentősen eltérő súllyal - általában együtt alkalmazzák az emisszió- és energiaadókat (lásd 
10.3.2 melléklet, valamint részletesebben MAKK, 1998).  Az emissziós adók általában 
környezetileg hatékonyabbak mint az energia tartalom alapján kivetett adók, mert közvetlenül 
a kibocsátás visszafogására ösztönöznek.  Ez történhet kevesebb energia felhasználással, 
energiahordozók közötti helyettesítéssel, de kifejezetten környezetvédelmi technológia 
alkalmazásával is.  Az energiaadó ez utóbbi megoldásokra nem ösztönöz, mint ahogy a 
technológiai (nem pirogén) eredetű emissziók elhárítására sem. Ugyanakkor egy, az 
energiahordozókat terhelő adó szélesebb adóalapot nyújt, amivel elvileg lehetőség van egy 
kisebb torzítást bevezetni a gazdaságba adott bevételi igény mellett.  Az energia mint adóalap 
- éppen a kisebb környezeti hatékonyság miatt - kiszámíthatóbb bevételteremtő eszköz mint 
egy emisszió adó. 
 
A társadalmi viták során bizonyos iparágak képviselői erőteljesen hangoztatták az ltd 
“igazságtalanságát”.  Az érvelés alapja, hogy az emissziós adónak - az adminisztrációs 
költségek minimalizálása érdekében - nem alanyai a legkisebb fogyasztók, köztük a lakosság.  
Ilyen esetekben segíthet egy energiaadó, hiszen annak kivetése technikailag és 
adminisztrációs szempontból egyszerűbb. Bár jelen elemzésünk nem vizsgálta, elképzelhető 
egy olyan rendszer, amelyben az ipar csak ltd-t fizet, a lakosság pedig energiaadót a fosszilis 
energiahordozókra.  Dániában működik egy némileg analóg rendszer, ahol a lakosság akár 
több százszorosát is fizetheti az ipari szénadó rátának (ahogy ott nagy kedvezményeket kap az 
ipar a széntartalom utáni adóból, ugyanúgy lehet kedvezményt vagy mentességet adni az 
energiadóból is, miközben az emissziós adót pedig a lakosságra nem vetnék ki).  Mivel a 
lakossági emissziók a közlekedéstől eltekintve nagyrészt a fűtésből származnak, ezen adófajta 
azokat terhelné, akik nincsenek a távhő szolgáltatásba kapcsolva, míg az ltd - az áthárítási 
lehetőségektől függően - azokat, akik igénybe veszik a távhő szolgáltatást vagy elektromos 
árammal fűtenek. 
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3 A FEIM modell jellemz�i 
 
Annak érdekében, hogy megvizsgálhassuk a ktd tervezet lehetséges hatásait, a Harvard 
Institute for International Development (HIID) keretein belül kifejlesztett, és a Magyar 
Környezetgazdaságtani Központban (MAKK), valamint a Gazdasági Minisztériumban 
továbbfejlesztés alatt álló ún. Fiskális – Környezetvédelmi Integrált Modellt (Fiscal 
Environmental Integration Model, FEIM) (Morris, Zalai, Révész, Fucskó, 1999; illetve 
Révész, Zalai, Pataki, 1999) használtuk.  Ezt a modellt egy statikus, a magyar gazdaságra 
vonatkozó számítható általános egyensúlyi modellből (Zalai, 1998) fejlesztettük ki, mégpedig 
kibővítve azt egy környezetvédelmi (levegőszennyezésre vonatkozó) modullal.  A modell egy 
ún. GAMS programnyelvre támaszkodik, ennek következtében a változók egyensúlyi értékei 
kiszámíthatóak. Az alábbiakban összefoglaljuk a modell alapszerkezetéről és adatairól szóló 
lényeges tudnivalókat. 
 

3.1 A gazdasági alapmodell 
 
Feltételeztük, hogy a piaci szereplők racionális gazdasági döntéshozók, azaz a vállalatok 
profitmaximalizálók, a háztartások pedig a jólétüket maximalizálják.  A vállalatok jól 
informáltak, ismerik a szennyezés elhárítási lehetőségeiket, a technológiákat, azok költségeit.  
Szintén tisztában vannak azzal, hogy mi a kapcsolat termelési tevékenységük (energia 
felhasználásuk) és szennyező kibocsátásuk között, valamint tisztában vannak szennyező 
kibocsátásuk nagyságával.  Azt is feltételeztük, hogy a hatóságok nyomon tudják követni a 
szennyező kibocsátásokat és az adófizetési kötelezettség teljes mértékben realizálódik (nincs 
illegális adóelkerülés). 
 
A gazdaság egyes részpiacainak vizsgálatával szemben az általános egyensúlyi modellek, így 
a FEIM előnye, hogy a gazdaság egy pontjában bekövetkező változásnak (pl. egy adó 
megszüntetésének vagy bevezetésének) a gazdaság kapcsolódó területeire történő teljes 
tovagyűrűzését reprezentálni tudják.  A modell 25 termelő ágazatot tartalmaz, ezenkívül 
magába foglalja a kormányzatot és a háztartásokat, utóbbiakat szociális és gazdasági 
paraméterek alapján 10 csoportba sorolva (10.4.1 melléklet).  A gazdasági alapmodell 
adatbázisának magja a Révész Tamás által becsült előzetes 1998-as ágazati kapcsolatok 
mérlege (ÁKM).  A modell báziséve 1998: a gazdaság ekkori állapotát tükrözi, a relatív 
árszínvonal és a szennyező-anyag kibocsátások tekintetében ugyanúgy, mint a gazdasági 
paraméterekben.  A továbbiakban mi elsősorban a FEIM környezeti vonatkozásairól ejtünk 
szót. 
 
Más, a magyar gazdaságot leíró modellekhez képest a FEIM nagy előnye, hogy egy 
környezetvédelmi (részletesen kidolgozva levegőtisztaság-védelmi) modult is tartalmaz, 
melynek segítségével a környezeti hatásokon túl a környezetvédelmi szabályozások 
makrogazdasági hatásai is nyomon követhetővé válnak.  A FEIM jelenlegi állapotában öt 
szennyező tekintetében képes szabályozási alternatívákat vizsgálni: kén-dioxid, nitrogén-
oxidok, por, szén-monoxid és szén-dioxid.  
 
Mind az energiaadók, mind az emissziós adók (levegőterhelési díj) mint fogyasztási adók 
jelennek meg a modellben.  Az emissziós adóknál a fogyasztásra, mint a környezeti minőség 
„elfogyasztására” lehet tekinteni, a környezeti minőség tulajdonképpen egy termelési input, 
melyet ha felhasználnak, elfogy, s ilyen értelemben az emissziós adó az input árának 
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tekinthető.  A modellben a főbb energiahordozók négy ágazat outputjaként jelennek meg.  
Mivel az ágazatok termékeinek az árát a FEIM-ben meg lehet változtatni, modellezni tudjuk 
az energia-adók bevezetését is. 
 
A fenti két adó a következő módon fejti ki hatását:  először is az adó a felhasználó számára 
megdrágítja az egyes energiahordozókat, vagy közvetlenül (energia adó) vagy közvetve 
(emissziós adó), hiszen a levegőszennyezés jelentős részben az energia hordozók elégetéséhez 
kapcsolódik. Az egyes energiahordozók közötti árarányok ilyen megváltozása az 
energiahordozók között helyettesítést válthat ki, érdemes lehet például széntüzelésről 
gáztüzelésre térni.  Az energiaszerkezet változása egyben az emissziók változását is magával 
hozza.  Mivel az energia a modellben helyettesíthető a munkaerővel és a tőkével, ezért 
nemcsak az energiafelhasználás szerkezete, hanem az ágazatok energiaigényessége is 
csökkenhet (tőkével való helyettesítés történik például energiatakarékossági beruházás 
esetén).  Ezen túlmenően - megfelelően magas emissziós adómérték mellett - az ágazatoknak 
kifizetődővé válik a szennyezést csökkentő beruházásokat is végezni.  S végül, a 
megemelkedő energiaárak az energiaigényes termékek termelését is kevésbé gazdaságossá 
teszik, illetve a költségek fogyasztóra való áthárítása esetén a keresletüket csökkentik. Emiatt 
a gazdaság ágazati szerkezete is a kevésbé energiaigényes irányba mozdul el, ami, mint már 
kifejtettük, mérsékli az emissziót is.  Az emissziós adók hatásáról a gazdálkodói viselkedésre 
egyrészt a 7.2 fejezetben, a 10.1 mellékletben, másrészt az ltd díjkedvezmény modellezéséről 
írt 10.4.3 mellékletben találhat továbbiakat az olvasó. 
 

3.2 A „lezárás” problematikája 
 
A FEIM alapmodell alulhatározott, azaz a változók száma meghaladja az alapegyenletek 
számát.  Ezen alapegyenletek többnyire általánosan elfogadott viselkedési egyenletek, vagy 
egyértelmű elszámolási azonosságot fejeznek ki, ugyanakkor egyéb összefüggésekben több 
bizonytalanság is előállhat, amikor is a modellező ízlése és megérzései, valamint ismert vagy 
feltételezett gazdaságpolitikai célok határozzák meg az egyenletrendszer teljessé tételének 
módját.  A modell jelenlegi változata 81 alapegyenletet9 és 95 változót tartalmaz. 
Következésképpen a modellezőnek meg kell adnia 14 további egyenletet és/vagy exogén 
módon meghatározott változót annak érdekében, hogy a piaci egyensúlyt megteremtő 
megoldást ki lehessen számítani.  Ebben a konstrukcióban a felhasználó választhat a piaci és 
gazdaságpolitikai lezárási lehetőségek széles skálájáról.  A 10.4.2 mellékletben felsoroljuk 
azon legfontosabb lezárási feltételeket, amelyeket a modellben választottunk. 
 

3.3 A környezeti modul 
 

3.3.1 Az emissziós adatbázis  
 
A környezeti modul adatbázisa két fő részből áll: a bázisév (1998) becsült előzetes ágazati 
bontású emissziói és a szennyezés elhárítás költségfüggvényei.  A környezeti adatbázist Dr. 
Tajthy Tihamér becsülte.  A modellben az emissziók azon részét vesszük figyelembe, 
amelyek fosszilis tüzelőanyagok elégetése során keletkeznek.  Így például nem vesszük 

                                                           
9 Ezek közül sok egyenlet 25 szektorra illetve a 4 szennyez$anyagra vetített vektoregyenlet, így a skaláris 
egyenletek száma ezres nagyságrend%. 
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figyelembe a bizonyos termelési folyamatokkal együtt járó technológiai kibocsátásokat.  Ez 
részben az alap gazdasági modell logikájából következik: az ágazati bontás képes megfelelő 
részletességgel jellemezni az energia szektorokat, de nem lehet olyan felbontóképessége, 
hogy például bizonyos vegyipari alágazatokon túl egyes vegyi anyagokat is 
megkülönböztessen (mint ahogy egyetlen makrogazdasági modell sem lehet erre képes).  
Másrészről, a por kivételével az összes vizsgált szennyezőanyag kibocsátásának döntő 
hányada pirogén eredetű (1. táblázat - 4. táblázat). 
 
1. táblázat Antropogén NOx emissziók kt-ban (1993-1997) 

 1993 1994 1995 1996 1997 
A/ 
pirogén 

 
174,03 

 
177,91 

 
181,08 

 
180,73 

 
206,59 

B/ 
nem pirogén 

 
10,00 

 
9,50 

 
9,00 

 
9,00 

 
9,00 

Összesen 184,03 187,41 190,08 189,73 215,59 
 
2. táblázat Antropogén SO2 emissziók kt-ban (1993-1997) 

 1993 1994 1995 1996 1997 
A/ 
pirogén 

 
751,74 

 
735,35 

 
696,7133 

 
661,53 

 
642,64 

B/ 
nem pirogén 

 
10,00 

 
9,90 

 
8,00 

 
8,00 

 
8,00 

Összesen 761,74 745,25 704,7133 669,53 650,64 
 
3. táblázat Antropogén POR emissziók kt-ban (1993-1997)  

 1993 1994 1995 1996 1997 
A/ 
pirogén 

 
106,51 

 
107,45 

 
107,62 

 
89,00 

 
86,81 

B/ 
nem pirogén 

 
50,00 

 
48,00 

 
47,00 

 
45,00 

 
45,00 

Összesen 156,51 155,45 154,62 134,00 131,81 
 
4. táblázat Antropogén és egyéb szén-dioxid kibocsátás kt-

ban (1993-1997) 
 1993 1994 1995 1996 1997 
A/ 
pirogén 

65974 63938 63452 64220 62110 

B/ 
nem pirogén 

19337 18788 19299 19286 19034 

Összesen 85311 82726 82751 83506 81144 
 
Számításaihoz Dr. Tajthy az 1998-as előzetes energiastatisztikát használta fel.  A módszer 
megbízhatóságának illusztrálása érdekében az 5. táblázatban bemutatjuk (az elérhetőségtől 
függően) több évre a Dr. Tajthy által számított emissziók és az önbevallásokból összegzett 
emissziók viszonyát.  Az erőművek esetén nagyon jó közelítésben egyezik a kétfajta adatsor, 
ugyanakkor ha az ltd szempontjából releváns összes számított emissziót tekintjük (erőművi és 
egyéb ágazati kibocsátások összege), eltérést tapasztalunk a számított és a bevallott értékek 
között.  Ennek oka többnyire inkább keresendő az önbevallás, mintsem a számítás 
bizonytalanságában.  Mindazonáltal az arányszámokból kitűnik, hogy a CO kivételével az 
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eltérés nem jelentős.  Ezeket az arányszámokat használjuk majd a modellből számított 
adóbevételek alternatívájának kiszámításához is a 5.9 fejezetben. 
 
5. táblázat 1996. évi számított emissziós adatok és a bevallások   

(SO2, NO�, por, CO kt-ban, CO2 Mt.-ban) 
 SO� NO� por CO 
erőművek - számított 432,5 41,0 19,5 18,6 
egyéb ágazatok - 
számított 

135,6 35,2 22,3 10,6 

releváns számított 568,1 76,3 41,8 29,2 
 

közlekedés 6,6 100,0 11,0 441,8 
lakosság  86,9 13,5 36,2 55,9 
számított összes 661,5 189,7 89,0 526,9 

 
bevallás 469,1 65,5 37,7 170,6 
releváns számított 568,1 76,3 41,8 29,2 
arányuk 0,826 0,858 0,903 5,837 
 
Közcélú erőművek számított és bevallott 1997/98-as kibocsátásai 
( SO2, NOx, por, CO kt-ban, CO2 Mt.-ban) 

  SO� NO� por CO CO� 
számításból 1997 460,3 45,8 13,9 18,9 22,3 
bevallásból  1997 461,4 40,4 13,4 19,4 21,9 

 
számításból 1998 459,9 47,4 14,3 19,1 22,8 
bevallásból  1998 467,0 40,1 12,9 25,3 22,1 
 
 
Tajthy nyomán (1996) az önbevallási adatok megbízhatatlanságának a következő főbb okait 
tudjuk felsorolni: 
 
1. A fogyasztók nem ismerik kellően a felhasznált tüzelőanyagok fizikai-kémiai 

paramétereit. 
2. Nincsen egységes irányelv a számítási metodológiára. 
3. Ha a mérések nem folyamatosan történnek, akkor csak egy-egy adott terhelési állapotot 

tükröznek, amelyek nem feltétlenül jellemzőek az egész évre.   
 
Az emissziókat megadtuk minden ágazatra valamint a lakosságra, az ágazatok emisszióját 
huszonöt szektoros bontásban minden szennyezőre.  Egy másik szempontból is 
meghatároztuk minden ágazat kibocsátását, úgy mint telephelyi és közlekedésből származó 
emissziókat.  Ez a megkülönböztetés az ltd modellezése szempontjából is fontos, hiszen a 
közlekedési emissziók nem ltd kötelesek.  Az emissziók ágazati szintű szétosztásánál egyrészt 
támaszkodtunk Tajthy Tihamér 16 szektoros (+ lakosság) bontására.  A további dezaggregálás 
az előzetes 1998-as ágazati kapcsolatok mérlege (ÁKM) energiafelhasználási arányainak, 
illetve 1997-es emisszió és energia bevallási arányok felhasználásával történt (levonva 
bizonyos anyagjellegű felhasználásokat).  Ezek az adatok gyakran ellentmondásosak voltak 
(ez különösen igaz a vegyipar alágazataira), és a kialakított szétosztás a fenti adatok közötti 
kompromisszum eredménye.  
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A közlekedési emissziók 16-ról 25 szektorra történő tovább bontásánál azt feltételeztük, hogy 
azok a megfelelő ágazat gazdasági outputjával arányosan oszlanak meg.  Mivel az ltd nem 
célozza meg ezen emissziókat, közvetlen ösztönző hatás sem mutatkozik meg ezek elhárítása 
tekintetében.  Ugyanakkor mégis várható némi hatás a közlekedési emissziók esetében is, 
egyrészt az üzemanyagok árában esetlegesen bekövetkező változás, másrészt az egyes 
ágazatok gazdasági aktivitásának változása miatt.  Ez utóbbi hatásmechanizmust a modellbe 
beépítettük.  A lakosság szintén nem fizet ltd-t, azonban a tovagyűrűző gazdasági hatások 
(jövedelmi hatás, illetve a fogyasztás szerkezetének változása az energia hordozók árváltozása 
miatt) szintén generál némi, ám az ágazatokhoz képest elhanyagolható mértékű emisszió 
változást.  A FEIM-ben modelleztük a lakossági kibocsátásokat is. 
 

3.3.2 Elhárítási költségfüggvények 
 
A szennyezés elhárítás költségfüggvényeit szennyező-anyagonkénti (SO�, NO� és por) és 
ágazati bontásban útmutatásunk alapján Dr. Tajthy végezte (részletesebben lásd 10.4.4 
melléklet).  A CO-ra nem adtunk meg ilyen költségfüggvényeket.  Ugyanakkor, mint a CO 
kibocsátásokról írt elemzésünk (3.3.3 fejezet) mutatja, a nem közlekedési eredetű, tehát az ltd 
által megcélzott CO kibocsátások változásáért döntő részben a tüzelőanyag-váltás a felelős.  
Ezt a hatásmechanizmust azonban már kezeli modellünk.  A függvényekben figyelembe vett 
technológiákat (lásd 10.4.4 melléklet, 61. táblázat) nevezhetjük improduktívnak (elsősorban 
csővégi elhárítási technológiák, de előfordul más technika is).  Az olyan termelő jellegű 
beruházások (modernizálások) megragadása, amelyek melléktermékként pozitív környezeti 
hatással járnak, rendkívül nehéz egy makromodell keretei között, és nem is ismerünk rá 
nemzetközi példát.  Az IIASA (Amman et al, 1998) az Európai Unió felkérésére végzett 
kutatásában szintén a miénkhez hasonló költségbecslő módszertant alkalmaz.   
 
A produktivitást is elősegítő beruházások szétbontása egy improduktív (mintegy “csővégi 
egyenérték”) és produktív beruházási komponensre csakis önkényes adminisztratív lépés 
lehet.  A modellezést gátolta, hogy ennek a szétválasztásnak, illetve a díjkedvezményben 
részesíthető projekteknek a játékszabályai még nincsenek kidolgozva.  A fenti költségbecslő 
módszer tehát korlátozottan veszi figyelembe a szennyezés-csökkentési lehetőségeket.  Az 
ilyen, ún. „mérnöki” költségbecslésekkel kapcsolatban többnyire igaz, hogy túlbecsüli adott 
elhárítás költségeit, egyrészt a figyelembe nem vett produktív beruházások, másrészt a 
költségminimáló vállalatok előre ki nem számítható innovációja vagy egyszerűen jobb 
menedzselése miatt.  Ugyanakkor itt is fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a FEIM 
modell figyelembe veszi az energiahordozóknak egy adó hatására bekövetkező más termelési 
tényezőkkel (munkaerő, tőke) történő helyettesítését, illetve az energiahordozók egymás 
közötti helyettesítési lehetőségeit.   
 
A beruházási költség évesített értékének kiszámításához 12,5%-os diszkont rátát és 25 éves 
időhorizontot vettünk figyelembe.  A fenntartás és karbantartás éves költségeit is hozzáadtuk 
a szűk értelemben vett beruházási költség annuitásához, hiszen a vállalatok döntéseiket a 
teljes költség figyelembe vételével hozzák meg.   
 

3.3.3 A CO kibocsátások 
 

A CO kibocsátás csökkentésének lehetőségeit nem írtuk le a modellben önálló elhárítási 
görbékkel, ugyanis nincsenek megbízható információk ezen költségekről, az elhárítási 
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lehetőségek sokkal nehezebben definiálhatók, mint a másik három vizsgált szennyező 
esetében, s az ltd által érintett CO szennyezés az összes CO kibocsátásnak csak egy kis része.  
A CO kibocsátást is úgy tekintettük, mint az elégetett energiahordozókhoz kapcsolódó 
szennyezést, koefficienst képeztünk arra az elgondolásra támaszkodva, hogy ahol nagyobb 
fokú égetés történik, ott (elhárítás hiányában) magasabb a szennyezőanyag kibocsátása.  
Ebben a fejezetben Tajthy Tihamér (1999) munkájára támaszkodva bemutatjuk a CO 
kibocsátások alakulását és azt is, hogy miért nehéz ezen emisszió további csökkentése a rá 
kivetendő levegőterhelési díjon keresztül. 

Az 1. ábra bemutatja, hogy miként alakult az emberi eredetű CO emisszió 1980 és 1997 
között.  Az összes emisszión belül a tüzelőanyag-felhasználásból származó (pirogén), s azon 
belül mind a közlekedési eredetű, mind a háztartási eredetű szerepel az ábrán.  Az emisszió 
számottevően csökkent minden forrásnál, legkevésbé azonban a közlekedésnél, ahonnan is a 
pirogén emissziók 86 %-a származott 1997-ben (szemben az 1980-as 72 %-kal). 

1. ábra Az antropogén CO kibocsátás csökkenése 1980 és 1997 között 

 

A vizsgált időszakban a közlekedés-szállítás kivételével a szén-monoxid kibocsátás 
csökkenése elsősorban a tüzelőanyag-szerkezetváltásnak volt a következménye. A 
tüzelőanyag szerkezetváltozást az 6. táblázatban mutatjuk be.  Jól látható, hogy az általában 
nehezen szabályozható módon elégetett szilárd tüzelőanyag felhasználása mintegy felére 
csökkent, míg az igen jól szabályozhatóan eltüzelhető földgáz mennyisége erőteljesen 
növekedett.  A kibocsátás csökkenése mindenekelőtt ennek a tüzelőanyag-váltásnak a 
következménye.  Ez modellezési szempontból is szerencsés, hiszen az ilyen szerkezetváltást 
kezelni tudja a modellünk. 
 
6. táblázat Tüzel�anyag-szerkezetváltozás 1980 és 1997 között 
év 1980 1997 
szilárd PJ. 383,0 186,5 
folyékony PJ. 407,5 224,1 
gáz PJ. 318,9 396,1 

 

A gazdaságban megfigyelhető tüzelőanyag-váltás különösen erőteljesen jelentkezett a 
lakosság esetében, amint az a 7. táblázatból kiderül. A lakossági szilárd tüzelőanyag- 
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felhasználás a bemutatott időszakban mintegy a harmadára csökkent, a háztartási tüzelőolaj 
felhasználása a drasztikus áremelkedés következtében gyakorlatilag megszűnt, míg a jól 
szabályozható földgázfelhasználás több mint háromszorosára növekedett. Mindezek 
következtében a lakossági szektor szén-monoxid kibocsátása a harmadára esett vissza.  
Ugyanakkor a ltd jellegéből adódóan nem célozhatja meg a diffúz szennyezési forrásként 
megjelenő lakossági kibocsátások további csökkentését. 

7. táblázat  Tüzel�anyag szerkezetváltozás a lakossági fogyasztóknál 1980 és 1997 
között 

év 1980 1997 
szilárd PJ. 98,3 33,5 
folyékony PJ. 39,9 3,0 
gáz PJ. 37,5 138,6 

 

Amint az a 8. táblázatból kiderül, a közlekedési célú üzemanyag-felhasználás a vizsgált 
időszakban lényegében nem változott.  A CO kibocsátás egyébként mérsékelt csökkenése 
tehát nem a visszafogott üzemanyag-felhasználásnak, hanem a korszerűbb összetételű 
járműállománynak köszönhető. 1980 és 1997 között a gépjárműállomány jelentős 
átalakuláson ment keresztül, míg korábban az öreg, kelet-európai gyártású, magas fajlagos 
CO kibocsátású járművek domináltak, addig 1997-ben már korszerűbb, takarékosabb és 
jobban beállított motorú járművek alkották a járműpark nagyobb részét.  Mivel azonban a CO 
kibocsátás legnagyobb része továbbra is közlekedési eredetű, itt áll rendelkezésre a 
legnagyobb emisszió-csökkentési potenciál is.  Ezen potenciál kiaknázására ugyanakkor a 
levegőterhelési díj nem megfelelő eszköz, hiszen az csak pontforrásokra vonatkozik. 

 

8. táblázat Üzemanyag felhasználás a közlekedésben és szállításban 
év 1980 1997 
dízel PJ. 48,5 45,8 
benzin PJ. 56,6 56,8 

 

A ltd hatálya alá tartozó pirogén CO emissziók az összes pirogén emissziónak csak kb. az egy 
tizedét teszik ki, amennyiben tehát sikeres ez a szabályozás, maximum ennyivel csökkenhet a 
pirogén CO kibocsátás.  Gyakorlatilag azonban még ez a csökkenés sem igen következhet be.  
Nagy fajlagos CO kibocsátású kis tüzelőberendezéseknél nagyon nehéz az égést oly módon 
szabályozni, hogy az tökéletesebb legyen, s így alacsonyabb CO emisszióval járjon együtt.  Itt 
a tüzelőanyag-váltás és az égető-berendezések cseréje vagy korszerűsítése lehet megoldás, 
amire azonban a CO-ra kivetett ltd önmagában még nem nyújt elég ösztönzést.  Nagy 
tüzelőberendezéseknél pedig a CO kibocsátás már most is a technikailag lehetséges minimum 
közelében van, hiszen a tökéletes égés (ami egyben alacsony CO kibocsátást jelent) érdeke az 
üzemeltetőnek, s ezért azt már most is próbálják megvalósítani.  Ráadásul az égés még 
tökéletesebbé tétele légfelesleg befúvásával lehetséges, ami viszont a NOx kibocsátás 
emelkedéséhez vezet, ami szintén a ltd hatálya alá eső gáz.  Látható tehát, hogy a CO 
kibocsátás csökkentésének a lehetőségei korlátozottak.  Éppen ezért még akár az is 
megfontolandó, hogy érdemes-e a viszonylag kis eredménnyel kecsegtető CO díjat bevezetni, 
miközben magának a szabályozásnak a költségei jelentősek lehetnek.  
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4 A forgatókönyvek jellemz�i 
 
Amint az a modell felépítéséről és működéséről írottakból kiderült, a modell használata során 
nagyszámú választási lehetőséggel és lezárási opcióval lehet élni, s így a levegőtisztaság 
védelemhez és a környezeti adózáshoz kapcsolódó forgatókönyvek széles választékát lehet 
vizsgálni.  Ebből a széles választékból kellett néhány olyan, a környezetterhelési díj-tervezet 
és a Minisztérium igényei szempontjából releváns és tipikus forgatókönyvet előállítani, 
amelyek segítenek a jelen tervezet hatásainak a felmérésében, és eligazítják a döntéshozókat a 
még nyitva álló alternatívák közötti választásban. A következő forgatókönyvek futtatása 
mellett döntöttünk: 
 

Alapeset (S-ALAP) 

Az alapeset a gazdaság 1998-as állapotát tükrözi levegőterhelési díj nélkül.  A többi esettel 
való összehasonlítás kedvéért érdemes tisztában lenni vele. 

Díjkedvezmény (S-DIJK) 

Ebben a forgatókönyvben a díjkedvezménnyel kiegészített levegőterhelési díj-tervezetet 
vizsgáltuk. A tervezetben a díjak a következők: 
 

Légszennyez� anyag Egységdíj 
Pi (Ft/kg) 

kén-dioxid 30 
nitrogén-oxidok 60 
szén-monoxid 15 
szilárd anyag (nem toxikus) 15 
szén-dioxid 0 
I-es veszélyességi fokozatba tartozó anyagok nem vizsgáltuk 

 
Feltételeztük, hogy a díjat három év alatt vezetik be (50, 80 illetve 100 %  mértékben az egyes 
években) és a díjkedvezmény a környezetvédelmi beruházás esetén összesen öt évig jár.  
Amint azt a 7.2 fejezetben jeleztük, nem tartjuk sem közgazdasági, sem környezetvédelmi 
szempontból előnyösnek, ha az ötödik év végénél korábban befejeződő beruházás csak a 
kivitelezés idejére, s nem a teljes öt évre részesül a díjkedvezményből, ezért ezt az 
elgondolást nem modelleztük.  A díjak fokozatos bevezetése és a díjkedvezmény együttes 
hatásaként kialakuló levegőterhelési díj-terheket a modellezhetőség érdekében annualizáltuk, 
vagyis az eltérő feltételrendszerű különböző éves pénzáramlásokat átváltottuk egyenértékű, 
egységes pénzáramlásokra (annuitásra).  Ez a megoldás a végeredmény szempontjából 
egyenértékű.  A befolyó (a támogatási célra visszahagyott rész után maradó) levegőterhelési 
díj-bevételekről feltételeztük, hogy az államháztartás egyenlegét javítják.  Az ágazatok között 
nem differenciáltunk, mindegyik szektor ugyanakkora ltd rátákkal fizeti díjkötelezettségét. 

A TB-járulék csökken (S-TBCS) 

Ebben a forgatókönyvben az S-DIJK szcenárióval megegyező módon szintén három év alatt 
történik meg a díj bevezetése, ám itt nincs díjkedvezmény.  A befolyó bevételeket nem 
környezetvédelmi beruházásra, díjkedvezményként lehet visszahagyni a vállalatoknál, hanem 
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azok a munkaerőt sújtó munkáltatói tb-terhek csökkenését teszik lehetővé.10  Ilyen módon a 
levegőterhelési díj-bevételek - bár különböző ágazati eloszlásban - visszakerülnek a 
termelőkhöz.   

Az államháztartás egyenlege javul (S-KTGV) 

Az S-DIJK szcenáriótól mindössze annyiban különbözik ez a forgatókönyv, hogy nincs 
díjkedvezmény.  A díjat továbbra is három év alatt vezetik be, egységesen mindegyik 
ágazatban, s a díjbevételek az államháztartás egyenlegét javítják.  Megjegyzendő, hogy ez a 
bevétel-felhasználás ellentétes azzal a deklarált gazdaságpolitikai céllal, hogy az állam 
részedesének (újraelosztó szerepének) csökkennie kell a GDP-n belül. 

Energiaadó (S-ENER) 

A Környezetvédelmi Minisztérium egyik kérése az volt, hogy mutassuk be egy energiaadó- 
koncepció és a levegőterhelési díj együttes bevezetésének a következményeit.  Ennek a 
kérésnek a következő pontban, az S-ENLT szcenárió vizsgálatával teszünk eleget.  A 
levegőterhelési díj hatásának az elkülönítése végett ugyanakkor lefuttatjuk az energiaadót 
önmagában is, ez történik az S-ENER szcenárióban.  Röviden vázoljuk, hogy milyen 
energiaadó-tételeket futtatunk és milyen sajátosságai vannak az energiaadó modellezésének.  
 
A modellezendő energiaadó kulcsainak meghatározásához három olyan ország jelenleg 
használatos adókulcsait vettük figyelembe, amelyekben közvetve vagy közvetlenül az 
energiafogyasztást az energiatartalom alapján adóztatják meg.  
 
Hollandiában sokrétű energiaadó létezik az energiahordozó fajtájától függően. Négyféle 
energiahordozó-kategóriát ismer az általunk használt makroökonómiai modell: szén, földgáz, 
elektromos áram és olajtermékek (pl. benzin).  Ezen termékekre a holland adókulcsok 
könnyen beazonosíthatók voltak.  Hollandiában igaz ugyan, hogy az energiatartalmat 
adóztatják meg, de az adókulcs megállapításánál másféle tényezőket (pl. szennyezési 
potenciál) is figyelembe vettek, így az egyes energiahordozókra eső adók között olyan 
jelentős differenciálás adódhat, hogy nehéz tisztán energiaadónak nevezni ezt az adót. 
 
9. táblázat Holland energiaadó-kulcsok 1998-ban  

 
energiahordozó adókulcs (Ft/MJ) 

szén 0,304 
szén-hidrogének 0,092 
villamos energia 0,851 

olajtermékek 0,230 
 
Finnországban már valóban az energiahordozó energiatartalma az, amit a környezetvédelmi 
adó számításakor figyelembe vesznek.  Az adó nagysága 3,5 FIM/MWh, ami 5,4 Ft/MJ-nak 
felel meg.  Norvégiából a villamos energia adókulcsát ismerjük, ennek értéke 0,053 
NOK/kWh. Ez 5,9 Ft/MJ adónak felel meg.  
 

                                                           
10 Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a TB járulékot mi az államháztartás részének tekintjük, annak ellenére, hogy 
az a költségvetést&l elkülönített számlán jelenik meg; a központi költségvetés ugyanis szükség esetén a TB hóna 
alá nyúl, s az is elképzelhet', hogy a jelenlegi elkülönülés csak ideiglenes állapot. Ezért a TB járulék 
csökkentésének és a környezeti adó beszedésének együttesére, mint adóreformra hivatkozunk. 
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Magyarország esetében inkább a holland, semmint a skandináv adókulcsokat tartjuk 
modellezésre érdemesnek; úgy gondoljuk, hogy a skandináv ráták túlságosan magas terhet 
jelentenének a gazdaságra.  A villamos energia adókulcsa háromszorosa a másik három 
energiahordozóra kivetett adókulcsnak (lásd 10. táblázat), ugyanis az elektromos áram 
termelése alacsony hatásfokú folyamat, mire az alap-energiahordozókból (szén, földgáz, 
olajtermékek) villamos energia lesz, azok energiájának kb. két-harmada elvész – ez indokolja 
a differenciált adóztatást. 
 
10. táblázat A modellezett energiaadó-kulcsok 

energiahordozó adókulcs (Ft/MJ) 
szén 0,25 

szén-hidrogének 0,25 
áram 0,75 

olajtermékek 0,25 
 
 
A modellezés során az egységnyi adókulccsal megnöveltük az egységnyi energiahordozó árát, 
ez az áremelés gyűrűzik tovább a gazdaságban.  Mind a négyféle energiahordozót rögtön 
megadóztattuk, mihelyt belépnek a gazdaságba.  Ez a szén és a szénhidrogének esetében 
történhet a határon (import) és a kitermelőnél (bányászat).   Elektromos áram érkezhet 
külföldről és hazai termelésből is.  Mivel a hazai termelés inputként felhasználhatja a már 
megadóztatott szént és szén-hidrogéneket, ezért a kettős adóztatás elkerülése végett az 
erőművi szektor nem fizet adót energia-inputjai után, pusztán az elektromos áram termelése 
adóköteles.  Az olajtermékek esete hasonló az áramhoz, itthon is termelik őket, de importként 
is érkezhetnek, ezért a kétszeres adóztatás elkerülése végett az olajfinomító szektor inputjai 
nem fizetik meg a szén-hidrogénekre kivetett adót, az energiaadó hatálya alá a szektor 
outputjai tartoznak (beleértve az importált készterméket is).   
 
Az energiaadó bevezetése teljes díjtétellel történik, és a belőle származó bevétel 
szcenáriónkban a tb-járulék csökkentését szolgálja változatlan államháztartási hiány mellett. 

Energiaadó és leveg�terhelési díj (S-ENLT) 

Az S-ENER forgatókönyvtől ez a szcenárió csak annyiban tér el, hogy az energiaadó mellett 
bevezetik a levegőterhelési díjat is.  Az energiaadóhoz hasonlóan ebben a forgatókönyvben a 
levegőterhelési díj is azonnali, teljes díjtétellel jelenik meg a gazdasági szereplők számára.  
Míg az energiaadó minden energiafelhasználásra rárakódik, a levegőterhelési díj csak a 
gazdasági ágazatokat érinti közvetlenül, a lakosságot nem.  Az energiaadóból származó 
bevétel teljes egésze továbbra is a tb-járulék csökkentését segíti elő, ezzel szemben a 
levegőterhelési díj- bevétel az államháztartási hiány csökkentését szolgálja. 

Mindhárom környezetterhelési díj együttes vizsgálata (S-KTD) 

Ebben a forgatókönyvben megvizsgáljuk, hogy a levegőterhelési díj, talajterhelési díj és a 
vízterhelési díj együttesen milyen hatást fejt ki a gazdaságra.  A vízterhelési díj és 
talajterhelési díj környezeti hatásait ugyanakkor nem vizsgáljuk, erre ugyanis a FEIM modell 
jelenleg még nem képes.  A gazdasági hatások vizsgálatához a velünk párhuzamosan a másik 
két díjról tanulmányt készítő ÖKO Rt. látott el bennünket információval arról, hogy a díjak 
bevezetéséből fakadóan a gazdaság egyes szereplőinél milyen költségek jelentkeznek.  Ezeket 
a költségeket makroökonómiai modellünkbe táplálva, azok gazdaságon végiggyűrűző hatásai 
elemezhetővé váltak.  A levegőterhelési díj modellezése ezzel párhuzamosan ugyanakkor a 
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hagyományos módon történt, itt nem exogén módon adtuk meg a költségeket, hanem azok a 
modell keretein belül alakultak ki a díj peremfeltételeinek következtében.  A gazdasági 
szereplők díjkedvezményt vehetnek igénybe az emisszió-csökkentő beruházásokhoz 
kapcsolódóan (akárcsak az S-DIJK szcenárióban), és az ezután befolyó bevételek az 
államháztartási egyensúlyt javítják.  Mindez azt is jelenti, hogy ebben a szcenárióban is 
annualizált környezetvédelmi beruházást és levegőterhelési díj-értékeket modelleztünk.  
 

Emissziós határértékek a villamosenergia-szektorban (S-VILL) 

Ebben a forgatókönyvben megnéztük, hogy mi lenne az eredménye az 50 MW és annál 
nagyobb hőteljesítményű légszennyező anyagainak technológiai határértékeiről (szennyező 
koncentrációk a füstgázban) szóló 22/1998 (VI. 26) KTM rendelet és a levegőterhelési díj 
együttes alkalmazásának.  Ez a rendelet meghatározza, hogy mennyi lehet a szennyezők 
maximális koncentrációja a nagy tüzelőberendezések (lényegében erőművek) füstgázában 
Tajthy Tihamér (1999. szeptember) becslést adott arra, hogy a KTM rendelet betartásával 
mennyivel csökkenne a nagy tüzelőberendezések kibocsátása a levegőterhelési díj által 
érintett és általunk is modellezett fő szennyezőkből.  A becslést az erőművi ágazat 
meghatározó szennyezőforrásainak jellegzetességeire alapozta (ezek felelnek az ágazat 
kibocsátásainak körülbelül 90-95 %-áért).  Ezen forrásokat az ágazattal azonosítva, az ágazati 
szinten elérendő kibocsátás-csökkenés a kén-dioxid (82 %) és a por (65 %; ez részben saját 
becslés) esetében nagyobb lenne, mint amit egyébként a levegőterhelési díj kikényszerít, míg 
a másik két szennyező esetében a rendelet betartása nem követel meg az 1998-as 
önbevalláshoz képest további elhárítást.  Feltételeztük, hogy a rendelet által előírt szennyezési 
előírást bár teljesítik az érintettek (az erőművi ágazat), de a maradék szennyezésre fizetik a 
díjat.  A többi szektor ugyanúgy csak a levegőterhelési díjat kell, hogy teljesítse, mint bármely 
más forgatókönyv esetén.  A díjbevételeket a TB-járulék csökkentésére használja az állam és 
a díjakat három év alatt fokozatosan vezetik be.  A számítások továbbá azt a feltételezést 
tükrözik, hogy a rendeletnek az erőművi szektor a jelenlegi szerkezetében, környezetvédelmi 
technológiák alkalmazásával próbál megfelelni.  Ez azonban csak részben fog így történni, 
mert a jövőben egyrészt a rendelettől függetlenül, gazdasági okok miatt is várható szerkezeti 
átrendeződés (pl szénerőmű-bezárás vagy éppen modernizáció), másrészt lesznek erőművek, 
amelyek valószínűleg nem lesznek képesek teljesíteni a rendelet követelményeit, és bezárásra 
kényszerülnek.  Végül megjegyezzük, hogy e szcenárió számszerű eredményei annyiban is 
óvatosan kezelendők, hogy a porelhárítás költségfüggvénye a kívánt elhárítási aránynál már 
az extrapolált tartományban halad, és lehetséges, hogy túlbecsüli a tényleges elhárítási 
költségeket.  Ennek az SO2 elhárításra is torzító (túlbecslő) hatása van.  Hisszük azonban, 
hogy az eredmények alapján levont következtetéseink helytállóak. 
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5 Modellezési eredmények 
 
Ebben a fejezetben megismertetjük az olvasót a forgatókönyvek modellezési eredményeivel, 
és segítünk eligazodni a táblázatokban megjelenő nagyszámú adat között.  Közzéteszünk 
három összefoglaló jellegű táblázatot (11. táblázat; 12. táblázat; 13. táblázat), amelyek az 
összes szcenárió legfontosabb makroszintű eredményeit tartalmazzák.  Ezenkívül minden 
egyes forgatókönyvről egy-egy önálló táblázatot is bemutatunk a szektorszintű 
eredményekkel.  Az eredmények értelmezését elősegítendő röviden írunk arról, hogy a 
táblázatokban megjelenő egyes mutatók milyen tartalommal bírnak és rajtuk keresztül miként 
lehet nyomon követni a szabályozás révén a gazdaságban bekövetkező változásokat.  Ezen 
kívül foglalkozunk a konkrét eredményekkel is, néhány bekezdés erejéig elemezve a 
szabályozási alternatívák hatásait. 
 

5.1 A mutatók értelmezése 
Az eszközök széles skálája áll rendelkezésre annak megértéséhez, hogy miért és hogyan 
reagál a – FEIM-modell által leírt - magyar gazdaság a különböző környezetvédelmi adókra, 
jövedelem-felhasználásokra és az előírt környezetvédelmi normákra. Nem szabad 
megfeledkeznünk azonban arról, hogy a modell viselkedési egyenletei jelenlegi 
struktúrájukban inkább a háztartásoknál veszik figyelembe a környezet szolgáltatásainak 
értékét, a termelők érdekeltsége (állami ösztönzés nélkül) a környezetminőség javulásában 
csak korlátozott mértékben jelenik meg11. Az alábbiakban tárgyalt és az 5.2 pont alatt 
bemutatott hatásmérőszámok tanulmányozásánál ezért ez figyelembe veendő.12  
 
A vizsgálatok körébe a gazdasági tevékenység aggregát mérőszámai közül a bruttó hazai 
terméket (GDP) és a háztartások fogyasztását vontuk be. A bruttó hazai termékkel a 
halmozott, pénzben kifejezett gazdasági  tevékenység (összes hozzáadott érték) mérhető.  A 
fogyasztással azt a mennyiséget mérjük, melyet a háztartások bázis (tehát a környezetterhelési 
díj bevezetése előtti időszaki) termelői árán használnak fel.  Tehát az előző két  mutató nem 
tartalmazza a fogyasztói adókat, ezért jelenik meg  10 milliárd forint alatti GDP az 1998-as 
bázis évre. A bruttó beruházás – a jövőbeli fogyasztás érdekében beruházott összeg – 
tanulmányozása szintén fontos lehet.  A fogyasztásban és a bruttó beruházásban bekövetkező 
változás bázisárakon figyelembe véve (feltételezve, hogy rögzítjük a kereskedelmi mérleg és 
a kormányzati fogyasztás értékeit) jó megközelítését adja a szcenáriókban bevezetett 
intézkedések hatásaként megváltozó gazdasági jólétnek, melyet a közgazdasági szaknyelvben 
"egyenértékű változásnak" (equivalent variation, EV) neveznek13.  Ez lényegében 
egyenértékű a háztartásoknak a tervezett intézkedés elkerülésére vonatkozó, bázisáron 
számolt maximális fizetési hajlandóságával14. A fogyasztás és a beruházás megváltozásának 
összege az elvesztett hosszú távú fogyasztási lehetőségeket jellemzi.  Az egyenértékű változás 
meghatározza a pótlólagosan felhasználandó erőforrások azon nagyságát, mely a – 

                                                           
11 A vállalatok hosszú távon például mindenképpen érdekeltek az elérhet( egészségügyi hasznokban, hiszen 
akkor jobb min)ség* (kevesebbet hiányzó és termelékenyebb) munkaer+ állna rendelkezésükre.  Az ilyen jelleg, 
hasznok hosszú távon való jelentkezése és f-ként közjószág jellege azonban visszafogja a magán t.ke 
érdekeltségét. 
12 Az eredmény és összeg mér/számok szintén változhatnak a modellben alkalmazott lezárási feltételek szerint. 
A modellezett szcenáriók esetében a szcenárió által megkövetelt változtatásokon túl nem módosítottunk a 
lezárási feltételeken. 
13 Megjegyezzük, hogy az általunk képzett mutató csak egy (jó) közelítését adja az EV szigorúan vett 
közgazdasági értelmezésének.   
14 Azaz, ha a háztartások helyzete romlik egy intézkedés hatására, ez a romlás az EV-vel egyenl0 
jövedelemváltozásnak felel meg. 
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környezetvédelmi változások nélküli – gazdasági jólét bázisszinten tartásához szükséges, 
vagyis a tervezett intézkedés költségeként is érthető. Ily módon egymással összemérhetők a 
különböző szcenáriók jóléti hatásai. 
 
A környezetvédelmi adóból (tehát az emissziós adóból) származó bevételek és a 
környezetvédelmi beruházások értelmezése egy kicsit komplikáltabb a többi pénzjellegű 
mutató értelmezésénél.  Mind az adóbevételek, mind a beruházások évente változó 
nagyságúak, egyrészt a díj bevezetésének lépcsős ütemezése, másrészt a díjkedvezmény 
maximum 5 éves időtartama miatt.  A statikus (egy periódus időhorizontján optimáló) FEIM 
modell ezeket az évente változó paramétereket nem tudja kezelni, ezért minden olyan 
pénzmozgás esetében, amelyik több éven át évente eltérő összegben történik meg, annuitást 
számoltunk, vagyis egy olyan pénzösszeget, amely minden évben egyforma, s a jelenértéke 
éppen megegyezik az évente változó, az annuitással helyettesíteni kívánt összegek 
jelenértékével.  Ha például 100 mFt/év jelenik meg környezetvédelmi beruházási költségként 
egy szcenárió outputban, akkor az valószínűleg egy eleinte nagyobb (akár több száz millió 
forintnyi) és később alacsonyabb (akár nullához közeli) éves beruházással egyenértékű szám.  
A modell által használt annuitás tartalmazza a beruházáshoz kapcsolódó éves működési 
költségeket is.  Ugyanakkor, ahogy arról a modell bemutatásakor szót ejtettünk, a szennyezés-
elhárítás egy része nem jelenik meg a környezetvédelmi beruházások között, mivel az egyben 
produktív beruházásnak is minősül illetve beruházásként nehezen értelmezhető 
tényezőhelyettesítésről van szó. 
 
A költségvetés-semleges adóreform jellegű szcenáriókban a munkaerőadó-ráta változás (a mi 
szcenárióinkban ez a munkáltató által fizetendő TB járulék változását jelenti ) is egy fontos 
mutató, mely az új, bevétel-semleges munkaerőadó kulcsot adja meg a bázis munkaerőadóhoz 
viszonyítva.  Pl. 0,98 azt jelenti, hogy az új munkaerőadó ráta az eredeti érték 98 %-a.  
Következésképp, az új munkaerőadónak a bázishoz viszonyított változása a mínusz 2 
százalék, és nem a bázis munkaerőadó mínusz 2 %. Ha a munkaerőadó  a bér 40 %-a, akkor 2 
%-os csökkenés esetén 40*0,98, vagyis 39,2 %, s nem pedig 40-2=38 % az új adókulcs.  
Adóreform típusú szabályozás esetén ügyeltünk arra, hogy az államháztartás egyenlege 
változatlan legyen. 
 
A környezetvédelmi adók gazdasági hatása a megváltozott költségek formájában jelentkezik, 
következésképpen új árak és az erőforrások megváltozott felhasználási mintáinak 
kialakulásához vezet. A primer erőforrások felhasználási arányainak és a kulcstényezők 
árainak segítségével részletesebben elemezhetők a modell által leírt változások. A felhasznált 
tényezők mutatószámaiból közül a foglalkoztatottság változását emeljük ki.  Az erőforrásárak 
közül a reálbérindexet és az árfolyamindexet soroltuk fel.  A bázisárfolyam 100-ra 
normalizált, és Ft/külföldi valuta egységben van megadva, így a mutató csökkenése a forint 
felértékelődését jelenti. 
 
Nyilvánvalóan az egyik legfontosabb kérdés, hogy a szcenárió peremfeltételei hogyan hatnak 
az egyes környezetszennyező anyagok kibocsátására. Ez segít a különböző szcenáriók 
környezeti hasznosságának monetáris meghatározásában (amennyiben a pénzügyi 
értékeléshez szükséges információk biztosítottak).  Az  “összes környezeti haszon” pénzben 
kifejezett értéke szépen összegzi a károsanyag-kibocsátás csökkentésének különböző hatásait, 
sőt ezen túlmenően elősegíti a környezetpolitikák nettó hasznának kiszámítását is. Amikor 
megkíséreljük a nettó jóléti hatások becslését, az elemzésbe be kell vonnunk a környezet 
állapotában bekövetkező pozitív hatások értékét is.  A nettó hasznot úgy kapjuk, hogy a 
környezeti haszonhoz hozzáadjuk az egyenértékű változás mutatóját (levonjuk abból a 
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költségeket). Ezután a nettó hasznok összehasonlításával az egyes szabályozási opciók 
egymáshoz viszonyított eredményessége teljesebben és közvetlenül fejezhető ki. 
 
Mivel a háztartásokat haszonmaximalizáló gazdasági szereplőkként vettük figyelembe, a 
hasznosságban beálló, az egyes szabályozási alternatívák által okozott változás szintén egy 
lényeges mutató.  A hasznosság szintjének mérésére egy összetett életminőségi mutatót 
képeztünk, mely a környezetminőséget (a levegővel kapcsolatban), az anyagi javak 
fogyasztását és a szabadidőt foglalja magában.   
 
A környezetvédelmi beruházás a beruházás tétel után következik és a kettő között nincs 
átfedés.  A modell beruházásként ugyanis csak azt a tevékenységet számolja el, amelyik a 
jövőben szigorú értelemben elősegíti a termelést, s bár a környezetvédelmi beruházás 
közvetve (pl. javuló egészségügyi állapoton keresztül) szintén pozitívan hat a termelésre, nem 
tartozik a hagyományos értelemben vett termelő beruházások közé.  Az energiaadó miatt 
megvalósuló beruházások ugyanezen ok miatt nem a környezetvédelmi, hanem a 
hagyományos beruházási kategóriába esnek, hiszen az energiához kapcsolódó korszerűsítések 
“produktívak”. 
 
Az egyéb adóbevételek változása magában foglalja a munkáltatói tb-járulék változását is, 
ezért az adóreform jellegű forgatókönyvekben a levegőterhelési-díj- vagy energiaadó-
bevétellel szemben jelentős egyéb adóbevétel-változás mutatkozik.  Az egyéb adóbevételek 
változása ugyanakkor tartalmazza a termelési szint változása illetve a szektorális változások 
következményeit is (pl. szja-, ÁFA-bevételek stb. változása). 
 

5.2 A forgatókönyvek makroszint� hatásai 

Habár az eredményeket tartalmazó 11. táblázat, 12. táblázat és 13. táblázat elkészítésekor 
alaposan leszűkítettük a modell által generált változók számát, a táblázatok egy kicsit még így 
is zsúfoltnak, netán riasztónak hathatnak.  Elemzésünkben nem is térünk ki minden egyes 
forgatókönyv mindegyik változójára, pusztán az adott összefüggés szempontjából érdekes 
paramétereket vizsgáljuk.  
 
A legtöbb levegőterhelési díj-bevétel mindegyik forgatókönyvben a kén-dioxidra kivetett 
díjból származik, nagysága 1-3-szorosa a NOx díjbevételnek, 15-35-szöröse a por 
díjbevételnek és 14-38-szorosa a CO díjbevételnek.  Az összes emissziós adóbevétel 47-72 %-
a kén-dioxid díjból származik, a NOx adja a bevételek további 24-46 %-át, a por és CO 
kibocsátás utáni díjbevétel nagysága együttesen sem éri el a 7 %-ot.  Ezen utóbbi két adófajta 
bevételképző szempontból nem releváns.  Az adóbevétel forgatókönyvtől függően a GDP 0,5-
1,2 ezrelékét és az államháztartás kevesebb  mint 3 ezrelékét teszi ki, nem mondható jelentős 
bevételnek.  Amennyiben a levegőterhelési díj bevételeket környezetvédelmi célokra 
fordítják, természetesen nem is jelentéktelen összegről van szó, de az államháztartási deficit 
vagy a tb-járulék nagysága nem változik számottevően a levegőterhelési díj-bevételek 
jóvoltából, az előbbi kevesebb, mint 1 %-kal csökken az S-KTGV forgatókönyvben, az utóbbi 
is kevesebb mint 1 %-kal csökkenthető az S-TBCS forgatókönyvben.  Ezzel szemben 
energiaadóból a bevételek elérik éves szinten a 120 Mrd forintot (a GDP több, mint 1 %-át), 
ami költségvetési szempontból mindenképpen jelentősnek tekinthető, s megteremtheti akár 
egy adóreform alapjait is.  A teljes ktd csomag bevételének éves egyenértéke – a visszahagyás 
levonása után – 39,1 Mrd Ft.  Ez az összeg tehát már az államháztartást (KAC, költségvetés, 
önkormányzatok) gyarapítja. 
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A kén-dioxidra kivetett levegőterhelési díj nemcsak jelentős bevételeket generál, de ösztönző 
hatása révén számottevően (forgatókönyvtől függően 35-50 %-kal) csökkenti is a hazai SO2 
kibocsátást.  A NOx esetében a csökkenés mindössze 8-9,5 %-os, ez az elhárítási költségekhez 
képest viszonylagosan alacsonyabb díjtételen kívül abból is fakad, hogy a NOx 

kibocsátásoknak a bázis szcenárióban kevesebb, mint fele származik a környezetterhelési díj 
hatálya alá tartozó ágazati kibocsátásokból, a maradék NOx-szennyezés nagy részét a 
közlekedés produkálja.  Por esetében az összes elhárítás 20-23 %-os, a szektorális elhárítás 
viszont egyes szcenáriókban az 50 %-ot is meghaladja, itt tehát elég jól érvényesül a díj 
szennyezés-elhárítást kiváltó jellege.  A CO kibocsátások csak minimális mértékben, 1,3-1,6 
%-kal csökkennek, ami számos oknak betudható, amint arról a 3.3.3 fejezetben már írtunk. 
Meglátásunk szerint mivel a CO-ra kivetett adónak sem az ösztönző, sem a bevételképző 
hatása nem jelentős, miközben jelentős adminisztrációs terheket róhat a hatóságokra, 
megfontolandó a többi díj közül történő elhagyása.  Megfigyelhető, hogy a CO2 kibocsátás 
annak ellenére jelentősen csökken, hogy a levegőterhelési díj berkein belül arra nem vetnek ki 
adót.  A csökkenés ráadásul jelentős (12-15 %), különösen ahhoz képest, hogy jelenleg nem 
léteznek technológiák a CO2 emissziók elhárítására, a kibocsátás-csökkenés oka 
mindenekelőtt a többi szennyezőre kivetett díj miatt bekövetkező tényezőhelyettesítés és 
tüzelőanyag-helyettesítés.  Ha például egy szennyezőforrás átáll széntüzelésről olaj- vagy 
földgáztüzelésre, akkor azzal nemcsak a SO2  kibocsátás csökken, hanem a hatékonyabb 
tüzelés miatt a CO2 emisszió is. 
 
Amint az az S-DIJK és az S-KTD szcenáriókban megfigyelhető, a díjkedvezmény hatására 
tovább nő az elhárítás az egyszerű levegőterhelési díj szcenáriókhoz képest.15  A változás a 
kén-dioxid esetében a legerőteljesebb, a már korábban is jelentős elhárítás újabb 40 %-kal nő, 
szemben a NOx-szal (+11 %), a porral (+14%), a CO-val (8%) és a CO2-vel (7%), ahol 
viszonylag csekély a díjkedvezmény miatti pótlólagos elhárítás.  Az emissziók további 
csökkenése természetesen összhangban áll a levegőterhelési díj-bevételek csökkenésével is (a 
visszahagyás azonban itt nincs még levonva): SO2 (-20%), NOx (-3%), por (-11 %) és CO (-3 
%), összesen 21 %-kal csökken a bevétel. 
 
Kiderül még a 11. táblázatból, hogy amennyiben a tb-terheket csökkentő adóreformban 
gondolkodna a kormány, akkor arra az energiaadó sok szempontból alkalmasabb, mint a 
levegőterhelési díj (illetve a környezetterhelési díj).  Az energiaadó mellett szól, hogy 
nagyobb bevételeket képes generálni, mint a levegőterhelési díj (legalábbis a 
tanulmányunkban vizsgált díjtételek és energia adó tételek esetén), s így számottevően 
csökkenti a munkabért terhelő járulék nagyságát.  Energiaadóból több, mint 120 Mrd Ft 
bevételhez jut a költségvetés, míg a levegőterhelési díj maximum 11,5 Mrd forintot tesz ki.  
Egyszerűbb, s így olcsóbb az energiaadó beszedése is, ami magát az adóreformot is 
hatékonyabbá teszi.  Ugyanakkor környezeti szempontból jóval kevésbé hatásos, mint a 
levegőterhelési díj, az emisszió-csökkentés nagysága a levegőterhelési díjhoz képest minden 
szennyezőre drasztikusan csökken.  A levegőterhelési díjjal kiegészített energiaadó esetében 

                                                           
15 Az S-DIJK szcenárióban 9,25 Mrd Ft az annualizált éves leveg1terhelési díj befizetés, vagyis a fokozatos 
bevezetés miatt évente változó befizetések megfelelnek egy konstans 9,25 mrd forintos éves befizetésnek.  Ezen 
összeg 92 %-át díjkedvezményként rögtön beruházásra is költik a cégek az els2 öt évben: maga a beruházási 
költség ebben az id3szakban tehát jóval magasabb a modell által el4rejelzett évi 3,7 Mrd forintnál (az öt évig 
járó díjkedvezmény indukálta beruházás állandó éves egyenértéke).  Az 5. évet követ5en viszont a 
díjkedvezmény hiánya miatt er6teljesen visszaesik a beruházás.  A kezdeti nagy és a kés7bbi alacsony beruházás 
éppen egy 3,7 Mrd forintos annuitásnak felel meg.  Hasonló történik az S-KTD szcenárióban is, azzal a 
különbséggel, hogy itt a 17,6 Mrd forintos környezeti beruházás a víz és talajvédelemhez kapcsolódó beruházást 
is tartalmazza. 
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azonban már újra nagy (sőt a szimpla levegőterhelési díjnál is nagyobb) a szennyezés-
elhárítás foka, sőt, a SO2 kivételével még a díjkedvezményes levegőterhelési díj által generált 
elhárításnál is nagyobb.  Ennél is nagyobb szennyezés-csökkenést az energiaadó és a 
díjkedvezményes levegőterhelési díj kombinációja eredményezne, ennek a hatását azonban 
most nem vizsgáltuk. 
 
A legnagyobb környezeti-tehercsökkenés nyilvánvalóan az S-VILL forgatókönyvben 
következik be, amelyben közvetlenül előírják a legnagyobb szennyező ágazat, a 
villamosenergia-termelés technológiai határértékeit.  Ez a forgatókönyv egyben a legnagyobb 
terhet is rója a gazdaságra, hiszen a kívánatos elhárítási szinthez a többi forgatókönyvhöz 
képest igen drága elhárítási lehetőségeket is igénybe kell venni.  Egyedüli forgatókönyvként 
még az életminőség mutatója is visszaesik, úgy tűnik tehát, hogy a lakosságot érintő terheket 
(majdnem három százalékkal nő a TB járulék)16 már nem kompenzálja a környezeti minőség 
egyébként nagymértékű javulása.  Önálló forgatókönyvként nem tüntetjük fel az ltd nélküli 
22/1998 KTM rendeletet, de a FEIM modellel megvizsgáltuk ennek a hatásait is, hogy ehhez 
mint "bázishoz" viszonyítva lássuk, mit jelent a levegőterhelési díj, mint a nagy 
tüzelőberendezésekre vonatkozó rendelet kiegészítése.  Az ltd "hozzáadásával" a lényegesebb 
makromutatók nem változnak (a GDP például mindössze 0,02 %-kal csökkenne tovább), az 
életminőség mutatója sem változna jelentősen, az emisszió-csökkenés viszont erőteljes lenne 
a por esetében (46,4 %-kal több, mint a levegőterhelési díj nélküli csökkenés) és számottevő a 
NOx, CO és CO2 esetében (a szennyezés-csökkenés 6-10 %-os bővülése).  Az SO2 emisszió 
(mely tudvalevőleg főként az erőművi szektorból származik) ezzel szemben lényegében nem 
esne tovább, a pótlólagos csökkenés az eredeti csökkenés mindössze 2,7 %-a. 
 
A három környezetterhelési díjat  (ktd, vtd, ltd) együttesen vizsgálva a következő 
észrevételeket tehetjük.  A bevételek az államháztartás deficitjét 1,4 %-kal csökkentik, amiből 
0,8 %-nyi csökkenés egyedül a levegőterhelési díjnak tudható be.  A teljes fogyasztás 
visszaesik, a levegőterhelési díj hatását kiszűrve kiderül, hogy ez a visszaesés lényegében a 
másik két díjnak köszönhető.  A fogyasztáscsökkenés nagysága 0,4 %, ami önmagában nem 
tűnik soknak, de ez 23 Mrd Ft-ot jelent.  A GDP csökkenése a többi forgatókönyvhöz képest 
csekély, mindössze 0,2 %, ez betudható a környezetterhelési díj (elsősorban a vtd és ttd) 
következtében megvalósuló szennyezés-csökkentő beruházások gazdaságélénkítő hatásának.  
A foglalkoztatottság úgyszintén csekély, a többi forgatókönyvnél alacsonyabb mértékben 
csökken, miközben a reálbérindex visszaesik fél százaléknyit.  A forint valamelyest 
felértékelődik a többi valutához képest.  Ami az életminőség összetett mutatóját illeti, az 
éppen csak hogy elmozdul felfelé, a többi forgatókönyvnél jóval csekélyebb mértékben 
(kivéve az S-VILL szcenáriót).  Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez a mutató a 
levegőminőség javulásán kívüli környezeti állapotjavulást (kvantitatív, pénzben kifejezett 
értéket tükröző kutatási eredmények híján) nem tartalmazza, tehát egy a víz- és 
talaj(víz)minőségben bekövetkező változás értékét is magába foglaló mutató jóval kedvezőbb 
(és realisztikusabb) képet festene. 
 
A háztartások életminősége szempontjából a legkedvezőbb forgatókönyv az S-ENLT.  Ennek 
oka a környezeti minőség javulása mellett a reálbér index jelentős emelkedése.  Az ágazatok 

                                                           
16 Az az érdekes jelenség zajlik itt le, hogy az államháztartási egyenleg rögzítve volt,  miközben a 
leveg8terhelési díj bevételek növekedése elvileg a munkaer9 adó csökkenését teszi lehet:vé.  A gazdaságra 
ugyanakkor a nagy tüzel;berendezésekre vonatkozó határértékek betartása miatt nagy teher nehezedik, minek 
következtében er<teljesen csökkennek az államháztartás egyéb bevételei (pl. áfa, társasági nyereségadó), s hogy 
az államháztartási egyenleg változatlan maradjon, nemhogy csökkenne a munkaer= adó, de még emelkednie is 
kell. 
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helyzete ezzel párhuzamosan erősen romlik.  Az S-DIJK szcenárió egy kicsit kedvezőbb az S-
KTGV és az S-TBCS forgatókönyveknél, de nem sokkal, a tovább javuló környezeti minőség 
éppen csak hogy ellensúlyozni képes a GDP és a foglalkoztatottság nagyobb visszaesését, 
valamint a reálbérek S-TBCS-ben tapasztaltnál kisebb emelkedését.  Az energiaadó (S-
ENER) kiegészítése a levegőterhelési díjjal tovább emeli az életminőség mutatóját, miközben 
tovább csökken a GDP és a foglalkoztatottság, de nő a reálbérindex és erőteljesen 
felértékelődik a forint is.  Az életminőség alakulása szempontjából a legkevésbé vonzó 
forgatókönyv, ahogy azt már említettük, az S-VILL. 
 
A környezeti beruházások nagysága markáns különbségeket mutat egyes szcenáriók között.  
Egyszerű levegőterhelési díj esetén éves 110 millió Ft körül van, míg a díjkedvezmény 3,7 
Mrd forintra emeli a beruházások összegét, a villamosenergia-iparra vonatkozó határértékek 
pedig drasztikus, éves 55 Mrd forint egyenértékű környezeti beruházást váltanak ki.  
Amennyiben nem annuitásként, hanem a levegőterhelési díjra adott egyszeri reakcióként 
számolnánk a beruházásokkal, akkor a fenti három összeg rendre 830 millió Ft, 28 milliárd Ft 
illetve 417 milliárd Ft lenne.  Emlékeztetnénk az olvasót, hogy ezek a költségek tartalmazzák 
a beruházásokhoz kapcsolódó folyó költségeket is, viszont nem tartalmazzák a szennyezés-
elhárítási lehetőségek egy részének a költségeit (tényező-helyettesítés, tüzelőanyag-
helyettesítés).  A környezeti beruházások nagyságrendjét a szennyezés-elhárítással összevetve 
látszik az a kézenfekvő kapcsolat, hogy több beruházással nagyobb elhárítás valósítható meg.  
Figyeljünk fel arra is, hogy az elhárítás nem a beruházásokkal egyenesen arányosan nő, 
marginálisan egyre nagyobb az elhárítás költsége, vagyis meredekebb az elhárítási 
határköltség görbe.  Mivel a FEIM modell az energiaadó miatt megvalósuló beruházásokat 
nem tekinti környezetinek (jóllehet nagyon is kézzelfogható környezeti kihatásai vannak), 
ezért az S-ENER szcenárióban nulla a környezeti beruházás értéke, az S-ENLT-ben pedig 
csak a levegőterhelési díj miatti beruházások összege szerepel. 
 
Ami a forgatókönyvek inflációs hatását illeti, az egyszerű levegőterhelési díj-szabályozásnál 
0,05 %-os inflációs nyomás jelentkezik, díjkedvezmény esetén ez 0,044 %-ra csökken.  A 
három környezeti elemre kiterjedő teljes környezetterhelési díj-szabályozás inflációs terhe 
már 0,25 %, a villamosenergia-szektor szigorú szabályozásának pedig 0,28 %.  Energiaadó 
esetén 0,6 % fölé emelkedik az inflációs nyomás.  A kormányzat jelenlegi deklarált 
antiinflációs politikája mellett a 0,6 %-os pótlólagos inflációs teher számottevőnek mondható, 
a többi érték valószínűleg nem befolyásolja hosszabb távon az inflációs pálya alakulását. 
 
A 13. táblázat bemutatja az energiafelhasználás változását forgatókönyvenként és 
tüzelőanyagonként.  Az összes energiafelhasználás mindegyik forgatókönyvben csökkent, 
ezen belül az energiaadót is magában foglaló szcenáriókban a legerőteljesebben, az S-ENLT-
ben több mint hat százalékkal.  Az összes energiafelhasználás csökkenése a tüzelőanyagok 
szerkezetének a változásával jár együtt.  A környezeti szempontból kedvezőtlen szén 
felhasználása csökken a legerőteljesebben mindegyik forgatókönyvben, míg a földgáz 
használata akár még nőhet is, ugyanis leginkább földgázra váltanak a fogyasztók, mivel az 
mindkét megadóztatott jellemző (szennyezési potenciál és energiatartalom) tekintetében 
vonzóbb a többi energiahordozónál.  A 22/98-as rendeletet tükröző S-VILL szcenárióban a 
villamosenergia-szektorra kényszerített szigorú környezeti előírásoknak a termelők 
valószínűleg csak úgy tudnak eleget tenni, ha a szenes erőművek egy részét be is zárják, 
miközben a kiesett kapacitás részbeni helyettesítésére földgáz tüzelésű blokkokat állítanak 
majd üzembe. 
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A szcenáriók mindegyikében felértékelődési nyomás nehezedik a forintra.  Ennek oka 
dióhéjban az, hogy a valutában rögzített külkereskedelmi egyenleg mellett (ez 
gazdaságpolitikai célnak tekinthető; bővebben lásd 10.4.2 melléklet) az energia-felhasználás 
visszaesése csökkenti az energia-importot, miközben az ezzel ellentétes irányú egyéb hatások 
(pl. csökkenő export, megnövekedett környezetvédelmi berendezés import) abszolút értékben 
kisebbek.  Legkevésbé az S-VILL szcenárióban értékelődik fel a forint, aminek az oka az, 
hogy az energiahatékonyság csak kis mértékben (a szcenáriók közül a legkisebb mértékben) 
javul, miközben a nagyfokú környezetvédelmi beruházás erőteljes importot indukál.  
 
A megnövekedett termelési költségek miatt a versenyképesség enyhén csökken.  Ezt jelzi, 
hogy minden szcenárióban csökken valamelyest az export.  A legerőteljesebb export-
gyengülés az energiaadót magában foglaló szcenáriókban figyelhető meg, a 
környezetterhelési díj forgatókönyvekben az export-visszaesés kisebb, mint egy százalék.  Az 
exporttal együtt annál kisebb mértékben az import is csökken; ennek oka egyrészt a csökkent 
energia-felhasználás és a némileg csökkent termelési aktivitás, másrészt az exportból 
kiszoruló termékeiket idehaza próbálják értékesíteni a termelők, ezzel kiváltva az import egy 
részét. 
 
Végül röviden írunk a szabályozás költségeként megjelenő egyenértékű változás (EV) két 
összetevőjének, a beruházás változásnak és a teljes fogyasztás változásának a nagyságáról.  
Az abszolút értékben legkisebb egyenértékű változás (a legkisebb jóléti költség) az S-ENER 
szcenárióban figyelhető meg, mikor a beruházás visszaesésének nagy részét kompenzálja a 
fogyasztás növekedése (EV=-7,4 Mrd Ft).  Az S-KTGV (-11,3 Mrd Ft) és az S-TBCS (-12,6 
Mrd Ft) esetében kisebb a beruházás csökkenése, de a fogyasztás növekedése is.  Az S-ENLT, 
S-DIJK és az S-KTD egyenértékű változása –20 és –26 Mrd Ft között alakul, de összetételét 
tekintve különböző hatásokból áll össze ez az EV.  Az S-KTD esetében alig csökken a 
beruházás, míg a fogyasztás eléggé (0,4%-kal) visszaesik.  Ennek az az oka, hogy a víz és 
talajterhelési díj a lakosságot is érinti a díjtételek továbbhárítása valamint a lakosság egy 
részének ttd fizetési kötelezettségei és közvetlen (csatornára kötési) beruházásai révén, ami a 
fogyasztástól vonja el a forrásokat.  A másik két szcenárióban a beruházás nagymértékű 
visszaesését nagyobb (S-ENLT)  illetve kisebb (S-DIJK) mértékben kompenzálja a fogyasztás 
növekedése.  Az S-VILL szcenárió jelenti a legnagyobb terhet a gazdaságra nézve, az EV 
értéke –78 Mrd Ft.  Megjegyezzük, hogy a fogyasztás azokban a forgatókönyvekben nő a 
leginkább, amelyekben a környezeti adóbevételek lehetővé teszik a TB teher csökkentését, s a 
reálbérek emelkedését. 
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11. táblázat Makroadatok az egyes forgatókönyvekben 
A változó elnevezése S-ALAP S-KTGV S-TBCS S-ENER S-KTD S-ENLT S-DIJK S-VILL 
Energiaadó-bevételek (MrdFt/év) - - - 122,883 - 121,574 - - 
Kén-dioxid kibocsátási adóbevételek (MrdFt/év) 0,000 8,297 8,289 0,000 6,141 8,053 6,124 2,256 
Nitrogén-oxid kibocsátási adóbevételek (MrdFt/év) 0,000 2,763 2,762 0,000 2,698 2,841 2,691 2,203 
Porkibocsátási adóbevételek (MrdFt/év) 0,000 0,256 0,256 0,000 0,231 0,244 0,230 0,146 
Szén-dioxid kibocsátási adóbevételek (MrdFt/év) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Szén-monoxid kibocsátási adó bevételek (MrdFt/év) 0,000 0,213 0,213 0,000 0,209 0,216 0,208 0,162 
Összes bevétel a fenti öt adóból (ltd bevétel) (MrdFt/év) 0,000 11,529 11,521 0,000 9,27917 11,354 9,253 4,766 
Egyéb adóbevételek változása a bázishoz képest (MrdFt/év) 0,000 -7,500 -14,030 -142,750 -12,836 -157,077 -9,260 -16,499 
Az államháztartás egyenlegének nagysága (MrdFt/év) -693,500 -688,148 -693,500 -693,500 -683,831 -693,500 -694,607 -693,500 
Az államháztartás egyenlegének változása a bázishoz képest 
(%) 

- -0,770 0,000 0,000 -1,394 -0,000 0,160 -0,000 

A teljes fogyasztás nagysága (MrdFt/év) 5534,564 5534,967 5542,362 5563,393 5511,547 5569,849 5535,841 5473,478 
A teljes fogyasztás változása a bázishoz képest (%) - 0,007 0,141 0,521 -0,416 0,638 0,023 -1,104 
A beruházás (Mrd Ft/év) 2348,060 2336,401 2327,664 2311,829 2344,655 2291,829 2326,555 2330,787 
Környezeti beruházás (Mrd Ft/év) 0,000 0,113 0,117 0,000 17,633 0,430 3,697 55,432 
A GDP nagysága (MrdFt/év) 9298,610 9269,173 9263,041 9258,781 9280,967 9223,619 9258,231 9264,132 
A GDP nagysága a bázishoz képest (%) 100,000 99,683 99,617 99,572 99,810 99,194 99,566 99,630 
A munkaer

>

 adó a bázishoz képest (%) (100%=TB járulék) 100,000 100,000 99,030 87,344 100,000 86,443 100,000 103,102 
A foglalkoztatottság változása a bázishoz képest (%) 100,000 -0,373 -0,455 -0,389 -0,216 -0,827 -0,510 -0,081 
Reálbérindex 100,000 100,384 100,708 101,284 99,442 101,939 100,550 98,065 
Árfolyamindex 100,000 99,447 99,285 99,313 99,328 98,621 99,266 99,629 
Export (MrdFt/év) 4978,91 4945,103 4936,481 4913,973 4961,959 4873,122 4933,827 4959,903 
Export változás a bázishoz képest (%) - -0,679 -0,852 -1,304 -0,340 -2,125 -0,905 -0,382 
Import (MrdFt/év) 5901,13 5885,649 5881,840 5868,916 5893,042 5850,337 5880,504 5893,777 
Import változás a bázishoz képest (%) - -0,262 -0,327 -0,546 -0,137 -0,861 -0,350 -0,124 
Inflációs nyomás (%) 0,0000 0,0554 0,0554 0,6198 0,2581 0,6726 0,044 0,2863 
Az életminõség mutatója (%)  100,000 100,515 100,697 100,767 100,076 101,430 100,713 99,526 
A szcenáriók tartalma: S-ALAP: bázis-szcenárió, ha nem vezetnek be új szabályozást; S-KTGV: a leveg

?

terhelési díj bevétel az államháztartást gyarapítja; S-TBCS: a leveg

@

terhelési díj bevétel 
teljes egészét a TB járulék csökkentésére fordítják az államháztartás szempontjából bevétel-semleges módon; S-ENER: energiaadó kerül bevezetésre (ktd nélkül); S-KTD: mindhárom díj 
bevezetése esetén várható gazdasági hatások; S-ENLT: az energiaadó és a leveg

A
terhelési díj együttes bevezetése; S-DIJK: a leveg

B

terhelési díj els

C

 öt évében a vállalatok díjkedvezményben 
részesülnek, ha szennyezés-csökkent

D

 megoldásokat alkalmaznak; S-VILL: a leveg

E

terhelési díj és a nagy szennyez

F

kre vonatkozó határérték el

G

írások együttes alkalmazása. 
                                                           
17 S-KTD esetén a teljes nettó ktd bevétel 39,1 Mrd Ft.  Az S-KTD és S-DIJK szcenárióknál az ltd bevételekb

H

l még nincs levonva a visszahagyás annuitása (3,7 Mrd Ft). 
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12. táblázat Szennyezési adatok az egyes forgatókönyvekben (kt/év) 
A változó elnevezése S-ALAP S-KTGV S-TBCS S-ENER S-KTD S-ENLT S-DIJK S-VILL 
A kén-dioxid kibocsátás mennyisége a szektorokban (kt/év) 544,566 330,374 330,087 516,673 244,547 295,263 243,862 89,843 
A kén-dioxid kibocsátás mennyisége a háztartásoknál (kt/év) 50,339 50,408 50,498 50,490 50,196 50,631 50,435 49,661 
A közlekedésb

I

l származó kén-dioxid kibocsátás mennyisége 
(kt/év) 

10,023 10,009 10,006 9,993 10,013 9,977 10,003 10,014 

Összes kén-dioxid kibocsátás a közlekedés kivételével (kt/év) 594,905 380,782 380,586 567,163 294,744 345,894 294,297 139,504 
Összes kén-dioxid kibocsátás (kt/év) 604,928 390,791 390,592 577,156 304,757 355,871 304,301 149,518 
A kén-dioxid emissziók változása a bázishoz képest (%) - -35,399 -35,432 -4,591 -49,621 -41,171 -49,696 -75,283 
A nitrogén-oxid kibocsátás mennyisége a szektorokban 
(kt/év) 

69,938 55,009 54,994 66,426 53,722 52,090 53,574 43,858 

A nitrogén-oxid kibocsátás mennyisége a háztartásoknál 
(kt/év) 

9,267 9,277 9,294 9,276 9,238 9,300 9,282 9,136 

A közlekedésb

J

l származó nitrogén-oxid kibocsátás 
mennyisége (kt/év) 

111,781 111,645 111,622 111,506 111,687 111,351 111,594 111,681 

Összes nitrogén-oxid kibocsátás a közlekedés kivételével 
(kt/év) 

79,205 64,287 64,289 75,702 62,960 61,390 62,856 52,994 

Összes nitrogén-oxid kibocsátás (kt/év) 190,986 175,932 175,911 187,208 174,648 172,741 174,450 164,675 
A nitrogén-oxid emissziók változása a bázishoz képest (%) - -7,882 -7,893 -1,978 -8,555 -9,553 -8,658 -13,776 
A por kibocsátás mennyisége a szektorokban (kt/év) 36,183 20,419 20,410 31,040 18,358 17,903 18,313 11,605 
A por kibocsátás mennyisége a háztartásoknál (kt/év) 22,655 22,686 22,727 22,724 22,591 22,788 22,699 22,350 
A közlekedésb

K

l származó por kibocsátás mennyisége (kt/év) 18,917 18,896 18,892 18,875 18,902 18,851 18,888 18,900 
Összes porkibocsátás a közlekedés kivételével (kt/év) 58,838 43,106 43,137 53,764 40,949 40,691 41,012 33,956 
Összes porkibocsátás (kt/év) 77,755 62,002 62,029 72,639 59,852 59,542 59,900 52,856 
A por emissziók változása a bázishoz képest (%) - -20,260 -20,225 -6,580 -23,025 -23,424 -22,963 -32,022 
A szén-dioxid kibocsátás mennyisége a szektorokban (ezer 
kt/év) 

40,968 33,525 33,516 38,787 33,148 31,753 33,068 28,893 

A szén-dioxid kibocsátás mennyisége a háztartásoknál (ezer 
kt/év) 

10,423 10,434 10,454 10,431 10,390 10,457 10,439 10,274 

A közlekedésb

L

l származó szén-dioxid kibocsátás 
mennyisége (ezer kt/év) 

8,340 8,331 8,330 8,323 8,334 8,314 8,328 8,332 

Összes szén-dioxid kibocsátás a közlekedés kivételével (ezer 
kt/év) 

51,391 43,960 43,969 49,217 43,538 42,210 43,508 39,167 

Összes szén-dioxid kibocsátás (ezer kt/év) 59,731 52,291 52,299 57,541 51,871 50,524 51,836 47,499 
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A változó elnevezése S-ALAP S-KTGV S-TBCS S-ENER S-KTD S-ENLT S-DIJK S-VILL 
A szén-dioxid emissziók változása a bázishoz képest (%) - -12,456 -12,442 -3,666 -13,159 -15,414 -13,218 -20,478 
A szén-monoxid kibocsátás mennyisége a szektorokban (ezer 
kt/év) 

23,094 16,956 16,950 21,604 16,629 15,826 16,586 12,879 

A szén-monoxid kibocsátás mennyisége a háztartásoknál 
(ezer kt/év) 

23,559 23,592 23,634 23,631 23,492 23,697 23,604 23,242 

A közlekedésb

M

l származó szén-monoxid kibocsátás 
mennyisége (ezer kt/év) 

441,856 441,531 441,488 441,297 441,604 440,934 441,414 441,468 

Az összes szén-monoxid kibocsátás a közlekedés kivételével 
(ezer kt/év) 

46,653 40,547 40,583 45,235 40,121 39,523 40,190 36,121 

Az összes szén-monoxid kibocsátás (ezer kt/év) 488,509 482,078 482,071 486,532 481,725 480,457 481,604 477,589 
A szén-monoxid emisszió változása a bázishoz képest (%) - -1,316 -1,318 -0,405 -1,389 -1,648 -1,413 -2,235 
A szcenáriók tartalma: S-ALAP: bázis-szcenárió, ha nem vezetnek be új szabályozást; S-KTGV: a leveg

N

terhelési díj bevétel az államháztartás gyarapítja; S-TBCS: a leveg

O

terhelési díj bevétel 
teljes egészét a TB járulék csökkentésére fordítják az államháztartás szempontjából bevétel-semleges módon; S-ENER: energiaadó kerül bevezetésre (ktd nélkül); S-KTD: mindhárom díj 
bevezetése esetén várható gazdasági hatások; S-ENLT: az energiaadó és a leveg

P

terhelési díj együttes bevezetése; S-DIJK: a leveg

Q

terhelési díj els

R

 öt évében a vállalatok díjkedvezményben 
részesülnek, ha szennyezés-csökkent

S

 megoldásokat alkalmaznak; S-VILL: a leveg

T

terhelési díj és a nagy szennyez

U

kre vonatkozó határérték el

V

írások együttes alkalmazása. 
 
13. táblázat Az energiafelhasználás változása az egyes forgatókönyvekben 

 alap ktgv tbcs ener ktd enlt dijk vill 
szén 100,00% 61,00% 61,02% 87,72% 58,30% 51,70% 58,13% 34,71% 
földgáz 100,00% 100,74% 100,77% 97,24% 100,93% 98,00% 100,68% 107,96% 
villamos 
energia 

100,00% 99,03% 99,10% 90,69% 99,25% 89,66% 98,95% 93,48% 

olaj-
termékek 

100,00% 99,79% 99,86% 99,04% 99,87% 98,87% 99,62% 97,34% 

összesen 100,00% 97,78% 97,82% 95,86% 97,77% 93,82% 97,51% 98,06% 
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5.3 Az emisszió-csökkentés hasznai 
 
Az egyes szennyező-anyagoknak számos káros hatása lehet, amely miatt komoly veszteségek 
érik a társadalmat. Egy vállalat törvényes tevékenysége mellékhatásaként egy másik személy 
vagy vállalat profitját vagy jóléti szintjét befolyásolhatja. A neoklasszikus megközelítés 
szerint a külső gazdasági hatásokat be kell vonni a gazdasági elszámolásokba, tehát az 
externális károk becslése fontos, mert e nélkül a piac tökéletlensége miatt nem helyes lesz az 
allokáció. Számos módszertant dolgoztak már ki jeles szakértők az externális károk 
meghatározására, ezeket az eljárásokat a világ számos országának kormányzati és nem 
kormányzati szervezetei alkalmazzák a következő esetekben:  
 
• projekt értékelés 
• szabályozás áttekintése  
• természeti erőforrás károsodásának értékelése 
• környezeti költségek vizsgálata 
• környezeti számvitel 
 
A környezet-gazdaságtan elfogadja azt a feltételezést, hogy az egyének preferenciája a 
környezeti minõségre és hatásaira is kiterjed ugyanúgy, mint más piaci javakra (illetve nem 
piaci javakra, a környezeti javak mellett). Le lehet vezetni azt, hogy az egyének hogyan 
értékelik a környezeti minõséget más szolgáltatásokkal szemben: megpróbálják megmérni, 
hogy egy más szolgáltatásban kifejezve mennyit hajlandóak feladni (WTP-willingness to pay-
fizetési hajlandóság) azért, hogy például a jobb környezetminõség egészségügyi hasznait 
élvezhessék. 
 
Az emberek fizetési hajlandóságának vizsgálata nagy általánosságban a következő módon 
végezhető: 
 
• az ár megfigyelésével, amelyet az emberek, különféle piacokon (termék, helyettesítő 

termék piacain) fizetnek. 
• a veszteségek elkerülésével kapcsolatos pénz és időráfordítás megfigyelésével, 
• az emberek közvetlen megkérdezésével. 
 
Az értékelés végezhető tehát például az emberek elkerülő magatartásának megfigyelésével, 
piacon kinyilvánított preferenciájának, vagy vállalt (állított) preferenciájának vizsgálatával, 
illetve a fizikai hatások (elkerült fizikai károk) meghatározásával.  Ha a fizikai hatásokat 
kívánjuk értékelni, akkor figyelemmel kell lenni arra, hogy a levegőszennyezésnek például 
nem csak egészségügyi hatásai vannak, hanem mezőgazdasági hozamra is hatást gyakorol, 
erdőpusztulást, talajsavasodást eredményezhet és épületek, gépek, berendezések elöregedését 
is felgyorsítja.  A levegőszennyezés csökkentéséből származó összes haszon 
számszerűsítésénél annál pontosabb az értékelés minél több kár/haszon kategóriát veszünk 
tekintetbe egyszerre. 
 
Sajnos Magyarországra vagy a kelet-európai országokra vonatkozó helyes módszertannal 
megállapított adatok korlátozottan állnak rendelkezésre, aminek következtében lehetetlen 
pontosan megállapítani az externális károk elkerüléséből származó hasznok mértékét. A 
következő táblázat (14. táblázat)összefoglalva tartalmazza az elérhető adatokat: 
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14. táblázat Magyarországra vonatkozó leveg�szennyezés externális kárait vizsgáló 
elemzések 

 módszertanilag megalapozott 
becslés (1998-as árakon) 

durva becslés (1998-as 
árakon) 

16,14 milliárd Ft18 egészség 
427,6-3772,26 milliárd Ft19 

 

korrózió, épület erózió  n.a. 53,6911 milliárd Ft20 
erdő  n.a 

agrártermékek  n.a 

49,7863 milliárd Ft21 

8,0434-16,7486 milliárd Ft22 az érintettől függetlenül 

10,1790-109,6731 milliárd Ft24 

 57 milliárd Ft23 

 
A rendelkezésre álló tanulmányok, és az abból nyerhető eredmények korlátozottsága miatt, az 
externális károk elemzéséhez szükséges a nyugati szakirodalomban megállapított értékeket 
használni, azokat transzferálni. Az USA-ra vonatkozó egy egységnyi emisszióra jutó 
externális kárértékek transzferálását Kaderják Péter (1996) elvégezte, ezeket vesszük át; a 
Kelet-német tartományokra vonatkozó adatok transzferálását (benefit transfer) hasonló 
módszertant alkalmazva végeztük. Elengedhetetlen ez azért is, mert a Magyarországra 
megállapított externális károk nincsenek lebontva szennyező-anyagokra25, tehát ezek alapján 
nem lehet meghatározni, hogy például a SO2 az egészségi károk hány százalékáért felel. 
A benefit transzfer használatával nő a bizonytalanság nagysága, mégis a korlátozott kutatási 
idő és erőforrás szükségessé teszi a módszer alkalmazását, természetesen ez nagy 
körültekintést igényel. . A bizonytalanságok, torzítások annál kisebbek minél jobban hasonlít 
a tanulmányi szint (amire az eredeti vizsgálat vonatkozik) és a beavatkozási szint (amelyre 
használni kívánják a transzferált adatokat) társadalmi, gazdasági, területi és kulturális 
jellemzőiben egymásra.  
 
A Kelet-német tartományok és Magyarország társadalmi-gazdasági és területi jellemzőinek 
áttekintése után úgy találtuk, hogy a volt NDK-ra vonatkozó eredmények transzferálása kevés 
bizonytalanságot hordoz magában.  A vizsgálatok eredményeit a 15. táblázatban foglaljuk 
össze. 
 
Az egyes levegőszennyező anyagok kibocsátás csökkentéséből származó hasznok becslését a 
következő módon végezzük: 
 
  h=∆ej*k j*bhu/bk        j=1…3 
ahol: 
h       emisszió változás miatti hasznok/elkerült károk mértéke (millió Forint) 
∆ej    emisszió változás a LTD bevezetésének következményeként (kg) 
kj      j szennyezőanyag egy egységnyi emissziójára jutó kár (Ft/kg) 
bhu    átlagos órabér Magyarországon 

                                                           
18 Várkonyi (1998) 
19 Krupnik (1994) 
20 Várkonyi (1998) 
21 Várkonyi (1998) 
22 Powell et al. (1995) 
23 1992-es Környezetvédelmi Világkonferenciára készült kormánybeszámoló alapján 
24 Kaderják (1996) 
25 kivétel Kaderják (1996) 
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bk     átlagos órabér az adott külföldi országban 
Az így meghatározott értékeket a következő táblázat tartalmazza. 
 
15. táblázat Egy kilogramm szennyez�anyag emisszió okozta kár mértéke (Ft/kg, 

1998-es árakon)26 
 alacsony 

(USA 
eredmények 
alapján) 

magas 
(USA eredmények 
alapján) 

volt NDK 
tartományok 
1990-es 
eredményei 
alapján 

volt NDK 
tartományok 
1996-os 
eredményei 
alapján 

SO2/SOx
27 82,712 1303,092 367,976 209,750 

NOX 90,391 1743,371 195,487 127,032 

TSP/PM10
28 131,164 686,480 735,953 378,140 

 

5.4 Költség-haszon elemzés 
 
A költség haszon elemzésünkben a hasznokat a már korábban ismertetett módon,29  mint 
elkerült externális költségek határoztuk meg. Egy szcenárió költsége, amit a társadalom 
számára okoz az intézkedés, a fogyasztás és a beruházás változásának összegeként adódik.  A 
beruházás és a fogyasztás, amint arra már korábban, a mutatók értelmezése során felhívtuk a 
figyelmet, akkor tükrözi a gazdasági jólétnek a változását, ha a folyó fizetési mérleg és 
kormányzati fogyasztás rögzített. Jelen szcenáriókban ez érvényes, tehát a költségeket az 
egyenértékű változás alapján határozzuk meg amit jól közelít a fogyasztás és a beruházás 
összege.  A bruttó beruházás (nem környezetvédelmi jellegű) csökkenését a jövőbeni 
fogyasztás visszaeséseként értelmezzük. A beruházások és fogyasztás változását, már 
korábban elemeztük, most inkább a környezeti illetve a nettó hasznok alakulását vizsgáljuk. 
 
Az adatok jobb összehasonlítása és az esetleges torzítások értelmezése miatt szükségesnek 
láttuk a költség-haszon viszonyokat a rendelkezésre álló két országból származó externális 
kárfelmérés alapján meghatározni (lásd 15. táblázat). Az USA-ból transzferált adatok 
meghatározzanak egy intervallumot, amely között a kárértékek mozoghatnak, a kelet-német 
adatok pedig arra alkalmasak, hogy a Kaderják (1996) által megállapított széles sávban 
segítsenek meghatározni a magyar adatok helyét. A por esetén például az amerikai adatok 
szerint egy kg emisszió csökkenés haszna (1998-as áron) 131,164-686,480 Ft között lehet, a 
német eredmények azt mutatják, hogy ez az érték 378,14 Ft és valószínűsíthető, hogy a 
magyar adat ez utóbbi érték közelében lehet. 
 
Az egyes szcenáriók költségeit és hasznait a 16. táblázatban foglajuk ösze.  Az „USA 
alacsony” értékek használatával az S-VILL és az S-ENER forgatókönyvek nettó haszna is 
negatívvá válik, különösen a villamos energia szektor határértékek szerinti emisszió 
korlátozása eredményez abszolút értékben nagyobb negatív hasznot. Ugyanakkor érdekes 
megfigyelni, hogy a maximális (USA magas) értékek alapján meghatározott nettó haszna 

                                                           
26 a számításhoz szükséges adatokat a 10.5 melléklet tartalmazza 
27 az USA-ra vonatkozó adatok 
28 az amerikai adatok TSP (összes lebegW részecske, total suspended particulate)-re a német adatok a PM10 -re 
vonatkoznak.  
29  A kérdés bXvebb leírását az 10.5 melléklet tartalmazza 
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ugyanennek a S-VILL szcenáriónak a legnagyobb.  Igazolódik tehát, hogy a szigorú normatív 
típusú eszközök alkalmazása olyan esetben lehet indokolt, ahol az intézkedés miatti emisszió 
csökkenés hasznai nagyok, vagyis az egy egységre jutó externális károk magasak, mert 
különben a hasznok nem ellensúlyozzák a költségeket. 
 
Egy tisztán energia adó bevezetése előreláthatólag nem okoz nagymértékű emisszió-
csökkentést semelyik szennyező esetén, tehát a kibocsátás változás externális hasznai sem 
magasak. Ez a megoldás a többi forgatókönyvvel összehasonlítva környezeti hasznosságát 
tekintve a legrosszabb. Az energiaadót ugyanis az energiahordozók energiatartalmára vetik ki, 
tehát az egyes szennyezőket nem direkt módon adóztatják. Mivel most az egyes megoldások 
hasznosságát az emissziók csökkenésében határozzuk meg, különösen a por és a SO2 
csökkenése jelent nagy hasznot, nem számszerűsítünk olyan egyéb jótékony környezeti 
hatásokat amelyet energiaadó bevezetése okozhat. Tehát az előbbiek alapján annyit 
állíthatunk csupán, hogy ha az intézkedésünk célja a SO2 és a por csökkentése, akkor ennek  
nem költséghatékony megoldása az energiaadó. 
 
A díjkedvezményes szcenáriók esetén az elért szennyezőanyag kibocsátás változás nagyobb 
mindhárom anyag tekintetében, tehát nagyobb a megoldás környezeti hasznossága, ha a díjak 
visszakerülnek a termelőkhöz és azok szennyezés csökkentésre fordítják azt.  A visszahagyás 
az ltd bevezetése esetén a vállalatoknak sok esetben pótlólagos ösztönzőt jelent a díjfizetés 
elkerülését célzó beruházásokat eszközölni, új technológiát, vásárolni; ennek hatása 
megmutatkozik abban, hogy nagyobb mértékű lesz az emisszió-csökkenés az S-DIJK vagy az 
S-KTD megoldások esetén.  A nagyobb emisszió-csökkentés nagyobb környezeti hasznot 
eredményez. 
 
Nettó haszon szempontjából legkedvezőbb forgatókönyv az externális károk alsó értékének 
használata mellett az S-KTGV és az STBCS.  Igaz, hogy az intézkedések eredményeképp 
kisebb emisszió-csökkenés várható, ugyanakkor a költség is alacsonyabb annál, mintha 
díjkedvezményhez is hozzájuthatnak a szennyezők.  Ha magasabb externális károkkal 
kalkulálunk a haszonbecslés során, akkor a díjkedvezményt is nyújtó szcenáriók a nettó 
haszon, illetve az emisszió csökkenés mértéke alapján kedvezőbbek.  Abban az esetben, ha 
egy egység szennyezőanyag kibocsátás csökkentése nagy hasznot jelent, érdemesebb lehet a 
visszahagyásos megoldások alkalmazása, mert ez nagyobb mértékben csökkenti az összes 
kibocsátást és még költséghatékony is.  Ez azonban csak akkor igaz, ha az ltd ráták - mint 
esetünkben - alacsonyabbak az optimális értéknél (azaz a szennyezés határkáránál). 
 
Ha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy a kelet-német adatok transzferálásával kapjuk a magyar 
kárértékekhez közelebb álló számokat, akkor ezen eredmények áttekintése után költség-
haszon alapon a forgatókönyvek következő sorrendje alakul ki.  Legjobb megoldásnak tűnik a 
díj 3 év alatti fokozatos bevezetése úgy, hogy a vállalkozások díjkedvezményhez juthatnak 
(S-DIJK, illetve az S-KTD szcenáriók).  Valamivel kevesebb nettó hasznot eredményeznek 
azok  forgatókönyvek, amelyeknél nincs díjkedvezmény (S-KTGV, S-ENLT, S-TBCS).  Az 
S-VILL szcenárió környezeti haszna a nagymértékű szennyezés kibocsátás csökkenése miatt 
magas érték, azonban, a költség is jóval nagyobb mint a többi megoldás, ezért a nettó haszon 
alacsony.  Az S-ENER jelenti a csökkentés legkevésbé költséghatékony megoldását.  
 
Minden forgatókönyv kisebb-nagyobb mértékű emisszió-csökkenést és környezeti hasznot 
eredményez, a kettős hozadék azonban egyik esetben sem következik be. Vagyis a jobb 
környezetminőségen túl a jóléthez kapcsolódóan nem mutathatók ki olyan hasznok, amelyek 
nem a környezetminőség javulásához kapcsolódnak, hanem az intézkedés származékos 
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hasznai lennének a közgazdasági torzítások megszüntetése miatt.  Igaz, a fogyasztás számos 
szcenárióban nő, de a jövőbeni fogyasztás (produktív beruházás) csökkenése akkora mértékű, 
amely ellensúlyozza ezt a növekedést, azaz nem beszélhetünk másodlagos hozadékról. 
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16. táblázat A nettó haszon nagysága az egyes forgatókönyvekben 
A szennyezés-
csökkenés éves 
haszna (USA 

alacsony) 

Egy kg szennyezés 
elhárítására jutó 
externális haszon 

(Ft/kg) 

S-KTGV 
(milliárd Ft) 

S-TBCS 
(milliárd Ft) 

S-ENER 
(milliárd Ft) 

S-KTD 
(milliárd Ft) 

S-ENLT 
(milliárd 

Ft) 

S-DIJK 
(milliárd 

Ft) 

S-VILL 
(milliárd 

Ft) 

Kén-dioxid 82,71 17,71 17,73 2,30 24,83 20,60 24,87 38,09 
Nitrogén-oxid 90,39 1,36 1,36 0,34 1,48 1,65 1,49 6,87 
Por 131,16 2,07 2,06 0,67 2,35 2,39 2,34 4,29 
Összes haszon  21,14 21,15 3,31 28,65 24,64 28,70 49,26 
költség  11,26 12,60 7,40 26,42 20,95 20,23 78,36 
Nettó haszon*  9,88 8,56 -4,09 2,23 3,69 8,47 -29,10 

         
A szennyezés-
csökkenés éves 

haszna (USA magas) 

Egy kg szennyezés 
elhárítására jutó 
externális haszon 

(Ft/kg) 

S-KTGV 
(milliárd Ft) 

S-TBCS 
(milliárd Ft) 

S-ENER 
(milliárd Ft) 

S-KTD 
(milliárd Ft) 

S-ENLT 
(milliárd 

Ft) 

S-DIJK 
(milliárd 

Ft) 

S-VILL 
(milliárd 

Ft) 

Kén-dioxid 1 303,09 279,04 279,30 36,19 391,15 324,54 391,75 600,17 
Nitrogén-oxid 1 743,37 26,25 26,28 6,59 28,48 31,81 28,83 132,60 
Por 686,48 10,81 10,80 3,51 12,29 12,50 12,26 22,45 
Összes haszon  316,10 316,38 46,29 431,92 368,85 432,83 755,22 
 költség  11,26 12,60 7,40 26,42 20,95 20,23 78,36 
Nettó haszon*  304,84 303,78 38,89 405,50 347,91 412,60 676,86 

         
A szennyezés-
csökkenés éves 

haszna (volt NDK, 
1996) 

Egy kg szennyezés 
elhárítására jutó 
externális haszon 

(Ft/kg) 

S-KTGV 
(milliárd Ft) 

S-TBCS 
(milliárd Ft) 

S-ENER 
(milliárd Ft) 

S-KTD 
(milliárd Ft) 

S-ENLT 
(milliárd 

Ft) 

S-DIJK 
(milliárd 

Ft) 

S-VILL 
(milliárd 

Ft) 

Kén-dioxid 209,75 44,92 44,96 5,83 62,96 52,24 63,06 96,60 
Nitrogén-oxid 127,03 1,91 1,91 0,48 2,08 2,32 2,10 9,66 
Por 378,14 5,96 5,95 1,93 6,77 6,89 6,75 12,37 
Összes haszon  52,78 52,82 8,24 71,81 61,44 71,91 118,63 
költség  11,26 12,60 7,40 26,42 20,95 20,23 78,36 
Nettó haszon*  41,53 40,22 0,84 45,38 40,50 51,68 40,28 
*Az S-KTD nettó haszna nem tartalmazza a víz és talaj min

Y
ségi javulás monetáris értékét, így ezért ez egy er

Z

s alsó becslésnek tekinthet

[

. 
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5.5 Ágazati eredmények 
A következő oldalakon részletes, szektorbontású futtatási eredményeket mutatunk be 
forgatókönyvenkénti csoportosításban.   
 
Az export indexet érdemes az outputtal együtt vizsgálni, hogy a gazdaság nemzetközi 
versenyképességére gyakorolt hatást meg tudjuk állapítani.  Az export index jelentős 
visszaesése (1-től történő eltávolodása) az adott szektort természetesen hátrányosan érinti, ha 
azonban a szektor outputja alacsony, akkor a gazdaság egésze számára már csak tompítottan 
jelentkezik a negatív hatás.  A szénbányászat export indexe például szinte mindegyik 
szcenárióban alaposan lecsökken, de mivel egy kis outputot produkáló ágazatról van szó, 
nemzetgazdasági szinten a hatás nem jelentős.  A villamos-energia termelés, mint a 
levegőterhelési díj által legérintettebb ágazat exportja kismértékben csökken ugyan, mivel 
azonban jobbára hazai piacra termel ez az ágazat, exportjának visszaesése nem jelent komoly 
gazdasági terhet. 
 
Az adózott nyereség (mely az eredményt a transzferekkel korrigálja) változása tükrözi 
legjobban a szektor helyzetében beállt változást.  A nyereség általában csökken, de előfordul 
emelkedés is.  A pénzügyi szektor vélhetően a környezeti beruházások miatt megnövekedett 
finanszírozási igény kielégítésében való részvétele miatt képes adózott eredményét növelni, 
míg a szénbányászat egyébként is meglévő veszteségei csökkennek a visszaeső termelés 
hatására.  Az adózott nyereség a jelentős ágazatok közül levegőterhelési díj esetén 
legerőteljesebben az építőanyag gyártást, a vegyipar különböző ágait, a szállítást, s kisebb 
mértékben a kohászatot és gépipart hozza hátrányos helyzetbe. Az energiaadó bevezetése a 
jelentős ágazatok közül leginkább az áramtermelést, a vaskohászatot, a színesfémipart, 
gépipart, építőanyag gyártást, vegyipart, építőipart és a szállítást érinti.  A levegőterhelési díj 
és a nagy tüzelőberendezésekrer vonatkozó határértékek kombinálása természetesen az 
áramtermelésre hat ki a legerőteljesebben.  A villamos-energia termelés az átlagosnál 
nagyobb hátrányt szenved még az energiaadót tartalmazó forgatókönyvekben is, ugyanakkor 
levegőterhelési díj bevezetése esetén a ráeső, nyereség-csökkenésben mért teher átlagos vagy 
átlag alatti. 
 
Az ágazatokat érintő egy másik mutató a foglalkoztatási index.  Ez az index némi (de nem 
túlságosan erős) korrelációt mutat az adózott nyereség indexével, azokban az ágazatokban, 
ahol csökken a nyereség, jó eséllyel csökken a foglalkoztatottság is.  Ennek a mutatónak 
különösen a társadalmi hatások felmérésében juthat komoly szerep.  A változás általában 
kisebb 1-2%-nál, kivéve a szénbányászatot, ahol 13-23%-os csökkenés is bekövetkezhet. 
 
Az ágazati táblázatok bemutatják továbbá ágazatonként az új (ltd köteles) emisszió szintjét és 
a fizetendő adó nagyságát.  A levegőterhelési díj bevételek domináns módon,  kb. 70 %-ban a 
villamos energia szektorból származnak, jelentős díjfizető még az olajfinomítás és a 
vaskohászat (kb. 5-5 %).  Energiaadó esetében a terhek nagyobbak, de jobban meg is 
oszlanak az ágazatok között.  A legnagyobb adófizető a szállítás, majd a gépipar, olaj és 
gáztermelés, a kereskedelem, az áramtermelés, erdő- és mezőgazdaság és a közszféra 
következik.  Az S-VILL szcenárióban a hagyományos levegőterhelési díj fizetéshez képest 
csökken a villamos energia szektor szerepe a határértékek miatt beálló alacsonyabb 
szennyezési szint, s így alacsonyabb díjfizetési kötelezettség miatt (ugyanakkor nagy terhet 
jelentenek a kikényszerített beruházások).  Illusztrációképpen két szcenárió esetében 
bemutatjuk a díj illetve adófizetési kötelezettség megoszlását a 25 szektor között. 
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17. táblázat S-DIJK leveg�terhelési díj fizetés és annak 

megoszlása ágazatonként 
Ágazat Teher (Mrd Ft) Részarány 
3.Áramtermelés 6,218 68,16% 
6.Vaskohászat 0,525 5,75% 
4.Olajfinomítás 0,478 5,24% 
16.Erd\ és mez]gazd. 0,345 3,78% 
14.Élelmiszeripar 0,248 2,72% 
9.Épít̂ anyagok 0,226 2,48% 
25.Közszféra 0,180 1,97% 
19.Kereskedelem 0,158 1,73% 
23.Személyi szolg. 0,148 1,62% 
24.Kultúrális és egészségügyi 
szolgáltatás 

0,098 1,07% 

11.Szerv. és sz-len vegyipar 0,079 0,87% 
8.Gépipar 0,058 0,64% 
13.Könny_ipar 0,056 0,61% 
12.Egyéb vegyipar 0,050 0,55% 
7.Színesfémipar 0,049 0,54% 
18.Posta és távközl. 0,046 0,50% 
20.Vízgazdálkodás 0,045 0,49% 
15.Épít̀ ipar 0,034 0,37% 
17.Szállítás 0,031 0,34% 
2.Olaj-gáz termelés 0,015 0,16% 
10.Matrágya és növvéd. 0,014 0,15% 
1.Szénbányászat 0,010 0,11% 
22.Pénzszektor 0,005 0,05% 
21.Egyéb anyagi 0,004 0,04% 
5.Egyéb bányászat 0,003 0,03% 

Összesen 9,123  
 
 
18. táblázat S-ENER energiaadó teher és annak 

megoszlása ágazatonként 
Ágazat Teher (Mrd Ft) Részarány 
17.Szállítás 13,034 10,61% 

8.Gépipar 11,823 9,62% 

2.Olaj-gáz termelés 11,695 9,52% 

19.Kereskedelem 9,389 7,64% 

16.Erdb és mezcgazd. 6,948 5,65% 

25.Közszféra 6,770 5,51% 

14.Élelmiszeripar 6,278 5,11% 

11.Szerv. és sz-len vegyipar 6,256 5,09% 

10.Mdtrágya és növvéd. 5,186 4,22% 

7.Színesfémipar 5,144 4,19% 

6.Vaskohászat 5,071 4,13% 

9.Építeanyagok 4,891 3,98% 

13.Könnyfipar 4,636 3,77% 
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Ágazat Teher (Mrd Ft) Részarány 
4.Olajfinomítás 4,578 3,73% 

23.Személyi szolg. 4,285 3,49% 

24.Kultúrális és egészségügyi 
szolgáltatás 

4,134 3,36% 

15.Építgipar 3,755 3,06% 

18.Posta és távközl. 2,707 2,20% 

12.Egyéb vegyipar 1,621 1,32% 

20.Vízgazdálkodás 1,457 1,19% 

3.Áramtermelés 1,044 0,85% 

1.Szénbányászat 0,794 0,65% 

21.Egyéb anyagi 0,582 0,47% 

5.Egyéb bányászat 0,505 0,41% 

22.Pénzszektor 0,299 0,24% 

Összesen 122,882  
 

Ahogy arról a külföldi tapasztalatok kapcsán írtunk, egyes országokban a versenyképesség 
megőrzése céljából bizonyos, erősen szennyező ágazatoknak kedvezményt nyújtanak a 
környezeti adóból.  Néhány modell-futtatással kipróbáltuk, hogy mi történne, ha a leginkább 
érintett hazai szektorokat is kedvezményben részesítenék.  A vaskohászat, a műtrágyagyártás, 
a szerves és szervetlen vegyipar és az egyéb vegyipar díjának 50 %-os mérséklése mellett 
döntöttünk.  A 19. táblázatban összefoglaljuk, hogy milyen hatás éri ezen ágazatok outputját 
és exportját teljes és fél díjtétel mellett.  Az S-DIJK és a S-TBCS szcenáriókat vizsgáltuk 
meg.  Az 50 %-os díjcsökkentésre legérzékenyebben a vaskohászat és a szerves és szervetlen 
vegyipar reagált, de az output illetve az export növekedése mindkét szektornál az egyharmad 
százalék alatt maradt. 
 

19. táblázat A csökkentett díjtételek hatása az outputra és az exportra néhány a 
leveg�terhelési díj által er�sen érintett szektor esetében 

S-DIJK szcenárió 
Ágazat Output 100 

%-os díjnál 
Output 50 
%-os díjnál 

Output index Export 100 
%-os díjnál 

Export 50 
%-os díjnál 

Export index 

Vaskohászat 370,3 370,6 1,0008 150,6 150,8 1,0013 
Mhtrágya-
gyártás 

245,7 245,7 1,0000 82,3 82,3 1,0000 

Szerves és 
szervetlen 
vegyipar 

304,2 304,2 1,0000 164,3 164,4 1,0006 

Egyéb 
vegyipar 

271,1 271,1 1,0000 130,2 130,2 1,0000 

S-TBCS szcenárió 
Ágazat Output 100 

%-os díjnál 
Output 50 
%-os díjnál 

Output index Export 100 
%-os díjnál 

Export 50 
%-os díjnál 

Export index 

Vaskohászat 370,6 371,5 1,0024 150,8 151 1,0013 
Mitrágya-
gyártás 

245,9 246,2 1,0012 82,4 82,6 1,0024 

Szerves és 
szervetlen 
vegyipar 

304,6 305 1,0013 164,7 165,2 1,0030 

Egyéb 
vegyipar 

271,4 271,5 1,0004 130,3 130,4 1,0008 

 





 
 
20. táblázat S-KTGV részletes ágazati eredmények (a leveg�terhelési díj bevétel az államháztartást gyarapítja) 
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1.Szénbányászat 15,877 0,88 0,868 -2,9 -2,8 0,966* 0,866 39,57 0,027 0,000 0,051 0,003 0,062 0,001 0,298 0,007 0,011 

2.Olaj-gáz termelés 265,99 1,003 1,008 -2,3 -2,3 1* 1,004 111,39 0,044 0,001 0,099 0,005 0,007 0 0,358 0,009 0,015 

3.Áramtermelés 537,388 0,985 - 88,4 87,8 0,993 0,995 16376,2 00000000000000009,016 0,113 33,881 1,702 10,652 0,134 257,083 6,456 8,405 

4.Olajfinomítás 378,336 0,991 1,001 57,9 57,7 0,997 0,996 1909,99 0,759 0,010 1,764 0,089 0,317 0,004 16,526 0,415 0,517 

5.Egyéb bányászat 22,395 0,988 0,997 -3,7 -3,7 1* 0,992 6,26 0,004 0,000 0,009 0 0,009 0 0,08 0,002 0,003 

6.Vaskohászat 371,238 0,991 0,997 36,1 35,8 0,992 0,992 2170,57 1,534 0,019 2,861 0,144 3,497 0,044 15,022 0,377 0,584 

7.Színesfémipar 259,986 0,994 0,996 18,9 18,8 0,995 0,994 176,15 0,078 0,001 0,175 0,009 0,076 0,001 1,585 0,04 0,051 

8.Gépipar 2820,932 0,995 0,996 314,9 312,2 0,991 0,994 555,4 0,233 0,003 0,505 0,025 0,098 0,001 1,13 0,028 0,058 

9.Épít

j

anyagok 217,536 0,994 0,998 17,5 17,2 0,983 0,995 1474,49 0,633 0,008 1,38 0,069 0,399 0,005 5,941 0,149 0,231 

10.M

k

trágya és növvéd. 246,189 0,989 0,999 20 19,7 0,985 0,993 251,44 0,098 0,001 0,216 0,011 0,001 0 0,081 0,002 0,014 

11.Szerv. és sz-len vegyipar 305,43 0,983 0,996 9,7 8,9 0,918 0,987 178,69 0,072 0,001 0,175 0,009 0,056 0,001 2,93 0,074 0,084 

12.Egyéb vegyipar 271,428 0,995 0,999 11,2 11 0,982 0,995 240,81 0,095 0,001 0,219 0,011 0,031 0 1,636 0,041 0,054 

13.Könny

l

ipar 863,291 0,992 0,998 73,3 73 0,996 0,993 464,53 0,192 0,002 0,422 0,021 0,077 0,001 1,306 0,033 0,057 

14.Élelmiszeripar 1365,402 0,994 1,003 265,9 264,7 0,995 0,997 1319,8 0,526 0,007 1,196 0,06 0,17 0,002 7,344 0,184 0,253 

15.Épít

m

ipar 1120,074 0,993 0,999 20,4 20,3 0,995 0,995 142,9 0,08 0,001 0,161 0,008 0,144 0,002 1,102 0,028 0,039 

16.Erd

n

 és mez

o

gazd. 1820,786 0,993 1,001 419,2 417,3 0,995 0,997 1628,39 0,698 0,009 3,064 0,154 1,329 0,017 7,315 0,184 0,363 

17.Szállítás 1121,919 0,993 1 175,3 173,3 0,989 0,996 202,51 0,086 0,001 0,295 0,015 0,157 0,002 0,567 0,014 0,032 

18.Posta és távközl. 397,654 0,993 0,999 62,3 61,8 0,992 0,996 163,66 0,093 0,001 0,204 0,01 0,463 0,006 1,093 0,027 0,045 

19.Kereskedelem 2322,575 0,992 1 84 83,2 0,99 0,997 1585,42 0,698 0,009 2,166 0,109 0,657 0,008 2,135 0,054 0,179 

20.Vízgazdálkodás 56,387 1 - -2 -2,3 1,15* 0,997 164,76 0,082 0,001 0,303 0,015 0,298 0,004 1,096 0,028 0,047 

21.Egyéb anyagi 98,33 0,996 - 0,8 0,6 0,75 0,995 50,23 0,022 0,000 0,068 0,003 0,016 0 0,065 0,002 0,006 

22.Pénzszektor 810,077 1 - 232,1 234,3 1,009 0,997 63,94 0,027 0,000 0,085 0,004 0,016 0 0,058 0,001 0,006 

23.Személyi szolg. 1715,243 0,997 - 422,1 420,1 0,995 0,997 1337,5 0,609 0,008 1,78 0,089 0,8 0,01 2,416 0,061 0,168 

24.Kultúrális és 
egészségügyi szolgáltatás 

1075,12 0,998 - 123,2 122 0,99 0,999 760,59 0,365 0,005 1,067 0,054 0,636 0,008 1,84 0,046 0,112 

25.Közszféra 1604,368 0,997 1,001 173,6 171,9 0,99 0,999 2149,69 0,885 0,011 2,864 0,144 0,451 0,006 1,368 0,034 0,195 

*a veszteség indexe
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21. táblázat S-TBCS részletes ágazati eredmények (a leveg�terhelési díj bevétel teljes egészét a TB járulék csökkentésére fordítják az államháztartás 

szempontjából bevétel-semleges módon) 
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1.Szénbányászat 15,860 0,881 0,869 -2,9 -2,8 0,966* 0,867 39,51 0,027 0,000 0,051 0,003 0,062 0,001 0,298 0,007 0,011 

2.Olaj-gáz termelés 266,050 1,003 1,008 -2,3 -2,4 1,043* 1,004 111,40 0,044 0,001 0,099 0,005 0,007 0 0,358 0,009 0,015 

3.Áramtermelés 537,539 0,984 - 88,4 87,7 0,992 0,995 16381,73 9,019 0,113 33,891 1,702 10,657 0,134 257,319 6,462 8,411 

4.Olajfinomítás 378,462 0,989 1,002 57,9 57,7 0,997 0,995 1910,62 0,759 0,010 1,765 0,089 0,317 0,004 16,534 0,415 0,517 

5.Egyéb bányászat 22,426 0,986 0,997 -3,7 -3,7 1,000* 0,990 6,27 0,004 0,000 0,009 0 0,009 0 0,080 0,002 0,003 

6.Vaskohászat 371,828 0,989 0,996 36,1 35,7 0,989 0,991 2173,46 1,536 0,019 2,865 0,144 3,502 0,044 15,043 0,378 0,585 

7.Színesfémipar 260,297 0,993 0,995 18,9 18,8 0,995 0,993 176,31 0,078 0,001 0,175 0,009 0,077 0,001 1,587 0,04 0,051 

8.Gépipar 2825,304 0,993 0,995 314,9 311,3 0,989 0,993 556,03 0,233 0,003 0,506 0,025 0,098 0,001 1,132 0,028 0,058 

9.Épít

p

anyagok 217,895 0,992 0,997 17,5 17,1 0,977 0,993 1476,58 0,634 0,008 1,382 0,069 0,399 0,005 5,951 0,149 0,232 

10.M

q

trágya és növvéd. 246,495 0,987 0,999 20 19,7 0,985 0,992 251,71 0,098 0,001 0,216 0,011 0,001 0 0,081 0,002 0,014 

11.Szerv. és sz-len 
vegyipar. 

306,203 0,98 0,995 9,7 8,8 0,907 0,984 179,12 0,072 0,001 0,176 0,009 0,057 0,001 2,937 0,074 0,084 

12.Egyéb vegyipar 271,500 0,994 1 11,2 10,9 0,973 0,995 240,82 0,095 0,001 0,219 0,011 0,031 0 1,636 0,041 0,054 

13.Könny

r

ipar 864,971 0,989 0,999 73,3 72,9 0,995 0,990 465,17 0,193 0,002 0,422 0,021 0,077 0,001 1,308 0,033 0,057 

14.Élelmiszeripar 1365,168 0,993 1,004 265,9 264,6 0,995 0,997 1319,15 0,526 0,007 1,195 0,06 0,17 0,002 7,341 0,184 0,253 

15.Építkezés 1123,650 0,99 0,997 20,4 20,2 0,990 0,992 143,26 0,08 0,001 0,161 0,008 0,144 0,002 1,105 0,028 0,039 

16.Erd

s

, mez

t

 1821,291 0,991 1,003 419,2 417,1 0,995 0,996 1628,17 0,698 0,009 3,064 0,154 1,329 0,017 7,315 0,184 0,363 

17.Szállítás 1122,589 0,991 1 175,3 172,7 0,985 0,995 202,56 0,086 0,001 0,295 0,015 0,157 0,002 0,567 0,014 0,032 

18.Posta 397,759 0,991 0,999 62,3 61,7 0,990 0,996 163,64 0,093 0,001 0,204 0,01 0,463 0,006 1,093 0,027 0,045 

19.Kereskedelem 2323,233 0,989 1 84 83,1 0,989 0,997 1584,82 0,698 0,009 2,166 0,109 0,656 0,008 2,134 0,054 0,179 

20.Vízgazdálkodás 56,361 1 - -2 -2,4 1,200* 0,997 164,67 0,082 0,001 0,303 0,015 0,298 0,004 1,095 0,028 0,047 

21.Egyéb anyagi 98,393 0,994 - 0,8 0,5 0,625 0,994 50,25 0,022 0,000 0,068 0,003 0,016 0 0,065 0,002 0,006 

22.Pénzszektor 809,736 1 - 232,1 235,1 1,013 0,997 63,88 0,027 0,000 0,085 0,004 0,016 0 0,058 0,001 0,006 

23.Személyi szolg. 1716,269 0,995 - 422,1 419,8 0,995 0,996 1337,35 0,609 0,008 1,78 0,089 0,8 0,01 2,417 0,061 0,168 

24.Kultúrális és 
egészségügyi szolgáltatás 

1074,844 0,998 - 123,2 121,5 0,986 0,999 760,00 0,365 0,005 1,067 0,054 0,635 0,008 1,839 0,046 0,112 

25.Közszféra 1604,310 0,997 1,002 173,6 171,2 0,986 0,999 2148,44 0,884 0,011 2,862 0,144 0,451 0,006 1,367 0,034 0,195 

*a veszteség indexe 
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22. táblázat S-ENER részletes ágazati eredmények (energiaadó kerül bevezetésre ltd nélkül) 
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1.Szénbányászat 17,4 0,949 0,967 -2,9 -2,8 0,969* 0,958 35,73 0,023 0,045 0,065 0,261 0,794 

2.Olaj-gáz termelés 255,5 0,959 0,989 -2,3 -2,6 1,155* 0,979 105,12 0,042 0,093 0,007 0,363 11,695 

3.Áramtermelés 504,4 0,928 - 88,4 82,2 0,929 0,938 21970,72 13,821 45,623 18,437 443,817 1,044 

4.Olajfinomítás 373,9 0,959 1,005 57,9 57,5 0,993 0,995 1857,07 0,737 1,710 0,295 15,402 4,578 

5.Egyéb bányászat 21,7 0,955 0,972 -3,7 -3,7 1,007* 0,969 5,43 0,003 0,007 0,009 0,073 0,505 

6.Vaskohászat 367,4 0,979 0,992 36,1 35,5 0,983 0,991 2156,23 1,536 2,860 4,787 15,424 5,071 

7.Színesfémipar 255,6 0,976 0,992 18,9 18,6 0,981 0,991 172,97 0,077 0,173 0,09 1,602 5,144 

8.Gépipar 2809,1 0,991 0,991 314,9 310,2 0,985 0,996 526,52 0,217 0,475 0,09 1,064 11,823 

9.Épít

u

anyagok 215,7 0,982 0,997 17,5 17 0,973 0,998 1420,27 0,606 1,326 0,421 5,957 4,891 

10.M

v

trágya és növvéd. 241,1 0,947 1,005 20 19,2 0,962 0,992 240,68 0,094 0,206 0,001 0,08 5,186 

11.Szerv. és sz-len 
vegyipar. 

295,3 0,938 0,991 9,7 7,6 0,783 0,966 170,55 0,069 0,168 0,054 2,824 6,256 

12.Egyéb vegyipar 271 0,991 1,001 11,2 10,9 0,971 0,999 238,16 0,094 0,217 0,032 1,667 1,621 

13.Könny

w

ipar 863,6 0,992 1 73,3 72,8 0,993 0,995 447,67 0,183 0,404 0,072 1,321 4,636 

14.Élelmiszeripar 1368,5 0,995 1,007 265,9 265 0,997 1,005 1301,18 0,518 1,180 0,169 7,616 6,278 

15.Építkezés 1109,9 0,986 0,991 20,4 20 0,978 0,988 127,4 0,068 0,140 0,135 0,996 3,755 

16.Erd

x

, mez

y

 1821,6 0,99 1,005 419,2 416,9 0,995 0,999 1652,51 0,736 3,113 2,244 8,431 6,948 

17.Szállítás 1118 0,986 0,999 175,3 171,1 0,976 0,997 189,62 0,079 0,280 0,135 0,499 13,034 

18.Posta 397,4 0,995 0,997 62,3 61,5 0,987 1,000 152,93 0,084 0,193 0,584 0,97 2,707 

19.Kereskedelem 2322,9 0,99 1,001 84 83 0,988 0,999 1563,64 0,677 2,140 0,769 1,889 9,389 

20.Vízgazdálkodás 56,6 1,005 - -2 -2,9 1,447* 1,003 181,43 0,098 0,325 0,672 1,484 1,457 

21.Egyéb anyagi 98 0,995 - 0,8 0,3 0,446 0,994 49,94 0,022 0,068 0,02 0,05 0,582 

22.Pénzszektor 815 1 - 232,1 235,2 1,013 1,004 63,12 0,026 0,084 0,02 0,052 0,299 

23.Személyi szolg. 1713 0,995 - 422,1 418,3 0,991 0,995 1308,82 0,584 1,741 0,825 2,052 4,285 

24.Kultúrális és 
egészségügyi szolgáltatás 

1076,6 1 - 123,2 120,3 0,977 1,002 741,55 0,347 1,042 0,65 1,554 4,134 

25.Közszféra 1605 0,998 1,001 173,6 170,2 0,980 1,001 2107,65 0,861 2,813 0,458 1,224 6,77 

*a veszteség indexe 
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23. táblázat S-KTD részletes ágazati eredmények (mindhárom díj – visszahagyásos - bevezetése esetén várható gazdasági hatások) 
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1.Szénbányászat 15,690 0,872 0,854 -2,9 -2,8 0,966* 0,856 38,98 0,026 0,000 0,051 0,003 0,053 0,001 0,238 0,006 0,01 

2.Olaj-gáz termelés 266,484 1,006 1,007 -2,3 -2,4 1,043* 1,007 111,54 0,044 0,001 0,094 0,005 0,007 0 0,358 0,009 0,015 

3.Áramtermelés 539,752 0,989 - 88,4 87,8 0,993 1,001 16221,58 8,868 0,111 33,552 1,685 10,157 0,128 176,726 4,438 6,362 

4.Olajfinomítás 378,340 0,992 1 57,9 57,6 0,995 0,997 1904,22 0,757 0,010 1,758 0,088 0,315 0,004 15,129 0,38 0,482 

5.Egyéb bányászat 22,495 0,996 0,998 -3,7 -3,7 1,000* 0,997 6,14 0,004 0,000 0,007 0 0,007 0 0,080 0,002 0,003 

6.Vaskohászat 372,273 0,993 0,999 36,1 35,8 0,992 0,996 2057,84 1,436 0,018 2,449 0,123 2,679 0,034 14,174 0,356 0,531 

7.Színesfémipar 260,607 0,996 0,998 18,9 18,8 0,995 0,997 173,17 0,076 0,001 0,155 0,008 0,081 0,001 1,572 0,039 0,049 

8.Gépipar 2830,400 0,998 1 314,9 311,8 0,990 0,998 554,90 0,232 0,003 0,492 0,025 0,080 0,001 1,144 0,029 0,058 

9.Épít

z

anyagok 218,318 0,998 1 17,5 17,2 0,983 0,999 1466,70 0,627 0,008 1,280 0,064 0,437 0,005 5,953 0,149 0,226 

10.M

{

trágya és növvéd. 246,652 0,993 0,999 20 19,6 0,980 0,996 251,80 0,098 0,001 0,215 0,011 0,001 0 0,063 0,002 0,014 

11.Szerv. és sz-len 
vegyipar. 

307,125 0,99 0,999 9,7 9 0,928 0,993 179,50 0,073 0,001 0,176 0,009 0,057 0,001 2,730 0,069 0,08 

12.Egyéb vegyipar 271,376 0,996 0,997 11,2 10,8 0,964 0,996 240,47 0,095 0,001 0,218 0,011 0,031 0 1,518 0,038 0,05 

13.Könny

|

ipar 866,190 0,996 0,997 73,3 73 0,996 0,996 460,14 0,190 0,002 0,407 0,02 0,056 0,001 1,331 0,033 0,056 

14.Élelmiszeripar 1364,112 0,996 0,999 265,9 263,4 0,991 0,997 1290,09 0,515 0,006 1,112 0,056 0,172 0,002 7,329 0,184 0,248 

15.Épít

}

ipar 1127,355 1 1,003 20,4 20,3 0,995 1,002 142,73 0,080 0,001 0,160 0,008 0,130 0,002 0,927 0,023 0,034 

16.Erd

~

, mez

�

 1821,177 0,997 0,999 419,2 415,8 0,992 0,997 1615,18 0,688 0,009 2,878 0,145 1,032 0,013 7,139 0,179 0,346 

17.Szállítás 1123,328 0,998 0,999 175,3 172,5 0,983 0,998 202,48 0,086 0,001 0,284 0,014 0,128 0,002 0,568 0,014 0,031 

18.Posta 397,832 0,997 0,998 62,3 61,5 0,986 0,997 161,27 0,091 0,001 0,185 0,009 0,673 0,008 1,101 0,028 0,046 

19.Kereskedelem 2322,789 0,996 0,998 84 82,6 0,983 0,997 1575,19 0,687 0,009 2,151 0,108 0,553 0,007 1,378 0,035 0,159 

20.Vízgazdálkodás 56,114 0,998 - -2 -2,4 1,200* 0,992 161,25 0,079 0,001 0,277 0,014 0,248 0,003 1,063 0,027 0,045 

21.Egyéb anyagi 98,446 0,997 - 0,8 0,5 0,625 0,997 49,98 0,022 0,000 0,067 0,003 0,012 0 0,037 0,001 0,004 

22.Pénzszektor 809,151 1 - 232,1 235,2 1,013 0,996 63,46 0,027 0,000 0,085 0,004 0,012 0 0,035 0,001 0,005 

23.Személyi szolg. 1717,154 0,997 - 422,1 418,3 0,991 0,998 1330,63 0,600 0,008 1,769 0,089 0,619 0,008 1,728 0,043 0,148 

24.Kultúrális és 
egészségügyi szolgáltatás 

1074,572 0,999 - 123,2 121,5 0,985 0,999 754,54 0,358 0,005 1,058 0,053 0,509 0,006 1,355 0,034 0,098 

25.Közszféra 1604,064 0,998 0,999 173,6 171,2 0,986 0,999 2133,92 0,871 0,011 2,840 0,143 0,310 0,004 0,870 0,022 0,18 

*a veszteség indexe 
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24. táblázat S-ENLT részletes ágazati eredmények (az energiaadó és a leveg�terhelési díj együttes bevezetése) 
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1.Szénbányászat 15,192 0,84 0,845 -2,9 -2,7 0,931* 0,835 31,1 0,02 0,000 0,039 0,002 0,043 0,001 0,22 0,006 0,009 0,689 

2.Olaj-gáz termelés 256,85 0,962 0,998 -2,3 -2,7 1,174* 0,983 105,83 0,042 0,001 0,094 0,005 0,007 0 0,365 0,01 0,016 11,753 

3.Áramtermelés 499,30 0,912 - 88,4 81,4 0,921 0,933 15515,27 8,498 0,116 32,096 1,751 9,984 0,136 229,215 6,251 8,254 1,057 

4.Olajfinomítás 372,74 0,95 1,006 57,9 57,3 0,990 0,990 1840,41 0,731 0,010 1,693 0,092 0,288 0,004 15,049 0,41 0,516 4,475 

5.Egyéb bányászat 21,55 0,942 0,969 -3,7 -3,7 1,000* 0,960 5,29 0,003 0,000 0,007 0 0,007 0 0,071 0,002 0,003 0,498 

6.Vaskohászat 364,45 0,968 0,988 36,1 35,2 0,975 0,982 1856,66 1,274 0,017 2,394 0,131 2,788 0,038 12,24 0,334 0,52 4,924 

7.Színesfémipar 253,88 0,969 0,988 18,9 18,4 0,974 0,983 169,29 0,074 0,001 0,167 0,009 0,066 0,001 1,556 0,042 0,053 5,09 

8.Gépipar 2793,8 0,984 0,986 314,9 306,7 0,974 0,989 527,15 0,217 0,003 0,475 0,026 0,074 0,001 1,048 0,029 0,059 11,705 

9.Épít

�

anyagok 214,57 0,974 0,994 17,5 16,7 0,954 0,991 1407,86 0,595 0,008 1,306 0,071 0,326 0,004 5,735 0,156 0,239 4,842 

10.M

�

trágya és 
növvéd. 

239,52 0,935 1,004 20 18,9 0,945 0,984 240,23 0,093 0,001 0,206 0,011 0,001 0 0,08 0,002 0,014 5,146 

11.Szerv. és sz-len 
vegyipar 

291,44 0,92 0,986 9,7 6,8 0,701 0,951 169,04 0,068 0,001 0,166 0,009 0,054 0,001 2,796 0,076 0,087 6,16 

12.Egyéb vegyipar 270,01 0,985 1,001 11,2 10,6 0,946 0,994 236,21 0,093 0,001 0,215 0,012 0,031 0 1,663 0,045 0,058 1,607 

13.Könny

�

ipar 857,35 0,982 0,999 73,3 72,4 0,988 0,986 443,81 0,182 0,002 0,4 0,022 0,061 0,001 1,288 0,035 0,06 4,576 

14.Élelmiszeripar 1365,3
8 

0,988 1,011 265,9 263,7 0,992 1,002 1294,67 0,515 0,007 1,174 0,064 0,166 0,002 7,594 0,207 0,28 6,234 

15.Építkezés 1104,2 0,977 0,987 20,4 19,8 0,971 0,980 125,46 0,067 0,001 0,137 0,007 0,106 0,001 0,976 0,027 0,036 3,715 

16.Erd

�

 és 
mez

�

gazd. 
1816,9 0,981 1,007 419,2 414,8 0,990 0,995 1595,82 0,679 0,009 3,05 0,166 1,192 0,016 7,166 0,195 0,386 6,88 

17.Szállítás 1114,9 0,977 1 175,3 168,6 0,962 0,993 189,66 0,079 0,001 0,28 0,015 0,116 0,002 0,494 0,013 0,031 12,95 

18.Posta és távközl. 396,22 0,987 0,997 62,3 61 0,979 0,996 149,87 0,081 0,001 0,189 0,01 0,352 0,005 0,853 0,023 0,039 2,68 

19.Kereskedelem 2315,9 0,98 1,001 84 82,1 0,977 0,996 1525,25 0,656 0,009 2,091 0,114 0,509 0,007 1,647 0,045 0,175 9,297 

20.Vízgazdálkodás 56,53 1,004 - -2 -3,2 1,600* 1,000 163,24 0,08 0,001 0,305 0,017 0,267 0,004 1,042 0,028 0,05 1,442 

21.Egyéb anyagi 97,67 0,989 - 0,8 0,1 0,125 0,988 48,7 0,021 0,000 0,066 0,004 0,012 0 0,046 0,001 0,005 0,576 

22.Pénzszektor 812,60 1 - 232,1 238,1 1,026 1,001 61,58 0,026 0,000 0,083 0,005 0,012 0 0,045 0,001 0,007 0,296 

23.Személyi szolg. 1708,9 0,99 - 422,1 416 0,986 0,992 1274,38 0,564 0,008 1,696 0,093 0,609 0,008 1,821 0,05 0,159 4,235 

24.Kultúrális és 
egészségügyi 
szolgáltatás 

1076,2 0,998 - 123,2 118,7 0,963 1,001 723,06 0,334 0,005 1,018 0,056 0,486 0,007 1,384 0,038 0,106 4,097 

25.Közszféra 1603,3 0,995 1,002 173,6 167,9 0,967 1,000 2059,34 0,839 0,011 2,753 0,15 0,352 0,005 1,08 0,029 0,195 6,715 

*a veszteség indexe 
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25. táblázat S-DIJK részletes ágazati eredmények (a leveg�terhelési díj els� öt évében a vállalatok díjkedvezményben részesülnek, ha szennyezés-csökkent� 

megoldásokat alkalmaznak) 
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1.Szénbányászat 15,7 0,871 0,858 -2,9 -2,8 0,966* 0,856 39,03 0,026 0,000 0,051 0,003 0,053 0,001 0,239 0,006 0,01 

2.Olaj-gáz termelés 265,768 1,002 1,008 -2,3 -2,4 1,0463* 1,003 111,30 0,044 0,001 0,094 0,005 0,007 0,000 0,358 0,009 0,015 

3.Áramtermelés 536,975 0,983 - 88,4 87,6 0,991 0,994 16152,64 8,831 0,111 33,410 1,678 10,118 0,127 176,137 4,423 6,339 

4.Olajfinomítás 377,696 0,987 1,001 57,9 57,7 0,997 0,994 1901,85 0,756 0,009 1,756 0,088 0,314 0,004 15,112 0,380 0,481 

5.Egyéb bányászat 22,344 0,985 0,996 -3,7 -3,7 1,000* 0,989 6,11 0,004 0,000 0,007 0,000 0,007 0,000 0,079 0,002 0,002 

6.Vaskohászat 370,258 0,988 0,995 36,1 35,7 0,989 0,990 2050,41 1,431 0,018 2,441 0,123 2,670 0,034 14,125 0,355 0,530 

7.Színesfémipar 259,514 0,992 0,995 18,9 18,7 0,989 0,992 172,77 0,076 0,001 0,155 0,008 0,081 0,001 1,568 0,039 0,049 

8.Gépipar 2815,975 0,993 0,995 314,9 311,2 0,988 0,992 553,07 0,232 0,003 0,49 0,025 0,08 0,001 1,141 0,029 0,058 

9.Épít

�

anyagok 217,136 0,991 0,997 17,5 17,1 0,977 0,993 1460,63 0,625 0,008 1,275 0,064 0,436 0,005 5,929 0,149 0,226 

10.M

�

trágya és növvéd. 245,681 0,986 0,998 20 19,6 0,980 0,991 251,05 0,098 0,001 0,215 0,011 0,001 0,000 0,063 0,002 0,014 

11.Szerv. és sz-len 
vegyipar 

304,187 0,978 0,995 9,7 8,7 0,897 0,982 178,00 0,072 0,001 0,175 0,009 0,056 0,001 2,708 0,068 0,079 

12.Egyéb vegyipar 271,124 0,993 0,999 11,2 10,9 0,973 0,994 240,57 0,095 0,001 0,219 0,011 0,031 0,000 1,519 0,038 0,05 

13.Könny

�

ipar 861,138 0,989 0,998 73,3 72,9 0,995 0,990 458,42 0,190 0,002 0,406 0,02 0,056 0,001 1,326 0,033 0,056 

14.Élelmiszeripar 1364,429 0,992 1,004 265,9 264,3 0,994 0,996 1292,74 0,516 0,006 1,115 0,056 0,172 0,002 7,344 0,184 0,248 

15.Épít

�

ipar 1116,972 0,99 0,997 20,4 20,2 0,990 0,992 141,70 0,079 0,001 0,159 0,008 0,129 0,002 0,920 0,023 0,034 

16.Erd

�

 és mez

�

gazd. 1819,203 0,991 1,002 419,2 416,8 0,994 0,996 1615,99 0,689 0,009 2,879 0,145 1,033 0,013 7,144 0,179 0,346 

17.Szállítás 1120,644 0,991 1 175,3 172,5 0,984 0,995 202,24 0,086 0,001 0,284 0,014 0,127 0,002 0,567 0,014 0,031 

18.Posta és távközl. 397,251 0,99 0,999 62,3 61,7 0,990 0,995 161,32 0,091 0,001 0,185 0,009 0,674 0,008 1,101 0,028 0,046 

19.Kereskedelem 2320,125 0,989 1 84 83 0,988 0,996 1577,08 0,688 0,009 2,153 0,108 0,554 0,007 1,380 0,035 0,159 

20.Vízgazdálkodás 56,514 1,002 - -2 -2,4 1,200* 0,998 162,63 0,080 0,001 0,279 0,014 0,251 0,003 1,072 0,027 0,045 

21.Egyéb anyagi 98,218 0,994 - 0,8 0,5 0,625 0,993 49,92 0,022 0,000 0,067 0,003 0,012 0,000 0,037 0,001 0,004 

22.Pénzszektor 809,5 1 - 232,1 235,1 1,013 0,996 63,63 0,027 0,000 0,085 0,004 0,012 0,000 0,035 0,001 0,005 

23.Személyi szolg. 1713,33 0,995 - 422,1 419,4 0,994 0,996 1330,23 0,600 0,008 1,768 0,089 0,619 0,008 1,728 0,043 0,148 

24.Kultúrális és 
egészségügyi szolgáltatás 

1075,007 0,997 - 123,2 121,4 0,985 0,999 756,46 0,359 0,005 1,061 0,053 0,510 0,006 1,359 0,034 0,098 

25.Közszféra 1603,757 0,996 1,001 173,6 171,1 0,986 0,998 2138,31 0,872 0,011 2,846 0,143 0,311 0,004 0,871 0,022 0,18 

*a veszteség indexe 
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26. táblázat S-VILL részletes ágazati eredmények (a leveg�terhelési díj és a nagy szennyez�kre vonatkozó határérték el�írások együttes alkalmazása) 
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1.Szénbányászat 14,022 0,784 0,771 -2,9 -2,6 0,889 0,769 36,428 0,024 0,000 0,047 0,002 0,057 0,001 0,274 0,007 0,010 

2.Olaj-gáz termelés 280,904 1,049 1,066 -2,3 -0,6 0,253 1,066 118,786 0,047 0,001 0,105 0,005 0,007 0,000 0,382 0,010 0,016 

3.Áramtermelés 508,263 0,895 - 88,4 87,3 0,988 0,979 10 689,271 4,451 0,056 21,473 1,079 1,267 0,016 12,828 0,322 1,472 

4.Olajfinomítás 370,086 0,969 0,982 57,9 57,2 1,012 0,978 1 881,929 0,748 0,009 1,738 0,087 0,312 0,004 16,272 0,409 0,509 

5.Egyéb bányászat 22,428 0,985 1,002 -3,7 -3,7 0,996 0,998 6,596 0,004 0,000 0,009 0,000 0,010 0,000 0,085 0,002 0,003 

6.Vaskohászat 371,006 0,988 0,999 36,1 35,9 0,993 0,997 2 290,226 1,618 0,020 3,019 0,152 3,691 0,046 15,843 0,398 0,616 

7.Színesfémipar 257,754 0,984 0,997 18,9 18,7 0,989 0,994 189,471 0,084 0,001 0,188 0,009 0,082 0,001 1,704 0,043 0,054 

8.Gépipar 2 822,118 0,996 0,994 314,9 311,8 0,990 0,998 590,710 0,247 0,003 0,537 0,027 0,104 0,001 1,201 0,030 0,062 

9.Épít

�

anyagok 249,124 1,120 1,158 17,5 22,4 1,278 1,146 1 782,817 0,765 0,010 1,668 0,084 0,482 0,006 7,176 0,180 0,280 

10.M

�

trágya és növvéd. 246,292 0,988 1,001 20,0 19,7 0,986 0,999 257,807 0,100 0,001 0,221 0,011 0,001 0,000 0,083 0,002 0,014 

11.Szerv. és sz-len vegyipar 304,549 0,979 0,995 9,7 8,8 0,913 0,988 183,304 0,074 0,001 0,180 0,009 0,058 0,001 3,004 0,075 0,086 

12.Egyéb vegyipar 270,227 0,993 0,993 11,2 10,9 0,976 0,995 256,351 0,101 0,001 0,233 0,012 0,033 0,000 1,740 0,044 0,057 

13.Könny

�

ipar 867,818 0,999 0,993 73,3 73,2 0,998 1,000 498,248 0,206 0,003 0,452 0,023 0,082 0,001 1,399 0,035 0,061 

14.Élelmiszeripar 1 358,742 0,993 0,994 265,9 263,4 0,991 0,996 1 400,303 0,558 0,007 1,268 0,064 0,180 0,002 7,784 0,195 0,268 

15.Épít

�

ipar 1 119,078 0,997 0,994 20,4 20,2 0,990 0,996 148,720 0,083 0,001 0,167 0,008 0,149 0,002 1,146 0,029 0,040 

16.Erd

�

 és mez

�

gazd. 1 834,028 1,003 1,005 419,2 419,1 1,000 1,007 1 698,477 0,728 0,009 3,195 0,160 1,388 0,017 7,629 0,192 0,379 

17.Szállítás 1 121,990 0,998 0,997 175,3 173,0 0,987 0,999 206,677 0,087 0,001 0,301 0,015 0,160 0,002 0,577 0,014 0,033 

18.Posta és távközl. 396,712 0,994 0,996 62,3 61,6 0,988 0,997 174,374 0,099 0,001 0,218 0,011 0,493 0,006 1,163 0,029 0,048 

19.Kereskedelem 2 316,790 0,998 0,994 84,0 82,7 0,985 0,996 1 690,066 0,744 0,009 2,309 0,116 0,699 0,009 2,271 0,057 0,191 

20.Vízgazdálkodás 56,014 0,989 - -2,0 -2,1 1,065 0,994 175,360 0,087 0,001 0,322 0,016 0,318 0,004 1,166 0,029 0,051 

21.Egyéb anyagi 100,345 1,010 - 0,8 1,1 1,529 1,020 55,960 0,025 0,000 0,076 0,004 0,018 0,000 0,073 0,002 0,007 

22.Pénzszektor 805,952 1,000 - 232,1 232,6 1,002 0,992 67,760 0,029 0,000 0,091 0,005 0,017 0,000 0,061 0,002 0,008 

23.Személyi szolg. 1 713,033 0,999 - 422,1 419,0 0,992 0,998 1 417,860 0,646 0,008 1,887 0,095 0,846 0,011 2,556 0,064 0,178 

24.Kultúrális és 
egészségügyi szolgáltatás 

1 072,424 0,998 - 123,2 121,7 0,988 0,998 803,290 0,386 0,005 1,127 0,057 0,670 0,008 1,940 0,049 0,119 

25.Közszféra 1 601,650 0,998 0,996 173,6 171,5 0,988 0,999 2 263,750 0,932 0,012 3,016 0,151 0,474 0,006 1,438 0,036 0,205 

* a veszteség indexe 
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5.6 Az NOx és a SO2 kibocsátás-változások hatása az országos átlagkoncentrációra 
Szennyezés-terjedési modellezés (Bozó, 1999) segítségével megvizsgáltuk, hogy az országos 
átlagos háttér-koncentráció miként alakul a levegőterhelési díj életbe lépése következtében.  A 
problémakört európai léptékű Lagrange-típusú forrás-receptor modellel vizsgáltuk. A bemenő 
paraméterek a kibocsátások mellett magukban foglalják a klimatológiai típusú légköri 
állapotjelzőket (stabilitás, áramlás, csapadékintenzitás, felhőzet, besugárzás), valamint az 
egyes légszennyezők kémiai átalakulására vonatkozó paramétereket. A számítások 
verifikálásához az európai mérőhálózatban mért adatokat (gáz, aeroszol és csapadék) 
használtuk fel. A számítások során feltételeztük, hogy a hazánkon kívüli kibocsátás 
változatlan marad.  A százalékos változásokat a jelenlegi alaphelyzethez képest számítottuk 
ki. (Az SO2 átlagkoncentrációi 1995, 1996, 1997, 1998-ban rendre 5,2, 5,5, 10,6 és 8,3 µg/m3, 
míg az NO2-é ugyanilyen rendben 5,9, 6,5, 8,3 és 5,9 µg/m3).  Eredményeinket a 27. 
táblázatban tesszük közzé. 
 
27. táblázat Az országos átlagos háttér-koncentráció változása az egyes szcenáriókban 

foglalt szabályozás megvalósulása esetén 
Szcenárió SO2 koncentráció csökkenése 

(%) 
NOx koncentráció csökkenése 

(%) 
S-KTGV 6,1 1,4 
S-TBCS 6,1 1,4 
S-ENER 1,0 0,4 
S-KTD 8,0 1,5 
S-ENLT 7,0 1,7 
S-DIJK 8,0 1,5 
S-VILL 10,0 2,3 
 
Az emisszióknál kisebb mértékben csökkent a háttér-koncentráció.  Ezt részben az indokolja, 
hogy a háttér-koncentráció számításánál feltételeztük a külföldi hatások változatlanságát, 
miközben a hazai háttér-imisszió szintjét a külföldi szennyezés is befolyásolja.  A 
levegőminőség ráadásul nem egységes, ahol eddig nagy volt a környezet-szennyezés, ott az 
átlagnál jobban csökken a koncentráció, míg ahol egyébként is alacsony a szennyezettség, ott 
a koncentráció is kevésbé változik – ezért azt mondhatjuk, hogy ahol fontos a koncentráció 
csökkentése, ott az a táblázatban közölt átlagos adatoknál vélhetően erőteljesebben következik 
be.  A szennyezés országos megoszlásáról a 5.8 fejezetben olvashatunk. 
 

5.7 A háztartások érintettsége 
Ebben az alfejezetben forgatókönyvenként megvizsgáljuk, hogy hogyan változik az egyes 
háztartástípusok helyzete a környezeti szabályozás következtében.  A háztartások besorolása a 
családfő jellemzői alapján történt.   Háztartásonként és szcenáriónként háromféle, egymással 
összefüggésben lévő mutatóval jellemezzük a környezeti adók háztartásokra gyakorolt 
hatását.  A jövedelem a család elkölthető jövedelmét takarja, amiben nemcsak a bér, hanem az 
egyéb bevételek, pl. transzferek (támogatások), tőkejövedelem is szerepel.  A relatív árindex 
figyelembe veszi, hogy az adott háztartás-típus milyen javakat fogyaszt, s az "állandó" 
fogyasztás feletti kosárra számolja az árváltozás mértékét, a többi háztartáshoz viszonyítva 
(az összes háztartásra a teljes fogyasztás árindexe eggyel egyenlő).  A fogyasztás változása a 
jövedelem és a relatív árindex változásának eredőjeként alakul ki.  Mindhárom mutató a 
bázishoz viszonyít.  A háztartásoknak annál jobb, minél magasabb a teljes fogyasztásuk, 
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minél magasabb a jövedelmük és minél alacsonyabb a relatív árindex.  A legkomplexebb 
mutató a három közül a teljes fogyasztás, ezen kísérjük végig a szcenáriók hatását.  
 
Az S-TBCS, S-ENER és S-ENLT szcenáriókban nőtt a háztartások teljes fogyasztása, (a 
jelenbeli) életszínvonal terén tehát jól jártak a környezeti szabályozás bevezetésével.  Ezek 
azok a forgatókönyvek, ahol az új adóbevétel a munkaerő-járulék csökkentésén keresztül 
kerül vissza a gazdaságba, ily módon érthető tehát, hogy javult a lakosság helyzete.  Az S-
KTGV és az S-DIJK szcenáriókban lényegében nem változik a teljes fogyasztás nagysága, 
míg az S-KTD és az S-VILL esetében csökken.  Az utóbbi, a lakossági életszínvonal 
szempontjából a legkevésbé vonzónak tekinthető szcenárió esetében sem csökken azonban 
átlagosan 1 %-nál nagyobb mértékben a fogyasztás, igaz, hogy egyes háztartástípusok 
fogyasztása akár másfél százaléknál nagyobb mértékben is visszaeshet (aktív, vidéken élő, 
gyermektelen; aktív, városban élő, gyermektelen; aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező, 
magas jövedelmű).  Az egyes háztartástípusokra jellemző általános érvényű megállapításokat 
nehéz tenni, annyi azonban viszonylag egyértelműen látszik, hogy az inaktív háztartások 
helyzete kevéssé függ a szabályozási szcenáriótól, míg az aktív, kereső háztartások 
élénkebben reagálnak a szabályozás változására. 
 
28. táblázat S-TBCS háztartás-típusonkénti eredmények 

  Teljes 
fogyasz-

tás 

 
Jövedelem 

Relatív 
árindex 

aktív, vidéken élő, gyermektelen 1,002 1,002 1,000 
aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező, 
alacsony jövedelmű 

1,001 1,001 1,000 

aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező, 
magas jövedelmű 

1,002 1,002 0,999 

aktív, városban élő, gyermektelen 1,002 1,002 1,000 
aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező, 
alacsony jövedelmű 

1,002 1,002 1,000 

aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező, 
magas jövedelmű 

1,003 1,002 0,999 

inaktív, vidéken élő, alacsony jövedelmű 1,000 1,000 1,000 
inaktív, vidéken élő, magas jövedelmű 1,000 1,001 1,000 
inaktív, városban élő, alacsony jövedelmű 1,000 1,000 1,000 
inaktív, városban élő, magas jövedelmű 1,000 1,001 1,000 
 
29. táblázat S-KTGV háztartás-típusonkénti eredmények 

  Teljes 
fogyasz-

tás 

 
Jövedelem 

Relatív 
árindex 

aktív, vidéken élő, gyermektelen 1,000 1,000 1,000 
aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező, 
alacsony jövedelmű 

1,000 1,000 1,000 

aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező, 
magas jövedelmű 

1,000 1,000 1,000 

aktív, városban élő, gyermektelen 1,000 1,000 1,000 
aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező, 
alacsony jövedelmű 

1,000 1,000 1,000 

aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező, 1,001 1,000 0,999 
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  Teljes 
fogyasz-

tás 

 
Jövedelem 

Relatív 
árindex 

magas jövedelmű 
inaktív, vidéken élő, alacsony jövedelmű 1,000 1,000 1,000 
inaktív, vidéken élő, magas jövedelmű 1,000 1,000 1,000 
inaktív, városban élő, alacsony jövedelmű 1,000 1,000 1,000 
inaktív, városban élő, magas jövedelmű 1,000 1,000 1,000 
 
30. táblázat S-ENER háztartás-típusonkénti eredmények 

 Teljes 
fogyasz-

tás 

 
Jövedelem 

Relatív 
árindex 

aktív, vidéken élő, gyermektelen 1,006 1,008 1,001 
aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező, 
alacsony jövedelmű 

1,005 1,006 1,001 

aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező, 
magas jövedelmű 

1,005 1,006 1,000 

aktív, városban élő, gyermektelen 1,007 1,008 1,001 
aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező, 
alacsony jövedelmű 

1,006 1,007 1,000 

aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező, 
magas jövedelmű 

1,007 1,008 1,000 

inaktív, vidéken élő, alacsony jövedelmű 1,001 1,001 0,999 
inaktív, vidéken élő, magas jövedelmű 1,002 1,002 1,000 
inaktív, városban élő, alacsony jövedelmű 1,001 1,001 1,000 
inaktív, városban élő, magas jövedelmű 1,002 1,003 1,000 
 
31. táblázat S-KTD háztartás-típusonkénti eredmények 

  Teljes 
fogyasz-

tás 

 
Jövedelem 

Relatív 
árindex 

aktív, vidéken élő, gyermektelen 0,993 0,994 1,001 
aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező, 
alacsony jövedelmű 

0,996 0,995 1,001 

aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező, 
magas jövedelmű 

0,995 0,994 1,001 

aktív, városban élő, gyermektelen 0,995 0,993 0,999 
aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező, 
alacsony jövedelmű 

0,996 0,994 0,999 

aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező, 
magas jövedelmű 

0,996 0,993 0,998 

inaktív, vidéken élő, alacsony jövedelmű 0,996 0,999 1,005 
inaktív, vidéken élő, magas jövedelmű 0,995 0,998 1,004 
inaktív, városban élő, alacsony jövedelmű 0,998 0,999 1,004 
inaktív, városban élő, magas jövedelmű 0,998 0,998 1,001 
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32. táblázat S-ENLT háztartás-típusonkénti eredmények 

  Teljes 
fogyasz-

tás 

 
Jövedelem 

Relatív 
árindex 

aktív, vidéken élő, gyermektelen 1,008 1,009 1,001 
aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező, 
alacsony jövedelmű 

1,005 1,007 1,000 

aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező, 
magas jövedelmű 

1,007 1,008 1,000 

aktív, városban élő, gyermektelen 1,009 1,010 1,000 
aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező, 
alacsony jövedelmű 

1,007 1,009 1,000 

aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező, 
magas jövedelmű 

1,009 1,009 0,999 

inaktív, vidéken élő, alacsony jövedelmű 1,001 1,001 1,000 
inaktív, vidéken élő, magas jövedelmű 1,002 1,003 1,000 
inaktív, városban élő, alacsony jövedelmű 1,001 1,001 1,000 
inaktív, városban élő, magas jövedelmű 1,002 1,004 1,000 
 
 
33. táblázat S-DIJK háztartás-típusonkénti eredmények 

 Teljes 
fogyasz-

tás 

 
Jövedelem 

Relatív 
árindex 

aktív, vidéken élő, gyermektelen 1,000 1,000 1,000 
aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező, 
alacsony jövedelmű 

1,000 1,000 1,000 

aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező, 
magas jövedelmű 

1,000 1,000 1,000 

aktív, városban élő, gyermektelen 1,000 1,000 1,000 
aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező, 
alacsony jövedelmű 

1,000 1,000 1,000 

aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező, 
magas jövedelmű 

1,001 1,000 0,999 

inaktív, vidéken élő, alacsony jövedelmű 0,999 1,000 1,000 
inaktív, vidéken élő, magas jövedelmű 1,000 1,000 1,000 
inaktív, városban élő, alacsony jövedelmű 0,999 1,000 1,000 
inaktív, városban élő, magas jövedelmű 1,000 1,000 1,000 
 
 
34. táblázat S-VILL háztartás-típusonkénti eredmények 

  Teljes 
fogyasz-

tás 

 
Jövedelem 

Relatív 
árindex 

aktív, vidéken élő, gyermektelen 0,986 0,985 1,002 
aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező, 
alacsony jövedelmű 

0,991 0,987 1,002 

aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező, 
magas jövedelmű 

0,989 0,986 1,001 
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  Teljes 
fogyasz-

tás 

 
Jövedelem 

Relatív 
árindex 

aktív, városban élő, gyermektelen 0,983 0,981 1,001 
aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező, 
alacsony jövedelmű 

0,987 0,984 1,001 

aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező, 
magas jövedelmű 

0,985 0,982 1,000 

inaktív, vidéken élő, alacsony jövedelmű 0,999 0,998 1,002 
inaktív, vidéken élő, magas jövedelmű 0,997 0,996 1,002 
inaktív, városban élő, alacsony jövedelmű 0,998 0,998 1,003 
inaktív, városban élő, magas jövedelmű 0,997 0,994 1,002 
 

5.8 A leveg�terhelési díj regionális hatásai 
 
35. táblázat Összes kibocsátás a környezetterhelési díj életbelépése el�tt 

(1998) 
Szennyezőanyag 

Régiók 
SO2 (kt) NOx (kt) por (kt) CO (kt) CO2 (ezer 

kt) 
Közép-Magyarország 102,54 61,66 14,28 188,18 16,05 
Közép-Dunántúl 163,21 30,60 16,09 60,59 10,69 
Nyugat-Dunántúl 16,52 14,04 6,26 44,44 3,77 
Dél-Dunántúl 58,92 17,73 7,99 48,30 4,65 
Észak-Magyarország 234,65 34,88 18,96 63,41 15,20 
Észak-Alföld  (Kelet-Mo.) 23,00 16,60 10,35 45,77 4,72 
Dél-Alföld 6,12 15,48 3,91 37,92 4,65 
Összesen 604,96 190,99 77,84 488,61 59,73 
 
36. táblázat Összes kibocsátás a környezetterhelési díj életbelépése el�tt a 

közlekedés és lakosság nélkül (1998) 
Szennyezőanyag 

Régiók SO2 (kt) NOx (kt) por (kt) CO (kt) 
CO2 (ezer 

kt) 
Közép-Magyarország 93,81 21,12 5,48 3,93 10,75 

Közép-Dunántúl 156,86 15,80 11,26 8,32 8,77 

Nyugat-Dunántúl 9,12 2,41 1,27 0,89 1,84 

Dél-Dunántúl 52,32 4,53 3,41 1,80 2,63 

Észak-Magyarország 219,24 20,55 11,88 7,06 12,69 

Észak-Alföld  (Kelet-Mo.) 8,33 2,45 1,70 0,91 1,95 

Dél-Alföld 3,04 2,33 1,02 0,89 2,11 

Összesen 542,72 69,19 36,02 23,80 40,74 
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37. táblázat Az er�m�vi szektor kibocsátása és az összes, ktd szempontjából 
releváns kibocsátás aránya, régiónként és szennyez�-
anyagonként (%) 

Régiók SO2 NOx por CO CO2 

Közép-Magyarország 0,765 0,741 0,615 0,448 0,576 

Közép-Dunántúl 0,851 0,681 0,519 0,685 0,528 

Nyugat-Dunántúl 0,193 0,096 0,244 0,056 0,087 

Dél-Dunántúl 0,872 0,711 0,581 0,728 0,624 

Észak-Magyarország 0,940 0,825 0,639 0,755 0,767 

Észak-Alföld  (Kelet-Mo.) 0,145 0,200 0,018 0,143 0,200 

Dél-Alföld 0,000 0,039 0,000 0,022 0,043 

Összesen 0,847 0,685 0,531 0,601 0,560 
 
A környezetterhelési díj nem érinti a háztartásoknál és a közlekedésben keletkező 
szennyezéseket, ezért a 35. és a 36. táblázatok közül ez utóbbi jobban tükrözi, hogy az ltd 
melyik régiókban fejt várhatóan ki nagyobb gazdasági és környezeti hatást, az ország melyik 
régiójában jelent nagyobb terhet, bár az ltd terhe nem a régiók lakosai között oszlik meg 
egyenletesen, hanem főleg a nagyobb szennyezőket érinti. A nagy szennyezők között 
elsősorban erőművek vannak, amelyek nem csak az adott régió számára termelnek elektromos 
áramot, ezért korlátozott annak a vizsgálati lehetősége, hogy mely régiókat fogja gazdaságilag 
jobban vagy kevésbé érinteni a bevezetendő környezetterhelési díj. 
 
A táblázatból látható, hogy az észak-magyarországi régióban a legmagasabb a SO2 és CO2 
kibocsátás, Közép-Magyarországon kerül kibocsátásra a legtöbb NOx, és a Közép-Dunántúlon 
legmagasabb a por és CO emisszió. Ezeken a területeken főleg az erőművek kibocsátásának 
köszönhetően magas az összes ktd-vel terhelendő kibocsátás, a különböző szennyező-anyagok 
kibocsátásának körülbelül a 60-90%-áért felelős az erőművi szektor a különböző területeken, 
mint látható a fenti táblázatban. Észak-Magyarországon 50 MW felett termelő erőművek a 
Mátrai, Borsodi, Tiszapalkonyai, és a Tiszai II-es, Közép-Dunántúlon található az Oroszlányi, 
Ajkai, Inotai, Bánhidai, Tatabányai és Dorogi Erőmű, és Közép-Magyarországon működnek a 
Dunamenti I-es és II-es erőművek. 
 
A közép-magyarországi erőművekből származó szennyezőanyag kibocsátások nagyobb 
részéért a Dunamenti II-es erőmű felelős. 
Az Észak-Magyarországon erőművekből kibocsátásra kerülő szennyező-anyagok közül az 
erőműveknek tulajdonítható SO2 és por kibocsátás nagy része, valamint a CO kibocsátás 
majdnem egésze a Mátrai erőműből származik, míg a NOx emisszióért a Mátrai erőmű mellett 
nagy részben felelős a régióban működő három másik nagy teljesítményű erőmű, a Borsodi, a 
Tiszai II-es és a Tiszapalkonyai is. 
 
A közép-dunántúli régió is élen jár a levegőt szennyezőanyagok emissziójában, de itt nem 
egyértelműen egy erőmű tehető felelőssé a szennyezésért. A SO2 kibocsátás nagy részéért az 
Oroszlányi erőmű felelős, a por kibocsátásért majdnem teljes egészében a Bánhidai és 
Tatabányai erőművek, a CO kibocsátásban az Ajkai Erőmű jár élen, a NOx kibocsátásért az 
Oroszlányi, Ajkai és Bánhidai Erőművek együttesen okolhatók. 
 
Az Észak- és Dél-Alföld, valamint a Nyugat-Dunántúl az alacsony szennyezettségű régiók 
közé tartoznak. A Dél-Dunántúl közepesen szennyezett területnek minősíthető, itt a CO2 
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kibocsátásból viszonylag alacsony fosszilis energiahordozó használatra lehet következtetni, de 
különösen a SO2 kibocsátás az energiahasználat szintje által indokoltnak tekinthetőnél jóval 
magasabb, főleg a Pécsi Erőmű működésének köszönhetően, amely az összes ktd által 
terhelhető régióbeli SO2 kibocsátásnak kb. 60%-áért tehető felelőssé. 

 
A FEIM modell segítségével 7 különböző szcenárió modellezésére került sor, az emissziós 
adatok a 12. táblázat láthatók. 
 
Az ltd által okozott környezeti állapot javulás regionális eloszlása is fontos lehet, különösen 
azoknak a szennyező anyagoknak esetében, amelyek regionális szinten fejtik ki káros 
hatásukat, azonban a FEIM modell országos, nem regionális szintű modell.  A szennyezés 
kibocsátás változását két szektorra bontva vizsgáltuk, az erőművi és nem erőművi szektorokra 
bontva, mivel azokban a régiókban, amelyekben a (ltd által terhelendő) szennyező anyag 
kibocsátás magas szintű, ez nagy részben a villamos-energia szektornak köszönhető, ez a 
szektor önmagában képes a regionális emissziós tendenciák meghatározására.  A FEIM 
eredményei  olyan módon bonthatók le regionális szintre, hogy a különböző szcenáriókban 
történő országos szennyezés kibocsátás változást a fenti két szektorra bontva százalékos 
formában fejezzük ki, és ezeket szorozzuk meg a regionális szintű két szektoros bázis 
adatainkkal..  Regionális szintre bontva tehát megvizsgáltuk a szcenáriókat, mind az öt 
szennyező anyagra nézve, két szektoros bontásban. Az így regionális szintre bontott 
eredmények annyiban különböznek a szennyezés mennyiségével arányos bontástól, 
amennyiben az egyes szektorok eltérően reagálnak a ktd kivetésére, és a különböző régiókban 
eltér a szektor szerkezet. 
 
A modellben szinte minden szcenárióban az energia szektor kibocsátásai jobban csökkentek a 
bázis kibocsátáshoz képest, mint a nem energia szektoré minden szennyezőanyag fajtára, a 
por kivételével. Azokban a régiókban csökkent tehát a leginkább az összes emisszió, 
amelyekben nagy volt az energiaszektor részesedése a szennyezésben, és mivel pont ezek 
azok a régiók, amelyekben nagy az összes emisszió, ezért ott csökkent leginkább a 
szennyezés, a bázisszint százalékában kifejezve, ahol a bázis emisszió szintje legmagasabb 
volt, kivéve az energiaadós forgatókönyveket, ahol a kevésbé szennyezett régiókban nagyobb 
a SO2, por és CO kibocsátás visszafogás, a bázis kibocsátás arányában. 
 
Országos szinten vizsgálva az energia szektor emissziója sokkal nagyobb érzékenységet mutat 
a különböző szcenáriókban tett feltételezésekre, a SO2 esetében például, amely az 
energiaszektorban a legérzékenyebb a szcenáriók feltételezéseire, a különböző szcenáriók 
közül a legkisebb és legnagyobb kibocsátási szint közötti különbség több, mint 2,5-szeres, a 
nem energia szektorban viszont csak 1,1-szeres. Egyedül a por emisszió mutat nagyobb 
érzékenységet a nem energia szektorban, mint az energia szektorban a szcenáriók induló 
feltételezéseire. A fentiekből következik, hogy azokban a régiókban a legérzékenyebb a 
kibocsátás változás a szcenáriók feltételezéseire, ahol nagy az energia szektor aránya az 
összes kibocsátón belül. 
 
A regionális eredmények a különböző szcenáriókban általában két csoportra bonthatók, 
amelyeken belül a régiók a különböző szcenáriókban egymáshoz hasonlóan viselkednek: az 
egyik régió csoport Közép és Észak-Magyarország és a Közép és Dél-Dunántúl csoportja, a 
másik pedig az észak-alföldi és dél-alföldi, valamint a nyugat-dunántúli régiókat tartalmazza. 
 
A szcenáriók közül az S-TBCS és  az S-KTGV, valamint az S-KTD és az S-DIJK eredményei 
egymáshoz nagyon hasonlóak. Az S-TBCS és  az S-KTGV szcenáriókban Közép és Észak-
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Magyarországon valamint a Közép és Dél-Dunántúlon az új SO2 kibocsátás a bázis 58-63%-a, 
a NOx 75-80%-a, a por 50%-a, a CO 69-77%-a és a CO2 77-83%-a. Az Alföldön és Nyugat-
Dunántúlon az SO2 a bázishoz képest 81-87%, a NOx 89-93%, a por 57%, a CO 85-88% és a 
CO2 90-94% (táblázatba foglalva lásd 10.7 melléklet).   
 
Az S-KTD és az S-DIJK szcenáriókban az első régió csoportban a szennyezés kibocsátás a 
bázishoz viszonyítva: SO2: 41-47%, NOx: 74-77%, por:50-51%, CO: 68-76%, CO2:76-82%. 
A második régió csoportban ugyanezekre a szennyezés-fajtákra a futtatás eredménye 69-76%, 
88-91%, 48-49%, 83-86% és 89-92%, rendre. 
 
Az S-ENER szcenárió során az első régió csoportban (Közép Magyarország, Észak-
Magyarország, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl) a SO2 szennyezés a bázis 94-96%-ára, a NOx 
95-96%-ára, a por 86-88%-ára, a CO 92-95%-ára és a CO2 körülbelül 95%-ára csökken. A 
második régió csoportban (Nyugat-Dunántúl, Észak-Alföld és Dél-Alföld) ezek a számok 
következőképp alakulnak: SO2:86-88%, NOx:92-93%, por:74-79%, CO: 89-90%, CO2:93%. 
Itt figyelhető meg az a sajátosság, ami a többi szcenárióra nem jellemző, hogy a poron kívül 
más szennyező-anyagok esetében is (SO2 és CO) magasabb a szennyezés elhárítás 
százalékban kifejezve azokban a régiókban, ahol a kiinduló emissziós szint alacsonyabb. 
Ebben a szcenárióban a legalacsonyabb a szennyezés visszafogás szintje minden 
szennyezőanyag tekintetében. 
 
Az S-ENLT szcenárióban az első régiócsoportban a végső szennyezés-kibocsátási szint a 
bázisnak tekintett állapot százalékában kifejezve következőképp alakul: SO2: 52-57%, NOx: 
71-75%, por: 49-50%, CO: 65-72%, CO2: 73-78%. Az Alföldön és a Nyugat-Dunántúlon 
pedig SO2: 73-79%, NOx:85-88%, por: 46-48%, CO: 79-82%, CO2: 85-89%. 
Az S-VILL forgatókönyvben a kibocsátás regionális változása még a többi szcenáriónál is 
szorosabban követi az erőművek elhelyezkedését, hiszen itt az erőművek határértékei jóval 
szigorúbbak a levegőterhelési díj hatásaként kialakuló emissziós szintnél. 

 
Bár a végső szennyezés kibocsátás a különböző szcenáriókban eltérő, az összes befizetendő 
ktd az egyes régiókban úgy alakul, hogy mindig az észak-magyarországi régió fizet legtöbbet, 
ezután következik a Közép-Dunántúl és Közép-Magyarország. Ezekben a régiókban az 
energia szektor szennyezőanyag kibocsátásai nagyok, és az energia szektor ktd befizetései 
nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a regionális ktd hozzájárulások magasak, mert bár az 
energia szektorra jellemző a legnagyobb kibocsátás csökkentés, ugyanakkor erre a szektorra 
jellemző a legmagasabb emissziós szint is, ezért ezt a szektort terheli majd leginkább a ltd, 
ami a regionális szintű elemzésben azoknak a régióknak a ltd terheként lett feltüntetve, ahol a 
kérdéses erőművek vannak. Ez azonban, mint azt már említettük, nem jelenti azt, hogy a ktd 
azoknak a régióknak a lakosságát jobban sújtaná anyagilag, mivel a befizetett ktd nagy részét 
erőművek fizetik, amelyek nem csak regionális jelentőségűek, és nem csak regionális szinten 
szolgáltatnak villamos energiát. 
 
Az energia szektor hozzájárulása országos szinten az összes ltd bevételnek több, mint két 
harmada minden szcenárióban. A korábban megkülönböztetett két régiócsoport (egyrészt 
Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország, másrészt 
Nyugat-Dunántúl, Észak-Alföld és Dél-Alföld) közül az első régióra jellemző, hogy az összes 
ktd befizetésen belül nagy az energia szektor hozzájárulása, 66-93% között a különböző 
régiókra és szcenáriókra, a második régiónál az energia szektor hozzájárulása az összes 
hozzájáruláson belül sokkal kisebb, 2-18% közötti. 
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5.9 A díjbevétel nagysága ösztönz� hatás híján 
 
A Környezetvédelmi Minisztérium kérésére kiszámoltuk azt is, hogy a jelenlegi emissziókkal 
milyen bevételre számíthat a Minisztérium.  Azt feltételeztük tehát, hogy a levegőterhelési díj 
nem ösztönzi a szennyezőket az elhárításra.  Ez a feltételezés a gyakorlatban természetesen 
nem állja meg a helyét, ezért a 38. táblázatban közölt számoknak mi nem tulajdonítunk nagy 
jelentőséget, úgy véljük, hogy sokkal inkább az 5.2 és 5.5 fejezet bevételi számait lehet 
figyelembe venni a levegőterhelési díj tervezésekor.  A táblázat szektoronként tartalmazza az 
egyes szennyező-anyagokból kibocsátott emissziók mennyiségét, valamint a díjat (adót), ez 
utóbbit egyrészt nominális 1999-es árakon, ez esetben jeleztük a levegőterhelési díj egységnyi 
nagyságát is, másrészt 1998-ra deflálva, hogy összevethető legyen a modellezés során kapott, 
1998-as folyó árakon megjelenő egyéb pénzadatokkal.   
 
Az általunk a modellezés során használt bázis emissziók, melyeket Tajthy Tihamér becsült, 
nem egyeznek meg az önbevallás emissziós számaival.  Míg a szektorbontású levegőterhelési 
díj bevételek maguk a modellezett értékek, addig az utolsó oszlop tartalmazza az önbevallás 
alapján kiszámított díj nagyságát is.  Mivel sem 1998-ra, sem 1997-re nem állt 
rendelkezésünkre önbevalási adatbázis, az önbevallás és számított értékeink közötti arányt a 
munkánk során elérhető legfrissebb, 1996-os adatok alapján képeztük.  Véleményünk szerint 
számított aggregált értékeink pontosabbak az önbevallásból kapott adatoknál (lásd 3.3.1).  Az 
arányoknak megfelelően az önbevallás alapján kisebb bevétel várható, kivéve a CO esetén, 
ahol magasabb az 1996-os önbevallás a Tajthy Tihamér által számítottnál.  Azonban ez a CO 
adóbázis is könnyen erodálódhat egy CO adó esetén nem is annyira a valós emisszió 
csökkenésnek, hanem a „gondosabb” papírmunkának köszönhetően. 
 
A fentieket összegezve, 1998-as árakon a számított emissziók alapján az összes ltd bevétel 
19474,7 Mrd Ft lenne, az 1996-os önbevallási arányokkal korrigált bevétel pedig 17824,1 
Mrd Ft, amennyiben az 1998-as bázis emissziók maradnának a kibocsátás-csökkentést 
ösztönző hatás ellenére. 
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38. táblázat A jelenlegi emissziókból számított elméleti leveg�terhelési díj bevétel nagysága (millió Ft) 
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CO2  kibocsátás (ezer kt) 46,018 110,690 22830,000 1929,762 6,578 2742,684 183,770 555,732 1501,833 251,993 180,365 243,384 470,083 1329,500 

CO kibocsátás (kt) 0,032 0,043 14,340 0,767 0,004 2,032 0,086 0,233 0,656 0,098 0,073 0,096 0,195 0,530 

CO utáni adó (t=15Ft/kg) 0,476 0,652 215,100 11,499 0,063 30,476 1,283 3,494 9,846 1,477 1,091 1,444 2,919 7,947 

CO utáni adó ( t1998=t/1.1) 0,433 0,593 195,545 10,453 0,057 27,706 1,167 3,176 8,951 1,342 0,992 1,313 2,654 7,225 

NOx kibocsátás (kt) 0,060 0,098 47,403 1,784 0,008 3,749 0,187 0,505 1,422 0,217 0,177 0,221 0,427 1,203 

NOx utáni adó (t=60Ft/kg) 3,589 5,861 2844,180 107,031 0,498 224,965 11,201 30,318 85,308 13,013 10,627 13,275 25,602 72,186 

NOx utáni adó ( t1998=t/1.1) 3,263 5,328 2585,618 97,301 0,453 204,513 10,183 27,562 77,553 11,830 9,660 12,068 23,275 65,624 

Por kibocsátás (kt) 0,096 0,007 19,113 0,325 0,012 6,622 0,114 0,120 0,548 0,001 0,057 0,031 0,091 0,173 

Por utáni adó (t=15Ft/kg) 1,433 0,100 286,695 4,870 0,177 99,324 1,716 1,800 8,220 0,014 0,857 0,470 1,365 2,595 

Por utáni adó ( t1998=t/1.1) 1,303 0,091 260,632 4,427 0,160 90,294 1,560 1,636 7,473 0,013 0,779 0,427 1,241 2,359 

SO2 kibocsátás (kt) 0,349 0,357 459,904 16,936 0,084 20,832 1,667 1,147 6,298 0,081 2,960 1,640 1,343 7,365 

SO2 utáni adó (t=30Ft/kg) 10,480 10,700 13797,120 508,086 2,510 624,966 50,025 34,419 188,949 2,432 88,796 49,212 40,290 220,953 

SO2 utáni adó ( t1998=t/1.1) 9,528 9,727 12542,836 461,896 2,282 568,151 45,477 31,290 171,772 2,211 80,724 44,738 36,627 200,866 
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38. táblázat folytatása 
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CO2  kibocsátás (ezer kt) 147,405 1727,826 202,704 170,670 1637,679 196,284 51,885 65,947 1385,055 788,099 2211,903 40967,849 - - 

CO kibocsátás (kt) 0,084 0,798 0,087 0,099 0,731 0,114 0,023 0,028 0,642 0,386 0,916 23,092 5,837 134,788 

CO utáni adó (t=15Ft/kg) 1,253 11,966 1,300 1,492 10,958 1,709 0,339 0,422 9,629 5,795 13,746 346,374 5,837 2021,785 

CO utáni adó ( t1998=t/1.1) 1,139 10,879 1,182 1,356 9,962 1,554 0,308 0,383 8,754 5,268 12,496 314,886 5,837 1837,989 

NOx kibocsátás (kt) 0,168 3,176 0,294 0,212 2,236 0,339 0,070 0,088 1,844 1,104 2,943 69,936 0,858 60,005 

NOx utáni adó (t=60Ft/kg) 10,080 190,566 17,659 12,743 134,154 20,316 4,184 5,304 110,647 66,263 176,567 4196,136 0,858 3600,285 

NOx utáni adó ( t1998=t/1.1) 9,164 173,242 16,054 11,584 121,959 18,469 3,804 4,822 100,588 60,240 160,515 3814,669 0,858 3272,986 

Por kibocsátás (kt) 0,187 3,034 0,185 0,807 1,043 0,919 0,027 0,027 1,139 0,892 0,616 36,185 0,903 32,675 

Por utáni adó (t=15Ft/kg) 2,805 45,511 2,771 12,106 15,651 13,778 0,402 0,408 17,079 13,383 9,241 542,769 0,903 490,12 

Por utáni adó ( t1998=t/1.1) 2,550 41,373 2,519 11,005 14,228 12,526 0,365 0,371 15,526 12,166 8,401 493,427 0,903 445,565 

SO2 kibocsátás (kt) 1,146 9,518 0,576 1,297 2,549 1,830 0,067 0,069 2,800 2,134 1,612 544,563 0,826 449,809 

SO2 utáni adó (t=30Ft/kg) 34,389 285,547 17,283 38,907 76,473 54,899 1,998 2,057 84,010 64,029 48,348 16336,879 0,826 13494,262 

SO2 utáni adó ( t1998=t/1.1) 31,263 259,588 15,712 35,370 69,521 49,908 1,816 1,870 76,373 58,208 43,953 14851,708 0,826 12267,511 
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6 A leveg�terhelési díj egyes közvetett hatásainak értékelése 
 
 

6.1 Magyarország nemzetközi kötelezettségei 
 

Ebben a fejezetben a hazánkra vonatkozó azon jelenlegi vagy várható nemzetközi 
kötelezettségekről szólunk, melyek elérésében része lehet a levegőterhelési díjnak. 
Szennyező-anyagonként ismertetjük a lényegesebb kötelezettségeket, és bemutatjuk a 
levegőterhelési díj szerepét ezek teljesítésében. 

6.1.1 Kén-dioxid 
1996-ig Magyarország két szerződésben vállalta kéntartalmú légszennyezőinek kibocsátás-
csökkentését. Az első az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság keretei közt 1985-ben 
Helsinkiben aláírt jegyzőkönyv volt, melyben a szerződő felek vállalták kénkibocsátásuk 30 
százalékkal való csökkentését az 1980-as szinthez képest. A teljesítés határideje 1993 volt. 
Hazánk összes kén-dioxid kibocsátása 1980-ban 1632 kt volt. Az elérni kívánt érték ennek 70 
százaléka - 1142 kt volt. A 757 kilotonnás 1993-as kibocsátás jelzi, hogy a vállalást 
maximálisan sikerült teljesíteni. 

A kénkibocsátás további csökkenését célozta az az 1994-ben Oslóban aláírt jegyzőkönyv, 
amelyet szintén az ENSZ EGB kezdeményezett. Ennek értelmében a szerződő felek vállalták, 
hogy kénkibocsátásukat adott mértékben és ütemben csökkentik. Magyarország az 1980-as 
bázisévhez viszonyítva 2000-ig 45 százalékkal, 2005-ig 50 százalékkal, 2010-ig pedig 60 
százalékkal vállalta csökkenteni kén-dioxid kibocsátását (ezeket a csökkentési célokat a 
Nemzeti Környezetvédelmi Program is megerősíti). Az 1980-as 1632 kilotonnás kibocsátást 
alapul véve a határértékek: 2000-ben 898, 2005-ben 816, és 2010-ben 653 kt.  Ahogy azt a 2. 
ábra mutatja, a 2000-re és 2005-re vonatkozó határértékeket tulajdonképpen már teljesítettük, 
feltételezve, hogy nem fordul meg az elmúlt évek csökkenő emissziós trendje.  Amann (1998) 
szerint Magyarország a jelenlegi tendenciát követve 2010-re 546 kt éves SO2 kibocsátásra 
számíthat, ami kötelezettségeink alatt marad. 

2. ábra Magyarország kén-dioxid kibocsátása 1990 és 1996 között (kt), (KSH adatok) 
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Fontos ugyanakkor tudatában lenni az Európai Unióban jelenleg zajló szabályozási 
törekvéseknek, melyek a savasodás csökkentése érdekében nemzeti emissziós plafonok 
(National Emission Ceiling, NEC) direktíva szintű megállapítása irányába haladnak.  Az EU 
Bizottság 1999. június 9-én elfogadta és előterjesztette a NEC-ről szóló direktívát.  Ezt 
követően az Európa Parlament és az Európa Tanács elé kerül az előterjesztés és elfogadás 
esetén két év múlva válhat hatályossá.  Szintén Amann (1998) IIASA-ban, az Európai Unió 
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megrendelésére folytatott modellezési munkájára támaszkodva kiderül, hogy a NEC szerint 
Magyarország már csak kb. 296 kt kén-dioxidot bocsáthatna ki 2010-ben, ami viszont jóval a 
jelenlegi trend eredményeképpen előálló kibocsátási szint alatt található.  Amennyiben le 
akarjuk csökkenteni kibocsátásainkat 300 kt alá, akkor valamilyen új szabályozáshoz, pl. a 
levegőterhelési díjhoz kell fordulni.  Amint az modellezési eredményeinkből kiderül, ez az 
emissziós érték teljesíthető, az S-KTD és az S-DIJK szcenáriók egyaránt kb. 300 kt/év szintre 
csökkentik a hazai kén-dioxid kibocsátásokat.  Az S-VILL még ennél is jóval tovább megy, itt 
az emisszió az elvárások kevesebb, mint felére esik vissza. 

6.1.2 Nitrogén-oxidok 
A nitrogén-oxidok kibocsátását az 1988-ban Szófiában kötött szerződés aláírói az 1987-es 
szinten kívánták rögzíteni. Magyarország is vállalta, hogy az 1994. évi kibocsátása alatta fog 
maradni a bázisév szintjének. Minthogy a hazai összes kibocsátás 1987-ben 265 kt volt, 1994-
ben pedig 187 kt, a vállalás teljesítettnek tekinthető.  A 3. ábra bemutatja a NOx kibocsátás 
trendjét.  A kibocsátás-csökkenés korántsem olyan egyértelmű, mint a kén-dioxid esetében, 
elsősorban a NOx emissziókban jelentős szerepet játszó közlekedés utóbbi években 
megnövekedett jelentősége miatt. 
 

3. ábra Magyarország nitrogén-oxid kibocsátása 1990 és 1996 között (kt), (KSH) 
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A kén-dioxidhoz hasonlóan a nitrogén-oxidok esetében is számítani lehet új EU elvárásokra. 
Amennyiben nem teszünk lépéseket a NOx kibocsátásunk csökkentésére, akkor 2010-re 
várhatóan 198 kt lesz a hazai kibocsátás (Amann, 1998), ami még magasabb is a jelenlegi 
emissziónál.  Ezzel szemben az EU előrejelzett elvárása 118 kt lehet, ami kb. 40 %-os 
csökkentést követelne meg.  Ezen szint elérésére az ltd önmagában nem elegendő; a 
szennyezés nagy része ugyanis a levegőterhelési díj hatálya alá nem tartozó szennyezésekből 
ered, pl. a közlekedéshez kapcsolódóan. 

 

6.1.3 Szén-dioxid 
Bár a szén-dioxidot nem terheli levegőterhelési díj, az egyéb szennyezőkre kivetett díj 
közvetve hatással van a CO2 kibocsátásra is.  Ez a hatás egyaránt köszönhető a tüzelőanyag-
helyettesítésnek, az integrált szennyezés-elhárítási beruházásoknak és a termelési tényezők 
közötti átváltásnak.  A FEIM-modell futtatási eredményeinél megfigyelhető, hogy az 
egyszerű ltd szcenáriókban is legalább 12,5 %-kal csökken a CO2 kibocsátás, az S-VILL-ben 
pedig egyenesen 20,5 százalékkal.   

A szén-dioxid, mint a legfőbb üvegházhatású gáz kibocsátására a Kiotói Jegyzőkönyvben 
vállaltunk emisszió-csökkenést.  Magyarország elkötelezte magát, hogy 2008-2012 átlagában 
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6 %-kal csökkenti emisszióit az 1985-87-es évek átlagához képest (83676 kt → 78655 kt).  
Bár jelenleg ezen emissziós szint alatt tartózkodunk (lásd 4. ábra), s további komoly emisszió-
csökkentési lehetőségek rejlenek még a gazdaságban, az elkövetkező évtized egy esetleges 
erőteljes gazdasági növekedése kockázatokat rejt magában a vállalások teljesíthetőségét 
illetően.  A levegőterhelési díjnak éppen ezért komoly szerepe lehet a Kiotói Jegyzőkönyvbe 
foglalt kötelezettségeink elérésében.  Amennyiben a levegőterhelési díj hatásaként 
Magyarország bőven a Kiotói Jegyzőkönyvben deklarált üvegházhatású gáz emissziós 
határértéke alatt marad, akkor a valós emissziós és a határérték közötti „fölös” emisszió-
csökkenést, mint szennyezési jogot majd értékesíteni is tudjuk . 

4. ábra Magyarország szén-dioxid kibocsátása 1990 és 1996 között (kt), (KSH adatok) 
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6.2 A környezetvédelmi kiadások nagysága 
 

A környezetterhelési díj ösztönző és forrásteremtő hatása révén elősegíti a környezetvédelmi 
beruházásokat, megnöveli a környezetvédelmi ráfordítások nagyságát.  A környezetterhelési 
díj hatásainak megítélését azáltal is szeretnénk megkönnyíteni, hogy a beruházások 
nagyságrendjét kontextusba helyezzük. Bemutatjuk, hogy Magyarországon az elmúlt években 
a szennyezők milyen nagyságrendű beruházásokat valósítottak meg a szennyezés-csökkentés 
érdekében, valamint kitérünk a beruházások forrására. 
 
A környezetvédelmi beruházásokról elérhető legátfogóbb információt évente a KSH teszi 
közzé a Környezetstatisztikai adatok című kiadványában.  A ráfordítások általában 
megjelennek gazdasági ágazatonként, területi egységenként, környezeti elemenként, illetve 
ezek egyes kombinációjaként is.  A kiadvány összefoglalja még a KKA (immár KAC) 
kiadásait is, ezen utóbbi szegényes részletezettsége azonban erősen leszűkíti 
felhasználhatóságát.  A KSH a környezetvédelmi beruházások forrásáról nem közöl adatokat, 
noha ez a környezetvédelem finanszírozásának az egyik kulcskérdése, kiváltképp a mai 
Magyarországon, ahol az állam is jelentős finanszírozói szerepkörrel bír.  Az állam 
környezetvédelmi  kiadásainak a forrását ezért más módon, a Központi Költségvetés és egyes 
állami szervek vagy költségvetési kategóriák egyéb úton hozzáférhető adatainak a 
tanulmányozásával próbáltuk azonosítani.  Meg szeretnénk jegyezni, hogy a KSH által kiadott 
információk és az egyéb források adatai nem egyeznek meg, de nem is kell, hogy 
megegyezzenek.  Ez az esetleges pontatlan adatgyűjtésen kívül több más tényezőnek is 
betudható, eltérhet egymástól pl. az adatszolgáltatók köre (a KSH adatgyűjtése csak egyfajta 
beruházásnagyságra illetve bizonyos feltételeknek megfelelő szennyezőkre terjedt ki), a 
kiadások jellege (befejezett ill. folyamatban lévő beruházás), a beruházások köre (állami 
finanszírozású vagy bármilyen finanszírozású beruházás), de éppenséggel a környezetvédelmi 
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beruházások definíciója is, hiszen egyes integrált beruházások esetében nagyon nehéz a 
környezetvédelmi és az egyéb, pl. technológia korszerűsítési célokat egymástól elhatárolni.   

A fejezetben közölt pénzértékeket egységesen 1998-as folyó árakon tesszük közzé a 
könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért.  Átszámítások alkalmával a beruházási árindexet 
használtuk. 

6.2.1 Környezetvédelmi beruházások a KSH adatai szerint 
Ebben az alfejezetben a rendelkezésre álló két legfrissebb, 1996-ban és 1997-ben kiadott KSH 
Környezetstatisztikai kiadványba foglalt adatokra támaszkodunk. A kiadványban megjelent 
pénzadatokat 1998-as folyó árra számoltuk, s az így kapott táblázatokat a 10.2 fejezetbe 
foglaltuk.  Elemzésünkben különösen hangsúlyos szerepet kapnak a levegőtisztaság-védelmi 
beruházások, melyek jövőbeli szintjére a levegőterhelési díj hatással lehet. 1996-tól 
kezdődően csak a 10 millió forint felett beruházók voltak adatszolgáltatásra kötelezve, míg azt 
megelőzően már kritérium szerint gyűjtötték az adatokat (pl. legalább 50 alkalmazott), ezért 
az egyes évek összehasonlíthatósága csekély mértékben korlátozott. 
A 46. táblázat  régiónként (és megyénként) bemutatja a környezetvédelmi kiadások alakulását 
1992 és 1997 között.  A beruházások nyilvántartása teljesítményértéken történik.  A 
teljesítményérték a KSH értelmezésében a beruházások szerződés szerinti teljesítését jelenti, 
függetlenül attól, hogy a számla ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem.30  Környezetvédelmi 
beruházáson azt a beruházást értették az adatfelvételkor, amelyik els�sorban 
környezetvédelem miatt merül fel.  A beruházások összege évente jelentősen változhat, de a 
hat év mindegyikében a 46-81 milliárd forintos sávban maradt (5. ábra).  A legtöbb beruházás 
mindegyik évben a Pest megyéből és Budapestből álló közép-magyarországi régióban 
valósult meg, átlagosan az összes környezetvédelmi fejlesztés kb. 30 %-a tartozik ide.  
Jelentős beruházások történtek még a gazdasági fejlődésben élenjáró Közép- és Nyugat-
Dunántúlon, valamint az észak-alföldi régióban.  A vizsgált évek során a legdinamikusabban 
az erősen szennyezett Észak-Magyarországi régióban nőttek a beruházások, s ez a terület a 
Dél-Alfölddel karöltve az integrált fejlesztések összes beruházáshoz viszonyított 
részarányában is élenjár.  Ugyanakkor a nagymértékű környezetvédelmi fejlesztésekkel 
büszkélkedő Közép-Magyarországon a csővégi megoldások domináltak 1997-ben. 
 
5. ábra A környezetvédelmi fejlesztések összege Magyarországon    1992 és 1997 között 
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A 47. táblázatban az 50 fõ feletti gazdasági szervezetek környezetvédelmi beruházásainak 
teljesítményértéke szerepel a beruházás rendeltetése, vagyis a környezeti elem szerinti relatív 
                                                           
30 A másik kategória az üzembe helyezett beruházások csoportja, mely az adott évben használatba vett (aktivált) 
tárgyi eszközöket tartalmazza. A hosszabb átfutási idej� beruházások miatt a két csoport között egy-egy évben 
nagyobb, akár 60-70 %-os eltérés is adódhat. 
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megoszlásban 1992 és 1997 között. Míg 1992-ben még jelentős hangsúly volt a 
levegőtisztaság-védelmen, az azt követő években az összes környezetvédelmi beruházás 
mindössze 6-11 %-a valósult meg ezen környezeti elem kapcsán (6. ábra). A beruházások 
között egyértelműen a vízvédelem dominál, míg a hulladékkezelés jelentősége az utóbbi 
időben nőtt meg.  
 
6. ábra A levegőtisztaság-védelmi fejlesztések aránya az összes környezetvédelmi 
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A 48. táblázat és 49. táblázat  bemutatja, hogy 1996-ban és 1997-ben az egyes ágazatokban 
mely környezeti elemekre irányultak a környezetvédelmi fejlesztések. 1996-ban a 
levegővédelmi fejlesztések 72 %-a a feldolgozóiparban történt, 12 %-a a szállítás, raktározás, 
posta és távközlés ágazatban, s meglepő módon mindössze 5 %-a valósult meg a villamos-
energia-, gáz-, hő- és vízellátásban.  1997-ben ezzel szemben a levegővédelmi 
beruházásoknak már csak 59 %-a esik a feldolgozóiparba, 17 %  a villamos-energia-, gáz-, 
hő-és vízellátás aránya és újfent 12 %  a szállítás, raktározás, posta és távközlés ágazaté.  
1997-re ágazatonként és környezeti elemenként az összes beruházáson belül rendelkezésre áll 
a csővégi és az integrált fejlesztések nagysága is. A levegőtisztaság-védelemben a legnagyobb 
az integrált beruházások aránya, 52 %.  Ezzel szemben a szennyvízkezelés területén csak 28 
%, a hulladékgazdálkodásban pedig mindössze 12 %.  A levegővédelmen belül a domináns 
feldolgozóipar viszonylag alacsony integrált beruházási arányával (32 %) szemben a 
villamosenergia-ipar (85 %) és a szállítás, raktározás, posta és távközlés (80 %) inkább az 
integrált szennyezés-csökkentést valósítja meg. 

A 50. táblázatba  foglaltak szerint a környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó vállalatok 1997-
ben 51,6 Mrd forint értékű folyó költséget számoltak el.  Ez egyben azt is jelenti, hogy az évi 
50-80 Mrd forintnyi beruházási költségen túl legalább 50 Mrd Ft folyó költséggel is számolni 
kell, amikor a környezetvédelmi kiadásokat összegezzük.  Ezek a folyó költségek csak a piaci 
jellegű, szolgáltatásszerű tevékenységeket foglalják magukba, a vállalat berkein belül történő 
szennyezés-csökkentés költségeit, így például a levegőminőség javításához fűződő folyó 
költségeket nem.  Ezen utóbbiak nagyságára becsléssel nem rendelkezünk. 

S végül, a 51. táblázatban látható, hogy miként változott az egyes szektorok környezeti 
kiadása 1992 és 1997 között. A legtöbb beruházás (kb. 54 %) a közösségi szolgáltatások 
kategóriában történt, ez elsősorban a szennyvízkezelést és hulladékkezelést tartalmazza, majd 
pedig a feldolgozóipar és a villamosenergia-ipar következik, 15 illetve 10 %-kal.  A 
bányászaton és a szálláshely-szolgáltatáson, vendéglátáson kívül egyik ágazatban sem 
figyelhető meg egyértelmű trend a beruházási kiadások változására.  Az előbbi két szektorban 
csökkennek a beruházások, minden más szektorban viszont óriási az ingadozás az egyes évek 
között.  A jelentősebb szennyező ágazatok közül különösen nagy a szórás a feldolgozóipar és 
a szállítás, raktározás, posta és távközlés ágazat esetén. 
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6.2.2 Állami finanszírozású környezetvédelmi beruházások 
Költségvetési adatok, jogszabályok, minisztériumi tájékoztatók és interjúk során begyűjtött 
információk segítségével térképeztük fel az állam szerepét a környezetvédelmi 
beruházásokban.  Próbálkozásunk sikerességét ugyan behatárolta a hozzáférhető információk 
minősége31, mennyisége és frissessége, de az alfejezetben leírottak viszonylag jól 
reprezentálják az állami szerepvállalás jelentőségét és fő területeit.  Gyűjtőmunkánk során 
próbáltuk elkülöníteni a kimondottan környezetvédelmi célú beruházásokat az egyéb 
beruházásoktól, így például a környezetvédelmi tartalommal is bíró, de alapvetően más célt 
szolgáló beruházások csoportjától is (ilyenek pl. az energiatakarékossági intézkedések). 

A környezetvédelem két legnagyobb finanszírozója a Belügyminisztérium a 
szennyvízkezelésre és hulladékgazdálkodásra nyújtott cél- és címzett támogatásokon 
keresztül, illetve a Környezetvédelmi Minisztérium, utóbbi elsősorban a KKA-n (jelenleg már 
KAC-on) keresztül nyújtott támogatásaival.   
 
A Belügyminisztérium vissza nem térítendő támogatásokkal segíti az önkormányzatok 
beruházásait. 1995 és 1998 között (1998-as folyó árakon) összesen 63,4 milliárd Ft 
céltámogatást és 1,8 milliárd Ft címzett támogatást folyósítottak, aminek több, mint 90 %-a a 
szennyvízkibocsátás csökkenését célozza meg, ilyen értelemben a vízterhelési díj 
címkézéséből származó forrásokat bővíti. A megvalósult beruházások összértéke nagyobb 
volt, mint maga a támogatás, hiszen a támogatás céljától és az egyéb körülményektől függően 
a támogatás nagysága a teljes beruházási költség 30-50 %-a lehet, a többit a beruházóknak 
saját forrásból vagy más támogatásból kell finanszíroznia. 
 
A KKA (KAC) vissza nem térítendő támogatást, kamatmentes hitelt és kedvezményes 
kamatozású hitelt biztosít a gazdaság számos szereplője számára.  A 52. táblázatban 
bemutatjuk az 1995 és 1997 között megítélt32  támogatások nagyságát (forrás: KKA Kezelő 
Szervezet, 1998). A táblázatban szereplő összegek „támogatás-egyenértékként” jelennek meg, 
a vissza nem térítendő támogatáson túl kiszámoltuk, hogy a kedvezményes hitelek, 
kamatmentes kölcsönök mekkora összegű vissza nem térítendő támogatással érnek fel, és ez 
utóbbi összeget is közzétesszük.  A táblázatból kitűnik, hogy a KKA a levegőtisztaság-
védelmet, a felszíni és felszín alatti vizek védelmét és a hulladékok mennyiségének és káros 
hatásainak a csökkentését segíti a leginkább.  Az utóbbi időben ezek közül is a vízminőség-
védelem került előtérbe, 1997-ben a legtöbb támogatás ezt a célt szolgálta.  A KKA a 
megvalósítási költségeknek átlagosan kb. a 20 %-át fedezi, de célonként és projektenként 
jelentős eltérések adódhatnak. A KKA kiadásainak jelentős része olyan beruházások 
megvalósulását segíti, melyek csökkentik a ltd alá eső szennyezések nagyságát. 
Egy másik forrás (KKA Fejlesztési Keretből támogatott pályázatok 1996-1999 altémánként, 
Környezetvédelmi Fejlesztési Intézet, 1999) a fentitől eltérő adatokat tartalmaz, noha ez is 
csak a megítélt támogatásokra vonatkozik.  A 52. táblázat összefoglalja a támogatások 
aggregát adatait. 
 
A KKA-n kívül a Környezetvédelmi Minisztérium ún. fejezeti kezelésű előirányzatokkal is 
támogatta a környezetvédelmi beruházásokat.  Ezek nagysága 1995 és 1998 között kb. 3,7 
milliárd Ft volt (1998-as folyó áron), s többek között a Szigetközzel kapcsolatos kiadásokat, 
                                                           
31 Gyakran el�fordult, hogy hiányos adatokhoz fértünk csak hozzá, illetve megítélt támogatásokról kaptunk 
információt, de kiutalt támogatásokról már nem. 
32 A kiutalt támogatásokról sajnos nincs információnk, ezért kell az odaítélt összegekre hagyatkozni. Az odaítélt 
összeg a kés�bb valóban kifizetett összegnél valószín�leg alacsonyabb, ugyanis a támogatni kívánt beruházások 
egy része soha nem valósul meg.  Figyelembe kell venni azt is, hogy az adott évben megítélt támogatást 
általában csak az elkövetkez� években fizetik ki, a beruházás megvalósulásával párhuzamosan. 
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környezeti kárelhárítást és a levegős mérőhálózat korszerűsítését is támogatták belőle.  
További környezetvédelmi kiadásként jelentik meg a minisztérium közcélú kerete, mely éves 
szinten kb. 4-5 milliárd Ft közötti összeget jelent, felhasználása azonban nemigen érinti a ktd 
hatálya alá tartozó szennyezéseket. 
 
A szintén a KTM részeként üzemelő Céltámogatás Kiegészítő Keretből 1995-96-ban összesen 
1,2 milliárd forint szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos beruházás-támogatást 
ítéltek meg. 
 
A környezetvédelmi finanszírozásban számottevő szereppel bír még a KHVM és alapja, a 
Vízügyi Alap, elsősorban a szennyvízkezelés, vízbázisok védelme és kisebb mértékben a 
közlekedés (pl. elkerülő utak, kerékpárutak) területén. A KHVM 1995 és 1998 között kb. 38 
milliárd forinttal támogatta a szennyvízelvezetést és -tisztítást és a vízbázis védelmet, 
vízminőség-védelmet.  A Vízügyi Alap ugyanezen időszak alatt kb. 5 milliárd forintot 
fordított víztakarékossági, szennyvízelvezetési és -tisztítási, ivóvízbázis-védelmi és 
vízminőségi kárelhárítási feladatok ellátására. 
 
A többi állami forrás (pl. Gazdasági Minisztérium, Pénzügyminisztérium, Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium) költségvetésében szintén megtalálhatunk környezetvédelmi 
célú kiadásokat, ezek szerepe azonban lényegesen kisebb a már felsorolt forrásoknál és 
támogatásaik csak kis mértékben kapcsolhatók a ktd hatálya alá eső szennyezésekhez. 
 

6.2.3 A leveg�terhelési díj szerepe a környezetvédelem finanszírozásában 
 
Szcenáriótól függően éves szinten 110 millió Ft és 55 Mrd Ft közötti összeget költenek 
levegő-tisztaság védelemre a gazdasági szereplők.  Ez az összeg a szigorúan gazdasági 
szempontból improduktív beruházás, csak és kizárólag környezetvédelmi célokat szolgál.  
Ehhez jönnek még a produktív, de egyben levegő-tisztaság védelmet is szolgáló beruházások 
(pl. energia-takarékossági projektek) és a beruházásként nehezen elszámolható költségek, úgy 
mint a tényezőhelyettesítés, tüzelőanyag helyettesítés.  Az S-DIJK szcenárióban kb. 3,7 Mrd 
Ft az éves beruházás nagysága, ez az 1997-ben levegőtisztaság-védelemre költött kb. 5,5 Mrd 
forintnak a két-harmada, jelentősen nő tehát a levegős beruházások nagysága, nem is beszélve 
az egyéb, nem számszerűsíthető hatásokról. 
 
Ezidáig a feldolgozóipar dominált a levegős beruházásokban, a levegőterhelési díjjal minden 
szcenárióban megnő az erősen szennyező villamos-energia ipar beruházásainak a jelentősége.  
Az S-VILL szcenárióban pedig a beruházások döntő része a villamos-energia iparban 
történik, bár ez elsősorban nem a levegőterhelési díjnak, hanem a nagy tüzelőberendezésekre 
vonatkozó kibocsátási határértékeknek köszönhető. 
 
A környezetvédelmi beruházások finanszírozásában az államnak jelentős szerepe van.  Ez a 
szerep az elmúlt években különösen erős volt a hulladék-gazdálkodásban és a szennyvíz-
kezelésben, de a levegő-tisztaság védelem is részesült állami támogatásban.  Amennyiben a 
levegőterhelési díj magukat a szennyező gazdasági szereplőket ösztönzi a beruházásra, akkor 
a levegő tisztaság védelem területén tovább nő a privát szféra szerepe a finanszírozásban. 
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6.3 A Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) céljai 
 
Az NKP levegőtisztaság-védelemről szóló szakaszai közül több olyan is van, amelyik 
kapcsolatba hozható a levegőterhelési díj hatásaival.  Ebben a részfejezetben ezeket az 
összefüggéseket vesszük sorra. 
 
Az NKP előírja, hogy „A szálló por és a toxikus szilárd anyagok tekintetében a 
szennyezettnek minősített településeken el kell érni, hogy hat év alatt 20 százalékkal 
csökkenjen a szennyezettség mértéke, a többi településen pedig legalább ne emelkedjék”.  
Egy másik bekezdésben az olvasható, hogy „kiemelt cél az ország súlyosan szennyezett 
településeinek és térségeinek levegőminőségét javítani olyan mértékben, hogy azok legalább a 
mérsékelten szennyezett minősítésnek megfeleljenek.”  Mindkét követelmény a szennyezés 
koncentrációjáról szól.  A levegőminőség kétségkívül javulni fog a levegőterhelési díj 
bevezetésével, a változás mértékéről azonban azon túl, amit már a 5.6 fejezetben leírtunk, 
most nem tudunk többet mondani.  Ugyanakkor megfelelő emisszió-terjedési modellek 
használatával az emisszió-változás helyének és nagyságának ismeretében vázolni tudnánk az 
imissziós hatásokat is.  Erre jelen dolgozatban a források és az idő szűkössége miatt nem 
vállalkoztunk.  Meg szeretnénk jegyezni mindazonáltal, hogy egy efféle kutatás több 
szempontból is hasznos lenne: azon túl, hogy segítené az emissziós célok elérhetőségének a 
megítélését, a regionális levegőminőség változásáról előállított információval a jelenleginél 
pontosabb becslést tudnánk nyújtani a környezet-szennyezés csökkenésének monetáris 
hasznaira. 
 
Az NKP kimondja továbbá, hogy „az ipari és erőművi kibocsátások csökkentése érdekében – 
a megelőzés elvének figyelembevételével – a korszerű és a kisebb energiaigényű 
technológiákat kell előnybe részesíteni és támogatni a megfelelő jogi-műszaki-gazdasági 
ösztönzők kidolgozásával és bevezetésével”.  A levegőterhelési díj e cél megvalósítására tesz 
kísérletet, a szennyezés árának megemelésén (sőt, sok esetben bevezetésén) keresztül valóban 
a korszerű és kis energiaigényű technológiák elterjedését bátorítja. 
 
Az NKP szorgalmazza továbbá a nemzetközi kötelezettségekből fakadó feladatok 
végrehajtását többek között a kén-dioxid, a nitrogén vegyületek és az üvegházhatású gázok 
kibocsátásával kapcsolatosan.  Minderről az 6.1 fejezetben írtunk. 
 

6.4 Az energiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési stratégia céljai 
Nemrég fogadta el a kormány a 2010-ig terjedő energiatakarékossági és energiahatékonyság-
növelési stratégiát (1107/1999 (X. 8) Kormány határozat).  A környezetterhelési díj 
(különösen a levegőterhelési díj) és a stratégia több ponton összekapcsolódik, ezeket vesszük 
röviden sorra ebben a fejezetrészben. 
 
A stratégia célul tűzi ki, hogy a GDP hosszabb távú, mintegy 5 %-osra becsült évi átlagos 
növekedési üteme éves szinten csak 3,5 %-os energia-felhasználás növekedéssel párosuljon. 
Ez 1,45 %-os energiahatékonyság javulással ér fel.  A levegőterhelési díj hatásaként enyhén 
csökken a GDP, miközben jóval erőteljesebben csökken az energiafelhasználás, az energiaadó 
esetében ezek a hatások fokozottan jelentkeznek.  Az egyes forgatókönyvek esetében 
bekövetkező energia-hatékonyság javulást, vagyis az egységnyi GDP-re eső energia-
felhasználás csökkenését a 39. táblázat mutatja be.  Mindegyik forgatókönyv esetében az éves 
szinten célul kitűzött érték felett alakul a javulás mértéke, sőt van olyan szcenárió, amelyik 
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két vagy három évre is teljesíti a kormány határozatban megfogalmazott célt, igaz, ez utóbbi 
forgatókönyvek energiaadót is tartalmaznak.  
 
39. táblázat A forgatókönyvenkénti energiahatékonyság-javulás nagysága 

Forgatókönyv  S-KTGV S-TBCS S-ENER S-KTD S-ENLT S-DIJK S-VILL 
Energia-hatékonyság 
javulás 

1,95% 1,84% 3,87% 2,09% 5,73% 2,11% 1,60% 

A szcenáriók tartalma: S-ALAP: bázis-szcenárió, ha nem vezetnek be új szabályozást; S-KTGV: a leveg�terhelési díj bevétel 
az államháztartást gyarapítja; S-TBCS: a leveg�terhelési díj bevétel teljes egészét a TB járulék csökkentésére fordítják az 
államháztartás szempontjából bevétel-semleges módon; S-ENER: energiaadó kerül bevezetésre (ktd nélkül); S-KTD: 
mindhárom díj bevezetése esetén várható gazdasági hatások; S-ENLT: az energiaadó és a leveg�terhelési díj együttes 
bevezetése; S-DIJK: a leveg terhelési díj els¡ öt évében a vállalatok díjkedvezményben részesülnek, ha szennyezés-
csökkent¢ megoldásokat alkalmaznak; S-VILL: a leveg£terhelési díj és a nagy szennyez¤kre vonatkozó határérték el¥írások 
együttes alkalmazása. 
 
 
A kormányhatározat előírja a kén-dioxid és a szén-dioxid kibocsátás csökkenését is, előbbi 50 
kt-val, utóbbi 5 ezer kt-val kell, hogy csökkenjen 2010-re.  Az S-ENER szcenárió kivételével 
ezek az elvárások mindegyik szcenárióban teljesülnek, amint az a 40. táblázatban is látható. 
 
40. táblázat Éves kibocsátás csökkenés az egyes forgatókönyvekben 

Forgatókönyv S-KTGV S-TBCS S-ENER S-KTD S-ENLT S-DIJK S-VILL 
Éves SO2 kibocsátás 
csökkenés (kt) 

214,137 214,336 27,772 300,171 249,057 300,627 455,38 

Éves CO2 kibocsátás 
csökkenés (ezer kt) 

7,44 7,432 2,19 7,86 9,207 7,895 12,222 

A szcenáriók tartalma: S-ALAP: bázis-szcenárió, ha nem vezetnek be új szabályozást; S-KTGV: a leveg¦terhelési díj bevétel 
az államháztartást gyarapítja; S-TBCS: a leveg§terhelési díj bevétel teljes egészét a TB járulék csökkentésére fordítják az 
államháztartás szempontjából bevétel-semleges módon; S-ENER: energiaadó kerül bevezetésre (ktd nélkül); S-KTD: 
mindhárom díj bevezetése esetén várható gazdasági hatások; S-ENLT: az energiaadó és a leveg¨terhelési díj együttes 
bevezetése; S-DIJK: a leveg©terhelési díj elsª öt évében a vállalatok díjkedvezményben részesülnek, ha szennyezés-
csökkent« megoldásokat alkalmaznak; S-VILL: a leveg¬terhelési díj és a nagy szennyezkre vonatkozó határérték el®írások 
együttes alkalmazása. 
 
A kormány határozat rendelkezik egy ún. Energiatakarékossági és Energiahatékonyság-
növelési Cselekvési Program indításáról, melynek a finanszírozását a határozat utalása szerint 
az „energiaárakba beépülő környezetterhelési díj szolgálná”.  
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7  A leveg�terhelési díj néhány eddig nem tárgyalt vetülete 
 

7.1 A leveg�terhelési díj ellen�rzése (monitoring) 

7.1.1 A feladatok és megoszlásuk az egyes hatóságok között 
A levegőterhelési díj szemben az önkormányzatokat is érintő vízterhelési és talajterhelési 
díjjal elsősorban a környezetvédelmi felügyelőségekre és a Környezetvédelmi Minisztériumra 
ró monitoring terheket. A hatóságoknak a korábbi feladataiknál nemcsak több, hanem 
minőségileg is más jellegű kötelezettségeik adódnak. 

A szennyezőforrásokhoz közvetlenül kapcsolódó feladatok szinte teljes egészében a 
környezetvédelmi felügyelőségeket terhelik.  A monitoring tevékenységet két fő részre lehet 
bontani: 

1. a szennyezések nyomon követéséhez és az adókivetéshez kapcsolódó feladatok; 

2. a levegőterhelési díj visszahagyásával kapcsolatos feladatok. 

Az első feladatcsoportra azt lehet mondani, hogy a környezetterhelési díjtól függetlenül is 
elvárás a felügyelőségek felé, hiszen a korszerű környezetvédelmi szabályozásnak 
megbízható szennyezési statisztikákon kell nyugodnia, s ennek megteremtését célozza meg a 
jelenlegi önbevallási rendszer is.  Az adókivetés pedig a szennyezések mérésén, bevallásán és 
adminisztrálásán túl már nem mondható jelentős feladatnak, különösen, hogy azt minden 
bizonnyal az erre specializálódott APEH végezné (vagy esetleg maga a Környezetvédelmi 
Minisztérium).  Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a levegőterhelési díj elvárásainak 
teljesítéséhez nincsenek további tennivalók, hiszen korszerűsíteni kell az adatszolgáltatási 
folyamatot, a nyilvántartásokat, a szennyezési adatbázisokat, megfontolandó az emissziós 
ellenőrzések rendszerének fejlesztése is.  Mindez megnövekedett szakemberigényben, a 
műszerállomány bővítésében és szervezési feladatok sokaságában testesül meg.  

A második feladatcsoport ugyanakkor minőségileg új kihívásokat jelent a környezetvédelmi 
felügyelőségeknek, hiszen nem elég a szennyezés jellemzőivel tisztában lenni és azt 
adminisztrálni, ellenőrizni, ezen túl még a szennyezés-csökkentés technikai, közgazdasági 
vetületeit is ismerni kell, ráadásul iparági, technológiai részletességben. A visszahagyás 
körülményeitől függően a monitoring feladatok különböző nehézségi fokot jelenthetnek, 
amint arról nemsokára külön is írunk. 

A Környezetvédelmi Minisztériumnak a levegőterhelési díj bevezetéséből következő új 
feladatai közé lehet sorolni a rendszer működőképességének megteremtését (pl. irányelvek 
meghatározása, végrehajtási rendeletek elkészítése), a befolyó pénzek beszedését (ha azt nem 
az APEH végzi), a bevételek felhasználásának nyomon követését, a levegőterhelési díj 
utólagos hatásvizsgálatának elvégzését és szükség esetén a szabályozás korrigálását. 

7.1.2 Az adminisztrációra fordítható bevételek alakulása 
Az adminisztrációra fordítható, a bevételek nyolc százalékát jelentő összeg nagyságát számos 
tényező befolyásolja, ezért az egyik évről a másikra is jelentősen változhat és nehéz 
megbecsülni a nagyságrendjét.  A bevételek alakulását alakító három fő összetevő a 
következő: 
• A levegőterhelési díj bevezetésének fokozatossága vagy egyszeri jellege 

• A szennyezés-elhárítási beruházások megvalósulásának üteme 
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• A szennyezés mennyiségére ható egyéb szabályozások (pl. a 22/1998 KTM rendelet) 

A ltd bevételek nagysága forgatókönyvtől függően kb. 4,7 és 12 Mrd forint között alakul 
évente.  Ezen összeg nyolc százaléka 376 és 960 millió forintot jelent évente, mint a hatóság 
működésére elérhető összeg.  Amint az hamarosan kiderül, ez az összeg elegendő a hatósági 
feladatok ellátására.  A legalsó, 376 millió forintos érték az S-VILL szcenárió esetén adódik, 
mikor is a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó szabályozás miatt alacsony az emisszió, s 
így alacsony a levegőterhelési díj monitoringra fordítható bevétel is.  Ugyanakkor az 
alacsonyabb emissziók miatt eleve olcsóbb maga a monitoring tevékenység is és az 
emissziókhoz kapcsolódó ellenőrzési feladatok egy része a kapcsolódó 22/1998 KTM rendelet 
hatálya alá tartozik, azt tehát nem a levegőterhelési díj bevételek 8 százalékából kell 
finanszírozni. 
 

7.1.3 Az adminisztratív kiadások alakulása 
A kiadások alakulására vonatkozóan mi magunk nem végeztünk számításokat, itt az ÖKO Rt. 
velünk párhuzamosan dolgozó kutatócsoportjának a számítási eredményeit tesszük közzé. A 
levegőterhelési díjból következő új, környezetvédelmi felügyelőségi költségelemek 
százalékos megoszlása a következő: 
Adminisztratív 6-8 
Felügyeleti  16-20 
Laboratóriumi  30-35 
Pénzügyi  2-5 
Összesen (az összes környezetterhelési díjhoz kapcsolódó 
adminisztratív költség arányában) 

54-68 

 

Amint az a táblázatból jól látszik, a levegőterhelési díj adja az összes környezetterhelési díj 
felügyelőségi adminisztratív költségeinek a legnagyobb hányadát.  Ezen belül a mérési, 
laboratóriumi tevékenység az igazán nagy teher. 

Országosan a felügyelőségi terhek szintén az ÖKO Rt számításai szerint egy kezdeti 846 
millió forintos beruházási költségen túl évi 308 millió forint folyamatosan jelentkező 
üzemelési költséget jelentenek. Az összes jövőben jelentkező terhet jelenértékre számítva (az 
államháztartás finanszírozási költségeire jellemző 6 %-os reál diszkontláb alkalmazásával) hat 
milliárd forintot kapunk.  Amennyiben a fenti értékekhez hozzáadjuk a Környezetvédelmi 
Minisztériumban megjelenő költségeket is, akkor jelenértéken 7,07 Mrd forintra emelkednek 
a költségek. 

A fenti számokhoz néhány megjegyzést szeretnénk hozzátenni.  Mint azt már korábban is 
jeleztük, a költségek nagysága jelentős mértékben múlik a visszahagyás rendszerének végső 
formáján, különösen az éves működési költségek szintje változhat drasztikusan.  Éppen ezért 
az első három évben (a jelenlegi tervezet szerinti visszahagyás idején) egészen magas, azt 
követően viszont alacsonyabb költségekkel kell számolni. Hosszabb távon azért is 
csökkenhetnek a költségek, mert sok helyütt elhárítják a szennyezést vagy annak egy részét, 
ami csökkenti a monitoring feladatokat.  

7.1.4 A leveg�terhelési díj elkerülésének minimalizálása 
Fel szeretnénk hívni arra a figyelmet, hogy a levegőterhelési díj nagyobb terhet jelent a 
vállalatoknak, mint az eddigi bírságrendszer, éppen ezért jobban ösztönzi őket a díj 
elkerülésére is.  Ugyanakkor a 8%-os szabály miatt a környezetvédelmi felügyelőségeknek is 
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talán jobban érdeke a díjak behajtása.  Egy olyan rendszer alakulhat tehát ki, amelyben a 
„játékosok” vérmesebbek lehetnek, mint a bírságrendszer idején. 

Ahhoz, hogy a vállalatoknak ne legyen érdekük a díjfizetési kötelezettség elkerülése, az ezért 
járó büntetés várható értékének nagyobbnak kell lennie, mint az adófizetés megkerüléséből 
következő haszonnak.  A büntetés várható értéke nem más, mint maga büntetés és az 
adóelkerülés felderítési valószínűségének a szorzata.  Éppen ezért vagy a büntetés nagyságát 
vagy magát a kockázatot (tehát a monitoring szigorát, az ellenőrzések gyakoriságát) kell 
növelni ahhoz, hogy megfelelő szintre emelkedhessen a büntetés nagysága.  A felderítés 
kockázatának növelése pénzbe kerül a Környezetvédelmi Minisztérium részére, hiszen az 
sűrűbb és alaposabb ellenőrzéseket, a műszerállomány fejlesztését, szakemberek megfizetését 
jelenti.  Éppen ezért mérlegelni kell, hogy mi az az ellenőrzési szigor, ameddig megéri 
elmenni a bevételek növelése érdekében.  Sőt, érdemes azt is elemezni, hogy mi az az 
ellenőrzési szigor, ami maximális társadalmi hasznot eredményez; ez nem feltétlenül esik 
egybe a bevételek maximalizálásával.  A másik, az államházartás számára olcsóbb járható út a 
büntetési tételek elrettentő szintűre emelése.  Ekkor azonban behajtási problémák 
jelentkezhetnek. 

Figyelni kell továbbá arra is, hogy Magyarországon szép számmal akadnak olyan termelők, 
akik az önbevallás során jóhiszeműen adnak meg alacsonyabb (sőt van, hogy magasabb) 
szennyezési adatokat a valóságosnál.  Ennek oka gyakran képzetlenség, tapasztalatlanság.  A 
téves önbevallások száma bizonyára csökken a szigorú ellenőrzések és kemény büntetések 
hatásaként, de első körben talán érdemes lenne a hangsúlyt a segítségnyújtásra, pl. a 
szennyezés kiszámolását bemutató módszertani útmutatók készítésére helyezni. 

7.1.5 A visszahagyás feltételrendszere 
Ahogy azt már jeleztük, a visszahagyás jelentősen megnöveli a levegőterhelési díj monitoring 
költségeit, elsősorban a beruházások megfelelőségéről dönteni képes speciális szakértelem 
alkalmazása miatt.  Igaz, hogy ez a növekedés csak korlátozott ideig, a visszahagyás 
élettartamáig tart, ám emiatt is tovább nőhetnek az ellenőrzési költségek, hiszen a szakértőket 
is csak a visszahagyás idejére kell foglalkoztatni, s nem hosszútávon, márpedig a rövidtávú 
szerződések fajlagosan többe kerülnek, mint a hosszú távúak.  A projektek jóváhagyásában a 
felügyelőségek részéről anyagi ellenérdekeltség is keletkezhet, hiszen többlet munkát kell 
végezniük kevesebb pénzért: minél több projektet hagynak jóvá (és követnek nyomon a 
későbbiekben), annál kevesebb lesz az ltd bevétel, és így annak 8 %-a is).  A visszahagyáshoz 
kapcsolódó magas adminisztratív költségek tényleges nagyságát a következő tényezők is 
befolyásolják: 

Ha szennyezőnként vagy telephelyenként címkézik a visszahagyásból történő finanszírozást 
(vagyis egy szennyezőforrás „A” szennyezőből történő kibocsátásának csökkentése érdekében 
nem használhatja fel a „B” szennyezőhöz kapcsolódó visszahagyást vagy egy cég „C” 
telephelyén nem használhatja fel a „D” telephely után járó visszahagyást), akkor azáltal 
nemcsak a visszahagyás közgazdasági hatékonysága sérül, hanem maga az adminisztráció és 
a monitoring is drágábbá válik, hiszen annak a visszahagyás több vetületére ki kell terjednie.  
Ráadásul a szennyező cégek vezetői általában kellően talpraesettek ahhoz, hogy a 
felügyelőségek számára nehezen nyomon követhetővé tudják tenni a visszahagyások 
felhasználását (pl. egy beruházó számláinak „kreatív” mozgatása telephelyek között). 

A visszahagyás elbírálása történhet egyedileg, az egyéni körülmények figyelembevételével 
csakúgy, mint általános elvek alapján.  Utóbbi esetben pl. megkövetelik, hogy adott forrás 
emissziója egy bizonyos százalékkal csökkenjen, vagy hogy az egységnyi emisszió-
csökkenésre eső visszahagyás egy bizonyos határérték alatt legyen.  Az utóbbi, 



 73

irányszámokon alapuló rendszer előnye, hogy a vállalatok számára is átláthatóbb, ugyanakkor 
adminisztrálása is egyszerűbb.  Ennek az ára az egyedi elbírálás rugalmasságának elvesztése. 

A visszahagyás ellenőrzésének bonyolultsága attól is függ, hogy miféle költségek 
számolhatók el a visszahagyás ellenében: csak tőkeköltség vagy más, pl. környezetvédelmi 
szolgáltatás vásárlása vagy tüzelőanyag-váltás is.  További bonyolító tényezőként jelenhet 
meg, ha az adott évi levegőterhelési díj visszahagyásával keletkező beruházási forrást csak az 
adott évben lehet elkölteni.  Amennyiben a visszahagyott összeget későbbi beruházásra lehet 
tartalékolni, vagy fordítva, a jelenlegi beruházáshoz a jövőbeli visszahagyást is felhasználja a 
szennyező (lásd 10.1.7 melléklet), akkor felmerül a jelenleg még számottevő infláció 
beszámításának kérdése.  S végül, a csővégi beruházásokkal szemben a produktív 
beruházások esetében nehézkessé válhat a szennyezés-csökkentő jelleg igazolása. 

 

7.2 A környezetterhelési díj vállalati szemszögb�l 
A dolgozat 10.1 mellékletében egy Excelben működő, a vállalat döntéseit szimuláló modell 
segítségével elemeztük a szennyezők környezetterhelési díjra adott reakcióit.  A modellt 
kettős célra használtuk: 

1. Ellenőriztük, hogy a FEIM-en használt Lagrange-módszertan helyes eredményeket ad-e 
vállalati szinten.  A futtatás eredményei visszaigazolták várakozásainkat, egyszerűbb 
forgatókönyvek esetében nem találtunk eltérést az Excel-modell eredményei és az elméleti 
várakozások között, míg szofisztikáltabb szcenáriók esetén elhanyagolható nagyságú, +/- 
1 %-os eltérést találtunk csak – az eredmények meggyőztek bennünket arról, hogy a 
Lagrange-módszer használata helyes a FEIM-ben. 

2. A vállalati döntéshozók viselkedésére vonatkozó hipotéziseinket teszteltük.  Ebben a 
fejezetben a mellékletbe foglalt, numerikus példákkal is illusztrált eredményeinket 
foglaljuk össze, elsősorban kvalitatív megjegyzésekre szorítkozva. 

Az Excel-modell segítségével megvizsgáltuk, hogy a diszkontláb, a környezetterhelési díj 
nagysága, a díjkedvezmény különböző variációi, a szennyezés-elhárítási lehetőségek és a 
beruházás ütemezése függvényében mi a vállalat számára optimális, vagyis a legkisebb 
költségben megnyilvánuló reagálás az ltd tervezetre. 

Az egyik legnyilvánvalóbb eredményként azt kaptuk, hogy magasabb környezetterhelési díj 
nagyobb emisszió-elhárítást eredményez, ami a vállalat számára megnövekedett költségeket 
jelent, részben az átlagosan emelkedő szennyezés-elhárítási költségek miatt, részben pedig a 
maradék, el nem hárított szennyezésre jutó magasabb díjfizetési kötelezettség miatt.  Ezzel a 
jelenséggel párhuzamosan maga a környezetterhelési díj-bevétel csökkenhet és nőhet 
egyaránt, attól függően, hogy a magasabb díjtétellel együtt mennyire szűkül a ktd bázisát 
jelentő szennyezés nagysága. 

Modellezési erőfeszítéseink igazolták két másik egyszerű hipotézisünket is. 1.) Növekvő 
díjtétel meredek elhárítási-költséggörbe esetén kevesebb pótlólagos elhárítást okoz, mint 
lapos görbe esetén. 2.) A szennyezés-elhárítási beruházás pénzáramlásainak értékelése során 
magas diszkontláb használata alacsony beruházási hajlandóságot eredményez, míg alacsony 
diszkontláb esetén magas beruházási mennyiség (s így elhárítás) várható.  Mivel a magas 
diszkontláb egyértelműen korrelál a vélt kockázattal, ezért amennyiben a környezetterhelési 
díj stabil, hosszú távú szabályozóeszköznek tűnik a gazdálkodók szemében, várhatóan többet 
is ruháznak be szennyezés csökkentésbe. 
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Úgy tapasztaltuk, hogy a környezetterhelési díj rendszerének beruházási célú 
díjkedvezménnyel történő kiegészítése növekvő szennyezés elhárítást idézhet elő: 
díjkedvezmény esetén általában (de lásd 35 lábjegyzet) legalább akkora az emisszió-
csökkenés, mint díjkedvezmény nélkül.  Látni kell azonban, hogy nem feltétlenül jelent 
minden esetben plusz elhárítást a díjkedvezmény.  Ha eredetileg (díjkedvezmény nélkül) 
nagyobb a beruházásra költendő optimális összeg, mint az évek során felhalmozódó 
díjkedvezmény, akkor a kedvezmény csak a beruházás részévé válik, de az optimális 
elhárítási szintet nem emeli meg. 

Kétféle díjkedvezménytípust vizsgáltunk.  Az első esetben a kedvezményt maximum öt éven 
át, de csak a beruházás ideje alatt lehet igénybe venni, a másodikban pedig a beruházás 
idejétől függetlenül öt éven át. A beruházásra költött összeg mindkét esetben a díjkedvezmény 
felső korlátjaként jelentkezik.  Azt tapasztaltuk, hogy a második esetben szinte mindig 
nagyobb volt a szennyezés elhárítás, mint az első esetben, környezeti szempontból tehát 
előnyösebb szabályozásról van szó, miközben alacsonyabb környezetterhelési díj- 
bevételekhez jutott az állam. 

Górcső alá vettük a környezetterhelési díj bevezetésének időzítését is.  A legoptimálisabbnak 
azt a szisztémát találtuk, amikor a környezetterhelési díj-szabályozás kihirdetése és a díj 
bevezetése (első fizetése) között éppen annyi idő telik el, amennyi alatt a nagy szennyezők 
véghez tudják vinni szennyezés-csökkentő beruházásaikat.  Ez a rendszer előnyösebb volt 
annál, mint ha rögtön bevezetnék a díjat, még akkor is, ha az azonnali bevezetés 
díjkedvezménnyel párosul.  A díjkedvezményes rendszer ugyanakkor magasabb szennyezés-
csökkentésre ösztönzi a vállalatok egy részét, míg a vállalatok másik részénél nem vált ki 
viselkedésbeli változást.  Éppen ezért, ha a díjak alacsonyabb szinten lettek megállapítva, 
mint az össztársadalmi szempontból optimális szint, akkor esetleg érdemes mégis korábbi, 
díjkedvezményes bevezetést megvalósítani.33  Mindez azonban csak általánosságban igaz, a 
konkrét szabályozási javaslathoz pontosabban kellene ismerni a vállalati szennyezés-
csökkentési költségek és a díjkedvezmény egymáshoz viszonyított arányát. 

Egy újabb vizsgálódási területünk az volt, hogy eltérő körülmények esetén a szennyezőnek 
mikorra érdemes a beruházást időzítenie.  Általánosságban elmondható, hogy ha nincs 
díjkedvezmény, akkor a vállalatok érdekeltek a beruházás minél előbb történő 
megvalósításában, alacsony diszkontláb esetén ez a hatás fokozottan érvényesül.  
Díjkedvezmény esetén sok múlik a díjkedvezmény időzítésén.  Ha a kedvezményt csak a 
beruházás ideje alatt lehet igénybe venni, akkor érdemes azt több éven át elhúzni, míg ha nem 
függ a beruházás időzítésétől a díjkedvezmény, akkor az a vállalat szempontjából optimális és 
így költségtakarékos ütemezést tesz lehetővé.  Utóbbi eset nemcsak vállalati, hanem 
környezeti szempontból is előnyösebb – a szennyezés-csökkentés ugyanis korábban 
valósulhat meg. 

Végül azzal foglalkoztunk, hogy milyen következménnyel jár a díjkedvezmény címkézése, 
vagyis annak kikényszerítése, hogy a vállalat a díjkedvezményt szorosan véve annak 
keletkezéséhez kapcsolódó környezetvédelmi beruházásra használja fel.  Ennek megfelelően 
címkézés esetén a vállalat nem mozgathatja a díjkedvezményt egyes telephelyei, szennyezési 
forrásai vagy szennyezőanyagai között.  Úgy találtuk, hogy közgazdasági szempontból a 
címkézés kedvezőtlen szabályozási forma, a vállalat rosszabbul jár annál, mintha saját maga 
dönthetne afelől, hogy a díjkedvezményt melyik szennyezőforrás emissziójának a 
csökkentésére fordíthatja.  Ráadásul amennyiben a környezetterhelési díj-tételek megfelelően 
tükrözik az egyes szennyezők kibocsátásának csökkentéséből fakadó határhasznok 

                                                           
33 Ami közgazdaságtani szempontból még ennél is el¯nyösebb, az a magasabb környezetterhelési díj melletti 
késleltetett bevezetés. 



 75

egymáshoz viszonyított arányát, akkor a címkézés nemcsak a vállalati, hanem az 
össztársadalmi költséghatékonyságot is rontja.  Ilyenkor a díjkedvezmény szennyezők közötti 
mozgatásának meggátlása ugyanis eltorzítja az elhárítási döntéseket a károsabb (magasabb 
adójú) szennyezők elhárításától a kevésbé károsak felé. 

A címkézés egy speciális fajtája a díjkedvezmény évenkénti megkötése, vagyis ha előírják, 
hogy adott évi beruházásra csak az évi díjkedvezmény használható fel.  Mivel a 
beruházásokra általában nem jellemző, hogy időben egyenletesen előrehaladva, egyenlő 
finanszírozási részletekben hatékonyan lehet őket megvalósítani, ezért a díjkedvezmény 
ilyetén megkötése jelentős hatékonyságveszteséget okozhat a gazdaságban, optimálistól eltérő 
viselkedésre késztetve a szennyező vállalatokat.  Vizsgálódásunk során úgy találtuk, hogy egy 
olyan letéti rendszer lehet a megoldás, amelyben a díjkedvezményt annak felhasználásáig 
tárolni lehet.  Ennek a fordítottja is igaz kell, hogy legyen; a vállalatok számára biztosítani 
kell, hogy jövőbeli díjkedvezményeik terhére már a jelenben is beruházhassanak.  Bővebben 
erről a 10.1.7 mellékletben olvashatnak. 

 

7.3 Gyakorlati megfontolások 

Költség-elszámolás 

Amennyiben a levegőterhelési díjat (és általában a környezetterhelési díjat) a vállalatok 
költségként elszámolhatják, akkor a dupla költség-elszámolás elkerülése végett figyelni kell 
arra, hogy a visszahagyásból (díjkedvezményből) megvalósított szennyezés-elhárítást már ne 
tudják költségként elszámolni.  Természetesen a szennyezés-elhárítás díjkedvezményen felüli 
része továbbra is költségnek számít.  Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy csak a díjkedvezmény 
levonása után megmaradó (a ténylegesen befizetendő nettó) díjat lehessen költségként 
elszámolni, együtt azzal, hogy ekkor már a teljes beruházás után számolható amortizáció. 

Tranzakciós költségek 

A vizsgált forgatókönyvek költségei és hasznai sok ponton eltérnek egymástól, ezek közül az 
egyikről, a tranzakciós költségekről, vagyis a szabályozás megvalósításának a költségeiről 
még nem ejtettünk szót.  Tranzakciós költségek felmerülhetnek a szabályozás alanyánál (pl. 
mérési, jelentési feladatok) és a hatóságnál egyaránt.  A tranzakciós költségek 
nagyságrendjére ugyan nincsenek becsléseink, de azt leírjuk, hogy várakozásaink szerint 
miként alakulnak ezek a költségek az egyes szcenáriókban egymáshoz viszonyítva. 

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az energiaadót egyszerűbb és olcsóbb 
bevezetni, kiszámítani, ellenőrizni, mint az emissziós adókat.  Ez elsősorban azért van így, 
mert az energiahordozók 
energiatartalma viszonylag 
könnyen meghatározható és 
regisztrálható, míg a 
szennyezések nemcsak a 
fűtőanyagtól, hanem a termelési 
és a szennyezés-elhárítási 
technikától, technológiától is 
függenek.  Az adóbevétel 
felhasználása terén az 
államháztartás egyenlegét javító adóbevétellel nincs sok gond, alacsonyak a tranzakciós 

A szcenáriók tartalma: S-ALAP: bázisszcenárió, ha nem vezetnek be új 
szabályozást; S-KTGV: a leveg°terhelési díj bevétel a költségvetést 
gyarapítja; S-TBCS: a leveg±terhelési díj bevétel teljes egészét a TB járulék 
csökkentésére fordítják a költségvetés szempontjából bevételsemleges 
módon; S-ENER: energiaadó kerül bevezetésre (ktd nélkül); S-KTD: 
mindhárom díj bevezetése esetén várható gazdasági hatások; S-ENLT: az 
energiaadó és a leveg²terhelési díj együttes bevezetése; S-DIJK: a 
leveg³terhelési díj elś  öt évében a vállalatok díjkedvezményben 
részesülnek, ha szennyezés-csökkentµ megoldásokat alkalmaznak; S-VILL: a 
leveg¶terhelési díj és a nagy szennyez·kre vonatkozó határérték el¸írások 
együttes alkalmazása. 
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költségek.  A TB járulékot csökkentő környezeti adóra épülő adóreform egy kicsit talán 
komplikáltabb, de még mindig viszonylag egyszerű szabályozást jelent.  A szennyezés-
csökkentési célú díjkedvezményes rendszer működtetése ugyanakkor kifejezetten drágává 
válhat.  Míg a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó határértékek betartatásának a tranzakciós 
költsége a kisszámú szennyező-forrás miatt alacsony, a levegőterhelési díjjal párosítva az is 
megnőhet.  Mindezek alapján a következő csoportokba soroljuk a szcenáriókat a tranzakciós 
költség szempontjából: 

Alacsony költség: S-ENER 

Közepes költség: S-KTGV; 
S-TBCS, S-ENLT, S-VILL 

Magas költség: S-DIJK (S-KTD)  

A t�kepiacok szerepe 

Az elhárítási költségfüggvényeket olyan feltevés mellett határoztuk meg, hogy az egyes 
ágazatok jövedelmezőségüktől és kockázati szintjüktől függetlenül ugyanolyan feltételek 
mellett juthatnak tőkéhez34. A valóságban ez nincs így, hiszen a veszteséges, vagy magas 
kockázatúnak ítélt vállalatok magasabb kamat mellett vehetnek fel hitelt, így számukra az 
elhárítási költség magasabb, mint a prosperáló vállalatoknál.  Az ilyen vállalatok vezetői 
magasabb tőkeköltséggel számolnak, mint az általunk alkalmazott 12,5%.  Ebből az is 
következik, hogy a valóságban az ilyen ágazatoknál a választott elhárítás a magasabb 
költségek miatt alacsonyabb (ha minden más tényezőtől eltekintünk), mint amit a modellünk 
számít.  A tőkehiányos és magas tőkeköltségű vállalatoknál indokolt lehet a visszahagyás-
díjkedvezmény intézménye, de csak akkor, ha a tőkéhez jutást inkább a tőke és pénzpiacok 
tökéletlen volta akadályozza, mint a vállalat rossz üzleti pozíciója.  Azt nagyon helyesen 
próbálja is a tervezet elkerülni, hogy a csődközeli cégek támogatásban részesüljenek, 
elkerülendő így a ktd bevételek elherdálását. Ugyanakkor megfontolásra érdemes, hogy vajon 
a jó tőkeellátottságú cégeket érdemes-e a díjkedvezmény révén támogatni, elvonva az 
erőforrásokat más fontos közösségi projektektől, vagy egyéb adók csökkentési lehetőségétől.  
A magántőke "odamegy" ahol a legnagyobb megtérülést biztosítja; a probléma ott jelentkezik, 
hogy a megtérülési számításokban nem veszik figyelembe az okozott külső költségeket.  Ezért 
is javasoljuk általában a beruházási döntéseket eltorzító támogatások helyett a megfelelő 
árszignál - a határkárral összhangban álló ltd ráta - alkalmazását együtt azzal, hogy a cégek 
pénzügyi terhein a marginális ösztönzők torzítása nélkül kell könnyíteni.  Hozzá kell azonban 
tenni, hogy amennyiben a tőkeellátottság alapján differenciálnak a vállalatok között, akkor az 
egyrészt versenysemlegességi problémákat vethet fel, másrészt meg kell oldani a 
differenciálás gyakorlati kivitelezését, pl. konzisztens és indokolható kritériumrendszer 
létrehozását, s ez nehéz feladat lesz.  Meg kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy a modellezési 
eredmények szerint visszahagyás nélkül is jelentős emisszió csökkenések várhatóak az ltd 
hatására, így megfontolandó lehet a gordiuszi csomó átvágása a bevételek más célú 
felhasználásával.  Ezzel a támogatási rendszer várhatóan nagy adminisztrációs költségei és 
egyéb - előre még csak részben látható - nehézségei is (lásd alább) kiküszöbölhetőek. 
 
Ahogy azt már említettük, a pénzügyi kockázathoz hasonló hatása van a gazdasági-politikai 
környezet bizonytalanságának.  Ha például a vállalatvezető úgy ítéli meg, hogy a politikai 
döntéshozók a levegőterhelési díj mértékét nem kiszámítható módon, tetszésük szerint 
megváltoztathatják, akkor az emeli a környezetvédelmi beruházások kockázatát.  Ezért fontos, 

                                                           
34 Ez a feltételezés különösen a nagy állandó költséget igényl¹ beruházások esetén játszik fontos szerepet. 
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hogy az ltd mértéke változásának szabályai rögzítve legyenek (például rendszeres 
időközönként a termelői árindexhez történő igazítás). 
 
Megjegyezzük, hogy akár a beruházásra megcímkézett visszahagyást, akár a tisztán 
környezeti adó változatot tekintjük, a produktív beruházásokat (modernizálásokat) is, és 
nemcsak a környezetvédelmi beruházásokat ösztönzi az levegőterhelési díj.  Ez azonban csak 
akkor igaz, ha az ltd mértéke elég nagy ahhoz, hogy az új gazdasági környezetben már 
kifizetődő legyen egy olyan termelő jellegű beruházás, amely ltd nélkül még nem érte meg.  
Vagyis, ha ltd nélkül a projekt nettó jelenértéke negatív volt, az új szabályozó környezetben a 
modernizáláshoz kapcsolódó járulékos kibocsátás-csökkenés, illetve az ezáltal elkerülhető ltd 
fizetési kötelezettség, mint haszon jelenértéke esetlegesen elég lehet a küszöb átlépéséhez 
(zéró vagy pozitív nettó jelenérték eléréséhez).  Erre hosszú időtávon gondolkodó, kisebb 
diszkontrátával számoló vállalatok, illetve nagy ltd esetén van esély.   
 

Visszahagyás - díjkedvezmény 

 
Az ltd mint új adó további terheket jelent az ltd fizetési kötelezettség környezeti beruházásra 
történő visszahagyása esetén (díjkedvezmény) is, mert egyébként nem tervezett beruházást 
„kényszerít ki”.  Ugyanakkor a vállalatok terhei kisebbek, mintha csak a kedvezmény nélküli 
ltd-vel szembesülnének, mivel visszahagyás esetén általában35 „összességében” többet 
hárítanak el a szennyezőanyagokból, ezáltal csökkentve az adóalapot.  A terheket az is 
csökkenti, ha időt hagynak a vállalatoknak a felkészülésre.  Az ötéves időtartamra elosztott 
emelkedő ltd mérték kedvezőbb a privát szféra számára, mint a jelenleg tervezett hároméves 
bevezetés.  Ugyanakkor a költségvetés szempontjából a gyors bevezetés több bevételt jelent 
és a környezeti állapotban is korábban következik be a javulás.  A fokozatos bevezetés 
alternatívája lehet az adó teljes rátával történő bevezetése amellett, hogy több évvel előre 
bejelentik (lásd 7.2 fejezet).  
 
Problémásnak találjuk, hogy nincsenek - még nagyvonalakban sem – a produktív beruházások 
esetén (sem) a visszatérítés játékszabályai rögzítve.  Ez felveti a környezetvédelmi 
felügyelőségek önkényes döntéseinek veszélyét, régiónként eltérő, egymással inkonzisztens 
gyakorlat kialakulását.  Nehézség lehet például egy környezetbarátabb technológia megítélése 
is, ha az mégis nagyobb kibocsátást eredményez a gazdasági tevékenység bővítése miatt 
(például egy új technológiával bár kisebb fajlagos energiahasználattal, de felfuttatják a 
termelést – és így a kibocsátásokat is).  Olyan kérdések is felmerülhetnek, hogy pl. kaphat-e 
egy üzem díjkedvezményt a telephelyén felállítandó új környezetbarát módon termelő blokk 
esetén, ha még nem állítja le a régit?  Ha  most nem is vált ki régi szennyező technológiát, 
hosszú távon mégis a jó irányba tett ilyen lépésről van szó.   
 
A fenti esetekben az intézkedési tervben felállítandó célt a fajlagos termékkibocsátáshoz lehet 
esetleg kötni.  A produktív beruházások környezeti részedesének meghatározása – mint 
említettük – önkényes lépés, amelyet azonban országosan alkalmazható rendeletben és 
útmutatóban mielőbb meg kell tenni.  Ellenkező esetben az a nem várt és nem kívánatos 
következmény jelentkezhet, hogy az állam általános szándékain túllépő mértékben fog 
produktív beruházásokat támogatni (de ennek az ellenkezője is előfordulhat).  Ezzel 

                                                           
35 Elméleti elemzéseink szerint bizonyos elhárítási költségfüggvények esetén (sokáig lapos, majd hirtelen 
emelkedº) az is el»fordulhat, hogy díjkedvezmény esetén kevesebbet hárít el egy szennyez¼ mint ha csak 
fizetnie kellene az ltd-t. 
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eltorzíthatja a piacot, előnybe hozva olyan kisebb hozamú projekteket, amelyek esetleg 
környezeti szempontból sem költséghatékonyak.  A visszahagyás intézményén belül is 
érvényes, hogy a közpénzeket a legnagyobb hatékonyságú projektekre (beleértve a környezeti 
hasznokat is) kell elkölteni.  Egy játékszabály lehet, hogy produktív beruházások esetén a 
díjkedvezmény plafonja ne az ltd 92%-a legyen, hanem esetleg kevesebb: ha a beruházó egy 
alternatív (környezeti) technológiával olcsóbban el tudná hárítani a produktív beruházás 
melléktermékeként előrejelzett emissziócsökkenést.  Ez – de  bármilyen másik, a 
díjkedvezményt megalapozó rendszer – megköveteli majd az alkalmazó hatóságtól a 
szennyezés elhárítási technológiák és költségek alapos ismeretét.  Ezzel kapcsolatban 
ugyanakkor rengeteg kétely és buktató merül fel (lásd pl. 7.1 fejezet). 
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8 Összefoglalás 
 

8.1 A kutatás eredményei 
A ltd hatására a várakozásoknak megfelelően csökkennek az emissziók.  Legerőteljesebb 
hatást a kén-dioxid díj vált ki, itt egy egyszerű ltd az országos emissziókat kb. 35 %-kal 
csökkenti, a díjkedvezményes rendszerben viszont már 50 %-kal.  A nitrogén-oxid esetén a 
csökkenés mértéke 8 illetve 9,5 %, por esetén 20 és 23 %, szén-monoxid esetén viszont 
mindössze 1,3-1,6 %.  A megcélzott szennyezőkön kívül járulékos hatásként a szén-dioxid 
szennyezés is csökken, 12-15 %-kal.  A NOx, por és CO esetén az országos teljes emissziók 
ugyan csak kis mértékben, de az ltd hatálya alá tartozó emissziók (gazdálkodói pontforrások) 
a fenti arányoknál jelentősebben csökkennek.  A NOx és CO esetében a kibocsátás nagy része 
a közlekedésből származik, ennek a hányadnak (sőt a CO kibocsátás egészének) 
szabályozására az ltd alkalmatlan eszköz.  Por esetén pedig a háztartások jelentős szennyezők 
az ágazatokon kívül, márpedig a háztartások szintén nehezen szabályozható emissziós forrást 
jelentenek.  A por esetén eredményeink alulbecsülhetik a valóságban várható eredményeket 
annak köszönhetően, hogy az összes poremissziók körülbelül 35 %-a nem pirogén eredetű.  
 
Energiaadó esetén a fentieknél valamelyest alacsonyabb kibocsátás-csökkenés várható, míg 
energiaadó és ltd kombinációjakor nagyobb lesz az elhárítás. A nagy tüzelőberendezésekre 
vonatkozó 22/1998 KTM rendelet és az ltd együttes alkalmazása eredményezi a legnagyobb 
kibocsátás-csökkenést. 
 
Magyarország fenti szennyezőkből kibocsátott jelenlegi emissziói alatta maradnak 
nemzetközi vállalásainknak.  Az ltd ugyanakkor szigorodó szabályozás, pl. az EU által 
szorgalmazott országos emissziós határértékek esetén is megfelelően alacsony szintre képes 
csökkenteni az emissziókat.  Kén-dioxid kibocsátások esetén csak a díjkedvezményes ltd, míg 
NOx esetén a díjkedvezményt tartalmazó ltd sem elegendő a Magyarország számára várhatóan 
megjelenő emissziós határérték eléréséhez.  Ezen túlmenően az ltd elősegíti a Kiotói 
Jegyzőkönyvben foglalt vállalásaink betartását is a CO2 kibocsátások csökkenésén keresztül. 
 
Az ltd-ből beszedhető bevételek szcenáriótól függően – 1998-as árakon - 4,7 és 11,5 Mrd Ft 
körül alakulnak évente (mint éves egyenérték).  A sáv felső határán a díjkedvezményt nem 
tartalmazó ltd, kicsit alatta a díjkedvezményes ltd (a díjkedvezmény levonása nélkül), míg 
alsó határán a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó szigorú határértékek miatt kialakuló 
alacsony emissziós szint után beszedett ltd található.  Ez az összeg fiskális szemszögből nem 
túl nagy.  A három ktd együttesen modellezési eredményeink szerint 39,1 Mrd Ft bevételt 
generálna éves egyenértéken (a díjkedvezmény levonása után).  Ez az összeg azonban erősen 
ingadozna az első években.  Eleinte kisebb a díjtétel és nagy az átlagos díjkedvezmény, 
később pedig ugyan a díjak magasak lesznek, de addigra az emissziók csökkennek.  Éppen 
ezért nem lehet stabil, megbízható bevételi forrásnak tekinteni a ktd-t annak első néhány 
évében, s ezért adóreform bevételi oldalán csak körültekintéssel hasznosítható.  Ezzel 
szemben az energiaadó kiválóan alkalmas adóreform megvalósítására, a bevételek stabil és 
magas (kb. 120 Mrd Ft/év) volta miatt. 
 
Az ltd terheit többféle mérőszám alapján próbáltuk becsülni.  Az egyik ilyen mérőszám az 
„egyenértékű változás” (equivalent variation), ami a jelenbeli fogyasztás és a jövőbeli 
fogyasztást biztosító beruházás változásának az összegéből áll.  Az egyszerű ltd esetén ennek 
nagyága 11-12 Mrd Ft évente, díjkedvezményes ltd-nél kb. 20 Mrd Ft, a teljes ktd 
„csomagnál” már 26 Mrd Ft.  Energiaadó esetén 7 Mrd Ft/év, energiaadó és ltd együttes 
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alkalmazásak or pedig kb. 26 Mrd Ft/év.  A nagy tüzelőberendezések határértékeinek ltd-vel 
kiegészített szabályozása a legdrágább szabályozás, költsége kb. 78 Mrd Ft/év. 
 
A költségekkel szemben természetesen hasznok is jelentkeznek, a tisztább környezet 
formájában.  Ennek monetáris nagyságára is becslést adtunk.  A levegőterhelési díj 
szabályozás mikéntjétől és az alkalmazott haszonbecslési módszertantól függően a hasznok 
21 és 433 Mrd Ft/év értékek között változnak.  A nettó haszon, vagyis a hasznok és költségek 
(egyenértékű változás abszolútértékének) különbsége 8 és 432 Mrd Ft/év között alakul.  
Legvalószínűbbnek a 40–50 Mrd Ft körüli éves nettó hasznot tartjuk.  Az 50 Mrd forintos 
érték a díjkedvezményes ltd esetén, míg a 40 Mrd Ft az ltd bevételek egyéb felhasználása 
esetén alakulna ki.  A teljes környezetterhelési díj csomag nettó haszna ennél magasabb lehet, 
de sajnos a víz és talaj minőség javulásának monetáris értékére nem rendelkezünk 
becslésekkel. 
 
Egy másik, az ltd hasznait összegző mérőszám az életminőség mutatója, mely a lakosság 
fogyasztásának, szabadidejének és a környezeti (levegő-) minőségnek az együttes változását 
mutatja, vagyis a költségeket és hasznokat egyaránt magában foglalja.  A legnagyobb 
haszonnal az energiaadó és az ltd együttes bevezetése kecsegtet, míg a nagy 
tüzelőberendezésekre vonatkozó emissziós határértékek és az ltd együttes alkalmazása a 
legkevésbé vonzó szcenárió.  A többi forgatókönyv nagyjából egyenértékű.  A teljes ktd 
életminőségbeli következményei monetáris talaj- és vízminőség értékelések hiányában 
ugyanakkor nem ismeretesek számunkra.  
 
A háztartások fogyasztással mért helyzete azokban a szcenáriókban javult, amelyekben a 
befolyó környezeti (vagy energia) adó bevételeket a munkáltatói TB járulék csökkentésére 
használják.  Kiderült továbbá, hogy az inaktív háztartások helyzete kevéssé függ a 
szabályozási szcenáriótól, míg az aktív, kereső háztartások élénkebben reagálnak a 
szabályozás változására.  Ennek oka abban keresendő, hogy az aktív háztartások erősen 
függenek a munkaerő adóztatásától, de az egyes háztartás típusok által fogyasztott javak 
összetétele is szereppel bírhat. 
 
Az ltd éves egyenértéken 110 és 3700 millió Ft közötti levegőtisztaság-védelmi beruházást36 
indukál szcenáriótól függően, utóbbi érték díjkedvezmény esetén értendő. Ez az összeg a 
szigorúan gazdasági szempontból improduktív beruházás, csak és kizárólag környezetvédelmi 
célokat szolgál.  Ehhez jönnek még a produktív, de egyben levegő-tisztaság védelmet is 
szolgáló beruházások (pl. energia-takarékossági projektek) és a beruházásként nehezen 
elszámolható költségek, úgy mint a tényezőhelyettesítés, tüzelőanyag helyettesítés.  A 
beruházások szinte teljes egészében magántőkéből készülnek és jelentős részük a villamos-
energia iparban valósul meg. 
 
Az ltd-nek csekély inflációs hatása van, az inflációs nyomás éves szinte kb. 0,05 %.  A három 
környezeti elemre kiterjedő ktd inflációs nyomása 0,25 % körül van, az energiaadó pedig 0,6 
% fölötti inflációs hatással jár együtt. 
 
A megnövekedett termelési költségek miatt a versenyképesség enyhén csökken.  Ezt jelzi, 
hogy minden szcenárióban csökken valamelyest az export.  A legerőteljesebb export-
gyengülés az energiaadót magában foglaló szcenáriókban figyelhető meg, a 
környezetterhelési díj forgatókönyvekben az export-visszaesés kisebb, mint egy százalék.  Az 
exporttal együtt annál kisebb mértékben az import is csökken. 
                                                           
36 Beleértve a fenntartási és karbantartási költségeket. 
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Mivel a szennyezések nagyrészt energiafelhasználáshoz kapcsolódnak, ezért az ltd egyben 
energiatakarékosságra és a tüzelőanyagok közötti átváltásra is ösztönöz.  A szénfelhasználás 
általában csökken, a földgáz felhasználás pedig nő, miközben a villamos energia és az 
olajtermékek használata enyhén csökken.  Az ltd különböző formái 2,2-2,5 %-os 
energiafelhasználás-csökkenéssel járnak együtt, míg az energiaadó 5-7 %-os csökkenést 
eredményez. 
 
Ami az ágazatokra gyakorolt hatásokat illeti, azt elsősorban az ágazat nyereségességének 
változásán mértük le.  A levegőterhelési díj bevezetése következtében a szénbányászat 
termelése drasztikusan csökken ugyan, „nyereségében” viszont pozitív változás áll be 
annyiban, hogy vesztesége csökken.  A leghátrányosabban érintett, a nemzetgazdasági 
szempontjából jelentős ágazatok a következők: építőanyag gyártás, vegyipar, szállítás, 
kohászat és gépipar.  A villamos energia termelés is hátrányosan érintett, de nem olyan nagy 
mértékben, mint az előbb felsorolt iparágak.  Ennek oka az, hogy tovább tudja hárítani az adó 
nagy részét az árakban és nem kell versenyezni importált, adómentes villamos energiával. 
 
A bevételek levegőterhelési díj esetén dominánsan (kb. 70 %-ban) a villamos energia iparból 
származnak, de jelentős fizető még a vaskohászat és az olajfinomítás is.  Energiaadó esetén a 
díjfizetés arányosabban megoszlik a szektorok között. 
 
A levegőterhelési díj hatálya alá tartozó emissziók nagy részben az erőművi szektortól 
származnak.  A legnagyobb környezeti állapot javulás ezért az ország azon régióiban várható, 
ahol nagy az erőműi szennyezés, így leginkább a Közép-Dunántúlon és Észak-
Magyarországon, valamint valamelyest a közép-magyarországi régióban.  Ami a terhek 
eloszlását illeti, az már nem ennyire könnyen behatárolható, hiszen az erőművek piaci alapon 
nem kötődnek szorosan ahhoz a régióhoz, ahol találhatók, ráadásul a jelenlegi villamos 
energia árszabályozás tág teret hagy a környezetvédelmi költségek érvényesítésének a 
termelői árban, maga a villamos energia szektor éppen ezért, ahogy arra már korábban is 
utaltunk, nem tartozik a leghátrányosabban érintett ágazatok közé. 
 
Mivel a 22/1998 KTM rendelet moratóriumi idejének lejárta után a levegőterhelési díj 
jelenlegi formájában pótlólagosan viszonylag csekély hasznokat generál, felmerül a kérdés, 
hogy megéri-e bevezetni a levegőterhelési díjat és ha igen, milyen mértékkel és milyen 
struktúrában.  Mint bevételképző adó valószínűleg nem, de mint egy racionális erőforrás 
felhasználást ösztönző, árkorrekciós adó – a szennyező fizet elvvel összhangban - igen.  
Amennyiben az erőművi szektor a társadalmilag optimális szinten túl hárít el (túl nagy 
határköltséggel a megelőzött kár határhasznához viszonyítva) a rendelet hatására, akkor 
kedvezményben lehet részesíteni. 
 
A levegőterhelési díj jelentős terheket ró a hatóságokra, leginkább a környezetvédelmi 
felügyelőségekre. Egyrészt a szennyezések nyilvántartását, ellenőrzését az eddiginél 
magasabb színvonalon, nagyobb erőforrások igénybevételével kell megoldani (erre ltd nélkül 
is nagy szükség volna), másrészt pedig a díjkedvezmény megítéléséhez nagyfokú 
szakértelemre van szükség, amely csak drágán megszerezhető.  Úgy gondoljuk, hogy a 
díjkedvezményes levegőterhelési díjhoz kapcsolódó tranzakciós költségek jóval magasabbak, 
mint a díjkedvezmény nélküli levegőterhelési díj tranzakciós költségei.  Bár a feladat maga 
nagy, úgy véljük, hogy a levegőterhelési díj bevételek 8 %-a kellő fedezetet biztosít a 
végrehajtására.  Ezek a bevételek ugyanakkor egyenetlenül folynak be, ezért szükséges lehet 
az egyes évek finanszírozási hiányának vagy többletének menedzselésére. 
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A makroökonómiai modellezéstől függetlenül megvizsgáltuk, hogy a vállalatok szemszögéből 
milyen hatással járnak a különböző levegőterhelési díj alternatívák.  Legfőbb 
következtetéseink a következők voltak: 
 
• Amennyiben a vállalatok stabil, alacsony kockázatú szabályozásnak gondolják a 

levegőterhelési díjat, akkor hajlandóak többet beruházni szennyezés-elhárításba. 
• A beruházási célú díjkedvezmény megemelheti a vállalat számára optimális elhárítás 

nagyságát. A díjkedvezmény időhosszának szűkítése a beruházások visszaesésével járhat 
együtt. 

• A késleltetett, de teljes összegű levegőterhelési díj bevezetés a vállalatok számára 
előnyösebb az azonnali, díjkedvezménnyel párosuló bevezetésnél.  Társadalmi 
szempontból a magas összegű levegőterhelési díjat késleltetve, díjkedvezmény nélkül, az 
alacsony levegőterhelési díjat azonnal, de díjkedvezménnyel érdemes bevezetni. 

• A díjkedvezmény (szennyező-anyagonkénti, telephelyenkénti) címkézése közgazdasági és 
környezetvédelmi szempontból egyaránt hátrányos. 

• Úgyszintén előnytelen a díjkedvezmény felhasználásának időbeli megkötése, vagyis ha 
előírják, hogy adott évi díjkedvezmény csak adott évi beruházásra használható fel. 

 

8.2 Javaslataink 
 
• Az externális kárbecslések alapján megfontolandónak tartjuk a díjtételek károkhoz való 

igazítását.  Ezt legalább arányaiban meg kellene tenni, ha nem is abszolút értékben.  
Különösen a por esetében találtunk aránytalanságot – a többi díjtételnél az okozott 
károkhoz képest jóval alacsonyabb a por díja.  Ellenkező esetben a díjkedvezmény 
szennyezők közötti mozgatásának a lehetősége - amely egyébként visszahagyási rendszer 
üdvözlendő sajátja - eltorzítja az elhárítási döntéseket a károsabb szennyezők elhárításától 
a kevésbé károsak felé. 

• Javasoljuk olyan pénzügyi kedvezményrendszer kidolgozását, amely esetén a vállalatok 
pénzügyi terhei úgy csökkennek, hogy közben az adó marginális ösztönző szerepe (egy 
további szennyezőegység elhárítása esetén elért privát haszon) ne változzon.  Ezt sem az 
ltd ráta kétlépcsős differenciálása, sem a díjkedvezmény jelenlegi formája nem biztosítja.  
Egy ilyen rendszer lehetővé tenné a díjtételek emelését (károkhoz igazítását) úgy, hogy a 
vállalatok ltd fizetési terhei ne nőjenek jelentősen. 

• A jelenlegi szabályozási tervvel egyetértve mi is azt javasoljuk, hogy ne címkézzék a 
díjkedvezményt szennyezőanyagonként.  A szennyező-anyagonkénti címkézés esetleg 
csak akkor lehet indokolt, ha az egyes szennyező-anyagok díjtételei nem arányosak az 
általuk okozott kárral (ilyenkor is sokkal jobb azonban a hatékonytalanságot az arányok 
kiigazításával megszüntetni).  Továbbá a telephelyenkénti címkézés sem hatékony 
közgazdaságilag, ráadásul adminisztratív szempontból is nehezen nyomonkövethető. 

• A CO szennyezés problémáját ne a levegőterhelési díjjal, hanem más eszközökkel lehet 
érdemben megoldani.  A CO díj bevételképző eszköznek sem megfelelő, ráadásul a 
beszedési költségek tovább erodálnák az amúgy sem magas bevételeket.  Mivel helyi 
szennyező voltánál fogva lényeges a koncentrációja, ezért az emissziót másképpen 
szabályozó eszközre volna szükség a CO esetében. 

 
 
• A nem helyi hatású (regionális; pl. SO2, NOx) szennyezők esetében megfontolandó a 

szennyezőnként egységes, vagyis konstans (nem kétlépcsős) adókulcs alkalmazása 
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hatékonysági megfontolásból.  Ugyanakkor az I. veszélyességi fokozatba tartozó 
szennyezők esetén, valamint a CO esetén - ha marad az ltd által szabályozott körben - 
inkább a kétlépcsős rendszert javasoljuk, amelyben a második lépcső - a határérték feletti 
kibocsátások esetén fizetendő díjtétel - a helyi nagy potenciális határkárnak megfelelően 
igen magas.  Érdemes lehet áttekinteni a körbe tartozó anyagok listáját, és a kis 
volumenben kibocsátott anyagokat kiemelni a nagy fajlagos adminisztrációs költségek 
miatt. 

• Nem helyi szennyezők esetében, amennyiben a díjmérték a határkárral összhangban kerül 
megállapításra, nem indokolt, hogy határérték feletti szennyezés esetén a vállalatok még 
bírságot is fizessenek.  Ezért ebben az esetben a bírság-rendszer módosítását javasoljuk. 

• Amennyiben a nem helyi szennyezők esetében marad a határértéken alapuló és kétlépcsős 
ltd szabályozás, hatékonysági okokból megfontolásra javasoljuk egy olyan rendszer 
létrehozását, amelyben az emissziós jogokkal a vállalatoknak kereskedni lehet. Így 
miközben az egyedi kibocsátások rugalmasan alakulnak, a kereskedelmi rendszerrel 
lefedett „buborékban” az emissziók összege nem nő. 

• Az eredmények azt sugallják, hogy a levegőterhelési díj bevételek adóreform jellegű 
felhasználása nem biztosít egyértelmű nettó haszonnövekedést az egyéb levegőterhelési 
díj bevétel-felhasználásokkal szemben, sőt a bevételek környezetvédelmi beruházásra 
történő címkézése még némileg nagyobb nettó hasznot is eredményez.  Ugyanakkor ha a 
döntéshozók a kis társadalmi költségű, de megközelítően hasonló nettó hasznú (de kisebb 
környezeti hasznú) szabályozást részesítik előnyben, akkor a címkézetlen ltd bevétel 
felhasználási szabályozás vonzóbb lehet. 

• Lényeges szempont, hogy a szabályozás kiszámítható és stabil legyen, csak ebben az 
esetben vált ugyanis ki jelentős szennyezés-elhárítást.  A kiszámíthatóság egyik 
kulcseleme a díjtételek változtatási, indexálási szabályainak a (például a termelői 
árindexhez való) rögzítése. 

• Amennyiben él a szabályozás a díjkedvezmény lehetőségével, akkor azt a beruházási 
összeg erejéig egy bizonyos számú éven keresztül attól függetlenül biztosítani kell a 
beruházók számára, hogy azok mikor készülnek el a beruházással, egyébként jelentősen 
romolhat a szabályozás hatékonysága.  Ettől a rugalmas szabálytól csak akkor érdemes 
eltérni, ha a bevételképzés valamilyen jól indokolható ok miatt prioritást élvez.  A 
díjkedvezmény és a beruházások ütemezése eltérhet egymástól, a kettő közötti átjárást egy 
letéti rendszerrel lehet megteremteni. 

• Azt tanácsoljuk továbbá, hogy a visszahagyás feltételeiről időben jelenjék meg egy 
eljárási útmutatóval ellátott rendelet, hogy az érintettek (mind a gazdasági szereplők, mind 
a hatóságok) időben felkészülhessenek és optimális döntéseket hozhassanak.  A 
feltételeket országosan egységesen kell alkalmazni (kivéve esetleg regiófejlesztés-politikai 
célok esetén), egyébként azok inkonzisztens, önkényes és alacsony hatékonyságú hatósági 
döntéseket eredményezhetnek.  Különösen a produktív (nemcsak környezetvédelmet 
szolgáló) beruházások díjkedvezményre való jogosultságának a feltételeit kell tisztázni. 

• Amennyiben a (teljes) levegőterhelési díjat (és általában a környezetterhelési díjat) a 
vállalatok költségként elszámolhatják, akkor a dupla költség-elszámolás elkerülése végett 
figyelni kell arra, hogy a díjkedvezményből megvalósított szennyezés-elhárítást már ne 
tudják költségként elszámolni.  Természetesen a szennyezés-elhárítás díjkedvezményen 
felüli része továbbra is költségnek számít.  Egyenértékű és egyszerűbb megoldás, ha csak 
a nettó díjfizetési kötelezettség vonható le költségként, együtt azzal, hogy ekkor már a 
teljes beruházás után számolható amortizáció. 

• A levegőterhelési díj nettó hasznára viszonylag jó közelítésű becslést tudtunk adni.  
Azonban megfelelő minőségű és átfogó magyarországi kutatások hiányában ez is külföldi 
adatok (korrigált) transzferálásával történt.  A víz- és talajterhelési díj monetáris 
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hasznairól szóló becslések teljes hiányában viszont a környezetterhelési díj tervezet 
egészének a nettó hasznát nem tudtuk megbecsülni.  Célszerű lenne egy olyan 
magyarországi haszonbecslést elvégezni, amelyik a levegő, víz- és talajminőség-javulás 
pénzben kifejezett értékét eredményezi.  Ez a ktd-n kívül nagyon sok jövőbeni 
környezetpolitikai intézkedés értékeléséhez is elengedhetetlenül szükséges. 

• A környezetterhelési díj javaslatban szóba került a határérték alatti és feletti szennyezések 
esetén eltérő díjtételek alkalmazása.  Egy ilyen szabályozás számszerűsített értékeléséhez 
egy vállalati szintű statisztikai-ökonometriai elemzés nyújthat felvilágosítást, ezért 
javasoljuk annak megvalósítását. 



 85

9 Irodalomjegyzék 
 
“Proposal for a Council Directive Introducing A Tax On Carbon Dioxide Emissions And Energy” 
(COM(92) 226 final) EU Proposal. 

A Kormány 1107/1999 (X.8) Korm. határozata a 2010-ig terjed½ energiatakarékossági és 
energiahatékonyság-növelési stratégiáról 

Amann M. et al: Emission reduction scenarios to control acidification, eutrophication and ground-level 
ozone in Europe. IIASA. November 1998. http://www.iiasa.ac.at/~rains/tfiam22.html 

Baumol, W. J.  ”Toward Enhancement of Contribution of theory to environmental Policy”.  
Environmental and Resource Economics, 1, pp333-52, 1991. 

Baumol, W. J. and Oates, W. E.  ”The theory of Environmental Policy”. Cambridge University Press, 
1998. 

Bluffstone, Randall and Bruce A. Larson: Controlling Pollution in Transition Economies. Theories 
and Methods. Edward Elgar. 1997. 

Bluffstone, Randall: Személyes kommunikáció.  1999. szeptember. 

Bovenberg, A. Lans, and Lawrence H. Goulder.  “Optimal Environmental Taxation in the Presence of 
Other Taxes: General Equilibrium Analyses”.  American Economic Review, Vol. 86, No.4.  
September 1996. 

Bovenberg, A. Lans, and Ruud A. De Mooij.  “Environmental Levies and Distortionary Taxation".  
American Economic Review, Vol. 84, No. 4. pp. 1085-1089.  September 1994. 

Bozó László szennyezés-terjedési modellezési munkája. 1999. 

Bromley, D. W. “The Handbook of Environmental Economics”. Blackwell, 1995. 

Capros, P., Georgakopoulos, T., Regemorter, D. Van, Proost, S., Conrad, K.,  Schmidt, T., Smeers, Y., 
Ladoux, N., Vielle, M., McGregor, P.  “GEM-E3  Computable General Equilibrium Model for 
studying Economy-Energy-Environment Interactions”.  The EC DG XII, Brussels.  September 1995. 

Coase, R. “The Problem of social Cost“. Journal of Law and Economics, 1960. 

Ekins, Paul and Stefan Speck: Competitiveness and Exemptions from Environmental Taxes in Europe. 
in: Environmental and Resource Economics 13 (June 1999) 369-396. o. 

Élet és tudomány 1994/14 Erdeink leveg¾je 

Endres, A. “Environmental Economics”. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994. 

Endres, A. “Környezetgazdaságtan” Távoktatási Universitas Alapítvány, Budapest, 1997.  

Environment-Based Energy Taxation in the Nordic Countries, Helsinki, 1997 

European Commission dokumentumok (http://europa.eu.int/comm) 

Externalities of Energy European Commission Directorate-General XII Science, Research and 
Development 1995. 

Feenberg and Mill (1980): Measuring the Benefits of Water Pollution Abatement New York: Academic 
Press 

G-10 jel¿ OKKFT program keretében végzett kutatások Bp. 1990 

Goulder, L.H, ‘Environmental Taxation in a Second-Best World’, in: Folmer, H. and T. Tietenberg 
(1997), The International Yearbook of Environmental and Resource Economics 1997/1998, pp. 28-
55. Edward Elgar Publishing ltd, 1997 

Goulder, Lawrence H.  “Environmental Taxation and the Double Dividend: A Reader’s Guide”.  
Department of Economics, Stanford University, Stanford, 1996. 



 86

Heck, W.W., O.C.Taylor, R.Adams, G.Bingham, J.Miller, E.Preston and L.Weinstein (1982): 
Assessment of crop loss from ozone. Journal of the Air Pollution Control Association, 32(4), 353-61 

Jakucs (1988): Ecological approach to forest decay in Hungary Ambio 17: 267-274 

Kaderják P., Szekeres Sz: Költség-haszon elemzés a kármentesítési gyakorlatban. HIID Hungary 
Environmental Economics Policy Program 1998 

Kaderják Péter (1995) Valuing Heath Related Benefits From Air Quality Improvement in Hungary.  
HIID, Hungary Environmental Economics Policy Program 

Kaderják Péter (1996) An Estimation on the External Damages Caused by Air Pollution of the Power 
Sector in Hungary (draft) HIID, Hungary Environmental Economics Policy Program 

Kaderják Péter: A környezetterhelési díj koncepció társadalmi vitáján felmerült egyes kérdésekhez. 
HIID Budapest. 1998. 

Kaderják Péter.  “A légszennyezésre bevezetendÀ környezetterhelési díj gazdasági hatásvizsgálata”.  
Budapest.  1996. 

KKA Fejlesztési KeretbÁl támogatott pályázatok adatai 1996-1999 altémánként, Környezetvédelmi 
Fejlesztési Intézet, 1999 

Környezetgazdálkodási kutatások 7. 140.o. 

Környezetvédelmi adóztatás az Európai Unió országaiban 500/1998-1 (3705), Országos MÂszaki 
Információs Központ és Könyvtár 

Krupnik, A., Harrison, K., Nickell, E. and Toman, M., (1994) The Benefits of Ambient Air Quality 
Improvements in Central and Eastern Europe: A Preliminary Assessment. Resources for the Future, 
Discussion Paper ENR93-19, Washington, D.C. (1994) 

KSH: Környezetstatisztikai adatok. 1996 

KSH: Környezetstatisztikai adatok. 1997 

KSH: Statisztikai évkönyv. 1998. 

Lenár György: A kocsánytalantölgy-pusztulás eddigi tapasztalatai a Zempléni-hegységben (1978-
1992) 

MAKK. Az ökológiai adórendszer megalapozása.  Tanulmány a KTM számára. 1998. 

McCoy, D. “Reflections on the Double dividend Debate” in O’Riordan, “Ecotaxation”. 

Morris et al. (1997) tanulmánya a FEIM-modellrÃl, magyarul is elérhetÄ a MAKK-ban. 

Morris, Glenn, Zalai E., Révész T.és Fucskó J  “Integrating Environmental Taxes with Fiscal Reform 
in Hungary”   Environment and Development Economics, 4.4 pp 537-564, October, 1994 

Norwegian Green Budget Reform Committee. “Policies for a Better Environment and Employment. 
The Norwegian Experience”.  Norwegian Green Budget Reform Committee. Oslo, 1996. 

O’Riordan, T.  “Ecotaxation”.  Earthscan. 1997. 

ÖKO Rt. velünk párhuzamosan dolgozó kutatócsoportjának a számítási eredményei 

Pearce, D. W. and Markandya (1989) Enviromental Policy Benefits: Monetary Valuation (Paris: 
OECD) 

Pezzey, J. (1991) Impacts of Greenhouse Gas Control Strategies on UK Competitiveness, Department 
of Trade and Industry. London: HMSO. 

Powell, John, Péter Kaderják and Frank Verkoijen Empirical Benefit Estimates for Improving Air 
Qulity in Hungary 1997 Economics for environmetal policy in Transition Economies, Edward Elgar 
1997. 



 87

“Proposal for a Council Directive Introducing A Tax On Carbon Dioxide Emissions And Energy” 
(COM(92) 226 final) EU Proposal. 

Révész, T.  A HUGE modell 1998. évi adatbázisának elÅállítása. Budapest. Gazdasági Minisztérium, 
1999. május 

Révész, T., Zalai E., Pataki A.  A HUGE modell. Budapest. Gazdasági Minisztérium, 1999. május 

Révész, T.  Ph.D. Dolgozat. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 1998. 

Schleigelmilch, Kai. Ed. “Green Budget Reform”.  (Proceedings of  a conference held in Bled, 
Slovenia, April, 1997)  Springer, 1998.  Ebben: Branlund, R. “Green Tax reform". 

Sheila A. Martin számos ilyen vizsgálatról tesz említést. Desvousges, W.H., F.R. Johnson, H.S. 
Banzhaf: Environmamental Policy Analysis with Limited Information Edward Elgar1998 Chapter 6. 

Shin, E., R. Gregory, M. Hufschmidt, Yok-Shin Lee, J. E. Nickum and C. Umetsu (1992) Economic 
Valuation of the Urban Enviroment: with Emphasis on Asian and Non-Productivity Approaches 
Washington, D.C.: Urban Development Division, World Bank 

Sleszinsky, Jerzy:  Személyes információ-szolgáltatás a lengyel emissziós adózás helyzetérÆl.  1999.  

Sommerville, M.C., S.E. Spruill, J.O. Rawlings and V.M.Lesser (1989): Impact of Ozone and Sulphur 
Dioxide on the Yield of Agricultural Crops, North Carolina Agricultural Research Service Technical 
Bulletin 292 

Sourcebook on Economic Instruments for Environmental Policy, Central and Eastern Europe, The 
regional Environmental Center, 1999 

Tajthy Tihamér: A 22/1998 KTM rendelet határértékeinek betartásáról szóló szakértÇi becslés. 1999. 
szeptember. 

Tajthy Tihamér: Az önbevallások megbízhatatlanságáról.  Feljegyzés Temesi Éva, Környezetvédelmi 
Minisztérium részére, 1996 

Tajthy Tihamér: CO kibocsátás alakulása. 1999. 

Az 1998-as emissziós adatbázis és az elhérítási költségfüggvények az alábbi Tajthy munkák 
metodológiájával készült: 

Tajthy, Tihamér and Éva Tar.  “Pollution Abatement Cost Functions for Three Air Pollutants in 
Twenty Six Sectors of the Hungarian Economy”.   Prepared for the Harvard Institute for International 
Development.  Budapest, Hungary.  June, 1997. 

Tajthy, Tihamér.  “Data Services and Estimation of Emissions to the HIID/Hungary Project, Tables”.  
Prepared for the Harvard Institute for International Development.  Budapest, Hungary.  December 10, 
1996. 

Tajthy, Tihamér.  “Results of an Algorithm for Estimating Sector Pollution Abatement Supply in 
Hungary”.   Prepared for the Harvard Institute for International Development.  Budapest, Hungary.  
December 19, 1996. 

Tajthy, Tihamér. “Baseline Emissions Estimates for Twenty Six Industrial Sectors and Households in 
Hungary: Final Tables.”  October, 1996. HIID Hungary 

Tajthy, Tihamér.. “Data Services and Estimation of Emissions and Cost Functions for Reduction in 
Pollutant Emissions Connected with the Fuel Consumption of the Different Sectors.”  August, 1996. 
HIID Hungary 

Varian, Hal R.: Mikroökonómia középfokon. KJK 1991. 

Várnai, M.  “Taxation of Energy Commodities: The Example Of Denmark, Finland, the Netherlands, 
Norway and Sweden in 1996”. Harvard Institute for International Development.  Budapest, Hungary.  
September, 1997. 

Willis K. G. and Corkindale J. T.  “Environmental Valuation”. CAB International, 1995. 



 88

Wolfram Krewitt, Thomas Heck, Alfred Trukenmüller, Rainer Friedrich Enviromental damage costs 
from fossil electricity generation in Germany and Europe (1998) 

www.british.dgtip.de/technology/99i5004.htm 

www.bundesfinanzministerium.de 

www.dep.no/mol/publ/1999climate_change 

www.mst.dk/facts/05000000.htm 

www.nberws.nber.org/papersbyprog/PE.html 

www.nop.nl/change/change43/n43p5.htm 

www.si.es/eng/esverige/environ.html 

 
Zalai, ErnÈ.  “Computable General Equilibrium Modeling and Application to Economies in 
Transition.”  Centre for Economic Reform and Transformation, School of Management, Heriot-Watt 
University.  Edinburgh, UK.  Discussion Paper No: CERT 98/4. 1998. 
 
Zalai, Ernö."The General Equilibrium Modeling Approach".  Draft.  September, 1997. HIID Hungary 
 
Zalai, ErnÉ and Tamás Révész.. “Data Base for the CGE Model and Some Simulation Results.”  Draft.  
January 16, 1996. HIID Hungary 

Zalai, ErnÊ and Tamás Révész.“An Annotated Version of the Hungarian GAMS/CGE Model.”  Draft 
Report.  November, 1996. HIID Hungary 

Zalai, Ernö and Tamás Révész.“The Scope and Structure of the Hungarian CGE Model.”  Draft.  
January, 1996. HIID Hungary 

Zalai, E. et al. (1995).  “CGE Models for Economic Policy Analysis”.  Prepared 
for the V.ICCEES World Congress. Warsaw, Poland, August 1995. 
 

 

 



 89

10 MELLÉKLETEK  
 

10.1 A környezetterhelési díj természetér�l vállalati szemszögb�l 
 

10.1.1 Bevezetés 
 
Kutatásunk elsődleges célja a levegőterhelési díj makrogazdasági hatásainak a modellezése, 
elemzése volt. A döntéshozók számára azonban bizonyára hasznos lesz annak a bemutatása is, 
hogy az egyes szennyezők miként élik meg a díjat, és a levegőterhelési díj felépítésétől 
függően hogyan reagálnak arra.  Éppen ezért készítettünk egy olyan, a korábban bemutatott 
általános egyensúlyi modellnél egyszerűbb modellt, amelyik a racionális vállalatvezető 
fejével gondolkodik, s a levegőterhelési díj bevezetése miatt felmerülő költségeket 
minimalizálja.  Ez a modell általános jellegénél fogva természetesen alkalmas a vízterhelési és 
a talajterhelési díj vizsgálatára is, a modellezés során nyert következtetések megállják a 
helyüket általában a ktd jellegű emissziós adók/díjak esetében. 
 

10.1.2 A vállalati szint� modell felépítése 
 
A levegőterhelési díj peremfeltételeit egy Excel munkalapon adjuk meg. A munkalapon a 
következő beállításokkal lehet élni: 
• A levegőterhelési díj nagysága adott szennyezőanyag esetében. 
• A levegőterhelési díj bevezetésének kezdő időpontja (ez különösen akkor érdekes, ha nem 

rögtön, hanem egy türelmi idő eltelte után kell először környezetterhelési díjat fizetni) és a 
díj élethossza (ez utóbbi végtelennek is beállítható). 

• A bevezetés jellege, vagyis annak meghatározása, hogy a teljes díjnagyságot hány év alatt 
és milyen fokozatokkal érik el. 

• A díjkedvezmény (visszahagyás, visszatérítés) megléte és körülményei.  Itt meg lehet adni 
a díjkedvezmény nagyságát (százalékos formában), időtartamát és azt, hogy a 
visszatérítést milyen formában határolja be a beruházás nagysága és időzítése.  
Opcionálisan választani lehet azt, hogy a visszatérítés csak a beruházás elkészültéig járjon, 
de azt is, hogy egy meghatározott számú éven keresztül, függetlenül attól, hogy mikorra 
készül el a beruházás. 

• A telephely/vállalat elhárítási határköltség-függvénye (monoton növekvő határköltség- 
görbe) 

• A döntésnél felhasznált diszkontláb, melyet a jövőbeli pénzáramlások jelenértékre 
számításához használunk. 

• A ktd bevezetése előtti emissziós szint a vizsgált szennyezőanyagból. 
• A beruházás kezdési időpontja és hossza. 
 
A fenti adatok alapján a modell kiszámítja a vállalatot érő költségek összességét, jelenértékre 
hozza azokat, s a jelenértékre számított összes költséget minimalizálja.  A vállalat költségeit 
növeli a levegőterhelési díj, csökkenti azonban a díjkedvezmény.  Úgyszintén emeli a 
költségszintet a szennyezés-elhárítási beruházás.37  A futtatás során figyeltünk arra, hogy az 

                                                           
37 Kivéve, ha a szennyezés-elhárítási határköltséggörbe negatív tartományból indul, vagyis, amikor a 
szennyezés-elhárítás elsË egységei nettó hasznot hordoznak magukban (pl. az elért energia-megtakarítások 
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emisszió-elhárítás nagysága ne haladja meg az eredeti emisszió nagyságát és hogy a 
díjkedvezmény (nominál értéken) ne haladja meg a beruházási költség szintjét az erre a célra 
rendelkezésre álló időszak alatt. 
 

10.1.3 Forgatókönyvek vizsgálata 

10.1.3.1 Alapeset 
A diszkontláb a pénzügyi szakirodalom szerint a tőke alternatíva költsége (opportunity cost), 
vagyis a hasonló kockázatú, alternatívát jelentő tőkefelhasználás során elvárt hozam 
nagysága.  A diszkontláb mindenekelőtt függ a tőkefelhasználás (befektetés) kockázatától: 
magasabb kockázathoz magasabb diszkontláb tartozik.  Fontos szempont ezentúl, hogy 
melyek a tőkefelhasználás alternatívái: milyen más befektetési lehetőségei vannak a 
vállalatnak, s azokhoz milyen várható hozam társul, illetve gyenge tőkeellátottság esetén 
milyen feltételekkel juthat hitelhez a vállalat, vagyis mit nyerne akkor, ha nem venne fel 
hitelt.  Alacsony diszkontláb esetén alacsony kockázatúnak tartja a vezető a beruházást és 
viszonylag olcsó számára a tőke (olcsón jut hitelhez vagy jelentős olyan szabad eszköze van a 
vállalatnak, melyet nem tud magas hozamú befektetésekre felhasználni).  Magas diszkontláb 
ugyanakkor magasabb kockázatról és rosszabb tőkeellátottságról vall.  Egy elavult 
technológiával üzemelő, kedvezőtlen hitelpozícióban lévő, bizonytalan piaci kilátásokkal bíró 
üzem vezetője jóval magasabb diszkontlábat alkalmaz beruházásai értékeléséhez, mint egy 
nettó cash pozícióban lévő38, stabil piacra termelő, korszerű technológiával felszerelt üzem 
döntéshozói.  Természetesen egy vállalaton belül különböző projektekre azok kockázatától 
függően más és más diszkontlábat alkalmazhatnak.   
 
Különféle alakú határköltség-görbék esetében vizsgáltuk eltérő levegőterhelési díj mértékek 
és diszkontlábak hatását. A görbék kiválasztásánál figyeltünk arra, hogy azok kellőképpen 
sokszínűek legyenek, hogy a közöttük rejlő különbségeket érzékeltetni tudjuk.  Az egyes 
görbékre lehet úgy tekinteni, mint különböző vállalatok elhárítási lehetőségeire.  Az MC 
(marginal cost) az elhárítás teljes határköltségét fejezi ki, vagyis azt, amennyiből a következő 
egység szennyezést a vizsgált időszak teljes egészére el lehet hárítani: 
1. 21 += xMC  

2. 1002,0 2
2 −= xMC  

3. xMC 04,13 =  

 
Az egyes határköltség-görbéket koordináta-rendszerbe helyeztük (7. ábra).39  Az elhárítás 
legegyszerűbb esetben (mikor nincs díjkedvezmény) akkor következik be, amikor az éves 
határköltség eléri a levegőterhelési díj nagyságát, amit konstansként, vízszintes vonalnak 
lehetne ábrázolni.  Például egy 5 egységnyi levegőterhelési díj az 1. üzemet 48, a 2. üzemet 
valamivel 50 feletti, a 3. üzemet pedig közel 100 egységnyi szennyezés elhárítására 
ösztönözné. Természetesen figyelni kell arra, hogy a költség és a levegőterhelési díj 
mértékegysége azonos legyen, pl. Ft/kg, beleeshetünk ugyanis abba a csapdába, hogy az 
évente jelentkező díjtételt és az egyszeri beruházási költséget próbáljuk összevetni, noha 
először ezeket közös mértékegységre kellene hozni (pl. a beruházási költség 

                                                                                                                                                                                     
miatt).  A gyakorlatban valószínÌtlen, hogy sok esetben elÍforduljon ez a helyzet (a 7. ábra MC2 görbéje ezt 
illusztrálja). 
38 A likvid eszközök nagysága hosszabb idÎ átlagában meghaladja a tartozások nagyságát. 
39 A valóságban a vállalati szintÏ szennyezés-elhárítási határköltség görbék sokkal inkább diszkrétek, lépcsÐs 
elrendezésÑek, az összefüggések ismertetése azonban könnyebb az ábrán látható folytonos görbék segítségével. 
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annualizálásával).40  Hangsúlyozni szeretnénk, hogy mi Excel modellünkben nem az alapján 
határoztuk meg az elhárítás mennyiségét, hogy a határköltség mikor lesz egyenlő a 
határhaszonnal, hanem az alapján, hogy a vállalat összes költsége mikor lesz minimális.  Míg 
a két metódus ugyanahhoz a végeredményhez vezet, az előbbi inkább az elméletet 
reprezentálja, az utóbbi pedig a vállalati döntéshozók gondolkodását. 
 
 
7. ábra A szennyezés-elhárítási határköltség-görbék grafikus ábrázolása 

 
 
A diszkontlábat és a levegőterhelési díj mértékét változtattuk, de minden egyéb körülményt 
változatlanul hagytunk a vizsgálatok során.  Feltételeztük, hogy az eredeti emisszió nagysága 
100 egység mindhárom esetben, a döntéshozók 25 éves időhorizonton gondolkodnak, a díjat 
három év alatt, a jelenlegi tervek szerint vezetik be (50 %, 80 %, 100 %), nincs visszatérítés, a 
beruházás az 1. év elején kezdődik és a 3. év végére fejeződik be (addig tehát fizetni kell az 
eredeti, magas emisszió utáni levegőterhelési díjat, s a három év alatt időben elosztva, 
folyamatosan jelentkezik a beruházási költség). Mindhárom esetben megvizsgáltuk 
ugyanakkor három különböző díjtétel (2, 3, 4 Ft/kg) és három diszkontláb (6%, 10% és 
14%)41 hatását. A vállalat optimális döntéseit tükröző eredményeket a 41. táblázatban 
foglaljuk össze. 

                                                           
40 Egy egyösszegÒ I beruházási költség megfelel egy I*r folyamatosan jelentkezÓ éves kiadásnak, ahol r a 
diszkontláb. Hasonló módon az évente jelentkezÔ L levegÕterhelési díj egyenértékÖ egy L/r egyszeri 
leveg×terhelési díjjal, feltételezve, hogy a díjfizetés mögötti emisszió minden évben kibocsátásra kerül. 
41 Reáldiszkontlábról van szó, vagyis az infláció fölötti diszkontlábról.  Ma Magyarországon az állampapírok 
reálhozama kb. 3-5 %, a magyar állam külföldön kb. 7 %-os reálhozamot fizet hitelfelvétel esetén, a külföldi 
befektetØk pedig mÙködÚtÛke-befektetés esetén egyértelmÜen 10 % feletti reálhozamot várnak el. Az egyik hazai 
nagybank anonimitást kérÝ befektetési szakértÞje kérdésünkre azt válaszolta, hogy a bank 15 %-os reálhozam 
alatti várható megtérülésß külsà befektetésekkel nem foglalkozik, hacsak arra nincs más ok miatt (pl. piaci 
részarány megtartása) rákényszerülve. Bankon belüli, nyilvánvalóan alacsonyabb kockázatot magában hordozó 
befektetések esetén szóbajöhet a 15 %-osnál valamivel alacsonyabb diszkontláb is.  A fentiek alapján azt 
mondhatjuk, hogy egy vállalat befektetési lehetáségeinek mérlegelése során inkább alkalmazza a 10 vagy a 14 
%-os diszkontlábat, mint a 6 %-osat. 
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41. táblázat A szennyezés-csökkentés nagysága és költsége, valamint a díjfizetés 

nagysága alapesetben 
21 += xMC  levegâterhelési díj 

diszkontláb (%)  2 3 4 
elhárítás (%) 20,69 32,04 43,39 
elhárítási költség 228 514 916 

 
6 

környezetterhelési díj-fizetés 2008 2668 3099 
elhárítás (%) 13,90 21,85 29,80 
elhárítási költség 103 234 417 

 
10 

környezetterhelési díj-fizetés 1508 2105 2597 
elhárítás (%) 9,76 15,64 21,52 
elhárítási költség 52 119 213 

 
14 

környezetterhelési díj-fizetés 1167 1671 2120 

1002,0 2
2 −= xMC  levegãterhelési díj 

diszkontláb (%)  2 3 4 
elhárítás (%) 40,43 46,93 52,63 
elhárítási költség 32 196 397 

 
6 

környezetterhelési díj-fizetés 1609 2217 2725 
elhárítás (%) 35,99 41,14 45,72 
elhárítási költség -41 44 149 

 
10 

környezetterhelési díj-fizetés 1217 1724 2178 
elhárítás (%) 32,99 37,18 40,94 
elhárítási költség -70 -23 37 

 
14 

környezetterhelési díj-fizetés 956 1377 1767 
xMC 04,13 =  levegäterhelési díj 

diszkontláb (%)  2 3 4 
elhárítás (%) 79,60 89,94 97,28 
elhárítási költség 516 773 1031 

 
6 

környezetterhelési díj-fizetés 817 912 919 
elhárítás (%) 70,53 80,87 88,21 
elhárítási költség 336 504 672 

 
10 

környezetterhelési díj-fizetés 762 938 1058 
elhárítás (%) 62,85 73,18 80,52 
elhárítási költség 232 348 464 

 
14 

környezetterhelési díj-fizetés 684 885 1046 
 
A táblázatból egyértelműen látszik, hogy magasabb levegőterhelési díj magasabb elhárítást 
indukál, ami a vállalat számára egyben magasabb költséggel is jár, kettős okból.  Egyrészt a 
nagyobb elhárítás és a monoton növekvő határköltség görbe miatt egyre drágább az újabb és 
újabb egység szennyezések megszüntetése, másrészt a megmaradó szennyezésre is egyre több 
levegőterhelési díjat kell fizetni.  Ezen utóbbi kitétel azonban nem automatikus, előfordulhat 
ugyanis, hogy a magasabb díjtétel miatt olyannyira lecsökken az adóalapot jelentő 
szennyezés, hogy az a magasabb díjtétellel együtt is alacsonyabb díjfizetést eredményez.  
MC3 esetében a 6 %-os diszkontláb és 4 egységnyi levegőterhelési díj mellett már majdnem 
elérünk erre a pontra. 
 
Minél meredekebb az elhárítási határköltség görbe, annál kisebb pótlólagos elhárítást 
eredményez a növekvő díj, ez jól megfigyelhető az első és a második üzem reakcióinak 
különbözőségén. A magasabb diszkontláb ezzel szemben csökkenti a beruházási 
hajlandóságot, hiszen a jelenhez közel eső beruházási költség nagy súllyal esik latba, míg a 
távolabbi levegőterhelési díj kifizetések erősen diszkontálódnak, ezért aztán nem éri meg túl 
sok szennyezést elhárítani.  Mondhatjuk azt is, hogy a magas diszkontláb nagy kockázatot 
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tükröz, s ezért természetszerűleg alacsonyabb fokon valósul meg a beruházás, mintha kis 
kockázatú lenne. Ezzel együtt az erős diszkontálás miatt jelenértéken általában csökkennek a 
befizetések is, noha valójában nominális növekedésről van szó!  Az állam szempontjából, aki 
természetszerűleg nem a vállalatokkal megegyező diszkontlábat használ, jelenértéken is 
növekedhetnek a bevételek a vállalati diszkontláb emelkedésével (s így a beruházási 
hajlandóság csökkenésével) együtt.  Sőt, MC3 esetében (3 és 4 Ft/kg-os ltd esetén)  előfordul, 
hogy még a vállalat is reálértéken is növekvő díjfizetéssel kell, hogy számoljon, ahogy azt a 
táblázat is mutatja. 
 
Érdemes még felfigyelni arra, hogy MC2 esetén előfordul a korábban már előrevetített negatív 
elhárítási költség, a határköltség görbén megfigyelhető negatív határköltség tartománya révén 
(7. ábra). 
 

10.1.3.2 A díjkedvezmény jelent�sége a jelenlegi tervezet szerint 
A környezetterhelési díjról szóló előterjesztés szerint „a kibocsátó az általa készített és a 
környezetvédelmi felügyelőség által jóváhagyott intézkedési terv alapján végrehajtott 
beruházásának időtartama alatt mentesül az őt a fejlesztéssel csökkenteni kívánt kibocsátás 
alapján terhelő környezetterhelési díj legfeljebb 92 %-ának a megfizetése alól”.  A 
díjkedvezmény a beruházás időtartama alatt, de legfeljebb öt éven át vehető igénybe. A 
díjkedvezmény hatását is megvizsgáltuk Excel modellünkkel. 
Az előző, egyszerűbb modellezési fordulóhoz hasonlóan feltételeztük, hogy a 
környezetterhelési díj mértéke 2, 3, 4 egységnyi, a diszkontláb 6, 10, 14 % volt, a 
vállalatvezetők ugyancsak 25 éves időtávra terveznek, az eredeti, környezetterhelési díj előtti 
emissziót 100 egységnek vettük, a díjbevezetés három év alatt történik 50, 80, 100 százalékos 
tételekkel, s végül, a beruházás megint csak az első évben kezdődik és a harmadik végére 
fejeződik be.42  
A 42. táblázatban bemutatjuk futtatási eredményeinket. 
 
Az elhárítás szintje egy viszonylag bonyolult optimalizálási folyamat végén alakul ki.  
Egyrészt, ahogy az díjkedvezmény nélkül is történt, érdemes elmennie a vállalatnak addig az 
elhárítási szintig, ahol a határköltség és a határhaszon (ami itt elkerült környezetterhelési díj-  
fizetésként értelmezhető) megegyezik egymással. Ezzel párhuzamosan azonban legalább 
annyit érdemes elhárítani, amennyi a visszahagyott díjkedvezményből megvalósítható, 
egyébként elveszne a díjkedvezmény.  Minél nagyobb ez elhárítás, annál kisebb viszont a díj. 
Ezen hatások eredőjeként alakul ki az új emissziós szint. Ha megengednénk a beruházás 
időzítésének és hosszának a választását is, akkor még tovább bonyolódna a feladat – ezt 
azonban egyelőre nem tesszük.  
 

                                                           
42 Nem biztos egyébként, hogy ez a legoptimálisabb viselkedés a vállalat részérål.  Mivel csak azokra az évekre 
részesül díjkedvezményben, amikor valós beruházás is történik, ezért érdemes lehet három évnél hosszabb idære 
elhúznia a beruházást.  A korábbi adatokkal való összehasonlíthatóság kedvéért mi feltételeztük a három éves 
beruházási idçszakot.  A vállalat szempontjából optimális beruházási idèhosszról a késébbiekben még szólunk. 
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42. táblázat A szennyezés-csökkentés nagysága és költsége, valamint a díjfizetés 

nagysága a jelenleg tervezett díjkedvezmény esetén (zárójelben megadtuk 
a díjkedvezmény nélküli, 41. táblázatban közölt értékeket az 
összehasonlíthatóság kedvéért) 

21 += xMC  levegêterhelési díj 

diszkontláb (%)  2 3 4 
elhárítás (%) 27,16 (20,69) 33,69 (32,04) 43,39  (43,39) 
elhárítási költség 377 (228) 566  (514) 916  (916) 

 
6 

környezetterhelési díj-fizetés 1505 (2008) 2060  (2668) 2354  (3099) 
elhárítás (%) 27,16 (13,90) 33,69 (21,85) 39,19 (29,80) 
elhárítási költség 351 (103) 526 (234) 702 (417) 

 
10 

környezetterhelési díj-fizetés 990 (1508) 1356 (2105) 1663 (2597) 
elhárítás (%) 27,16 (9,76) 33,69 (15,64) 39,19 (21,52) 
elhárítási költség 328 (52) 491 (119) 655 (213) 

 
14 

környezetterhelési díj-fizetés 691 (1167) 947 (1671) 1162 (2120) 

1002,0 2
2 −= xMC  levegëterhelési díj 

diszkontláb (%)  2 3 4 
elhárítás (%) 52,13 (40,43) 56,45 (46,93) 60,10 (52,63) 
elhárítási költség 377 (32) 566 (196) 754 (397) 

 
6 

környezetterhelési díj-fizetés 1000 (1609) 1369 (2217) 1678 (2725) 
elhárítás (%) 52,13 (35,99) 56,45 (41,14) 60,10 (45,72) 
elhárítási költség 351 (-41) 526 (44) 702 (149) 

 
10 

környezetterhelési díj-fizetés 661 (1217) 906 (1724) 1111 (2178) 
elhárítás (%) 52,13 (32,99) 56,45 (37,18) 60,10 (40,94) 
elhárítási költség 328 (-70) 491 (-23) 655 (37) 

 
14 

környezetterhelési díj-fizetés 463 (956) 636 (1377) 782 (1767) 
xMC 04,13 =  levegìterhelési díj 

diszkontláb (%)  2 3 4 
elhárítás (%) 79,60 (79,60) 89,94 (89,94) 97,28 (97,28) 
elhárítási költség 516 (516) 773 (773) 1031 (1031) 

 
6 

környezetterhelési díj-fizetés 445 (817) 354 (912) 175 (1031) 
elhárítás (%) 71,63 (70,53) 81,97 (80,77) 89,30 (88,21) 
elhárítási költség 351 (336) 526 (504) 702 (672) 

 
10 

környezetterhelési díj-fizetés 404 (762) 401 (938) 342 (1058) 
elhárítás (%) 71,63 (62,85) 81,97 (73,18) 89,30 (80,52) 
elhárítási költség 328 (232) 491 (348) 655 (464) 

 
14 

környezetterhelési díj-fizetés 286 (684) 288 (885) 250 (1046) 
 
A 41. táblázattal összehasonlítva az új eredményeket, valószínűleg rögtön feltűnik, hogy 
hasonló körülmények között díjkedvezmény esetén legalább akkora az emisszió csökkenés, 
mint díjkedvezmény nélkül volt.  Ennek oka a díjkedvezmény „címkézése”, azt csak 
beruházási céllal szabad felhasználni, ezért az megnövelheti a beruházásra rendelkezésre álló 
tőkemennyiséget, nagyobb lehet tehát az elhárítás a díjkedvezmény nélküli eseteknél.  Látni 
kell azonban, hogy nem minden esetben nő az elhárítás: ha eredetileg (díjkedvezmény nélkül) 
nagyobb volt a beruházásra költött összeg, mint a három év alatti díjkedvezmény nagysága, 
akkor a díjkedvezmény csak a beruházás részévé válik, de az optimális beruházási nagyságot 
nem emeli meg.  Ez az eset megfigyelhető MC1 esetén ktd=4 és r=6 % egyidejű 
fennállásakor, és MC3 esetén r=6% diszkontlábnál.  Érdemes felfigyelni arra, hogy mindkét 
görbe esetén alacsony diszkontlábnál, vagyis magas beruházási hajlandóságnál következett 
be a vizsgált esemény. 
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A diszkontláb emelkedésével, változatlan környezetterhelési díj és határköltség görbe esetén 
sem feltétlenül csökken az elhárítás mennyisége.  Ennek oka, hogy ezekben az esetekben a 
vállalat felhasználja a teljes díjkedvezményt beruházásra, annál többet azonban már nem, 
hiszen az nem eredményezne optimális költségszintet számára. Márpedig a nominális 
díjkedvezmény adott évi nagysága diszkontlábtól függetlenül egyforma (hiszen a 
díjkedvezmény folyósítása alatt az elhárítás még nem történt meg), ebből következően a 
beruházás nagysága is egyforma lesz ezekben az esetekben.  
 

10.1.3.3 Kiterjesztett díjkedvezmény 
A jelenlegi koncepció alternatívájaként megvizsgáltuk, hogy mi történne, ha a díjkedvezmény 
az első öt évben járna, függetlenül attól, hogy a beruházás mely években történik meg. A 
jelenlegi tervekkel szemben vállalati szempontból az a fő különbség, hogy nem kell feltétlenül 
elhúznia a beruházást, s mégis megkaphatja a maximális díjkedvezményt.  Ha az ötödik évnél 
korábban befejezi a beruházást, akkor az utolsó időszakban már természetesen csak az 
alacsonyabb szennyezés után fizetendő környezetterhelési díj után jár a kedvezmény is. 
Továbbra is azt feltételeztük, hogy az 1-3. évek során valósult meg a beruházás, s hogy a 
teljes díjkedvezményt (tehát a 4. és 5. évit is beleértve) beruházásra kell fordítani.43  A 
futtatások eredményét a 43. táblázat tartalmazza.   
 
43. táblázat A szennyezés-csökkentés nagysága és költsége, valamint a díj fizetés 

nagysága kiterjesztett díjkedvezmény esetén 
21 += xMC  levegíterhelési díj 

diszkontláb (%)  2 3 4 
elhárítás (%) 34,50 41,78 47,67 
elhárítási költség 592 852 1097 

 
6 

környezetterhelési díj-fizetés 1171 1567 1885 
elhárítás (%) 34,50 41,78 47,67 
elhárítási költség 551 793 1021 

 
10 

környezetterhelési díj-fizetés 736 986 1188 
elhárítás (%) 34,50 41,78 47,67 
elhárítási költség 514 740 953 

 
14 

környezetterhelési díj-fizetés 490 658 794 

1002,0 2
2 −= xMC  levegîterhelési díj 

diszkontláb (%)  2 3 4 
elhárítás (%) 55,54 60,23 64,05 
elhárítási költség 523 761 990 

 
6 

környezetterhelési díj-fizetés 805 1086 1315 
elhárítás (%) 55,54 60,23 64,05 
elhárítási költség 486 708 921 

 
10 

környezetterhelési díj-fizetés 509 688 835 
elhárítás (%) 55,54 60,23 64,05 
elhárítási költség 454 661 860 

 
14 

környezetterhelési díj-fizetés 341 463 563 

                                                           
43 Számításaink során úgy találtuk, hogy a körülményektïl függðen három évnél hosszabb és rövidebb idñszak 
egyaránt lehet optimális a vállalat számára, mi megmaradtunk a három évnél a korábbi adatokkal való 
összehasonlíthatóság kedvéért. 
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xMC 04,13 =  levegòterhelési díj 

diszkontláb (%)  2 3 4 
elhárítás (%) 76,39 86,09 93,43 
elhárítási költség 454 665 887 

 
6 

környezetterhelési díj-fizetés 443 411 293 
elhárítás (%) 76,39 85,08 91,18 
elhárítási költség 423 595 755 

 
10 

környezetterhelési díj-fizetés 284 286 250 
elhárítás (%) 76,39 85,08 91,18 
elhárítási költség 395 555 705 

 
14 

környezetterhelési díj-fizetés 194 199 180 
 
A most vizsgált koncepciótól az előző pontban modellezett díjkedvezmény-tervezethez képest 
a beruházások növekedését vártuk, hiszen e célra több pénz áll rendelkezésre a 
megnövekedett díjkedvezmény miatt.  Ez azonban mégsem feltétlenül kell, hogy így 
történjen, legalább két okból kifolyólag. 1. ha az optimális beruházási szint magasabb, mint az 
5 évre járó díjkedvezmény, akkor a pótlólagos bevételnek nincsen semmiféle ösztönző hatása. 
2. a megnövekedett beruházás csökkenő szennyezést jelent a 4. és 5. évre, ami miatt csökken 
a díjkedvezmény, s emiatt némi ellenérdekeltség áll fenn a további csökkenéssel szemben.  Ez 
a jelenség megfigyelhető az MC3 esetében 6 %-os diszkontlábnál.  Minden más esetben 
viszont valóban nőtt az elhárítás nagysága a pótlólagos bevételnek köszönhetően.  
Megfigyelhető még, hogy a növekvő elhárítás általában csökkenő díjfizetéssel párosul. 

10.1.3.4 Késleltetett bevezetés díjkedvezmény nélkül 
Egy újabb modellezési forduló során azt vizsgáltuk meg, hogy lehet-e valamilyen módon 
egyszerűsíteni a jelenlegi, díjkedvezményen alapuló rendszert úgy, hogy az környezetileg 
hasonló eredménnyel járjon.  Részben ilyen próbálkozásnak fogható fel a legelőször tárgyalt 
eset, mikor egyáltalán nem volt díjkedvezmény, igaz, a vállalatok számára előnytelen volt, 
hogy nem volt felkészülési idejük a díj bevezetése előtt. Három éven át, miközben beruháztak 
a szennyezés-elhárításba, már fizetniük kellett a díjat is.  Éppen ezért most egy csúsztatott 
bevezetés lehetőségével élünk, díjfizetés csak a 4. év elejétől történik, s a szennyezők az első 
három évben végeznek szennyezés-csökkentő fejlesztéseket. 
 
A modellezés végeredményei a 44. táblázatban láthatók. 
 
44. táblázat A szennyezés-csökkentés nagysága és költsége, valamint a díjfizetés 

nagysága késleltetett bevezetés esetén, díjkedvezmény nélkül 
21 += xMC  levegóterhelési díj 

diszkontláb (%)  2 3 4 
elhárítás (%) 20,69 32,04 43,39 
elhárítási költség 228 514 916 

 
6 

környezetterhelési díj-fizetés 1604 2061 2289 
elhárítás (%) 13,90 21,85 29,80 
elhárítási költség 103 234 417 

 
10 

környezetterhelési díj-fizetés 1135 1545 1851 
elhárítás (%) 9,76 15,64 21,52 
elhárítási költség 52 119 213 

 
14 

környezetterhelési díj-fizetés 821 1152 1429 
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1002,0 2
2 −= xMC  levegôterhelési díj 

diszkontláb (%)  2 3 4 
elhárítás (%) 40,43 46,93 52,63 
elhárítási költség 32 196 397 

 
6 

környezetterhelési díj-fizetés 1205 1610 1916 
elhárítás (%) 38,73 41,14 45,72 
elhárítási költség 0 44 149 

 
10 

környezetterhelési díj-fizetés 808 1164 1431 
elhárítás (%) 38,73 38,73 40,94 
elhárítási költség 0 0 37 

 
14 

környezetterhelési díj fizetés 558 837 1075 
xMC 04,13 =  levegõterhelési díj 

diszkontláb (%)  2 3 4 
elhárítás (%) 79,60 89,94 97,28 
elhárítási költség 516 773 1031 

 
6 

környezetterhelési díj-fizetés 412 305 110 
elhárítás (%) 70,53 80,87 88,21 
elhárítási költség 336 504 672 

 
10 

környezetterhelési díj-fizetés 388 378 311 
elhárítás (%) 62,85 73,18 80,52 
elhárítási költség 232 348 464 

 
14 

környezetterhelési díj-fizetés 338 366 355 
 
Modellezési eredményeink azt mutatják, hogy környezetvédelmi szempontból nincs 
különbség a között, hogy van-e az első három évben környezetterhelési díj vagy nincsen, 
amennyiben a vállalatoknak éppen ennyi időre van szükségük a szennyezés-csökkentő 
beruházás megvalósítására.  Általánosítva azt lehet mondani, hogy a környezetterhelési díj 
ösztönző hatását figyelembe véve elegendő azt akkortól bevezetni, amikorra a vállalatok 
(vagy azok jelentős része) elkészülhet a beruházásokkal, természetesen magát a díjról szóló 
törvényt korábban elfogadva, hogy a szennyezőknek legyen kellő ideje a beruházás 
megvalósítására. Mindez nyilvánvalóan alacsonyabb díjbevételekkel jár együtt, bevételképző 
eszköznek ez a mechanizmus ezért kevésbé alkalmas.  Pozitív lehet viszont a fogadtatása, 
minden bizonnyal jobban megnyerné a vállalatok tetszését, mint az eddig vizsgált eszközök 
bármelyike, hiszen kevesebb összterhet jelentene a környezetterhelési díj, nagyobb 
szabadságfokot és olcsóbb lenne a rendszer adminisztrálása is (díjkedvezmény esetén a 92 % 
fölött részt „adminisztrációs adónak” lehet tekinteni). 
 
A díjkedvezményes rendszer, amint azt korábban láttuk, ugyanakkor magasabb szennyezés-
csökkentésre ösztönzi a vállalatok egy részét, míg a vállalatok másik részénél nem vált ki 
viselkedésbeli változást. A most vizsgált rendszerhez képest a jelenlegi koncepció szerinti 
díjkedvezményes forgatókönyv egy kicsit magasabb összköltséget jelent a vállalatok számára, 
miközben a környezetterhelési díj bevételek attól függően alacsonyabbak vagy magasabbak is 
lehetnek, hogy a vállalatok a díjkedvezmény hatására milyen mértékű pótlólagos beruházást 
valósítanak meg. 
 
Meg szeretnénk jegyezni, hogy a díjkedvezményes rendszer miatt bekövetkező magasabb 
emisszió csökkenés társadalmilag nem feltétlenül kívánatos.  Amennyiben a levegőterhelési 
díj optimális szintre lett beállítva (vagyis az elhárítás környezeti határhaszna megegyezik a díj 
szintjével), akkor a díjkedvezmény gerjesztette pótlólagos szennyezés-csökkentés már többe 
kerül, mint a cserébe elérhető társadalmi haszon.  Ezzel szemben pozitív hatással is járhat a 
díjkedvezmény akkor, ha a környezeti határhaszonnál szignifikánsan alacsonyabb szintű 
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levegőterhelési díjtételek kerülnek bevezetésre.  Amint az tanulmányunk környezeti 
hasznokkal foglalkozó részében kiderül, SO2, NOx és por esetében a szennyezés-elhárítás 
egységnyi szennyezőre vetített haszna minden valószínűség szerint meghaladja a szennyezőre 
kivetett díjtételt, míg CO esetében alatta marad annak (CO2 esetén nem rendelkezünk 
Magyarországra vonatkozó megbízható haszonbecsléssel, elsősorban a szennyező globális 
volta miatt).  Mindezek fényében elmondható, hogy SO2, NOx és por esetén összességében 
valószínűleg pozitív hatása lesz a díjkedvezményből fakadó pótlólagos beruházásoknak, 
vagyis az elhárítás nagysága az optimális elhárítási szint felé mozdul el ahhoz képest, mintha 
nem lenne díjkedvezmény. 
 

10.1.4 A beruházások id�zítésér�l 
A korábbiakban már többször szóba került, hogy a körülményektől (leginkább a 
költségfüggvény alakjától, a díj nagyságától és a diszkontlábtól) függően a vállalatok számára 
más és más lehet az optimális időzítés.  A döntéshozatalt tovább bonyolítják a 
díjkedvezményhez kapcsolódó megkötések, leginkább annak időhossza és az, hogy ezt az 
időhosszt behatárolja-e a beruházás befejezése vagy sem – az egyik vizsgált koncepció szerint 
például a díjkedvezmény lejár a beruházás befejeződésével még akkor is, ha nem telt el a 
környezetterhelési díj bevezetése óta a díjkedvezmény igénybevételére biztosított öt éves 
időtartam. 

Nagyszámú forgatókönyv futtatása után sikerült néhány konzisztensen megjelenő 
összefüggést azonosítanunk.  Mivel ezeket az összefüggéseket formálisan nem állt 
módunkban bebizonyítani, ezért nem tekinthetjük őket általánosan érvényes tételeknek, 
ugyanakkor erős abbéli meggyőződésünk, hogy az esetek nagy részében helytálló 
összefüggésekről van szó. 

Tapasztalataink szerint díjkedvezmény hiányában a vállalatok érdekeltek a beruházás minél 
előbb történő megvalósításában, alacsony diszkontláb esetén ez a hatás fokozottan érvényesül.   
Ennek nyilvánvaló oka, hogy minél később kezdődik a díjfizetés, annál több díjat kell 
összességében fizetni, s minél alacsonyabb a diszkontláb, annál inkább súlya van a jövőbeli 
díjfizetéseknek a jelenben.  Kétféle díjbevezetést vizsgáltunk, az egyik esetben a díjat 
egyszerre, a másik esetben folyamatosan emelve vezették be.  Vizsgálódásunk azt 
bizonyította, hogy a bevezetés jellege nem gyakorol lényeges hatást sem a beruházás 
volumenére, sem pedig az időzítésére – mindkét esetben érdemes a beruházást minél 
korábban elkezdeni és gyorsan befejezni. 

Díjkedvezmény megléte esetén a KÖM által jelenleg tervezett folyamatos bevezetés (50-80-
100%) képezte a forgatókönyvek alapját.  Két fő irányvonalat tanulmányoztunk.  Az egyikben 
a díjkedvezmény csak a beruházás kivitelezése, de maximum a környezetterhelési díj első öt 
éve alatt jár, a másikban pedig a környezetterhelési díj első öt éve alatt, függetlenül attól, 
hogy a beruházást miként időzítik.  Az első esetet nevezzük rugalmatlan, a másodikat 
rugalmas szcenáriónak. Mindkét esetben a beruházás értéke szab határt a díjkedvezménynek.  
A forgatókönyvek elemzését követően a következő lényegesebb megállapításokat tesszük: 

• Rugalmatlan szcenárió esetén általában érdemes a beruházást elhúzni több éven keresztül, 
hogy minél nagyobb díjkedvezményben részesülhessen a szennyező, ezzel szemben 
rugalmas szcenárió esetén a beruházást a szennyező érdekeinek megfelelően lehet 
ütemezni, ami szinte mindig gyorsabb megvalósítást eredményez.  A rugalmas szcenárió 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy a környezetterhelési díj bevezetésétől kezdve hamarabb 
befejeződik a beruházás, mint a rugalmatlan esetben (bár gyakran ez a helyzet), de 
egyforma befejezés esetén is elegendő a rugalmas szcenárió beruházásait később kezdeni: 
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mindez alacsonyabb költségeket is jelent, hiszen időben távolabb jelentkeznek a 
költségek, és nem kell természetellenes módon elhúzni a fejlesztést, ami szintén 
megnövelheti annak költségeit. 

• A rugalmas szcenárió minden esetben előnyösebb a szennyezők számára, mint a 
rugalmatlan szcenárió, mivel a szabályozás okozta költségek alacsonyabbak.  Az 
alacsonyabb költségek több tőről fakadnak.  Egyrészt az előző pontban említett 
ütemezésbeli különbségből, másrészt abból, hogy összességében nagyobb 
díjkedvezményre van lehetőség (mindig jár 5 teljes évre a kedvezmény), harmadrészt 
pedig abból, hogy korábban megvalósulhat a beruházás, ami alacsonyabb jövőbeli 
környezetterhelési díjban jelentkezik. 

• Mivel rugalmas szcenárió esetén a beruházás forgatókönyvtől függően vagy korábban 
fejeződik be, mint rugalmatlan szcenárió esetén, vagy azzal éppen egyidőben, és általában 
nagyobb emisszió-csökkenést eredményez, ezért környezeti szempontból előnyösebb a 
rugalmas szcenárió. Nagyon ritkán előfordult az az eset is, hogy rugalmas szcenáriónál 
gyorsan megvalósul egy, a rugalmatlan szcenáriónál kicsit alacsonyabb elhárítást 
eredményező beruházás.  Ezekben az esetekben a rugalmatlan szcenárió ugyanakkor 
nagyon lassan valósul meg, s bár kismértékben nagyobb az elhárítás, de annak pozitív 
hatásai csak később jelentkeznek. 

• Rugalmas szcenárió esetén alacsonyabbak a környezetterhelési díj bevételek, mint a 
rugalmatlan esetben. Ennek okai között megtaláljuk az alacsonyabb szennyezés-elhárítási 
szintet és a nagyobb díjkedvezményt egyaránt. 

Összességében úgy véljük, hogy környezeti szempontból előnyösebb a rugalmas szabályozás, 
mivel az általában korábban és nagyobb mértékben csökkenti a szennyezést, mint a 
rugalmatlan szabályozás. 

 

10.1.5 A díjkedvezmény telephelyenkénti vagy szennyez�nkénti címkézése 
Vállalati szemléletű modellezési gyakorlatunk utolsó elemeként azt vizsgáljuk meg, hogy 
érdemes-e a díjkedvezményt telephelyenként, környezeti elemenként vagy szennyezőnként 
„címkézni”, vagyis arra késztetni a vállalatot, hogy a díjkedvezményt annak keletkezéséhez 
kapcsolódóan használja fel.  Két esetet vizsgálunk, mindkettőt egy vállalat három 
szennyezőforrása tekintetében, a környezetterhelési díj peremfeltételei mindkét esetben 
egyformák. Az eltérés a címkézés meglétében rejlik. Az első esetben címkézzük a 
díjkedvezményt, vagyis azt kötelező a díjkedvezmény eredetének megfelelően beruházásra 
felhasználni, adott szennyezőforrás esetében a díjkedvezmény nem haladhatja meg a 
beruházás nagyságát, és a díjkedvezmény nem csoportosítható át más szennyezőforrás 
beruházásaihoz.  A második esetben eltekintünk ettől a korláttól, a díjkedvezmény szabadon 
mozgatható az egyes szennyezőforrások között, a vállalat ott használja azt fel, ahol azt a 
legoptimálisabbnak véli, s a három szennyezőforrásra együttesen jelentkezik korlátként az, 
hogy az összes díjkedvezmény nem haladhatja meg az összes beruházási költséget. 
 
A vázolt esetet különböző elhárítási költséggörbék, környezetterhelési díjtételek, 
diszkontlábak és díjkedvezmény-jellemzők esetében vizsgáltuk. A vállalat számára a 
címkézés minden forgatókönyv esetében szuboptimális beruházásokhoz vezetett, rosszabbul 
járt annál, mintha saját maga dönthetett volna arról, hogy a díjkedvezményt melyik 
szennyezőforrás emissziójának a csökkentésére fordítja.  A vállalati optimum egyben 
társadalmi optimumot is jelent, ha a környezetterhelési díjtételek megfelelően tükrözik az 
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egyes szennyezők kibocsátásának csökkentéséből fakadó határhasznok egymáshoz 
viszonyított arányát, hiszen ez esetben a magas díjtételű szennyezőanyagból relatíve többet 
hárít el a díjkedvezmény felhasználásában szabad kezet kapó vállalat.  Amikor nincs 
megkötve a vállalat keze abban, hogy melyik szennyezőforrás kibocsátásának a csökkentésére 
költi a díjkedvezményt, akkor kisebb valószínűséggel ugyan, de előfordulhat társadalmi 
szempontból szuboptimális erőforrás megosztás, például akkor, ha az előbb említett 
határhaszon-arányok nem jelennek meg a „szennyezés árában”, a környezetterhelési díjban.  
Bár a vállalat ekkor is jól jár, hiszen saját szemszögéből optimálisan viselkedhet, racionális 
magatartása mégsem vezet társadalmi optimumhoz. 
 
A fent leírtak egyaránt érvényesek telephelyenkénti, környezeti elemenkénti és szennyező-
anyagonkénti címkézésre. 
 

10.1.6 A díjkedvezmény évenkénti megkötése 
Amennyiben a vállalatok adott évben csak az adott évi visszahagyással gazdálkodhatnak és a 
visszahagyást nem mozgathatják rugalmasan az egyes évek között, akkor az szuboptimális 
megoldáshoz vezet; a vállalatnak költségesebbnek találja a környezetvédelmi beruházást, 
vagy mert összességében kevesebb díjkedvezmény igénybevételével élhet, vagy pedig mert a 
díjkedvezmény teljes összegének érvényesítése érdekében szuboptimális ütemezéssel valósítja 
meg a beruházást. 
 
Ennek kiküszöbölésére egy ún. letéti rendszert lehet bevezetni, melyben a vállalat a számára 
optimális időpontig tárolhatja a díjkedvezményt.  Sőt, ennek ellentettje is előfordulhat, mikor 
is nem tárolja, hanem kölcsönveszi azt a jövőtől, pl. idén használja el a jövőre keletkező 
díjkedvezményt.  Mindkét esetben nő az igénybevehető díjkedvezmény abszolút összege, 
miközben az nem ró pótlólagos terheket a vállalatra, s így összességében nagyobb 
környezetvédelmi beruházásokra sarkallhatja a vállalatot.  Közgazdasági alapon (és az esetek 
többségében környezetvédelmi szempontból is) mindenképpen érdemes egy letéti rendszer 
bevezetése.  Az itt leírtak megértésének elősegítése érdekében az 45. táblázatban számszerűen 
illusztrálunk három esetet.  Mindhárom esetben 6000 Ft díjkedvezmény jár (ennyi a három év 
alatt a befizetett környezetterhelési díj 92 %-a), a beruházási költség ugyancsak 6000 Ft, a 
visszatérítés összege pedig azon múlik, hogy mennyire rugalmas a rendszer, van-e lehetőség 
letétbe adásra vagy nincs.  Jól látszik, hogy az első esetben nincs a valós visszatérítés csak 
5000 Ft, noha elméletileg 6000 Ft is lehetne.  Ezáltal a környezetvédelmi beruházás hasznai 
alacsonyabbak lesznek a termelők számára, ami kisebb ösztönzést jelent az ilyen beruházások 
végrehajtására. 
 
45. táblázat Környezetvédelmi beruházás letéti rendszer megléte vagy hiánya esetén 

(Ft) 
1. eset – letéti rendszer hiánya 
Év ktd 

befizetés 
92%-a 

Beruházási 
költség 

ktd 
vissza-
térítés 

 
Letét 

1. 2000 1000 1000 Nincs letéti rendszer 
2. 2000 2500 2000 Nincs letéti rendszer 
3. 2000 2500 2000 Nincs letéti rendszer 
Σ 6000 6000 5000  
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2. eset – letéti rendszer megléte, visszahagyás tartalékolása 
Év ktd 

befizetés 
92%-a 

Beruházási 
költség 

ktd 
vissza-
térítés 

Letét az év 
elején 

Adott évben letétbe 
helyezve (+) vagy 
felszabadítva (-) 

Letét az év 
végén 

1. 2000 1000 1000 - 1000 1000 
2. 2000 2500 2500 1000 -500 500 
3. 2000 2500 2500 500 -500 0 
Σ 6000 6000 6000    
3. eset – letéti rendszer megléte, díjkedvezmény „kölcsönvétele” a jöv�t�l 
Év ktd 

befizetés 
92%-a 

Beruházási 
költség 

ktd 
vissza-
térítés 

Letét az év 
elején 

Adott évben letétbe 
helyezve (+) vagy 
felszabadítva (-) 

Letét az év 
végén 

1. 2000 2000 2000 - 0 0 
2. 2000 3000 3000 0 -1000 -1000 
3. 2000 1000 1000 -1000 1000 0 
Σ 6000 6000 6000    
 
 

10.1.7 Beruházás id�zítése korlátozott id�tartamú visszatérítés esetén 
A fejezet eddigi részében számpéldákon és optimalizálási feladatokon keresztül próbáltuk 
megérteni a levegőterhelési díj logikáját.  Ebben az utolsó fejezetrészben formálisan vezetjük 
le, hogy milyen hatással lehet a beruházásokra az a kitétel, ha a beruházók csak addig 
kaphatnak visszatérítést (díjkedvezményt), ameddig a beruházás folyamatban van.  Ha pl. két 
év alatt megépítenek egy beruházást, akkor hiába is járna egyébként három évig a 
visszatérítés, a beruházó azt csak két évig vehetné igénybe.  Feltételezzük továbbá, hogy az 
előző pontban leírtaktól eltérően nem lehet „kölcsönvenni” letétet a jövőtől. 
 
A következő feltételezésekkel éltünk:  

• a termelő nem tud addig szennyezést visszafogni, ameddig teljesen be nem fejeződik a 
beruházás 
• működik egy letéti rendszer, ami azt jelenti, hogy ha a befizetett ktd nagyobb egy 
évben, mint az az évi beruházási költség, akkor ez a többlet átvihető a következő évekre, 
és visszaigényelhető, amennyiben a későbbiekben a beruházási költség haladná meg a 
befizetett ktd-t. 
• a termelő már eldöntötte, hogy számára a környezetvédelmi beruházás elvégzése és a 
szennyezés egy részének a visszafogása optimális, ebben az esetben csak a vissza nem 
fogott szennyezés után kell környezetterhelési díjat fizetni; ezzel szemben ha nem történik 
kibocsátás-visszafogás, a környezetterhelési díjat a teljes szennyezés-kibocsátás után 
kellene fizetni. 

 
Ha a környezetvédelmi beruházás folyamatban van, a termelő éves költsége: 
TC = CIt  + ktd – ktd visszatérítés = CIt + (emax * tr) – ktd visszatérítés, 
ahol emax a maximálisan lehetséges szennyezés-elhárítás (ez a jelenlegi szennyezés- 
kibocsátással egyenlő) 
tr a díj mértéke 
CIt a beruházás költsége adott évben 
ktd visszatérítés = (emax *tr*0,92)+t (ahol t az adott évig összegyűlt letét),  ha még nem 
haladja meg az összes visszatérített ktd mértéke az összes addig beruházásra költött összeget. 
Ha már ekkora mértékű visszatérítéssel �t

t=0 (emax )*tr > �t
t=0(beruházási költség), akkor az 
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adó-visszatérítés az adott évi beruházási költséggel egyenlő. A ktd-visszatérítés mértéke tehát 
min(emax*tr*0,92+L , CIt). 
  
Ha a beruházás befejeződött és a termelő környezetvédelmi beruházását működésbe helyezte, 
a termelő éves költségei: 
(emax -e)*tr 
ahol e az elhárított szennyezés mennyisége 
 
Itt először feltételezzük, hogy a diszkontráta 0, az egyszerűség kedvéért. Ekkor az, hogy a 
termelő mikor ruház be, nem jelent önmagában költségkülönbséget. Ebben az esetben annak 
költsége, ha a termelő egy évvel elhalasztja a beruházást: 
ktd befizetés – ktd visszatérítés – a ktd-nek az a része, amit a szennyezés egy részének 
visszafogása mellett is be kellene fizetni = emax *tr – min{emax*tr*0,92+L , CIt} - (emax -e)*tr = 
e*tr- min(emax*tr*0,92+L , CIt) 
Akkor halasztja a termelő a beruházást, ha annak költsége negatív (haszna pozitív), vagyis ha 
a ktd-visszatérítés > e*tr 
 
Ha valamilyen pozitív diszkontráta mellett hozza meg a termelő a döntését, akkor a beruházás 
időzítésének önmagában is valamilyen értéke van, mert minél később adja ki az adott összeget 
(feltéve, hogy a beruházás költsége nem változik) annál jobb. 
Ebben az esetben akkor halasztja a beruházást, ha az adóvisszatérítés+beruházás 
elhalasztásának nettó jelenértéke (NPV) > e*tr 
A beruházás elhalasztásának nettó jelenértéke a t-edik évről a t+1-edik évre: {(CIt – 
CIt+1/(1+r)}/(1+r). Minél nagyobb a diszkontráta, annál nagyobb a késztetés a beruházás 
befejezésének elhalasztására, amennyiben nem előre kell kifizetni annak költségét, hanem a 
beruházással folyamatosan.  
 
Valószínű, hogy a valóságban a termelők a környezetvédelmi beruházásban nem csak addig a 
pontig fognak elmenni, ameddig az állam a költségvetésből a befizetett ktd 92%-ig 
finanszírozza, hanem a termelőnek lesz saját költsége is a beruházásban, de mégis megéri 
neki, a jövőben várható ktd-megtakarítás miatt. Tehát nyugodtan feltételezhetjük, hogy CIt >  
emax*tr*0,92+L adott évben, vagyis hogy a ktd visszatérítés összege emax*tr*0,92+L. Ekkor a 
termelő abban az esetben halasztja el a beruházást, ha 
{(CI t – CIt+1/(1+r)}/(1+r) + min(emax*tr*0,92+L , CIt) = {(CI t – CIt+1/(1+r)}/(1+r) + 
emax*tr*0,92+L  > e*tr 
nulla diszkontráta mellett: 
emax*tr*0,92+L  > e*tr 
átrendezve: emax*0,92+(L/tr)  > e, ami azt jelenti, hogy a termelőnek abban az esetben áll 
érdekében elhalasztani a beruházást, amennyiben e, a szennyezés visszafogás kisebb, mint a 
jelenlegi szennyezés-kibocsátás 92%-át L/tr értékkel meghaladó érték. Valószínű, hogy a 
termelők számára optimális szennyezés visszafogás kisebb lesz, mint a jelenlegi szennyezés 
92%-a, így egy annál L/tr-el nagyobb értéknél is kisebb lesz. Valószínű tehát, hogy a 
termelőknek érdekükben áll majd elhúzni a környezetvédelmi beruházási folyamatot. Ez 
viszont ellentétes a környezetvédelmi érdekekkel. 
 
Ha tehát a ktd-t szabályozó jogszabály azt mondja ki, hogy csak addig jár a visszatérítés, amíg 
a beruházás folyamatban van, ez egyes termelőket a beruházás elhalasztására fogja késztetni 
ahhoz az esethez képest, ha a beruházás elkészülte után is kaphatnának visszatérítést, viszont 
nem lesz olyan termelő, amelyiket a beruházás hamarabbi befejezésére fogja késztetni (ismét 
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a másik esethez képest), átlagosan tehát a beruházások későbbi befejezésére fogja késztetni, 
ez viszont ellentétes a környezetvédelmi érdekekkel. 
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10.2 Környezeti kiadások összefoglaló táblázatai 
 

46. táblázat A környezetvédelmi beruházások teljesítményértéke területi egységenként (1998-as folyó áron, millió Ft) 
A beruházás helye 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

      közvetlen integrált összesen 
Budapest 5 655 4 716 7 262 2 501 8 810 4 010 1 621 5 631 
Pest 15 739 8 118 18 915 13 146 9 806 12 658 636 13 294 
Közép- Magyarország 21 394 12 834 26 177 15 647 18 616 16 668 2 257 18 925 
Fejér 2 324 1 257 2 666 1 712 1 778 3 142 1 230 4 372 
Komárom- Esztergom 3 171 2 172 4 422 2 492 3 395 1 832 2 621 4 453 
Veszprém 2 355 2 076 3 802 1 261 1 526 7 054 905 7 959 
Közép- Dunántúl 7 850 5 504 10 889 5 465 6 699 12 027 4 756 16 783 
Gyõr- Moson- Sopron 3 330 4 754 8 965 7 322 5 489 2 767 1 460 4 227 
Vas 1 773 2 143 4 754 2 604 2 429 1 879 114 1 993 
Zala 1 727 1 902 3 702 3 138 2 442 2 099 332 2 431 
Nyugat- Dunántúl 6 831 8 799 17 421 13 065 10 359 6 745 1 906 8 651 
Baranya 2 439 1 789 1 372 2 231 1 987 1 369 185 1 554 
Somogy 1 088 612 1 451 1 056 1 710 787 461 1 248 
Tolna 688 1 412 2 419 4 760 4 280 1 354 949 2 303 
Dél- Dunántúl 4 216 3 813 5 242 8 047 7 977 3 509 1 595 5 104 
Borsod- Abaúj- Zemplén 1 409 2 148 2 738 3 943 4 030 2 965 2 268 5 233 
Heves 2 023 925 2 161 1 707 2 614 1 847 846 2 693 
Nógrád 521 423 793 1 471 599 624 861 1 485 
Észak- Magyarország 3 953 3 495 5 692 7 121 7 243 5 436 3 975 9 411 
Hajdú- Bihar 2 582 1 964 1 666 3 243 3 100 1 771 1 997 3 767 
Jász- Nagykun- Szolnok 1 483 1 132 2 005 1 602 1 890 1 695 583 2 278 
Szabolcs- Szatmár- Bereg 3 736 3 337 5 038 1 622 2 410 3 950 535 4 485 
Észak- Alföld 7 801 6 434 8 709 6 467 7 401 7 416 3 115 10 530 
Bács- Kiskun 2 015 2 250 2 252 1 649 1 477 832 682 1 514 
Békés 1 963 2 098 2 783 1 036 1 921 859 1 705 2 563 
Csongrád 1 099 1 744 1 336 1 326 773 1 901 70 1 971 
Dél- Alföld 5 076 6 092 6 372 4 012 4 170 3 592 2 456 6 048 
Összesen 57 120 46 970 80 503 59 823 62 465 55 393 20 059 75 452 
Forrás: KSH Környezetstatisztikai adatok. 1996, 1997. 
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47. táblázat Az 50 fõ feletti gazdasági szervezetek környezetvédelmi beruházásainak 

teljesítményértéke a beruházás rendeltetése szerint (%) 
A beruházás célja 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

       
A termõföld védelme 4,4 3,5 4,9 1,5 2,4 0,7 
A víz védelme 44,7 59,9 61,2 50,8 52,4 57,3 
A levegõ védelme 32,4 10,3 6,5 6 11 9,2 
Élõvilág- és természetvédelem 4,6 6 9,5 11,1 3,1 4,2 
Hulladékkezelés 7,4 14,9 13,6 23,3 21,4 19,5 
Zaj és rezgés elleni védelem 0,6 1,1 1,1 4,7 1,5 4,1 
Egyéb 5,9 4,3 3,2 2,6 8,2 5,0 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Forrás: KSH Környezetstatisztikai adatok. 1996, 1997. 
 
48. táblázat A környezetvédelmi beruházások rendeltetés és a beruházó gazdasági ága szerint, 1996 (1998-as folyó áron, millió Ft) 

 
 
A beruházó gazdasági ága 

A termõföld 
védelme 

Szennyvízkezelés A felszíni vizek 
minõségének 

védelme 

A talaj és a felszín 
alatti vizek 

védelme 

A levegõ-
tisztaság 
védelme 

Hulladék-
kezelés 

Ebbõl: 
veszélyes 
hulladék 
kezelése 

        
Mez

ö

gazdaság, halászat (A+B) 918,82 176,60 23,97 46,64 18,63 48,52 13,72 
Bányászat (C)   4,19 28,74 27,29 86,35 41,88 
Feldolgozóipar (D) 15,60 1 778,57 27,29 920,84 3 453,33 1 339,74 1 090,80 
Villamos energia, gáz, h

÷

 és vízellátás (E) 0,29 1 830,41 95,45 116,10 219,92 3 758,88 3 601,05 
Épít

ø

ipar (F) 192,05 21,80 3,03 2,31 8,38 50,11  
Kereskedelem, javítás, karbantartás (G)  295,44  60,36 165,19 22,09 3,61 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (H)  0,87  4,77    
Szállítás, raktározás, posta és távközlés (I)  50,68 6,50 0,87 594,93 431,18 0,72 
Pénzügyi tevékenység (J)        
Ingatlanügyletek, üzleti szolgáltatás (K) 64,69 1 642,55 8,81 268,15 44,62 444,46  
Közigazgatás (L)  229,88 2 251,34 325,91 85,92 190,46  
Oktatás (M)     4,48   
Egészségügyi és szociális ellátás (N)  6,50  59,06 77,11 201,00 197,54 
Egyéb közösségi, társ. és szem. szolg. (O) 0,29 29 513,77 277,54 185,41 69,46 3 737,51 730,81 

        
Összesen 1 191,73 35 547,09 2 698,11 2 019,15 4 769,24 10 310,30 5 680,12 
Forrás: KSH Környezetstatisztikai adatok. 1996, 1997. 
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49. táblázat A környezetvédelmi beruházások rendeltetés és gazdasági ágak szerint, 1997 (1998-as folyó áron) 

 
 

A beruházó gazdasági ága 

A termõ-
föld 

védelme 

Szennyvíz-
kezelés 

A talaj és a 
felszín 

alatti vizek 
védelme 

A levegõ-
tisztaság 
védelme 

Hulladék-
kezelés 

Zaj és 
rezgés 
elleni 

védelem 

Él�világ és 
természet-
védelem 

Kutatás és 
kísérleti 
fejlesztés 

Egyéb Összesen 

Közvetlen (cs�végi) környezetvédelmi beruházások 
Mez

ù

gazdaság, halászat (A+B) 378,61 124,28 34,75 43,00 48,30 5,77 333,61 8,13 179,88 1 156,32 
Bányászat (C)  3,89 0,24 9,42 31,45 1,06   0,59 46,65 
Feldolgozóipar (D) 33,34 1 770,18 1 266,00 2 280,37 3 194,15 844,15 8,25 2,47 297,68 9 696,59 
Villamos energia, gáz, h

ú

 és vízellátás (E) 2,71 610,79 204,27 142,18 1 487,46 10,96 17,67  30,98 2 507,02 
Épít

û

ipar (F) 131,35 135,23 114,15 0,12 143,95  35,93  35,93 596,66 
Kereskedelem, javítás, karbantartás (G)  24,15 8,60 17,43 335,73 2,36   4,59 392,86 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (H)    2,24      2,24 
Szállítás, raktározás, posta és távközlés (I) 0,24 6,36 5,89 139,83 115,09 2,83 0,47  92,94 363,65 
Pénzügyi tevékenység (J)  0,00        0,00 
Ingatlanügyletek, üzleti szolgáltatás (K) 49,36 1 531,28 0,94 2,47 0,24  178,11 60,08 175,76 1 998,24 
Közigazgatás (L)  247,03 411,00 28,98 35,10 6,60 2 913,78 0,35 78,10 3 720,95 
Oktatás (M)  2,36  1,77 2,47 1,18   8,84 16,61 
Egészségügyi és szociális ellátás (N)  7,07 0,12 13,78 87,88 6,36 2,47  2,83 120,51 
Egyéb közösségi, társ. és szem. szolg. (O)  28 846,98 535,99 18,61 4 812,13  130,88 15,67 414,18 34 774,44 
Összesen 595,60 33 309,60 2 581,94 2 700,21 10 293,95 881,26 3 621,17 86,70 1 322,31 55 392,74 

 
Integrált környezetvédelmi beruházások 
Mez

ü

gazdaság, halászat (A+B)  122,39 0,24       122,63 
Bányászat (C)    1,18      1,18 
Feldolgozóipar (D)  464,01 10,96 1 063,15 7,42 11,31   386,03 1 942,88 
Villamos energia, gáz, h

ý

, és vízellátás (E)  1 470,03 110,73 812,11 33,69 24,74   617,39 3 068,69 
Épít

þ

ipar (F)   8,25 82,34  0,94    91,53 
Kereskedelem, javítás, karbantartás (G)  63,73  82,46 3,30     149,49 
Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás (H)           
Szállítás, raktározás, posta és távközlés (I)  56,07 8,95 552,01  912,13   204,85 1 734,02 
Pénzügyi tevékenység (J)           
Ingatlanügyletek, üzleti szolgáltatás (K)  108,85 9,42 279,19    9,07 2,47 409,00 
Közigazgatás (L)  179,53 203,21 6,24 5,07 0,12   8,84 402,99 
Oktatás (M)           
Egészségügyi és szociális ellátás (N)  0,00 0,12 1,65 157,03     158,79 
Egyéb közösségi, társ. és szem. szolg. (O)  10 478,19 296,15 58,43 1 145,25     11 978,02 
Összesen  12 942,80 648,02 2 938,76 1 351,76 949,23  9,07 1 219,58 20 059,22 
folytatás a következ

ÿ

 oldalon 
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49. táblázat folytatása 
 
 

A beruházó gazdasági ága 

A termõ-
föld 

védelme 

Szennyvíz-
kezelés 

A talaj és a 
felszín 

alatti vizek 
védelme 

A levegõ-
tisztaság 
védelme 

Hulladék-
kezelés 

Zaj és 
rezgés 
elleni 

védelem 

Él�világ és 
természet-
védelem 

Kutatás és 
kísérleti 
fejlesztés 

Egyéb Összesen 

Összes környezetvédelmi beruházás 
Mez

�

gazdaság, halászat (A+B) 378,61 246,67 34,99 43,00 48,30 5,77 333,61 8,13 179,88 1 278,95 
Bányászat (C) 0,00 3,89 0,24 10,60 31,45 1,06 0,00 0,00 0,59 47,83 
Feldolgozóipar (D) 33,34 2 234,19 1 276,95 3 343,52 3 201,57 855,46 8,25 2,47 683,71 11 639,46 
Villamos energia, gáz, h

�

 és vízellátás (E) 2,71 2 080,82 315,00 954,30 1 521,15 35,69 17,67 0,00 648,37 5 575,71 
Épít

�

ipar (F) 131,35 135,23 122,39 82,46 143,95 0,94 35,93 0,00 35,93 688,19 
Kereskedelem, javítás, karbantartás (G) 0,00 87,88 8,60 99,89 339,03 2,36 0,00 0,00 4,59 542,35 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (H) 0,00 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24 
Szállítás, raktározás, posta és távközlés (I) 0,24 62,43 14,84 691,84 115,09 914,95 0,47 0,00 297,80 2 097,66 
Pénzügyi tevékenység (J) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ingatlanügyletek, üzleti szolgáltatás (K) 49,36 1 640,13 10,37 281,66 0,24 0,00 178,11 69,15 178,23 2 407,24 
Közigazgatás (L) 0,00 426,55 614,21 35,22 40,17 6,71 2 913,78 0,35 86,94 4 123,94 
Oktatás (M) 0,00 2,36 0,00 1,77 2,47 1,18 0,00 0,00 8,84 16,61 
Egészségügyi és szociális ellátás (N) 0,00 7,07 0,24 15,43 244,91 6,36 2,47 0,00 2,83 279,30 
Egyéb közösségi, társ. és szem. szolg. (O) 0,00 39 325,17 832,14 77,04 5 957,38 0,00 130,88 15,67 414,18 46 752,46 
Összesen 595,60 46 252,40 3 229,96 5 638,97 11 645,71 1 830,49 3 621,17 95,77 2 541,89 75 451,96 
Forrás: KSH Környezetstatisztikai adatok. 1996, 1997. 
 
50. táblázat A környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások folyó ráfordításai, 1997 (1998-as folyó áron, millió Ft) 

Tevékenység megnevezése Folyó ráfordítás 
Szennyvízelvezetés 14 317,88 
Szennyvíztisztítás 12 633,11 
Szennyvíziszap-szállítás, -elhelyezés 1 880,79 
Települési hulladék gyûjtése, szállítása 10 676,57 
Települési hulladék ártalmatlanítása 4 051,97 
Veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása 3 538,36 
Közterület-tisztítás 3 939,00 
Településtisztasági tevékenység 635,65 

  
Összesen 51 673,32 
Forrás: KSH Környezetstatisztikai adatok. 1996, 1997. 
 
 



 108

51. táblázat A környezetvédelmi beruházások teljesítményértéke (1998-as folyó áron, millió Ft) 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

A beruházó gazdasági ága      közvetlen integrált összesen 
         

Mez

�

gazdaság, halászat (A+B) 2 150,0 1 184,9 1 621,7 1 185,0 1 847,5 1 156,3 122,6 1 279,0 
Bányászat (C) 720,1 533,0 308,1 669,9 193,2 46,6 1,2 47,8 
Feldolgozóipar (D) 17 577,5 6 351,2 5 227,6 6 720,7 8 771,0 9 696,6 1 942,9 11 639,5 
Villamos energia-, gáz-, h

�

- és vízellátás (E) 7 482,7 4 902,7 7 967,0 7 219,6 6 752,4 2 507,0 3 068,7 5 575,7 
Épít

�

ipar (F) 1 356,8 634,3 1 313,5 480,9 305,1 596,7 91,5 688,2 
Kereskedelem, javítás, karbantartás (G) 227,2 199,5 770,1 374,4 549,7 392,9 149,5 542,4 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (H)  76,9 15,8 6,5 5,6 2,2  2,2 
Szállítás, raktározás, posta és távközlés (I) 555,9 406,6 5 763,3 1 858,4 2 402,4 363,6 1 734,0 2 097,7 
Pénzügyi tevékenység (J) 10,4 0,7 4,9 4,2  0,0  0,0 
Ingatlanügyletek, üzleti szolgáltatás (K) 5 665,4 3 478,6 4 665,0 1 966,6 2 525,3 1 998,2 409,0 2 407,2 
Közigazgatás (L) 3 055,7 3 807,1 2 765,2 7 626,5 4 362,5 3 720,9 403,0 4 123,9 
Oktatás (M) 6,6 73,6 10,7 1,6 172,1 16,6  16,6 
Egészségügyi és szociális ellátás (N) 139,8 77,6 102,9 293,2 349,2 120,5 158,8 279,3 
Egyéb közösségi, társ. és szem. szolg. (O) 18 171,2 25 244,1 49 966,6 31 415,4 34 234,5 34 774,4 11 978,0 46 752,5 

         
Összesen 57 119,2 46 970,8 80 502,4 59 822,8 62 470,5 55 392,7 20 059,2 75 452,0 
Forrás: KSH Környezetstatisztikai adatok. 1996, 1997. 
 
52. táblázat A KKA-ból 1995 és 1997 között megítélt támogatások nagysága cél szerinti bontásban (1998-as folyó áron) 

 A megvalósítás 
teljes összege 

Vissza nem 
térítend� 
támogatás 

Kamat-mentes 
hitel 

Kamatos hitel A támogatás 
jelenértéke 

A támogatás 
jelenértéke a 
megvalósítási 

költségek 
százalékában 

A környezeti 
elem súlya az 

összes támogatás 
között 

Leveg

�

tisztaság-védelem 93 299 10 557 5 405 1 385 14 239 15,26% 27,60% 
Zaj- és rezgésterhelés elleni védelem 1 068 237 71 16 289 27,04% 0,56% 
Felszíni és felszín alatti vizek védelme 119 286 17 023 3 070 55 19 112 16,02% 37,05% 
A hulladékok mennyiségének és káros hatásainak 
csökkentése 

38 750 9 401 5 108 145 12 817 33,08% 24,85% 

nem veszélyes hulladék 30 549 7 295 3 868 68 9 861 32,28% 19,12% 
veszélyes hulladék 8 201 2 106 1 240 78 2 956 36,04% 5,73% 

Természetvédelem 4 394 1 493 150 8 1 594 36,28% 3,09% 
Környezetvédelmi ipar támogatása 176 3 56 0 44 24,82% 0,08% 
Az épített környezet értékeinek védelme 4 436 1 101 139 0 1 183 26,66% 2,29% 
Szemléletformálás és be nem sorolható tételek 5 098 2 248 90 11 2 307 45,26% 4,47% 
Összesen 266 508 19 904 14 090 1 619 51 585 19,36% 100,00% 
Forrás: KKA Kezel

�

 Szervezet, 1998 
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53. táblázat KKA Fejlesztési Keretb�l támogatott leveg�tisztaság-védelmi pályázatok 1996-1999 altémánként (folyó áron, millió Ft) 
Év Teljes 

költség-
vetés 

Igényelt 
összeg 

Megítélt támogatás  

   Vissza nem térítend� Vissza-
térítend� 

kamatmentes 

Visszatérítend� 
kamatos 

Egyéb Átutalt támogatás 

1996 7 369 3 429 1 259 425 170 25 (hitelgarancia) 1 495 
1996 (Phare) 512 307 0 104 65 0 97 
1997 13 271 6 394 1 928 1 403 217 18 (kamattámogatás) 2 662 
1998 3 293 506 160 97 51 0 25 
Forrás: Környezetvédelmi Fejlesztési Intézet, 1999 
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10.3 A leveg�szennyezések gazdasági ösztönz�kkel történ� kezelésének nemzetközi 
tapasztalatai 

 
Mivel ebben a témában könyvtárnyi szakirodalom, publikációk sokasága áll az érdeklődő 
olvasó rendelkezésére, és mivel a Környezetvédelmi Minisztérium megrendelésére is számos 
tanulmány készült e témakörben, ezért mi pusztán áttekintő jelleggel, néhány ország 
tapasztalatára koncentrálva írunk a szennyezések adóztatásának legújabb fejleményeiről.  
Külön foglalkozunk a hozzánk hasonló cipőben járó közép- és kelet-európai régióval illetve 
Nyugat-Európával.  Röviden szólunk az Európai Unió legfrissebb szabályozási 
elgondolásairól is.   
 

10.3.1 Közép- és kelet-európai országok 
 

Csehország 

 
Bevezetés és cél:  
A levegőszennyezési díjat Csehországban 1992-ben vezették be. A díjszedés célja egyrészt a 
szennyező alanyok motiválása kibocsátásuk csökkentésére, másrészt a környezet 
minőségének javítását célzó intézkedések anyagi bázisának megteremtése. 
 
A befizetendő összeg megállapítása: 
A díj összege a kibocsátott mennyiség és a szennyezőanyagra vonatkozó egységnyi terhelési 
díj alapján kerül megállapításra. A számítások alapjául a vállalatok által jelentett emissziós 
adatok szolgálnak, amiket a helyi környezetvédelmi felügyelőségek ellenőriznek. 
 
A díjszedés alanyai:  
1. Nagy források: hőerőművek 5 MW teljesítmény fölött, és a legfontosabb szennyező 
eljárások (vas-, acél-, cement-, olajipar, nehézipar, kokszgyártás, hulladékégetés stb.), 
2. Közepes források: hőerőművek 0,2 és 5 MW teljesítmény között, és egyéb közepes 
szennyező eljárások. 
 
A szennyezőnkénti díjtételek megállapítása: 
A környezetterhelés mértéke alapján a szennyező-anyagokat öt csoportra osztották. Az 1992-
es bevezetés után a díjak évenkénti emelése után azok 1997-re érték el végleges szintjüket. A 
díjtételek konkrét, végleges mértékét az 54. táblázat tartalmazza. 
 
A kibocsátás 1995-ben a következőképpen alakult (ezer tonnában): 
Szálló por 194,3 
SO2           1083,6 
NO2  219 
CO            607,6 
 
A bevételek mértéke és felhasználása: 
A bevételek összegét a 55. táblázat mutatja.  A szennyező-anyagok közül a SO2 után fizették a 
legtöbb díjat, második helyen a szálló por áll.  A bevétel-növekedést a folyamatos díjemelés 
okozta, míg a szennyezés mennyisége csökkent.  1997-ben becslések szerint a SO2-kibocsátás 
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700 ezer tonna körül volt, ez az 1987-es szinthez képest 68 %-os csökkenést jelent. Ugyanez a 
csökkenés a szálló por esetében 80 % körüli volt (az 1997-es adat – becslés! – 140 ezer tonna 
volt). 
 
Hatékonyság: 
A díjak mértéke sokkal a szennyezés-elkerülés költsége alatt marad, ezért a díj motiváló 
szerepét kevéssé tölti be. Az alapképző céllal kapcsolatos kritikai észrevétel, hogy magasak a 
beszedés adminisztratív költségei. 
 
Lehetőségek: 
A hatékonyabb működés érdekében célszerű lehet: 
1. Új, magasabb díjakat megállapítani 
2. Csökkenteni az érintett szennyezőanyagok számát (a jelenlegi 90-ről) 
3. Megfontolni a dereguláció lehetőségét. A szennyezettségtől függő területi differenciálás 

konkrétan szóba került. 
 

Szlovákia 

 
A szlovák levegőterhelési díj szinte teljes egészében a cseh rendszer hasonmása. Az 
alábbiakban azokat a különbségeket és tapasztalatokat soroljuk fel, amelyek érdekesek 
lehetnek a hazai bevezetés tervezésekor. 
 
Különbségek: 
1. A díjtételek fokozatos emelését Szlovákia 5 helyett 7 év alatt valósította meg. 
2. A kirótt díjaknak körülbelül 80 százalékát sikerül valóban beszedni. 
3. A bevételek teljes összege az Állami Környezetvédelmi Alapba folyik, és onnan kerül 

újraelosztásra, regionális környezettisztító beruházásokra. 
4. Ha egy szennyezőforrás által kibocsátott mennyiség meghaladja a határértéket, akkor 

számára a fizetendő díj 1,5-ös szorzóval számolandó 
Tapasztalatok: 
1. Mivel a szennyezőanyagok kibocsátására nincsenek hivatalos mérések, a fenti 1,5-ös 

szorzót  még nem alkalmazták a hatóságok. 
2. Az emisszió mérésének hiánya okozhatja a begyűjtés hatékonyságának csökkenését. Erre 

utal, hogy a díjtételek növekedési ütemét nem követte a teljes bevétel növekedése. Egy 
másik valószínű magyarázat a szennyezés tényleges csökkenése 

 
Adatok a kibocsátásról 1993-ban (ezer tonna): 
Szálló por 71 
SO2 227 
Más szennyező-anyagokról és ennél frissebb adat nem hozzáférhető. 
 

Lengyelország 

 
Bevezetés és cél:  
A levegőszennyezési díjat Lengyelországban 1991-ben vezették be, a csehországihoz hasonló 
céllal. 
 
A befizetendő összeg megállapítása: 
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A szennyezőanyag típusa és a díjfizető tevékenysége alapján történik. Egyes intézmények 
díjfizetési kedvezményben részesülnek. Ezek esetében az alapdíjat a következő szorzókkal 
számolják: 
- 0: egészségügyi intézmények, valamint börtönök és javító-nevelő intézetek esetében, 
- 0,1: gyógyszergyártás során alkalmazott CFC esetén,  
- 0,15: üzemanyag eredetű szennyezés csökkentésére tett intézkedés esetén. 
 
 
A díjszedés alanyai:  
Minden gazdálkodó jogi személy 
 
A díjtételek megállapítása: 
A díjakat a környezetterhelés mértéke alapján számították. Az 1991-es bevezetés után a díjak 
évenkénti emelésével azok 1996-ra érték el végleges szintjüket. A díjtételek konkrét, végleges 
mértékét az 54. táblázat tartalmazza.  A vállalatok számára a levegőminőségi imissziós 
határértékekből levezetett emissziós határértéket szabnak meg Lengyelországban, s az e 
fölötti kibocsátást tízszeres díjjal büntetik.  Ezt a drasztikusan emelkedő díjat valóban 
bírságnak is tekintik, s nem pedig olyan ösztönzőnek, amely valamely környezetminőségi cél 
költséghatékony elérését szolgálja. (Kaderják, 1998) 
 
Kibocsátás 1995-ben (ezer tonna) 
Szálló por 1308 
SO2  2337 
NOx  1120 
 
A bevételek mértéke és felhasználása: 
A bevételek pontos összegét a 55. táblázat mutatja. A bevételeket az alábbiak szerint 
használják fel: a befolyó összeg 20 százalékát a helyi környezetvédelmi alap kapja, a maradék 
pedig a Nemzeti Környezetvédelmi Alapba kerül. 
 
Hatékonyság: 
A díjak begyűjtését az Állami Környezetvédelmi Felügyelőség koordinálja, a kifejezetten 
magas díjtételek ellenére nagy hatékonysággal. A 1991-96-os évek átlagában ez 90 százalékos 
begyűjtési arányt jelent, a teljes kivetett összeghez képest. 
 
Lehetőségek: 
A módosítási javaslatok között szerepel a díjak motiváló jellegének erősítése, és az érintett 
szennyező-anyagok számának 62-ről valamivel 15 alá való csökkentése. Egyéb környezeti 
adóreform elképzelések is napirenden vannak (Sleszinsky, 1999). 
 

Litvánia 

 
Az itt közölt információk nagy része Randall Bluffstone-tól származik (1999. szeptember) 
 
Nemzetgazdasági körülmények: 
1992-ben és 1993-ban az előző évi értékhez képest egyaránt több mint 30 %-kal esett vissza a 
GDP, az ország gazdasága 1995 óta kezd magához térni. (1997-ben a GDP növekedése 6 %, 
az infláció 8,4 % volt, a bérek átlagosan 30,4 %-kal növekedtek, a munkanélküliségi ráta 5,9 
% volt.) 
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Szabályozás: 
1995 júniusában Litvánia társulási szerződést kötött az EU-val, távolabbi célkitűzés a tagság 
megszerzése. A környezetvédelmi szabályozás célja egy EU-konform rendszer létrehozása és 
a nemzetközi szerződések teljesítése. 
 
A környezetvédelmi adók bevezetésének célja: 
Csökkenti a szennyezés mértékét, a határértékek betartására késztet, ugyanakkor jelentékeny 
módon hozzájárul a költségvetés bevételeihez. 
 
A díjszedés alanyai: 
Minden természetes és jogi személy, aki szennyező-anyagokat bocsát ki. Mobil források 
esetében azonban természetes személyeknek és állami intézményeknek nem kell fizetniük, 
csak a vállalkozásoknak. 
 
Az adóztatás rendszere: 
Megállapítottak egy Maximális Megengedett Szennyezést (MMSZ) a vállalatok számára. 
Amely cég ezt az értéket nem képes betartani, arra az Átmenetileg Megengedett Szennyezés 
(ÁMSZ) vonatkozik. Az utóbbi esetben a vállalatnak konkrét erőfeszítéseket kell tennie, hogy 
a jövőben a kibocsátást csökkentve az MMSZ-en belül tudjon maradni. Az állami 
költségvetés a környezetterhelési díjak 30 %-át kapja meg, a többi az önkormányzatoknál 
marad. A bevételek a természeti erőforrásokra kivetett adókkal együtt akkora összeget 
képeznek, amely ha teljes egészében az államhoz kerülne, akkor a teljes költségvetési 
bevételek 1,4 %-át képezné (1997-es adat, az arány egyébként növekvő tendenciát mutat). A 
szennyezésre kivetett díj 1997-ben 71,37 M LTL-t (kb. 18 mUSD) tett ki. Ez volt egyébként 
az első év, hogy a fenti két területről származó bevétel meghaladta a kormányzat 
környezetvédelmi célú kiadásainak nagyságát. 
 
Adók: 
Minden, összesen kb. 100 féle légszennyező anyag kibocsátását adóztatják az iparban, a 
következő képlet alapján: 
P = Tb * F (P a fizetendő összeg, Tb a bázis ráta LTL/tonnában, F az aktuális kibocsátás 
tonnában). A bázisráta pl. a CO2 esetében 9 LTL/t, NO2 esetén 386 LTL/t, SO2-nél 206 LTL/t 
volt 1997-ben.  
Az MMSZ, illetve az ÁMSZ értékek be nem tartása esetén egyrészt a Tb helyett egy büntetési 
rátával (Ti) számolnak, másrészt fizetni kell egy összeget az okozott környezeti kár becsült 
értéke alapján. A büntetési ráta (Ti) a következőképpen alakul: 
Ti = Tb (1 + F/N) erőművekre és Ti = Tb (1 + 4 F/N) más ipari létesítményekre, ahol N a 
standard megengedett érték. Fontos, hogy a büntetési rátát nem csak a határértéken túli 
szennyezésre alkalmazzák, hanem túllépés esetén az összes kibocsátást ezzel a megnövelt 
rátával szorozzák be a bázisráta helyett! 
Az okozott környezeti kár megtérítésére vonatkozó összeget (D) a következőképpen 
kalkulálják alapesetben, amikor a kibocsátás tiltott helyen vagy engedély hiányában történik: 
D = Tb X (1 + 4F). Ezen túlmenően léteznek képletek a megadott koncentráció túllépése után 
fizetendő kompenzációs díjra is. Az okozott kár után fizetendő kompenzációs díjat egyébként 
éppen most vizsgálják felül, így elképzelhető, hogy az a jövőben változni fog. A 
kompenzációs díjakból származó bevétel 1997-ben összesen 5,238 M LTL volt. 
A közlekedésben az üzemanyagokra nincsenek szén-, energia-, vagy egyéb környezetvédelmi 
adók, kivéve a légi közlekedést. A repülőgépek fel- és leszállásánál a kibocsátott szennyezők 
számított mennyisége alapján a fent leírtak szerint kell adózni. 
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A beruházásokra, így a környezetvédelmi beruházásokra is fordított bevétel mentes a 
nyereségadó alól. 
 
A bevételek felhasználása: 
A levegőterhelési díjak összege 1996-ban 28,3 M LTL volt, ez az összes szennyezési díjnak 
nagyjából a fele. Ezen összeg rendszerint 30 %-a jut az állami költségvetésbe, 70 % az 
önkormányzatokhoz, ez utóbbi elkülönített alapba kerül. Bizonyos nagy kibocsátók esetén 
más, 50-50, vagy 10-90 %-os arányok is előfordulhatnak a törvényi szabályozásban. 
 

Összefoglaló táblázatok 

 
54. táblázat A leveg�szennyezési díjak összege a vizsgált országokban a fontosabb 

szennyez�kre (USD/tonnára átszámítva*) 
Szennyez� Csehország 

(1997) 
Szlovákia 

(1999) 
Lengyelország 

(1998) 
Litvánia 
(1997) 

Szálló por 95,54 89,55 242,4  
SO2 31.84 29,85 90,9 51,5 
NOx 25,47 23,88 90,9 96,5 
CO 19,1 17,9 24,2  
CO2    2,25 
Forrás: Sourcebook on Economic Instruments for Environmental Policy, Central and Eastern 
Europe, The regional Environmental Center, 1999. 
* 31,4 CSK/USD, 33,5 SLK/USD, 3,3 PLZ/USD, 4 LTL/USD 
 
55. táblázat A leveg�terhelési díjból származó bevétel a vizsgált országokban 

 Csehország 
(1997) 

Szlovákia 
(1997) 

Lengyelország 
(1996) 

Litvánia 
(1996) 

LTD bevétel 
(millió USD*) 

50,92 11,73 176,32 7,08 

GDP  
(milliárd 
USD*) 

52,54 19,52 134,88 9,6 

LTD bevétel / 
GDP 
(%) 

0,097 0,060 0,131 0,074 

Forrás: Sourcebook on Economic Instruments for Environmental Policy, Cenral and Eastern 
Europe, The regional Environmental Center, 1999. 
* 31,4 CSK/USD, 33,5 SLK/USD, 3,3 PLZ/USD, 4 LTL/USD 
 
 

10.3.2 Nyugat-európai országok 

Svédország 

 
Szabályozás: 
A levegőszennyezési díjakról is a többi környezetvédelmi adóval együtt az új 
Környezetvédelmi Kód (Miljöbalken) rendelkezik, amely 1999. január 1-jén lépett hatályba. 
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Fő célok: 
A savas esők és a klímaváltozás elleni küzdelem. A társadalom ösztönzése az erőforrások 
takarékos és hatékony felhasználására és a nemzetközi kötelezettségek teljesítése. A 
légszennyezési adók is bevételt képeznek a környezet minőségi javítását célzó 
intézkedésekhez. 
 
A befizetendő összeg megállapítása: 
Öt regionális környezetvédelmi bíróság van, ezekhez kell fordulni működési engedélyre 
vonatkozó igénnyel a környezetet erősen veszélyeztető tevékenységgel kapcsolatban, ők 
döntenek az engedély megadásáról és az ún. „kompenzációs díjakról” (adókról) is a jelentett 
emissziók alapján. A kevésbé veszélyes tevékenységek esetében az engedélyről a megyei 
adminisztratív bizottságok és a helyi hatóságok döntenek. 
 
Ellenőrzés: 
Az ellenőrzést a Svéd Környezetvédelmi Hivatal, a megyei adminisztratív bizottságok és a 
helyi hatóságok végzik. A környezetvédelmi bírság szabálytalanság esetén min 5000, max. 1 
millió SEK. 
 
Hatékonyság: 
A légszennyezési díjakat az Országos Adóhivatal szedi be a többi adóval együtt, így az új 
adók bevezetésének alacsony a pótlólagos adminisztrációs költsége. 
 
Szennyezőnkénti díjtételek: 
 
a) Kénadó (tüzelőanyagok kéntartalmára kivetett adó) 

1991-ben vezették be. Jelenleg kb. 240 üzemeltető tartozik a jogszabály hatálya alá, az 1 
kg kénre jutó adó 1998-ban egységesen 30 SEK/kg (kb. 900 Ft/kg) kén volt.  Amennyiben 
az összes szennyező kb. negyedét kitevő legnagyobb szennyezők csökkentették a 
kibocsátást és ezt igazolni is tudták, ennek arányában visszaigényelhették az adót és az 
elmúlt évek során kb. 70 %-ban vissza is kapták azt44.  Mindezek mellett folyamatosan 
csökkent az olaj kéntartalma is.  1980 és 1996 között az SO2 kibocsátás 81 %-kal 
csökkent, a változás egyharmada tudható be közvetlenül a kénadó hatásának. 

b) NOx-adó 
1992-ben vezették be. A legalább 10 MW kapacitással és 25 GWh éves termeléssel 
rendelkező nagyobb hőerőművek az alanyai, a díj 40 SEK/kg (kb. 1200 Ft/kg). Az adó 
nélkül a kibocsátás mintegy 80 %-kal lenne magasabb. 

c) CO2 adó 
1991 óta létezik. Az adó egységesen 0,37 SEK/kg CO2, ez pl. 0,86 SEK/liter benzin 
illetve 1054 SEK/m3 fűtőolaj adóegyenértéknek felel meg. A versenyképesség megőrzése 
céljából a gyáripar 75 %-os kedvezményt, a hajózás és a légi közlekedés pedig teljes 
mentességet élvez. Az 1 főre jutó kibocsátás így is viszonylag alacsony, 7,5 t. Egy másik 
forrás szerint energia-intenzív iparágak esetében az adóteher könnyítését kérhetik az adott 
iparágak, ha az adó összege meghaladja az eladott termékek értékének 0,8%-át, ekkor a 
marginális szén-dioxid adó az általános CO2 adókulcs 12%-a (Ekins, 1999). 

 
Felhasználás: 
Az adók alapvetően a költségvetést gazdagítják, kivéve a nitrogén-oxidok adóját. Ez egy 
elkülönített alapba kerül, és nagy részét visszaforgatják a vállalatokhoz, hogy a további 
                                                           
44 Ez teszi a kénadót egy SO2 emissziós adóval egyenérték

�
vé. 
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emisszió-csökkentést finanszírozzák. Az 1993-94-es költségvetési évben a kénadó 230 M 
SEK, a szénadó pedig 11,3 Mrd SEK bevételt generált. 
 
 

Norvégia 

 
A bevezetés célja: 
Megfelelni a nemzetközi kötelezettségeknek, aktuális célkitűzés a Kiotói Jegyzőkönyvben 
(1997. dec. 11.) foglaltak teljesítése. Bár a Jegyzőkönyv szerint Norvégia az 1990-es 
bázisszinthez képest még emelheti is emisszióit 1 %-kal (ennek oka, hogy a Jegyzőkönyv 
elfogadásakor figyelembe vették a hideg éghajlat jelentette korlátokat), a jelenlegi 
kibocsátásokhoz képest immár csökkenteni kell a szennyezést. 
 
Az adóztatás célja: 
A zöld adók mind ökológiai célt (emisszió csökkentés), mind költségvetési célt (adók) 
szolgálnak, különösen a CO2-adó költségvetéshez való hozzájárulása jelentős. 
 
A szennyezőnkénti díjtételek megállapítása: 
 
a) széndioxid-adó 

1991-ben vezették be, azóta sokszor emelték. Jelentősen hozzájárul a költségvetéshez, 
összege 1994-ben 6 Mrd NOK (kb. 185 Mrd Ft) volt. Az adó a többi skandináv ország 
gyakorlatától eltérően egyáltalán nem egységes, pl. a benzinre 380 NOK/t CO2 (nagyon 
magas), a dízelre 170 NOK/t CO2. Az egyéb típusú üzemanyagok mentesek az adó alól, 
de 1999. januári hatállyal bevezettek egy 100 NOK/t CO2 nagyságú adót a légi közlekedés 
és a belföldi hajózás felhasználására, amely korábban adómentes volt. A kontinentális 
talapzat fúrótornyait korábban a legmagasabb 380 NOK/t CO2 adó sújtotta az 
olajfelhasználás okozta kibocsátásban, ezt nyilván versenyképességi okokból 100 NOK/t 
CO2-re csökkentették. A legnagyobb kibocsátók (cement-, mészipar) és a halászat 
ugyanakkor változatlanul mentességet élveznek, a cellulóz-, papír- és halipar pedig 50 %-
os kedvezménnyel rendelkezik. 

b) kénadó 
1993-ban vezették be, alapvetően a nagy kéntartalmú kőolajra vetik ki. A fizetendő adót a 
tüzelőanyag, üzemanyag kéntartalma és a felhasznált mennyisége alapján számítják. Az 
adó nagysága 1996-ban egységesen 0,07 NOK volt 1 egység (0,25 %-os) kéntartalomra. 
Nem adóköteles a legfeljebb 0,05 % kéntartalmú energiahordozó. 

c) Norvégia vállalta a NOx kibocsátás stabilizálását, adót azonban még nem vezettek be. 
 
 
A bevételek felhasználása: 
A szénadó a költségvetést támogatja (miközben csökkentették az élőmunka terheit), a kénadó 
külön alapba kerül, és visszatérítésre van lehetőség, ha a vállalat csökkenti az emissziót. 
 
Kritika: 
Az adóztatás, bár magas kulcsú, nem egységes, a bírálók szerint kevésbé hatékony 
helyettesítésekre ösztönöz. A tendencia azonban az egységesítés és az adóztatásnak a korábbi 
mentességekkel szembeni kiszélesítése felé mutat. 
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Dánia 

 
A bevezetés célja: 
A Riói (1992) és a Kiotói (1997) megállapodások teljesítése. Ezzel együtt fő célkitűzés, hogy 
a teljes (energia- és közlekedési szektort is beleértve!) széndioxid-kibocsátás 1988-as 
szintjéhez képest 20 %-os csökkentést érjenek el 2005-re. 
 
Az adóztatás célja: 
Az energiahasználatból eredő környezetszennyezés megadóztatása, a CO2 és az SO2 
kibocsátás csökkentése. Az alapvető szempont nem a bevételek növelése, hiszen itt nem csak 
a kén- de a szénadó is elkülönített alapba kerül és visszatéríthető. 
 
A befizetendő összeg megállapítása: 
A díj összege a kibocsátott mennyiség és szennyezőanyag egységnyi tartalmára vonatkozóan 
kerül megállapításra. 
 
A szennyezőnkénti díjtételek megállapítása: 
 
a) szénadó 

1992 óta alkalmazzák, mértéke a felhasználástól függően változó. Legnagyobb a fűtési 
felhasználás esetén, itt 1999-ben 600 DK/t CO2 volt az adó. „Könnyű felhasználás” esetén 
80 DKK/t CO2, (megállapodással csak 58), „nehéz felhasználás” esetén pedig 20 DKK/t 
CO2 (megállapodással csak 3) az adó. Megállapodást egy vállalat úgy köthet, hogy ha 
elkötelezi magát konkrét emisszió-csökkentő lépésekre a Dán Energia Hivatal felé. A 
benzin, földgáz és a bio-üzemanyagok mentességet élveznek a szénadó alól, így a légi 
közlekedés, a hajózás és a finomítók gázfelhasználása is. Fontos szabály, hogy a 
villamosáram-termelés is egyelőre mentességet élvez, de ez  már a közeljövőben 
megváltozhat. Ettől függetlenül is az erőműveket sújtja egy kiegészítő jellegű adó az 
átállási időszak idejére. 

b) kénadó 
A kénadót 1996-ban vezették be, az 1 kg kénre jutó adókulcs azóta változatlanul 10 DKK. 
Ugyanakkor jelentősen bővült az adóköteles kibocsátás köre, minthogy az adómentes 
maximum kéntartalmat az évek alatt folyamatosan csökkentették, nagyjából az 1996-os 
szabályozás szerinti érték negyedére. Ma ez a megengedett legmagasabb kéntartalom 
benzin, dízelolaj esetén 0,05 %, üzemanyag olajok esetén 0,1 %, a szénnél 0,07 %, a fa és 
szalma esetében 0,05 %, a hulladékoknál pedig 0,04 %. Az 1996-os bevétel 230 millió 
DKK (kb. 8 Mrd Ft) volt, az összes adóbevétel 0,05 %-a. A kénadót befizető 
iparvállalatok különböző támogatások formájában az egész összeget visszakapták.  

 
Az adóbevételek felhasználása: 
Példátlan módon mindkét adó külön alapba kerül és visszaforgatják az iparba (a háztartások 
szénadója kivételével). Az 1999-re tervezett adóbevételből 1,9 Mrd DKK-t szándékoznak 
visszaforgatni, a következő célra és arányokban: 
 
Energiát megtakarító beruházások 500 M  
Béreket terhelő járulékok csökkentése 1115 M 
Kis- és középvállalatokat t. alapok 255 M 
Adminisztratív költségek 30 M 
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Hollandia 

 
A bevezetés célja: 
Megfelelni a nemzetközi kötelezettségeknek. A széndioxid-kibocsátást 2000-re az 1990-es 
szinthez képest 3-5 %-kal kívánják csökkenteni, ami a gazdaság és főként a közlekedés 
dinamikus növekedése miatt nem kis feladat. A hollandok egyébként évekig azzal számoltak, 
hogy egy az EU-ban egységes ökoadó bevezetésére fog sor kerülni, de mivel ez belátható időn 
belül nem várható, saját lépések meghozataláról döntöttek. 
 
Az adóztatás célja: 
A környezeti adók elsősorban az állami költségvetés bevételeit növelik. Ezzel alapot 
képeznek a környezetet kevésbé terhelő eljárások és beruházások támogatására, de nincs 
szükségszerű kapcsolat a kettő között. 
 
Adófajták: 
- Az ökoadó első változatát a személygépkocsik üzemanyagára vetették ki 1992-ben. Értéke 

literenként 0,25 NLG volt fele-fele arányban a CO2 kibocsátás és az energiatartalom 
alapján.  

- 1996 januárjától egy, az energiahordozókat érintő szén/energia adót vezettek be. A nagy 
energiafogyasztókra tekintettel minden üzemanyagra meghatároztak egy felső mennyiségi 
korlátot, amely feletti részre már nem kell adózni. A földgáz és a villamos energia 
esetében egy alsó korlátot is meghatároztak, ameddig a felhasználás adómentes.  
Részletesen lásd a  56. táblázatban. 

 
56. táblázat Üzemanyagok ökoadói Hollandiában 

Üzemanyagok Ökoadó mértéke 
NLG (1998) 

Max mennyiség Min. mennyiség 

Nehéz tüzelőolaj (ezer 
l) 

84,60 159 - 

Gázolaj (ezer l) 85,20 153 - 
Cseppf.  Kőolajgáz 
(ezer kg) 

100,80 119 - 

Földgáz (ezer 
köbméter) 

0,096 170 0,8 

Villamos energia (ezer 
kWh) 

0,030 50 0,8 

 
Az ökoadó bevezetésének programja szerint 1998 után évente mintegy 1,9 Mrd NLG 
adóbevételt érnek el, ebből kb. 1195 M NLG a földgázból, 620 M NLG a villamos energiából 
és 115 M NLG a kőolajszármazékokból. 
Fontos kiemelni, hogy a bevétel több mint fele (a forgalmi adók nélkül 1075 M NLG) a 
holland háztartások vásárlásaihoz kapcsolódik. Az ökoadó miatti többletkiadás 
háztartásonként 210 NLG volt 1998-ban. 
Az új adó következtében 2000-re várhatóan 2,7 M (az összes mennyiség 1,5 %-a) tonnával 
fog csökkeni a CO2-kibocsátás. 
 
Mentességek: 
Adómentesség illeti meg a megújuló energiaforrásokkal termelt, valamint a kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelést. Bizonyos kedvezményezett mezőgazdasági tevékenységekhez (pl. 
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kertészkedés) adómentesen vásárolható a földgáz, valamint a kőolajszármazékok kijelölt 
választéka. 
 
Felhasználás: 
A szén/energia adó nagy része kompenzációkra és a környezetvédelemmel kapcsolatos 
intézkedésekre nyújt fedezetet. Az adórendszer egyenlőtlen volta miatt főként a kis jövedelmű 
háztartásokat és egyéni vállalkozókat részesítik visszatérítésekben. A bérek 
társadalombiztosítási terheit és társasági adókat is csökkentik sok esetben, ezzel pozitív hatást 
gyakorolva a foglalkoztatásra. 
 
Kritika: 
A viszonylag rugalmatlan energiafelhasználás miatt a kisebb jövedelmű háztartások 
aránytalanul nagyobb terhet viselnek. Másrészt a nagyfogyasztók a kormánnyal kötött 
megállapodások alapján kb. harmadannyi adót fizetnek az elfogyasztott energiáért és a 
környezetszennyezésért, mint a kisebb fogyasztók, bár mindez a holland iparágak 
versenyképességét szolgálja. 
 
 

Németország 

 
Ellentmondásos rendszer: 
A meglévő mintegy 50 adó- és illetékfajta történelmileg alakult ki, fiskális célokat szolgál és 
rendkívül szövevényes rendszert alkot. Az adók egy része nemhogy ökológiai szempontokat 
nem céloz meg, de egyenesen környezetszennyező tevékenységekre ösztönöz vagy ilyeneket 
támogat. A kritikusok szerint az ökoadók bevezetése is akkor lehet hatásos, ha a meglévő 
rendszert nagyban átalakítják. 
 
Néhány negatív példa:  
Az erőművi tüzelésre átadott szén költségvetési támogatása 1996-ban 7,5 Mrd DEM volt, a 
kőolaj-feldolgozó és gázkitermelő üzemek adómentessége 1994-ben 250 M DEM kiesést 
okozott, a légi közlekedés és a belföldi hajózás 1994-ben 6,8 Mrd illetve 350 M DEM 
támogatásban részesült. A kilométer-átalány alapján elszámolt adólevonások kereken 3 Mrd 
DEM-et tettek ki. 
 
Új ökoadók: 
Az üzemanyagok vonatkozásában a  korábbi energiaadókat a közelmúltban új ökoadókkal 
egészítették ki. A legújabb adótörvények, amelyeket a Bundestag óriási ellenállással szemben 
(332 szavazat a 299 ellenében) szavazott meg, 1999 áprilisa óta hatályosak. Ezek alapján: 
A benzin és a dízelolaj adója 6 pfenniges növekedéssel 1,04 DEM, illetve 0,68 DEM, a 
fűtőolaj adója 4 pfenniget növekedett és így 12 pfennig literenként, és a gáz adója a 
kilowattóránkénti 32 pfenniges növekedéssel jelenleg 68 pfennig. A villamosáram-termelést 
egy új, 2 pfenniges adóval terhelték. 
 
Mentességek az új adókkal kapcsolatban: 
Az 50 MWh feletti éves villamosenergia-felhasználással rendelkező kb. 270000 termelő 
vállalat a fűtőolaj-, a gáz- és a villamosenergia-felhasználás után csak az adó 20 %-át fizeti. 
Egy komplikált rendszer szerint, amely cégeknél az ökoadó-teher a csökkentett bérjárulék 
fizetésből eredő megtakarítások 120 %-át meghaladja, ott a különbséget visszatérítik. A 
mezőgazdaságot is 20 %-os kedvezmény illeti meg, de visszatérítésekben nem részesülhet. A 
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nemzeti vasút, a helyi érdekű vasutak, metrók és villamosok villamos energia-felhasználását 
csak 50 %-os adó sújtja. 
 
Egyéb szabályok: 
A megújuló erőforrásokból történő villamosenergia-termelés adómentes, amennyiben a 
termelő közvetlenül fogyaszt, vagy a végső fogyasztókhoz olyan rendszeren keresztül juttatja 
el az energiát, amelyet kizárólag megújuló erőforrásokból tartanak fenn. Egyéb esetekben a 
villamos energia adóját fizetni kell, és ez egy elkülönített alapba kerül, amelyből szándék 
szerint a megújuló erőforrások felhasználását akarják továbbfejleszteni. 
A meglévő, mérőórákkal felszerelt tárolók fűtéséhez használt villamos energia után csak 50 % 
adót kell fizetni. 
A kisebb, 0,7 MW kapacitás alatti erőművek teljes mentességet élveznek a villamos energia 
adója alól. 
A legalább 70 %-os hatásfokkal működő kombinált rendszerű erőművek jogosultak az olaj-
adóvisszatérítésére. 
Az olajjal és gázzal működtetett erőműveknek fizetniük kell a villamos energia után, de nem 
kell a felhasznált erőforrások után – szemben azzal, ahogy eredetileg tervezték. 
A gázzal hajtott járművekre vonatkozó korábbi adókedvezményeket 2009. dec. 31-ig 
meghosszabbították és a magánhasználatra is kiterjesztették. 
 
A bevételek felhasználása: 
Az első évből eredő, várhatóan 8,4 Mrd DEM (4,3 Mrd euro) bevételt a kormány elsősorban a 
béreket terhelő járulékok csökkentésének ellentételezésére kívánja felhasználni (a munkaadók 
és munkavállalók járulékait fele-fele arányban a korábbi 20,3 %-ról 19,5 %-ra csökkentették). 
A bevételt a megújuló energiaforrások használatának ösztönzésére is felhasználják. 
 

Finnország 

 
Adófajták: van egy alap- (basic) és egy környezetvédelmi adó, az utóbbit az energiahordozó 
szén és energiatartalma alapján számítják. Az alapadó nem vonatkozik az elektromos áramra 
és a nehéz üzemanyagokra, mert az elektromos áramnak külön adója van. 
Adófajták az adóztatott energiahordozó szerint: az energiahordozók széntartalom alapján 
kerülnek megkülönböztetésre, ez alapján más-más adókulcs alapján adóznak. 
Adófajták az adóztatott tevékenység alapján: az adó mértéke nem különbözik az alapján, hogy 
milyen fajta tevékenységben használják az energiahordozót, kivétel az elektromos áram, ahol 
50%-kal alacsonyabb adókulcs vonatkozik a bányászatra, az ipari termelésre, a növények 
üvegházi termesztésére 
Mentesség: petróleumgáz folyékony formában (liquefied petroleum gas) 
Egyéb mentesség különböző iparágak részére nincs. 
 

A környezetvédelmi adók szerepe egyes országok költségvetésében 

A 57. táblázatban bemutatjuk, hogy a környezeti adózásban élenjáró országokban az 
adóbevételek mekkora hányadát tették ki a környezetvédelmi adók.  A vizsgált öt ország 
mindegyikére 1993-as adataink állnak rendelkezésre.  A levegőszennyezéssel kapcsolatos 
adók közé soroltuk az energiaadót és a tüzelőanyagokra kivetett adókat is. 
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57. táblázat A környezeti díjak/adók szerepe (1993) 

 
 

ország 

A leveg�szennyezési 
adók az összes 

adóbevétel 
százalékában 

Az összes 
környezetvédelmi 

adóbevétel  az összes 
adóbevétel 

százalékában 

Környezetvédelmi 
adóbevétel a GDP 

százalékában 

Dánia 0,94 7,30 3,65 
Finnország 3,83 5,40 2,47 
Hollandia 3,53 6,12 2,94 
Norvégia 4,58 10,75 4,92 
Svédország 5,21 6,34 3,17 
 
 

10.3.3 Az EU leveg�tisztaság-védelemmel kapcsolatos politikája a közelmúltban 
 

A levegőtisztaság védelem kérdése egy 1997-es bizottsági jelentés szerint a leghangsúlyosabb 
lesz a Közösség környezetvédelmi politikájában a jövő évszázadban. 

 
Eddigi, már elért célkitűzések és eredmények: 

- A HCFC-k felhasználását 1995-re az 1989-es szint 2,6 %-ára csökkentették. 
- A CFC-k, széntetrakloridok, halonok alkalmazását néhány alapvető felhasználástól 

eltekintve teljesen megszüntették. 
 

A levegővédelemmel kapcsolatos, legfrissebb, 1999. júniusi célkitűzések 
 
A Bizottság két direktívát fogalmazott meg: 
a) Minden egyes tagország számára meghatároztak egy legfelsőbb emissziós szintet a 

SO2, NOx, VOC, NH3 vonatkozásában. A kibocsátásokat olyan ütemben kell 
csökkenteni, hogy 2010-re ez a feltétel teljesüljön. Minden tagországnak legkésőbb 
2002. októberig el kell juttatnia a Bizottsághoz egy tervezetet, amelyben azt dolgozza 
ki, hogy hogyan kívánja a kibocsátásait csökkenteni. A kormányzatoknak a 
Bizottságot a szennyező-anyagok kibocsátásáról minden évben folyamatosan 
tájékoztatniuk kell. A Bizottság figyelemmel fogja kísérni a tagállamok terveit és 
erőfeszítéseit, és jelentést fog küldeni az Európai Parlamentnek és a Miniszterek 
Bizottságának, fenntartva így a lehetőséget, hogy 2004-ben vagy 2008-ban a 
javaslatok esetleges újrafogalmazására sor kerüljön. A Bizottság nem kívánja a célok 
eléréséhez szükséges lépéseket meghatározni, de javaslatokat fog tenni a tagországok 
számára. 

b) Az EU 1996-os levegőminőség-védelmi munkájához kötődően kialakítottak egy 
javaslatot, miszerint minden tagországnak méréseket kell végeznie az ózonszint 
tesztelésére és lépéseket kell tennie a kijelölt maximum szintek elérésére. 

 
A Bizottság álláspontja szerint 2010-re, mire a tagországok megvalósítják a fenti két 
direktívát, a következő célkitűzések elérésével lehet számolni: 

- a talaj eutrofizációjában (eutrophication) érintett területek nagysága 30 %-kal csökken 
- az ózonveszély 75 %-kal mérséklődik 
- az elsavasodással veszélyeztetett területek nagysága az 1990-es 37 m hektárról 2010-

re 4,3 m hektárra csökken. 
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Mindkét cél elérésének költsége az EU egésze területén várhatóan évi 7,5 Mrd euró lesz, míg 
a megvalósításból eredő haszon az egészségvédelem és a környezetvédelem tekintetében 17-
32 Mrd euró, a Bizottság számításai alapján. 

 
58. táblázat A 2010-ig elérend� emissziós plafonok (ezer tonna/év) és a megvalósítás 

várható költsége (m euró/év) 
 SO2 NOx VOC NH3 költség 

Ausztria 40 91 129 67 119 
Belgium 76 127 102 57 1053 
Dánia 77 127 85 71 5 
Finnország 116 152 110 31 0 
Franciaország 218 679 932 718 916 
Németország 463 1051 924 413 2146 
Görögország 546 264 173 74 338 
Írország 28 59 55 123 44 
Olaszország 566 869 962 430 403 
Luxemburg 3 8 6 7 5 
Hollandia 50 238 156 104 971 
Portugália 141 144 102 67 57 
Spanyolország 746 781 662 353 22 
Svédország 67 152 219 48 87 
Egyesült Kir. 497 1181 964 264 1348 
EU összesen 3634 5923 5581 2827 7514 
 
 Az európai emissziós plafonok megvalósításának költségei szektoronként (m euró/év) 
 
Erőművek  400 
Ipar   3500 
Háztartások  1000 
Közlekedés  500 
Mezőgazdaság  2100 
Összesen  7500 
 
Amint arról a nemzetközi kötelezettségeinkről szóló részben írunk, a fentiekhez hasonlóan 
Magyarország számára is megjelennek majd országos emissziós korlátok, melyeket azonban a 
saját magunk által jónak vélt és kialakított eszközökkel kell elérni.  Egy ilyen eszköz lehet 
például a levegőterhelési díj. 
 

10.3.4 A környezetvédelmi adók hatása a versenyképességre 
 

A levegőterhelési díj (és általában a környezetvédelmi adók) ellen érvként gyakran 
versenyképességi aggályokat fogalmaznak meg.  Ekins (1999) alapján rövid áttekintést 
kívánunk adni arról, hogy ezek a kételyek vajon mennyire megalapozottak. 

 
A környezetvédelmi adók kivetésével kapcsolatos gyakran hangoztatott ellenvetések: 
Az adók megnövelik a termelők költségeit, csökkentve azok versenyképességét, hátrányosan 
hatva a gazdaság egyéb mutatóira is, mint például a foglalkoztatás, GDP, külkereskedelmi 
mérleg egyensúlya. Emellett nem is biztos, hogy a környezet minőségére előnyösen hat, 
amennyiben az adók által tönkretett hazai 'piszkos' iparágak helyét külföldi, hasonlóan 



 123

szennyező iparágak foglalják el. Ez akkor fordulhat elő, ha globális hatásokkal járó 
környezetszennyezésről van szó, ebben az esetben a környezet minőségén nem javít, ha egy 
adott ország csökkenti szennyező tevékenységét, amennyiben egy másik ország növeli azt. 
Egy adott szennyező iparág szempontjából tekintve az a fajta érvelés, amely a 
versenyképesség csökkentésére helyezi a hangsúlyt, meggyőzőnek hat, mert vállalati szintről 
nézve a költségek növekedésével a szennyező vállalat kevésbé életképessé válik, főleg mivel 
gyakran előfordul, hogy más országokban nem adóztatják meg a termelőket hasonló módon. 

 
Ha azonban a környezet védelme céljából kivetett adókkal kapcsolatos eddigi tapasztalatot 
megvizsgáljuk, a nemzetközi versenyképesség csorbulásából eredő gazdasági károk a vártnál 
kisebbek, és az ilyen jellegű adók kivetéséből hasznok is várhatók. 
Az OECD szerint a környezetvédelmi adók hatása a külkereskedelemre és beruházásra 
elhanyagolható45, és ezt támasztják alá más tanulmányok is. 
Az ilyen jellegű adók kivetésénél fontos figyelembe venni a következ� szempontokat: 

• az adó mértéke és az adóbevételek felhasználása, visszaforgatása a gazdaságba 
• a termék szénintenzitása 
• a termékben az import és export összegének aránya a termeléshez viszonyítva (trade    

intensity), mivel ennek nagysága meghatározza, hogy az adó mennyiben lehet 
hatással a nemzetközi versenyképességre 

Adóbevétel visszaforgatása: Pezzey46 szerint ha a bevételeket visszajuttatják a termelő 
szektorba, akkor a szennyező iparágak ugyan hátrányosabb helyzetbe kerülnek mint adó 
nélkül, viszont a kevésbé szennyező iparágak előnyösebb helyzetbe jutnak, így a gazdaság 
egészének versenyképessége nem romlik. Dánia és Norvégia eddigi tapasztalatai is ezt 
igazolják, ezekben az országokban valamelyest romlott a szennyező iparágak 
versenyképessége, viszont ezt ellensúlyozta a környezetvédelmi iparban megnövekedett 
exportjuk. Svédországban a NOx adó olyan módon került bevezetésre, hogy az adóbevételeket 
az erőművekhez visszajuttatják, legtöbbet azok az erőművek kapnak, amelyeknek egységnyi 
NOx kibocsátásra jutó energia felhasználásuk magas. Ez a kevésbé szennyező erőműveket 
részesíti előnyben, a többit hátrányosan érintve, de az egész iparág szempontjából a hatás 
semleges. 
Külkereskedelemben részt vevő javak aránya: az adó kivetése csak azoknak a szektoroknak a 
versenyképességét befolyásolja, amelyek exportja vagy importja magas arányú, azokat nem 
befolyásolja, amelyek főleg hazai fogyasztásra termelnek. 
 
Emellett fontos szempontok az adó bevezetésekor: 

• a létező tőke korai lecserélésére való ösztönzés: 
emiatt az adó fokozatos bevezetése ajánlott, ez módot ad arra, hogy a felszerelések 
cseréje összhangba kerüljön a beruházási tervekkel, és ne kerüljenek a szemétdombra a 
nemrégen használatba vett gépek. 

• a hatékonyabb energiahasználatból adódó lehetőségek megfelelő kihasználása: 
gyakran piaci kudarcok akadályozzák az amúgy gazdaságilag hatékony, energiát 
megtakarító beruházásokat, ezeket a kormánynak ösztönöznie kellene (complimentary 
government initiatives) az energiával való takarékoskodást és az 
energiahatékonyságot, és a környezetkímélő energiát termelő technológiákba való 
beruházást, és akkor az új, energiatakarékosabb technológiákkal rendelkező 
gazdaságot kevésbé sokkolná egy energia adó bevezetése. 

                                                           
45 OECD (1996) Implementation Strategies for Environmental Taxes Paris: OECD. 45.o. 
46 Pezzey, J. (1991) Impacts on Greenhouse Gas Control Strategies on UK Competitiveness, Department of 
Trade and Industry. London: HMSO. 
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• a technológiai változás elősegítése kevésbé környezetkárosító technológia irányába, 
amely különösen jó ott, ahol a környezetszennyezés csökkentésének pozitív a magán 
határhaszna, (és (saját megjegyzés) legfeljebb beruházás-intenzitása miatt nem kerül 
megvalósításra). Emellett, ha az energiahatékonyság az energiaárakkal megegyező 
ütemben nő, az adónak a technológiai változást ösztönző hatására, minden negatív 
gazdasági hatás elmarad (mint pl. GDP csökkennése). 
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10.4 A FEIM modell jellegzetességei 

10.4.1 A modellezés során használt szektorok és háztartási típusok 
 
59. táblázat Szektortípusok 
A szektor neve a 25 szektoros felosztásban Az ágazat részletezése 
1. Szénbányászat Szénbányászat 

2. Olaj- és földgáz-kitermelés, 
    gáztermelés, -elosztás 

Nyersolaj- és földgázkitermelés 
Gáztermelés, -elosztás 

3. Elektromosáram-termelés Áramtermelés, -szállítás és –elosztás 

4. Olajfinomítás Nyersolaj-feldolgozás 

5. Egyéb bányászat a. bauxitbányászat 
b. egyéb ércek és ásványok bányászata 

6. Vaskohászat Egyszer	 vas- és acéltermékek gyártása és öntése 

7. Színesfém-kohászat a. alumínium-gyártás és –öntés 
b. egyéb színesfémek gyártása és öntése 

8. Gépgyártás GÉPIPAR 
a. vas és fém tömegtermelése 
b. eszközök és tartozékok gyártása 
c. telekommunikációs és vákuumtechnikai termékek 

gyártása 
d. elektromos berendezések és tartozékok gyártása 
e. szállítási felszerelések gyártása 
f. gépek és felszerelések gyártása 

9. Épít�anyagok ÉPÍT



ANYAG-GYÁRTÁS 
a. üveggyártás 
b. finomkerámia- és �rl�gépgyártás 
c. építkezési szigetelanyagok gyártása 
d. azbeszt-cement-gyártás 
e. betonáruk gyártása 
f. mész- és cementtermelés 
g. k�- és kavicstermelés 
h. tégla, cserép és h�álló anyagok gyártása 

10. M�trágyagyártás M�trágya és növényvéd� szerek gyártása 

11. Szerves és szervetlen vegyszerek 
gyártása 

a. szerves és szervetlen vegyszerek gyártása 
b. m

�
anyagok és m�szálas termékek gyártása 

12. Egyéb vegyszerek gyártása a. háztartási vegyszerek és kozmetikai termékek gyártása 
b. gyógyszeráruk gyártása 
c. gumiáruk gyártása 
d. szintetikus anyagok feldolgozása 

13. Könny�- és egyéb iparágak I. KÖNNY�IPAR 
a. kézm�ipar 
b. textilruházat 
c. cip�gyártás és b�r-, sz�rme- és cip�áruk javítása 
d. b�r- és sz�rmegyártás 
e. kötöttárugyártás 
f. kisipar 
g. selyemgyártás 
h. gyapjútermelés 
i. len-, kender- és jutatermelés 
j. pamuttermelés 
k. nyomtatás 
l. papírtermékek gyártása 
m. egyéb fafeldolgozás 
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A szektor neve a 25 szektoros felosztásban Az ágazat részletezése 
n. bútorgyártás és egyéb fából készült termékek javítása 
o. építkezési ács- és asztalosmunka 
p. f

�
részmalmok és furnérlemezgyártás 

II. egyéb termékek gyártása 

14. Élelmiszeripar ÉLELMISZERIPAR 
a. dohányipar 
b. üdít�ital- és ásványvíz-termelés 
c. söripar 
d. borászat 
e. szeszesitalgyártás 
f. növényolaj-gyártás 
g. édesipar 
h. cukorgyártás 
i. süt�ipar 
j. malomipar 
k. tartósítóipar 
l. tejipar 
m. szárnyas- és tojásfeldolgozó ipar 
n. húsipar 

15. Épít�ipar ÉPÍTKEZÉS 
a. építészet, építésszervezés, els�dleges építési 

vállalkozás 
b. különleges építkezés és berendezés 
c. mélyépítés 
d. felszíni építkezés 

16. Erd�gazdálkodás és mez�gazdaság a. erd gazdálkodás 
b. mez!gazdaság 
 

17. Szállítás SZÁLLÍTÁS 
a. egyéb szállítás 
b. közúti szállítás és városi tranzitrendszer és 

könny"vasutak 
c. vasúti szállítás 

18. Posta és telekommunikáció Posta és telekommunikáció 

19. Kereskedelem a. külkereskedelem 
b. hazai kereskedelem 

20. Vízgazdálkodás Vízm#vek és vízellátás, szennyvíztisztítás 

21. Egyéb anyagi tevékenység Egyéb anyagi tevékenységek 

22. Bankok Pénzügyi szolgáltatások 

23. Személyi szolgáltatások a. közösségi szolgáltatások (pl. szemétszállítás, 
távh$szolg.) és természet- és környezetvédelem 

b. lakásépítés és pótszolgáltatások 
c. üzleti szolgáltatások 
d. személyi és háztartási szolgáltatások 

24. Szociális, kulturális szolgáltatások és 
biztosítás 

a. kulturális szolgáltatások és sporttevékenységek 
b. oktatás 
c. társadalmi jóléti tevékenységek 
d. kötelez% társadalmi tevékenységek és egészségügyi 

szolgáltatások 

25. Közszféra, egyéb közösségi 
szolgáltatások és kutatás 

a. közigazgatás és egyéb közösségi szolgáltatások 
b. tudományos kutatás és kísérleti fejlesztés 
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60. táblázat Háztartás típusok 

A.  AKTÍV 
1. vidéki, gyermektelen 
2. vidéki, gyermekes, magas jövedelmű 
3. vidéki, gyermekes, alacsony jövedelmű 
4. városi, gyermektelen  
5. városi, gyermekes, magas jövedelmű 
6. városi, gyermekes, alacsony jövedelmű 
B. INAKTÍV 
7. vidéki magas jövedelmű 
8. vidéki, alacsony jövedelmű 
9. városi, magas jövedelmű 
10. városi, alacsony jövedelmű 
 
magas = átlagjövedelem feletti 
alacsony = átlagjövedelem alatti 
 

 
 

10.4.2 Lezárási feltételek 
 
Az alábbiakban felsoroljuk azon legfontosabb lezárási feltételeket, amelyeket a FEIM bázis-
szcenárió is alkalmaz.  Ezen feltételek némelyikét a 4. fejezetben ismertetett szcenáriók 
egyik-másikában módosítottuk, annak érdekében, hogy valamely gazdaság-politikai 
alternatívát modellezhesünk. 
 
• A megtakarítások és az elkölthető jövedelem aránya rögzített. A személyes 

megtakarítások az elkölthető jövedelem kötött arányaként meghatározottak. 
 
• Rögzített a teljes tőkemennyiség és felhasználás. Mindazonáltal szabadon áramolhat a 

tőke az ágazatok között, s így feltételezhetjük, hogy a rendelkezésre álló kötött 
tőkemennyiséget hatékonyan használják fel. 

 
• A kereskedelmi egyenleg devizában számítva a bázisévi értékén rögzített.  Általában a 

folyó fizetési mérleg hiányát szokták célkitűzésként megadni, de mivel a FEIM nem 
modellezi a nemzetközi pénzmozgásokat, a két feltétel ekvivalens.  Ennek eléréséhez a 
forint árfolyamát endogén változóként adjuk meg a modellben, amely módon kimutatható, 
hogy milyen módosítások szükségesek az árfolyamot illetően a kereskedelmi mérleg 
egyensúlyának fenntartásához. 

 
• A kormányzati fogyasztás a modell alapbeállításakor meghatározott szinten rögzített. 
 
• A beruházás a GDP-t alkotó többi elem exogén és endogén módszerekkel történő 

meghatározása után mint maradék elem határozódik meg.  Teljesül a beruházások és a 
megtakarítások egyenlősége. 

 
• Az adók mértéke azok bázisévi szintjén rögzített. Ugyanakkor a költségvetés-semleges 

szcenáriók esetén a munkaerőt terhelő adó (munkáltatói TB járulék), mint belső változó 
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határozódik meg a modellben, hogy a levegőterhelési díj adóreform jellegű 
visszaforgatását is jellemezni lehessen.  

 
• A háztartások viselkedését a hasznosságfüggvény (az „életminőség mutatója”) 

maximumának nyomon követésével modellezzük.  A maximális hasznosság elérése 
érdekében a háztartások a fogyasztás, a szabadidő és a környezetminőség optimális 
kombinációját választják.  A környezetminőség javulását a hasznosságfüggvényben a 
levegőterhelés csökkentéséhez kapcsoljuk, és értékét a Kaderják féle haszonbecslés 
legkonzervatívabb feltételezéseivel állapítottuk meg. 

 
 

10.4.3 A díjkedvezmény közgazdasági modellezése 
 
A tervezet szerint környezeti beruházások címén visszatartható az adófizetési kötelezettség 
legfeljebb 92%-a.  A visszahagyás nem lehet több, mint a beruházás mértéke.  Ennek 
modellezése egy olyan feltételes optimalizálási feladat, melyben a vállalati döntéshozó 
minimalizálja az új jogi-gazdasági környezetnek való megfelelés költségét.  Másképpen 
fogalmazva maximálja azt a nettó hasznot, melynek következők az elemei: a szennyezés 
elhárítása révén elkerült adófizetési kötelezettség és a maradék szennyezésre fizetett adóból 
visszaigényelhető47 összeg, mint haszon, szemben az ezen haszon elérésére fordított 
környezeti beruházással, mint költséggel.  Ezt az optimalizálást azon feltétel mellett teszi 
meg, hogy a visszatérítés kisebb vagy egyenlő, mint a beruházás nagysága48.  A 
visszahagyásnál környezeti célú beruházásként azokat a technológiákat vettük figyelembe, 
amelyeket az elhárítási költségfüggvényeink tartalmaznak.  
 
Intuitíve látható, hogy a szennyezés elhárítási beruházási döntést két ellentétes érdek 
határozza meg: növelésével egyrészt csökken az adóalap, másrészt éppen emiatt csökken a 
visszatartható összeg nagysága, ami az ltd (maximum) 92%-a.  A makro-modellünkben 
feltételeztük, hogy a díjkedvezmény öt évig jár függetlenül a beruházás megvalósulásának 
időtartamától, és hogy a beruházás már az ltd első évében üzemel (Ezen feltétel 
módosításának a következményeivel kapcsolatban a 10.1 mellékletet.  Megjegyezzük, hogy a 
beruházás időtartamától függetlenül öt éves díjkedvezmény a beruházás gyors átadására 
ösztönöz, ennyiben tehát reális a fenti második feltételezés).  Az analitikus eredmények azt 
mutatják, hogy ha nincs “átjárás” az egyes szennyezők közt (ami egy lehetséges alternatíva 
volt a régebbi ltd tervezetben), akkor egy ágazat mindegyik szennyező-anyagot addig a szintig 
hárít el, amely esetén évesített beruházási költsége megegyezik a megmaradó szennyezésre 
visszatartható összeg éves egyenértékével.  Ha ilyen szempontból az ltd hatálya alá eső 
szennyezők nincsenek megkülönböztetve, akkor ugyanez nem szennyező-anyagonként, 
hanem az annuitások összegére lesz igaz.  Ekkor a vállalatok kedvezőbb helyzetben vannak, 
hiszen erőforrásokat csoportosíthatnak át olyan szennyezők elhárításába, amelyek esetén 
kisebb költséggel nagyobb haszonhoz jutnak. Erről is részletesen írunk a 10.1.5 mellékletben. 

                                                           
47 Ez esetben közömbös, hogy díjkedvezmény esetén a 92% fizikailag nem kerül befizetésre.  Ez ugyanis 
modellezési szempontból egyenérték& az ltd befizetésével, majd a 92% vissza transzferálásával.  Ez a szétbontás 
ugyanakkor szükséges a beruházási-szennyezési viselkedés mozgatóinak megértéséhez. 
48 Ez egy ún. Kuhn-Tucker optimalizálási feladat.  A megoldásról kimutattuk, hogy az adott esetben releváns 
megoldás egy egyszer'bb, Lagrange probléma  megoldása.  Ezen Lagrange-féle optimalizálási feladat els(rend) 
feltételének egyenletei kerültek a modellbe. 
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10.4.4 A szennyezés-elhárítási költség függvények 
 
A szennyezés-elhárítási átlagköltség függvényeket a következő függvényformával becsültük: 
 

  [ ] jpojpojpojpojpo KAC jpo

,
1

,,,,
,)1()1/( +−⋅+−= +γγβ   (1) 

 
ahol C a szennyezés-elhárítási átlagköltség49, A az elhárítási arány mutatója, β, γ, és K 
tapasztalati úton meghatározott paraméterek po szennyezőként és minden j szektorban. 

Ezek a szennyezés-elhárítási átlagköltség függvények monoton  növekvők (lásd 8. ábra).  A 
függvényeket olyan pontsorokra illesztettük, amelyek az elérhető technológiák 
egységköltségeit (Ft/kg elhárított szennyezőanyag) növekvő egységköltség szerint az 
ágazatok domináns szennyezőforrásaira adták meg.  A Tajthy (1996) valamint Tajthy és Tar 
(1997) tanulmányokban megtalálható a költségbecslésre használt módszerek összefoglalója.  
A függvényeket felépítő technológiákat a 61. táblázatban közöljük. 

 

61. táblázat A költség-függvény el�állításához felhasznált technológiák 
 

Kén emisszió csökkentése 
NEM ER�M�VI  

Összköltség50  
szénmosás (elhárítási hatásfok 20%) 34,8 Ft/kg SO2 (3% kéntart.) 
olaj kéntelenítés (elhárítási hatásfok 60%) 200,9 Ft/kg SO2  
Füstgáz-kéntelenítés (elhárítási hatásfok 80%) 
Öszköltség (Ft/GJ) 2,5 MW 5 MW 6 MW 
  egy m*szak 1139,1 1006,8 974,9 
  két m+szak  561,8 545,9 
  három m,szak  413,5 402,9 

ER�M�VI  
szénmosás 
3%S 34,8 Ft/kg SO2 
4%S 26,1 Ft/kg SO2 
füstgáz kéntelenítés (flue-gas desulphurisation) 
szenes er-m

.
vek 117,9 Ft/GJ 

olajos er/m
0
vek 187,5 Ft/GJ 

 

                                                           
49 Ezek a függvények az alaphelyzet emisszióinak az elhárítás függvényében a legolcsóbb módon történ1 
szennyezés-csökkentésére vonatkozó súlyozott átlagköltségeit képviselik, vagyis a teljes költség és a 
szennyezés-csökkentés hányadosai.  Más szavakkal, ezek se nem valamely technológia átlagköltségei, sem pedig 
az A szint eléréséhez szükséges utolsó technológia átlagköltségei.  A függvényformáknak megvan az az el2nyük, 
hogy aszimptotikusan közelítik az  A =1-et és van egy lapos „platójuk”, majd egy meredeken emelked3 rész, 
amely kifejezi a szennyezés-csökkentésre vonatkozó technológiai költségszámítások általános  eredményét. 
50 A költségek mindenütt tartalmazzák a fenntartás-karbantartás költségeit. 
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Nitrogén-oxidok csökkentése 

ER�M�VI  
LNB szenesolaj+gáz (alacsony NOx kibocsátású ég�knél) (elhárítási hatásfok 40%) 
kis-kapacitású 15,4 Ft/GJ (hatásfok, er4m

5
vi 35%) 

nagy-kapacitású 13,6 Ft/GJ (hatásfok, er6m
7
vi 34,7%) 

SNCR (szelektív nemkatalitikus redukció) (elhárítási hatásfok 40%) 
kis-kapacitású 48,7 Ft/GJ 
nagy-kapacitású 34,8 Ft/GJ 
SCR (szelektív katalitikus redukció) (elhárítási hatásfok 80%) 
kis-kapacitású 255,6 Ft/GJ 
nagy-kapacitású 105,4 Ft/GJ (hatásfok, er8m

9
vi35%) 

NEM ER�M�VI  
LNB (alacsony NOx kibocsátású ég�) (elhárítási hatásfok 40%) 
Összes költség (bevitt tüzel:anyagra Ft/GJ) 2,5 MW 5 MW 6 MW 
egy m;szak 76,1 69,1 67,4 
két m<szak  58 44,6 
három m=szak  37,6 37,1 
SNCR (szelektív nemkatalitikus redukció) (elhárítási hatásfok 40%) 
Összesköltség (bevitt tüzel>anyagra Ft/GJ) 2,5 MW 5 MW 6 MW 
egy m?szak 141,8 134,8 133,1 
két m@szak  124,7 110,3 
három mAszak  103,3 102,7 
SCR (szelektív katalitikus redukció) (elhárítási hatásfok 80%) 
Összesköltség (bevitt tüzelBanyagra Ft/GJ) 2,5 MW 5 MW 6 MW 
egy mCszak 979,9 909,7 892,9 
két mDszak  808,6 665,4 
három mEszak  595,1 589,5 
 

Por  csökkentése 
NEM ER�M�VI  

szénmosás  1,16 Ft/kg hamu (elhárítási hatásfok 30%) 
Leválasztás  20,18Ft/GJ tüzelF anyag  

ER�M�VI  
szénmosás  (elhárítási hatásfok 30%) 1,16 Ft/kg hamu51 
Olajos erGm

H
veknél  

elektrofilter  (elhárítási hatásfok 99%) 
20,21 Ft/GJ 

 
Az átlagköltséget az emisszió-csökkentéssel szorozva kapjuk a teljes elhárítási költséget (lásd 
TC a 2. egyenletben): 

 

  jpojpojpojpo AACTC ,,,, )( ⋅=      (2) 

 

Az elhárítási határköltség, EHK, a TC  A-ra vonatkozó deriváltja.  Egy ilyen görbe tipikus 
alakja látható a 8. ábrán.  Ha t az emissziós adót jelöli, a profit maximáló ágazat A* nagyságú 
csökkentést fog választani.  Megjegyezzük, hogy az EHK görbe alakja hasonló az 
átlagköltség-görbéhez, de meredekebb annál. 

                                                           
51 A teljes költség ennek a háromszorosa, de SO2 csökkentésnél is történik szénmosás.  Így a porcsökkenés 
egyfajta járulékos csökkentés (ahol az S eltávolítás miatt alkalmazzák a szénmosást), ezért nem vettük teljes 
költségén figyelembe. 
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          Ft/kg 
    
 
        EHK 
 
 
     t* 
 
 
 
 
    .                 A*    1    A (=∆e/e0)   
                  elhárítási arány 
8. ábra Az elhárítási határköltség függvény  
 
 
A szennyezés-csökkentési függvényeket Capros et al. (1995) úgynevezett “költség-ár” 
módszerének a felhasználásával illesztettük a modellbe. Capros ezt a módszert és hasonló 
típusú függvényeket (természetesen más paraméterekkel) használt az Európai Unió számára 
készített „GEM-E3” nevű modelljében. Mint azt már korábban is megjegyeztük, ez a módszer 
rögzített arányt tételez fel az energia felhasználás és az elhárítási technológiák alkalmazása 
nélküli emissziók között. Ezen együtthatók használhatók arra, hogy az energiafogyasztást 
alap-kibocsátási szintekké alakítsuk át. A költség-ár stratégia azt jelenti, hogy a felhasználó a 
fogyasztói árnál drágábbnak érzékeli az energiahordozó árát, ha szennyezés-csökkentési 
beruházásra kényszerül. 
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10.5 Az externáliák meghatározása 
 

Elméleti alapok 

A környezet-gazdaságtan elfogadja azt a feltételezést, hogy az egyének preferenciája a 
környezeti minőségre és hatásaira is kiterjed, ugyanúgy, mint más piaci javakra (illetve nem 
piaci javakra, a környezeti javak mellett). Így általánosságban le lehet vezetni azt, hogy az 
egyének hogyan értékelik a környezeti minőséget más szolgáltatásokkal szemben: 
megpróbálják megmérni, hogy egy más szolgáltatásban kifejezve mennyit hajlandóak feladni 
(WTP-willingness to pay-fizetési hajlandóság) azért, hogy például a jobb környezetminőség 
egészségügyi hasznait élvezhessék. Léteznek olyan empirikus módszerek, amelyek meg 
tudják ragadni ezeket a preferenciákat. 
 
Amikor a WTP fogalmáról beszélünk akkor ez alatt azt a maximális összeget értjük, amelyet 
az egyének hajlandóak fizetni a vizsgált termékért, esetünkben a tiszta levegőért. 
 WTP=P+CS  ahol: P=termék ára, CS=fogyasztói többlet 
 
Egy termékre vonatkozó WTP értékeket ponthalmazként az egyéni keresleti görbe mentén 
képzelhetjük el, ezek a pontok az egyének határhasznát is reprezentálják.  
 

9. ábra A WTP nagysága 
Amint az a 9-es ábrán látható a teljes 
WTP, Q0  mennyiség és P0 ár mellett a 
keresleti görbe alatti terület a Q0 tól 
balra, a termelői többlet és a fogyasztói  
többlet összege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyilvánvalóan minél alacsonyabb egy termék ára, annál jelentősebb a fogyasztói többlet 
nagysága. Piaccal, így árral sem rendelkező termékek esetén a keresleti görbe alatti egész 
terület a fogyasztói többlet. 
 
10. ábra A fogyasztói többlet nagysága 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    P 
 
 
                          fogyasztói többlet 
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A fogyasztói többlet becslése alapulhat megfigyelt vagy becsült keresleti görbén, ahol a 
jövedelem konstans, a jólét a keresleti görbe mentén változik, tehát az árváltozás 
jólétváltozást is jelent. A jóléti hatás változása elkerülhető a kompenzált keresleti (Hicksian) 
görbe alkalmazásával, azonban ennek használata bonyolultabbá teszi az elemzést. A szakértők 
szívesebben alkalmazzák a Marshall-i keresleti görbét a haszonbecslések során azért is, mert a 
két módszerre meghatározott WTP különbség általában kicsi (Feenberg and Mill (1980); 
Pearce and Markandya (1989)) 
 

Eljárások 

Az emberek fizetési hajlandóságának vizsgálata nagy általánosságban a következő módon 
végezhető: 
• az ár megfigyelésével, amelyet az emberek fizetnek különféle piacokon (termék, 

helyettesítő termék piacon)  
• a veszteségek elkerülésével kapcsolatos pénz és időráfordítás megfigyelésével, 
• az emberek közvetlen megkérdezésével. 
Az értékelés végezhető tehát például az emberek elkerülő magatartásának megfigyelésével, 
piacon kinyilvánított preferenciájának, vagy vállalt (állított) preferenciájának vizsgálatával 
illetve a fizikai hatások (elkerült fizikai károk) meghatározásával. 
 
A nemzetközi szakirodalom a hasznok számszerűsítésére számos becslési eljárást ismertet. 
Ezen eljárások csoportosítása eltérő, az egyes szervezetek, hatóságok mást-mást alkalmaznak 
szívesebben. Az, hogy az értékelést végző melyik módszert használja, függ az elérhető adatok 
milyenségétől, az értékelendő haszonkategória (egészségügyi hasznok, korrózió csökkentés 
hasznai) jellemzőitől. A következő táblázat az eljárások két különböző csoportosítását mutatja 
be, ezek áttekintése fontos a továbbiak megértéséhez. 
 
62. táblázat Értékelési eljárások csoportosítása 

KÖZVETLEN/DIREKT MÓDSZER KÖZVETETT/IN-
DIREKT MÓDSZER 

kinyilvánított 
preferenciák 

állított preferenciák dózis-hatás viszonyon 
alapuló 

Pearce and 
Markandya 
(1989) OECD 

helyettes termék piaca 
hedonikus ingatlan 
kockázati prémium 
utazási költség 

mesterséges piac 
kontingens értékelés 

szennyezés-egészség 
ingatlan (tulajdon) 
rongálódása 
növényzet rongálódása 

MAGATARTÁSSAL KAPCSOLATOS FIZIKAI HATÁSOK 
kinyilvánított preferencia Állított preferenciák ErIforrás költségek 

Shin (1992) 

hedonikus árak 
utazási költség 
megelJzési/enyhítési 
kiadások52 

Kontingens értékelés 
Kontingens sorrend 

Termelékenység 
csökkenés 
Betegség költsége 
Emberi tKke 
Helyettesítési 
költségek 

 
A kinyilvánított preferenciák vizsgálata annak megfigyelésére irányul, hogy hogyan reagálnak 
a fogyasztók a kereslet és az árak megváltozására. Az állított/vállalt preferencia53 módszerek a 

                                                           
52 Averting/mitigating 
53 revealed preferences = kinyilvánított preferenciák,    stated preferences = vállalt preferenciák 
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gazdasági szerepelők fizetési hajlandóságára vonatkozó állításaira kérdeznek rá, hipotetikus 
vagy mesterséges körülmények között. Értékelés úgy is végezhető, hogy laboratóriumi 
körülmények között (toxikológia), vagy a népesség egészségügyi adatainak megfigyelésével 
(epidemiológia) megállapítanak összefüggéseket adott dózisú szennyezők és a károk (pl: 
megbetegedések) között. Ugyanilyen dózis-hatás viszonyokat határoznak meg például az 
anyagi javak, gépek, berendezések korróziója vagy az egyes haszonnövények 
hozamcsökkenésével kapcsolatban is. A szennyező-anyagok által okozott fizikai hatásoknak 
vagy feltételezhető hatásoknak a gazdasági kárait ezután számszerűsítik.  
A szennyezések esetében a fizikai és magatartási hatások szétválasztása és külön kezelése 
nem mindig szerencsés. Az érintettek magatartása ugyanis megváltozhat a szennyezés 
következtében, termelési inputokat váltanak azért, hogy a végleges fizikai hatást (károkat) 
csökkentsék. Mezőgazdasági termelés esetén például új inputokat alkalmaznak (trágyázás, 
légszennyező anyagokkal ellenállóbb vetőmagot ültetnek, megváltoztatják a termőföld 
allokációját, azaz búza helyett például krumplit termelnek), ami nehezíti annak 
megállapítását, hogy az egyes szennyező komponensek tisztán milyen termelékenység 
változást eredményeznek. 
 
A felsorolt értékelési eljárások, új elemzés elvégzése sokszor igen költséges, és időigényes 
lehet. Pénz és energia takarítható meg, ha már egy létező tanulmány értékeit használják 
(benefit transzfer54) ahelyett, hogy új kutatást végeznek. Az értékek, függvények 
transzferálása kevésbé pontos értékeket szolgáltat mint egy új elemzés. A bizonytalanságok, 
torzítások annál kisebbek minél inkább hasonlít a tanulmányi szint (amire az eredeti vizsgálat 
vonatkozik) és a beavatkozási szint (amelyre használni kívánják a transzferált adatokat) 
társadalmi, gazdasági, területi és kulturális jellemzőiben egymásra. A benefit transzfer a 
nyugati szakirodalomban elfogadott és alkalmazott módszer. 
 

A leveg�szennyezés csökkentéséb�l származó hasznok, elkerült károk 

 
A levegőszennyezés hatással van  
• az emberi egészségre. Nő az inaktív napok száma, az egészségvédelemre szükséges 

kiadások nagysága, a betegség csökkenti a jólétet, a halálozási kockázat megnő, romlik az 
emberek egészségtőke állománya; 

• a lakó környezetre: Romlik a kilátás füst, szmog miatt, szaghatás érezhető, s ez jelentkezik 
pl. az ingatlan árak csökkenésében; 

• az ökoszisztémára és a tájképre. Egyaránt csökken a terület használati és nem-használati 
értéke. Pusztul a flóra, fauna. 

• a termésre, állati termékekre. Romlik a termés minősége, mennyisége 
• az eróziós folyamatokra. Pusztulnak az épületek, műemlékek, hamarabb öregednek a 

gépek, berendezések és használati tárgyak. 
 
Bár a mezőgazdasági, erdészeti, építészeti stb. károk nagyságáról és a becslésükre használt 
módszertanokról is széleskörű szakirodalom áll rendelkezésre, a rendelkezésre álló hely 
hiánya miatt mi itt részletesen most csak az egészségügyi hatásokkal foglalkozunk. 

                                                           
54 A benefit transfer olyan módszert jelent amelynek segítségével egy nem piaci jószág értékének egy adott kutatásban, adott 
körülmények között, különbözL értékelési technikákkal becsült, a piacon nem megfigyelhetM értékét a körülmények 
változásának figyelembevételével korrigálják és egy új helyzetre alkalmazzák. 
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A leveg�szennyezés egészségi hatásai 

 
Az egészségi hasznok becslésének különböző módozatai ismertek a 

szakirodalomban. Kétféle lehetséges egészségügyi haszon típust különböztethetünk 
meg: 

• megbetegedés elkerüléséhez kapcsolódó hasznokat  

• a korai halandóság csökkenéséhez kapcsolódó hasznokat 

Módszerek Egészségi hatás 
 megbetegedés halandóság, mortalitás 

 
 
közvetett 

·Egészség termelési       
függvény (HPF) 
·Betegség költsége módszer 
(COI) 
·Védekezési /megelőzési 
kiadások 
 

·Ellensúlyozó bér (CW) 
·Védekezési/ megelőzési               
kiadások    
 

közvetlen Kontingensértékelés (CV) Kontingensértékelés (CV) 

Forrás: Kaderják (1995) 
 
Az egészségtermelési modellben az egyének a hasznosság maximalizálás keretein belül 
„állítják elő” az egészségtőkét és képesek a levegőminőség-csökkenés elleni védekezés 
érdekében magatartásuk módosítására. Ezen alkalmazkodások, amelyek az egészségvédelem 
helyettesítését vagy más, a levegőminőség romlás ellensúlyozása érdekében, az egészség 
építését célzó tevékenységeket foglalnak magukba, alkotják az alapját a hasznokat ill. a 
fizetési hajlandóságot becslő módszernek. 
 
Bizonyos betegségek előfordulásának csökkenéséből származó hasznok számszerűsítésénél a 
WTP a következő részekből állhat: a betegség miatt elveszített idő értéke, a fájdalom és a 
szenvedés miatt elveszített hasznosság értéke és a betegség hatásainak megelőzési és/vagy 
enyhítési ráfordításainak költségei. Az utóbbi kategória tartalmaz mind betegség-megelőzési 
szerekre, mind a betegség megjelenésétől kezdve a betegség kezelésére való ráfordításokat. 

A betegség költségei (COI) a legkönnyebben mérhetőek, vagy a különböző betegségekkel 
összefüggő tényleges ráfordításokból vagy a különböző betegségek esetén használt, eltérő 
szolgáltatások várt gyakoriságából kiindulva.  
Az elveszített idő költségeit általában az adózott munkabér (a kiesett munkaidő alapján 
számítva) és a szabadidő elmaradt haszon költsége (az elveszített pihenőidő alapján számítva) 
összegeként értékelik. Bonyodalom akkor támad, amikor a munkás tud dolgozni, de 
maximális teljesítményétől elmaradva. Ebben az esetben a termelékenységvesztés becslése 
szükséges.  
A megelőző magatartásnak a legbonyolultabb a modellezése. Ez magában foglalja az 
egészségtermelő funkció becslését, amelyen belül meg lehetne becsülni az inputokat, 
melyeket a különböző egészségi állapotokban az egyén használ, és figyelembe véve az ezek 
közötti érték különbségét, megkapjuk az egyik egészségi állapotból a másikba való 
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elmozdulás költségét. A nehézséget ennek a függvénynek a becslése jelenti, ahol sok "input" 
egynél több szolgáltatást biztosít (pl. palackozott víz, légkondicionáló), és a fogyasztás 
változását a betegség állapotának függvényében nehéz megbecsülni. 
 
Az értékelési irodalom mortalitási megközelítése a halál kockázatának megváltozása miatti 
fizetési hajlandóság (WTP) becslésén alapul. Ezt alakítják át "a statisztikai élet értékévé" 
(VSL) a WTP-t elosztva a kockázat változásával. 

Kockázatcsökkenés esetén a WTP, kockázatnövekedés esetén a WTA (willingness to accept- 
elfogadási hajlandóság) becslésére három módszer került alkalmazásra. Először is, vannak 
tanulmányok, amelyek azt a megnövekedett kártérítést vizsgálják, amely szükséges az 
egyének számára ahhoz, hogy - a többi tényező változatlansága mellett - olyan foglalkozást 
űzzenek, melynek a munkahelyi halálozási kockázata magasabb. Vannak hipotetikus 
értékelési módszeren alapuló (Contingent Valuation-CV) tanulmányok, melyekben az 
egyéneket kérdezik meg WTP-jükről és WTA-jukról olyan intézkedésekkel kapcsolatban, 
melyek bizonyos tevékenységek (pl. vezetés) halálozási kockázatát csökkentik vagy WTA-
jukról olyan intézkedésekkel kapcsolatban, melyek esetén elképzelhető, hogy a tevékenység 
halálozási kockázata növekszik (pl. egy adott terület megnövekedett közúti forgalma). 
Harmadszor, kutatók megvizsgálták a tényleges önkéntes kiadásokat olyan cikkek esetében, 
amelyek bizonyos tevékenységek halálozási kockázatát csökkentik, mint például a 
cigarettázás vagy az autós légzsákok vásárlása. 
 
A kontingens értékelés (CV) az egyetlen megközelítés, amely meg tudja becsülni a fájdalom 
és a szenvedés értékét, azonban általában a megkérdezettek nem tartják beletartozónak azokat 
a költségeket, amelyek nem terhelik őket a betegség eredményeképpen (például az orvosi 
biztosítás).  
 
Két tanulmány foglalkozik a Magyarországra vonatkozó egészségügyi hasznok 
számszerűsítésével: 

Szerző/tanulmány módszertan szennyező
-anyagok 

milliárd 
Ft/év(1999) 

Várkonyi (1997) „A légszennyezettség által 
okozott egészségkárosodások gazdasági mutatói 
hazánkban” 

Betegség 
költsége 

minden 
szennyező 

16,14 

Krupnik (1994) „A környezet levegőminőségének 
javulásától várt egészségügyi haszon értéke 
Közép-és Kelet-Európában” 

 
Benefit 
transfer 

SO2 

Pb 
      Por 

 
427,6-
3772,26 

 
 
Krupnik55  Kelet-Közép Európára (Bulgária, Lengyelország, Magyarország és Ukrajna) 
vonatkozó adatok megállapításához benefit transzfer módszert alkalmaz. Amerikai, kanadai és 
nyugat-európai klinikákról és epidemiológiai szakirodalomból származó dózis-hatás 
függvényt alkalmazott a fizikai hatások meghatározásához és így számos egészségi hatást 
vizsgálható volt. 
A dózis-hatás viszonyok pontos meghatározása után kerülhet sor a dózis-hatás viszonyokban 
leírt hatások gazdasági értékelésére (egységértékek kiszámolásával), amely nyugati értékelési 
tanulmányokból származó értékelési adatok korrigált transzferálásával történt. 
 
                                                           
55 Krupnik (1994): A környezet levegNminOségének javulásától várt egészségügyi haszon értéke Közép-  és 
Kelet-Európában 
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Várkonyi Tibor56 a levegőszennyezettség egészségkárosító hatásainak gazdasági 
vonatkozásait vizsgálta Magyarországon és megállapította a levegőszennyezettség által 
okozott egészségkárosodások gazdasági kihatásait, költségeit három eltérő időszak adatait, de 
ugyanazt a módszertant felhasználva (1992, 1994, 1997). A kapott eredményeket a 3 részből 
álló 63. táblázat tartalmazza: 
 
63. táblázat 1. rész: Károk, melyek közvetlen pénzkiadások formájában jelentkeznek 

 
                                                      1992                        1994                         1997 
                                                              e z e r       f o r i n t    /    é v  
 
táppénz                                     947.784                      1.206.672                  1.478.250          
kórházi ápolás költségei          1.753.516                     2.202.480                  2.693.700 
rokkantsági nyugdíj                   158.337                        158.688                     223.072 
szakrendelés költségei                 96.000                        186.000                     266.400 
gyógyszerfogyasztás               1.608.861                     1.772.877                  3.002.138 
 
             összesen                    4.564.498                     5.526.717                  7.663.560  
 
azaz kerekítve                         4,56                             5,53                          7,66  milliárd Ft. 
                               

 
2. rész: A leveg�szennyezettség által a foglalkoztatottak körében okozott 
megbetegedések, ill. az aktív korosztályokban bekövetkezett halálozások miatti 
munkaid� kisesés pénzértéke 
 
                                                       1992                      1994                       1997 
                                                                   e z e r    f o r i n t   /  é v  
 
táppénzes állomány miatt 
(kórházi ápolással együtt)           5.630.400               5.180.820                5.305.500 
 
rokkantság miatt 
(alkalmazottak körében)                768.000                  706.260                  725.740 
 
halálozás miatt 
(aktív korban)                               453.600                  414.750                  424.440 
 
                        összesen             6.852.000               6.301.830               6.455.680 
 
azaz kerekítve                             6,85                        6,30                       6,46 milliárd Ft.   
 

 
 
3. rész: Összes kár 
 
                                                     1992                       1994                       1997 
                                                                e z e r    f o r i n t  /  év 
 
költségekbPl eredQ kár              4.564.498             5.262.717               7.663.560 
veszteségekbRl eredS kár          6.852.000             6.301.830               6.455.680 
 
                összes kár               11.416.498           11.564.547              14.119.240 
 
azaz kereken                            11,42                   11,56                      14,12 milliárd Ft. 

                                                           
56 Várkonyi (1999): GPI meghatározása  BME Környezetgazdasági és jogi tanszék (1999) 
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Az elemzéshez hazai egészségügyi adatokat és nemzetközi epidemiológiai irodalom 
eredményeit használta. A szerző a betegségek költségével kapcsolatos gazdasági mutatókkal 
számolt, ez a valós egészségügyi károk, veszteségek alulbecslését eredményezte, mert például 
a becsült érték nem tartalmazza az egészség és az élet pénzben ki nem fejezhető eszmei 
értékét, illetve a magatartási hatásokat.  
 
Az említett két vizsgálat megfelelő becslést ad arra, hogy a levegőszennyezés miatti 
egészségkárosodás összesen mekkora mértékű károkat jelenthet a társadalom számára, 
azonban sajnos nem különíthető el, hogy az egyes szennyező komponensek a károk mekkora 
hányadáért felelnek. Ehhez az egyes szennyezőkre vonatkozó dózis-hatás viszonyok 
ismeretére, alkalmazására van szükség.  
 

Becslések a leveg�min�ség javulásából fakadó hasznokra 

 
Egy, a magyarországi levegőszennyezés-csökkenésből fakadó hasznokat becslő 1996-os 
tanulmány a feltételes értékelési módszert (Contingent Valuation Method, CVM) használta a 
tisztább levegőért való fizetési hajlandóság (Willingness To Pay, WTP) becslésére (Powell és 
mások, 1997). Egy hazai lakossági minta fizetési hajlandóságát mérték fel egy 10 évig tartó, a 
levegőszennyező kibocsátások 75%-os csökkentését célzó programmal kapcsolatban. Az 
eredmények azt mutatták, hogy a fizetési hajlandóság 10 éven át háztartásonként és évente 
19,27 és 41,27 dollár közé esik. Az összesített értékek azt mutatták, hogy a lakosság 325 és 
1390 millió dollár közötti összeget lenne hajlandó fizetni 75%-os levegőszennyezés-
csökkenésért összesen 10 év alatt. 
 
Sajnos Magyarországra vagy a Kelet-Európai országokra vonatkozó helyes módszertannal 
megállapított adatok korlátozottan állnak rendelkezésre, aminek következtében lehetetlen 
pontosan megállapítani az externális károk elkerüléséből származó éves hasznok mértékét. A 
következő táblázat összefoglalva tartalmazza az elérhető adatokat: 
 

 módszertanilag megalapozott 
becslés (1998-as árakon) 

durva becslés (1998-as 
árakon) 

16,14 milliárd Ft57 egészség 
427,6-3772,26 milliárd Ft58 

 

korrózió, épület erózió  n.a. 53,6911 milliárd Ft59 
erdő  n.a 

agrártermékek  n.a 

49,7863 milliárd Ft60 

8,0434-16,7486 milliárd Ft61 az érintettől függetlenül 

10,1790-109,6731 milliárd Ft63 

 57 milliárd Ft62 

 

                                                           
57 Várkonyi (1998) 
58 Krupnik (1994) 
59 Várkonyi (1998) 
60 Várkonyi (1998) 
61 Powell et al. (1995) 
62 1992-es Környezetvédelmi Világkonferenciára készült kormánybeszámoló alapján 
63 Kaderják (1996) 
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Külön nehézséget jelent, hogy a megállapított externális károk nincsenek lebontva szennyező-
anyagokra64, tehát ezek alapján nem lehet meghatározni, hogy például a SO2 az egészségi 
károk hány százalékáért felel. 
 
Mint a korábbiakból is kitűnik Magyarországon nem készült olyan elemzés, amely az egyes 
levegőszennyezők által okozott externális károkat meghatározza, tehát ennek elemzéséhez 
szükséges nyugati szakirodalomban megállapított értékeket használni, azokat transzferálni. 
Az USA-ra vonatkozó adatok transzferálását Kaderják Péter (1996) elvégezte, ezeket 
átvesszük, a kelet-német tartományokra vonatkozó adatokat hasonló módszertant alkalmazva 
mi magunk végeztük. 
 
Az externális kár adatok átvétele bizonytalanságokat hordoz magában. Ha a tanulmányi szint 
(ahol a forrástanulmány készült, jelenleg USA és kelet-német tartományok) társadalmi-
gazdasági vagy területi jellemzői valamilyen szinten eltérnek a beavatkozási szint (jelen 
esetben Magyarország) ugyanezen jellemzőitől, akkor ez a különbség kiigazítható 
szisztematikus beavatkozással, és így a tanulmányi szinten generált adatok elfogadhatóbbakká 
válnak a beavatkozási szint számára.  Elemzésünkben a kiigazítást a jövedelemkülönbségekre 
alapozva végzünk, mindkét ország esetében.    
 
Krupnik (1995) a környezet levegőminőségének javulásától várt egészségügyi haszon Közép- 
és Kelet-Európára vonatkozó értékének meghatározásakor is használta a transzferálásnál ezt a 
fajta korrekciót, illetve Kaderják (1996) USA-ban megállapított adatokat jövedelem-
korrigálva vett át.  Két hátránya van ennek a "relatív-jövedelem megközelítésnek". Az első és 
legkézenfekvőbb az, hogy a közvetlen károk költségei nem szükségszerûen arányosak a 
jövedelemmel. Talán még súlyosabb probléma, hogy nincs okunk azt hinni, hogy a 
környezetminőség javulására vonatkozó WTP arányosan változik a jövedelemmel. 
 
Az egyes levegőszennyező anyagok kibocsátás csökkentéséből származó hasznok becslését a 
következő módon végezzük: 
 
  h=∆ej*k j*bhu/bk        j=1…3 
ahol: 
h       emisszió változás miatti hasznok/elkerült károk mértéke (millió Forint) 
∆ej    emisszió változás a LTD bevezetésének következményeként (kg) 
kj      j szennyezőanyag egy egységnyi emissziójára jutó kár (Ft/kg) 
bhu    átlagos órabér Magyarországon 
bk     átlagos órabér az adott külföldi országban 
 
A kelet-német tartományok és Magyarország társadalmi-gazdasági és területi jellemzőikben 
jobban hasonlítanak egymásra, ezért a volt NDK-ra vonatkozó eredmények transzferálása 
kevesebb bizonytalanságot hordoz magában. A volt NDK tartományok esetén is szükségesnek 
tartjuk az órabérkülönbséggel való korrigálást, mert a Magyarország és a kelet-német 
tartományok közötti keresetkülönbség elég jelentős lett az elmúlt időszakban. A német 
vizsgálat kiterjed az egészségi hatások, az anyagi károk és a mezőgazdaság 
termeléscsökkenésének számszerűsítésére is, tehát lefedi a levegőszennyezés okozta károk 
nagy részét.  Amint azt a modell leírásánál is említettük, Magyarországon a SO2 , NOx 
emissziója nagyrészt az energiahordozók égetésével hozható kapcsolatba, tehát azért is 
hasznos a német eredmények felhasználása, mert itt az energiatermeléssel kapcsolatos 

                                                           
64 kivétel Kaderják (1996) 
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emissziók hatásait vizsgálták.  Az vizsgált tanulmányok eredményeit a 64. táblázatban 
foglajuk össze. 
 
64. táblázat Egy kg szennyez�anyag emisszió okozta kár mértéke (Ft/kg, 1998-as 

árakon) 
 alacsony 

(USA 
eredmények 
alapján) 

magas 
(USA eredmények 
alapján) 

volt NDK 
tartományok 
1990-es 
eredményei 
alapján 

volt NDK 
tartományok 
1996-os 
eredményei 
alapján 

SO2/SOx
65 82,712 1303,092 367,976 209,750 

NOX 90,391 1743,371 195,487 127,032 

por/PM10
66 131,164 686,480 735,953 378,140 

 
A kelet-német tartományok és Magyarország közcélú erőműveinek villamos energia 
termeléséből származó légszennyező anyag emissziók megoszlásának összehasonításából (65. 
táblázat) látható, hogy nincs nagy eltérés, csupán az egyes szennyezők egymáshoz 
viszonyított arányában tapasztalható különbség. Tehát nem jelent nagy torzítást, ha a német 
adatokat jövedelemkorrekcióval transzferáljuk. 
 
65. táblázat A közcélú er�m�vek villamos energia termeléséb�l származó emissziók 

szennyez�k szerint a volt NDK és Magyarország területén. (kt) 
 volt NDK területe 

(1996) 
Magyarország 
(1998) 

SO2 580 459,9 
NOX 71 47,4 
por 6,6 19,11 
Forrás: Wolfram Krewitt (1998), Tajthy (1999) 

 
A két időpontra megállapított, a volt NDK tartományokra vonatkozó adatok nagymértékű 
eltérését az magyarázza, hogy 92 és 96-os évben a két ország béraránya jelentősen romlott, 
illetve, hogy a két időszak között a magyar fogyasztói árszínvonal változás nagyobb volt, mint 
az US$ és a Ft közötti árfolyamváltozás.  Látható, hogy a kelet-német tartományok 
eredményei a porra vonatkozó 92-es adatok kivételével az USA-ból transzferált alacsony és 
magas értékek között helyezkednek el. A tanulmányi szint (kelet-német tartományok) és a 
beavatkozási szint (Magyarország) hasonlósága miatt a német adatok használatával végzett 
becslés valószínűleg a magyar értékekhez közelebbi eredményeket ad. 
 

                                                           
65 az USA-ra vonatkozó adatok 
66 az amerikai adatok TSP-re a német adatok a PM10 –re vonatkoznak.  
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10.6 A környezetvédelmi adóztatás elméleti alapjai 
 

10.6.1 Externáliák 
 
A mikroökonómiai elméletből jól ismert, hogy egy tökéletesen működő versenypiacon az 
erőforrások és termékek egyensúlyi eloszlása hatékony is egyben.  Ebben a szerkezetben 
valamennyi jövedelem eljut és valamennyi költség ráhárul a piaci közvetítésen keresztül 
valamely szereplőhöz, szereplőre, nincsenek árazatlan, értékkel bíró “externális” javak. A 
fogyasztók az összes haszon után fizetnek, amelyet a termékek és szolgáltatások számukra 
jelentenek, illetve a termelők termékeik piaci értékesítése során kapott jövedelemből 
valamennyi költségüket fedezni tudják.  Ugyanakkor csak a termelési tényezők piacán 
vásárolt inputokat használnak.  Összegezve, egy ilyen hipotetikus világban csak belső hatások 
és kapcsolatok léteznek, melyeket a piac közvetít. 
 
A valós világban ugyanakkor számos olyan döntés születik, amely hatását mások jólétére 
illetve nyereségére nem a piaci mechanizmusokon keresztül fejti ki.  Egymásba fonódott 
bonyolult kölcsönhatások hálója létezik a piacon kívül, amelyek jó része (és gazdasági 
jelentősége) nehezen azonosítható. A piac tökéletlenségének egyik fő okozója a külső 
hatások, az ún. externáliák létezése. A hatékonyságvesztés azért merül fel, mert a hasznok 
élvezője túl sok67 árral nem rendelkező jószágot kezd használni, mivel nem kell azokat 
kompenzálnia, akiket megfoszt e javaktól. Ily módon ingyen élvez valamit, és ugyanakkor 
nem ellentételezett veszteséget okoz másoknak (negatív externália). Másfelől viszont, ha a 
termelő (melléktermékként) termel valami értékeset, amelyet a piac nem értékel és így nem is 
nem kompenzál, akkor túl keveset fog ebből termelni (pozitív externália). 
 
Az egyik legfontosabb példa az externáliákra, és amely a jelen dolgozat szempontjából is 
relevanciával rendelkezik, a környezetszennyezés. Nagyon gyakran a szennyező költségtérítés 
nélkül használhatja a természet által nyújtott szolgáltatásokat. Például az atmoszféra befogadó 
közegként szolgál a gázkibocsátások tekintetében, ugyanakkor viszont ennek a kapacitásnak a 
használata csökkenti a levegő másoknak jelentett kényelmi, sőt az életműködést biztosító 
szolgáltatásait. Ennek eredményeként az erőforrások elosztása nem hatékony és a gazdasági 
tevékenység szintje túl magas: a termelő, jól lehet költségeket ró másokra, viszont 
nyereségének maximalizálásakor kizárólag csak a saját költségeit veszi számításba. 
 

10.6.2 A Pigou féle megoldás 
 
Az externáliák internalizálásának egyik jól ismert lehetséges megoldása, hogy a szennyezőre 
ún. pigoui adót vetnek ki, ami megegyezik a szennyezés hatékony szintjén okozott határkárral 
(a külső társadalmi határköltséggel68).  Ezt illusztrálandó gondoljuk át az 1. ábrát. A 
vízszintes tengelyen vagy a gazdasági teljesítményt, vagy a szennyezőanyag-kibocsátást 
mérjük. A negatív meredekségű egyenes (elhárítási határköltség, EHK) a teljesítmény vagy a 
szennyezés visszafogásának privát határköltsége (vagy a növelés határhaszna).  Realisztikus 
                                                           
67 Ahhoz az egyensúlyi fogyasztási szinthez viszonyítva, amely a szereplTk céljait tükrözU kereslet és kínálat 
kölcsönhatásából állna elV, ha a kérdéses jószág belsW, internális (így a piac által árazott) volna.  
68 A teljes társadalmi költség megegyezik a termelX által viselt, egy adott tevékenységi szinttel kapcsolatos privát 
költségek összegével, valamint a külsY költségekkel  
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az a feltételezés, hogy az origó felé haladva a szennyezés elhárítása egyre költségesebb. 
Hasonlóan, ha a termelést tekintjük, a meg nem termelt termék haszonáldozati határköltsége 
magasabb alacsonyabb termelési szinteken (ez ugyanaz, mintha azt mondanánk, hogy a 
termelés növelése csökkenti a vállalat határnyereségét).  Ösztönzés nélkül a cég e* 
mennyiségű terméket vagy szennyezést állít elő, mert a nyeresége ebben a pontban 
maximális.  Ez a döntés azonban nem veszi figyelembe az okozott kárt, amit az emelkedő 
határkár-görbe (HK) mutat. Az HK pozitív meredeksége is reális feltételezés: minél több van 
egy bizonyos jószágból (ahogyan balra haladunk, a környezetminőség javul), a pótlólagos 
egységek annál kevesebbet érnek, vagy más szavakkal: a szennyezés pótlólagos egységeinek 
el nem hárítása egyre kevésbé okoz problémát.  Mivel e** (ami az egyenesek metszéspontja) 
és e* között a HK magasabb, mint az EHK, egy egységnyi termelés vagy szennyezés 
visszafogása több hasznot jelent a vállalat számára, mint amennyi kárt okoz.  Így balra, az e** 
felé történő elmozdulás növeli az általános jólétet.  A helyzet éppen fordított e** és az origó 
között: ha tovább megyünk balra, a környezetminőség javulása nagyon költséges lesz az 
elhárított kárhoz viszonyítva.  Így az optimális termelési szint e**. 
 
 
 
 Ft/kg 
   EHK 
 
       HK 
 
 t* 
 
 
 
 
 

11. ábra       e**    e*  e (emisszió vagy termelési szint) 
 
Egy adó (t) kivetésével a HK(e**) pontban a termelő egy megfelelő árjelzést kap egy 
erőforrás tekintetében, amit eddig költségmentesen és korlát nélkül használt.  Nem 
közvetlenül a piacon keresztül érzékeli az okozott kár árát, hanem az államnak fizeti majd ki 
ezt az „árat”.  Amíg az adó nagyobb, mint az EHK, a cégnek érdemes viselnie a szennyezés 
csökkentésének vagy a termelés visszafogásának költségeit.  Meg kell jegyezni, hogy a 
kibocsátás, és így az okozott kár nagyobb biztonsággal köthető bizonyos inputok, mintsem a 
termelés szintjéhez.  Például ugyanakkora mennyiségű elektromos áramot nagyon különböző 
széndioxid-kibocsátási szintekkel is elő lehet állítani, attól függően, hogy szenet vagy földgázt 
használunk tüzelőanyagként.  Itt ezen energiainputok differenciált adóztatása (ami egységes 
adóztatás a széntartalmukon) helyettesítheti a pigoui CO2-adót. 
 
A közgazdászok általában üdvözlik az ilyen beavatkozást, mivel ez hatékonyabb és sokkal 
inkább „piackonform”, mint a „határértékekkel szabályozott” környezetvédelmi politikák. 
Mivel a pigoui adó tulajdonképpen egy árat ad egy társadalmilag értékes jószágnak, nincs 
torzító hatása, ha a mértéke jól van megállapítva.  Így ez hasznosan kiegészítheti a 
torzításmentes adók szegényes kormányzati fegyvertárát! 
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10.6.3 Elméleti és gyakorlati problémák 
 
Ha az adó mértéke rosszul van megállapítva (pl. hiányos információ miatt), az súlyosbíthatja a 
torzítást, ezért óvatosan kell alkalmazni. A pigoui megoldással az a probléma, hogy a 
döntéshozóknak ismerniük kell a határhaszon- és a határköltség-függvényeket az adó 
meghatározásához (ami ezek metszéspontja).  Ezeket a függvényeket azonban nehéz 
meghatározni.  A vállalatok érdeke, hogy a valóságosnál meredekebb költségfüggvényt 
jelentsenek. A környezeti károk értékének pénzben kifejezése közismerten nehéz feladat, és 
az alkalmazott módszertől függően más és más eredményre jutunk (lásd például Willis és 
Corkindale, 1995, valamint dolgozatunk 5.3 fejezete és 10.5 melléklete). Ha bizonyos 
tevékenységek esztétikai vagy pszichológiai hatásaira gondolunk, a számszerűsítés nehézsége 
elég nyilvánvaló, de még a közvetlen költségek meghatározása is számos problémát vet fel. 
Számos szennyezőanyag vagy érintett szennyezett esetében nehezen megvalósítható az összes 
hatás azonosítása, valamint az okok és az okozatok összekapcsolása. Gyakran az a helyzet, 
hogy az adott tevékenységi szinten csak a határkár ismert, de ezt a Pareto-optimumban kell 
ismerni. Endres (1997) szerint lehetséges, hogy egy próba-szerencse módszerrel a környezeti 
adó mértéke közelítene az optimális szinthez. Az adó mértékének gyakori változtatása miatt 
fellépő bizonytalanság azonban többet árthat, mint használhat, és politikailag nehezen 
megvalósítható. 
 
A komplex  kölcsönhatásokra vonatkozó tökéletlen információ, valamint az adóztatott 
termékről egy még szennyezőbbre való átállás meghiúsíthatja a várt környezeti javulást. Egy 
másik nehézség, hogy ezek a függvények maguk is változnak: a technológiai fejlődéssel az 
EHK elmozdulhat vagy megbillenhet lefelé, továbbá nagyobb környezeti tudatossággal és 
nagyobb jövedelemmel az emberek jobb környezetért való fizetési hajlandósága megnő. 
 
Ezek a problémák azonban nem rettenthetik el a döntéshozókat a közgazdasági ösztönzők 
alkalmazásától. A lehetséges alternatív politikák szintén alulinformáltságtól és egyéb 
hiányosságoktól szenvednek (háttérként lásd például Endres, 1994, Endres, 1997).  Ami 
igazán számít az az, hogy ha az optimális megoldás nem is ismert, találhatunk-e olyan 
környezeti célokat, amelyek növelik a jólétet?  Egy adott környezeti cél esetében a nettó 
haszon csak akkor maximalizálható, ha az eszközök között megtalálható és kiválasztható a 
legkevésbé költséges.  Sok közgazdász állítja, hogy a szennyezési adók ilyen hatékony 
eszközök (lásd például Baumol és Oates, 1988). A közgazdasági eszközök kisebb 
adminisztratív költséggel működhetnek, mint a határértékekkel szabályozó típusú 
környezetpolitikák, és jobb ösztönzést adhatnak a „környezetbarát” technológiai fejlődésnek. 
Egy jelentős közgazdasági érv származik azonban az ilyen adók bevételnövelő potenciálja 
hasznosításának lehetőségéből, hogy csökkentsék a fennálló adórendszer közgazdasági 
torzításait.  Erről lesz szó a következő részben. 
 

10.6.4 Kett�s hozadék 
 
A kilencvenes évek elejéig eufória volt a közgazdászok között amiatt a lehetőség miatt, hogy 
a környezetminőség javulását  zéró (vagy akár negatív) költséggel is el lehet érni a 
megfelelően kiválasztott környezetiadó-politikával. Az ilyen kettős kedvező hatást nevezik 
kettős hozadéknak. A „kettős hozadék” elnevezés arra az elvárásra utal, hogy - a jobb 
környezetminőségen túl (az „első” hozadék) - hasznok származnak a környezethez nem 
kapcsolódó közgazdasági torzítások csökkenéséből, amikor a környezeti adóból származó 
bevételek lehetővé teszik más, torzítóbb adók csökkentését (a „második” vagy „fiskális” 
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hozadék). Az e lehetőséget alátámasztó ötlet az, hogy az olyan „jószágok” megadóztatása, 
mint a munkaerő, a tőke, a beruházás vagy a megtakarítás, kevésbé kívánatos egy „rossz” 
(mint például a szennyezés) megadóztatásához képest.  Magyarországon a leginkább 
ostorozott torzítás a munkaerőt sújtja, de máshol van arra is példa, hogy a megtakarítások 
vagy a tőke megadóztatása károsan üthet vissza a gazdaságra.  Az iparosodott országokban is 
a közkiadások nagy részét valóban a munkaerő megadóztatása fedezi (Branlund 
Schlegelmilch ed-ben., 1999), ami nagy torzítás csökkentési lehetőségeket hordoz magában. 
 
A második hozadék különösen fontos lehet a szabályozónak, mivel nélkülözhetővé teheti az 
egyébként nehezen mérhető környezeti hasznok pontosabb becslését.  A „fiskális” hozadék 
önmagában igazolhatja a környezeti adóztatás politikáját, és a környezeti hasznok mértéke - 
akármekkora is az – már csak „ráadás” lehet.  A legfrissebb kutatások (például Bovenberg, 
1994, Bovenberg, 1996) azonban azt mutatták, hogy a „fiskális” hozadék feltételei a legtöbb 
esetben nagy valószínűséggel nem találkoznak az ilyen adóhelyettesítéssel.  Ez annak 
tulajdonítható, hogy a környezeti adó egy helyettesítési hatást vált ki, így csökkentve az 
adóalapot.  A negatív adóalap-hatás - ha eredetileg volt adó a tiszta és a „piszkos”69 
fogyasztási cikkeken is - azt okozza, hogy a kormány, ha fenn kívánja tartani az általános 
adóbevételeket, nem csökkentheti annyira a munkaerő adóját, hogy az kiegyenlítse a 
környezeti adónak az adózás utáni reálbérre gyakorolt negatív hatását. Így a várt második 
hozadék nem realizálódik, és a foglalkoztatás visszaesik. 
 
Ez az elemzés bemutatja, hogy parciális egyensúlyi elemzés általában alkalmatlan a komplex 
kölcsönhatások megragadására: a környezetminőség javulásából és a torzító hatású munkaerő-
adó csökkentéséből származó hasznok mellett van egy pótlólagos, a korábbi elemzésekben 
elhanyagolt negatív adókölcsönhatás vagy általános egyensúlyi hatás is. A Bovenberg modell 
megvizsgálta ezt az adókölcsönhatást, és az nagyobbnak bizonyult, mint a jótékony bevétel-
visszaforgató hatás. Ahogyan azt azonban a közelmúltban kidolgozott komplexebb modellek 
megmutatták, bizonyos kiindulási feltételek mellett a kettős hozadék lehetőségét nem lehet 
kizárni. Goulder (1996) szerint ezek, a második hozadék kilátásait javító feltételek a 
következők: 
 
• A különböző adómértékek határhatékonyság-költségeinek kezdeti különbsége nagy (nagy 

különbségek vannak a meglévő adók „torzító” potenciáljaiban). 
• A környezeti adó terhe elsősorban az alacsony határhatékonyság-költségű tényezőkre jut. 
• A környezeti adó alapja megfelelően széles. 
• A visszaforgatott környezeti adó-bevételeket közvetlenül a magas határhatékonyság-

költségű tényezők adómértékének csökkentésére használják fel. 
 
A vegyes elméleti eredmények azt sugallják, hogy a kettős hozadék hipotézisének valóssága 
tapasztalati kérdés, ami a meglévő környezeti és közgazdasági szabályozástól függ. Az 
empirikus tesztelést megnehezíti, hogy a fogalom nem egyértelműen meghatározott és 
értelmezett.  A különféle jelzőszámok, mint a csökkenő munkanélküliség, a nagyobb 
növekedés, a nagyobb nyereségek, a jobb versenyképesség, a pozitív egyenértékű változás 
(Equivalent Variation, EV) és egyebek azt a problémát vetik fel, hogy ezek közül bármely 
kettő ellenkező irányba mozoghat. Empirikus eszközként legtöbbször a CGE- vagy a 
makroökonometriai modelleket használták, és a kettős hozadékot igazoló vagy elvető 
eredmények is születtek (lásd McCoy in O’Riordan, 209. o, 1997). Ezen tanulmányban 

                                                           
69 Amelynek elZállítása, használata, vagy használat utáni sorsa szennyezéssel jár.   



 145

elemzésünket mi is egy, a bonyolult kölcsönhatásokat nyomon követő CGE modellel 
végeztük.  
 
Kapcsolódó eredmények (lásd Goulder, 1997) azt is mutatják, hogy amennyiben a 
gazdaságban a környezeti adó bevezetése előtt már léteztek torzító adók, akkor a környezeti 
adó bevezetése, mivel az implicit erőforrásadónak (tőke- vagy munkaadónak) tekinthető, 
továbbbi torzításokat, jóléti veszteséget is okoz a gazdaságban. Ez esetben az optimális adó 
mértéke: 
 
 ltd = t* = HK/ µ,  
 
ahol µ a közületi pénzalapok határköltsége (durván, µ annak a jóléti veszteségnek a pénzben 
kifejezett értéke, ami egy pótlólagos forintnyi kormányzati bevételteremtés következtében 
kieső magánfogyasztás miatt keletkezik). Magas torzító adószint esetén - amely 
Magyarországot is tipikusan jellemzi - a µ értéke várhatóan nagyobb 1-nél (az USA esetére az 
értéket 1,1-1,6 közöttire becsülték).  Magyarországon Az amerikainál nagyobb torzítást hoz a 
gazdaságba mind a személyi jövedelemadó, mind az ÁFA, mind a TB járulék magas volta.  
Ez azt jelenti, hogy az optimális környezeti adó a pigou-i adó 60-70%-a is lehet (Kaderják, 
1998). 
 

10.6.5 Egy kevésbé nagyra tör� program: költség-haszon elemzés 
 
Bovenberg, (1994) azt is megjegyzi, hogy a kettős hozadékot illetően nem ígéretes 
eredményei ellenére egy környezeti adó egy munkaerőadó-csökkentéssel együtt még mindig 
kevésbé torzító, mint a bevételek átalányban történő visszaforgatása, vagy csak egy 
határértékekkel szabályozó típusú környezetpolitika alkalmazása70. A visszaforgatott 
környezeti adó-bevételek így csökkenthetik a környezetpolitikák költségeit (a kettős hozadék 
„gyenge” formája), még ha negatív költségeket nem is lehet elérni (ami a kettős hozadék 
„erős” formájának lehet nevezni). Ezután nagyobb annak az esélye, hogy egy általános 
költség-haszon elemzés (figyelembe véve a jobb környezeti feltételek pénzben kifejezett 
értékét) eredménye pozitív lesz. Egy ilyen költség-haszon elemzést alkalmaztunk a kettős 
hozadék kérdésének vizsgálata során.  A híres közgazdasági szállóige, miszerint „Nincs 
ingyen ebéd” úgy módosulhat , hogyha nincs is ingyen, azért még nagyon is érdemes lehet 
megvenni. 
 

                                                           
70 Kimutatható, hogy adott környezeti célt esetén a határértékekkel szabályozó környezetpolitika egyenérték[ 
egy olyan adóval szabályozott politikával, amelyben a bevételeket átalányként juttatják vissza az vállalatoknak. 
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10.7 A régiónkénti emissziók 
 
Az alábbi táblázatok bemutatják szennyezőanyag kibocsátást az egyes szenáriókban, az egyes 
régiókban, a bázis kibocsátás arányában (bázis kibocsátás alatt a közlekedés és lakossági 
kibocsátás nélkül vett összes kibocsátás értendő, lásd 36. táblázat) az ltd bevezetése után. 
 

SO2 
 S-TBCS S-KTGV S-ENLTD S-ENER S-KTD S-DIJK S-VILL 

Közép-Magyarország 0.63 0.63 0.57 0.94 0.47 0.47 0.24 
Közép-Dunántúl 0.61 0.61 0.54 0.95 0.44 0.44 0.16 

Nyugat-Dunántúl 0.81 0.81 0.73 0.88 0.69 0.69 0.76 
Dél-Dunántúl 0.60 0.60 0.54 0.95 0.43 0.43 0.14 

Észak-Magyarország 0.58 0.58 0.52 0.96 0.41 0.41 0.08 
Észak-Alföld(K-Mo.) 0.83 0.83 0.75 0.87 0.70 0.70 0.80 

Dél-Alföld 0.87 0.87 0.79 0.86 0.82 0.76 0.93 
Összesen 0.61 0.61 0.54 0.95 0.45 0.45 0.17 

 
NOx 

 S-TBCS S-KTGV S-ENLTD S-ENER S-KTD S-DIJK S-VILL 
Közép-Magyarország 0.77 0.77 0.73 0.95 0.76 0.76 0.60 

Közép-Dunántúl 0.79 0.79 0.75 0.95 0.78 0.77 0.64 
Nyugat-Dunántúl 0.92 0.92 0.87 0.93 0.90 0.90 0.97 

Dél-Dunántúl 0.78 0.78 0.74 0.95 0.77 0.77 0.62 
Észak-Magyarország 0.75 0.75 0.71 0.96 0.74 0.74 0.55 
Észak-Alföld(K-Mo.) 0.90 0.90 0.85 0.93 0.88 0.88 0.91 

Dél-Alföld 0.93 0.93 0.88 0.92 0.91 0.91 1.00 
Összesen 0.79 0.79 0.74 0.95 0.77 0.77 0.63 

 
por 

 S-TBCS S-KTGV S-ENLTD S-ENER S-KTD S-DIJK S-VILL 
Közép-Magyarország 0.56 0.56 0.50 0.88 0.51 0.51 0.28 

Közép-Dunántúl 0.56 0.56 0.49 0.86 0.51 0.50 0.33 
Nyugat-Dunántúl 0.57 0.57 0.48 0.79 0.49 0.49 0.48 

Dél-Dunántúl 0.56 0.56 0.50 0.87 0.51 0.51 0.30 
Észak-Magyarország 0.56 0.56 0.50 0.88 0.51 0.51 0.26 
Észak-Alföld(K-Mo.) 0.57 0.57 0.47 0.74 0.48 0.48 0.60 

Dél-Alföld 0.57 0.57 0.46 0.74 0.48 0.48 0.61 
Összesen 0.56 0.56 0.49 0.86 0.51 0.51 0.32 

 
CO 

 S-TBCS S-KTGV S-ENLTD S-ENER S-KTD S-DIJK S-VILL 
Közép-Magyarország 0.77 0.77 0.72 0.92 0.76 0.76 0.63 

Közép-Dunántúl 0.71 0.71 0.67 0.94 0.70 0.70 0.49 
Nyugat-Dunántúl 0.88 0.88 0.81 0.89 0.86 0.86 0.85 

Dél-Dunántúl 0.70 0.70 0.66 0.95 0.69 0.69 0.47 
Észak-Magyarország 0.69 0.69 0.65 0.95 0.68 0.68 0.45 
Észak-Alföld(K-Mo.) 0.85 0.85 0.79 0.90 0.83 0.83 0.80 

Dél-Alföld 0.88 0.88 0.82 0.89 0.81 0.86 0.87 
Összesen 0.73 0.73 0.69 0.94 0.72 0.72 0.54 
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CO2 

 S-TBCS S-KTGV S-ENLTD S-ENER S-KTD S-DIJK S-VILL 
Közép-Magyarország 0.81 0.81 0.77 0.95 0.81 0.80 0.70 

Közép-Dunántúl 0.83 0.83 0.78 0.95 0.82 0.81 0.73 
Nyugat-Dunántúl 0.93 0.93 0.88 0.93 0.92 0.91 0.97 

Dél-Dunántúl 0.80 0.80 0.76 0.95 0.79 0.79 0.67 
Észak-Magyarország 0.77 0.77 0.73 0.95 0.76 0.76 0.60 
Észak-Alföld(K-Mo.) 0.90 0.90 0.85 0.93 0.89 0.89 0.91 

Dél-Alföld 0.94 0.94 0.89 0.93 0.93 0.92 0.99 
Összesen 0.82 0.82 0.78 0.95 0.81 0.81 0.71 

 
 


