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1 BEVEZETÉS

Dolgozatunkban folytatjuk „Az ökológiai adóreform megalapozása” (MAKK, 1998) című
kutatásban elkezdett munkát.  Míg ott főleg azon elméleti és gyakorlati alapösszefüggéseket
tisztáztuk, melyek mentén egy környezeti alapú adóreformot be lehet vezetni, addig jelen
tanulmányunk csupán utal a már ismertnek tekintett környezetgazdaságtani elméleti keretekre, és
inkább az adózás elveinek tágabb összefüggéseibe ágyazva ugyan, de konkrét gyakorlati
lehetőségeket vizsgál meg az adó-, járulék- vám- és támogatási rendszer átalakításával
kapcsolatosan.  Szintén építünk a környezetterhelési díj hatásvizsgálatai során nyert elméleti és
gyakorlati eredményekre (MAKK, 1999, MAKK 2000 B).  Arra törekedtünk, hogy az említett
tanulmányokban kifejtett elméleti megfontolásokra is alapozva gyakorlatban is hasznosítható
koncepciókat, megfontolásokat és ötleteket adjunk a környezet- és gazdaságpolitikai
döntéshozóknak.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény megteremti a
lehetőségét egy, az emissziókra kivetett, adójellegű szabályozási forma bevezetésének.  Az
ökoadók köre azonban sokkal tágabb az emisszió adókénál - amely egy „tranzakciós költségek
nélküli világban” az ideális környezetpolitikai eszköz lehetne a nem helyi jellegű
szennyezőanyagok szabályozásában – és elemei jelen vannak a jelenlegi adórendszerben is,
gondoljunk csak a termékdíjakra, vagy az energiát terhelő jövedéki adókra.  Az energiaadózás
Magyarországon azonban többnyire nélkülözött mindenféle környezeti megfontolást (néhány
átfogó koncepciót nélkülöző kivételt említhetünk csak: az üzemanyagok termékdíja, amely mára
beépült a jövedéki adóba, az autók gázüzemanyaga jövedéki adójának jelentős csökkentése, a
napenergia bizonyos hasznosítási módjainak ÁFA kedvezménye).  A gazdasági átalakulás
konszolidációjával az új szabályozóeszközök 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 országos 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 kaphatunk ott, ahol sem a szennyezés, sem a magyar termelés nem
jelent fenyegetést az EU számára.  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.
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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 adó.
Ugyanakkor, mint fent említettük az ökoadó kategóriába nagyon sok nem emisszióhoz köthető
adófajtát szoktak besorolni, amelyek bár csak „second best” vagy „third best” megoldások, még
mindig pozitív nettó haszonnal működhetnek.  Ezek közül a legjelentősebbek az energiaadók,
egyrészt mert a fosszilis energia elégetéséhez kapcsolódik a levegőszennyezés nagy része,
másrészt mert a széles adóalap révén jelentős bevételeket generál elvileg kis gazdasági torzítás
mellett.  A hatékonyság realizálása azonban függ a létező környezeti, gazdasági, ezen belül
kiemelten attól az adott adószabályozói környezettől, melybe az új adó(k) beépülnek.

Az ökoadók bevezetésével kapcsolatos gyakorlati lépések a biztató elméleti eredmények ellenére
csak a 90-es évektől gyorsultak fel, mert ez a szabályozórendszer egy teljesen új
gondolkodásmódot 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 adó.  Az
energiaadók pedig minden OECD országban jelentős részét teszik ki az összes adóbevételnek. A
gondolkozásmód-váltás nehézségét Magyarországon az is jelzi, hogy bár a környezetterhelési díj
bevezetése már 1996-ban felmerült, a javaslat négy 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
félreértéssel is lehetett találkozni a koncepció négy éves története során.  Ez is azt jelzi, hogy
rendkívül fontos, hogy számbavegyék az érintettek egy új adó vagy adóreform bevezetése esetén
a hatások és esetleg a koncepció javítási lehetőségeinek lehető legteljesebb körét, valamint a
döntéshozók jól tudják kommunikálni szándékaikat.  Egy „zöld” adóreform bevezetésének
szándéka esetén egy jól felépített „marketing” stratégiára, majd kampányra is szükség van.
Fontosnak tartottuk, hogy külön tárgyaljuk egy ökológiai alapú adóreform
megvalósíthatóságának politikai feltételeit.

Tanulmányunkban egyrészt áttekintjük a hazai az adó-, járulék- vám- és támogatási rendszer –
különös tekintettel az energia támogatásokra - elemeit, megvizsgáljuk azokat a pontokat, ahol
környezeti szempontokat érvényesíteni lehet.  Ezen azonban túllépve, elemzünk lehetséges új
ökoadókat, illetve adóreform koncepciókat is.  Elemzésünk során kitérünk mind a várható
környezeti, mind a gazdasági hatásokra.  Az adóreform keretében a szén-dioxid, energia, illetve
emelt adórátájú légszennyező-kibocsátási (kén-dioxid, nitrogén-oxidok, por) adókra alapozó
reform-koncepciókat vizsgáljuk részletesen, míg külön elemezzük egy új adófajta, a hulladékadó,
illetve egy új szennyvíz- és talajterhelési adó bevezetésének lehetőségét.
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2 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ÁLTALÁNOS FELÜLVIZSGÁLATA

2.1 Az adórendszer

A dolgozat elején a jelenlegi adórendszert mutatjuk be röviden, ismertetjük milyen adótípusok
léteznek hazánkban, és az egyes típusok mekkora jelentőséggel bírnak. Ebben a fejezetben
kitérünk arra is, hogy az Európai Unió milyen követelményeket támaszt a csatlakozás kapcsán az
adóharmonizáció terén (szintén ld. 7.5.4 Melléklet). Emellett áttekintjük milyen lehetőségek
vannak az adórendszer környezeti szempontú átalakítására.

2.1.1 Az magyar adórendszer fejlődése és ennek mozgató rugói

Az idők során az egyes bevételfajták szerepe a társadalmi-gazdasági viszonyok és a közfelfogás
alakulása nyomán változott, mint ahogy átalakult az államháztartás szerepvállalása is. A
nemzetközi szervezetek (IMF, OECD) – még nem tökéletesen egyeztetett módon – az adókat az
alábbiak szerint csoportosítják:
•  Jövedelem- és profitadók (pl. nyereségadó, általános jövedelemadó);
•  Társadalombiztosítási befizetések;
•  Vagyonadók;
•  Belföldi áruk, javak és szolgáltatások adója (pl. forgalmi adó);
•  Nemzetközi kereskedelemhez és tranzakciókhoz kapcsolódó adók (pl. vámok);
•  Egyéb adók.

Magyarországon 12 éve működik a fejlett piacgazdasági országokhoz hasonló adórendszer. Az
1988-as adóreform jelentősen átalakította az addigi rendszert. Három új adó került bevezetésre:
általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó és vállalkozói adó, illetve számos korábbi adót
megszüntettek (városi-községi hozzájárulás, felhalmozási adó, béradó, stb.). Az adórendszer
átalakításának eredményeként csökkent a termeléshez kötődő adózás és növekedett a
fogyasztáshoz kapcsolódó adók aránya, illetve a vállalati adóterhek jelentős része átcsoportosult a
lakosság felé.
Az adórendszer 1988-as és az azt követő reformjai a következő célok megvalósítása érdekében
történtek:
− A fejlett országokhoz való közeledés és a gazdaság nyitásának elősegítése. Integrációs

törekvések előmozdítása.
− A vállalkozások számára kedvezőbb környezet megteremtése.
− A jövedelmek felhalmozásának ösztönzése a fogyasztással szemben.
− Igazságosabb adórendszer létrehozása.
− Fekete gazdaság terjedelmének csökkentése.

Az adóbevételeknek az egy év alatt megtermelt bruttó hazai termék (GDP-hez) mért aránya a fő
adóbevételeket tekintve az 1. táblázatban megadottak szerint alakult.
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1. táblázat Az összes adóbevétel a GDP százalékában
Összes adóbevétel a GDP
százalékában (%)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

46,1 46,0 47,2 44,9 42,7 40,9 39,4
Forrás: Revenue Statistics 1965/1998 OECD Statistics 1999.

Amint azt a táblázat adatai mutatják, 1993-tól folyamatosan csökkent a jövedelemközpontosítás
mértéke. Az 1997-es érték már nagyon közeli a nyugat-európai átlaghoz, ami 1997-ben 39,9%
volt.

Magyarországon a jövedelemre kivetett adók az összes adóbevételhez mért arányuk tekintetében
elmaradnak mind az OECD, mind pedig a Nyugat Európai OECD országok átlagától. Tehát az
adóbevételek kisebb hányada származik a személyi jövedelem és társasági adókból, mint más
fejlett országok esetén. Az eltérés különösen a társasági jövedelem megadóztatásában jelentős.
Amíg hazánkban, 1997-ben az összes adóbevétel 4,9%-a származott ebből az adótípusból az
OECD országok átlaga ugyanekkor ugyanezen mutató tekintetében 8,8% volt és az Európai átlag
pedig 7,9%1.

Az alacsonyabb személyi jövedelemadó bevétel láttán sem mondhatjuk azt, hogy
Magyarországon az élőmunka terhei kisebbek, mint a fejlett országok többségében, mivel a
társadalombiztosítási terhek magasak. Ha összehasonlítjuk, hogy a teljes adóbevétel hány %-a
származik a társadalombiztosításból hazánkban és az OECD országokban akkor azt látjuk, hogy
jelentősen magasabb a magyar adat (lásd 2. táblázat).

2. táblázat  A társadalombiztosítási hozzájárulás a teljes adó százalékában (%)
1994 1995 1996 1997

Magyarország 38,3 35,7 34,0 36,0
OECD nem súlyozott átlag 25,0 24,9 24,9 24,9
Európai OECD országok nem
súlyozott átlaga

28,4 28,4 28,3 28,3

Forrás: Revenue Statistics 1965/1998 OECD Statistics 1999.

Az elmúlt években a közvetett adók jelentősége megnőtt hazánkban. A közvetett adók (általános
forgalmi adó, jövedéki adó, fogyasztási adó) súlya a főbb adó- és adójellegű bevételeken belül
nagyobb, mint a közvetlen jövedelemadóké. A termékek és szolgáltatások adói 1997-ben a teljes
adóbevétel 39,9%-át adták, ugyanebben az évben az OECD országok átlaga e mutató
tekintetében 32,1% volt.

A vagyon adóztatásából származó bevétel az összes adóbevételhez viszonyítva alacsony
Magyarországon, 1997-ben 1,5%2 volt, ugyanez a mutató az OECD országok esetén 5,5%-ot
jelentett.

                                                
1 Revenue Statistics 1965/1998 77.o. OECD Statistics 1999.
2 a vagyonadó a GDP százalékában
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Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi magyar adórendszer hasonlatos a nyugat-
európai és OECD országok rendszeréhez. Az Európai Unióhoz való csatlakozás megkívánja az
adózás terén is a harmonizációt.
Az adóharmonizáció3 megkísérli a különböző adózási rendszerek egymással és a gazdasági unió
célkitűzéseivel való összeegyeztetését. Célja a verseny kölcsönhatásainak elősegítése, úgy, hogy
folyamatosan megvalósulhasson az integráció és a gazdasági növekedés (EC Commission 1963,
Neumark jelentés 199. oldal). A Római Szerződés kimondja, hogy a fogyasztás és a forgalmi
adók, valamint az indirekt adóztatás egyéb formáit szabályozó törvényi előírások (99. cikkely)
harmonizációja az EK alapvető célkitűzése, valamint a törvényeket általában közelíteni kell
egymáshoz. Az évek során a Bizottság számos javaslatot tett, nem elsősorban az adókulcsok,
hanem az adózási struktúra harmonizációjára, de a nagyszámú kísérlet ellenére kevés eredmény
született. A fejezett későbbi részében, az egyes adótípusok tárgyalása során részletesebben
kitérünk arra is milyen mértékben elvárás a különböző típusok esetén az egységes adóztatási
gyakorlat.

A jövő feladata még egy környezeti szempontból kedvezőbb adóstruktúra létrehozása és az
élőmunka terheinek csökkentése. A zöldadók jelentősége folyamatosan nőtt az OECD országok
többségében, de a környezeti adókból származó bevételek még 1997-ben sem haladták meg
egyetlen országban sem a GDP 5%-át, és az összes adóbevételnek nem érték el a 14%-át (1. ábra
és 2. ábra).

1. ábra Környezeti adóbevételek a GDP százalékában az OECD országokban

                                                
3 Az adóharmonizáció kérdéséről részletesebben szólunk a 7.5.4 Mellékletben.
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2. ábra Környezeti adó bevételek az összes adó százalékában az OECD országokban
Forrás: http://europa.eu.int

2.1.2 Az adózás elvei

Az adók elsősorban a közkiadások fedezését szolgálják, de az adózás felhasználható más,
társadalmi, gazdasági célok előmozdítására is. Az adóbevétel része az államháztartásnak, ezért
szerepe van az államháztartási célok szolgálatában, a gazdasági szférában pedig az allokáció
befolyásolásában.

A polgári közgazdaságtan már jó ideje keresi a „jó adózás” elveit. A közgazdaságtanban ma
meghatározó befolyású amerikai állampénzügyi tankönyvek öt (Stiglitz) illetve hat
(Musgrave&Musgrave) tételben foglalják össze az elveket. Ezek:
•  legyen az adórendszer méltányos (igazságos),
•  ne torzítsa (lehetőleg) a termelési tényezőknek a hatékony piacokon kialakuló optimális

allokációját (eltérítő hatása legyen kicsi) Az adózásnak egyaránt van morális, társadalmi és
gazdasági hatása. A közvetlen gazdasági hatások a következők: makroökonómiai,
konjunkturális hatás; jövedelmi hatás (az adó csökkenti az adófizető diszponobilis
jövedelmét); eltérítő, torzító hatás (a legtöbb adórendszer eltéríti a termelési tényezők
allokációját, az ún. Pareto optimumtól és ezzel többletterhet, veszteséget okoz)

•  legyen konjunktúrapolitikai szempontból rugalmas, stabilizáló hatású, előnyös, ha az
adórendszer „beépített stabilizáló hatású” és segít a ciklusok tompításában,

•  legyen átlátható (jól érthető), egyértelmű (definitív) és garantálja a fair eljárásokat,
•  beszedése legyen olcsó. A központi adóhivatal költségei a mai adórendszerek mellett nem

nagyok, a beszedett adók 1%-át teszik ki. A helyi adók azonban drágábbak is lehetnek. Az
adózás költségeinek nagyobb része nem az adóapparátus kiadása, hanem társadalmi költség.
Egyfelől az adózással járó ún. többletteher („holtteher veszteség”), azaz a
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jövedelemképződésre gyakorolt negatív hatás. Másfelől közvetlen társadalmi költség, amely a
vállalati adminisztrációban és az adófizető egyéneknél merül fel. A vállalati könyvelés az
adózás miatt bonyolultabbá válik.

•  az adózás „külső” (pl. demográfiai, strukturális) célokat lehetőleg ne szolgáljon (ez inkább
költségvetési támogatásokkal segítsék), de ha mégis, akkor ez lehetőleg kevéssé sértse a
méltányosságot. Az adórendszerek gyakran – de különböző mértékben és módszerekkel –
szolgálnak jövedelemkiegyenlítő, gazdaságösztönző, strukturális, környezetvédelmi célokat
is.

2.1.3 A magyar államháztartás szerkezete

Az államháztartás folyó bevételeinek legnagyobb részét a közterhek, az adó jellegű bevételek
teszik ki. A 3. táblázat az államháztartás összefoglaló konszolidált éves pénzforgalmi mérlege
alapján a folyó bevételek és juttatások alakulását mutatja az elmúlt pár évben.

3. táblázat Az államháztartás folyó bevételei és juttatásai 1993-1998 (Milliárd Forint)
Folyó bevételek és
folyó juttatások

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Közterhek összesen 1479,5 1748,1 2153,1 2533,7 3053,1 3577,2

Nem adó jellegű
folyó bevételek
összesen

254,8 363,6 361,2 510,1 540,1 613,1

Működési célra
kapott juttatások
összesen

7,7 13,8 -12,3 -10,0 37,9 31,5

Folyó bevételek és
folyó juttatások
összesen:

1753,0 2125,5 2502,0 3033,7 3631,2 4221,8

Forrás: Info-Társadalomtudomány 45. Az államháztartási és költségvetési reformokról 74.o.
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3. ábra Az államháztartás adójellegű bevételeinek szerkezete
Forrás: Info-Társadalomtudomány 45. Az államháztartási és költségvetési reformokról 74.o.

A legnagyobb bevételi forrást az adó jellegű bevételek jelentik, 1998-ban a közterhek adták a
folyó bevételek és juttatások 85%-át. Az államháztartás fő bevételi forrását jelentő adózási
rendszer átalakítása, az adónemek megváltoztatása, az adózási szerkezet átalakulása érzékenyen
érinti az állami gazdálkodást.
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2.1.4 Adótípusok Magyarországon

2.1.4.1 Jövedelemadók:

Magyarországon elkülönítve két jövedelemadó működik: a magánszemélyek jövedelemadója és a
társasági adó, illetve ehhez kapcsolódva a "társasági" osztalékadó.

2.1.4.1.1 Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadó a fejlett államok mindegyikében jelentős bevételi forrás. Az OECD
államok összességében az összes adóbevételnek mintegy negyedrészét adja. Magyarországon
személyes, egyéni jövedelemadó-rendszer van. Az adóalap (az összevont jövedelem)
meghatározásánál nem minden jövedelmet vesznek figyelembe és a jövedelmekből különböző
levonásokat is megengednek. Ezek vagy a személyes körülményeket honorálják, vagy valamiféle
ösztönzést céloznak. A jövedelem definíciója (egyes jövedelmek kizárása az adózásból és az
engedélyezett levonások) oda vezetnek, hogy a jövedelemadó-alap jócskán elmarad a
nemzetgazdasági számításokból levezethető jövedelemtől.

Az adórendszerek a különböző típusú, jellegű jövedelmeket gyakran eltérően adóztatják. Ennek
indoka lehet a méltányosság, gazdasági megfontolások ösztönzések és az adóigazgatás
szempontjai (egyszerűség, az adó befolyásának a biztonsága). Az elvonások, különleges
elbánások, kedvezmények mind a méltányosság, mind pedig a hatékonyság és az összbevétel
szempontjából az adópolitika kitüntetett kérdései. A személyi jövedelemadó minden fejlett
államban progresszív4, amelyet szociálpolitikai okok magyaráznak.

A tőkejövedelmek (kamat, osztalék, árfolyamnyereség, tőzsdei opciós ügyletekből származó
jövedelem, vállalkozásból adózatlanul kivont jövedelem) megadóztatására általában
forrásadóztatási technikát alkalmaznak (a kifizető levonja és befizeti).

Az szja. Törvény 65 paragrafusa szerint a kamat jövedelemnek számít és a megállapított adó
mértéke 0%. Ugyancsak jövedelemnek számít a magánszemély osztalékból és az
árfolyamnyereségből származó bevétele is. Az előbbinek az adómértéke (20% és 35%), az
utóbbinak (20% illetve 0%). A tőzsdei opciós ügyletből származó jövedelemre (az adóévben elért
bevétel mínusz az elszenvedett veszteség és a kifizetett díjak) vonatkozó adóráta ugyancsak 20%.

A személyi jövedelemadó nem teljesen igazságos, nem terjed ki minden fajta jövedelemre.  Ha
egyedüli jövedelemadó lenne, a részvényesek jogosulatlan előnyökhöz jutnának a fel nem osztott
profit ismételt befektetésével, a külföldieknek fizetendő profitot nem terhelné adó stb., de
emellett számos egyéb tényező is indokolja a társasági adó létét.

                                                
4 A progresszivitás azt jelenti, hogy növekvő jövedelmet növekvő arányú adóhányad (adóteher) kísér. Társadalmi értékítélet
kérdése, hogy mely jövedelemhatárig mentesítendők az adóalanyok az szja. fizetése alól. Elvben ez a létminimum. Fontos kérdés
az is, hogyan lehet az adózási rendszert úgy alakítani, hogy az méltányos legyen (negatív jövedelem adó, családi jövedelem adó),
illetve, hogy mi az igazságos progresszió mértéke.
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2.1.4.1.2 Társasági adó

A társasági adózási forma használata mellett szól az az érv is, hogy a társaságoktól az adó
biztonságosan és egyszerűen beszedhető. Azért is előnyös, mert alkalmas eszköz lehet a
gazdaság-, beruházás-ösztönzésre.

A személyi jövedelemadóhoz hasonlóan a begyűjtendő adó nagyságát:
− az adóalap,
− az adókulcs,
− adókedvezmények mértéke határozza meg.

Hazánkban a társasági adó alapját a számviteli eredmény és az adótörvényben előírt korrekciós
tényezők összegzésével kell (lehet) megállapítani. Az elszámolható költségek alkotják a társasági
adótörvény legfontosabb részét. A kiadások egy része teljes mértékben elszámolható, más részük
viszont csak a törvényben meghatározott szintig. Az állam részéről a vállalkozások számára
nyújtott adókedvezménynek tekinthetők az olyan intézkedések, amelyek a vállalatok számára
adóalap csökkentést eredményeznek (pl. a költségek elszámolhatóságának “nagyvonalúsága”).

Az amortizációs rendszer működése adópolitikai kérdés is, hiszen az elszámolható amortizáció
változása kihat a nyereség színvonalára és ezen keresztül a társasági adóra. Értékcsökkenés
elszámolásakor a leírandó gép vagy berendezés költségként jelenik meg a számviteli
könyvekben, ami csökkenti az adóalapot, így adómentes pénzt jelent. Amíg a számviteli törvény
a vállalkozóra bízza az értékcsökkenés ütemezését, addig a társasági adóról és az osztalékadóról
szóló törvény az adóalap normatív meghatározása érdekében – a nemzetközi gyakorlatnak
megfelelően – kötelező szabályokat ír elő az adóalapnál levonható amortizáció megállapítására5.
Az adótörvény – hasonlóan a számviteli törvényhez, de attól szűkebb körben – terven felüli
értékcsökkenési leírás elszámolására is ad lehetőséget.

Az adózás előtti eredményt csökkenti a kettős könyvvitelt vezető adózónál a bányászatról és a
villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló törvényekben, továbbá a
környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendeletben meghatározott környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére az adóévben
ráfordításként elszámolt céltartaléknak az adóévet megelőző évben ráfordításként elszámolt
céltartalékot meghaladó összege.

Az adóalap nagyságát számos adókedvezmény is befolyásolhatja, pl. beruházási
adókedvezmények, adóhitelek stb. Jelenleg hazánkban 18% a társasági adó mértéke, a
vállalkozás "osztalékaként" meghatározott viszonylag tág jövedelemhalmaz után pedig 20
százalékos az osztalékadó6. Ez igen kedvező az itteni vállalatok számára, mert a fejlett országok
többségét magasabb társasági adókulcs jellemzi. 1999. január elsejével a társasági adó átlagos
mértéke az Európai Unió országain belül 36%-ra csökkent.  Ez még mindig meghaladja az OECD
átlagot, amely jelenleg 34,8%. A jelenlegi trend a társasági adókulcsok csökkenése felé mutat. Az

                                                
5 A társasági adó legrészletesebben és legnagyobb terjedelemben szabályozott kérdése az amortizáció. Rendszerét tekintve az
egyes eszközökre, eszközcsoportokra az adótörvény normákat állapít meg (Társasági adó tv. 2. számú melléklet), és ezen túl az
elszámolásnál érvényesíthető speciális szabályokat (Társasági adó tv. 1. számú melléklet) tartalmaz.
6 Ugyanakkor az osztalékadó vonatkozásában vállalkozói tőkebefektetés címén igen sok mentesség és kedvezmény érvényesül.
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Európai Unió tagországai által használt mértékek nagyban különböznek. Néhány ország 40%
vagy efölötti mértéket használ (Belgium, Olaszország, Franciaország). Egy másik csoport 35%
körül adóztatja a vállalkozási nyereséget (ide tartozik például Hollandia, Ausztria és
Spanyolország). Néhány tagország pedig jelentősen alacsonyabb adómértéket alkalmaz. Ezen
belül is a legalacsonyabb, 28%-os az adó a skandináv országokban.7.

Az adó befizetésének eltolása, az adóhalasztás, az adótörlesztés kondícióinak az adott cég
számára előnyös megváltoztatása is az ösztönzés gyakori formája a társasági adók tekintetében.

A helyi iparűzési adó alanya az a vállalkozó, aki/amely az önkormányzat illetékességi területén
állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet folytat. Az adó alapja az értékesített
termékek nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, az alvállalkozói
teljesítések értékével és az anyagköltség 66%-ával.

2.1.4.1.3 A közvetlen adók harmonizálása az Európai Unió adórendszerével

A közösségi jog elsődleges és legalapvetőbb jogforrása a Római Szerződés (a továbbiakban RSZ)
nem tartalmaz konkrét célokat a közvetlen adók harmonizálása érdekében, csak az általános
paragrafusok között találunk rájuk vonatkozó utalásokat. A közvetlen adók harmonizálásának
elmaradása egyben azt is jelenti, hogy igen kevés kötelező érvényű jogszabály született ezen a
területen. A hatályos szabályozás a közvetlen adók területén két irányelvre, az anya-
leányvállalati irányelvre,  illetve az átalakulási irányelvre szűkült. Nem létezik olyan irányelv,
amely a társasági adó alapjának vagy mértékének harmonizálását tűzné ki céljául.

Minthogy a jelenlegi társasági adó irányelveknek nem célja a társasági adó alapjának
összehangolása, így az adózás előtti eredmény és az adóalap-korrekciók tekintetében az általában
az egyes tagországok hazai jogrendszerének előírásai érvényesülnek. Mint már említettük, a
közösségi jog nem szabályozza a fizetendő adó alapját és mértékét. Egyes korai ajánlások a
javasolt mértéket 30% és 40% közé teszik.

Az Európai Unió általában nem támogatja adókedvezmények, különleges elbánások bevezetését,
a versenyt torzító tényezőnek tekinti azt. Ez alól az általános szabály alól rendkívül kevés kivételt
ismer el. A sérelmes adóztatási verseny, az adókedvezmények bevezetésének és fenntartásának a
tilalmát a Code of Conduct (a továbbiakban: a Kódex) mondja ki8.

Az EU minden olyan intézkedést sérelmesnek tart, amely alacsonyabb tényleges adóterhet
eredményez, mint az adott tagállamban általánosan szokásos mérték. Az Európai Bizottság
(továbbiakban: a Bizottság) értelmezése szerint a fogalomba többek között beletartozik az
adóalap csökkentése (például speciális értékcsökkenési leírás használata, adómentes céltartalékok
képzése stb.), az adómérték teljes vagy részleges csökkentése, továbbá az adófizetési
kötelezettség elhalasztása vagy elengedése minden olyan esetben, amikor a kedvezményt állami
                                                
7 A magyarországi 18%-os mérték tehát jelentősen alacsonyabb, mint a tagállamok által alkalmazott legalacsonyabb adómérték.
Ugyanakkor a tagállamok egyikében sem található a magyar iparűzési adónak megfelelő mértékű és jellegű adó. Amennyiben az
iparűzési adót is beleszámítjuk a társasági adóterhekbe, akkor az adóteher minden iparágban eléri a jelenleg használt
legalacsonyabb társasági adó mértéket.
8 A Kódex egy sajátságos szabályozási forma, amely nem minősül iránymutatásnak vagy bármilyen kötelező érvényű
megegyezésnek. A bevezetés folyamatát nem szabályozza az EU Szerződés, a tagállamok a jóváhagyással egyoldalú
kötelezettséget vállalnak egy viselkedés norma követésére. A szabályok be nem tartásának nincs szankciója sem.



15

forrásokból nyújtották, beleértve az önkormányzatok és regionális irányító szervek forrásait.
Azok a kedvezmények, amelyek nem érintenek a tagországok közötti kereskedelmet és versenyt,
illetve amelyek minden vállalkozás számára azonos feltételek mellett elérhetőek (például
veszteségelhatárolás, K+F-hez kapcsolódó kedvezmények), nem minősülnek sérelmesnek a
Kódex szempontjából.

A tagjelölti procedúra keretében Magyarország esetében is vizsgálta az EU az állami segélyek és
kedvezmények rendszerét, és nem találta az EU szabályaival teljesen összhangban lévőnek. A
Tanács vonatkozó határozatában előírta, hogy Magyarország igyekezzék átvenni, illetve
kialakítani a megfelelő jogi környezetet, fogalmazza meg világosan az egyes kedvezmények
célját, szerepét és dolgozzon ki átlátható rendszert a működtetésükre, felügyeletükre, a
versenytörvényt egészítse ki a kedvezményekre, segélyekre vonatkozó megfelelő szabályokkal9.
A határozat nem írt elő konkrétan az adózásra vonatkozó szabályokat, illetve nem adott határidőt
a fenti középtávú célok megvalósítására. Ennek megfelelően Magyarország mindaddig, amíg a
Code of Conduct dokumentumát nem írja alá, nem kötelezi el magát az adókedvezmények
megszüntetésére.

2.1.4.2 A fogyasztás adóztatása

A fogyasztást közvetett módon adóztatják, mivel az árakba épített adót eredetileg a termelőkre és
az eladókra vetik ki, akik továbbhárítják azt a fogyasztóra.

A fogyasztást terhelő adók két fő csoportra oszthatók:
általános forgalmi adók (hazánkban az értékesítési és forgalmi adók)
speciális forgalmi adók (hazánkban a fogyasztási10 és jövedéki adók)

2.1.4.2.1 A fogyasztást terhelő adókról általában

Az általános forgalmi adók (néhány jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve)
mindenféle fogyasztási kiadásra kiterjednek. Ezek minden esetben ad valorem (érték-) adók – az
adó az eladott áru árának egy bizonyos százalékát teszi ki. Minden esetben legalább kétféle
adókulcs van érvényben.
A forgalmi adó lehet egyfázisú, illetve többfázisú. Az egyfázisú forgalmi adót az adott termék
termelési vagy elosztási folyamatának egyetlen pontján vetik ki, ezzel szemben a többfázisú
adókat az elosztási folyamat több, esetleg minden pontjára kivetik. 11

                                                
9 A fentiekkel összhangban a társaságiadó-törvény a beruházási adókedvezmények egy részénél az alkalmazhatóság utolsó
éveként 2002-t, míg a nagyobb beruházások esetén 2011-t jelöli meg. Ugyanakkor vannak olyan egyéb adóalap-csökkentő tételek,
amelyek a Code of Conduct értelmében sérelmesnek minősülhetnek. Ilyenek például a vállalkozási övezetben üzembe helyezett
gép és épület utáni adóalap-csökkentő tétel vagy a kockázatitőke-befektetések kedvezményei.
10 Felhívnám a figyelmet a fogyasztás adóztatása és a fogyasztási adó fogalmának különbségére a magyar adórendszerben. A
fogyasztás adóztatásának egyik módja a magyar rendszerben a fogyasztási adó, amelyet speciális termékekre vetnek ki.
11 A többfázisú adóknál előforduló adóhalmozást – amikor a termék minden egyes termelő és forgalmazó esetében adózik, ha az
arra eszközölt ráfordításokat nem vonhatják le az adóalapból – a legújabb többfázisú forgalmi adók, az ún. értéknövekedési adók
ki tudják küszöbölni. Ennek legfőbb jellegzetessége, hogy a ráfordítások után nem kell minden egyes termelési fázisban adózni,
hanem csak az ún. hozzáadott érték adóköteles. A hozzáadott érték az egyes fázisok termelői és szolgáltatói hozzájárulásaiból
tevődik össze. Közgazdasági szempontból a hozzáadott érték összhangban áll a felhasznált termelési tényezők összköltségével
(bérek és fizetések, nyereségek, bérleti díjak, kamatok, amortizáció). Az értéknövekedési adó nagy előnye, hogy a végső
fogyasztói ár adóhányada mindig ugyanakkora feltéve, hogy az adókulcsok ugyanazok.
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A fogyasztási és jövedéki adókat is közvetett módon vetik ki, az adóalany vagyona, jövedelme,
szociális helyzete nem befolyásolja nagyságukat, ezért alapvetően különböznek a személyi
adóktól. A forgalmi és fogyasztási – jövedéki adók méltányossága csak közvetett módon
biztosítható, mégpedig differenciált adókulcsok és egyes termékeket illető adókedvezmények
alkalmazásával, amelyeknél figyelembe vehetik az adott termék leggyakoribb vásárlóinak
helyzetét és egyéb feltételeket.

Általában úgy tartják, hogy az egységes adókulcsú fogyasztást terhelő adó visszafogó hatású, és a
gazdaság élénkítését jobban szolgálják a differenciált adókulcsok. Ezért néhány országban az
alacsonyabb jövedelmű fogyasztók kiadásainak viszonylag nagy hányadát kitevő javak
(élelmiszer, ruházati cikk) adókulcsai alacsonyabbak. Az egyes országok eltérő adórátáit a 4.
táblázat tartalmazza.

4. táblázat Jelenlegi VAT (ÁFA) ráta az OECD tagországokban
Ország Csökkentett ráta Normál ráta Emelt ráta

Ausztria12
Belgium
Kanada13
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Franciaország
Németország14
Görögország15
Magyarország
Izland
Írország
Olaszország
Japán
Korea
Luxemburg
Mexikó
Hollandia
Új-Zéland
Norvégia
Portugália16
Spanyolország
Svédország
Svájc17
Törökország
Egyesült Királyság18

10/12
0/1/6/12

0
5
-

8/17
2.1/5.5

7
4/8
0/12
14

0/3.3/10/12.5
4/10

-

3/6/12
0/10

6
-
0

5/12
4/7

0/6/12
2/3
1/8

0/2.5/5

20
21

7/15
22
25
22

20.6
16
18
25

24.5
21
20
5
10
15
15
17.5
23
17
16
25
6.5
15
17.5

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

23/40
-

Forrás: National Delegates; 1998. január 1.-i adatok

Az értéknövekedési adó (Magyarországon általános forgalmi adó – a továbbiakban ÁFA)
esetében a több adókulcs alkalmazásának fontos indoka tehát az adó regresszív hatásának
                                                
12 16%
13 15% Harmonizált Kereskedelmi Adó (HST) alkalmazandó azokban a régiókban, amelyek összehangolták területi
kiskereskedelmi adóikat az egyezményes GST-vel. (a 15%-os HST 8%-os területi, illetve 7%-os szövetségi/egyezményes adóból
tevődik össze.)
14 Ez a ráta az 1998 április 1-jeihez hasonlóan alkalmazható.
15 Az adó rátákat csökkentették néhány távolabbi területen.
16 Madeira autonóm területein és az Azori-szigeteken alkalmazható ráta viszonylagosan 4%, 8% és 12%.
171998 december 31-ig 2%/3% és 6.5%; 1999 január 1-ével  2.3%/3.5% és 7.5%.
18 A szabvány ráta bizonyos  művészeti alkotások, antik holmik és gyűjtemény darabok csökkentett import értékére vonatkozik
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csökkentésére irányuló törekvés. Emiatt adóznak alacsonyabb kulccsal a létszükségleti javak és
szolgáltatások. Néhány országban pedig a luxusjavak esetén emelt kulcsokat használnak.

2.1.4.2.2 Speciális fogyasztási adók

A magyar rendszerben fogyasztási és a jövedéki adók csak meghatározott termékekre
vonatkoznak. Az adók egyediek, az adóalapot általában – Magyarországon a jövedéki adót -
darabban vagy más fizikai egységben (liter, tonna stb.) határozzák meg.

A fogyasztási adó nem általános jellegű adónem, mert általában olyan termékekhez kapcsolódik,
amelyek vagy ártalmasak az egészségre, vagy luxus fogyasztásnak minősülnek, ezért azok a
fogyasztók, akik egészségre ártalmas vagy luxuscikkeket vásárolnak, áfával terhelt fogyasztási
adót (vagyis adózott adót) is fizetnek. Az adó mértéke az adó alapjának meghatározott százaléka.
A fogyasztási adó az áfához hasonlóan forgalmi típusú adó, azonban attól eltérően egyszer beépül
a termék fogyasztói árába (nem igényelhető vissza).

Mivel a fogyasztási adó beépül a termék árába, ezért az árbevétel és a ráfordítások részét képezi.
A fogyasztási adó az egyik legjobb példa az adó adóztatására, például termékimport esetén, mert
a VPOP a fogyasztási adóval növelt vámértékre veti ki az áfát, belföldi értékesítésnél a termék
fogyasztási adóval növelt ellenértékére kell felszámítani az áfát.

Szektorsemleges adónem, mert az adókötelezettség nem függ a tulajdon- és gazdálkodási
formáktól. Közvetett adónem, mert az adóalanyok jövedelmi és vagyoni helyzetét nem
befolyásolja. Végül a fogyasztási adó egyfázisú forgalmi adó, ami azt jelenti, hogy a forgalomba
hozatalkor rakódik a termékre. (A forgalom egy meghatározott pontján az adóalany fizeti be a
költségvetésbe. A termelőnek vagy a kereskedőnek kell megfizetni az adót a termék
értékesítésekor vagy importja esetén.)

A jövedéki adó sajátossága - szemben a jövedéki termékekre 1998. előtt érvényesült fogyasztási
adóval -, hogy a terméket már az előállítása vagy a belföldre való bekerülése, importálása
pillanatától terheli. Ennek rögzítése egyértelművé teszi, hogy az állam minden belföldön
előállított vagy importált jövedéki termék utáni adóra igényt tart. A jövedéki adó jellemzően a
termékek mennyiségi egységére vetül, vagyis a jövedéki adó tételes adó.

Bizonyos termékekkel kapcsolatban, amelyek használata jelentős mértékben terhelő a
környezetre nézve, termékdíjat kell fizetni. Az eszköz részletes bemutatása a 3.3 Fejezetben
történik.

Speciális adónak tekinthető a játékadó is, amelynek mértéke 7-24% között van, folyamatosan
szervezett sorsolásos játékok játékadója a nyereményalap 16%-a. [1991. évi XXXIV. törvény 32.
§ (1) és (2) bek.].

Kulturális járulékot kell fizetni bizonyos termékek és szolgáltatások köre után. A járulék
mértéke százalékos formában kifejezett az egyes kulturális termékekhez és szolgáltatásokhoz
kapcsolódóan, a járulék alapjának az 1993. évi XXIII. tv. mellékletében meghatározott százaléka.
A járulék alapja az áfát nem tartalmazó ellenérték, vagyis az árbevétel. A legmagasabb kulturális
járulékkulcs 25%, a legalacsonyabb pedig 0,5%.
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A turisztikai hozzájárulást az idegenforgalmi célok megvalósításának elősegítésére kell
fizetniük a hozzájárulás-köteles tevékenységet (kereskedelmi szálláshelyek, vendéglátó helyek,
utazásszervezői és egyéb turisztikai szolgáltatások, folytató adózóknak. Az ebből származó
bevételeket a Gazdasági Minisztérium kezeli. A hozzájárulás alapja a nettó árbevétele, ami
csökkenthető a hozzájárulás-köteles tevékenység érdekében felmerült alvállalkozói
tevékenységek és bérmunkák ellenértékeként kifizetett összegekkel. A mértéke az éves nettó
árbevétel 1-2%.

A piacképes, minőségi állatitermék-előállítás feltételeit biztosítandó, illetve annak genetikai
hátterének biztosítása érdekében, illetve Magyarország nemzetközi szakmai és kereskedelmi
együttműködésekben való részvételének elősegítése érdekében állattenyésztési hozzájárulás
fizetésére vannak kötelezve a szarvasmarha, a juh, a kecske, a ló, a sertés, a baromfi, a házinyúl
és a prémes állat, a méh, a hal és minden egyéb állat gazdasági célú, valamint a vadászható
vadfajok zárttéri tenyésztésével foglalkozó mezőgazdasági termelők. A hozzájárulás alapja a
termékértékesítés ÁFA nélküli nettó árbevétele, mértéke az árbevétel 0,2-0,6%-a

A meglevő sertésállományt a betegségektől védeni kell, illetve a betegségektől mentes állapotot
folyamatosan fenn kell tartani. E feladatnak jelentős pénzügyi forrásigénye van, amit egyrészt a
költségvetésből, másrészt a sertésállomány-mentesítési hozzájárulás címén beszedett
pénzeszközökből fedeznek.
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2.1.4.3 Az élőmunka terhei Magyarországon

A munkaadókat és munkavállalókat terhelő járulékok magasak hazánkban. A bérhez kapcsolódó
befizetési kötelezettségekből befolyt összegeket a nyugdíjrendszer fenntartására, az egészségügy
finanszírozására és a munkanélküliség problémájának kezelésére, a szakképzés szervezésére
fordítják.  A járulékkomponensek időbeni alakulásáról az alábbi ábra tájékoztat19. Az
egészségügyi hozzájárulás mértéke: 1997/98-ban: 3200Ft, ami 2000-re 3900 Ft/hó/munkavállaló-
ra növekedett.

4. ábra A társadalombiztosítási járulékok, hozzájárulás mértéke (1990-2000)

1989-ben az állami költségvetés és a társadalombiztosítási alapok szétváltak, a
társadalombiztosítási önkormányzatok 1993-ban alakultak meg. Az alapok önkormányzati
irányítása ötévi működés után, 1998 nyarán felfüggesztésre került.

Magyarországon a társadalombiztosítási járulék meghaladja a személyi jövedelemadóból
származó állami bevételeket. A következő diagrammon figyelemmel követhetjük, hogyan
változtak a társadalombiztosítási járulékból és a személyi jövedelemadóból származó bevételek.
A 5. ábra lehetőséget ad a tb. és szja. bevételek összehasonlítására is.

                                                
19 Forrás: 1997.évi LXXX. törvény.
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5. ábra Társadalombiztosítási járulék, személyijövedelemadó-bevételek és azok alapjainak
évenkénti alakulása

A társadalombiztosításon kívül a foglalkoztatottaknak és a munkaadóknak a Munkaerőpiaci Alap
részére is teljesíteni kell befizetéseket.

A munkaadói járulékot a munkaadó a munkavállaló részére kifizetett bér, illetmény,
végkielégítés, jutalom, stb. után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni." [Ft. 40. § (1)
bek.] A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó
munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni.

A rehabilitációs foglalkoztatás célját szolgáló beruházáshoz nyújtott fejlesztési támogatás,
valamint az ilyen beruházás működtetésének szinten tartásához és az ilyen célú gazdálkodó
szervezetek alapításához nyújtott fejlesztési támogatások forrásainak megteremtése érdekében
rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni a munkaadónak, ha a munkavállalók létszáma
meghaladja a 20 főt és az általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma
nem éri el a létszám 5%-át.

Szakképző iskolai tanulók gyakorlati oktatásának segítése érdekében szakképzési hozzájárulást,
kell fizetni a munkaadók meghatározott körének, ami a Munkaerőpiaci Alapba kerül. A
hozzájárulás mértéke a hozzájárulás alapjának, vagyis a bérköltségnek az 1,5%-a.

Vállalkozók kommunális adója esetén az adó mértékének felső határa az önkormányzat
illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma után
2000 Ft/fő évenként. Ez az adó az önkormányzatok bevételét növeli.

A gazdasági hatékonyság szempontjából a magas bérarányos járulékteher növeli a munkaerő
költségét, ezzel fékezi a foglalkoztatást és rontja az ország versenyképességét és emellett csalásra
ösztönöz.
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2.1.4.4 Vagyoni és tulajdon típusú adók

A jövedelem és a fogyasztás nincs teljes körűen adóztatva, egy sor vagyontárgy költségeket hárít
a társadalomra, ezért indokolt lehet a vagyon adóztatása (az ingatlanok költségeket háríthatnak a
közösségekre, ugyanakkor élvezik a település által nyújtotta szolgáltatásokat, amiből
értéknövekedés keletkezhet a tulajdonos számára). A vagyon az adózási képesség egyik mércéje
is lehet. Minden európai ország él a tárgyi és tulajdonadózással, amelyet jellegzetesen helyi
adóként alkalmaznak.

Magyarországon az önkormányzatok illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem
lakás célra szolgáló épületek, épületrészekre kell építmény adót fizetni. A beépítetlen belterületi
földrészlet után telekadó fizetésre vannak kötelezve a tulajdonosok. A magánszemélyek
kommunális adója az építményadó és a telekadó speciális keveréke. Magánszemélyek
kommunális adója az adó mértékének felső határa építményenként és telkenként, valamint
lakásbérleti jogonként legfeljebb 12 000 Ft évente.

Az idegenforgalmi adó azon típusa, amelyet a nem lakásnak minősülő üdülésre, pihenésre
alkalmas épület tulajdonosa fizet ugyancsak a vagyonadózás egyik formája.

Öröklés, ajándékozás és visszterhes vagyonátruházás esetén vagyonszerzési illetéket, az
államigazgatási és bírósági eljárásért eljárási illetéket vagy az e törvényben meghatározott
módon, de külön jogszabályban megállapított igazgatási, bírósági szolgáltatási díjat kell fizetni.

A tulajdon és vagyont érintő adó Magyarországon a földvédelmi járulék is, amelyet akkor kell
megfizetni, ha a termőföldet más célra kívánják használni.
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5. táblázat Az egyes adótípusokból származó bevételek 1997-ben
OECD
osztályozás

Adótípus Összes
bevétel

Központi bevétel Helyi bevétel Társadalom- és
egészségbiztosítás

bevétele
1000 Jövedelem és nyereségadók összesen 724803 724803

1100 SZJA 560156 560156
1200 Vállalati 164155 164155
1300 Egyéb jövedelemtípusú adó 492 492

2000 TB hozzájárulás összesen 1200174 120119 1080055
2100 Munkavállaló 187054 158083

Nyugdíj 95609 95609
Egészségbiztosítás 62474 62474
Munkanélküli segély 28971 28971

2200 Munkaadó 993676 902528
Nyugdíj 499413 499413
Egészségbiztosítás 403115 403115
Munkanélküli segély 91148 91148

2300 Vállalkozó vagy nem alkalmazott 19444 19444
Nyugdíj 4394 4394
Egészségbiztosítás 1582 1582
Önkéntes egészségbizt. hozzájár. munkanélkülieknek 4642 4642
Önkéntes nyugdíjbizt. Hozzájár. munkanélkülieknek 8826 8826

3000 Béradók összesen 9729 8551 1178
Rehabilitációs hozzájárulás 632 632
Szakképzési hozzájárulás 7918 7918
Vállalkozások  kommunális adója 1178 1178

4000 Tulajdont érintő adók összesen 48486 18139 30347
Építményadó 10752 10752
Telekadó 1717 1717
Turisztikai hozzájárulás a nyaralón 524 524

4300 Örökösödési, ajándékozási és vagyonszerzési illeték 3652 1826 1826
Föld védelmi járulék 785 785
Vagyonátruházási illeték 31056 15528 15528

5000 Áruk és szolgáltatások adói összesen 1309540 1206619 102921
5111 ÁFA 674770 674771
5112 Iparűzési adó 93133 93134
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OECD
osztályozás

Adótípus Összes
bevétel

Központi bevétel Helyi bevétel Társadalom- és
egészségbiztosítás

bevétele
Útalaphozzájárulás az üzemanyagban 56071 56071
Alkohol termelési hozzájárulás 2631 2631
Vízkészlet járulék 4236 4236
Erdőfenntartási járulék 3028 3028
Termékdíj 11747 11747
Jövedéki adó 267512 267512
kávé 2400 2400
alkohol 38000 38000
dohány 60000 60000
benzin 90200 90200
dízel 63000 63000
egyéb üzemanyag 2800 2800
egyéb adók 12800 12800

5123 Vám- és import díjak 161300 161300
5126 Különleges szolgáltatás adók 18525 16647 1878

Szerencsejáték adó 11867 11867
Turizmus adója 2390 2390
Idegenforgalmi adó 1878 1878
Kulturális hozzájárulás 2391 2391
Sertésállomány mentesítési hozzájárulás
Külföldi tulajdonú járművek adója 1878 1878
Állattenyésztési  hozzájárulás 712 712
Belföldi gépjárműadó 13240 5330 7910
Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb bírság 2 2
Halászat fejlesztési hozzájárulás 25 25
Trófea bérleti díj 23 23
Levegőszennyezési bírság 347 347
Vízszennyezési bírság 292 292
Veszélyes hulladék bírság 56 56
Zajterhelési bírság 12 12

6000 Egyéb adójellegű befizetések összesen 39786 18711 1980 19095
Adóbüntetések 37806 18712 19096
Háztartások kommunális adója 1980 1980
Összes adóbevétel 3332518 2096941 136426 1099150
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2.1.4.5 Helyi adók és központi adók

A helyi adóztatás rendszerét 1990-ben alkották meg, amit azóta többször módosítottak. A
helyi adóztatás bevezetésének az volt a célja, hogy az önkormányzatoknak olyan forrásaik
legyenek, amelyek finanszírozzák az önkormányzatok önként vállalt feladatait, folyamatos,
kiegészítő jellegű bevételként jelenjenek meg, finanszírozzák az önkormányzatok
szolgáltatásait.

Az önkormányzatok helyiadó-megállapítási jogát törvény biztosítja, a törvény az adók
maximumát határozza meg, ettől azonban az önkormányzat lefelé (egészen a nulla
adómértékéig!) eltérhet.

Az adók egy része közvetlenül a központi kormányzathoz másik része a helyi
önkormányzatokhoz folyik be, a társadalombiztosítási, egészségügyi járulékok pedig a
társadalombiztosításhoz (ld. 5. táblázat és 6. táblázat).

6. táblázat  A kormányzati szektoroknak tulajdonítható adóbevételek az összes adó
százalékában néhány európai országban20

Nemzetek feletti Központi Helyi Társadalombizto-
sítás

Cseh
Köztársaság

44,4 11,7 43,9

Franciaország 43 10,5 44,9
Magyarország 62,9 4,1 33
Olaszország 0,3 60,4 5,8 33,5
Hollandia 1,4 54,7 3 41
Norvégia 60,5 18,3 21,2
Lengyelország 58,8 9,1 32,1
Spanyolország 0,4 48,8 16,1 34,6
Svédország 1,4 46,2 30,5 21,9
Egyesült
Királyság

2 76,9 3,9 17,2

Súlyozott átlag 1 62,6 12,7 24,1
Forrás: Revenue statistics OECD 1999

Magyarországon az összes adóbevétel 62,9%-a folyt be 1997-ben a központi kormányzathoz,
mindössze csak 4,1 % került az önkormányzathoz. Az önkormányzat adó-megállapítási és
beszedési joga nagyon korlátozott hazánkban.

2.1.5 A jelenlegi adórendszer átalakítása vagy új rendszer létrehozása, új adók
bevezetése

A kormányzati kiadásokat helyesebb minél nagyobb részben úgy finanszírozni, hogy a
környezeti szempontból rossz terméket, szolgáltatást, tevékenységet adóztatják és nem a
gazdasági jót (foglalkoztatás, beruházás). Az árkorrigáló és költségvetési (illetve költségvetés-
semleges bevételvisszaforgatás esetén torzítás csökkentő) haszon együtt jelenti a

                                                
20A súlyozott átlag csak a nem szövetségi államokra vonatkozó európai átlag
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környezetvédelmi adók kettős hasznát (ld. 92. lábjegyzet, 7.2 Melléklet, ill. részletesen
MAKK, 1999)

A környezeti szempontból helyesebb adózási rendszer kialakítása még a jövő feladata, az
eddigi „nagy” adóreformoknál zöld szempontok nem érvényesültek. A jelenlegi
adórendszerben is fellelhetők azonban olyan elemek, amelyek a pozitív környezeti hatásai
vannak, és amelyek fennmaradása továbbra is szükséges. Fontosak azért is, mert
hozzájárulhatnak a zöld adóreform könnyebb megvalósulásához. A fejlett országok
némelyikében bevezetett ökoadóknak tekintett megoldások nem teljesen idegen testként
ékelődnének az adórendszerbe, hanem hozzáilleszthetők a jelenlegi struktúrához, a következő
okok miatt:
•  A fogyasztás adóztatása jelen van Magyarországon.
•  Termékdíjrendszert is alkalmazzák hazánkban. Az üzemanyagok környezetvédelmi

termékdíja volt az első szabályozó eszköz, ami egy termék fogyasztásának környezeti
szempontú adóztatását célozta. 1999-től az üzemanyag termékdíj a jövedéki adó részeként
kerül beszedésre.

•  A jelenlegi magyar gyakorlatban két jelentős járadék jellegű adó létezik, amely a
környezetvédelemhez kapcsolható, mivel a természeti erőforrások kitermelése után kell
fizetni (bányajáradék, vízkészletjárulék)

•  Tervezték adókedvezmények bevezetését a 2002-ben vagy az azután megkezdett
beruházásoknál. Elvileg a beruházás értékéből a környezetvédelmet szolgáló rész 20%-a
lesz adókedvezmény.

•  A közúti gépjárműveket és az infrastruktúrát használóknak jelenleg is kell adót fizetni
(magas a benzin adótartama, gépjárműadók és útdíjazás stb.)

•  A környezetvédelmi szabályozásban használt eszköz a bírságrendszer. A bírságok
jelenlegi szintje a forrásteremtésre csak igen kevéssé alkalmas. Nem tekinthetők adóknak,
rendszerint a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek betartatását kívánják elérni
(szankcionálás).

Az adózási rendszer környezeti szempontú átalakítása elképzelhető: 1.) a jelenlegi
adóstruktúrát megtartva a környezetvédelem érdekében jelentősebb mértékű
adókedvezményekkel, támogatásokkal kiegészítve, egy-két kisebb új adó bevezetésével; 2.)
az adóstruktúra jelentős átalakításával, az élőmunka terheinek csökkentésével, a fogyasztás
adóztatásának kiszélesítésével, nagy bevételteremtő potenciálú új adótípus(ok) bevezetésével.

1.) megoldás: Az EU és a szabadpiacot védő nemzetközi szervezetek korlátozzák a nyújtható
adókedvezmények mértékét és módját. Az Európai Unió is megengedi azonban az
adócsökkentéssel elérni kívánt általános gazdaságpolitikai intézkedések – „horizontális
tevékenységek”, azaz K+F, környezetvédelem, képzés, foglalkoztatás – adóköltségeinek
csökkentését. Ezen célok érdekében nyújtott adókedvezményeknek meg kell felelnie az állami
támogatásokra vonatkozó általános EU szabályoknak.

Ezen megoldás előnye, hogy rövidtávon is megvalósítható, azonban a költségvetés
adókedvezmények miatt kieső bevételeinek, illetve a támogatások forrásait elő kell teremteni.
Hátránya viszont, hogy bonyolultabbá teszi az adórendszert, nehezebben átlátható mekkora
támogatás pontos összege. Fennáll továbbá a veszélye, hogy az adókedvezmények nem egy
terv, beruházás megvalósításához kapcsolódnak, hanem egyszerűen a vállalat kiadásait
csökkentik és ezt a szabadpiac nem engedheti meg.
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2.) megoldás: Ennek előnye, hogy jobb, átláthatóbb rendszer jön létre, lehetőség van jobb
adóráták megállapítására, amelyek kevésbé torzítják a piacot. Megvalósítása nehezebb, a
magyar adóstruktúra, mint azt a fejezet elején már jeleztük hasonlatos a fejlett országokéhoz.
Az egyénileg (csak Magyarországon) bevezetett változások ronthatják a magyar cégek
versenyképességét.

2.1.5.1 Környezeti szempontok beépítése a közvetlen adózásba

Az egyén környezetvédelme érdekében megvalósított környezetvédelmi beruházásait,
kezdeményezéseit személyi jövedelemadó kedvezményekkel kellene jutalmazni.
Magyarországnak az EU-hoz való csatlakozása előtt számos intézkedést kell tenni a
környezetvédelem érdekében, amelyek közül számos a lakosságtól is erőfeszítéseket,
beruházásokat kíván. A későbbi fejezetek egyikében (2.4.2.4) szólunk a távhőhálózat
felújítási, fejlesztési igényéről, amelyhez számos lakossági beruházásra lenne szükség. Az
alacsony jövedelemmel rendelkezőknek nincs forrásuk a távhőrekonstrukcióra, a
szennyvízhálózathoz csatlakozásra, ezért szükséges lenne a terheiket (személyi jövedelem adó
kedvezmény formájában) mérsékelni, ha ilyen típusú beruházásba kezdenek. Emellett szja.
kedvezménnyel jutalmazni kellene az alternatív, megújuló energiaforrásokat használó
háztartásokat is.

A társasági adóknál a környezetvédelem érdekében a következő kedvezmények lehetőségét
érdemes megvizsgálni.

Az adóalap mértékét érintő kedvezmények:
•  A környezetbarát termékek (környezetbarát védjeggyel minősített) értékesítéséből

származó eredmény ne növelje az adóalapot21.
•  A céltartalék képzés.
•  Az értékcsökkenési leírási szabályoknál kedvezményeket élvezzenek a környezetvédelmi

eszközök.
Az adóráta
− a környezetterhelést csökkentő termékeket előállító gazdálkodók adókedvezménye. „Az

adózó az adó 50%-át köteles megfizetni az adóalap olyan része után, amilyen részt az
egyes környezetvédelmet szolgáló termékek, berendezések előállításából származó
árbevétele képez az összes bevételén belül.”

− a kiemelt térségek, vállalkozási övezetekben az infrastrukturális beruházásokra vonatkozó
kedvezmények kiterjesztése az összes környezetvédelmi beruházásra.

− környezetvédelmi célra felvett hitel és kölcsönkamat adókedvezménye
− alapítványok adókedvezményeinek kiterjesztése közszolgáltatást végző cégekre.

A környezeti beruházások támogatása a kis- és középvállalkozók esetében nagyon fontos,
mert ők rendszerint a forráshiány miatt nem képesek megvalósítani a szükséges
intézkedéseket. Az uniós csatlakozás előtt még ki lehetne szélesíteni a támogatások körét,
utána már szigorúbb közösségi szabályok vonatkoznának ránk (ld. Code of Conduct a
korábbiakban).

                                                
21 A környezetvédelmi szempontok érvényesítése az adórendszer 1998. évi kialakításában. ÖKO Rt., 1997. Készült a
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium megbízásából.
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2.1.5.2 Környezeti szempontok beépítése az ÁFA rendszerbe

Az ÁFA rendszer átalakítása során különbséget kell tenni környezeti szempontból „rossz”
illetve „jó” termékek között. A „jó” termékek a normál adókulcsnál kedvezőbb adóztatása
kedvezően befolyásolná a fogyasztás szerkezetét. Jelenleg Magyarországon kétkulcsos ÁFA
rendszer működik (12%-os kedvezményes és 25%-os normál kulcs) illetve a termékek és
szolgáltatások egy meghatározott köre mentes az ÁFA-fizetési kötelezettség alól. A most
működő rendszer kialakításakor a besorolás tekintetében jórészt a EU normáit követték a
jogszabály alkotók22.

Így kedvezményes, 12%-os adóterhet viselnek az élelmiszerek, ideértve 1998-tól egységesen
valamennyi (hazai és déli-) gyümölcsöt is, a természetes alapanyagú gyógyhatású
készítmények és a gyógyászati segédeszközök, a kommunális, közlekedési szolgáltatások, a
könyvek, az újságok és folyóiratok, a kulturális és művészeti szolgáltatások. Az ÁFA törvény
1. mellékletében felsorolt termékek között vannak, amelyek kedvezménye környezeti
szempontból nem indokolt, a használata során vagy épp utána jelentős terhelést jelent a
környezet számára. Ilyenek az ásványi tüzelőanyagok (kőszén, brikett, barnaszén. tőzeg,
koksz, félkoksz, világítógáz, nyers kőolaj, földgáz) a tűzifa és a faszén illetve az elektromos
energia is.

12%-os ráta vonatkozik rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgázló
termékek, növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények esetén
is23. A mezőgazdasági inputok ilyen módon való támogatása csökkenti az organikus
mezőgazdasági termelés versenyképességét a kiskertekben.

Kedvezményben részesül ezen kívül az egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka,
pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk illetve más papír, karton, cellulózvatta és
cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva, más áru papíripari rostanyagból,
papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből.

A kedvezményes körbe tartozó termékek szolgáltatások körének meghatározása során a
jövőben nagyobb figyelmet kellene fordítani a környezetvédelmi szempontok figyelembe
vételére. A leghelyesebb az lenne (természetesen egyéb fontos társadalmi célok érvényesítése
mellett), ha az a termék kaphatna kedvezményt, amelyik környezetre gyakorolt terhelése a
termék egész életciklusára tekintettel alacsony.

                                                
22 A 92/77-es irányelv által bevezetett H melléklet által a kedvezményes kulcsba sorolható termékek és szolgáltatások főbb
csoportjai a következők: élelmiszerek, vízszolgáltatás, gyógyszerek, orvosi felszerelések, utasforgalommal kapcsolatos
szolgáltatások, könyvek, a rendezvényi, múzeumi belépőjegyek, szerzői jogdíjakkal kapcsolatos szolgáltatások, szociális célú
építkezésekkel kapcsolatos értékesítések, mezőgazdasági termeléshez szükséges értékesítések, kivéve az épületeket és a
gépparkot, szállodai szolgáltatások, ideértve a kempingszálláshely-nyújtást is, sporttal kapcsolatos szolgáltatások, a
szeretetszolgálatot végző szervezetek általi termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, a temetkezéssel kapcsolatos
szolgáltatások, orvosi ellátás, közterület-fenntartás. A hatodik irányelv 12. cikkely szerint a tagállamok kedvezményes
kulcsot alkalmazhatnak a földgáz és az áramszolgáltatásra ha a kedvezményes kulcs alkalmazása nem vezet a
versenyfeltételek torzulásához.
A Tanács által elfogadott legújabb irányelv kedvezményes kulcs alkalmazását teszi lehetővé a tagállamok számára az
irányelv rendelkezései alapján munka intenzívnek minősülő szolgáltatások területén. Lehetőség van az 5%-os minimumszint
alatti kedvezményes kulcsok, illetve a nulla kulcs alkalmazására, amennyiben az ilyen kulcsok 1991. január 1-jén hatályban
voltak és világosan meghatározott szociálpolitikai célból, illetve a végső felhasználó (a fogyasztó) számára nyújtandó
kedvezmény céljából vezették őket be.
23 kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk
(pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír).
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Egy termék környezetbarát voltának igazolására már léteznek intézményi megoldások
(“környezetbarát” védjegy kht.), és rohamosan fejlődik az LCA (Life-Cycle Analysis, életút-
elemzés) módszertana is.

Az adórendszer ilyen formán való átalakítása felveti azt a kérdést, hogy milyen mélységben
kell az egyes terméktípusok között differenciálni környezeti szempontok alapján úgy, hogy a
szabályozás betartatása ne jelentsen túl nagy adminisztrációs költséget.

Egyéb adók tekintetében a következő változtatásokat javasoljuk:

A földvédelmi járulék megemelése a rét, legelő, lápterületek esetén. A jelenlegi rendszer
ugyanis ezen területek kivonása esetén nagyon alacsony fizetési kötelezettséget szab, pedig a
felsorolt területek természet és élőhely-védelmi szempontból fontosak. A földvédelmi
járulékrendszer teljes átalakítására lenne szükség, hogy ne csupán a mezőgazdasági szemlélet
érvényesüljön a díjak megállapítása során, hanem a természetvédelem szempontjai is. Jóval
nagyobb járulékot kelljen fizetni a területek más célú hasznosítása (tehát a nem legelő, rét stb.
célú hasznosítás, pl. logisztikai központ építése stb.) esetében, mivel ez a társadalomtól
erőforrásokat von el, és ne csak a termőföld kivonását büntessék. Fontos lenne tehát a
jogszabályban előírt, a terület típusok miatti aránytalanságok megszüntetése és a járulék
megemelése.

A környezet fokozódó terhelése gyakorlatilag visszavezethető a reklám–fogyasztás–hulladék
ciklusra: a kiterjedt reklámtevékenység alapozza (teremti) meg a keresletet a különböző
termékek iránt, amelyek termelése és fogyasztása során jelentős környezetterhelés jelentkezik,
végül hulladékká válnak. A gazdasági működés sajátos mechanizmusa révén az erősen
környezetterhelő és szennyező termékek is erőteljes marketing-támogatást kaphatnak. A
reklámok jelentős mértékben hozzájárulnak ezáltal bizonyos termékek optimális mértéket
jóval meghaladó fogyasztásához. Indokolt lenne a reklám adóztatása azért is, mert növekvő és
biztos bevételi forrása lehetne a költségvetésnek. A jelenlegi kulturális járulékrendszer nem
teljesíti ezt, tehát vagy ennek átalakítása vagy új adó létrehozása indokolt.

A közlekedés adózásáról és az igénybevételi járulék rendszer átalakítási lehetőségeiről a
későbbiekben szólunk (ld.2.2 illetve 2.3 Fejezet).
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2.2 A közúti közlekedés adóztatása

A közúti közlekedés adóztatásának három típusa létezik: 1. az úthasználathoz kapcsolódó
adók és díjak, 2. a jármű tulajdonláshoz kapcsolódó adók, 3. a üzemanyag adói. Az 7. táblázat
bemutatja az adótípusok előnyeit illetve hátrányait, hogy a gyakorlatban milyen példák
léteznek és azt, hogy az egyes adófajták milyen környezeti szempontból kedvező
differenciálása képzelhető el.



7. táblázat  A közúti közlekedés adóztatása
ADÓ VAGY DÍJ TÍPUSA LEÍRÁS PÉLDA KÜLÖNBSÉGTÉTEL ELŐNYÖK HÁTRÁNYOK

Úthasz-
nálati díj

Az úthasználatért
fizetendő átalánydíj

Évenkénti díj bizonyos
útszakasz, úthálózat
használatáért.

Eurovignette;
autópályamatrica
Svájcban

A jármű jellemzőinek
megfelelő megkülönböztetés

Könnyű bevezetés, stabil bevételi
forrás

Kevés a befolyása a szállítási
magatartásra

Útpénz/ -vám Speciális átkelés esetén vagy
átjáróknál kivetett díj (pl. hidak,
alagutak stb.). Folyamatosan
vetik ki a használókra.
Általában sajátos tarifarendszert
használnak.

Az osztrák
alagutakért fizetendő
díjak.

Az autó típusa, a használat
ideje (mikor történik az
átkelés), a használat helye és a
használat gyakorisága alapján.

Speciális beállítást tesz lehetővé.
Sajátságos hatások
Megkülönböztetés alkalmazható a
tarifarendszeren belül.

Meglehetősen költséges.
Ha túl magas a díj más útvonalat
választanak (esetleg olyat, ami nem
alkalmas a megnövekedett forgalom
levezetésére).

Kilométer-díj Folyamatos díjkivetés egy
bizonyos útszakasz úthálózat
használatáért. A belépési vagy
kilépési ponton fizetendő vagy
egy általános díj a jármű
üzembentartójára.

Autópálya díj
Olaszországban,
Franciaországban.
Km-díj a nehéz-
tehergépjárművekre
Skandináviában és
tervezett hasonló
rendszer Svájcban.

Hasonló módon, mint az
útpénz/ -vám esetén (előző
sor)

Közvetlen hatással van a közlekedés
távolságára.
A jármű jellemzőinek megfelelő
megkülönböztetés lehetséges.
Csak kevéssé van káros
forgalomátterelő hatással.

A bevezetése igen költséges.
A technikai megvalósítás nehézkes.

Elektronikus
útdíjazási rendszer

Folyamatos díjkivetés az
autóhasználókra, sajátságos
tarifarendszer, ha a jármű
regisztrációhoz kapcsolódik.

Tervezik különböző
ECMT országokban
a bevezetését.

Hasonló módon, mint az
útpénz/ -vám esetén.
Ha a jármű regisztrációhoz
kapcsolódik, akkor a jármű
jellemzői jobban figyelembe
vehetők. Különböző díjazási
rendszerek létrehozása
lehetséges.

Sajátságos hatás a közlekedési
magatarásra, ha a díjazási rendszer
világos (átlátható) és ésszerű.

Nagy a befektetésigénye (technikai
berendezések). A jármű jellemzőit
akkor tudja figyelembe venni, ha az
autó regisztrációhoz kapcsolódik
(rendszám), ez azonban „a nagy
testvér figyel téged” veszélyét
hordozza magában.

Jármű-
adók

Regisztrációs díj Évenkénti adó a jármű
jellemzői alapján.

Majdnem minden
ECMT országban
létezik.

Súly, motor, felhasznált
üzemanyag vagy az emisszió
jellemzői (levegő szennyezés,
zaj) illetve más
járműjellemzők alapján.

Könnyű, nem költséges bevezetés.
Különbséget lehet tenni bizonyos
járműjellemzők alapján.

Nincs rövid távú hatás. (Fix az autó
megvásárlása után) Ha az adómérték
magas, akkor megpróbálják máshol
bejelenteni a járművet, ahol esetleg
alacsonyabb.

A jármű
beszerzéséhez
kapcsolódó díj.

Egyszeri adó a jármű
jellemzőinek megfelelően.

Hasonlóan, mint a
regisztrációs díj esetén (előző
sor)

Eléggé stabil bevétel Lassíthatja a technikai fejlődést, ha az
adóráta túl magas.

Import adó Egyszeri a határon kivetett a
jármű jellemzőinek megfelelő
adó.

Közel minden ECMT
országban létezik.

Mint a regisztrációs díj esetén

Speciális adók
 (pl. gumira)

Például a gumi beszerzéshez
kapcsolódó adó.

Gumiadó az Egyesült
Államokban

Pl. a gumi típusa alapján (zaj
jellemzők)

Könnyen bevezethető. Némileg függ a
futott kilométertől.

Kicsi, rövid távú hatás

Üzem-
anyag adó

A termelési fázisban vagy az
importra kivetett adó.

Minden ECMT
országban.

A üzemanyag típusának
megfelelően.

Nagyon könnyű és nem költséges
bevezetés. Az üzemanyag
fogyasztásra gyakorolt hatás és így a
CO2 emisszió csökkenés.

Nem lehetséges a megkülönböztetés a
jármű jellemzői alapján (pl. zaj).

Forrás: Variabilisation and Differentiation Strategies in Road Taxation ECMT-INFRAS, 2000
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2.2.1 Gépjárműadók

A fogyasztás adóztatásának jelenlegi rendszerében az OECD országokban a motorral működő
közlekedési eszközök adóztatása is jelen van. Három különböző típusú adó jellemző:
•  A gépjárművek beszerzésére kivetett adó;
•  A gépjárművek tulajdonlásának adóztatása;
•  A gépjárművek működtetésére kivetett adó.
A gépjárművek adói jelentős bevételt teremtenek a legtöbb országban, de nem csak fiskális
szempontból fontos eszközök, hanem fontosak például a közlekedés-, energia-, és
környezetpolitika szempontjából is. A magas adóráták csökkentik az utak terhelését, az új
autókra kivetett magas adók a régi típusok használatára ösztönöznek.

A  8. táblázat néhány európai ország a gépjárművek beszerzéséhez kapcsolódó adókat mutatja
be röviden, az ECMT által készített összehasonlítás alapján. A járművek beszerzésénél fizetett
adók általában magasabbak, mint egyéb termék megvásárlásához kapcsolódó hasonló adók. A
magas adóráta azonban azzal a veszéllyel jár, hogy lassítja a járműállomány megújulásának
idejét. Számos ország különbséget tesz a beszerzésnél fizetett adónál a motor méret, vagy más
járműjellemző alapján.

8. táblázat  A gépjárművek beszerzéséhez kapcsolódó adók néhány országban
Ország Megkülönböztető

ismérv
Adó mértéke Megkülönbözte-

tés célja,
feladata

Bevezetési
költségek,

mellékhatások
Ausztria
(bevezetve
1992-ben)

Üzemanyag
fogyasztás

Adóráta benzinmotorra =
2*(MVEG24

üzemanyagfogyasztás 3),
az adóráta megszorzódik
a gépjármű árával.
Maximális adóráta: 16%

Pénzügyi
(bevétel-
semlegesség) és
környezeti cél.

Alacsony
bevezetési
költségek, nincs
negatív elkerülési
hatása

Hollandia
(tervezve)

CO2-emisszió
(autók), EURO
normák
(nehézgépjárművek)
,
adókedvezmény a
katalizátoros
gépjárművekre

50 NLG/gramm CO2-
emisszió, a nehézsúlyú
gépjárművek esetén az
adó-
megkülönböztetésnek
kompenzálnia kellene az
eladási
árkülönbözőséget.

CO2-emisszió
csökkentési

Alacsony
bevezetési
költségek kevés
számú adófizető
miatt (gépjármű
kereskedők)

Svédország
(1960-1996)

Katalizátorok,
környezetvédelmi
osztályok:
megkülönböztetés
eltörölve

Az adóeltérések kb.
+2000 SEK a
szennyezőbb, és 4000
SEK a kevésbé
szennyező járművek
esetén.

Katalizátoros
autók gyors
bevezetése,
környezetbarát
gépjárművek
eladásösztönzése
(árkülönbözőség
kompenzálására
adómegkülön-
böztetés)

Visszafogott
bevezetési
költségek, nincs
mellékhatás
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Évenkénti járműadót kivetnek szerte Európában, és jobban harmonizált a rendszer mint a
beszerzéshez kapcsolódó adózásnál. A személyautók éves adóztatása általában a súlyhoz,
mérethez (Norvégia, Hollandia), vagy a motor teljesítményhez (Belgium, Franciaország) van
kötve. Számos ország elkötelezte magát a fogyasztás vagy az emisszió alapú
gépjárműadóztatásra, amely jobban tükrözi az autó által okozott környezeti terhelést, mint a
súly. Németországban például 1997 óta különböző adót állapítanak meg a benzinre és a
dízelre a különböző emissziójú, motorméretű járművekre.

Jelenleg az Európai Unió tagországaiban a közúti teherszállítást érintő adó- és díjrendszerek
nagyon eltérő képet mutatnak. A gépjármű adó tekintetében a rakott tömeg befolyásolja a
gépjármű adó mértékét. A rakott tömeg mellett azonban más tényező is befolyásolja a
gépjárműadót az egyes európai országokban:
•  Üres tömeg (Benelux államok, Írország)
•  Rakomány tömege (Görögország, Svájc)
•  Tengelyek száma (Franciaország, Luxemburg, Norvégia, Svédország, Lengyelország,

Egyesült Királyság)
•  Területi tényező, pl. lakosság szám (Spanyolország, Svájc)
•  A vállalkozó járműállománya (Belgium, Spanyolország)
•  A kerékfelfüggesztés módja

A  9. táblázatban azt követhetjük nyomon, hogy milyen megkülönböztetési kritériumokat
használnak néhány európai országban az éves gépjármű adó tekintetében.



33

9. táblázat  Gépjárműadók az európai országok némelyikében
Ország Megkülönbözteté-

si kritérium
Adó mértéke A különbségtétel

célja, feladata
Bevezetési
költségek,

mellékhatá-
sok

Ausztria
(bevezetve 1993-
ban)

motorteljesítmény
(kW)
emissziós
technológia

adó/hó: (kW-
24)*5-5,50 ATS,
katalizátor
nélküli autók
esetében az adó
értéke 20%-kal
nő.

Katalizátoros
gépjárművek
eladásának
ösztönzése,
nagyteljesítményű
járművek iránti
kereslet
visszafogása

Alacsony
bevezetési
költségek

Cseh
Köztársaság
(Lucern 1996,
további értékek
vitatottak)

üzemanyag-
fogyasztás
(Bonus), emissziós
kritérium (Malus)

Éves adó
kibővítve a
Bonus-malus
rendszerrel. Max.
50%-os
csökkentés, max.
30%-os növelés a
fix adóhoz
képest.

Környezetvédelmi
cél,
az üzemanyagot
nem hatékonyan
használó
gépjárművek
arányának
csökkentése

Alacsony
bevezetési
költségek,
nincs
mellékhatás

Németország
(bevezetve 1997-
ben)

szennyező
anyagok
emissziója,
emissziók és
üzemanyag
fogyasztás

Az emissziós
szintnek
megfelelően 10
és 65 DM/100
cm3 között

Környezetbarát
gépjárművek
beszerzésére
irányuló
ösztönzés,
bevételsemleges-
ség

Feltehetően
alacsony

Dánia
(bevezetve 1998-
ban, zöld
tulajdonosi adó)

üzemanyagfogyas
ztás (1998 előtt
súly adó)

Az adóarányok
60 és 2070
EURO/év között
változnak. Az
adóemelés
mértéke évenként
1,5%.

Több
környezetbarát
gépjármű
beszerzése

Nagyon
visszafogott
bevezetési
költségek

Hollandia
(bevezetve/tervez
ve)

Autó súlya (most),
emissziós
technológia
(tervezve)
 Adókedvezmény a
nehézgépjárművekr
e az EU-
normáknak
megfelelően

Az egész éves
gépjárműadó
értékének
csökkentése

Több
környezetbarát
gépjármű
beszerzése

Becslések
szerint
alacsony

Forrás: Variabilisation and Differentiation Strategies in Road Taxation ECMT-INFRAS, 2000
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Elég csekély tapasztalati eredmények vannak a fix adók (éves vagy beszerzéshez kapcsolódó
adók) megkülönböztetéséből eredő hatásokra. Egy ECMT által készített minőségi felmérés azt
igazolja, hogy az adó differenciálás jelentős pozitív hatásokat eredményez, amennyiben:
•  az alternatívák (alacsonyabb árkategóriájú és kisebb autók, környezetbarát technológia,

mint pl. katalizátor) könnyen elérhetőek,
•  az adódifferenciálást prémiumrendszerként vezetik be és következetes

marketingtevékenységet folytatnak az ajándék autók reklámozásában,
•  az üzemanyagárak beállítása/finomítása megelőzi a kilométerköltségek csökkenését, és

ezáltal a negatív környezeti és pénzügyi hatásokat.
A gépjárműállományra kivetett beszerzési árak/adók változásának hatáselemzése kimutatja,
hogy a gépjármű tulajdonosok, ámbár viszonylag árrugalmatlanok, sokkal érzékenyebben
reagálnak a vételár változásra, mint az üzemeltetési költségek változására. A hatás hosszú
távon figyelhető meg. Az árrugalmasság -0,3 és -0,9 között változik.

Magyarországon a személyautók és teherautók beszerzését 25% ÁFA terheli, ezen kívül a
személygépkocsik esetén a következő,  10. táblázatban szereplő fogyasztási adó.

10. táblázat  Személygépkocsik fogyasztási adója
A termék megnevezése Az adó mértéke
 2/a. Személygépkocsi - a katalizátorral
felszerelt és az elektromos üzemű
személygépkocsi kivételével - 1600 cm3-ig

22%

 2/b. Személygépkocsi - a katalizátorral
felszerelt és az elektromos üzemű
személygépkocsi kivételével - 1601 cm3-től

32%

 2/c. Katalizátorral felszerelt
személygépkocsi 1600 cm3-ig, elektromos
üzemű személygépkocsi

10%

 2/d. Katalizátorral felszerelt
személygépkocsi 1600 cm3-től

20%

Forrás: CD-Jogtár

Magyarországon tehát a beszerzéshez kapcsolódó fogyasztási adóban a megkülönböztetés a
motorméret és a katalizátor használata és az elektromos üzem alapján történik. A motorméret
azonban nem tükrözi egyértelműen az autó környezeti terhelésének nagyságát. Érdemes lenne
elgondolkodni a fogyasztás és felhasznált üzemanyag milyensége alapján való
megkülönböztetés bevezetésén.

A gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén illetéket kell fizetni, amelynek mértéke a
hajtómotor hengerűrtartalmának minden cm3-e után 10 forint, kizárólag elektromos
hajtómotorral ellátott gépjármű esetén a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1
kW-ja után 400 forint. Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett
legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 5000 forint, minden más esetben 12
000 forint illetéket kell fizetni. Az illetéket a gépjármű, pótkocsi átírását megelőzően- az
illetékhivatal számlájára kell befizetni.

Az 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról (Gjt.) szabályozza a belföldi forgalmi
engedéllyel és rendszámmal ellátott gépjárművek, a külföldön nyilvántartott, de a Magyar
Köztársaság területén közlekedő gépjárművek, valamint a pótkocsik adóztatását. A belföldi
gépjárművek adójának mértékét a Gjt. keretein belül a helyi önkormányzat képviselőtestülete,
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Budapesten pedig a fővárosi közgyűlés állapítja meg rendelettel. A törvény által ilyen
esetekben diktált adótételek 1999-re:
•  a motorkerékpár, a lakópótkocsi, a lakóautó és a sátras utánfutó adója legalább 2000 Ft/év,

de legfeljebb 5000 Ft/év;
•  a felsoroltakon kívüli gépjárművek adója a gépjármű forgalmi engedélyében feltüntetett

saját tömegének minden megkezdett 100 kilogrammja után legalább 600 Ft, de legfeljebb
1000 Ft, az ideiglenes forgalmi engedéllyel forgalomban tartott gépjármű után pedig -
annak fajtájától függetlenül - minden megkezdett hónapra 2000 Ft.

A Gjt. 1/A. §-ának (3) bekezdése a minél nagyobb adótételek megállapítására ösztönzi az
önkormányzatokat, mert a belföldi gépjárművek után beszedett adóból a törvény szerinti alsó
adótétellel számított összeg fele az önkormányzatot illeti meg, viszont ha az önkormányzat a
törvény szerinti alsó adótételnél magasabb adómértéket vezet be, a tényleges adótétel és a
törvény alsó adótételének különbözetéből származó bevétel teljes összege az
önkormányzatnál marad.

A gépjárművek tulajdonlása abban az esetben adómentes, ha a tulajdonos költségvetési szerv,
büntetés-végrehajtási vállalat, társadalmi szervezet, alapítvány. Tevékenység alapján pedig
azokra a gépjárművekre nem kell adót fizetni, amelyek a helyi és a helyközi tömegközlekedés
lebonyolításában vesznek részt, kommunális célra használható gépjárművek, mezőgazdasági
vontatók, a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló egy gépjármű. A törvény
kedvezményeket biztosít az elektromos, gázüzemű és bizonyos műszaki előírásoknak
megfelelő gépjárművek számára.

A gépjárműadó kedvezményei

8. § (1) A kizárólag elektromos meghajtású, a tiszta gázüzemű (kizárólag autógázzal üzemeltethető)
személyszállító gépjármű után az egyébként járó adó 50%-át kell megfizetni.

A műbizonylat szerint szabályozott katalizátorral ellátott benzinüzemű, illetve az ENSZ-EGB
83.02/C. előírásnak megfelelő 3500 kg össztömeget meg nem haladó dízelüzemű gépjármű után
az egyébként járó adó 50%-át, míg a nem szabályozott katalizátorral ellátott benzinüzemű,
illetve az ENSZ-EGB 83.01/C. előírásnak megfelelő 3500 kg össztömeget meg nem haladó
dízelüzemű gépjármű után az egyébként járó adó 75%-át kell megfizetni. [...]

(2) Az olyan tehergépjármű, autóbusz után, amelynek a légszennyezése az ENSZ-EGB 49.02/A.
előírásnak megfelel, az egyébként járó adó 75%-át - nyergesvontató esetében 20%-át -, míg az
olyan tehergépjármű, autóbusz után, amelynek a légszennyezése az ENSZ-EGB 49.02/B.
előírásnak, zajkibocsátása pedig az ENSZ-EGB 51.02 előírásnak megfelel, az egyébként járó
adó 50%-át - nyergesvontató esetében 10%-át - kell megfizetni. [...]

(3) Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével - fuvarokmánnyal igazoltan - olyan
kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél a Magyar Köztársaság területén vasúton vagy
belvízen megtett út járatonként 100 kilométernél hosszabb volt, a (4) bekezdésben
meghatározott adókedvezményre jogosult.

(4) Az adókedvezmény mértéke 20-40 járat teljesítése esetén az ugyanazon tehergépjármű
adóévre járó adójának 20%-a, 41-60 járat esetén a 35%-a, 60 járat felett az 50%-a.

Forrás: 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

A gépjárműadó hazánkban a jármű tömege és típusa (lakókocsi, motorkerékpár, egyéb)
alapján van megállapítva. Adókedvezményt gázüzemű, katalizátorral felszerelt, csökkentett
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légszennyezés és zajkibocsátás után lehet igénybe venni. A tömeg azonban nem egyértelmű
mutatója a környezetterhelésnek, helyesebb lenne az adót az üzemanyag-fogyasztáshoz, vagy
szennyezőanyag kibocsátáshoz kötni, mint ahogy történik ez Németországban, Csehországban
és Dániában.

2.2.2 Tranzitdíj

Az EU-n kívüli Kelet- és Közép-Európai országok többségében a tranzit teherforgalmat
adóztatják. Az Európai Unióban ez az adózási forma nem működik. Magyarországon a
gépjárműadó törvény vonatkozik a külföldi tulajdonú gépkocsikra is. A tranzit
tehergépjárműveknek 3 Ft/t/km díjat kell fizetni, azonban Európa országaival kötött kétoldalú
megállapodások sok adómentes engedélyt adnak ki, ami miatt az adó kb. csupán 10%-a kerül
beszedésre. A díj mértékét 10 éve nem változtatták.

Szükség lenne a tranzitdíj valorizálására, és a kétoldalú megállapodásokban meghatározott
évenkénti vegyes-bizottsági üléseken kevesebb adómentes tranzitengedélyt adjon ki
Magyarország. Enélkül ugyanis az eszköz hatékonysága nagyon alacsony. A tranzitdíj
megfizettetését indokolná az a tény is, hogy hazánkban az útdíjazási rendszer még nem fedi le
az összes tranzit útvonalat, a külföldi nehéz-tehergépjárművek úgy okoznak fokozott terhelést
útjainkon, hogy ezért cserébe nem fizetnek.

2.2.3 Útdíjak

Az úthasználati díjaktól három cél teljesülését várják:
•  Mint környezeti illetéknek (adónak) hozzájárulásnak kell lenniük a közúti közlekedéshez

kapcsolódó környezetterhelés csökkentéséhez, amennyiben az úthasználó okozta, a
környezetre gyakorolt negatív külső hatások az illeték mértékének megállapításakor abba
beépülnek

•  Mint pénzben kifejezett illetékeknek segíteniük kell a meglévő úthálózat karbantartásához
és kiépítéséhez a pénzeszközök előteremtését és a fenntartási költségek igazságos
ráterhelését az úthasználókra

•  Mint racionális mérték illetékeknek el kell érniük, hogy a „szűkös áru” (az úthasználat)
iránti kereslet úgy legyen irányítva, hogy a csak korlátozottan kiépíthető kapacitásokhoz
illeszkedjék és az utak túlterhelését (torlódások) elkerüljék.
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11. táblázat  Úthasználati díjak: európai helyzetkép
Ország Fix díjak Úthasználati díjak

Ausztria személyautók és
teherautók számára
autópálya-matrica
kötelező

bizonyos autópályákon (Brenner, Tauern, Phyrn, Arlberg)
illetve hegyi utakon szednek úthasználati díjat. A
közeljövőben elektronikus útdíjazási rendszer bevezetését
tervezik

Belgium Eurovignette
teherautóknak

–

Dánia Eurovignette
teherautóknak

–

Finnország – –
Franciaország – A jármű típusától illetve napszaktól függően kell fizetni
Németország Eurovignette

teherautóknak
–

Görögország – autópályákon kell fizetni
Hollandia Eurovignette

teherautóknak
Írország –
Olaszország – a legtöbb autópályán fizetni kell, kivéve a dél-

olaszországiakat és a szigeteken található utakat
Luxemburg Eurovignette

teherautóknak
–

Norvégia – Oslo, Bergen, Trondheim körüli körgyűrűkön való
áthaladáskor kell fizetni, ezen kívül a koncessziós
időszak (általában 15 év) lejártáig egyes hidakon illetve
alagutakban is fizetni kell

Portugália – az autópálya használatáért fizetni kell, a díjszabást a
kormány határozza meg

Spanyolorszá
g

– néhány autópályán kell csak fizetni (koncessziós
rendszer)

Svédország Eurovignette
teherautóknak

–

Svájc –
Nagy-
Britannia

– Jelenleg nincsen, a Birmingham körüli magánépítésű utak
kapcsán díjak bevezetését tervezik

Forrás: Variabilisation and Differentiation Strategies in Road Taxation ECMT-INFRAS, 2000

Belgium, Dánia, Németország, Hollandia, Luxemburg és Svédország az Eurovignette
rendszer szerint a három tengelyes nehéz tehergépjárműknek évi 1891 EURO-t kell fizetnie
az autópálya használatért, a négy vagy több tengelyeseknek pedig 3151 EURO-t.

Csupán néhány aktuális tanulmány van, mely a kilométer díjak (úthasználati díjak)
gépjárműhasználatra tett hatását vizsgálja. A közlekedési reakciók ebben az esetben
jelentősek, különösen, ha magas színvonalú alternatívák léteznek a közlekedésben, különösen
csúcsidőben. Az autóvezetők kerülgető/kitérő reakciói, mint például az útvonal változtatás,
fontos lehet, és csökkentheti a mérték mindenre kiterjedő (környezeti) hatását. Ez a hatás a
kitérők mértékének szintjétől függ.

Az úthasználati díjrendszer viszonylag gyors bevezetésének jelentős akadálya az, hogy
hiányzik a társadalom széles körében s rendszer elfogadására való készség. Egy németországi



38

tanulmány25 szerint a városi úthasználati díjak széleskörű bevezetése esetén a szociálisan
gyengébb rétegek ki lennének zárva az autózásból. A rendszer regresszív hatású volna,
ugyanis a módosabb háztartásokat kisebb mértékben terhelné mint a szegényebbeket.

Viszonylag új elem Magyarországon az úthasználati díjak rendszere, amelynek keretében az
autópályákon magas útdíjakat vezettek be. A díj mértéke a gépjármű kategóriájától függ (12.
táblázat). A díjkategóriák a következők:

a) D1 kategória: motorkerékpár, személygépkocsi, 2,1 méternél alacsonyabb kéttengelyes
gépjármű és mindezek egytengelyes vontatmánnyal is;

b) D2 kategória: legfeljebb kéttengelyes, 2,1 m magasságot meghaladó tehergépjármű
vontatmány nélkül, legfeljebb 16 fő szállítására alkalmas autóbusz, a közhasznú
személyszállítási feladatot ellátó, menetrend alapján közlekedő autóbusz, továbbá a D1
kategóriába tartozó gépjármű kéttengelyes vontatmánnyal;

c) D3 kategória: a D1 vagy D2 kategóriába nem sorolható valamennyi gépjármű.

12. táblázat A matrica ára, mely az áfát is tartalmazza (Forintban)
D1 D2  D3Érvényesség
kategória

 Kilenc napos  1 300  3 300  5 200
 Havi  2 400  6 000  9 600
 Éves  22 000  55 000  88 000
Forrás: CD-Jogtár

Hazánkban még csak 3 útszakasz használata esetén kell díjat fizetni (M1, M3, M5), a többi
útvonalat az autó és teherforgalom ingyen használhatja. Lehetőség van arra, hogy a nehéz-
tehergépjármű forgalom a párhuzamos utakat használják így elkerülve a díjfizetési
kötelezettséget. Sem a gépjármű adózás, sem az útdíjazási rendszer az adók megállapításánál
nincs tekintettel arra, hogy a tehergépjárművek okozta útkárok sokszorosai a
személygépkocsikénak.

A fizető parkolási rendszer is csak néhány nagyobb város központi részein működik.
Problémát jelent továbbá a hétvégi nehéz-tehergépjárművek forgalomkorlátozása idején, hogy
a teherautósok nem veszik igénybe az ebből a célból létesült parkolókat, hanem értékes
közterületeket használnak parkolás céljára.

2.2.4 Üzemanyagadók

A közúti közlekedés (személy és teher) környezetre gyakorolt hatását befolyásolja a jármű
típusa, a használat gyakorisága, az infrastruktúra minősége és hol használják az adott
közlekedési eszközt. A jármű jellemzői (felhasznált üzemanyag típusa, mennyisége, a
szennyezőanyag emisszió nagysága) és a használat gyakorisága a legfontosabb tényezők a
környezeti terhelés nagyságánál. A benzines autók nagy mennyiségű NOx és CO kibocsátással
terhelik a környezetet direkt módon. A dízel üzeműeknek ezzel szemben a közvetlen,
szemcsés szennyezése és a SO2 emissziója jelentős. Mindkét üzemanyag a NOx és a VOC
konverzióján keresztül indirekt módon is környezeti terhelést jelent (talajközeli ózon
képződése).

                                                
25 Teubel, U.: Verteilungswirkungen von Strassenbenutzungsgebühren. In: Internetionales Verkehrswesen 1997. 49. k. 3 sz
97-103o.
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Az üzemanyagok adódifferenciálása elősegítheti a tisztább üzemanyag használatát. Az egyes
üzemanyagok eltérő adóztatása csak hozzávetőlegesen mutathatja a benzin és a dízel relatív
környezeti hatásait, a kibocsátás azonos járműtípus esetén is eltérhet különböző körülmények
között. A differenciálás tehát csak egy eszköz lehet a sok közül a jobb közlekedési kultúra
kialakításához.

Newbery26 azt ajánlotta, hogy a benzin adója tükrözze az autók a dízelé, pedig a teherautók
externális hatásait. Ez a megoldás azonban indokolatlanul nagy terhet róna a dízel üzemű
személyautókra. Olyan kutatások szerint (ECMT, 1998 és 3.1.1 bekezdés) viszont, amelyek a
környezetin kívül még egyéb externális költségeket (torlódás, balesetek) is figyelembe
vesznek, a teherautók okozta fajlagos (literenként) externális költségek kisebbek a
személyautókénál.

A  13. táblázatban láthatók Európa egyes országaiban alkalmazott eszközök az üzemanyagok
környezeti szempontú adódifferenciálására.

13. táblázat Európa egyes országaiban alkalmazott eszközök üzemanyag
adódifferenciálására

Ország Intézkedés Cél Bevezetés költsége
Dánia CO2- és energiaadó, 1998-tól

környezetvédelmi szempontok alapján
megkülönböztetések érvényesek az
egyes üzemanyagokra
(ólmozatlan/ólmozott benzin,
benzoltartalom mértéke, a benzinkutak
minősége [rendelkezik-e a kút
elpárolgás mentesítővel], illetve dízel
esetén a kéntartalom [normál vagy
könnyű dízel] alapján)

Fiskális és
környezeti
szempontok

Nincs

Hollandia
(1997-től)

Üzemanyagok eltérő adóztatása, amely
igazodik az inflációhoz. A dízel adója
kisebb, amit valamilyen mértékben
kompenzál a dízel járművek magasabb
beszerzési adója.

A reál benzinár
csökkenés elkerülése

Nincs. (A tankolási
turizmus
megfigyelhető a
határok menti
régiókban)

Svédor-
szág
(1986-tól)

Üzemanyagok környezeti szempontból
eltérő adóztatása (ólmozatlan/ólmozott
benzin, CO2,- kén-, illetve VOC-
tartalom alapján)

Fiskális és
környezeti
szempontok

Alacsony. (A bevétel
nem
valószínűsíthető,
mert sokan térnek át
más üzemanyagra)

Nagy-
Britannia

1997-től vámdifferenciálás az
üzemanyag minőségi jellemzői alapján

Fiskális és
környezeti
szempontok

Nincs

Forrás: Variabilisation and Differentiation Strategies in Road Taxation ECMT-INFRAS, 2000

Az üzemanyag adóknak jelentős közvetlen hatása van az üzemanyag- és autóhasználatra.
Rövidtávon a vezetői viselkedés változásai, hosszú távon pedig az optimális üzemanyag-
felhasználású gépjárművek vásárlása iránti növekvő motiváció egyaránt fontos szerepet
játszik. Számos tanulmány elemzi az olajár növekedésének hatását az utazási szokásokra. A

                                                
26Handbook of Environmental And Resource Economics Edvard Elgar 1999.
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hosszú távú üzemanyagár-rugalmasság körülbelül kétszerese a rövidtávú rugalmasságnak. Az
üzemanyagár rugalmasságának mértéke a fogyasztást illetően rövidtávon -0.2 és -0.3,
hosszútávon -0.4 és -0.9 között mozog. Az üzemanyag árának hatása a gépjárműhasználatra
kisebb, a rugalmasság rövid távon -0.1/-0.2, hosszú távon pedig -0.25/-0.5 között ingadozik27.

14. táblázat 1. táblázat: Az üzemanyagok adótartalma (1000 liter 15 Celsius-fokon,
1998. jan. 1)

Forrás:  Revenue statistics OECD (National Delegates)

Mint a  14. táblázat is mutatja, a dízel adója minden országban alacsonyabb, mint a benziné,
ami nem tükrözi a dízel okozta nagyobb környezeti terhelést. A dízel adójának alacsonyabb
szinten tartása a közúti áruszállítás támogatásának egyik formája.

Az üzemanyagok a magyar jövedéki adótörvény hatálya alá tartozó termékek. A törvény
hatálya alá vont, "ásványolaj"-ként meghatározott termékek köre – a jogharmonizációs
követelményt szem előtt tartva – a vonatkozó európai uniós jogszabály, a 92/81/EGK
irányelvvel összhangban került kialakításra figyelembe véve sajátos hazai viszonyokat, ami
bővíti az érintett kört.

                                                
27 Variabilisation and Differentiation Strategies in Road Taxation ECMT-INFRAS, 2000

Ország Ólmozott benzin Ólmozatlan benzin Dízel
USD VAT (%) USD VAT (%) USD VAT (%)

Ausztrália 0,29 - 0,28 - 0,28 -
Ausztria 522,44 20 444,07 20 307,92 20
Belgium 609,92 21 539,27 21 316,9 21
Cseh Köztársaság 373,89 22 373,89 22 251,18 22
Dánia 579,7 25 485,2 25 333,72 25
Finnország 697,84 22 614,83 22 356,94 22
Franciaország 673,86 20,6 628,31 20,6 388,76 20,6
Németország 602,68 15 546,87 15 345,98 15
Görögország 449,38 18 428,15 18 272,46 18
Magyarország 461,42 25 427,02 25 368,55 25
Iceland 527,15 24,5 492,1 24,5 0 24,5
Írország 516,97 21 421,23 21 366,44 21
Olaszország 631,81 20 581,1 20 424,89 20
Japán 429,7 5 429,7 5 262,72 5
Korea 280,88 10 280,88 10 32,57 10
Luxemburg 322,31 15 268,15 12 322,31 15
Mexikó 78,90% 15 66,60% 15 43,50% 15
Hollandia 680,96 17,5 610,21 17,5 351,16 17,5
Spanyolország 436,13 16 434,11 16 290,75 16
Svédország 651,18 25 576,29 25 405,69 25
Svájc 549,76 6,5 494,23 6,5 521,58 6,5
Egyesült Királyság 745,45 17,5 665,78 17,5 665,78 17,5
Egyesült Államok - - - - - -
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15. táblázat  A 2000. január 1-jétől hatályos adómértékek:
ólommentes motorbenzin, kivéve gyengébb minőségű 98-as
motorbenzint

 93,00 Ft/liter

ólmozott motorbenzin, gyengébb minőségű 98-as motorbenzin,
egyéb benzin

 100,50 Ft/liter

gázolaj, tüzelőolaj  80,20 Ft/liter
egyes fűtőolajok  80,20 Ft/liter
petróleum  100,50 Ft/liter
LPG gáz  43,00 Ft/kg
sűrített földgáz  22,00 Ft/nm3
benzol és homológjai  100,50 Ft/liter
adalékanyagok, alapolajok  72,20 Ft/kg
biodízel  0 Ft/l

16. táblázat  A benzin és a gázolaj adótartamának változása az elmúlt három évben
(Fl/l)

Év Adó Benzin Ft/l Gázolaj Ft/l
2000 jövedéki 93 80,2
1999 jövedéki 86,9 75
1998 jövedéki 77 67,6
1997 fogyasztási 48,3 40
1997 útalap 15,4 15,4
1997 termékdíj 2 2
1997 összesen 65,7 57,4

Forrás: MOL ügyfélszolgálat

Magyarországon az adódifferenciálás nincs tekintettel a környezeti szempontokra. Indokolt
lenne a dízel adójának emelése a dízel benzinnél magasabb externális költségei miatt. Az
energiaadó modellezés során elemeztünk néhány ennek megfelelő forgatókönyvet (ld. 3.1
Fejezet)

2.3 Igénybevételi járulékok

Az erőforrások csoportosítása szerint megkülönböztethetünk megújuló és nem megújuló
erőforrásokat. A nem megújuló erőforrások közé sorolhatjuk azokat is, amelyek
újratermelődnek ugyan, de vagy olyan hosszú távon, hogy az a gazdasági tervezés
szempontjából irreleváns, vagy a kitermelés üteme olyan gyors, hogy az újratermelődés
fenntarthatósága nem biztosított.  Az első kategóriába sorolhatjuk például a fosszilis
energiahordozókat, az utóbbiba pedig potenciálisan az erdőket, bizonyos állatfajokat, pl.
bálnákat (legalábbis a vadászatukat szabályozó egyezmény előtt), de ide sorolhatnánk a
geotermikus energiát is, ha gyorsulna a kitermelés üteme, és a víz visszasajtolása nem lenne
hatályos kötelezettség.

Egy véges mennyiségben rendelkezésre álló, kimerülő/kimeríthető erőforrás esetében
egységnyi erőforrásmennyiség elhasználásának van egy lehetőségköltsége, mert az erőforrás
elfogyasztása azt jelenti, hogy az a jövőben az nem fog rendelkezésre állni más célokra. Más
szavakkal megfogalmazva, az erőforrás értékét az adja, hogy indirekt módon, a termelésen
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keresztül valamilyen hasznos termék előállításában közreműködik, és ez az érték vész el, ha
egyszer egy erőforrás egységét elhasználjuk. Az adott mennyiségben rendelkezésre álló nem
megújuló erőforrások elhasználásának kérdése tehát egy időbeni allokációs problémát vet fel,
amennyiben feltételezzük, hogy akár végtelen időhorizonton is, de az erőforrást teljes
mértékben elhasználjuk. A kérdés nem az, hogy az erőforrást bevonjuk-e a termelésbe, hanem
az, hogy mikor. A „scarcity rent” kifejezés azt hivatott jelezni, hogy az erőforrás szűkös, és
hogy az azt használók számára egy lehetőségköltsége van az elhasználásának. Hotelling volt
ennek a kérdésnek az első megfogalmazója, aki arra a következtetésre jutott, hogy állandó
kitermelési határköltségek mellett a royalty28 vagy rent29 a diszkontráta ütemének
megfelelően nő, vagyis exponenciálisan. Növekvő kitermelési határköltségek esetében
azonban a royalty időben csökkenő tendenciát mutat, ezért modellek alapján általános
tendencia nem fogalmazható meg.

Másrészt ez a hozadék felfogható az erőforrás tulajdonosának szemszögéből is. Az erőforrás
tulajdonosa számára az erőforrás tulajdonjoga extrajövedelmet biztosít, ami azt jelenti, hogy
az annak megszerzésére (bányászatára) fordított termelési tényezők költsége felett is
jövedelmet biztosít, hosszú távon is, amikor a tökéletes piacon a termelők nem realizálnak
profitot. Az erőforrás tulajdonosa akkor is realizálja ezt az extaprofitot, ha a termelést nem
maga végzi, mert az erőforrás kitermelésének lehetőségéért verseny folyik, és maximum
annyi „bérleti díjat” hajlandó egy befektető fizetni az erőforrás tulajdonosának az erőforrás
kitermeléséért, amennyit az költségei fölött ér. Erre a jelenségre utal a royalty elnevezés. A
föld is tekinthető véges erőforrásnak bizonyos értelemben, így annak esetén is beszélhetünk
royalty-ról. Bár a föld nem tartozik a nem megújuló erőforrások körébe, viszont annak
kínálata nem növelhető akkor sem, ha a közreműködésével termelhető javak ára növekszik.
Amennyiben tehát a föld elidegeníthető, annak piaci ára megegyezik a scarcity rent-ek vagy
royalty-k diszkontált jelenértékével, mivel ez az az ár, amelyet tökéletes piac esetén a vevők
hajlandóak fizetni érte, mert ennyi royalty-t realizálnak abból, hogy a föld egy értékes
erőforrásként működik közre a termelésben.

Nem csak a kimerülő természeti erőforrások esetében van scarcity rent, hanem a megújuló, de
nem fenntartható módon használt erőforrások esetében is, mert ekkor egy adott időszakban
elfogyasztott egység szintén veszélyezteti, csökkenti a jövőben elérhető erőforrás
mennyiséget.

A fentiek alapján az a következtetés vonható le, hogy egy adott termelési tényező
használatából eredő járadék (rent) teljes mértékben a tulajdonost illeti, mert ez az a
jövedelem, amihez hozzájut a tulajdonjog megszerzése fejében. Amennyiben elidegeníthető
természeti erőforrásról van szó, a piacon az erőforrást, és ezen keresztül a járadékhoz való
jogot bárki megszerezheti, aki az erőforrás árát hajlandó ezért megfizetni. A természeti
erőforrások nem mindig elidegeníthetők, hazánkban például a termőföld adás-vétele
megengedett, de a föld méhének kincsei, köztük a fosszilis energiahordozók tulajdonjoga is,
az államot illeti meg, és ezt a jogot nem idegenítheti el. Ez azt a felfogást követi, miszerint az
országban található bányászati kincsek a nemzeti vagyon részét alkotják, és ennek megvan a
saját politikai háttere, ami itt nem képezi tárgyalás témáját. Ebben az esetben a royalty teljes
mértéke az államot illeti/illetheti meg, mint az erőforrás tulajdonosát. Ez természetesen nem
jelenti azt, hogy a bányászati vállalkozókat nem illeti meg jövedelem az általuk folytatott
tevékenység iránt, mert őket jogosan megilleti az a jövedelem, amit tőkéjük, és az általuk
foglalkoztatott munkaerőnek köszönhetően realizálni tudnak. Ezzel az eszmefuttatással azt a
                                                
28 Hozzávetőleges fordításban: “járadék”.
29 Hozzávetőleges fordításban: “bérleti díj”.
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téves nézetet szeretnénk eloszlatni, miszerint az állam által szedett bányajáradékot az állam
“kényszerhatalmi eszközökkel szerzi meg a magángazdaságok jövedelméből […], ide
sorolható az 1993. évi XLVIII. törvénnyel bevezetett bányajáradék is, mely nem más, mint
termelési adó.”30

Amennyiben az állam az adott természeti erőforrás tulajdonosa, és a használóktól royalty-t
szed, ez egyrészt növeli az állam bevételeit, másrészt rákényszeríti a használókat arra, hogy
döntéseik meghozatalakor az adott erőforrás használatának lehetőségköltségeivel is
számoljanak. A royalty helyes mértékét nyilvánvalóan nehéz (lehetetlen) meghatározni, mert
ahhoz ismerni kellene az adott erőforrás elfogyasztásának lehetőségköltségét, ami számos
bizonytalan tényező, például a technológia fejlődésének függvénye is. Az állam a royalty-k
mértékét általában gyakorlatias megfontolások alapján határozza meg. A royalty mértéke
nemzetközileg általában 2-5% között van31, ez a bevált gyakorlat, ezért ez az érték információ
hiányában racionális megfontolások helyett kiindulópontul szolgál. Bányajáradék kivetésekor
az állam és a bányavállalkozó közötti royalty megosztás úgy alakul, hogy mindkét fél számára
kedvező legyen, a bányavállakozókat ne riassza el, és az állam, mint az erőforrás tulajdonosa
számára ne legyen igazságtalan.

Az igénybevételi járulék a Környezetvédelmi törvény 59. §-a szerint a környezet terhelését,
igénybevételét csökkentő intézkedések fedezetét megteremtő díjak egyike. Ugyanakkor a
törvény 62. § (2) pontja azt is megfogalmazza, hogy igénybevételi járulékot nem kell fizetnie
annak, aki bányajáradékot fizet, amiből az a következtetés vonható le, hogy a kettő hasonló
célt szolgál. A Bányatörvény 20. § (1) pontja szerint a kitermelt ásványi nyersanyag és
geotermikus energia után az államot részesedés, bányajáradék illeti meg. Ebből az tűnik ki,
hogy az államot a bányajáradék azért illeti meg, mert az ásványi nyersanyagok állami
tulajdont képeznek, és annak, aki azt igénybe veszi, ezért fizetnie kell. A bányászati
tevékenységet végzők kötelesek a környezet helyreállítására tevékenységük befejezésekor,
tehát a bányajáradék a táj rehabilitációjának költségei feletti költség, azaz nem tartalmazza a
bányászati tevékenység által a föld méhének kincsein kívül igénybevett környezeti elemek
értékét.

Igénybevételi járulék még a vízkészletjárulék is. Emellett létezik erdőfenntartási járulék is, ez
azonban nem a royalty típusú igénybevételi járulékok közé tartozik. Hazánkban az erdők
nagyobb része magántulajdonban van. A tulajdonosi jogokat azonban törvény korlátozza, az
erdőtörvényben meghatározásra kerülnek a megengedett használatok, amelyeket az
erdőgazdálkodó erdészeti hatósági engedély alapján végezhet. Tehát itt nem a tulajdonos
számára fizetett royalty-ról van szó.

2.3.1 Bányajáradék

Bányajáradékot kell fizetni többek közözött az ásványi nyersanyagok bányászata és a
geotermikus energia hasznosítása után. Ezeknek a tevékenységeknek a végzését vagy zárt
területen, koncessziós szerződés keretében, vagy nyílt területen, hatósági engedély alapján
lehet végezni. A földben lévő ásványi anyagok, szénhidrogéntároló kapacitása, és a
geotermikus energia az állam tulajdonát képezik. Ezért ezek igénybevételéért az államnak
koncessziós díjat vagy bányajáradékot kell fizetni. A koncesszióban folytatott szénhidrogén-
tárolásért és geotermikus energia hasznosításáért a vállalkozó koncessziós díjat fizet.

                                                
30 Dr. Gráf Kálmán, Bányászat, 131. évfolyam, 3. szám, 235.o.
31 External (1998), 13.o.
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A 1993. évi XLVIII. Törvény a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel a geotermikus energia kutatásáról és energetikai célú
hasznosításáról a következőket mondja ki:

Bt. 17. § (2) A geotermikus energia kitermeléséért fizetendő koncessziós díjat a miniszter – a
kinyert energia értékének figyelembevételével – a szerződésben állapítja meg.

Bt. 20. § (2) Bányajáradékot köteles fizetni:
a) a bányavállalkozó, továbbá
b) az 1. § (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző,
c) a geotermikus energiát, energetikai hasznosítás céljából kitermelő,
d) a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző

(3) A bányajáradék mértéke a hatósági engedély alapján (5. § és 6. §), valamint az e törvény
hatálybalépésekor bányászati joggal rendelkező [50. § (6) bekezdés] által gyakorolt
bányászati tevékenység esetében a kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező
érték:
a) a kőolaj, földgáz (beleértve a szén-dioxid gázt is) esetében 12%-a,
b) az energiahordozók kivételével a külfejtéssel termelt nemfémes ásványi nyersanyagok
esetében 5%-a,
c) egyéb szilárd ásványi nyersanyagok esetében 2%-a.

Bt. 10. § (1) A koncessziós szerződések megkötésére a miniszter – a 22. § (7) bekezdésében,
valamint az 50. § (6) bekezdésében meghatározott esetek kivételével - nyilvános pályázatot ír
ki.

(2) A pályázati kiírásnak, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvényben
meghatározottakon túlmenően, tartalmaznia kell:
f) a koncesszió elnyerése esetén e törvény alapján teljesítendő fizetési kötelezettségeket;
– a kitermelt ásványi nyersanyag után az államot megillető bányajáradék mértékét,
– egyéb koncessziós tevékenységek (csővezetéki szállítás, föld alatti tárolás, geotermikus
energia kitermelése) esetében fizetendő díj összegét;

A bányajáradék meghatározásánál figyelembe veendő ásványi nyersanyag és a geotermikus
energia értékének számításáról szóló 15/1994. (V. 27.) IKM rendelet alapján

3. § (1) A szénhidrogének fajlagos értékét:
a) a kőolaj esetében a tőzsdei árból,
b) a földgáz esetében a belföldi viszonteladói árból
történő visszaszámítással kell meghatározni.

4. § (1) A geotermikus energia értékét a kinyert hőmennyiség és a háztartási célra szolgáltatott
földgáz hatósági árának alapulvételével kell meghatározni.

A koncessziós szerződés keretében folyó bányászati tevékenység esetében a bányajáradék a
szerződésben meghatározott mértékű, azonban 1999-es adat alapján a koncessziós szerződés
keretében működő szénhidrogént kitermelő bányavállalkozók ugyanúgy 12%-ot fizettek, mint
azok, akik csak hatósági engedéllyel rendelkeznek.
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A bányajáradékkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy ez a járadék a szénre alacsony, csak
2%, míg a földgázra 12%. Ez  a szénbányászat támogatásának egyik formája.

A geotermikus energiára kivetett bányajáradék értelme vitatható, mivel az a kitermeléssel
nem fogy el, tehát annak ellenére, hogy a kitermelő az állam tulajdonában lévő erőforrást
használ, az nem használódik el, tehát az egységnyi erőforrás elhasználásának nincs
lehetőségköltsége. Ez a lehetőségköltség legfeljebb adott időszakra értelmezhető, mert adott
időszakra vetítve van korlátja a kihasználható geotermikus energia mennyiségének. Ennek
határát azonban meg sem közelíti a jelenlegi magyarországi geotermikus energia kitermelés,
pesszimista becslés szerint is a jelenleg hazánkban hasznosított geotermikus
energiamennyiség a potenciálisan felhasználható mennyiségnek legfeljebb 10%-a32. Ezért a
geotermikus energiára bányajáradék kivetésének nincs közgazdasági alapja.

2.3.2 Vízkészletjárulék

Vízkészletjárulékot az igénybevett víz mennyisége után kell fizetnie a vízhasználónak vagy
üzemi fogyasztónak33. Az 1999. évi CXXV. törvény 9. számú melléklet ennek mértékét a
következőképpen állapítja meg:

18. (3) A vízhasználónak a vízkészletjárulékot
a) a b)-c) pontokban meghatározott vízhasználatot kivéve 1,70 forint/m3 alapjárulék,
b) ha a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséget – az egyes külön megjelölt

időszakra is tekintettel – 10%-nál nagyobb mértékben túllépi, a teljes többletmennyiség
után 3,40 forint/m3 alapjárulék,

c) ha a vízjogi engedélyköteles a tevékenységet engedély nélkül folytatja, 10,90 forint/m3

alapjárulék figyelembevételével, a befizetés összegét meghatározó, külön jogszabályban
előírt – az igénybe vett vízmennyiség meghatározásának módjától, a vízhasznosítás és a
vízkészlet jellegétől, továbbá az adott térség vízkészlet-gazdálkodási helyzetétől függő –
szorzószámok alkalmazásával, a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség alapján kell
kiszámítani. A vízmennyiség meghatározását az engedély nélküli vízhasználatnál a külön
jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.

Ezek a törvényben megfogalmazott értékek csak alapdíjak, ezeknek vannak szorzóik a terület
vízkészlet típusától, a használat céljától függően.  Az üzemi fogyasztónak 2000-ben 5,3 Ft/m3

járulékot kell fizetni. Az alapjárulék idősorát a 17. táblázat tartalmazza.

A vízkészletjárulék nagysága erősen differenciált, de az üzemi használaton kívül csak
korlátozottan képes a pazarló vízhasználatok megakadályozására. Évenkénti emelése
esetleges, és a vízhasználók nem tudnak ez alapján tervezni, kevésbé vízpazarló
technológiákra való áttérésről dönteni.

17. táblázat Az alap vízkészletjárulékok, 1993-2000 (Ft/m3)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

vízhaszná-
ló

0.5 0.8 0.8 1 1.15 1.35 1.5 1.7

üzemi
fogyasztó

1.50 2.4 2.4 3 3.5 4 4.6 5.3

                                                
32 Magyar Napenergia Társaság, 28.o.
33 Vízhasználó, aki vízjogi engedélyköteles; üzemi fogyasztó aki az ivóvízellátási rendszerből elégíti ki (nem ivóvíz
minőségűre kötelezett) vízigényét (10000 m3/év felett).
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2.4 A támogatási politika alakulása

2.4.1 A támogatás definíciója

A támogatás többféleképpen definiálható aszerint, hogy milyen szempontokra építve
határozzuk meg. A környezetvédelem megközelítése a támogatások meghatározásánál a meg
nem fizetett környezeti károkat emeli ki. Eszerint támogatásnak tekinthető az is, ha egy erdőt
kivágnak anélkül, hogy ennek valós ökológiai kárait megfizetné a kitermelő.
Gazdaságpolitikai szempontból olyan eszközöket értünk alatta, amely az árakat a piaci árak
alatt tartja a fogyasztók számára, vagy a termelők számára a piaci ár felett állapítja meg az
árakat, vagy csökkenti a fogyasztók és a termelők költségeit közvetlen illetve közvetett
támogatásokkal.34  Fiskális szempontú definíció a támogatások költségvetésre gyakorolt
hatásaira összpontosít: a kiadásokra vagy bevételkiesésekre.

A Kormány 76/1999. (V. 26.) Korm. rendelete definiálta a magyar szabályozásban a
támogatást35. A magyar szabályozás a támogatás következő formáit sorolja fel36:
•  vissza nem térítendő támogatás,
•  kedvezményes kamatozású vagy kamatmentes kölcsön,
•  kedvezményes feltételű garancia,
•  állami tőkeemelés,
•  adókedvezmények,
•  ingyenes szolgáltatások,
•  telekjuttatás

A Európai Bizottság és az Európai Bíróság folyamatosan törekednek e fogalom körvonalainak
pontosabb megrajzolására. A Bíróság gyakorlatában támogatást jelent minden olyan előny,
amelyben állami szervek részesítenek valamilyen vállalkozást, ellenszolgáltatás nélkül vagy
olyan ellenszolgáltatás fejében, amely csak minimális mértékben tükrözi azt az összeget,
amelyre a szóban forgó előny értéke tehető. Az ilyen típusú definíció felöleli a vállalatoknak
juttatott forrásokat is, valamint az olyan terhek alóli mentesítést, melyeket a cégnek egyébként
viselnie kellene, ha ez megtakarítást tesz lehetővé37. Azonban az olyan állami hozzájárulás,
amely szigorúan arra korlátozódik, hogy egy hátrányt szenvedett vállalatot megfelelő
kompenzációban részesítsen, nem esik a 92. cikk hatálya alá.

Ami egy adott vállalatnak nyújtott juttatás finanszírozásának módját illeti, a Bizottság
hagyományosan azon a véleményen van, hogy egy állami intézkedést nem kell közpénzekből

                                                
34 Scanning Subsidies and Policy Trends in Europe and Central Asia. UNEP, Environment Information and Assesment
Technical Report, February 1998.
35 A meghatározás szerint az állam által, a központi költségvetéshez tartozó forrásból vagy elkülönített állami pénzalapból a
vállalkozások részére, ingyenes vagy kedvezményes források, illetőleg egyéb előny bármilyen formában történő nyújtása oly
módon, hogy ez állami bevétel kiesést vagy állami kiadást jelent.
36 E rendelet alkalmazásában nem minősülnek támogatásnak az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről
szóló, a 237/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet által módosított 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó
támogatások, valamint az önkormányzatok által nyújtott kedvezmények, mentességek, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok ellátásához biztosított forrás. Nem minősülnek
támogatásnak azok az intézkedések, amelyek valamennyi belföldön működő vállalkozás által igénybe vehetők, tehát azzal
megkülönböztetés nélkül minden vállalkozás élhet.
37 Az Európai Bíróság 1961. II. 23-i határozata a De Gezamenlijke Steelenkolenmijnen in Limburg v. Haute Autorité ügyben,
30/59 sz., Gyűjteményes kiadás, 3. o. valamint 1980. III. 27-i határozata a Denkavit italiana ügyben, 61/79 sz., Gyűjteményes
kiadás, 1205. o.
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finanszírozni ahhoz, hogy az állami támogatásnak minősüljön. Érvelése szerint a 92. cikk (1)
bekezdése értelmében nincs különbség az állami szervtől származó intézkedés és az állami
forrásokból való finanszírozás között. Ezenkívül a Bizottság szerint a 92. cikk a 3. cikk g)
pontjában kifejtett általános elvnek az állami támogatások területén való kifejeződése,
ennélfogva kiterjesztő módon kell értelmezni.

A rendelkezés tehát a közvetlenül – vagyis állami szerv részéről – és a közvetve – vagyis az
államigazgatás rendszerén kívüli szervezeten keresztül – nyújtott előnyökre terjed ki. Az első
esetben az állam fogalmát a legszélesebb értelemben kell felfogni, beleértve a központi
kormányzatot, valamint a regionális és helyi önkormányzatokat is38. A második esetben
közjogi-, vagy esetenként még magánjogi szervezetekhez is telepíthetik az állami
támogatások kifizetésének feladatát. Itt egyaránt lehet szó hitelintézetről, szakmai
szervezetről, sőt gazdasági társaságról is, azzal a feltétellel, hogy a szóban forgó támogatások
az államnak tulajdoníthatóak és az állam finanszírozza azokat.

Az állami támogatásokat hatásaik alapján kell értékelni és nem kinyilvánított céljaik vagy
formájuk szerint39. Már a definiálás során is érzékelhető volt az, mennyire nehezen
megfogható mit tekintünk támogatásnak és mit nem. A nem internalizált negatív externáliák
például tekinthetők-e annak? A támogatások számbavételével foglalkozó szakirodalomban is
kevés a példa arra, hogy a külső költségekkel is kalkulálnak. Számos bizonytalanság rejlik
ugyanis az externáliák értékelésének módszertanaiban. Pedig a javak a társadalom számára
optimális allokációja akkor tud megvalósulni, ha az árak tartalmazzák egy termék
előállításához, fogyasztásához kapcsolódó teljes költségeket. Tehát, az ár növekszik, ha a
termelés és a fogyasztás negatív externáliát okoz, illetve a termelő és a fogyasztó kap
engedményeket, „jutalmat” akkor, ha pozitív externáliát okoz. Akkor építhetők bele az
externáliák az árba, ha az externáliák monetáris értéke pontosan meghatározhatók, és
hozzárendelhetők az inputokhoz illetve outputokhoz.

2.4.2 Támogatás-politika alakulása

A piacgazdaságokban megfigyelhető az a tendencia, hogy a kormányzatok leépítik a
gazdálkodó szervezetek állami ellenőrzését. A volt szocialista országok átalakulása, a
globalizáció folyamata a piac befolyásolásának megszüntetésének, a támogatások
leépítésének irányába hat.  A támogatások leépítésének törekvése megfigyelhető minden
szektorban, azonban az agrárgazdaságban, az energiaiparban, a közlekedésben és a
vízgazdálkodásban még mindig magas. Óvatos számítások szerint a világ e négy gazdasági
szektornak nyújt évente összesen legalább 700 milliárd dollár támogatást, ami esetenként 900
milliárd dollárra is feltornázhatja magát. Ez az összeg a GWP (Bruttó Világ Termék) 3-4%-át
teszi ki.40

Az agrártámogatások mértéke az Európai Unióban csökkent az utóbbi időben, de még így is
jelentősen magasabb, mint Magyarországon. Ebből kifolyólag a csatlakozásunkkal
kapcsolatban a kérdés inkább az, hogy növekszik e hazánkban az agrártámogatás, illetve
szerkezetében hogyan változik. Az EU-ban megindult a környezeti szempontok beépítése az
agrártámogatási rendszerbe, a törekvésnek megfelelően Magyarországon is létrehozták az

                                                
38 Az Európai Bíróság határozatai 1984. 11. 14-én a 323/82 sz. Intermills v. Commission ügyben, Gyűjteményes kiadás,
3809. o. és 1987 10. 14-én a 248/84 sz. Allemagne v. Commission ügyben, Gyűjteményes kiadás, 4013. o.
39 Az Európai Bíróság határozata, 1974. VII.02., a 173/73 sz. Textile italien ügyben, Gyűjteményes kiadás, 709. o.
40 André de Moor (Institute for Research on Public Expenditure) - Peter Calamai: Subsidizing Unsustainable Development.
Undermining the Earth with public funds. Commissioned by the Earth Council, 1997.
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agrár-környezetvédelmi programot, ami jó irányba vezérelheti az agrártámogatások
felhasználását.

A közúti közlekedés – amely a környezetszennyezések nagy részéért felel – támogatása
szerteágazó és rejtett, számszerűsítése igen nehéz, ezért adatok is korlátozottan állnak
rendelkezésre. Kutatócsoportok dolgoznak a közúti közlekedés externáliáinak felmérésén,
erről a témáról tanulmányok állnak rendelkezésre (ld. pl. 3.1 Fejezet). Az energiaszektornak
nyújtott támogatások feltérképezése részben lefedi a közlekedés esetleges támogatásait, a
közlekedés egyéb, főleg infrastrukturális támogatásaira e tanulmány keretein belül nem térünk
ki, azok általában központi támogatások, a költségvetésekből kiolvashatók.

Az energiaszektor számára nyújtott közvetlen és implicit támogatásokról a későbbiekben
ejtünk szót, itt erre nem térünk ki.

A nemzetközi szervezetek, intézmények, integrációk elvárásai között szerepel a gazdaság
szereplői közvetlen támogatásának csökkentése. Magyarország az 1991-ben aláírt Európai
Megállapodással összeegyeztethetetlennek ismerte el – a két felet érintő kereskedelmet
illetően – bizonyos ágazatok vagy vállalatok versenytorzító állami támogatását, továbbá
vállalta, hogy ennek elbírálása során az EK-szabályozás és jogalkalmazás elveit és
kritériumait figyelembe fogja venni. A társulási megállapodás aláírását követően 1992-től az
állami támogatások, ezek leltárba vétele és versenyszabályok szempontjából való megítélése a
Pénzügyminisztérium hatáskörébe került. 1999. májusában született meg a "A
vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások előzetes bejelentési kötelezettségéről és annak
az Európai Megállapodással való összhangjának vizsgálatáról” szóló 76/1999 (V. 26.) Korm.
rendelet, és felállításra került a Pénzügyminisztérium szervezetén belül a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda (TVI).

Bizonyos állami támogatások – amelyek ellentétesek az Európai Közösség alapító
szerződésének (a továbbiakban: „a Szerződés”) alapelveivel és különösen a 3. cikkének g)41

pontjában megfogalmazottakkal – diszkriminációt jelentenek a támogatásokat élvező és
azoktól megfosztott vállalatok között, és ennél fogva akadályozzák a közös piacot42 jellemző
szabad verseny kialakulását.

A Római Szerződés 92. cikkének (1) bekezdése megállapítja, hogy összeegyeztethetetlenek
(összeférhetetlenek) a közös piaccal azok az állami vagy állami forrásokból nyújtott
támogatások, amelyek meghatározott vállalatokat vagy egyes termelési tevékenységeket
előnyben részesítenek, s ezzel a versenyt eltorzítják vagy annak torzításával fenyegetnek43,
amennyiben a tagállamok közötti kereskedelmet befolyásolják.

Az Európai Közösség állami támogatásokra vonatkozó anyagi szabályai – a támogatások
célját tekintve – három nagy csoportba sorolhatók: horizontális, regionális és szektoriális
támogatásokra vonatkozó szabályok. A horizontális támogatások körébe tartozik a kis- és

                                                
41 A Római Szerződés 3. cikkének f) pontjáról van szó, amiből - némileg egyszerűsített szerkesztéssel - az EK-t alapító
szerződés 3. cikkének g) pontja lett a Maastrichti Szerződés által bevezetett módosítások után.
42 A Szerződés 3. cikkének g) pontja valójában azt határozza meg közelebbről, hogy a Közösség egyik célja "olyan rendszer
létrehozása, amely a belső piac területén folyó versenyt megóvja a torzítástól."
43 A 92. cikk (1) bekezdése kifejezetten csak a támogatások és a közös piac elvi összeegyeztethetetlenségéről rendelkezik.
Nem állapít meg tiltást, s így különbözik más vonatkozó rendelkezésektől, amelyek a versenypolitikával foglalkozó
fejezetben találhatók, például a 85. cikkben. Az elvi összeegyeztethetetlenség következményei mindazonáltal nagyrészt
megegyeznek azzal, ami a tiltásból fakadna, kivéve ami a közvetlen hatály kérdését illeti, mivelhogy a közös piaccal való
összeegyeztethetetlenség koncepciója megkíván egy közgazdasági értékelést is, amelyet a közösségi érdekek szem előtt
tartásával kell elvégezni (lásd az Európai Bíróság 1973. VI. 19-i határozatát a Capolongo ügyben 77/72 számon,
Gyűjteményes kiadás, 611. o.)
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középvállalkozások, a kutatás-fejlesztés, a környezetvédelem, a képzés, a foglalkoztatás, a
nehéz helyzetbe került vállalatok megmentési és szerkezetátalakítási támogatása. A regionális
támogatások az ún. elmaradott térségekben beruházási célra nyújtott támogatások. A ún.
érzékeny szektorok44 (gépjárműipar, hajóépítés, szintetikus szál ipar, szárazföldi-, tengeri-
szállítás és légi közlekedés, acélipar, szénbányászat) számára nyújtott támogatások a
szektoriális támogatások. Az európai szabályozás az érzékeny szektorok számára lehetővé
tesz nagyobb támogatást, például a vasúti- közúti és belvízi szállítás számára a
közszolgáltatásból származó veszteségek megtérítését, a kombinált szállítással összefüggő
infrastruktúra-fejlesztések, fix és mobil átrakó berendezések és speciális szállítóeszközök
beszerzésének támogatását stb.

18. táblázat Az Európai Unió támogatáspolitikájának keretei
TÁMOGATÁS CÉLJA ALKALMAZANDÓ SZABÁLY

Érzékeny iparágakban tevékenykedő
vállalatok bármilyen célú támogatása
specifikus egyedi támogatás formájában, vagy
általános támogatási programon belül

Adott érzékeny iparág támogatására
vonatkozó szabály

Induló beruházás (nagyvállalat) Regionális támogatás
Induló beruházás (kis- és középvállalkozás) Regionális támogatás + kis- és

középvállalkozások támogatása
Induló beruházáshoz kötött
munkahelyteremtés (nagyvállalat)

Regionális támogatás

Induló beruházáshoz kötött
munkahelyteremtés (kis- és középvállalkozás)

Regionális támogatás + kis- és
középvállalkozások támogatása

Nem induló beruházáshoz kötött
munkahelyteremtés

Foglalkoztatási támogatás

Munkahelyek megtartása Foglalkoztatási támogatás
Környezetvédelmi kiadáshoz nyújtott
támogatás

Környezetvédelmi támogatás

Kutatás-fejlesztési célra nyújtott támogatás Kutatás-fejlesztési támogatás
Működési támogatás Megmentési és szerkezetátalakítási támogatás

vagy regionális támogatás
Közvetett támogatás kis- és
középvállalkozásoknak

Kis- és középvállalkozások támogatása

Képzési támogatás Képzési támogatás
Restrukturáció vagy válsághelyzet kezelése
esetén nyújtott támogatás

Megmentési és szerkezetátalakítási támogatás

Forrás: PM Támogatásokat Vizsgáló Iroda

A WTO45 is korlátozza a tagországok számára a támogatások nyújtását, abban az esetben, ha
az a nemzetközi kereskedelmet akadályozza. Az SCM egyezmény (Agreement on Subsidies
and Countervailing Measures) szerint két típusa a támogatásoknak tiltott: az export támogatás,
és azon támogatások, ami a helyi áruk használatát ösztönzi az import helyett. A támogatások
jelentős része, a termelési támogatások a vitatható kategóriába esnek, abban az esetben, ha
egy másik tagország érdekeit sértik. A WTO bizonyos esetekben elismeri a támogatások
létjogosultságát: alapkutatás fejlesztések, környezetvédelem, régiófejlesztés (ha az egész régió

                                                
44 A közösségi szabályok értelmében a mezőgazdaság és a halászat is az érzékeny szektorok közzé sorolandó, az Európai
Megállapodás állami támogatási szabályai azonban nem vonatkoznak e két szektorra.
45 www.wto.org
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vállalatai kapnak kedvezményeket és nem csupán egy iparág cégei vagy egy bizonyos
vállalat).

A WTO és az EU is megpróbálja korlátozni a nemzetközi kereskedelmet akadályozó,
versenytorzító kereskedelempolitikát. Az EU lehetővé teszi bizonyos szektorok számára a
támogatások kisebb mértékű korlátozását, azonban az energiaszektort összességében nem
tekintik érzékeny szektornak (kivéve a szénbányászatot).

2.4.2.1 A környezetre ártalmas támogatások

A támogatások környezetvédelmi szempontból is felülvizsgálatra szorulnak. Az elmúlt tíz év
tapasztalatai azt mutatják, hogy a fenntartható fejlődés megalapozása a gyakorlatban sokkal
verítékesebb és fáradságosabb munka, mint elméletben. A kihívás az, hogy megtaláljuk az
egyensúlyt a mindennapi ökonómiai és ökológiai döntések között.

Egy bármilyen célból nyújtott támogatással szembeni elvárás, hogy sem gazdasági, sem
szociális és sem környezeti szempontból ne legyen káros. Gazdasági szempontból elfogadható
az a támogatás, amely növeli a gazdasági hatékonyságot, segít túllendülni a piaci
tökéletlenségeken, előmozdítja a pozitív externáliákkal járó tevékenységeket (pl.
infrastruktúrafejlesztés, oktatás, kutatás-fejlesztés, környezetvédelem egyes területei).
Általában megállapítható, hogy hosszú távon a támogatás-politika kevéssé van negatív
hatással a piac működésére, ha nem akadályozza a nemzetközi kereskedelmet, ha nem
csökkenti a gazdasági változatosságot. Szociális szempontból akkor jó, ha nem csökkenti
szegényebb rétegek jólétét, nem nyújt a társadalom egyes rétegeinek (nem kiegyenlítő célú)
nagyobb előnyöket, nem csökkenti a társadalom változatosságát és nem növekszik általa az
egyes régiók közötti különbség.

A támogatás környezeti szempontból károsnak tekinthető ha következtében:
•  csökken bármely környezeti elem (talaj, felszíni víz, felszínalatti víz, levegő) minősége.
•  romlik az ökoszisztéma állapota.
•  csökken a biodiverzitás.
•  romlik az erőforrásokkal való gondos gazdálkodás.
•  gátolja a szennyezésmegelőzés elvének érvényesülését.
Előfordul, hogy ez a három érdek összeegyeztethető. Sok esetben azonban a gazdasági,
szociális és környezeti érdekek ütközésbe kerülhetnek egymással.

A gyakorlatban annak megállapítása, hogy egy adott támogatás környezeti szempontból
káros-e nem egyszerű feladat. Ha választ akarunk kapni arra, hogy a vizsgált támogatás
közvetlen, vagy közvetett módon okoz-e környezeti minőség romlást, fontos meghatározni
vajon az intézkedés által előidézett hatásra (pl. emisszió változásra) milyen érzékeny a
környezet. Ha azt vizsgáljuk, hogy egy támogatás az erőforrásokkal való helyes
gazdálkodásra negatív hatással van-e, azaz az optimális termelési szint és szerkezet előállítása
a ráfordítások leghatékonyabb kombinálása útján valósul-e meg, akkor nem elegendő azt
megnézni, hogy a támogatás milyen mértékben védi az adott terméket a versenytől. A piac
tökéletlenségei miatt (az externáliák nem teljes körű beépíthetősége az árba, a nem kompetitív
piac stb.) ugyanis a verseny önmagában nem tudja a környezeti szempontból hatékony
erőforrás allokációt elérni. Egy bármilyen célú támogatás odaítélése előtt komplex, a
környezeti hatásokat is tekintetbe vevő hatásvizsgálat szükséges.  A továbbiakban a
környezeti szempontból legjelentősebb támogatott terület, az energiatámogatások
rendszerével foglalkozunk.
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Általában a nem megújuló erőforrások szennyezőbbek, mint a megújulók, mégis az előzőek
kapják a legnagyobb támogatásokat. A nemzetközi vizsgálatok azt mutatják, hogy minél
„piszkosabb” a forrás, annál nagyobb támogatásban részesül, így a támogatás listáján első
helyen a szén áll, másodikon az olaj, majd az atomenergia és végül a földgáz. A megújulónak
mondható, nem légszennyező atomenergia legnagyobb problémája a biztonság, a veszélyes
hulladékok biztonságos elhelyezése, és a katasztrófák veszélye. Az OECD országai főleg az
energiatermeléshez nyújtanak támogatást, míg a fejlődő országok az energiafogyasztáshoz.

A Greenpeace elkészített egy értékelést az energiaiparnak nyújtott támogatásokról
Európában.46 A Greenpeace megállapítja, hogy 1990-ig maga az Európai Unió majdnem 3,9
milliárd USD-t (3 milliárd ECU-t) költött nukleáris maghasadási, 1,7 milliárd USD-t (1,3
milliárd ECU-t) magfúziós kutatás-fejlesztési programokra. A fosszilis energiahordozók közel
1,6 milliárd USD (1,2 milliárd ECU), a megújuló energiaforrások, – beleértve az
energiahatékonysági és energiatakarékossági kutatásokat – 1,3 milliárd USD (1 milliárd ECU)
K+F támogatásban részesültek. A következő táblázat adatai az 1990 és 1995 között évente
nyújtott közvetlen/direkt energiatámogatásokat számszerűsítik. Az első oszlop az egyes
tagországokban nyújtott támogatásokat összegzi, a második oszlop az EU által folyósítottakat,
az utolsó oszlop pedig az energiatámogatásokat egész Nyugat-Európára nézve.

19. táblázat  Energiatámogatások Európában 1995-ben
Közvetlen

támogatások
(Millió USD)

Tagországokban
Összesen

EU központi
alapokból

Nyugat-Európában
Összesen

Fosszilis
energiahordozók

9681,1 531,2 10246,7

Nukleáris energia 4177,8 428,3 4674,8
Megújuló energia 1247,0 131,3 1488,1
Energia megőrzés 2944,1 144,9 3205,8
Villamos-energia 254,3 100,7 384,4
Összesen 18304,3 1336,4 19999,8
Forrás: Rujigrok, E. – Oosterhuis, F.: Energy subsidies in Europe. Greenpeace International, Amsterdam, 1997.

A 19. táblázatból látható, hogy a támogatások 75%-át fosszilis energiahordozókra és
nukleáris energiára fordítják, és csak egy csekély hányadukat megújuló energiaforrásokra és
energiatakarékossági programokra.

2.4.2.2 Miért avatkozik be az állam az energiaszektorba?

Az energiaszektor támogatása a gazdasági fejlesztés előmozdításának egyik eszköze, mert az
energia minden iparág egyik inputja (termelési tényező). Az energia kritikus szerepet játszik a
mai társadalmakban, alapvető szükségleti „cikk” a háztartások számára is. Az energiakínálat
stratégiai fontosságú egy ország számára, folyamatosan figyelik a változását.

Az energiatermelés, forgalmazás és fogyasztás során azonban környezeti problémák is
felmerülnek:

•  a nem megújuló energiaforrások (szén, olaj, földgáz) kimerítése,

                                                
46 Rujigrok, E. - Oosterhuis, F.: Energy subsidies in Europe. Greenpeace International, Amsterdam, 1997.



52

•  a környezetszennyezés, úgymint a kén-dioxid, nitrogén-dioxid, por, nehézfémek és
egyéb kibocsátások okozta egészségügyi problémák; az erdőket, élővizeket
károsító, biodiverzitást csökkentő savas esők; az üvegházgázok kibocsátása révén
a globális felmelegedés; tájrombolás valamint víz- és talajszennyezés a kutatás,
termelés, szivárgás során, stb.

A támogatások állami döntések eredményei, így elméletileg a társadalom preferenciáit fejezik
ki. Ezt a kijelentést azonban némi kritikával kell fogadni, mert ez csak akkor állja meg a
helyét, ha eltekintünk a demokrácia sajátosságaiban rejlő hibáktól és attól, hogy számos
esetben a lobby érdekek erősebben tudnak érvényesülni, mint a társadalmi preferenciák.

A fő kormányzati energiapolitikai célok lehetnek a:
•  jelenlegi energiatermelési szint fenntartása vagy annak növelése
•  többféle energiaforrás használata
•  szociális szempontok (foglalkoztatás fenntartása, területfejlesztés stb.)
•  környezetbiztonság
•  minden egyes fogyasztói csoport számára biztosítani a minimum szintű energiafogyasztás

lehetőségét.

A Magyar Energiapolitikáról szóló országgyűlési határozati javaslat (21/1993-as javaslat),
melyet 1993. áprilisában hagytak jóvá, még mindig a fő dokumentum amely a magyar
energiapolitika céljait és stratégiáit tükrözi. Ennek a határozatnak a fő céljai a következők:

•  Az energiaellátás változatossá tétele és a korábbi Szovjetuniótól való import függőség
kiküszöbölése, kizárása (az ellátás politikai kockázatának csökkentése)

•  Környezetvédelem fejlesztése és a szennyezés csökkentése
•  Növelni az energia hatékonyságot az ellátó/szállító szerkezetek modernizációján keresztül

valamint a villamossági fogyasztás jobb menedzselésével
•  Javítani az új energiaszolgáltatások nyilvános elfogadását a népesség jobb informálásával.
•  Külföldi tőke vonzása befektetés céljából, az alacsony megtérülésű, tőkeintenzív energia

projektekhez

Az 1998. évi általános választásokat követően egy új koalíciós kormány váltotta fel a korábbi
közép-bal oldali koalíciót. Ez az új kormány a következő feladatokat sorolja fel programjának
energia politikára vonatkozó fejezetében:
•  Biztonságos, környezetkímélő és gazdaságos energiaellátás biztosítása
•  Magas prioritás a környezetvédelemnek és az energia takarékosságnak
•  Szigorúbb energiaár szabályozás és árkalkuláció felülvizsgálás alkalmazása, új környezet-

orientált árrendszer bevezetése
•  Piacközpontú mértékeket használó kereslet oldalú menedzsment alkalmazása
•  Energiaellátás változatossá tétele és a megújítható erőforrások szélesebb körű

kihasználása
•  Részletes stratégiák kifejlesztése minden energiapiac számára
•  A olaj, illetve olajtermékek és a földgáz kereskedelmének jóval hatékonyabb szabályozása

(illetve szabályozott liberalizálása)
•  Elemezni kell azokat az adaptációs lépéseket melyeket Magyarországnak kell megtennie

az EU-s energia politika és törvény bevezetése érdekében, és előkészíteni a villamos
áram- és a gázpiac liberalizációját az EU irányelveknek megfelelően
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•  Az ország legfőbb energetikai szabályozó szervének a Magyar Energia Hivatal
függetlenségének megerősítése, és a Gazdasági Minisztériumban az energiapolitika
átszervezésének elősegítése

A fent említett célok egy része megjelenik a fejlett országok energiapolitikájában is.  Ezek
elérése érdekében a kormányzatok beavatkoznak (nemcsak támogatásokkal!) az
energiaszektorba. A beavatkozás szükségességét ezen kívül számos más érv is indokolhatja:
- Az energia keresletének kis árrugalmassága miatt ezen termékre kivetett adó előnyösebb

lehet a költségvetés számára mint ha más, nagyobb keresletrugalmasságú termékre
vetették volna ki.

- A hálózathoz kötött elosztású termékek (villamos energia, gáz) termelésének nagy fix
költségei vannak és növekvő skálahozadék jellemzi ezeket. Ezek az ún. természetes
monopóliumok hatékonytalanságot jelentenek a piac működésében és ez további indok a
kormányzatoknak a beavatkozásra.

- Az éghajlatváltozás fontos nemzetközi probléma. Az Kyotó-i Jegyzőkönyv az azt aláíró
országok számára CO2-csökkentési kötelezettséget írt elő, a vállalásainak megfelelően.
Mivel a CO2-kibocsátás részben az energiahordozókhoz kapcsolódik, ez is okot
szolgáltathat a kormányzatoknak a beavatkozásra. Anderson és McKibbin (1999)
rámutatott, hogy a szén támogatások megszüntetése egy mód arra, hogy csökkenjen a
szén-dioxid emisszió és nőjön a gazdasági hatékonyság.

- A piaci feltételek mellett hatékonytalan szolgáltatások állami szabályozással való
fenntartása állami érdek is lehet, mivel például a szakszerűen kialakított távhőrendszerek
tüzelőanyag-oldali rugalmasságot  biztosítanak (az energiapolitika követelményei szerint
többféle tüzelőanyaggal – az árváltozások függvényében – optimális energiahordozó
költségszerkezetet alakíthatnak ki) és lehetőséget adnak hulladék és alternatív energiák
gazdaságos hasznosítására. Továbbá a megfelelő hatékonyságú távhőrendszer (pl. gáz
alapon, kapcsolt áram és hő termelésből, kis szállítási veszteség mellett, lakásonként
szabályozható hőleadással) környezetkímélőbb fűtésfajta lehet az egyedi
fűtőrendszereknél.  A távfűtés-rendszerekkel kapcsolatosan felmerül még az a probléma
is, hogy ahol a távfűtéssel ellátott lakótelepek kiterjedtsége nagy, ott nincs alternatív fűtési
lehetőség.

2.4.2.3 Miért kell csökkenteni az energiaszektor támogatásait?

A legtöbb IEA47 ország az elmúlt két évtizedben csökkentette vagy teljesen meg is szüntette a
szektor közvetlen támogatását és az árszabályozást. Ez a folyamat azonban nem csak az
energiaszektorban figyelhető meg, hanem az egész gazdaságban.

Calamai-Moor48 1997-es tanulmányában olvashatunk arról, hogy a fejlett ipari országokban
az energiaszektornak nyújtott támogatások elsődleges célja a foglalkoztatás és a befektetések
védelme, illetve a hazai energiaellátás biztosítása, ezzel szemben a fejlődő országokban a
gazdasági fejlődés és a szegények támogatása. A fent említett célokra az OECD-országokban
évi 70-80 milliárd dollárt költöttek, ugyanakkor a fejlődőkben 150-200 milliárd dollárt.
Azok a támogatások, amelyek fennmaradtak elsősorban a helyi ipart és foglalkoztatást védik
és környezetileg sokszor károsak, míg egy másik, többnyire újabb keletű részük környezetileg
(is) pozitív hatású. Az első kategóriába a szénbányászati támogatások (Németország, Japán,
Spanyolország), a másodikba a bioüzemanyagok támogatása (Franciaország), illetve a
                                                
47 International Energy Agency
48 André de Moor (Institute for Research on Public Expenditure) - Peter Calamai: Subsidizing Unsustainable Development.
Undermining the Earth with public funds. Commissioned by the Earth Council, 1997.
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környezetileg kedvezőbb megújuló energiaforrások, technológiák használatát előmozdító
támogatások tartoznak. A jelenlegi támogatások főként a következő típusúak lehetnek:
•  Hiteleszközök, segélyek (puha kölcsönök, támogatott kamatú kölcsönök); az

energiahatékony technológiák használata esetén pénztámogatások. (Dániában a kormány a
befektetések 30%-át meghaladó támogatást is nyújt energiahatékonysági programok
esetén sőt ezen felül adócsökkentést is az energiaintenzív vállalatok ilyen irányú
befektetéseihez, pályázati alapon már Magyarországon is lehetőség van 30% vissza nem
térítendő támogatásra).

•  Olyan szabályozás kialakítása, amely arra ösztönzi a fogyasztókat, hogy bizonyos hazai
forrásokból származó üzemanyagot szerezzenek be. Az ilyen típusú megoldások
környezeti szempontból károsak is lehetnek, ha például a rossz fűtőértékű szén
fogyasztását támogatják ezen a módon.

•  IEA-országok közül néhányban beépítették az energia-adózásba a legnagyobb mértékben
szén-intenzív  tüzelőanyagok használatának büntetését (pl. szénadók a skandináv-
országokban). Ez természetesen csak tág értelemben fogható fel támogatásnak,
amennyiben növeli a tisztább, pl. a szénmentes megújuló energiahordozók
versenyképességét.

•  A kormányzatok belekezdtek olyan programokba, amelyekben közvetlen és közvetett
módon támogatják a magánszektor kutatás-fejlesztési törekvéseit.

•  Árellenőrzést azért használnak, hogy előmozdítsák egy adott energiaforrás kínálatát,
fogyasztását. A piaci ár fölött meghatározott ár egy adott tüzelőanyag kínálatát ösztönzi,
amelyet rendszerint beszerzési kötelezettségek és a fogyasztók támogatása kísér. A piaci
ár alatt megállapított ár rendszerint együtt jár a termelők direkt támogatásával. Kevés
IEA-ország használ árellenőrzést szociális, gazdasági és környezeti céljainak elérésére
inkább más piaci eszközöket alkalmaznak.

A támogatások leépítésének fő érvei a következők:

- a támogatások költségei szétterjednek a helyi és nemzetközi gazdaságban, a hasznai
azonban csak a társadalom egy kis szegmensénél jelentkeznek.

- a támogatások leépítése előnyös lehet a kormányzatoknak, mert további költségek
felmerülése nélkül (sőt költségmegtakarításokon keresztül) okozhatnak környezeti
hasznot.

- A támogatásoknak nem várt elosztási hatásai lehetnek. A támogatások progresszívek
lehetnek (a közép és magas jövedelmű rétegek számára jelenthetnek nagyobb hasznot).

- A korábban megállapított energiapolitikai preferenciák időközben változnak a külső
környezet változásával együtt, tehát az ami eddig támogatásra szorult, a változások
hatására nem szükségképpen igényli a szubvenciót  a jelenben.

- A támogatások csökkentek a piacgazdaságra áttérő országok esetén.
- az energiafogyasztás támogatása rossz hatással lehet a fizetési mérlegre, amennyiben a

megnövekedett keresletet importtal fedezik
- A támogatások a fenntarthatóság eszméjével is szemben állnak, abban az esetben, ha az

energiafogyasztásra ösztönöznek. A magas fogyasztás a természeti tőkeállomány
optimálisnál gyorsabb csökkenését és így hosszú távon a jólét romlását eredményezik.

- A támogatások megakadályozzák azt, hogy a valós költségek megjelenjenek az árban, ami
magas energiafogyasztáshoz és CO2-kibocsátáshoz vezet.

- Az energiatámogatások megvonása csökkenést eredményezne más üvegházgázok
kibocsátásában valamint a kén-dioxid, nitrogén-oxidok, por stb. emissziójában is. A
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széntámogatás teljes megszüntetésével Európában nagy tehertől mentesülne a környezet,
mivel az európai szén magas kéntartalmú.

Számos fejlődő és átmeneti országban az energiafogyasztás támogatásának leépítése nem
lehetséges anélkül, hogy ez a társadalom széles rétegeinek ne okozzon problémát; és ez
politikailag könnyen megvalósítható legyen. Fájdalmas lehet különösen a kisebb jövedelmű
rétegek számára.

2.4.2.4 A beavatkozás és a támogatás eszközei

Energiatámogatásnak tekinthető bármely olyan kormányzati akció, amely az energiaszektorral
kapcsolatos és amely:
•  csökkenti az energiatermelés költségeit
•  növeli az árakat, amelyet az energia előállítói kapnak az energiáért
•  csökkenti azt az árat, amelyet a fogyasztók fizetnek az energiáért.

Direkt pénzügyi beavatkozás:
Transzferek, állami támogatás, kölcsönök és felelősségbiztosítás:
•  Támogatások, pénzügyi transzfer kifizetések;
•  Hitel eszközök (kamat támogatás, puha kölcsön, hitel garanciák);
•  Kifizetési garanciák, hiánykifizetések (környezeti felelősség, balesetbiztosítás, örökölt

felelősség);
•  Transzferek az energiatermelők inputtermelőinek;
•  Kutatás-fejlesztési támogatások.
Adó eszközök:
•  Energiaadók és más adó jellegű terhek az energiaipari termékeken;
•  Természeti erőforrásokra kivetett jövedékek, járulékok;
•  Kibocsátási díjak;
•  Adómentességek (adókönnyítés, adójóváírás, adóelhalasztás, csökkentett ÁFA és társasági

jövedelemadó ráta);
•  Gyorsított értékcsökkenési leírás.
Kereskedelmi eszközök:
•  Tarifák, kvóták, importkorlátozások, embargók

2.4.2.4.1 Árszabályozás

Az energiafogyasztás nagyságát és milyenségét nem csupán az ár határozza meg, hanem
számos tényező együttesen befolyásolja. Például:
•  A fogyasztói preferenciák, a tartós háztartási eszközök mennyisége
•  A gazdaság struktúrája
•  Az erőforrásokkal való ellátottság
•  Technológia színvonala
•  Az energiaár aránya a többi termelési tényezőhöz
Az energia, alapvető szükségleti termék jellegénél fogva alacsony jövedelem-rugalmassággal
és ár-rugalmassággal bír. Hosszú távon azonban az említett rugalmasságok nagyobbak, így az
energiaár-emelés hatással van a gazdaság energiaintenzitására az energiatermelő illetve
használó technológiák választásánál.
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A környezetgazdasági megközelítés szerint az az energiaár a helyes amely tükrözi az
előállításához szükséges összes költséget (beleértve az externális költségeket is). Elméletileg,
ha magas az energia ára, akkor ez energiatakarékosságra ösztönzi a gazdaság szereplőit, mivel
a költségeiket úgy próbálják csökkenteni, hogy az energiát hatékonyabban hasznosító
technológiát használnak. A gyakorlatban magas energiaárak rövid és közép-távon csak abban
az esetben képesek kikényszeríteni a hatékonyság javulást, ha a végső fogyasztók számára
rendelkezésre állnak a hatékonyság javításhoz szükséges eszközök. A magas ár
energiahatékonyság-javítási hatásának megítélésekor az sem elhanyagolható szempont, hogy
milyen a kínálati piac szerkezete. Egy monopol energiapiacon a magasan megállapított ár a
monopolista hasznát növeli és ha a szabályozás nem kötelezi a termelőket az energia
hatékonyságuk javítására, akkor nem biztosított, hogy a plusz profitot erre a célra fordítják a
termelők és a szállítók.

A hazai energiaárak szabályozása

Magyarországon 1992-től szüntették meg az energiatermékek fogyasztói árkiegészítését. Az
árak megállapításáról szóló 1990. Évi LXXXVII. törvény alapján az energiahordozók
Magyarországon jelenleg két csoportba sorolhatók:
•  Szabad áras termékek (szén és szénféleségek, folyékony szénhidrogének, PB gáz, tűzifa)
•  A hatósági maximált áras termékekre (villamos energia, földgáz, hőenergia)

A szabad áras termékek árait a piac határozza meg. Ezeknél az energiahordozóknál igen
gyorsan jelentős mértékű áremelkedés következett be, néhány év alatt az árak gyakorlatilag a
világpiaci szintre emelkedtek.

A földgáz, villamos energia és távhő hatósági árszabályozását az magyarázza, hogy az energia
piacon monopol helyzetben van a villamos és gázenergia kereskedelme, természetes
monopolhelyzetben vannak az áram és gázszolgáltatók, továbbá a villamos energia és
gázenergia szállítása, átvitele. A monopol pozíciót élvező vállalatokat az állam árplafonnal
vagy nyereségszabályozással kényszerítheti a hatékonyabb gazdálkodásra és akadályozhatja
meg, hogy ezen vállalatok a fogyasztók kárára extraprofithoz jussanak.

Az árszabályozási mechanizmus karbantartása és továbbfejlesztése, az árfelülvizsgálati
kérelmek elbírálása, a tarifarendszerek átalakítása és a konkrét árelőkészítés a Magyar
Energia Hivatal feladata. A hatóságilag maximalizált áras termékek árai – a többszöri és
fokozatosan végrehajtott hatósági áremelések következtében – 1997. január 1-jére érték el az
indokolt költségeknek és a tartós működésekhez szükséges nyereségnek megfelelő szintet.

Az árszabályozási mechanizmus a földgáz esetén 2001, a villamos és hőenergia esetén 2000.
december 31.-ig van érvényben. A piac részleges megnyitása után csak a közszolgáltatásban
(a kisfogyasztók esetén) marad meg az árszabályozás, a feljogosított nagyfogyasztók
szabadpiaci áron vásárolhatják a földgázt és a villamos energiát.

A villamos energia átlagárakat vizsgálva Magyarországon a fejlett országokhoz képest a
háztartások számára olcsóbb a villamos energia. A lakossági földgáz árakat a gazdaságilag
fejlett országokban alkalmazottakkal összehasonlítva a magyar lakossági földgázárak a
mértékadó országoké felét sem érik el. Az erőművi célú földgáz árát megvizsgálva ugyanezen
országokban, itt a magyar erőművi földgázárak megfelelnek a mértékadó országok átlagának.
Az ipari fogyasztók árai nem nagy mértékben térnek el a fejlett országokétól.



57

A távhő rendszerek és a szolgáltatás díja versenyképesebb a nyugat-európai országokban,
mint hazánkban.

Az 1997. január 1-étől érvényes hazai villamos energia árszabályozás rendszere vegyíti a
természetes monopóliumok termékeinek árazására kidolgozott szabályozási
mechanizmusokat49. A  8%-os eszközarányos nyereség garantálása a hozadékrátával való
szabályozás meglétére utal. Az árszínvonal árképletekkel való szabályozása viszont
árszínvonal korlátos rendszer ismertetőjegyeire emlékeztet. Az áramszolgáltató társaságok
esetében alkalmazásra kerül a profitmegosztás intézménye is. Mindezt elősegíti a privatizált
erőművek esetén vállalt hosszútávú garantált áramvásárlás az MVM részéről. (Az
árszabályozási mechanizmusok részletes ismertetését a 7.4 Melléklet tartalmazza)

A villamos energia árszabályozás tartalmaz olyan rejtett támogatásokat, amelyek rontják az
energiatermelés hatékonyságát (nincs ösztönzés a hatásfok növelésére, tisztább
energiahordozó használatára, hálózatfejlesztésre stb.). Az árszabályozásban rejlő támogatás
mértékének megállapítása meghaladta e kutatás kereteit, meghatároztuk azonban azokat a
pontokat, ami miatt szükséges lehet a rendszer újragondolása és környezeti szempontból
jobbá tétele. Meg kell említeni, hogy a piacnyitás teljesen új helyzetet teremt az árampiacon,
ami a szabályozás jelentős átalakítását is megkívánja.

Az erőművi szektor tekintetében a tüzelőanyag-, illetve áramköltség-növekedés automatikus
átháríthatóságának lehetősége azzal a kontraproduktív következménnyel jár, hogy a termelő
vállalatok nem fognak kellő erőfeszítéseket tenni az erőművek hatásfokának növelése, illetve
önfogyasztásának csökkentése érdekében. Nem lesznek különösképpen érdekeltek a
tüzelőanyagok beszerzési kockázatainak csökkentésében, vagyis nem fognak elvárható
mértékben törekedni alternatív tüzelőanyagok felkutatására, határidős szerződések
megkötésére, stb. Az ilyen módon jelentkező hatékonyságveszteség potenciális súlyát jól jelzi
az a tény, hogy az erőművek termelési költségeinek – az 1996-os költség-felülvizsgálati
eredmények alapján – több mint felét tüzelőanyag költségek teszik ki.  A tüzelőanyagok ilyen
magas aránya az erőművi összköltségben azt is jelenti, hogy igen nehéz feladat az erőművek
esetében ösztönző alapú árszabályozási szisztémát kidolgozni.

A hálózati vállalatok esetében inkább csak a szállítónak van lehetősége – ami legkisebb
költség elv következtében egyben törvényes kötelezettsége is – olcsóbb alternatív
áramtermelők felkutatására. A piaci szerkezet következtében a szolgáltatóknak csak nagyon
korlátozottak a lehetőségeik a szállítón (MVM Rt) kívüli árambeszerzések területén.

A múltbeli költségek alapján megállapított árak jelentősen eltérhetnek a jelenbeli költségeket
tükröző áraktól. A költség alapú árképzésre jellemző, hogy az ellenőrző hatóság gyakran
sötétben tapogatózik, folyamatos elsődleges információja nincs a piacról, emellett a
szabályozott cégek a költségek felfújására törekednek. A környezetvédelem szempontjából
hasznos lenne, ha a termelők helyes erőforrás-gazdálkodással az inputköltségek leszorítására
törekednének, ugyanakkor már most felkészülnének a jövőben bekövetkező károk
elkerülésére, a kevésbé szennyező technológiák bevezetésére. A jelenlegi árszabályozás
elismeri a termelők magas erőforrásköltségeit. Nem épül be az árba az energiatermelők által
okozott káros externáliák pénzbeni értéke, ezek valamelyest csak a környezetvédelmi

                                                
49A természetes monopóliumok termékeinek és szolgáltatásainak árazására a gyakorlatban számos mechanizmust dolgoztak
ki. Ezek közül a két legelterjedtebb az ún. tőkehozadék-ráta típusú és az árszínvonalkorlátokon alapuló szabályozás. Ezen
szabályozási mechanizmusokat gyakran egészítik még ki az ún. automatikus árkorrekciós klauzákkal, a profitmegosztás
intézményével, valamint a vállalati teljesítmények összehasonlításán alapuló szabályozással (benchmark regulation).
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bírságokként vannak jelen a költségek között. A később bekövetkező károk elkerülésére tett
intézkedések jelenbeli költségei nincsenek az elismert költségek között, az 1995-ös költség-
felülvizsgálat során pedig a rekultiváció kikerült a figyelembe vehető költségek sorából.

A villamos energia szektor megkíván számos környezetvédelmi beruházást, modernizálást. A
jelenlegi árszabályozási rendszer a jövőben esedékes környezetvédelmi beruházások számára
nem teremti meg az alapot.

Környezeti szempontból nem előnyös, ha az egyik fogyasztói csoport fizeti a másik
energiafogyasztását, az így támogatott fogyasztó nem lesz ösztönözve az energia
megtakarításra. Keresztfinanszírozások valamilyen szinten mindig léteznek a költség alapú
árszabályozásban. A szabályozó hatóság törekszik arra, hogy a költségokozás és
költségviselés minél közelebb kerüljön egymáshoz. Vagyis az fizesse meg a költségeket, aki
miatt azok felmerültek. A keresztfinanszírozás teljes leépítésének azonban gátat szab, hogy az
ármegállapítás rendszere túl bonyolulttá válhat, ha arra vállalkozik, hogy az egész ellátási
láncban felmerülő költségeket igazságosan szétosztja az egyes fogyasztók között.  Sokszor a
szociális politika  is beleszól a folyamatba,  ugyanis nem terhelhető az alacsony jövedelmű kis
fogyasztókra az ellátásukhoz kapcsolódó összes költség, amely fajlagosan szétszórtságuk
miatt jóval nagyobb mint a nagyfogyasztóké.

A 2001 elején lejáró árszabályozás elismert költségei között az áram- és gázszolgáltató
cégeknek hálózati veszteség címén egy évre több tízmilliárdra rúgó tételt sikerült
elismertetniük. A menet közben „eltűnt” – azaz a nagykereskedőtől átvett és a fogyasztónak
kiszámlázott – áram mennyiségének különbsége az áramszolgáltató társaságoknál tavaly
átlagosan 10,1-14,6 százalék között mozgott, és összértéke meghaladta az 50 milliárd forintot,
míg a gázszolgáltatóknál a MOL-tól átvett gáznak 3-6 százaléka, összesen 10 milliárdnyi
érték „illant el”. Az európai uniós országokban az áramszolgáltató cégeknél egyébként 7
százalék a hálózati veszteség aránya, Romániában viszont 20 százalék, a listavezető
Oroszországban pedig 35 százalék körüli.

Az Energiahivatal kalkulációi szerint a hálózati veszteségről benyújtott számla a
villamosenergia-árat kilowattóránként több mint 2 forinttal növeli. A MEH álláspontja szerint
ennek legalább a felét – vagyis az áramlopásokból, a cégek kereskedelmi veszteségeiből (ki
nem egyenlített számlák) származó tételeket – igazságtalan a kötelezettségüknek becsülettel
eleget tévő fogyasztókra terhelni. A hivatalban úgy vélik: csupán az energia továbbításával
óhatatlanul együtt járó – a vezetékek melegedéséből, illetve a feszültség csökkenéséből
adódó, úgynevezett műszaki veszteség – elismerése méltányolható a fogyasztói árakban. Az
utóbbi meghatározása sem könnyű, mivel a cégek a MEH-hez benyújtott kalkulációikban nem
különítik el precízen a műszaki veszteségtől a másik két „testes” összetevőt, az
áramlopásokból és a ki nem fizetett fogyasztói számlákból adódó kárt. Energetikai szakértők
szerint így csupán becsülni lehet a műszaki veszteség arányát, ami egyes vélemények szerint a
felét, mások szerint akár a kétharmadát is jelentheti a tavalyi 50 milliárdos összegnek.

A jelenlegi gázár-szabályozási rendszer a 2001. év végéig lesz hatályban. Jelenleg az árakat
árképletek alapján határozzák meg, és az ár szigorú költségfelmérésen alapul.  A földgáz díj
meghatározásának folyamatában a gázszolgáltatóknak is vannak feladataik Amíg
költségalapú maximált hatósági árak lesznek érvényben, addig a gázszolgáltató társaságoknak
adatszolgáltatói szerepük van. A gázszolgáltatóknak egyfelől biztosítaniuk kell a teljes
költségszféra átláthatóságát a gázszolgáltatók oldaláról, jól működő költséggyűjtő és
költségelemző számviteli és informatikai rendszerek segítségével. A költségek fogyasztói
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szektoronkénti (különböző nyomásfokozattal ellátott fogyasztók) elkülönítése azért fontos,
mert csak így lehet elkerülni a keresztfinanszírozást.

Magyarországon a lakossági gázárak nyomottak, emiatt és az állami dotációval több mint egy
évtizeddel ezelőtt indított földgázprogram során mára a háztartások mintegy 60 százaléka állt
át gázra, 40 százalékra tornázva fel ezáltal az ország energiamérlegében a légnemű
tüzelőanyag arányát. Az alacsony gázárak jelentősen lerontották a távhő és más alternatív
fűtési módok versenyképességét is. A kisfogyasztókat az energiaigényes cégekhez, például a
vegyipari, kohászati társaságokhoz hasonlóan keserű csalódás érheti a gázpiaci nyitás után
jelentkező magas árak miatt. A nemzetgazdasági fogyasztást jelentő 12 milliárd köbméternyi
gáznak csupán harmadát használják fel a háztartások, további mintegy 4 milliárd köbmétert
mindössze 30-35 nagyfogyasztó (mint például a Dunamenti Erőmű Rt., a Dunaferr vagy a
BorsodChem) tüzel el. E cégek – állítják a MOL-nál – nemcsak a gáznagykereskedők, de az
állam támogatására sem szorulnának. A kormány 2000. őszi, földgázárral kapcsolatos
döntése, amely lehetőséget adott a nagyfogyasztói földgáz árának 43%-os emelésére,
mérsékelte a MOL gázüzletágban elszenvedett veszteségeit.

A távhő ellátás műszaki és gazdasági vonatkozásban egyaránt helyi közüzemi szolgáltatás.
Ebből következően alapvetően települési önkormányzati szabályozást igényel. Ugyanakkor a
kapcsolt hő-és villamosenergia-termelés, amely részesedésének növelése gazdaságossági,
energiahatékonysági és környezeti szempontból kívánatos, kihat az erőműépítésre, a
villamosenergia-rendszerre, ezért szabályozási szempontból országos jelentőségű, így a
Magyar Energia Hivatal (MEH) szabályozza. Ellenőrzi az engedélyezési jogkörébe tartozó
távhőtermelők árait befolyásoló költségek indokoltságát. (A kapcsoltan termelt hő aránya az
összes hőtermelésen belül 80%.) Amíg a (lakossági) fogyasztói árakat az önkormányzat,
addig a hőtermelők (erőművek) árait a gazdasági miniszter állapítja meg.

Az árképzés elméletileg a villamos energiánál leírt módszer alapján történik (ld. 7.4
Melléklet). Távhő rendszerenként eltérőek a távhőszolgáltatás díjai, mivel jelentős eltérések
vannak a hőforrásokban, a felhasznált tüzelőanyag fajtájában, eltérőek a szolgáltatott távhő
műszaki paraméterei és számottevő különbségek vannak a szolgáltatás műszaki-gazdasági
feltételei tekintetében is. A kiszámított távhő árak nagyon kevés (0-5%-os) nyereséget
tartalmaznak. A távfűtés árkiegészítésének megszüntetése egy lépcsőben történt, rázúdítva a
rendszer minden gazdasági terhét a fogyasztókra. A díjak egyre elviselhetetlenebb emelése
ma már megbontotta a szolgáltatási árak és a fizetőképes kereslet közötti egyensúlyt. A nem
fizetők ellen – műszaki korlátok miatt - nem lehet hatékonyan fellépni. Az önkormányzatok
kénytelenek a hiányt finanszírozni. A távhőszolgáltatásról szóló 1998-ban elfogadott törvény
értelmében 5 éven belül megszűnik az átalánydíj szerinti díjfizetés és azt a távhő fogyasztás
mérés szerinti elszámolása váltja fel. A hőközpontokban, illetve hőfogadó állomásokon a
szolgáltató köteles biztosítani a mérés és elszámolás feltételeit. Ezen kívül épületenkénti vagy
lakásonkénti mérés és elszámolás is lehetséges, ha a fogyasztó vállalja a megvalósítás
költségeit és az valamennyi egységre kiterjed. A jelenleg gondot okozó átalánydíj-rendszerrel
kapcsolatos problémák ezzel megoldódnak.

A távhőszolgáltatás hatékonyabbá tételének érdekében, és hogy a távhőt szívesebben
használják a fogyasztók ott, ahol ez környezeti szempontból is indokolt:
•  Biztosítani kellene, hogy a hőszolgáltató mérés szerinti elszámolással, az épületeket ellátó

hőközpont bemeneti oldalán adhassa át a hőenergiát a vele szerződéses kapcsolatban álló
lakóközösségnek, és amennyiben annak ellenértékét nem térítik meg, úgy a gáz-
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szolgáltatókkal azonos feltételekkel legyen jogosult a fogyasztói közösséget a
szolgáltatásból kizárni.

•  A távfűtés összköltségeinek mintegy 70%-át az energiaköltségek teszik ki. Ebből adódóan
a magas energiaárak a távfűtés árát is alapvetően meghatározzák. Emellett nagyrészt
elmaradt a fűtési rendszerek azon korszerűsítése, amely költségtakarékosabb
megoldásokat tenne lehetővé. Ez együttesen vezetett oda, hogy a távfűtés a korábbi
„olcsó” szolgáltatásból mára az egyik legdrágább fűtési móddá vált, miközben sokak
számára olyan szolgáltatást nyújt, amire egyébként nem tartanának igényt.

•  A szolgáltatók eszközeinek karbantartását szolgáló eszközök, források részben
megjelennek a szolgáltatói díjakban, azonban a magántulajdonú eszközök állapotának
fenntartását, felújítását szolgáló amortizációs forrás képzése még nem természetes a
társasházi közösségek részére. Így előfordulhat az, hogy a fogyasztói piacot jelentő
magántulajdonú eszközök műszaki állapotának ellehetetlenülése a szolgáltatói eszközök
megfelelő kihasználtságát veszélyezteti.

•  A távhő törvény nem foglalkozik kellő mélységben az árképzés és ármegállapítás
ügyeivel.

•  A villamos energiánál vitatott keresztfinanszírozás problémája a távhőnél is felmerül (pl.
villamos energia-távhő vonatkozásában, illetve fogyasztói csoportok között).

•  A szakértők szerint a torz földgáz tarifarendszerben nem kellően érvényesül, hogy a
távhőszolgáltatók nagyfogyasztók, így a távhőszolgáltatók lényegesen alacsonyabb
költségszinten láthatók el földgázzal, mint a kisfogyasztók, és ez behozhatatlan
versenyhátrányt jelent. A lakosság a földgázhoz a piacgazdaságokban kialakult árakhoz
képest olcsón jut hozzá, míg a távhő-ellátás igénybevétele esetén ma már nem kap semmi
kedvezményt. Ez egyre nagyobb késztetést jelent az olcsóbb gázfűtésre való áttérésre

•  Ugyanakkor minél többen válnak ki – rosszul értelmezett, pillanatnyi gazdasági előny
alapján – a távfűtésből, annál drágább lesz a fűtés a visszamaradók részére. Ez ráadásul
inkább a kevésbé tehetőseket sújtja, akik ezáltal még nehezebb helyzetbe kerülnek.

•  A magyarországi távhő jelentős részét földgázból állítják elő, az egyéb forrásokból (pl.
geotermikus energia) termelt hő versenyképességét az elkerülhetetlen földgázár-emelés
jelentősen javíthatja.

•  A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés szintén magában hordoz egy kedvezőbb hőár
megállapítást, ami alapvetően befolyásolja a távhődíj tételeket. A kapcsolt hőtermelésnél a
működési költségeket nem tudják igazságosan elosztani. A hőszolgáltatók úgy ítélik meg,
hogy az erőművekből vásárolt hő ára magas, azaz, a hőtermelő nem részesíti a hő
vásárlóját és szolgáltatóját a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés ún. termodinamikai
hasznából. Ezt a helyzetet a villamos energia alacsony átvételi ára okozza. A
fűtőerőművekből szolgáltatott villamos energia és a távhő termelői árait úgy kellene
meghatározni, hogy az árképzésben a hő prioritása érvényesüljön, vagyis a kapcsolt
energiatermelés energetikai és környezetvédelmi haszna a hőárat csökkentse. Ezáltal a
kapcsolt energiatermelés nemzetgazdasági haszna – tulajdonviszonyoktól függetlenül – a
távhő gazdaságosságának javítását szolgálja. A kapcsolt energiatermeléssel ugyanis
ugyanannyi hő- és villamos energia előállításához 37 százalékkal kevesebb primer
tüzelőanyagot kell elégetni. A primerenergia-megtakarítás nemzetgazdasági érdek, de
emellett a kevesebb tüzelőanyag elégetése által csökken a szennyezőanyag-kibocsátás is.

•  A távhőár csökkentése túlnyomó részben közvetlenül a lakosság terheit mérsékelné, míg a
villamos energia átlagár e miatti növekedésének terhei több mint felerészben azokra a
fogyasztókra hárulnának, akik termelési célra használják a villamos energiát. A 10 millió
fogyasztóra (beleértve a fogyasztás kb. 60%-át kitevő termelői felhasználást is)
szétosztható terhet torz árarányok fenntartásával 2 millió távfűtéses lakásban élő
fogyasztóra terhelni nem indokolt. Nem állja meg a helyét az a többször hangoztatott
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érvelés sem, hogy ezzel versenyképtelenné tennénk az iparunkat, mivel a termelői célú
villamosenergia-ár még ezt a reálértéken történő 3-4%-os emelést is figyelembe véve-
számottevően alatta maradna az EU országok termelői átlagárának. Így szó sem lehet az
EU országokhoz viszonyított versenyhátrányról, csak a meglévő versenyelőny valamelyes
csökkentéséről.  A távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény50 előírja: "A
közcélú villamosművekből származó távhő legmagasabb hatósági árát úgy kell
megállapítani, hogy abban érvényesüljön  a kapcsolt hő- és energiatermelés energetikai és
környezetvédelmi haszna." A törvény szövegének gyakorlati alkalmazása ugyanakkor
kérdéses.

2.4.2.4.2 Adókedvezmények

Adókedvezménynek nevezzük egy vállalat adókötelezettségeinek az állam általi vagy állami
forrásból történő csökkentését, beleértve az adóalap csökkentését, a fizetendő adó
csökkentését, adóhalasztást, az adótörlesztés kondícióinak az adott cég számára előnyös
megváltoztatását, és ezáltal bizonyos ágazatok vagy bizonyos termékek gyártásának előnyben
részesítését.51

Nagy mértékű támogatást jelentenek a kormányok részéről a termelőknek és fogyasztóknak
nyújtott adókedvezmények, amelyeket nehezebb azonosítani és számszerűsíteni, mint a
közvetlen összegszerű támogatásokat. Mindemellett az adókedvezmények is közvetlenül
érintik a központi költségvetést, mivel bevételkiesést jelentenek. Az adókedvezményeknek
jelentős – kedvező és kedvezőtlen – környezeti hatásai is lehetnek az adódifferenciálásokból
kifolyólag, ezért felülvizsgálatuk szükséges.

A következőkben megvizsgáljuk Magyarországon az energiaszektort érintő társasági illetve
beruházási adókedvezményeket, általános forgalmi adó-kedvezményeket és a jövedéki adó-
kedvezményeket.

Társasági nyereségadó kedvezmények

Ágazati szempontból nézve a feldolgozóipar részesül a legjelentősebb társasági
adókedvezményben, azon belül is nagy arányt képvisel a kőolaj-feldolgozás, vegyi termékek
gyártásának adókedvezménye (20. táblázat). Csekély társasági adókedvezményben részesült a
villamos energia, gáz-, hő-, és vízellátás, valamint a bányászat. Társasági adókedvezményeket
a következő jogcímeken lehet igénybe venni: külföldi részvételű gazdasági társaság után,
befektetési adókedvezménye, 1 milliárd forint feletti beruházások kedvezménye, egyéb
adókedvezmény, kiemelt térségi és vállalkozói övezeti beruházás után, hitel- és kölcsönkamat
kedvezménye, kamarai tagdíj kedvezménye, szövetkezetek adókedvezményei, kárpótlási
utalványhoz kapcsolódó kedvezmény. A felsorolás az 1998-ban igénybevett adókedvezmény
nagysága szerinti sorrendben történt.

                                                
50 Tekintettel arra, hogy az országosan felhasznált hő mennyiségének mintegy fele származik erőművekből, nagy jelentősége
van a fentiek törvénybe iktatásának.
51 Információs füzetek 1, PM, Támogatásokat Vizsgáló Iroda
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20. táblázat Igénybevett társasági adókedvezmények (Millió forintban)
Ágazat 1995 1996 1997 1998

Bányászat 27 83 113 163
Kőolaj-feldolgozás,
vegyi termékek
gyártása

4633 7436 12182 18249

Villamos-energia, gáz-,
hő-, és vízellátás

3 7 16 472

Társasági
adókedvezmény
összesen

18563 43050 64298 92391

Forrás: Pénzügyminisztérium

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény értelmében
felhatalmazást kap a Kormány, hogy az adókedvezmények igénybevételét 10 adóévnél
hosszabb időszakra engedélyezze. Utoljára a 2011. adóévi adóalap utáni adóból lehet igénybe
venni. A Kormány az előző kedvezményt nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő
jelentőségű beruházás esetén biztosíthatja, feltéve, hogy a beruházó további legalább 60000
millió forint érétkű beruházást helyez üzembe.

Értékcsökkenési leírás

Értékcsökkenés elszámolásakor a leírandó gép vagy berendezés költségként jelenik meg a
számviteli könyvekben, ami csökkenti az adóalapot, így adómentes pénzt jelent. Általában a
gépeket, berendezéseket élettartamuk alatt egyenletesen (lineárisan) írják le a vállalatok. A
gyorsított eljárás azt jelenti, hogy a leírásnál a tárgyi eszköz élettartamának első éveiben
magasabb kulcsokat alkalmaznak. A gyorsított értékcsökkenési leírás megengedése azért
jelent támogatást a vállalatoknak, mert az adómentes pénzösszeg legnagyobb része az első
években realizálható és a pénz többet ér ma, mint évek múlva. Gyorsított eljárás esetén a
leírási kulcs nem lehetett több, mint évi 50%. Ezt a módszert csak az újonnan beszerzett gép,
berendezés vagy jármű után lehetett alkalmazni. Normál eljárási módszerről a gyorsítottra
áttérni nem lehetett és most sem lehet. A fordított áttérést is csak akkor engedte meg a törvény
– és erre a gyorsított eljárással amortizálni kezdett eszközök esetében továbbra is lehetőség
van –, ha a vállalkozás bevétele három év alatt sem nyújt fedezetet az amortizáció teljes körű
elszámolására. Minthogy ilyen leírási módszert első alkalommal 1990-ben lehetett
alkalmazni, ez az eset – mármint az, hogy a bevétel a harmadik évben sem nyújt fedezetet a
teljes leírásra, ezért át kell térni az adott eszközre irányadó leírási kulcsra – első ízben az
1992. évi eredmény ismeretében 1993-ban fordulhatott elő.

Céltartalék képzés

Az adózás előtti eredményt csökkenti a kettős könyvvitelt vezető adózónál a bányászatról és a
villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló törvényekben, továbbá a
környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendeletben meghatározott környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére az adóévben
ráfordításként elszámolt céltartaléknak az adóévet megelőző évben ráfordításként elszámolt
céltartalékot meghaladó összege.
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A társasági adótörvény (Tao.) által a környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére képzett
céltartalékra vonatkozó, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet még nem jelent meg, így az adótörvény
érintett rendelkezésében [Tao. tv. 7. § (1) bekezdés c) pont] foglalt hivatkozás alapján az
adózó nem csökkentheti adózás előtti eredményét. A rendelkezés így jelenleg csak a
bányászatról szóló, valamint a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról
szóló törvényekben meghatározott környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére az adóévben
képzett céltartalékra értelmezhető.

2.4.2.4.3 ÁFA kedvezmények

Magyarországon az általános forgalmi adó (ÁFA) normál mértéke termékértékesítésnél és
szolgáltatásnyújtásnál a teljesítés ellenértékének, vagyis a fogyasztói árnak 25%-a. Egyes
termékek, szolgáltatások kedvezményes ÁFA-kulccsal terheltek, amely 1995-től 12%-os
adókulcsot jelent, illetve néhány termékre 0% vonatkozik. A 12%-os  általános forgalmi
adóval terhelt, illetve az ÁFA mentes termékek, szolgáltatások ára alacsonyabb, ezáltal
megnőhet irántuk a kereslet, vagyis a kedvezményes ár fogyasztást indukál. A termékek,
szolgáltatások kedvezményes ÁFA-körbe sorolásánál a törvény jórészt az Európai Unió
normáit követi.

Az energiaszektort érintően 12%-os ÁFA-t vetettek ki a következő termékekre és
szolgáltatásokra (háztartási energiafélékre):
•  ásványi tüzelőanyagok
•  elektromos energia
•  tűzifa, faszén
•  szolgáltatás: villamos energia, gáz, hő- és vízellátás
•  hőhasznosító napkollektor
•  napkollektor
2000-től bővült a 0 százalékos termékek köre a növényi olajból készült üzemanyaggal, a
biodízellel.

A következő táblázat egyes OECD-országokban megfigyelhető ÁFA-mértékeket tartalmazza.
A vastagon szedett számok mutatják, hogy az OECD országok is alkalmaznak kedvezményes
adóterhet illetve az általánostól nagyobb ÁFA mértéket energiatermékek esetén. Mindhárom
energiaforrás kedvezményezett körbe való kerülése miatt Nagy-Britannia például 2,3 milliárd
dollár bevételtől esett el.
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21. táblázat Háztartási energiaforrások ÁFA-kulcsai
Országok Általános ÁFA-

kulcs
Villamos energia

ÁFA-kulcsa
Gáz ÁFA-kulcsa Szén ÁFA-kulcsa

Ausztria 20,0 20,0 20,0 20,0
Belgium 20,5 20,5 20,5 12,0
Dánia 25,0 25,0 25,0 n.a.
Finnország 22,0 22,0 22,0 n.a.
Franciaország 18,6 18,6 18,6 18,6
Németország 15,0 15,0 15,0 15,0
Görögország 18,0 18,0 n.a. n.a.
Írország 21,0 12,5 12,5 12,5
Olaszország 9,0 9,0 19,0 n.a.
Japán 3,0 3,0 3,0 n.a.
Luxemburg 15,0 15,0 15,0 12,0
Hollandia 17,5 17,5 17,5 n.a.
Új-Zéland 12,5 12,5 12,5 12,5
Norvégia 22,0 20,0 n.a. n.a.
Portugália 16,0 5,0 n.a. n.a.
Spanyolország 15,0 15,0 15,0 n.a.
Svédország 25,0 25,0 n.a. n.a.
Svájc 6,5 6,5 6,5 n.a.
Törökország 15,0 15,0 8,0 15,0
Nagy-Britannia 17,5 8,0 8,0 8,0
Forrás: Subsidies and Environment, Exploring the Linkages. OECD Documents, 1996.

2.4.2.4.4 Jövedéki adó kedvezmények

Az következőkben néhány példát sorakoztatunk fel a jövedéki adó rendszerben rejlő
kedvezményekre.
2000. január 1-jével a gáz üzemanyagok esetében adócsökkentés következik be. Mind a
cseppfolyós halmazállapotú, ún. LPG-gáz, mind a sűrített gáz halmazállapotú, üzemanyagként
felhasználásra kerülő gáz jövedéki adója közel felére csökkent. Ez egyrészről a
környezetvédelem szempontjait juttatja érvényre. Más részről a változás nyomán várható,
hogy a gázüzemű személygépkocsik illegális tankolásának, a háztartási PB-gáz átfejtésének
gyakorlata megszűnik, vagy legalábbis nagymértékben csökken, s nő a legálisan tankolók
részaránya (1999-re ez a becslések szerint mindössze 10% körüli volt). Az adócsökkentés
révén a gáz üzemanyag fogyasztói ára közel egy szintre kerülhet a palackos háztartási PB-gáz
árával, s így már feltételezhetően nem lesz érdemes feketén, a háztartási PB-gázpalackokból
való átfejtéssel tankolni, s felvállalni az ezzel járó baleseti és egyéb kockázatokat.

Abban az esetben, ha a jövedéki terméket az adóraktárban nem jövedéki termék előállítására
használják fel, a felhasznált termék végleg jövedékiadó-mentes lesz (pl. ásványolajok
felhasználása a gyógyszeriparban). 2000 januárjától adómentes a nemzetközi hajózásban
felhasznált gázolaj, továbbá a NATO-tagállamok, valamint a más békepartner-tagállamok
szolgálati járműveiben, repülőgépeiben, hajóiban felhasznált üzemanyag, de csak akkor, ha
adóraktárban vásárolják. Jövedéki adó-mentes a kerozin katonai légi, repülésre való
felhasználása. A tüzelőolaj 2000. január 1-től adómentes, ha távhőtermelésre használják.
Eddig csak a villamos energia előállításához, illetve a villamosenergia-termeléshez és a
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kapcsolt hőtermeléshez felhasznált tüzelőolaj volt adómentes. (A hőtermeléshez használt
egyéb energiahordozók, mint például a földgáz és a fűtőolaj, eleve nem adókötelesek.)
Vámhatósági keretengedély alapján az ásványolajtermékek – kivéve az üzemanyagokat –
eddig is élvezhettek adómentességet, ha más termék előállításához használták fel őket, és az
új termék részévé váltak. Ezentúl az ásványolaj akkor is adómentes, ha az új termék az
ásványolaj kémiai átalakulásával jön létre.

Növekszik a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó-visszatérítés mértéke:
az 1999. évi 65,6 százalékkal szemben 2000-től az adó 80 százaléka jár vissza. 2000. január
1-jétől a bányák visszaigényelhetik a kizárólag a bányaterületen üzemeltetett gépek és
berendezések működtetésére igazoltan felhasznált gázolaj jövedéki adójának 15 százalékát.
Kikerültek továbbá a jövedékitermék-körből – összhangban az európai uniós jogharmonizáció
követelményeivel – a ciklikus éterek, a hidraulikus fékfolyadékok, a fagyásgátló és jégoldó
készítmények. Ezentúl nem terheli jövedéki adó az 5 kilogrammos vagy annál kisebb
kiszerelésű adalékanyagokat sem. Változatlanul jövedékiadó-köteles az ásványolaj, ha
üzemanyagként használják fel, ilyen célra kínálják, illetve értékesítik. Környezetkímélő
tulajdonságainak köszönhetően a MOL által forgalmazott ESZ98 benzinre alacsonyabb
jövedéki adó alkalmazható, így az ÁFA-vonzata is alacsonyabb. Adómentesen importálható a
belépő gépjárművek üzemanyagtartályában lévő (a törvény értelmezésében importált)
üzemanyag, továbbá az árumintaként behozott (importált) jövedéki termék.

Környezetvédelmi megfontolásból a tömegközlekedés támogatása érdekében javasoljuk,
hogy a tömegközlekedésben felhasznált üzemanyagot ne terhelje jövedéki adó, vagy a
mezőgazdaságban felhasznált gázolajhoz hasonlóan kapjon jövedéki adó-visszatérítést.
A BKV 1999-ben, tömegközlekedésben felhasznált gázolaj után kb. 2,74 milliárd forint
jövedéki adót fizetett be. Jövedéki adómentesség esetén az állam mindössze ilyen
nagyságrendű bevételtől esne el.

2.4.2.4.5 Állami kezességvállalás és hitel nyújtása a szektor vállalatai számára

Az állami kezességvállalás az állam kötelezettségvállalása arra, hogy a kedvezményezett általi
nem teljesítés esetén a felvett hitelt/kölcsönt kamataival együtt visszafizeti. Ezáltal a
kedvezményezett a piaci kamatlábnál alacsonyabb kamatláb mellett jut hitelhez.52 Az 1991.
évi költségvetésről szóló törvény 20.§-ában a Kormány felhatalmazást kapott arra, hogy olyan
esetekben, amikor azt nemzeti érdek indokolttá teszi, a költségvetés terhére garanciát
vállaljon.  Ez támogatási forma, hiszen zérótól különböző a valószínűsége annak, hogy a
garancia lehívásra kerüljön (így lesz majd erre is precedens).  Minden egyes év
költségvetésében meghatározzák mekkora az az összeg, amelyet az állam garanciális
vállalásokra költhet. 2000. évben újonnan elvállalásra kerülő egyedi kezességek együttes
összege nem haladhatja meg az ez évi kiadási főösszeg 1,5%-át, ezen belül a készfizető
kezesség mértéke ennek 50%-át, ezen megállapított mérték felett vállalható kezesség a kőolaj-
, földgáz- és villamosenergia-importra, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek
biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi IL. törvényben meghatározott beszerzések
(készletek) finanszírozására. Emellett a Kormánynak lehetősége van a központi költségvetés
terhére

a) a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, az Európai Beruházási Bankkal, az
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, a német Újjáépítési és Hitelbankkal (Kreditanstalt
für Wiederaufbau: KfW), továbbá az Északi Beruházási Bankkal kötendő, valamint az Európa

                                                
52 Információs füzetek 1, PM, Támogatásokat Vizsgáló Iroda
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Tanács Társadalomfejlesztési Alapjával kötött hitelszerződéseknél az ezen intézmények által
megkívánt formában – összegszerű korlátozás nélkül – kezességet vagy szerződést biztosító
önálló kötelezettséget vállalni.

b) a Magyar Fejlesztési Bank Rt. külföldről felvett és felvételre kerülő - fejlesztési célú -
közép- és hosszú lejáratú hiteleire, illetve a kötvénykibocsátásaiból eredő fizetési
kötelezettségei teljesítésére kezességet vállaljon. E kezességvállalások együttes állománya
2000. december 31-én legfeljebb 150 000 millió forint lehet. A vállalt kezesség után a
központi költségvetés javára kezességvállalási díjat kell felszámítani. A kezességvállalási díj
mértéke a kezességgel biztosított kötelezettség összegének legfeljebb 0,5%-a lehet, de
indokolt esetben ennél alacsonyabb is.

A következőkben néhány példát említünk az energiaszektornak az elmúlt években nyújtott
állami garanciára vonatkozóan: MVM Rt. által különböző programokra felvett hitelekre (1997
Gyorsindítású Gázturbina Program 60 millió USD, 1994-ben 20 millió ECU igénybevételével
folytatódik az MVM Rt. hangfrekvenciás központi vezérlési programjának kiépítése),
Mátraaljai Szénbányák kamattörlesztésére (felszámolás alatt a korábbi évek veszteségéből
eredő pénzhiány pótlására felvett hitelt a költségvetés törleszti folyamatosan, 1991. és 1995.
évek között volt esedékes 1461 millió forint hitelért vállalt kezességet a PM), lakóépületek
energiatakarékos rekonstrukciójának megvalósítását szolgáló német hitelkeretre (30 millió
DEM, 1996.), egyes térségek földgázellátási programjának megvalósításához felvett hitelre
(Zemplén-Abaúj 3 milliárd, Hajdú-Bihar 1,2 milliárd), a magyar-osztrák földgázvezetékhez
kapcsolódóan a MOL Rt. számára 1996-2016 között évenként 1,2-1,3 milliárd 1996-os
árfolyamon számolva.

2.4.2.4.6 Állami tulajdonlás

A Kormány 1994-ben határozatokat hozott a gáz- és áramszolgáltatók, a villamosipari-
társaságok és a Magyar Olaj- és Gázipari Rt. privatizációjának a feltételrendszeréről. Az
energia piac privatizációját követően az állam fenntartott bizonyos kontrollt a szektor
vállalatai felett. A fő eszköze az ellenőrzés érvényesítésének tartós állami tulajdonlás, az
aranyrészvény. Az energetikai társaságok privatizációjának lehetséges korlátait a fennmaradó
állami tulajdon mértékének a meghatározásával szabályozta. A privatizációs törvény
értelmében a Magyar Villamos Művek Rt-nél 50%+1 szavazat, a Magyar Olaj- és Gázipari
Rt-nél 25%+1 szavazat a fenntartandó állami vagyonhányad. A többi energetikai
társaságoknál az állam tulajdonában tartósan csak egy ún. "szavazatelsőbbségi részvényt" kell
megtartani.

A privatizációs törvény szerint az állami tulajdonosi részesedés a tartósan állami tulajdonban
maradó társaságok körében nem lehet alacsonyabb 50% + 1 szavazatot biztosító hányadnál. E
törvény kivételesen 25% + 1 szavazathoz, illetve szavazatelsőbbséget biztosító részvényhez
kötődően is megállapíthatja a legkisebb állami részesedés mértékét. A privatizációs törvény a
szavazatelsőbbségi (arany) részvényhez kapcsolódó állami jogokat tételesen rögzítette.

Az aranyrészvény intézményét két törvény is szabályozza a Gt. (új) és az 1995. évi XXXIX.
eltérő módon meghatározva kinek a részére lehet ilyen részvényt kibocsátani, illetve a hozzá
kapcsolódó jogosítványokat. Az 1995. évi XXXIX. törvény 7. §-a által szabályozott
aranyrészvényt kizárólag csak az állam javára lehet kibocsátani, tehát határozatképességet
érintő jogosítványa is van az aranyrészvény tulajdonosának.
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Az (5)-(6) bekezdésben meghatározott gazdasági társaságok közgyűlésén a
határozatképességhez a szavazatelsőbbségi részvény tulajdonosának jelenléte, a
határozathozatalhoz egyetértése szükséges a következő döntéseknél:

a) az alaptőke felemelése, leszállítása,
b) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása,
c) a gazdasági társaság más társasággal való egyesülése, beolvadása, szétválása, más

gazdasági társasági formába történő átalakulása, illetőleg jogutód nélküli megszűnése,
d) a gazdasági társaság meghatározott tevékenysége folytatását biztosító vagyoni értékű

jognak más gazdálkodó szervezet javára történő átruházása, átengedése, lízingbeadása vagy
egyéb módon tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékul való lekötése,

e) a szavazatelsőbbségi jog tulajdonosát képviselő igazgatósági, illetve felügyelő bizottsági
tag megválasztása, visszahívása.

A 2220/1995 (VIII.4.) Korm. határozat az erőművi és hálózati áramszolgáltató társaságok
esetén meghatározza a szavazatelsőbbségi részvényhez (aranyrészvény) rendelt jogokat. E
szerint az alábbiakban bemutatott döntéseknél szükséges az aranyrészvény tulajdonosának
hozzájáruló szavazata:
- a társaság alaptőkéjének leszállítása;
- új részvényfajta kibocsátása, illetve a meglévő részvényfajták jogainak bővítése vagy

csökkentése, ha az a szavazatelsőbbségi részvényhez fűződő jogokat negatívan vagy
hátrányosan érintené;

- a társaság alapító okiratában meghatározott tevékenységi körének megváltoztatása;
- a társaság egyesülésével, szétválásával, átalakításával vagy végelszámolással kapcsolatos

döntés;
- a társaság fő üzleti tevékenysége lényeges részének átruházása vagy az üzemeltetés

átengedése más vállalkozás (beleértve a leányvállalatot is) javára;
- a társaság lemondása a villamos energiatermelésről, szállításról és szolgáltatásról szóló
1994. évi XLVIII. törvény alapján a kizárólagos szolgáltatási jogról a működési
engedélyében meghatározott szolgáltatási területen (csak a szolgáltató társaságok
szavazatelsőbbségi részvényeinél kell érvényesíteni).

- az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság egy-egy tagjának jelölése, megválasztása és
visszahívása;
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22. táblázat  A tulajdon megoszlása (a jegyzett tőke arányában) a villamosenergia-
iparban 1999. december 31-én  (%)

Tulajdonosok Termelők Szállító Szolgáltatók Villamos
energiaipar

Állami tulajdon
Önkormányzatok
Magyar befektetők
Magyar tőkeérdekeltség összesen
Német befektetők
Francia befektetők
Belga befektetők
Brit befektetők
USA befektetők
Finn befektetők
Japán befektetők
Egyéb külföldi befektetők
Külföldi tőkeérdekeltség összesen
Nem regisztrált

10,48
0.39

56,86
67,73
8,34
-

8,52
0,54
10,32
2,14
2,14
0,02

32,02
0,25

99,86
0,12
0,01

99,99
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,01

0,19
3,84

27,16
31,19
43,44
13,11

-
-

3,29
-
-

6,95
66,79
2,02

39,38
1,81
14,52
55,71
21,91
5,35
4,28
0,27
6,52
1,07
1,07
2,88

43,35
0,94

Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00
Forrás: Gazdasági Minisztérium

Az energia piacon lévő vállalatok tulajdonosi szerkezetének vizsgálata azért fontos, mert a
tartósan állami tulajdonú vállalatok esetén az államnak megvan a lehetősége arra, hogy
beavatkozzon a tulajdonában lévő vállalat tőkeszerkezetébe. A 2000. évi költségvetési
törvény szerint a privatizációs tartalék felhasználható a tartósan állami tulajdonú társaságok
tőkehelyzetének rendezésére is. Tehát, lehetőség van az energia árakban nem jelentkező
támogatás folyósítására az állami vállalatok számára.

2179/1999. (VII. 8.) Korm. határozat alapján Kormány a Magyar Villamos Művek Rt. részére
1999-ben 3,1 Mrd Ft összegű tulajdonosi támogatást juttatott az ÁPV Rt.-n keresztül a
reorganizációs kerete terhére. Ezt megelőzően 1998-ban a Kormány hozzájárult53, hogy az
Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. a Magyar Villamos Művek Rt. tőkeszerkezete
rendezésének részeként a Magyar Villamos Művek Rt.-nél 2000 M Ft összegű tőkejuttatást
hajtson végre.

A földgázpiacon a domináns vállalat a MOL Rt., amely földgáz és kőolaj kutatásával és
kitermelésével, földgáz és egyéb földgáz termékek, mint például PB gáz, szállításával,
tárolásával és nagykereskedelmi forgalmazásával foglalkozik.  A MOL Rt., mint a magyar
piac egyetlen engedélyes gázértékesítője, jelenleg a hazai piac egyedüli ellátója. A MOL
vásárlói a gázszolgáltatók (8900 M m3/év), az erőművek (1600 M m3/év) és ipari
nagyfogyasztók (980 M m3/év). A szállítás terén a MOL jelenleg monopol helyzetben van,
minden gerinchálózati vezeték a tulajdonát képezi, ez a cég rendelkezik a magyarországi
tárolók fölött is. A MOL privatizációja már lezajlott, az állam itt az érdekeit aranyrészvény
útján érvényesíti.

                                                
53 1053/1998. (IV. 29.) Korm. határozat a Magyar Villamos Mûvek Rt. vagyoni és tőkeszerkezetének rendezésével
kapcsolatos intézkedésekről
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A Magyarországon felhasznált földgázmennyiség  része viszonteladók közvetítésével jut  el a
fogyasztókhoz. Ezt a feladatot kilenc engedélyes gázszolgáltató társaság látja el. (DÉGÁZ Rt.,
DDGÁZ Rt., ÉGÁZ Rt., FŐGÁZ Rt., KÖGÁZ Rt., TIGÁZ Rt., ZAB Rt., MOL-GÁZ Kft. és
a Főnix-gáz Kft.) A gázszolgáltató társaságok az engedélyezett területeken
monopolhelyzetben (határozatlan időre szóló vevőkijelölés) vannak, a még ellátatlan
területekért verseny folyik.

23. táblázat A gázszolgáltató vállalatok tulajdonosi szerkezete
Külföldi szakmai

befektetők
Önkormányzat Munkavállaló Egyéb

FŐGÁZ 47 50 3 -
ÉGÁZ 78,2 11,8 1,1 8,9
TIGÁZ 75 15 3,5 6,5
KÖGÁZ 50 40 3,7 6,3
DDGÁZ 89 2,5 1,0 7,5
DÉGÁZ 87,6 2,5 2,7 7,2
ÁTLAG 66,4 26,2

A települések nem kapták meg a helyi önkormányzatokról szóló 1990-es törvény
(Önkormányzati törvény, Ötv.) által nekik ítélt gázvezetékeket és berendezéseket54, másfelől
nem jutottak hozzá teljes egészében a villamos, illetve a gázenergiáról szóló jogszabályt
módosító 1993. évi törvény szerint a vidéki gázszolgáltató társaságok részvényeiből nekik
járó csomaghoz sem. A mostani, kártalanítást célzó intézkedések sem nyerték el az
önkormányzatok tetszését.

Az Ötv. ugyanis az 1990 végén állami tulajdonban lévő, belterületen található, lakossági
szükségleteket kielégítő közművek építményeit, vonalas létesítményeit, berendezéseit rendeli
önkormányzati tulajdonba adni. Az 1993-mas jogszabály pedig az önkormányzati vagy
lakossági forrásból megépült (akár kül-, akár belterületi) vezetékek értékének – az üzembe
helyezés éve szerint – változó, 30-54 közötti százalékát rendelte a gázszolgáltató társaságok
részvénye formájában átadni a településeknek. A tényleges vezetékek az öt gázszolgáltatónál
– Égáz, Kögáz, Dégáz, Ddgáz, Tigáz - vannak, azokat nem lehet visszavenni. A vezetékeket
érintő korszerűsítések a gázszolgáltatók és nem az önkormányzatok feladata.

Távhő. Magyarországon a két tizenöt éves lakásépítési program során megépített
lakóépületek, valamint a kiszolgáló közüzemek a területileg illetékes tanács kezelési
jogkörébe kerültek. Érdemi változást ebben az 1990. évi LXV. helyi önkormányzatokról szóló
törvény hozott, ami – megszüntetve az állami tulajdon tanácsi kezelés rendjét – a távhő
termelőket és szolgáltatókat önkormányzati tulajdonná nyilvánította. A megváltozott
tulajdonviszonyok azonban nem teremtettek minden vonatkozásban rendezett körülményeket.
A távhőszolgáltató vállalatok önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok lettek. A közcélú
villamos erőművek (ahonnan a távhőtermelés 60%-a származik) állami, részben privatizált
tulajdonba kerültek. A távhőellátó hálózat és az épületeket ellátó hőközpont önkormányzati
tulajdonban és a szolgáltató vállalat kezelésében van. Ugyanakkor a korábbi állami
                                                
54 107. § (1) Az állam tulajdonából az önkormányzatok tulajdonába kerülő vagyontárgyak köre a következő:
a) az önkormányzat közigazgatási területén levő ingatlanok, erdők és vizek törvényben meghatározott köre;
b) a tanácsok által alapított és a tanácsok felügyelete alatt álló közüzemi célra alapított állami gazdálkodó szervezetek -
ideértve a fővárosi és megyei gyógyszertári központokat is -, továbbá a költségvetési üzemek vagyona és az e szervezetekből
átalakuló gazdasági társaságokban az államot megillető vagyonrész;
c) a lakossági szükségleteket kielégítő közművek építményei, vonalas létesítményei, berendezései a település belterületi
határán belül, az állam kizárólagos tulajdonába tartozó létesítmények kivételével
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bérlakások 90%-a magántulajdonba került, ezzel együtt az épületek szekunder fűtési- és
melegvíz hálózata, valamint a hőleadók is társasházi közös tulajdonban vannak.

A különböző jellegű átalakulások és tulajdoni változások következtében a műszakilag
egységes távhőrendszerek több tulajdonos között oszlanak meg, a szolgáltatás határa és a
tulajdoni határok nem esnek egybe. A helyzet bonyolultságát növeli, hogy sok a „vegyes”
tulajdonú épület, és sok esetben nem kellően tisztázott a hőközpont és az azt magában foglaló
épületrész helyzete. További bonyodalmakat okoz, hogy a lakóépületek belső fűtési rendszere
az épület (társasház) tulajdona, ugyanakkor a szolgáltató arra van kötelezve, hogy idegen
tulajdonú, számára hozzáférhetetlen és gyakorlatilag ellenőrizhetetlen berendezésekkel
biztosítsa a szolgáltatási előírások szerinti hőmérsékletet.

A fogyasztó akkor érzi ösztönzöttnek magát az energiatakarékosságra, ha módja van
beavatkozni a hő felhasználásába. Ehhez a legtöbb esetben a fogyasztói fűtési rendszerek
korszerűsítése szükséges. Az átlagosnál rosszabb hőszigetelésű épületeknél előfordulhat, hogy
a fűtési számla végösszege magasabb lesz, mint az átalánydíjnál volt. Tekintettel arra, hogy
ma már mintegy 95 százalékban a fogyasztó egyben az épület (lakás) tulajdonosa is, mind a
fogyasztói fűtési rendszer átalakítása, mind pedig az épület hőszigetelésének felújítása a
tulajdonos feladata és költsége. A fűtési rendszer korszerűsítése 50-60 ezer forint/lakás, a
hőszigetelés felújítása akár több százezer Ft/lakás ráfordítást is igényelhet, jellemzően hosszú
megtérülési idővel. Belátható, hogy előrelépés csak állami részvétellel képzelhető el. A
távhőszolgáltató társaságok a szükséges energetikai-műszaki korszerűsítéseket saját forrásból
nem tudják fedezni, s ehhez társul még a fogyasztói díjfizetési morál romlása és az érintett
végfogyasztói kör véges teherviselő képessége. Tehát a jövőben várható a mintegy 80-100
Mrd Forintot igénylő távhőrekonstrukcióhoz állami támogatás szükséges.

2.4.2.4.7 Vállalkozások folyó támogatása

Az energetikával kapcsolatos vállalkozások folyó támogatása keretében az iparban az egyedi
támogatások főként a bányabezárásokat (beleértve a bányakárt és a tájrendezést) segítik elő.
Az egyéb vállalati támogatások felhasználása között szerepel a mecseki bányászat humán
jellegű támogatása (kereset-kiegészítés, baleseti járadék stb.).

24. táblázat Energetikával kapcsolatos vállalkozások folyó támogatása (Millió Ft)
Támogatás 1994. évi

teljesítés
1995. évi
teljesítés

1996. évi
teljesítés

1997. évi
teljesítés

Szénbányabezárás támogatása 2800,0 2754,0 2476,2 3004,8
MÉV meddőhányók rekultivációja 500,0 422,2 384,0 698,0
MECSEKURÁN Kft. bányabezárás
támogatása

1700,0

Integráción kívüli szénbánya
társaságok támogatása

622,0 635,0 839,0

A mecseki bányászatban
foglalkoztatottak kereset-kiegészítése

77,4 88,5 74,4 53,4

A mecseki uránbányászok baleseti
járadékainak és egyéb kártérítési
kötelezettségeinek átvállalása

113,6 230,3 127,9 193,1

Vállalkozások folyó támogatása
összesen

39478 29826 41709 46574
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Az új magyar energiapolitika végrehajtásához szükséges állami ösztönzésű és a piaci
felkészülést szolgáló vállalkozásfejlesztésekre lesz szükség. Beruházásokra lesz szükség a
villamos energia szállító hálózat fejlesztéséhez, a Paksi Atomerőmű biztonságának
növeléséhez, a kőolajfeldolgozás és -kereskedelem, illetve a villamos-energia és földgáz-
elosztó hálózatok fejlesztéséhez. Emellett jelentős beruházásokat igényelnek az erőmű-építési
tervek is és a bányabezárások is. A felsoroltak többségét valószínűleg a vállalati szféra fogja
végrehajtani, a költségvetésre elsősorban a bányabezárások és környezetvédelmi programok
megvalósításának finanszírozása hárul.

2.4.2.4.8 Beruházási támogatások

Amint már a korábbiakban ismertettük, a távhőszolgáltatók csak a fenntartható működéshez
szükséges fejlesztéseket tudják elvégezni, modernizálást nem. A rekonstrukciós
beruházásokba esetleg az önkormányzatok is beszállhatnak illetve harmadik feles
finanszírozás is elképzelhető, szükség van állami program létrehozására. Természetesen a
fogyasztóknak is áldozniuk kell berendezéseinek korszerűsítésére.

Az 1999. második felében indult Országos Távhő-rekonstrukciós Program keretében,
amennyiben a pályázó távhőszolgáltató társaság kap hitelt az Energiatakarékossági Hitel
Program önkormányzati intézményi energetikai korszerűsítést elősegítő kedvezményes
hitellehetőségből, és a beruházás összege meghaladja a 30 millió forintot, abban az esetben a
beruházó további kiegészítő támogatást kap a KAC-ból (a távhőszolgáltatási-rendszerek
energiaracionalizálási, környezetkímélő korszerűsítésére vissza nem térítendő támogatást
illetve kamattámogatást, és a GFC-ből kamattámogatást.

A földgázhálózat kiépítése nagy lendületet vett az utóbbi időben, amelyhez többek között a
KAC-ból is igényelhető támogatás. A KKA 1995-1998 gazdálkodásának áttekintése azt
mutatja ( 25. táblázat), hogy a gázhálózat kiépítésére jelentős összegeket fordított az állam.

25. táblázat  A KKA-ból a gázfűtésre nyújtott támogatások
A gázfűtésre nyújtott

támogatások (Ft)
A levegőtisztasági kiadások %-ában

1995 142 485 000 16,24%
1996 590 874 000 9,79%
1997 921 883 987 17,49%
1998 2 691 459 0,99%

Forrás: KöM

Kérdéses ezen befektetések hatékonysága a környezetvédelem terén. Elvileg kevesebb
veszélyes anyag kerül a légkörbe a gáz tüzelőanyag használatával, azonban a rendszer
kiépítésének járulékos kárai (szociális-társadalmi problémák, a terület adottságaira nem
figyelő fejlesztés) nagyobbak lehetnek, mint az elért eredmények55. A földgázárak
mesterségesen alacsony szinten tartása félretájékoztatja a fogyasztókat, és rontja az alternatív
fűtési módok versenyképességét.

                                                
55 A földgázhálózat bővítése ugyanakkor helyenként olcsó helyi energiaforrásokat szorít ki. Több helyen is, ahol bevezették a
földgázt, a mezőgazdasági szerves hulladékot (pl. kukoricaszárat) felégetik a földeken. Ugyanezeket az anyagokat korábban
fűtés, ill. főzés céljából tüzelték el.
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A helyi önkormányzatok által felhasználható központi előirányzatok között szerepel a
lakossági közműfejlesztés támogatása, amely magába foglalja a villamos hálózat és a
gázelosztó vezetékhálózatot érintő fejlesztések finanszírozását is.

Az energiaszektor fejlesztési igénye 2000-2006 között a Gazdasági Minisztérium becslése
szerint 1026,2-1188,2 Mrd Forint (26. táblázat). A minisztérium véleménye szerint a
beruházások döntő többségét a vállalati szféra fogja végrehajtani, a költségvetés csak a szén-
és uránbányászati kiadások érintik.

26. táblázat  Az energetikai fejlesztések becsült, évenkénti költsége az 1999-2006.
Évek között

Megnevezés/évek 1999. 2000. 2001. 2002. 2003-2006. összesen
Szénbánya bezárásokkal
kapcsolatos költségek

5,2 5,9 5,4 4,0 6,5 27

Uránbánya bezárás 4,6 5,7 4,7 5,0 - 20
Villamosenergia-szállító
hálózat

3,0 3,5 3,5 3,5 19,5 33

Paksi atomerőmű
biztonságának növelése

10 10 10 14 74 118

Kőolaj feldolgozás és
kereskedelem

15-20 16-21 17-22 20-25 112-132 180-220

Szénhidrogén bányászat;
földgáz szállítás és tárolás

21-26 22-27 23-30 26-34 138-163 230-280

Erőműépítés 30-35 50-55 55-65 55-65 260-300 450-520
Energiaelosztó hálózatok
fejlesztése

5-8 5,5-8,5 6-11 7-11 38,5-63,5 62-102

Összesen 93,8-11,8 118,6-136,6 124,6-151,6 134,5-161,5 648,5-738,5 1120-1320
Ebből: környezetvédelem 15 20 30 40 145 250
A helyi önkormányzati és a lakossági szektorban – a táblázatban figyelembe nem vett – energiatakarékossági
célokat szolgáló beruházások becsült összköltsége
Távhőrendszer
rekonstrukciója

5-7 8-10 10-12 12-15 45-56 80-100

Épületkorszerűsítés
energetikai vonzata

2-3 2-3 3-5 56 28-33 30-50

Egyéb programok 1-1,5 1-1,5 1,5-2 1,5-2 10-13 15-20
Forrás: Gazdasági Minisztérium 1999

2.4.3 Liberalizáció az energiapiacon és várható környezeti hatásai
Az utóbbi másfél évtizedben a világ számos országában kezdtek hozzá az energiaszektor
átalakításához. Reformra került sor az Egyesült Államokban, Ausztráliában, és Európában is.
Ezek a reformok a nemzetgazdaságok versenyképességének javítása érdekében születtek.
Azon az elgondoláson alapultak, hogy az energiaszektor olyan alapvető iparág, amelynek
termékét a gazdaság minden területén használják, és épp ezért az energia szektor
hatékonyságának javítására van szükség. A hatékonysági kényszert a verseny
megteremtésével kívánják elérni. A verseny fokozódásától várják az energiaárak csökkenését
is, amely elvileg növelheti a vállalkozási szféra versenyképességét és a háztarások jólétét.

Az Európa Parlament és Tanács 1996. december 19-én elfogadta a 96/92/EC számú irányelvet
az „Egységes szabályozás a belső (EU) villamos energia piac számára”, amely a fokozatos
árampiaci liberalizációt írja elő a tagállamoknak. Magyarországon is elindult a liberalizáció
stratégiájának kidolgozása, a kerettörvény létrehozása (ld. VET56).

                                                
56 1994. évi XLVIII. törvény a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról, egységes szerkezetben az egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelettel
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1998 július 11-én hirdette ki az EU a gázdirektívát (98/30/EK „Egységes szabályozás a belső
földgáz-piac számára”) A gázipar liberalizációját előíró direktíva ugyanazt a célt szolgálja,
mint a villamos energia direktíva, a verseny kiszélesítésével kíván hatékonyságjavulást elérni.
A liberalizációpártiak számos környezetvédelmi érvet is felsorakoztatnak a liberalizáció
mellett:
•  A szektor hatékonyságának javulása erőforrás- és energiatakarékosabb gazdálkodást is

jelent, mivel a verseny arra kényszeríti az áramtermelőket, hogy a termelési költségeiket a
fejlettebb (és talán környezetbarátabb) technológiák bevezetése révén csökkentsék.

•  Lehetőségük lesz a fogyasztóknak megválasztani milyen forrásból származó energiát
használnak. Az energia öko-cimkézése lehetővé teheti a környezettudatos vásárlók
számára a választást.

•  A szektor szereplői a tevékenységük teljes költségével szembesülnek, és nem kapnak
támogatást a hatósági árszabályozáson keresztül. Emellett a megfelelő környezetpolitika
rákényszerítheti az energiatermelőket az externális költségeik beépítésére a piaci árba.

•  A kereszttámogatások jobban leépülhetnek, azaz egyik fogyasztói csoport sem fizeti a
másik „pazarlását”.

A fenti megállapításokat kritikával kell azonban fogadni, mert az elvárások maradéktalan
teljesüléséhez jól működő, sokszereplős versenypiac szükséges. A villamos energia iparon
belül a jelenlegi technológiai feltételek mellett találhatók természetes monopóliumot jelentő
tevékenységek (szállítás, rendszerirányítás), amelyekkel kapcsolatban piaci verseny nem
képzelhető el. Az EU-beli elektromos társaságoknak a deregulációra adott válasza eddig- úgy
tűnik- elsődlegesen fúziókhoz, felvásárlásokhoz vezet, a koncentráció szintje nőni fog57. Ezt
azonban körültekintő versenyszabályozással meg lehet előzni.

Hogyan történik a piacnyitás hazánkban? A jelenlegi működési modellben még nincs verseny.
A privatizáció csökkentette az állam beavatkozási lehetőségeit a szektorban ezzel
párhuzamosan azonban nem teremtődtek meg a verseny feltételei. A piacnyitás a jelenlegi
struktúra jelentős átalakítását követeli meg. Ennek érdekében a következő feladatok adódnak:
•  A piaci torzítások megakadályozásának érdekében a különböző tevékenységeket el kell

különíteni egymástól (tulajdonosi, vagy számviteli szétválasztással) A jelenlegi
rendszerben a vezetékes vállalkozások (MVM Rt. és a 6 áramszolgáltató) mindegyike
saját maga irányítja és üzemelteti a hálózatát és ezen hálózat igénybevételével folytat
villamosenergia-kereskedelmet. A jelenlegi rendszer sem tevékenységben sem
árrendszerben nem különíti el ezeket a funkciókat. A 2002-ig bevezetésre kerülő üzleti
modellben az MVM Rt.-nél a termelési, szállítási rendszerirányítási és szolgáltatási
funkciók számviteli és irányítási szétválasztására kerül sor. A tulajdonosi szétválasztást a
kormányzat jelenleg nem tervezi. A nagyfeszültségű hálózatokon és a regionális
elosztóhálózatokon lehetővé kell tenni a diszkrimináció mentes hozzáférést.

•  A piacnyitás megkívánja a nagykereskedelmi és importmonopólium megszüntetését is. A
jelenleg tervezett modell szerint kettős piac fog működni. A piac liberalizált
szegmenséhez tartozó fogyasztók (feljogosított fogyasztók) esetén szabad hozzáféréses
modell fog működni szabályozott hálózat-hozzáférési díjakkal, központilag meghatározott
szállítási tarifákon keresztül érvényesül a hatósági árszabályozás. A nem fel jogosított,
közüzemi fogyasztók vonatkozásában tovább működik a közszolgáltatási modell.

Milyen hatásai lehetnek a liberalizációnak? Európa több országában (Dánia, Németország,
Hollandia, Spanyolország, Egyesült Királyság, Svédország és Finnország) már lezajlott a
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dereguláció a villamos energia szektorban. Az árampiac átalakításának következményeire
csak ezen országok kevés tapasztalatai alapján következtethetünk. Az árak vonatkozásában a
liberalizációtól az árak jelentős csökkenését várják, azonban az eddigi tapasztalatok alapján
nem egyértelmű az árak csökkenése. Angliában és Walesben a 1990-es évek elején inkább az
árak emelkedése volt megfigyelhető, később azonban itt is visszaesett a villamos energia ára.
A csökkenés azonban nem egyértelműen a szektor deregulációjával magyarázható, hanem
számos tényező együttes hatásának az eredménye (nemzetközi fűtőanyagárak csökkenése, a
szénre és az atomenergiára vonatkozó keresztszubvenciók megszüntetése stb.). A
villamosenergia-piac koncentrált piac lévén az erőfölénnyel való visszaélés esélye nagy, a
szektor kisebb mértékű szabályozása teret engedhet a szereplők összejátszásának, és így nem
teljesül maradéktalanul a monopóliumok leépítésének elvárása. Az Egyesült Királyság
tapasztalatai alapján az állapítható meg, hogy az árak alakulásában az áramtőzsde mellett a
szektor szereplőinek (egyébként illegális, de nehezen leleplezhető) összejátszása is szerepet
kap.

Felvetődik a kérdés, hogy a liberalizáció a támogatások leépítését eredményezi-e? Továbbá:
az energiaszektor környezeti szempontból korszerűtlen technológiájú vállalatainak implicit
támogatása leépül-e? A versenypiacon a következő szerződésformák képzelhetők el. Az eddig
jellemző hosszútávú áramvásárlási szerződéseket idővel valószínűleg felváltják a
versenypiacokra jellemző szerződési módozatok. Ezek rövidebb időtávúak, nem biztosítják
hosszú távra egy hatékonytalan energiatermelő vállalat létét. Az árszabályozás leépülése a
költségek minél alacsonyabb szinten tartására ösztönzi a szektor szereplőit. Ez azonban olyan
negatív következményekkel járhat, hogy a jelenleg drágább, hatékonytalanabb megújuló
erőforrások használatát, az ezen a területen folytatott k+f tevékenységet visszavetheti. Ha
tehát a deregulációval párhuzamosan a megújuló erőforrások nem részesülnek pozitív
diszkriminációban, ezek használata csökkenhet.

Az előzőekben arra a következtetésre jutottunk, hogy az árszabályozás elismeri az
energiatermelők energia előállításához kapcsolódó költségeit (a környezetvédelmi bírságot is)
és az erőművek számára a hosszú távú szerződések megteremtik a biztos piacot.
Magyarország önmagában túl kicsi a versenypiac önálló működtetéséhez, ez csak az EU
tagországokkal, vagy a szomszédos országokkal közösen valósítható meg. Ugyanakkor az
ország földrajzilag előnyös helyzetű ahhoz, hogy az energiatranzit hasznából részesedjen.
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2.5 A vámrendszer és egyéb kereskedelmet korlátozó intézkedések környezeti
szempontú újragondolása a WTO és EU keretein belül

Az Európai Unióhoz való csatlakozás követelményei közé tartozik a vámrendszerünk
megfelelő átalakítása. Emellett hazánk tagja a WTO-nak, a GATT utódjának is. Ez a két tény
nagyban behatárolja mozgásterünket a vámrendszerünk alakításában, és egyéb kereskedelem
korlátozó eszközök alkalmazásában, és ezek az elvárások fontos szempontot játszottak az
elmúlt években a vámrendszer átalakításában. A hazánk által beszedett vám összege az
importált termékek értékének kb. 1,86%-a volt 1999-ben58. Ez az érték az utóbbi években
jelentősen csökkent, 1994-ben még 11,11% volt59. A vámbevétel/import arány ilyen
nagymérvű csökkenése a GATT-hoz való csatlakozásunkkal is, de főleg az EU csatlakozási
elvárásaival hozható összefüggésbe. Bár jelenleg a vámtételek átlagosan elég alacsonyak, így
gazdasági és egyéb célú szabályozási szerepük más eszközökéhez képest (különösen az
adókra gondolunk) jóval kisebb, azért szerepük mégsem teljesen elhanyagolható. Bizonyos
termékek vámtételei elég magasan vannak meghatározva. Ez főleg az agrártermékek esetében
jellemző, ahol magas vámok maghatározására a hazai termelők védelme miatt került sor, de
máshol is találhatunk viszonylag magas vámtételeket. Ilyen például a használt (4 évesnél
idősebb) katalizátor nélküli személygépkocsik esete, ahol a vámtétel mértéke 48%. Ezért
néhány termék importját jelentősen befolyásolják a vámok, habár átlagosan a vámtételek
alacsonynak mondhatók.

2.5.1 Vámok

A vámrendszer lehetséges reformja, változtatása tekintetében az EU szabályai a
meghatározóak jelenleg hazánk számára, ezért az alábbiakban áttekintjük, hogy mik az EU
elvárásai, és ezek alapján milyen intézkedések elképzelhetőek a vámrendszer keretein belül a
környezet védelme érdekében.
Az EU-ban a tagok közötti kereskedelemben nem vetnek ki vámokat, és hazánknak is le kell
majd építenie a tervezett csatlakozás miatt az EU importra kivetett vámtarifákat, és a nem EU
tagországokkal szemben alkalmazott tarifákat az EU országokkal közösen kell majd alakítani.
Az EC Treaty szól a vámmal egyenértékű nem-vám rendelkezések tilalmáról is. Ilyen például
minden olyan adó, amely egy terméknek a határon való átlépéséhez kötött, vagy az olyan adó
amely csak a külföldi termékeket terheli, valamint bizonyos feltételek mellett az olyan
díjrendszer, ahol a beszedett díjakat támogatások formájában visszatérítik a hazai termelőknek
olyan módon, hogy az részben vagy egészben fedezi a díjjal kapcsolatos költségeiket60. A
magyar vámrendszer átalakításában már tettünk lépéseket, a vámtételek már említett drámai
csökkentésén túl. 1996 óta a vámrendszer a korábbi magyar vámrendszerben használatos
nómenklatúra és az EU által használt nómenklatúra kombinációja. Az EUROSTAT évente
meghatározza és megjelenteti az EU 8 nomenklatúrás termékcsoportosítását, és Magyarország
már most is az így meghatározott a nomenklatúrát figyeli és követi, bár az altételek
meghatározásában még bizonyos szabadságot élvez. A magyar vámtételek ma 8 helyi értéken
azonosak az EU tagországok által használt nómenklatúrával, de ezen túl még használ egyedi
magyar altételeket is. Ezek a lehetőségek azonban az EU csatlakozáskor szűkülni fognak
majd, és a nemzeti érdekeltséget tükröző vámkontingensek meghatározására is kevesebb
lehetőség lesz, mint most. Mivel tehát a vámrendszer alakulásának szükséges jövőbeli iránya

                                                
58 Ajánlások az 1999 éves állami költségvetési törvényjavaslathoz és a 2000 évi költségvetési koncepcióhoz (Levegő
Munkacsoport-KKDSZ), 33.o.
59 ugyanott
60 Environmental Taxes and Charges in the Single Market. Communication from the Commission. COM (97) 9
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adott, a vámrendszer átfogó, környezetvédelmi szempontú reformja már nem ésszerű. Ennek
az a következménye, hogy a környezetvédelmi érdek érvényesítése a vámtételek
differenciálásán keresztül általában nem lehetséges.61 Egyébként sem az EU, sem a magyar
nomenklatúrára nem jellemző általában a környezetvédelmi szempont szem előtt tartása,
vagyis nem jellemző a termékcsoportokon belül környezetvédelmi szempontok szerinti
megkülönböztetés.
Felvetődik tehát a kérdés, hogy a környezetvédelmi érdeket miképpen lehet a vámrendszerben
figyelembe venni.
Általában, amennyiben nincs egy országgal szemben ilyen sok külső elvárás, a
környezetvédelmi szempont érvényesíthető vámtarifák megfelelő mértékű meghatározásával.
Magasabb vám meghatározása ajánlott olyan termékek esetében, ahol a termék maga
szennyez használata során, vagy hulladékként való lerakása jelent problémát. Ez megnehezíti
azt is, hogy a hivatalosan termékként behozott szállítmányt valójában hulladéklerakás céljából
hozzák be. Ha csupán a környezetvédelmi szempontot vesszük figyelembe, nem ajánlott az
olyan termékekre magas vámtételek megszabása, amelyek termelése okoz
környezetszennyezést, mivel ekkor a környezetvédelmi szempont inkább azt diktálja, hogy
ezeket a termékeket más országokból importáljuk. Bizonyos esetekben többféle szempont
ütközik, és ekkor csak egy részletesebb helyzetfelmérés és hatásvizsgálat döntheti el, hogy mi
a legmegfelelőbb intézkedés. A hulladékpapír behozatalra például magas vámot lehetne
kivetni, ha a hazai hulladékpapír gyűjtését szeretnénk ösztönözni. Ugyanakkor lehet, hogy
egy ilyen intézkedés a kívánt hatás helyett az új papír gyártásának növekedésével járhatna.
Még inkább komplikálja a problémát, ha figyelembe vesszük, hogy a fák ültetését elméletileg
ösztönözheti a papíripar kereslete, és a kereslet csökkentése a faültetés csökkenéséhez, esetleg
a területek más hasznosításához is vezethet. Ilyen esetekben a körülmények igen pontos
ismerete szükséges a megfelelő intézkedések meghozatala érdekében.
A behozott termékeket érdemes megkülönböztetni aszerint is, hogy azok használtak-e, mivel a
rövidebb élettartam miatt gyorsabban használódnak el a termékek és azonos időtartam alatt
összességében több hulladék keletkezik. Ilyen megkülönböztetés használatos hazánkban
például a személygépkocsik esetében, ahol a négy évesnél idősebb személygépkocsikra
kivetett vámtétel 30%-kal magasabb, mint az új autóké. Szintén érdemes megkülönböztetni a
termékeket aszerint, hogy használatuk során mennyire szennyeznek. A hazai vámrendszerben
5%-kal magasabb vámot vetnek ki a katalizátor nélküli személygépkocsikra, és máshol is
elképzelhető a szennyező és nem szennyező termékek hasonló jellegű megkülönböztetése.
A vámok emelése ösztönözheti a környezetre ártalmas termékek importjának csökkenését, de
a hazai környezetkímélő termék iparának ösztönzéséhez további intézkedésekre lehet szükség.
Elképzelhető lehet bizonyos esetekben a beszedett vámok felhasználása ennek a támogatására.

A hazai vámrendszerben mindezen intézkedések meghozatalára nincs lehetőség, az EU
csatlakozási elvárásai ezt nem engedik meg. A hazai vámrendszerben a környezetvédelmi
érdek, amennyiben érvényesül, általában nem az alap vámtételek meghatározásában
érvényesül, hanem az évente meghirdetésre kerülő vámalkalmazásokban szereplő
vámmérséklésekben. A vámsemlegesítés lehetséges formái: a vámkontingens (értékben vagy
mennyiségben meghatározva), a vámfelfüggesztés és a felhasználási célhoz kötött
vámtételcsökkentés (engedélyjegy).
A vámtarifa adott évi alkalmazásáról szóló PM-GM közös rendeletekben kerülnek
meghatározásra a különböző vámkönnyítések. Ezek a gyakorlatban elsősorban iparvédelmi
szempontok alapján kerülnek meghatározásra, azonban a vámtételek környezetvédelmi
indokú csökkentésére a vámtételekről szóló 1995 évi CI törvény lehetőséget teremt, végleges
                                                
61 Erre a szabályra kivétel például az új és használt autók megkülönböztetése az EU rendszer nyomán, valamint magyar
eredetű jellemzője a vámrendszernek, hogy megkülönbözteti a katalizátoros és katalizátor nélküli autókat.
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csökkentés formájában, és átmenetileg is. A vámtételek átmeneti (egy adott évre
meghatározott) csökkentéséről rendelkezik a gazdasági miniszter és a pénzügyminiszter közös
rendelete, amely mind egyedi, mind általános formában vámkönnyítést adhat, olyan
termékekre vonatkozóan is amelyek a környezetvédelem érdekeit szolgálják. A vámtarifa
módosítását, illetve a vámtételektől történő átmeneti eltérést érintő kérdések vizsgálatát a
Vámtarifa Bizottság végzi. A Vámtarifa Bizottság vizsgálatát hivatalból vagy kérelemre
végzi. A Vámtarifa Bizottsághoz kérelemmel bárki fordulhat. A kérelmet a termelés,
forgalmazás vagy felhasználás szempontjából érintett minisztériumon, országos hatáskörû
szerven, köztestületen vagy érdekképviseleti szerven keresztül is be lehet nyújtani. Mivel
azonban a Vámtarifa Bizottságban az állandó szavazati joggal rendelkező tagok között nem
szerepelnek környezetvédelmi érdeket képviselő szervek képviselői, a környezetvédelmi
érdek érvényesítése a kívánatosnál nehézkesebb. A gyakorlatban is bizonyos esetekben
környezetvédelmi szempontok is vezérlik az iparvédelmi szempontok mellett a vámtarifa
bizottságot. Az egyértelműen környezetvédelmi szempontokkal kapcsolatba hozható
engedmények a 2000-re vonatkozó vámalkalmazásról szóló rendeletben a katalizátorok
esetében a vámfelfüggesztés és a kikészített bőr gyártásának vámkontingense.

Vámengedmények útján a környezetvédelmi érdek érvényesítésének hátránya, hogy nyilván
nem eredményezhet a költségvetés számára plusz bevételt, hanem a bevételtől való eleséssel
jár. Azonban a WTO szabályozás szempontjából is, és az EU csatlakozás szempontjából is
nagyobb mozgásteret biztosít, mint a környezetet terhelő termékek importvámjának emelése,
és ösztönző hatása ez utóbbiéval hasonló. Gyakran a környezetvédelmi és iparpolitikai érdek
egybe is eshet, amennyiben pl. a környezetet szennyező termelési technológiájú termelés
itthon nem jellemző, viszont a termelési folyamat eredményeképpen létrejövő termék további
feldolgozására hazai ipar telepszik (pl. bőrcserzés). Vannak olyan bőrök, amelyeket itthon
nem készítenek elő, és ezért a külföldi import nem versenyzik a hazai bőrökkel, azonban
általában nem ez a helyzet áll fenn, és ezért a hazai bőrcserzők gazdasági érdekeit sérti a
vámkontingens. Azonban a cipőiparnak egyértelműen érdekében áll, hogy olcsó és kellő
mennyiségű alapanyaghoz tudjanak jutni.
Bizonyos esetekben nincs megfelelő kínálat itthon megfelelően magas szintű technológiát
képviselő berendezésekből, és ezek importját támogatják a vámkedvezmények. Ilyen például
az orvosi műszerek vámkontingense, de hasonló engedményeket lehetne tenni olyan
esetekben, amelyeknél a magasabb gyártási technológia egyben magasabb szintű
környezetvédelmi előírásoknak tesz eleget, és itthon nincs gyártója.
A használt és új termékek megkülönböztetése ajánlott az olyan termékek esetében, amelyek
nagy mennyiségű, nehezen lebomló hulladékká válnak, és amelyet itthon is gyártanak. Ekkor
a használt termékek importjának korlátozása ajánlott. Kvótával történő szabályozásra példa a
magyar jogban a használt gumiabroncs importjára vonatkozó kvóta a termékdíj törvényben, és
ez az utóbbi évek tapasztalatai alapján ítélve hatásos eszköznek bizonyult.

Amint látható, a vámrendszer reformja tekintetében nincs sok mozgásterünk. Vannak azonban
egyéb intézkedések is, amelyekkel a kereskedelem befolyásolható, amelyek használata elvileg
szóba jöhet. Most ezek, és az ezekkel kapcsolatos EU és WTO elvárások áttekintésére
kerítünk sort.

A WTO szerint a kereskedelemi korlátoknak két csoportja van, egyrészt a tarifák másrészt a
nem tarifa jellegű kereskedelmi korlátok (ez utóbbiak például a kvóták, vámeljárás szabályai)
valamint a kereskedelemhez közvetlenül nem kapcsolódó, hazai szabályozás, amely azonban
a kereskedelmet befolyásolja (pl. bizonyos belföldi adók és támogatások, állami beszerzéssel
kapcsolatos előírások). Itt a belföldi támogatások és a termékadók kérdését csak röviden
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tárgyaljuk, mert a támogatások rendszerének reformjáról az 2.4 Fejezetben bővebben is szó
esik.

A szabadkereskedelemből származó előnyök realizálása céljából létrehozott WTO a
kereskedelmi korlátok minél szélesebb eltörlését támogatja, nyilván amennyire ezt tagjai is
engedik. A WTO legfontosabb elve a diszkrimináció mentesség (non-discrimination), amely
megköveteli, hogy a (WTO tag) kereskedelmi partner ne részesüljön hátrányosan
megkülönböztető elbánásban, egyrészt a többi kereskedelmi partnerhez képest, másrészt a
hazai termelőkhöz képest sem. A WTO általános elvei közé tartozik tehát a nemzeti elbánás
elve (amelyet a GATT III Cikkely fogalmaz meg), amely azt követeli meg a tagországoktól,
hogy a külföldi termékek és személyek a hazaiakkal megegyező elbánásban részesüljenek. A
legnagyobb kedvezmény elve (most favoured nation) (a GATT I Cikkelyének
megfogalmazásában) azt jelenti, hogy minden WTO tagország olyan bánásmódban kell, hogy
részesüljön, mint a legnagyobb kedvezményben részesített ország. A
diszkriminációmentesség elve azt is megkívánja, hogy a GATT tagjaival szembeni elbánás
sem nyelvezetben, sem ténylegesen nem lehet negatív módon megkülönböztető jellegű. Azt
tehát, hogy egy rendelkezés ellentmond-e a GATT elveinek, nem lehet csak az adott
rendelkezést vizsgálva eldönteni, hanem szükséges hozzá az egyéb körülmények, a
rendelkezés szélesebb kontextusának vizsgálata is.
A WTO általános elveinek érvényesítésétől bizonyos esetekben az importáló országok
mentesülhetnek, eltérhetnek.  A WTO szabályai számos helyen62 említenek megengedhető
kereskedelemkorlátozó intézkedéseket, amennyiben azok célja a környezet védelme.
A WTO szabályai maghatározzák az egyes kereskedelemkorlátozó intézkedések
alkalmazásának pontosabb feltételeit, körülményeit is. Általában azt mondhatjuk, hogy a
termékhez (és nem termelési folyamathoz) kapcsolódó korlátozásokat preferálja, másrészt a
multilaterális megoldásokat előnyben részesíti. Mivel az egyes kereskedelemkorlátozó
intézkedéseket egyes termékfajtánként szokták meghatározni, fontos szerepe van a "hasonló
termék" vagy "azonos termék" definíciójának is, mivel ezeken a termékcsoportokon belül
nem megengedett a megkülönböztetés, vagy diszkrimináció.
Az EU követelményeinek is meg kell, hogy feleljünk, azonban az EU és WTO elvárásai nem
esnek egybe. Az EU-nak például más a „hasonló termék” definíciója, mely szerint hasonló
termékek azok, amelyek hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, és a fogyasztó szemszögéből
nézve ugyanazokat a szükségleteket elégítik ki63. Ez a definíció a WTO definíciójánál
szubjektívebb, mert tartalmazza a fogyasztók szemszögének elemét is.

2.5.2 Adók és a nemzetközi kereskedelem

A határon történő kiegyenlítő intézkedést a WTO szabályozás engedélyezi, ha
környezetvédelmi adók és díjak  és nem a szabványok különbsége a versenyelőny forrása. A
WTO lehetőséget nyújt a határon a környezetvédelmi adók és díjak kiegyenlítésére, vagyis
egy fogyasztáshoz kapcsolódó környezetvédelmi adót fizető vállalat, amennyiben a terméket
exportálja, az adót visszaigényelheti. Egy olyan országba exportáló vállalat pedig, amelyben a
hazai termelők magasabb környezetvédelmi adót fizetnek, számíthat rá, hogy a határon
kiegyenlítő vámot kell fizetnie. A WTO azonban nem engedi a kiegyenlítő vámok
alkalmazását olyan adók esetében, amelyeket a termelési folyamatra, vagy termelési inputokra

                                                
62 pl. Agreement on Agriculture, Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, Agreement on Technical Barriers to
Trade, Preamble to the Marrakesh Agreement, Uruguay Round Final Act, TRIPS, Services Agreement, GATT XX. Cikkely,
Commission on Trade and the Environment (CTE) jelentés, GATS Cikkely XIV (b), WTO Secretary’s Trade and
Environment Report.
63 Environmental Taxes and Charges in the Single Market COM (97) 9, 8.o.
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vetnek ki, és nem termékre. Kivételnek számít, hogy az Agreement on Subsidies Annex 1 és 2
megengedte, olyan energiahordozó inputokra kivetett adókat is vissza lehessen téríteni az
exportra szánt termékek esetében, amelyeket a termelés során használnak, de nem válnak a
termék részévé, anélkül, hogy ezt exporttámogatásnak tekintenék. Azonban nem engedélyezi,
hogy az importált termékre utólag kivesse az importáló ország az energia adót, vagyis azok az
országok továbbra is versenyelőnyt élvezh(et)nek, amelyekben ezek az adók alacsonyak, vagy
nem is léteznek, (bár a közgazdászok közül is többen vitatják a környezetvédelmi adók
hátrányosan érintik azokat a vállalatokat, amelyekre ilyen adókat kivetnek, mert innovációs
serkentő hatásuk hosszú távon ezt a hatást túlkompenzálhatja).

A kiegyenlítő intézkedésekre vonatkozó WTO elvárások alapján egy olyan adórendszer
előnyös a hazai termelők versenyképessége szempontjából, amely nem sújtja hátrányosan a
hazai termelőket a nemzetközi piacon. Ez azt jelenti, hogy olyan adók kivetése ajánlott,
amelyek esetében az importált termékekre kivethető kiegyenlítő intézkedés, és amely adók
visszaigénylését a határon engedélyezi a WTO, amennyiben exportra történik a termelés.
Ilyenek a termékre kivetett adók. Az olyan adófajtákat, amelyeket például a termék
forgalombahozatalakor vetnek ki, az importált és hazai gyártású termékre egyformán kivetik,
ezért további kiegyenlítő vám kivetése szükségtelen. A hazánkban alkalmazott
környezetvédelmi szempontú, termékekre kivetett adófajta egyetlen képviselője a termékdíj,
amit importált termék esetén az importőrnek kell megfizetni az áru behozatalakor, tehát
további kiegyenlítő vám kivetése nem szükséges.

A termelés során az inputokra kivetett adók közül az energiaadók a termék exportja esetén a
határon visszaigényelhetők, de importált termékre nem vethetők ki. Nyilván nem lehet
azonban minden környezetvédelmi célt elérni termékekre kivetett adókkal, mert ez nem teszi
lehetővé a környezetszennyező és környezetbarát technológiával gyártott termék
megkülönböztetését. Itt ellentmondásba kerül a hazai ipar versenyképességének kérdése a
környezetvédelmi követelményekkel. Mindenesetre hazánkban a termékekre kivetett adók
körének bővítése környezetvédelmi szempontból is indokolt lehet (a termékdíjjal kapcsolatos,
eddig nem mindig pozitív tapasztalatok ellenére is), és ez a fajta környezetvédelmi adó a hazai
termékek versenyképességét sem befolyásolja hátrányosan. A termékdíjakkal kapcsolatban
bővebben ld. 3.3 Fejezet.

2.5.3 Támogatások és a nemzetközi kereskedelem

A támogatások szoros összefüggésben vannak a már említett határon történő kiegyenlítés
témakörével. A WTO a támogatásokat három csoportba sorolja: tiltott, felróható és nem
felróható támogatásokat ismer. A felróható támogatások azok, amelyekkel szemben
kiegyenlítő vámot lehet kivetni. A környezetvédelmi indokú támogatásokról esik szó a
támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló megállapodásban, és a mezőgazdasági
megállapodásban.
A Mezőgazdasági megállapodásban szerepel, hogy bizonyos hazai támogató intézkedéseket,
amelyek minimális hatással vannak a kereskedelemre nem felróhatónak minősít, ami azt
jelenti, hogy nem vonhatnak maguk után más országok részéről olyan ellenintézkedéseket
mint a kiegyenlítő vámok kivetése. Az ilyen nem felróható mezőgazdasági támogatások
között szerepelnek a környezetvédelmi programok keretében történő kiadások is.64

                                                
64 mezőgazdasági termék/termelés esetén: A belső támogatási intézkedéseknek, annak az alapvető követelménynek kell
megfelelniük, hogy nincs vagy legfeljebb csak minimális torzító hatásuk van a kereskedelemre és termelésre. Ennek
megfelelően, a kérdéses támogatás olyan államilag finanszírozott kormányzati program része (beleértve az állami
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A GATT Agreement on Subsisies and Countervailing Measures (Támogatások és kiegyenlítő
intézkedésekről szóló megállapodás) XXX Cikkely 8.2 (c) pontja megengedi (nem
felróhatónak minősíti) a beruházás költségének legfeljebb 20%-áig terjedő egyszeri
környezetvédelmi támogatást, anélkül, hogy a vállalat termékeire kiegyenlítő vámot lehetne
kivetni, az olyan beruházások esetében, amikor a beruházás a gyártási költségeket nem
csökkenti, és egy új környezetvédelmi előírás betartását segíti elő, és feltétele továbbá, hogy
az állami támogatásnak közvetlenül kapcsolódnak és arányosak a beruházás által elérhető
környezeti minőség javulásával, és a támogatás nem tartalmazza a pótlási vagy fenntartási
költségek fedezetét.

2.5.4 Minőségi előírások és ökocímkék

2.5.4.1 Környezetvédelmi szabványok

A környezetvédelmi szabványok esetében az EU-nak csak bizonyos esetben vannak közös
szabványaik (pl. genetikailag módosított élelmiszerek esetén), azonban általában a
tagországoknak elég nagy mozgásterük van saját szabványainak meghatározásában.
A GATT XX. Cikkely General Exceptions tartalmazza az általános kivételeket, amelyek
bizonyos esetekben engedélyezik, hogy az egyes országok kereskedelempolitikájukban
eltérjenek a GATT általános elveitől. A ’Megállapodás az állat- és növény-egészségügyi
intézkedések alkalmazásáról’ (Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures) a GATT
XX Cikkelyének Uruguayi forduló során módosított és kibővített változata. A szövegben két
pont található, amely kapcsolatos a környezetvédelemmel. A GATT XX Cikkely (b)-ja pont
engedélyezi az általános elvektől való eltérést, amennyiben az „szükséges az emberi, állati,
vagy növényi élet vagy egészség védelme érdekében”. A GATT XX Cikkely (g) pontja
kimondja, hogy kivételt lehet tenni az általános elvek alól, amennyiben azt a kimeríthető
természeti erőforrások védelme indokolja65, ha ilyen intézkedések hatályban vannak a hazai
termelés vagy fogyasztás korlátozását illetően is, vagyis amennyiben nem diszkrimináló
módon történik a környezetvédelmi érdek érvényesítése. Bár ezek az általános kivételt
engedélyező paragrafusok eredeti megfogalmazásukban a környezetet nem említik név
szerint, csak az emberi és állati egészséget, a GATT fellebezésekkel foglalkozó testülete az
Amerikai Egyesült Államok rák importjával foglalkozó jelentésében66 megfogalmazza, hogy
ezeket a kivételt engedélyező paragrafusokat a mindenkori környezetvédelmi problémák,
érdekek fényében kell olvasni és értelmezni. A GATT XX Cikkelyének b) pontjának
értelmezése szerint a „szükséges” szó azt jelenti, hogy az összes szóba jöhető eszköz közül

                                                                                                                                                        
bevételekről történő lemondást), amely nem tartalmaz a fogyasztóktól származó közvetlen jövedelemátcsoportosítást, a
termelő számára nem eredményez ártámogatást; továbbá bizonyos feltételek mellett
a) kutatás, beleértve a környezetvédelmi programmal kapcsolatos kutatást;
g) infrastrukturális szolgáltatások, beleértve a környezetvédelmi programokkal összefüggő infrastrukturális létesítményeket.
valamint
Környezetvédelmi programok részét képező kifizetések
a) Az ilyen kifizetésekre való jogosultságot a környezet védelmét vagy megőrzését célzó és világosan meghatározott
kormányzati program részeként kell megállapítani és a kormányprogramban szereplő speciális feltételek teljesítésétől kell
függővé tenni, beleértve a termelési módszerekre vagy inputokra vonatkozó feltételeket.
b) A kifizetések összegét a kormányzati program teljesítésével kapcsolatban felmerülő többletköltségekre vagy
jövedelemkiesésre kell korlátozni.
65 A kimeríthető (exhaustible) természeti erőforrás alatt nem csak a nem megújuló erőforrásokat lehet érteni, hanem az elvben
megújuló, de a gyakorlatban veszélyeztetett megújuló erőforrásokat is. Az amerikai rák disputa (Az United States- Import
prohibition of certain shrimp and shrimp products AB-1998-4 Appellate Body Report) során a fellebbezésekkel foglalkozó
szerv a CITES veszélyeztetett fajokat tartalmazó listájára hivatkozva elfogadta az amerikai fél azon álláspontját, miszerint a
tengeri teknősök bizonyos fajai a kimerülő természeti erőforrások közé tartoznak.
66 United States- Import prohibition of certain shrimp and shrimp products AB-1998-4 Appellate Body Report
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legkevésbé korlátozó eszközt kell alkalmazni az ember és élővilág életének és egészségének
védelmére. Másrészt a GATT előírja, hogy az intézkedéseknek a tudományos ismereteknek
megfelelő mértékűeknek kell lenniük. Ez a kikötés a fejlett, magas környezetvédelmi
előírásokkal rendelkező országok tiltakozását váltotta ki, mert elvben fennáll annak
lehetősége, hogy egy országot sztenderdeinek lazítására szólítanának fel, amennyiben azok
tudományos mércével mérve túlzottan szigorúak. A gyakorlatban azonban nem volt még erre
példa. Arról, hogy az összes ember, állat és növény közül melyek védelme indokolhatja a
kereskedelem korlátozó beavatkozást az importáló ország részéről, ez a bekezdés nem szól, de
előző disputákra (különösen az USA-Mexikó tonhal vitára) hivatkozva általában azt lehet
mondani, hogy a WTO nem engedélyezi, hogy egy importáló ország az azon az ország
területén kívül élő emberek és élővilág védelme érdekében tegye meg kereskedelem korlátozó
intézkedéseit. Ez összefügg azzal az elvvel, miszerint a gyártási folyamat környezetkárosító
voltára hivatkozva sem lehetséges az import korlátozása, mivel a gyártási folyamat egy másik
ország területén történik, és általában ott károsítja a környezetet. Az USA és Mexikó közötti
tonhal disputa során született döntés egyik értelmezése szerint azért született az USA elleni
döntés mert a WTO nem engedélyez a termék gyártása során alkalmazott eljárásra hivatkozva
az általános elvektől való eltérést. Vagyis az emberi, állati és növényi egészséget a
tulajdonságaival veszélyeztető termék importja korlátozható, míg az ezeket veszélyeztető
folyamattal előállított olyan termék, amely önmagában azonban nem veszélyes, nem lehet
tárgya kereskedelemkorlátozó intézkedéseknek. Emellett a korlátozásnak nem szabad
diszkriminatívnak lennie, vagyis csak olyan eszköz jöhet szóba, amely az importált és belföldi
termékekre egyaránt vonatkozik.

A GATT XX. Cikkelyében megfogalmazott, " az emberi, állati, vagy növényi élet vagy
egészség védelme érdekében” az általános szabályok alól hasonló kivételt/mentességet
engedélyeznek a szolgáltatások és szellemi tulajdonjogok kereskedelme esetében is. A
General Agreement on Trade in Services (GATS) XIV Cikkelyében kivétel tehető a
szolgáltatások esetében is, és a Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
27 (2) Cikkely, 5. Szakasz szerint pedig engedélyezett, szintén az ember, állat- és növényvilág
védelme érdekében, hogy a szabadalmasíthatóság alól kizárhatóak legyenek bizonyos
termékek.

Emellett létezhetnek nem csak a termékre, hanem annak csomagolására vonatkozóan is
környezetvédelmi előírások. A Commission on Trade and the Environment (CTE – a WTO
környezetvédelmi tanácsadó testülete) arra az álláspontra helyezkedett, hogy a termékek
csomagolásával kapcsolatos előírások megnehezíthetik a piacra jutást más országok számára,
főleg amennyiben ezek az előírások a hazai tényezőellátottságot veszik figyelembe, ezáltal a
hazai iparnak kedvezve. Ennek ellenére a termékek csomagolásával kapcsolatos
szabványokról szó esik a kereskedelem technikai korlátairól szóló megállapodásban, ilyen
előírások nincsenek tiltva67.

                                                
67 A technikai szabályzatok és szabványok közé sorolhatók a csomagolási, megjelölési és címkézési előírások, valamint a
technikai szabályzatoknak és szabványoknak való megfelelés értékelésére vonatkozó eljárások. A technikai szabályzatok nem
korlátozhatják jobban a kereskedelmet annál, mint ami egy jogos cél eléréséhez szükséges, figyelembe véve azt a kockázatot,
ami ezen cél el nem éréséből adódna. Ilyen jogos célok többek között: nemzetbiztonsági követelmények; megtévesztő
gyakorlat elkerülése; emberi egészség vagy biztonság, állati vagy növényi élet vagy egészség, illetve a környezet védelme.
Ilyen kockázatok felmérésekor a mérlegelés idevágó elemei, többek között: az elérhető tudományos és technikai információk,
kapcsolódó feldolgozási technológiák vagy a termékek szándékolt végfelhasználása. A technikai szabályzat olyan okmány,
amely meghatározza a termék jellemző ismertetőjegyeit vagy vonatkozó feldolgozási eljárásait és gyártási módszereit,
beleértve az alkalmazandó adminisztratív rendelkezéseket, amelyek teljesítése kötelező. Tartalmazhat, vagy kizárólag
foglalkozhat termékre, feldolgozási eljárásra vagy gyártási módszerre alkalmazandó terminológiával, jelképekkel,
csomagolással, jelöléssel vagy címkézéssel. A Szabvány olyan okmány, amelyet egy elismert szervezet fogadott el és amelyet
általános és ismételt használatra jóváhagyott; és amely termékre vagy kapcsolódó feldolgozási eljárásokra és gyártási
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2.5.4.2 Intézkedések az országok közötti környezetvédelmi sztenderdek szigorúsága közötti
különbség által előidézett versenyelőny/hátrány, stb. kiegyenlítésére:

 A környezetvédelmi sztenderdek a technical barriers to trade (technikai jellegű kereskedelmi
korlátok) kategóriába vannak sorolva68. A GATT lehetetlenné teszi azokat az intézkedéseket,
amelyek az alacsony sztenderdekből származó előnyt dömpingellenes magatartással (pl.
dömpingellenes vámmal) próbálnák kiegyenlíteni. Egyes környezetvédők szerint a WTO
ezzel arra ösztönzi az országokat, hogy a versenyelőny elvesztése miatti félelmükben
alacsony szinten tartsák a környezetvédelmi előírásokat69. A környezetvédők az alacsony
környezetvédelmi előírásokat a támogatás egy fajtájának tekintik70, és ökodömping ellenes
vámok bevezetését, és/vagy nemzetközi környezetvédelmi sztenderdek elfogadását javasolják.
Mivel azonban az Uruguay fordulóban a támogatás fogalma olyan módon került
meghatározásra, hogy az a sztenderdek közötti különbségeket nem foglalja magába, a
kiegyenlítő vámok alkalmazása ilyen esetekben kizárt. Az Uruguayi fordulóban elfogadott
meghatározás szerint ugyanis a támogatás pénzügyi hozzájárulást jelent, a források direkt
transzferjét, vagy a források vagy pénzügyi terhek potenciális transzferjét71. Emellett a
szigorú környezetvédelmi szabályozás a tapasztalatok alapján nem jelent egyértelműen
versenyhátrányt, hanem versenyelőny forrása is lehet. A szigorú szabályozás bevezetése
esetén pedig nyújtható bizonyos mértékű támogatás a szabályoknak való könnyebb
megfelelés érdekében.

2.5.4.3 Ökocímkézés

Az ökocímkék rendszerét - amelyek abban különböznek a környezetvédelmi célú
szabványoktól, hogy az utóbbiak kötelező érvényűek, míg az ökocímkék csupán tájékoztató
jellegűek – az egyes tagországok szintén szabadon határozhatják meg, bár létezik közös EU
ökocímke is. Az egyes országok ökocímkézési gyakorlatában közös vonás, hogy ezek
általában termékéletciklus szemléleten alapulnak. Hazánkban jelenleg azok az import
termékek, amelyek elnyerik az ökocímkés minősítést, vámengedményben részesülhetnek.
Bár a CTE elismerte, hogy az ökocímkézés a környezetvédelmi politika fontos és hatásos
eleme lehet, bizonyos fenntartásai voltak az ökocímkézés eszközével szemben. Ennek legfőbb
oka, hogy a CTE szerint az, hogy egy adott országban az ökocímkézés során figyelembe vett
szempontok nem mindig egyeznek meg azokkal a szempontokkal, amelyek egy másik ország
környezetének védelme szempontjából fontosak. Vagyis a különböző környezeti jellemzőkkel
rendelkező országok esetében nem ugyanazok a szempontok szolgálják a környezet védelmét.

                                                                                                                                                        
módszerekre vonatkozó szabályokat, irányelveket vagy jellemző ismertetőjegyeket határoz meg, amelyek teljesítése nem
kötelező. Tartalmazhat, vagy kizárólag foglalkozhat termékre, feldolgozási eljárásra vagy gyártási módszerre alkalmazandó
terminológiával, jelképekkel, csomagolással, jelöléssel vagy címkézéssel.

68 Ide taroznak minden releváns törvény, határozat, szabályozás, elvárás, eljárás, többek között termék szabványok /
kritériumok, folyamat és termelési módszerek, tesztelés, ellenőrzés, engedélyeztetési eljárás, karantén eljárás, including
relevant requirements associated with the transport of animals or plants, or with the materials necessary for their survival
during transport; provisions on relevant statistical methods, sampling procedures and methods of risk assessment; and
packaging and labelling requirements directly related to food safety.

69 Ez a termékek gyártásával kapcsolatos előírásokra igaz csak, mivel a termékekkel kapcsolatos sztenderdek minden ország
által szuverén módon meghatározhatók, és ezzel a környezetszennyező termék importja megakadályozható.
70 Itt arról van szó, amikor egy laza környezetvédelmi szabályozással rendelkező ország pl. kevésbé környezetkímélő
technológiával gyártják, amely olcsóbb a szigorúbb országokban alkalmazott technológiánál, majd ezt a terméket egy
szigorúbb szabályozással rendelkező országba exportálja. Itt versenyelőnye lesz, mert alacsonyabbak voltak a termelési
költségei. Az, amikor egy szigorú sztenderdekkel rendelkező ország a már nála környezetvédelmi szempontból elavult
technológiát megtestesítő berendezést, vagy szennyező terméket exportál egy alacsonyabb sztenderdekkel rendelkező
országba, nincs tiltva.
71 Greening the GATT, 164.o.
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Emellett azok az ökocímkézési gyakorlat, amely életcikluselemzésen alapul, olyan
szempontokat is figyelembe vesz, amelyek nem a termék, hanem a termelési folyamat
jellemzőin alapulnak, ami ellentétes a GATT elveivel. A CTE jelentése szerint további
átgondolást igényel az, hogy az Agreement on Technical Barriers to Trade hogyan kezelje
azokat az ökocímkéket, amelyek nem termék, hanem folyamat alapúak.

2.5.5 Egyéb multilaterális egyetértést megkövetelő megoldások

Ide sorolhatóak például a környezetvédelmi sztenderdek, határértékek harmonizációja, a
környezeti minőség mérésénél alkalmazott technikák, stb. harmonizációja, vagy a
környezetvédelmi szabályozás általános elveivel kapcsolatos harmonizáció. Ezek azonban
nyilván nem egy adott ország számára rendelkezésre álló eszközök, hanem nemzetközi
szinten jelenthetik a továbblépést. A WTO főleg abban az esetben helyezkedik arra az
álláspontra, hogy az adott környezetvédelmi célt multilaterális megegyezés útján kell elérni,
amennyiben határon túllépő vagy globális környezetszennyezési /környezetvédelmi
problémáról van szó. a WTO nem engedélyezi, hogy egy importáló ország az azon az ország
területén kívül élő emberek és élővilág védelme érdekében tegye meg kereskedelem korlátozó
intézkedéseit. Ez akkor is így van, ha például olyan vándorló fajokról van szó, amelyeket az
exportáló ország veszélyeztet, de az importáló ország területén is előfordulnak. Az olyan
megoldás pedig, amely a határon túllépő környezeti hatások  esetében csak egyes országokkal
törekszik a közös megoldásra, míg másokkal szemben egyoldalúan lép fel, diszkriminálónak
minősül72. Ez olykor más nemzetközi egyezményekkel összeütközésbe kerülhet. A CTE arra
az álláspontra helyezkedett, hogy a nemzetközi közjog szerint a GATT és a nemzetközi
környezetvédelmi szerződések esetében a nemzetközi szerződések lex specialis esete áll fenn,
mert a GATT szerződő felei később egy specializáltabb szerződést kötöttek, ami azt jelenti,
hogy azokban az esetekben, amelyeket a nemzetközi környezetvédelmi egyezmények
megfogalmaznak, ezek az irányadóak, még akkor is, ha ellentmondanak egyes kérdésekben a
WTO elveinek.73 Nemzetközi környezetvédelmi szerződésekre GATT által megoldott
disputák esetén is történt hivatkozás74.

Összefoglalásképpen tehát azt lehet mondani, hogy a környezetvédelmi érdek érvényesítése a
nemzetközi kereskedelem terén, bár bizonyos esetekben korlátozott mértékben, de lehetséges.
Az ilyen lehetőségek minél jobb kihasználása szükséges, egyrészt az évente meghatározásra
kerülő vámkönnyítések terén, másrészt egyéb eszközök nyújtotta lehetőségek kihasználásával
is.

                                                
72 Az USA rák ügyében a GATT fellebbezéssel foglalkozó testülete azért nyilvánította diszkriminálónak az Egyesült
Államok eljárását a rákot exportáló bizonyos országokkal szemben, mert az amerikai kontinens országait magába foglaló
multilaterális egyezményben megegyeztek a teknősökre nem ártalmas rák halászat bevezetésében, de más országokkal
szemben, akik nem teknősökre biztonságos módszereket használtak (pl. India és Pakisztán) egyoldalúan lépett fel.
73 www.wto.org
74 Bár gyakran úgy tűnik, inkább a GATT céljainak igazolása érdekében, mint ezeknek a szerződéseknek a céljaival való
azonosulás miatt.
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3 EGY ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM NÉHÁNY LEHETSÉGES ELEMÉNEK RÉSZLETES
VIZSGÁLATA

3.1 Ökoadó alapú adóreform - modellezés

3.1.1 Modellezett szcenáriók

Egy átfogó ökológiai adóreformnak fel kell tudnia mutatni (legalább) egy olyan adótípust,
amely egyrészt környezetjavulásra ösztönző árkorrekcióval jár a megadóztatott termékkel
vagy tevékenységgel kapcsolatban, másrészt elég széles adóalappal bír ahhoz, hogy jelentős
bevételeket generáljon (a továbbiakban: “magadó”).  Erre azért van szükség, hogy a
bevezetett új adó bevételei lehetővé tegyék már meglévő torzító adók csökkentését, anélkül,
hogy ő maga túl nagy új torzítást hozna a gazdaságba.  A közgazdasági elmélet szerint az ún.
pigoui adók elvileg torzításmentes, optimális adózást tesznek lehetővé, de a gyakorlatban a
helyzet ennél bonyolultabb, mert a környezeti adók ráépülnek egy már meglévő, torzító
adórendszerre, és esély sincs arra, hogy a meglévő adók lecserélésével, pusztán pigoui
adókkal (még egyéb nem torzító adókkal együtt is) elég bevételt lehetne generálni ahhoz,
hogy a jelenlegi szintű közkiadásoknak elégséges fedezete legyen. Az emissziós adók rátáinak
optimális (pigoui) szint fölé emelése a bevételek növelése érdekében pedig újabb torzításokat
vezetne a gazdaságba.  Egy új adó bevezetésének hatásai a gazdaság egészén végig
gyűrűznek, annak hatásai függenek mind a termelők és fogyasztók preferenciáitól, mind az
adott piac szerkezetétől, amelynek lényeges befolyásoló tényezője az adott
szabályozórendszer, melynek keretében a piaci mechanizmusok  működhetnek. A
szabályozórendszer magában foglalja az adott adórendszert, a versenyszabályozást, az egész
intézményrendszert.  A komplex hatások nyomonkövetésére általában általános egyensúlyi
modelleket használnak, amelyek ma a leghatásosabb elemző segédeszközt jelentik gazdaság-,
illetve adópolitikák makro szintű elemzésére.  Ennek ellenére természeten az általános
egyensúlyi modellek is, minden összetettségük ellenére - mint minden modell - csak
korlátozott mértékben lehetnek képesek  tükrözni a valóság minden részletét.  A magadóként
szóbajövő lehetőségek elemzésére mi is egy környezeti blokkal bővített általános egyensúlyi
modellt, a FEIM modellt használtuk (ld. 7.1 Melléklet, illetve részletesebben MAKK, 1999).
Fontosnak tartjuk azonban itt is megjegyezni, hogy a modell bázisa 1998-as (még így is
gyakran előzetes) adatokra épül, így ahol külön nem jelezzük, a monetáris értékek 1998-as
áron értendők.  Ennek ellenére, különösen a relatív változások tekintetében az eredményeket
relevánsnak tekinthetjük a 2000-2001-es évekre is (abszolút értékek esetén pedig miután az
inflációt figyelembe vettük).  Az alábbi forgatókönyvek illetve adók illetve költségvetés-
semleges bevezetésének gazdasági és környezeti hatásait vizsgáltuk a FEIM modellel:

3.1.1.1 Alapeset (S-ALAP)

Az alapeset a gazdaság, az emissziók és környezetvédelmi technológiák 1998-as állapotát
tükrözi az 1998-as adózási és egyéb szabályozásnak illetve gyakorlatnak megfelelően.  Így
például nem szerepel a technológiai bázisban a Mátrai Erőmű füstgáz-kéntelenítője, amely
jelentősen csökkenti a hazai kén-dioxid emissziót.  Az alapesettel többi eset elemzéséhez –
mint vonatkoztatási alap - fontos tisztában lenni.



85

3.1.1.2 Emissziós adók

LTD. illetve pigoui SO2, NOx és por kibocsátási adók (PIG.)

Hazai megfelelően részletes kutatások híján a „benefit transzfer” módszerével meghatároztuk
a SO2, NOx és a por fajlagos kárát (részletesebben ld. MAKK, 1999).  Legvalószínűbbnek a
kelet-német (a volt NDK) területén végzett kutatás korrigált alkalmazásával nyert adatokat
tartjuk (USA adatokat is transzferáltunk ld. 32. táblázat, valamint MAKK, 1999)  Még ez a
viszonylag konzervatív becslés is egy nagyságrenddel nagyobb, mint az ltd koncepciókban
megjelenő adóráták.  Közgazdasági racionalitása ellenére egy pigoui mértékű adó politikailag
egyelőre nem időszerű (túl magas75), ezért a legújabb, 2000-es ltd koncepció magasabb, “B”
díjtételű változatának modellezését is elvégeztük, hatéves fokozatos bevezetés és költségvetés
semleges (TB járulékcsökkenés) bevétel-felhasználás mellett (LTD.TB szcenárió).  A vizsgált
adórátákat az 27. táblázatban foglaljuk össze:

27. táblázat   Emissziós adó szcenáriók
Szcenárió jele

Pigoui – PIG. (1998-as
Ft/kg)

LTD. (2001-es Ft/kg) SZD. 1998 Ft/kg

Kén-dioxid 209,75 30 -
Nitrogén-dioxid 127,03 60 -
Por 378,14 15* -
Szén-dioxid 0 és 0,3 - SZD1   0,3

SZD2    3**
*Az ltd koncepcióban - és így ezen modellezési szcenárióban is – a szén-monoxid is adózik
ugyanekkora díjtétellel.
**Az SZD2EL szcenárióban az elektromos energia termelő szektor – könnyítés gyanánt – 1
Ft/kg rátával adózik, míg a többi ágazat adókulcsa továbbra is 3 Ft/kg.

Széndioxid adó (SZD. szcenáriók)

Mivel a széndioxid kibocsátás kárait egyelőre nagy mértékű bizonytalanság övezi76, monetáris
határkár értékek sem álltak rendelkezésünkre egy optimálist közelítő adóráta
meghatározásához.  Mindazonáltal egy adóreform keretében a széndioxid kibocsátás
megadóztatása kívánatos elmozdulás lehet a következő okokból:

•  A széndioxid kibocsátás a túlnyomó része a fosszilis energiahordozók elégetéséhez, tehát
egy erősen környezetszennyező tevékenységhez kötődik.

•  A fosszilis energiahordozók széntartalma (és így a az elégetésükkor keletkező
széndioxid), a szén, olajtermékek, földgáz sorrendben csökken, ami összhangban van ezen
energiahordozók szennyezési potenciáljával77, tehát egy széndioxid kibocsátási adó
várhatóan a tisztább energiahordozók felé mozdítja el az energiafelhasználást

•  Az adó alapja viszonylag széles; szélesebb mint az egyes, ténylegesen szennyező pirogén
eredetű egyéb kibocsátások

                                                
75 Meg kell azonban jegyezni, hogy az optimális adórátának az új egyensúlyi állapotban kell megegyezni a határkár értékével;
így amennyiben a határkár nem konstans az emissziók függvényében – ahogyan mi feltételeztük az adott emisszió
tartományra – hanem csökkenő, akkor az optimális adóráta is kisebb.
76 A tudósok közt nincs egyetértés, hogy a kétségtelenül realitássá vált globális felmelegedés ill. klímaváltozás milyen
mértékben  írható a szén-dioxid kibocsátás számlájára.
77 Legalábbis a kén és por tekintetében, a NOx szempontjából a helyzet már nem ennyire egyértelmű
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•  Adminisztrációs szempontból nem nehezebb a nyomonkövetés és kikényszerítés mint egy
energiaadó esetén – mivel a széndioxid kibocsátás csökkentésére nincs piacképes
technológia, a széntartalom meghatározza a kibocsátásokat is. Tehát nincs szükség
emisszió monitoringra, nincs más feladat mint hatóságilag meghatározni bizonyos
energiahordozó kategóriák (kategórián belüli átlagos) széntartalmát, mint adóalapot78. A
legegyszerűbb gyakorlati megoldás ezen kategóriáknak a forgalomban használt
mértékegységére (szén fajták – kg, gáz – m3 – olajszármazékok liter) konvertálni a C
tartalom alapján kivetendő adórátákat.   Az energiahasználatot pedig az évenként esedékes
energiabevallással79 jelenleg is jelentik az érintettek.  Természetesen, mivel most már
adóalapot képező bevallásról lenne szó, az ellenőrzés feltételeit (az APEH, vagy a
regionális környezetvédelmi felügyelőségek részéről) meg kell teremteni.

A széndioxid kibocsátási adó hátránya (ha önmagában alkalmazzák) hasonló az
energiaadóéhoz: az adó alapja nem korrelál pontosan az egyéb (többnyire a ténylegesen
megcélzandó) kibocsátásokkal, valamint nem ösztönöz ezen egyéb szennyezőanyagok
elhárítására. A várható környezeti hatás az energiatakarékosságtól és a tüzelőanyagváltástól
várható csak.

A modellezésre választott adórátát a következőképpen határoztuk meg: A Kiotói Jegyzőkönyv
nyomán várhatóan meg fog jelenni a széndioxid kibocsátási jogok kereskedelme. Számos
kutatás modellezte (rövid összefoglalót ld. MAKK, 2000 A) a széndioxid kibocsátás
elkerülésének költségei, illetve ennek regionális eltérései alapján ezen jogok várható árát.  A
becslések viszonylag széles intervallumban szórnak, de a minimálisan várt ár is eléri a 10
USD/tonna értéket80.   Ez az ár adja meg azt a határköltséget, amennyiért még megérheti
Magyarországnak elhárítani 1 további tonna kibocsátást, még akkor is, ha a járulékos
környezeti hasznokat nem vesszük figyelembe) hasonlóan egy versenyző vállalat termelési
döntéséhez, amely terméke piaci árát veti össze határköltségével.  Ennek alapján mi (1998-as
áron) 3 Ft/kg adórátával kalkuláltunk.  Az SZD2EL szcenárióban az elektromos energia
termelő szektor – könnyítés gyanánt – 1 Ft/kg rátával adózik, míg a többi ágazat adókulcsa
továbbra is 3 Ft/kg.  Alternatívaként megvizsgáltuk a 0,3 Ft/kg értéket is, és a halmozódó
túlzott terhek elkerülése végett ezen csökkentett rátával azt is megnéztük, milyen hatása
lenne, ha bővítenénk a pigoui szcenárió egyéb emissziós adóit.  A bevételek költségvetés-
semleges visszaforgatásával kapcsolatosan lásd alább a “Bevétel-felhasználás” bekezdést.

3.1.1.3 Energiahordozók adói

Energiahordozók kedvezményes ÁFA-jának normál kulcsba sorolása (ÁFA.)

Megvizsgáltuk, milyen következményekkel járna, ha a szén, az elektromos áram és a földgáz
12%-os ÁFA kulcsa 25%-ra emelkedne.  Ezzel a meg nem újuló energiahordozók ÁFA
szempontjából egységesen adóznának, hiszen az olajszármazékoknak most is 25% az ÁFA
kulcsa.  A megnövekedett ÁFA terheket a személyi jövedelemadó kulcs csökkentése
ellentételezi szcenáriónkban (ÁFA.SZJ).

                                                
78 Ennek 44/12-szerese a széndioxid kibocsátás; alternatív megoldásként a CO2 adót 44/12-es faktorral szorozva carbon
adóvá lehet konvertálni.
79 A formanyomtatvány kismértékű változtatására lenne mindössze szükség.
80 A felső határ pedig 60-70 USD/t is lehet.
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Energiatartalom és szennyező potenciál alapján

Az energiaadó a legtöbb ökoadóreformban fontos szerepet kapott a nemzetközi gyakorlatban
(ld. 7.5  melléklet). Ez elsősorban a következő okokra vezethető vissza:

•  Az adóalap meglehetősen széles ahhoz, hogy jelentős bevételeket generáljon;
•  Az energiahordozók kereslete a releváns ártartományban többnyire meglehetősen

rugalmatlan81, így az energiafelhasználás statisztikai ismerete mellett a bevételek stabilak
és jól kalkulálhatóak.

•  Továbbá a közgazdasági racionalitás azt indokolja, hogy az alacsony rugalmasságú
termékeket/tevékenységeket érdemes adóztatni, mert ez kisebb jóléti illetve hatékonysági
veszteséggel jár (ld. 7.2  melléklet).

•  Adminisztratív szempontból egyszerűbb mint pl. az emissziós adók (ld. 5 pont)

Természetesen az energiatartalom alapján kivetett adókra is érvényesek azok a hátrányok,
illetve fenntartások, amelyeket széndioxid adó esetében fentebb ismertettünk (szintén ld. a
szövegdobozt a következő oldalon).

Az energiaadó ráták számolásánál próbáltunk szakítani a többnyire ad hoc jellegű nemzetközi
gyakorlattól, és kötni ezen rátákat az adott energiahordozó használatához kapcsolódó
károkhoz.  Természetesen a károkozás nagyban függ egy vállalat, illetve ágazat által
alkalmazott termelési és környezetvédelmi technológiáktól.  Ezt igyekeztünk figyelembe
venni a bázishelyzet alapján. Az alkalmazott adótételeket a következő módon számítottuk:  A
nemzetgazdaság modellünkben megjelenő 25 ágazatát (valamint a lakosság) csoportokra
osztottuk aszerint, mennyi az energiafelhasználáshoz kötődően okozott fajlagos (egységnyi
energiára jutó) kárérték (ld. 28. táblázat).  A fajlagosan hasonló mértékben szennyező
ágazatok kerültek egy csoportba, a lakosság és az elektromos energia termelő ágazat külön
kategóriát alkot.  Mindez az alábbi eljárás eredménye volt: a kárértékeket a fentebb
hivatkozott – emissziókhoz kapcsolódó – externális “kelet-német” határkár értékek
segítségével, az adott ágazat emisszióival való szorzás, majd összegzés útján állapítottuk meg.
Majd az ágazatra jellemző összenergia-felhasználás figyelembevételével megállapítottuk a
fajlagosokat és a közeli értékeket egy csoportba gyűjtve hat szektorcsoportot alakítottunk ki.
Ezután a szektorcsoportra jellemző energiahordozó felhasználások fajlagos kárait külön
számoltuk ki a szénre, földgázra, valamint azon tüzelőolajokra, melyeket pontforrásokban
égetnek el.  A közlekedésből származó emissziók fajlagos kárait külön a dízelolaj és benzin
felhasználáshoz kötve számoltuk ki, de ezeket nem differenciáltuk ágazatok között.  Az
“kelet-német” adatokból számítva ilyen differenciálás nem is eredményezett volna különböző
értékeket.  Ilyen módon megkaptuk egy lehetséges energiaadó koncepció rátáit szénre,
földgázra, tüzelőolajra, dízelre és benzinre, utóbbi kettőt felhasználótól függetlenül
egységesen adóztatva (ld. 29. táblázat). Versenyképességi szempontok miatt a nemzetközi
gyakorlatban könnyítéseket is szoktak adni az energiaintenzív ágazatoknak, de mivel ezek a
legszennyezőbbek, ez éppen az energiaadók környezeti célját semlegesíti, pusztán
bevételteremtő eszközzé változtatva azt.

                                                
81 Különösen a bevétel nagy részét rendszerint kitevő folyékony üzemanyagok esetén. Egyébiránt a keresztrugalmasság
jelentős lehet, így egy differenciált adózás jelentős szerkezetváltást indukálhat a összenergia felhasználás változatlansága
mellett is.
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Szövegdoboz: Az emissziós adó és az energia adó összevetése

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 emisszióadó.

A környezetterhelési díj társadalmi vitái 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 emissziós adót 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 energiaadóból 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 emissziós adók - az áthárítási lehetőségektől függően - azokat, akik
igénybe veszik a távhő szolgáltatást vagy elektromos árammal fűtenek.

Mindkét adótípus jellemzője, hogy az ezekre épülő, az élőmunka terheit csökkentő adóreform
a munkaerő intenzív ágazatoknak kedvez. Ez a hatás valamelyest erőseben jelentkezik az
energiaadó, mint az emisszió adó esetén, de egy ágazat szennyezésintenzitása is többnyire
energiafelhasználásától (és annak szerkezetétől) függ, hiszen a kibocsátások jó része
többnyire pirogén eredetű.  Ha egy vállalat pedig emissziós adó miatt csővégi beruházásra
szánja el magát, az is pótlólagos költség számára, bár többnyire kisebb mintha fizetné az adót.
Az adó miatt megemelkedett energia árakat (illetve az esetleges beruházási költségeket) a
termékékek és szolgáltatások fogyasztói árába a munkaintenzív ágazatok is beépítenék ugyan,
ugyanakkor a munkáltatói TB járulék csökkentése egyrészt csökkenti a bérköltségeket, így
munkaerőintenzív termékek esetén a termék fogyasztói ára akár csökkenhet is, másrészt a
munkavállalók reálbére valamelyest még növekedhet is, hiszen a munkáltató a
munkaerőkínálat bérrugalmasságától függően a járulékcsökkenésből „átháríthat” valamennyit
a munkavállalók felé.
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28. táblázat Az energiaadó koncepció alanyainak csoportosítása
Csoport Ágazat neve

I. Gépgyártás, könnyűipar és
szolgáltatások.

Gépgyártás

Könnyű- és egyéb iparágak
Egyéb anyagi tevékenység
Bankok
Személyi szolgáltatások.
Kereskedelem
Közszféra, egyéb közösségi
szolgáltatások, kutatás
Szociális, kulturális szolgáltatások
és biztosítás
Építőanyagok
Élelmiszeripar

II. Bányászat, vegyipar Egyéb bányászat
Olaj-és földgázkitermelés,
gáztermelés, -elosztás
Szénbányászat
Szerves és szervetlen vegyszerek
gyártása.
Műtrágyagyártás.
Egyéb vegyszerek gyártása.
Olajfinomítás.

III. Lakosság Lakosság
IV. Szállítás, kommunikáció, víz- és
erdőgazdálkodás

Posta és telekommunikáció

Erdőgazdálkodás és mezőgazdaság
Vízgazdálkodás
Építőipar
Szállítás

V. Kohászat Színesfém-kohászat.
Vaskohászat

VI. Elektromosáram-termelés Elektromosáram-termelés
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29. táblázat Energiaadó-mértékek.  A tüzelőanyagok felhasználása révén keletkező
határkárokat tükröző energiaadó – a „kelet-német” károk korrigált
transzfere alapján pótlólagosan kivetetve (1998-as áron), I jelű szcenáriók

Csoport Tüzelőanyag fajtája Kár / energiahordozó
(Ft/MJ).

Kár /
energiahordozó82

(Ft/kg, Ft/l, Ft/m3)
I. Gépgyártás, könnyűipar és
szolgáltatások.

szén 0,762 14,014

olaj 0,218 7,892
gáz 0,011 0,358
közlekedésben használt benzin 0,159 5,158
közlekedésben használt dízel 0,256 9,266

II. Bányászat, vegyipar. szén 0,371 6,818
olaj 0,346 12,514
gáz 0,009 0,290
közlekedésben használt benzin 0,159 5,158
közlekedésben használt dízel 0,257 9,266

III. Lakosság szén 0,872 16,039
(az ÁG szcenáriókban csak az olaj 0,061 2,205
olajtermékekre adózik) gáz 0,008 0,273

közlekedésben használt benzin 0,159 5,158
közlekedésben használt dízel 0,257 9,266

IV. Közlekedés, kommunikáció,
víz- és erdőgazdálkodás

szén 1,003 18,457

olaj 0,130 4,685
gáz 0,010 0,346

közlekedésben használt benzin 0,159 5,158
közlekedésben használt dízel 0,257 9,266

V. Kohászat szén 0,371 6,818
olaj 0,346 12,514
gáz 0,009 0,290
közlekedésben használt benzin 0,159 5,158
közlekedésben használt dízel 0,257 9,266

VI. Elektromosáram-termelés83 szén 0,759 13,966
olaj 0,288 10,416
gáz 0,016 0,521
közlekedésben használt benzin 0,159 5,158
közlekedésben használt dízel 0,257 9,266

                                                
82 Szén Ft/kg-ban megadva; olaj, benzin, dízel Ft/l-ben; gáz Ft/m3-ben
83 Ezen adórátákat erre a szektorra nem vetettük ki, de az ezek segítségével megállapított áramadót igen, ld. 31. táblázat.
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Olajspecifikus megjegyzések

Az “olajos” feketegazdaság ismételt “felvirágzását” megakadályozandó a pontforrásokra
vásárolt tüzelőolaj a vásárláskor ugyanúgy adózna mint a gázolaj, de vissza lehetne igényelni
illetve ráfizetni a pontforrások esetén az üzemi naplók illetve átalakított energia bevallás
alapján a különbözetet.  Az energiabevallásra nem kötelezettek a háztartási rátákkal
adózhatnának.  Amennyiben ez adminisztratív szempontból irreális, akkor egységesen
javasoljuk adóztatni a pontforrások olajfelhasználását - az általuk okozott kártól illetve
ágazattól függetlenül – a gázolajra (dízelre) meghatározott adóráta felhasználásával.  A
feketegazdaság lábrakapásának szempontjából a nagyon hasonló, egymást jól helyettesítő
termékek adódifferenciálását tartjuk veszélyesnek, így tehát a nehéz fűtőolajok gázolajtól
eltérő adóztatása valószínűleg nem indukálna áthághatatlan problémákat (a feketegazdaság és
az energiatermékek adóztatásának kapcsolatáról szintén ld. Melléklet 7.3).  Így az ágazat-
specifikus adómértékek helyett a szabályozás elképzelhető az egymást nem helyettesítő
olajtermékek differenciált adóztatásával, bár így egyforma olajat használó két különböző
mértékben szennyező ágazat közül a tisztábbik hátrányos helyzetbe kerül, és nem is
méltányos, hogy eddigi elhárítási erőfeszítései nincsenek premizálva.  A szén és gáz esetén
nem látunk áthághatatlan akadályokat akár a közvetlen differenciálásra, akár közvetett
módon, a visszatérítés rendszerén keresztül.

Az olajtermékek esetén a “kelet-német” fajlagosok irreálisan alacsonynak tűnnek, és sokkal
alacsonyabbak mint az olajtermékeken már létező adótartalom.  A közlekedési felhasználás
esetén pedig nem is tükrözik az úthasználatból, a torlódások és balesetek okozásából fakadó
károkat.  Ezért ezeket a meglévő adók növekményeként mintegy rátettük84 az eddigi
adóterhelésre, mintha azok csak a környezeten kívüli extern hatásokat célozták volna eddig
meg.  Ez közgazdasági értelemben nem egészen “korrekt” megoldás, inkább egyfajta “third
best” kompromisszum (az energiaadó már eleve csak “second best” egy pigoui emissziós
adóhoz képest), hiszen a jövedéki adó és az ÁFA célja a bevételteremtés és nem a
társadalmilag korrekt árazás.

ECMT (II) energiaadó szcenáriók

A benzin és gázolaj közlekedési célú használatának kárait ugyanakkor egy OECD kutatás, az
European Council of Ministers of Transport (ECMT, 1998) fajlagosaihoz közeli értékekkel  is
becsültük (II. jelű szcenáriók).  Ezen fajlagos károk 100%-át alkalmazó adóteher túl nagy
lenne ahhoz, hogy akár középtávon politikai realitással bírjon, ezért az optimálist még
közelítő, de kisebb,  90%-os mértékkel számoltunk (ld. 30. táblázat).

                                                
84 A lakosságnál a pótlólagos teher az ÁFA-t is tartalmazza, míg az ágazatoknál nem.  Ez akkor tükrözné a valóságot, ha
megoldható volna, hogy az ÁFA-t visszaigénylő fogyasztók 25%-kal magasabb energiaadót fizessenek.  Ez technikailag
valószínűleg nehezen lenne kivitelezhető, így vagy azt kell elfogadni, hogy az energiaadó kulcsa önmagában kisebb legyen a
károknál, és csak ÁFA-val bővítve éri el azt (de akkor főleg csak a lakosság fizet a kármértékének megfelelően), vagy az
energiaadó összhangban van a károkkal, de akkor a lakossági felhasználás az energiaadóra rárakódó ÁFA miatt többet fizet.
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30. táblázat ECMT (II.) szcenáriókban olajtermékek adói - ECMT motorhajtó
üzemanyagok fajlagos externális költségei

ECMT érték
100%-a

Ft/MJ 2000-es
áron
Személyautó Személyautó Tehergépjármű
Benzin Dízel Dízel
5,93 6,55 4,91
Ft/liter 2000-es
áron
Személyautó Személyautó Tehergépjármű
Benzin Dízel Dízel
192,96 236,53 177,39

ECMT  érték
90%-a

Ft/MJ 2000-es
áron

Ezek a Személyautó Személyautó Tehergépjármű
modellezett Benzin Dízel Dízel
adóráták 5,34 5,89 4,42

Ft/liter 2000-es
áron
Személyautó Személyautó Tehergépjármű
Benzin Dízel Dízel

teljes optimálisközeli
adótartalom, a
jelenlegi ÁFA-val
növelt jövedéki adó
helyett

173,66 212,87 (159,66
modellezve)

159,66

.A 30. táblázatból látszik, hogy a dízel üzemanyag fajlagosan nagyobb kárt okoz, ha
személyautóban használják, de mivel a dízelolajat felhasználó típusa szerint nehézkes85 lenne
adminisztratíven megkülönböztetni (benzinkutaknál tankolható!), ezért az alacsonyabb
kárértékből következő 159,7 Ft/l adótartalommal számoltunk.  Megjegyezzük, hogy itt az
összes adótartalmat tekintjük ennyinek, tehát a régi jövedéki és ÁFA tétel lecserélésével
kapjuk ezen új “optimálishoz közeli” adótartalmat (ennek 80%-a lehetne az új, ÁFA nélküli
jövedéki adótartalom literenként, bár ekkor az ÁFA visszaigénylők – szállítók – kedvezőbb
helyzetbe kerülnek.  Az ellentmondást tompítja, hogy ez a “hagyományos” (nem externáliákat
internalizáló célú) jövedéki adó esetén is így van, és az is, hogy a szállítási ágazat támogatása
ugyanakkor a gazdaságpolitikának gyakran bevallott célja.  Ez ugyanakkor környezetileg igen
káros gyakorlat mivel a teljes társadalmi költségek meg nem fizetése megakadályozza a
környezetbarátabb szállítási módok versenyképességét.  A pontforrások tüzelőolaj-
felhasználását a gázolaj egységes adóztatásának érdekében – szintén a dízel ECMT értékeiből
levezetve adóztatjuk, amely ez esetben túladóztatást is jelenthet, hiszen az ECMT kárértékek
tartalmaznak csak közlekedés-specifikus komponenseket is. Ugyancsak nem differenciáltuk a

                                                
85 Különösen az elmúlt évtized olaj feketegazdaságára gondolva.  Ugyanakkor van egy lényeges különbség: a hto és dízel
esetén a felhasználás célja szerint, és nem a felhasználó szerint próbáltak megkülönböztetni közel azonos helyettesítő
termékeket, míg ez esetben a megkülönböztetés a felhasználó típusára irányulna, amely már lehetséges lenne, hiszen az ÁFA
szempontjából jelenleg is hasonlóan jár el az adóhatóság: a dízel ÁFA-ja személyautó esetében nem, míg tehergépjármű,
autóbusz stb. esetén visszaigényelhető.  Így, ha a magasabb dízeladó kerülne kivetésre, a különbözetet az ÁFA-hoz hasonlóan
vissza lehetne igényelni.
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dízel és a benzin adóját ágazatok  (és a háztarások) szerint.  Bizonyos ágazatokra illetve
tisztább pontforrásaira érdemes lehet kidolgozni egy kedvezményezetti (visszatérítési)
rendszert.  A szén és gáz kárait és így adókulcsait továbbra is a “kelet-német” fajlagosokkal
határoztuk meg (ld. 29. táblázat).

Áramadó

A kettős adóztatás elkerülése és a hazai előállítású áram versenyképességének megőrzése
végett az erőművek nem fizetnek adót energia-inputjaik után, pusztán az ezekben előállított
elektromos áram (és ezzel megegyező mértékben az import) mint termék adóköteles. Az áram
adórátáját is kötöttük az áramtermelés externális költségeihez (33%-os hatásfokot
feltételeztünk az átlagos fosszilis erőművekre), és mind az kelet-német, mind az ECMT
értékek segítségével (ez utóbbi csak az olaj input miatt okoz változást) meghatároztunk egy
optimálishoz közeli adótételt.  Ez természetesen egy átlagos kWh áram fosszilis
energiahordozóból történő termeléséhez kapcsolódó károkat tükröz, de egy liberalizált
árampiacon mód lenne arra is, hogy pl. a gázzal és szénnel termelt áram adója eltérjen.
Továbbá, az adótétel még a nukleáris  és vízi erőműből származó áram után is fizetendő,
feltételezve, hogy ezek externáliái legalább ekkora értékűek86.  bár itt is elképzelhető a
fentihez hasonló differenciálás), így megintcsak egy “third best” megoldás, hiszen nem
ösztönöz a tisztább módon történő áramtermelésre, sem a kibocsátás elhárításra, sem a
tüzelőanyagváltásra87.  A jótékony környezeti hatás ez esetben már csak az optimálishoz
közelebbi mértékű áramfelhasználástól, azaz a csökkent kereslettől várható. A modellezett
adórátákat ld. a 31. táblázatban.

31. táblázat Áramadó rátái (1998-as áron)
“Kelet-német” (I.) Áramadó (FT/MJ) Áramadó (Ft/kWh)

0,78 2,79
ECMT (II.) Áramadó (FT/MJ) Áramadó* (Ft/kWh)

1,78 6,42
*A lakosság az alacsonyabb, 2,79 Ft/kWh adót fizeti (az áramadó ÁFA- jával
együtt), minden olyan szcenárióban, amelyben adóköteles

Az olajtermékek esete bár valamelyest hasonló az áramhoz, (energiaátalakítás történik és a
termék itthon is előállítható, de importként is érkezhet), mégsem analóg azzal; ezért az
olajfinomító szektor energia inputjai csak a földgáz és az anyagában átalakítandó kőolaj
esetén nem fizetnek adót, az áram, a saját olajszármazék- és szén fogyasztás (bár ez utóbbi
elhanyagolható) már igen.  Ezen  inputok felhasználása az olajfinomítás során szennyezéssel
jár, és az outputon lévő adó ezzel nincs kapcsolatban, hiszen az csak az ezen output
felhasználása során keletkező károkat tükrözi88.  A földgáz mentesítése tovább ösztönzi a
finomítói ágazatot az olajnál sokkal “tisztább” és náluk máris domináns földgáz használatára,
de e mentesség biztosításától el is lehet tekinteni.

                                                
86 Alternatív feltételezés lene, hogy a nukleáris erőmű nem szennyez, nincsenek externális költségei; ekkor lehetne egy
egységes, átlagos kárértéken alapuló adót meghatározni. Magyarországon a nukleáris áramtermelés az összfelhasználás
csaknem fele, így a fosszilis termelésű áramra számított adóráta kb. fele lenne az átlagos áramadó-ráta.  A nukleáris
erőműveknek azonban főleg a kockázatok és a radioaktív hulladék elhelyezésének megoldatlansága miatt jelentős externális
költségei vannak.
87 A megújuló energia felhasználásával termelt áram mentességére megoldást kell és lehet találni, különösen a majdani
liberalizált áram piacon, ahol a fogyasztó (akár a kisfogyaztó is!) megválaszthatja honnan származó áramot óhajt vásárolni.
88 Míg az áram felhasználása már közvetlenül nem szennyez.  Tehát egészen mást fejez ki az áram temékadója és megint mást
az olajtermékek adója.
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Zárómegjegyzések

Mind a négyféle energiahordozót rögtön megadóztattuk, mihelyt belépnek a gazdaságba.  Ez
történhet a határon (import) és a kitermelőnél (bányászat) illetve az előállítónál (finomítónál,
erőműnél).

Meg kell jegyeznünk, hogy az adott energia felhasználásoknak a vizsgált három
szennyezőanyagon kívül egyéb környezetkárosító kibocsátásai (pl. nehézfémek, illékony
szerves vegyületek, sőt a szén-dioxid is a klímaváltoztató potenciálja miatt, stb.) illetve
hatásai vannak (pl. a kitermelésük során tájrombolás), sőt a motorhajtó üzemanyagok
használata egyéb externális költségekkel is jár, gondoljunk a balesetekre és a torlódások miatti
produktivitás illetve szabadidő csökkenésre.  Az általunk modellezett adóráták ezért - az
ECMT adatok esetén számított olajtermék adókon kívül - alulbecsülik az externális
kárértékeket.

3.1.1.4 Az adózás alanyai szerinti megkülönböztetés (ÁG és ÁH)

Az adózás alanyai választásunk szerint lehetnek az ágazatok (jelölés: ÁG) illetve az ágazatok
és lakosság (háztartások) együtt (jelölés: ÁH).  Az olajszármazékok után azonban az ÁG
szcenáriókban is fizet adót a lakosság, mivel az üzemanyagok jövedéki típusú adói alól
adótechnikai és politikai okok miatt nem mentesíthetőek.  Az emissziós adókat (köztük a
szén-dioxid adót) csak az ágazatokra vetettük ki, így azt külön nem jelöljük.

3.1.1.5 Bevétel-felhasználás

Mind az elméleti és gyakorlati közgazdasági kutatások azt támasztják alá, hogy az ökoadó
bevételek optimális felhasználása más, torzító adók kulcsának a csökkentése.  Továbbá a
fiskális politika szándékai szerint a magyar költségvetés bevételi oldalán az összes
adóbevételek csökkenésének  tendenciája mutatkozik a GDP százalékában (ld. 68/99 OGY
határozat, illetve 1. táblázat, ez a költségvetési irányelv 40,5-41,5%-ot irányoz elő 2000-re, és
40% alá szorítást 2001-től).  Ebbe a fiskális politikai szándékba nem illeszthető bele olyan új
adók bevezetése amely az összes adóterhelést növelné, tehát ezeket más adók csökkentésével
ellentételezni kell.  A ktd bevezetésének több év óta húzódó elmaradása is részben a bevétel
környezeti célú címkézését támogató álláspont merevségére vezethető vissza.  A kormány
adópolitikájának – a TB járulékok jelentős csökkenése mellett is - továbbra is kiemelt célja az
élőmunka terheinek csökkentése.  Ebbe a szándékba jól illik a “rossz”, a szennyezés
adóztatása a “jó”, a munkaerő illetve a foglalkoztatás adóztatásával szemben.  Mindezen
megfontolások alapján a bevételek háromféle felhasználását modelleztük:

•  A munkáltatói TB járulék csökkentése (.TB)89

•  A személyi jövedelemadó kulcsainak csökkentése (.SZJ)
•  Az ÁFA kulcs csökkentése (.ÁFA)

Mindhárom típusú adó meglehetősen magas átlagos rátájú, csökkentésük növelné a környezeti
adók politikai elfogadhatóságát, valamint csökkentené e környezetpolitika társadalmi
költségét.  Az első esetben a bevételek - bár különböző ágazati eloszlásban - visszakerülnek a

                                                
89 Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a TB járulékot mi az államháztartás részének tekintjük, annak ellenére, hogy az a
központi költségvetéstől elkülönített számlán jelenik meg; a központi költségvetés ugyanis szükség esetén a TB hóna alá
nyúl, s az is elképzelhető, 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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termelőkhöz90, míg a második és harmadik esetben a munkavállalókhoz, illetve a
fogyasztókhoz91.  A szcenáriókban az adó ill. járulék ráták (átlagos) csökkenését az
eredménytáblákban egy-egy szorzó, a megfelelő adóráta egynél kisebb értékű indexe jelzi.

Nem modelleztük a szennyvízkibocsátási adójavaslatunk makrogazdasági hatásait, de az
érdeklődő olvasó a némileg hasonló vtd és ttd koncepciók makromodellezési eredményeit
megtalálja a MAKK, 1999 és MAKK, 2000 B tanulmányokban.

3.1.2 Modellezési eredmények

3.1.2.1 Az aggregált mutatók értelmezése

A vizsgálatok körébe a gazdasági tevékenység aggregált mérőszámai közül a bruttó hazai
terméket (GDP) és a háztartások fogyasztását vontuk be.  A szcenáriókban bevezetett
intézkedések hatásaként megváltozó gazdasági jólétet a közgazdasági szaknyelvben
"egyenértékű változásnak" (equivalent variation, EV) nevezett mennyiséggel jellemezzük,
amit a fogyasztás, és a hosszútávú fogyasztást lehetővé tévő beruházás változásának
összegével közelítjük.  Ez lényegében egyenértékű a háztartásoknak a tervezett intézkedés
elkerülésére vonatkozó maximális fizetési hajlandóságával.  Az egyenértékű változás
meghatározza a pótlólagosan felhasználandó erőforrások azon nagyságát, mely a –
környezetvédelmi változások nélküli – jólét bázisszinten tartásához szükséges, vagyis a
tervezett intézkedés nemzetgazdasági szintű költségeként is értelmezhető. Ily módon
egymással összemérhetők a különböző szcenáriók jóléti hatásai.  Megjegyezzük, hogy a
nemzetközi irodalomban a kettős haszon (“double dividend”, DD) hipotézis vizsgálatakor
leggyakrabban az EV előjelét92 és nagyságát tekintik, de természetesen egyéb mutatók, mint
például a munkanélküliség alakulása is szerepelni szokott mint DD kritérium.

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 az ltd szcenárióban az ltd bevezetésének lépcsős ütemezése miatt.  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.  A modell által használt beruházási annuitás tartalmazza a beruházáshoz
kapcsolódó éves működési költségeket is.  Ugyanakkor 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 bázisárfolyam 100-ra normalizált, és Ft/külföldi valuta egységben van megadva, így a
mutató csökkenése a forint felértékelődését93 jelenti.

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy a szcenáriók feltételei hogyan hatnak az egyes
környezetszennyező anyagok kibocsátására.  Ez segít a különböző szcenáriók környezeti
hasznainak monetáris meghatározásában is.  Az  “összes környezeti haszon” pénzben
                                                
90 Ebből – béremelés formájában – a munkavállalók is részesülhetnek.
91 Meg kell jegyeznünk, hogy ez közgazdasági értelemben meglehetősen mesterséges különbségtétel.
92 Pozitív EV jólét javulást, azaz költségmentes (sőt, negatív költségű) intézkedést jelez.  Éppen ez lenne a környezeti javulás
mellett a második haszon.
93 Pontosabban felértékelődési nyomást jelent azon feltevés mellett, hogy a monetáris és árfolyam-politika célja a fizetési
mérleg (current account) valutában kifejezett hiányát szinten tartani.
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kifejezett értéke 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
költségeket). Ezután a nettó hasznok összehasonlításával az egyes szabályozási opciók
egymáshoz viszonyított eredményessége teljesebben és közvetlenül fejezhető ki.

A környezetvédelmi beruházás (34. táblázat és 35. táblázat) 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.

A szcenáriókban az adó ill. járulék ráták (átlagos) csökkenését az eredménytáblákban egy-egy
szorzó, a megfelelő adóráta egynél kisebb értékű indexe jelzi.

Az életminőség mutatója magában foglalja a háztartásoknak mind a fogyasztásra, a
szabadidőre és a környezeti (levegő) minőségre irányuló preferenciáit. A háztartási rétegek
érintettségét a szabadon elkölthető jövedelem és a fogyasztás alakulásával jellemezzük.  Az
ágazati eredmények közül az adózás utáni eredmény (profit) külön figyelmet érdemel.

3.1.2.2 A modellezési eredmények elemzése

A következőkben a modellezés eredményeiből levonható főbb következtetéseket vonjuk le.
Nem térünk ki minden részletre, az érdeklődő olvasó számára a 32. táblázat, 33. táblázat, 34.
táblázat, 35. táblázat, 36. táblázat, 37. táblázat, 38. táblázat, 39. táblázat eredményei
önmagukért beszélnek.  Egyes, nagyon hasonló szcenárió eredmények esetén egy
reprezentáns forgatókönyvet kiválasztottunk, és ennek részletezzük az eredményeit, míg az
alternatív szcenárió lényeges eltérését külön megjegyezzük.  Ez többnyire arra az indexre
vonatkozik majd, amely kifejezi, hogy eltérő bevétel-visszaforgatási mechanizmusok esetén
hogyan változik a megfelelő – csökkenteni kívánt – adótípus átlagos kulcsa.  Ha külön nem
jelezzük, a környezeti hasznok monetáris értékére a konzervatívabb becslést alkalmazzuk.
Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy minden monetáris adat 1998-as áron van megadva.

Amint az várható volt, a levegőszennyezőket közvetlenül megcélzó (“pigoui” mértékű)
emissziós adók érik el a legerőteljesebb kibocsátás-csökkenést.  Ez szennyezőanyagfajtától
függően 15-60%-os csökkentést jelent (nem tekintve az ltd-n kívül meg nem adóztatott és így
járulékosan jelentkező CO kibocsátás-csökkenést, amely az összes szcenárióban mindössze
néhány százalék) a teljes bázisemisszióra vetítve, de a megcélzott ágazati emissziók
tekintetében a csökkentési arány ennél nagyobb.  Ebben mind a tényezőhelyettesítések (ezek
közül a hosszútávon várható energia szerkezetváltást ld. 38. táblázat), mind az éves szinten
több mint 1 Mrd Ft-os környezeti beruházások szerepet játszanak.  Még a meglehetősen
alacsony rátájú levegőterhelési díj is jelentős szennyezéscsökkentést indukál (6-27%), de a
magasabbik rátájú szén-dioxid adó (3 Ft/kg) már hatásosabb az ltd-nél, minden vizsgált
kibocsátásra nézve (15-50%).  Ez a hatás a tüzelőanyag- és egyéb faktorhelyettesítésnek
köszönhető, hiszen “csővégi” technológiákat egy szén-dioxid adó nem indukál, az ltd ráta
pedig túlságosan erodálódott az inflációval, ahhoz, hogy jelentős “improduktív” környezeti
beruházásokat indukáljon.  A költségvetés-semleges ltd-nek a társadalmi-jóléti költsége nem
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túl nagy (8,6 Mrd Ft), és emellett a nettó haszon is több mint 30 Mrd Ft (ld.32. táblázat).  A
pigoui adók hozzák létre a legnagyobb környezeti (95 Mrd Ft) és nettó hasznot (65 Mrd Ft) is,
de ezt a legnagyobb jóléti költség ellenében (30 Mrd Ft) érik el, így politikai realitásuk igen
alacsony (gondoljunk arra is, hogy az ltd ráták kb. 4-10-szereséről van szó!).  Ha a pigoui
szcenárió adóit a mérsékelt szén-dioxid adóval (0,3 Ft/kg) tetézzük, az emisszió-csökkenések
már kevesebb, mint 1%-kal nőnek tovább, a bevételek viszont 7 Mrd Ft-tal nőnek.
Mindazonáltal a nagyobb társadalmi költség nem indokolja a minimális pótlólagos környezeti
hasznot, így egy ilyen magas adómértékű emissziós adócsomag mellé nem érdemes
kiegészítés gyanánt a szén-dioxid adót is bevezetni, hiszen a többi szennyezőanyag adója is
jelentős szén-dioxid kibocsátást ér el.  A disztribúciós hatások közül a PIG.TB szcenárió
háztartási rétegekre (48. táblázat) és ágazatokra (40. táblázat) gyakorolt hatását mutatjuk be.
Az ltd háztartási rétegekre kifejtett hatása alig érzékelhető mind a jövedelmek, mind a
fogyasztás tekintetében (további részletekkel kapcsolatban ld. MAKK, 2000 B).

A leggyengébb környezeti hatása az energiaadóknak van, ugyanakkor azok generálják a
legnagyobb (100 – 200 milliárdos nagyságrendű) bevételeket, és így ezek teszik lehetővé az
egyéb adóráták legnagyobb mérvű csökkentését.  Ennek ellenére az energiaadók – különösen
az ECMT alapú (II.) olajadóval - meglehetősen nagy társadalmi költséggel járnak, a vizsgált
ráták mellett esetenként a GDP-t – a valamelyest növekvő összfogyasztás ellenére! - 0,5 - 1%-
kal is visszahúzhatják, bár a bevétel visszaforgatás módja ezt jelentősen, akár 0,25 - 0,5%-ra
is csökkentheti.  Az energiaadók bevezetésének nemzetgazdasági vagy jóléti költsége 3-25
Mrd forint körül mozog (a bevételek ÁFA kulcs csökkentésre történő fordítása a
leghatékonyabb megoldás94), nettó hasznuk pedig konzervatívan becsülve 7-17 Mrd Ft, a
magas korrigált USA káradatokkal becsülve már 70-130 Mrd Ft (ld. 33. táblázat ), de ezek az
értékek messze alulmúlják az emissziós adók, nettó hasznát.  Az energiaadók – az adott
adómértékekkel és az adott gazdasági-szabályozói környezetben - sem környezeti
hatásosságukban, sem gazdasági-társadalmi hatékonyságukban nem tűnnek a
legalkalmasabbnak ahhoz, hogy egy átfogó környezeti adóreform magját képezzék.  A
disztribúciós hatásokkal kapcsolatban illusztrációképpen bemutatunk néhány olyan táblázatot,
amely ágazatokat, illetve háztartási rétegeket jellemző mutatókat ismertet a kiválasztott
esetekre (44. táblázat, 45. táblázat, 50. táblázat, 51. táblázat). Az energiaadó szcenárió ágazati
eredményein azt is demonstráljuk, hogy az ágazatok érintettsége a keresletre gyakorolt
hatáson keresztül erősödik azzal, ha a háztartások is fizetnek energiaadót.

A vizsgált energiaadó szcenáriókat lefuttattuk (itt nem részletezzük az eredményeket) egy
energiahordozónként egységes, az energiahordozó típusok felhasználásának kárait ágazattól
függetlenül mintegy nemzetgazdaságilag átlagosan tükröző adócsomaggal is. Sem az
aggregált környezeti, sem a gazdasági eredményekben nem találtunk lényeges eltérést a
differenciált csomagokétól, azonban az erősebben szennyező ágazatok így jobban, a tisztább
ágazatok pedig rosszabbul járnak.

A szén-dioxid adókra érdemes külön figyelmet fordítani.  Még a szerény, 0,3 Ft/kg mértékű
adó is kimutatható környezeti javulással járhat, amely alig maradna el a díjkedvezmény
nélküli ltd várható hatásaitól.  A környezeti hasznok és a nettó haszon mértéke 20 és 30 Mrd
Ft között van.  Ugyanakkor az alacsony adómérték miatt a bevételek is elenyészőek, nem
tehetik lehetővé egyéb adók érzékelhető csökkentését, igaz pótlólagos költségvetési
bevételként (deficitet csökkentő tételként) sem jelentene jelentős terhet a gazdaságban (11
Mrd Ft).  Egyéb nemzetgazdasági terhei is a legkisebbek, a foglalkoztatottságra mindössze –
                                                
94 Mindazonáltal az ÁFA kulcs 1% körüli értékkel való csökkentése (ezt az ÁFA index 0,96 körüli értéke teszi lehetővé)
valószínűleg nem keresztülvihető (túl kicsi változás egy nagy erőforrásokat igénylő adminisztratív lépéshez).
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0.2%-os negatív nyomást jelentene (bár reálbér-emelkedés mellett!), jóléti költsége pedig
bevétel-visszaforgatás mellett 4,6 Mrd Ft.  A nagyobb, 3 Ft/kg-os mérték a már említett
jelentős környezeti hatás mellett már elég nagy bevételeket (74 Mrd Ft) is generál ahhoz,
hogy érzékelhető munkáltatói TB (96,6%-os index → kb. -1%) vagy SZJA (96%-os index →
-1- -1,6%) kulcs csökkentést tegyen lehetővé.  GDP és foglalkoztatás csökkentő hatása
kedvezőbb az energiaadóénál (-0,5% körüli), jóléti költsége pedig azokéhoz hasonló, 10-16
Mrd Ft nagyságrendű.  Nettó hasznuk azonban az energiaadó szcenáriókénál jóval nagyobb,
46-60 Mrd Ft körüli, ami már a pigoui emissziós adókéval összemérhető eredmény.  További
haszonként lehet elkönyvelni a szén-dioxid kibocsátás-csökkenés hipotetikus95 piaci értékét:
ez 10 USD/t ár mellett mintegy évi 150 millió USD azaz 2000-es Ft-ban 45 Mrd Ft.  Az
inflációs nyomás csekély, mindössze 0,35%.  Az energiafelhasználásnak nemcsak a
szerkezete változik kedvezően, hanem az összkereslete is csökken 1-2%-kal (ld. 38. táblázat),
és mivel a GDP esetleges csökkenése jóval kisebb, ezzel együtt a gazdaság energiaintenzitása
is kisebb. A nagyobbik adómértékre a disztribúciós hatásokat is bemutatjuk, a háztartások
érintettségét lásd a 46. táblázat és 47. táblázat, míg az ágazatokét a 41. táblázat, 42. táblázat és
43. táblázat.

Ha az áramtermelő szektor részére könnyítés gyanánt 1 Ft/kg szén-dioxid adómértéket
állapítunk meg (ld. SZD2EL.TB), akkor még mindig kedvező környezeti mutatókat tudunk
elérni kisebb gazdasági terhek mellett.  A GDP és a foglalkoztatottságot érintő negatív hatás
így már kisebb mint 0,5 %, a jóléti költség 10 Mrd Ft körüli, és a nettó haszon még mindig 46
Mrd Ft.  Az inflációs nyomás 0,25%-ra csökken.  Az ágazati táblázatok összehasonlításával
az is látszik, hogy az áramtermelő ágazat teherkönnyítése más ágazatokra is hatással van.

Külön érdemes megemlíteni az energiahordozók ÁFA-jának 25%-os kulcsba sorolását. Ez a
szcenárió (ÁFA.SZJ) meglehetősen kicsi környezetjavulással jár (az emissziók csökkenése
1% vagy az alatti), ugyanakkor politikailag érdekes is lehet, hiszen lehetővé teszi a az SZJA
kulcs 3,1%-os csökkenését (ez 100%-ra vetítve értendő; tehát ez -1,2%-ot jelent egy 40%-os
kulcs esetén). Ugyanakkor  valószínűleg megnőne a kompenzációs igény, hiszen az ÁFA
emelés a nehéz szociális helyzetben lévő háztartásokat relatíve jobban sújtaná, így az SZJA
csökkentő potenciálja ennek a lépésnek ennél kisebb (ld. 49. táblázat).  Azt kell mondanunk,
hogy környezeti szempontból – jelzésértékén túl – a kedvezményezett energiahordozók ÁFA
emelése nem túl hatásos eszköz.

Következtetésképpen megállapíthatjuk, hogy a szén-dioxid adó tűnik – amennyiben a jelentős
várható környezeti javulásért cserébe a politika hajlandó némi árat is fizetni –
legalkalmasabbnak arra, hogy egy környezeti adóreformban központi szerepet játsszon.  A
terheket csökkenteni lehet az elektromos energia szektor terheinek könnyítésével.  Az ökoadó
alapú adóreform kettős haszon hipotézisét az adott szcenáriókkal, az adott gazdasági
körülmények között nem tudtuk igazolni.  Mindazonáltal a költség-haszon elemzés azt
mutatta, a modellezett adóreform koncepciók hasznai jelentősen meghaladják bevezetésük
költségeit.  A híres közgazdasági szállóige, miszerint „Nincs ingyen ebéd” úgy módosulhat,
hogyha nincs is ingyen, azért még nagyon is érdemes lehet megvenni.

Az is bizonyos, hogy vannak olyan gazdasági mutatók, illetve folyamatok amelyeket nem
számszerűsítettünk, de amelyekre egy ökoadó, illetve adóreform jótékony, ösztönző hatást fejt
ki. Ilyen például a vállalati innováció elősegítése az energiatakarékosabb illetve tisztább
technológia irányában, a környezetvédelmi háttéripar és szolgáltatások (pl. energiaauditok)

                                                
95 Amint megállapodás születik a kiotói mechanizmusokról, ez nagyon is kézzel fogható dollár milliókat jelent majd.
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fejlődésének elősegítése, és ezáltal új munkahelyek teremtése.  Az ökoadóbevételek révén
megvalósítható TB járulék vagy a SZJA kulcs csökkentés pedig kedvez a fekete gazdaság
(illegális foglalkoztatás) visszaszorítására irányuló törekvéseknek.  A munkáltatói TB
járulék különösen a kis- és középvállalkozásokat sújtja, így ez a réteg az adóreform
nyertesei közé tartozna.  Továbbá modellünk a beruházások számolásánál jellegénél fogva
nem veszi figyelembe a nemzetközi tőke mozgását. Az olcsó munkaköltség lényeges elem a
külföldi befektetőket idevonzásában. Ezért egy munkaköltség-csökkentő intézkedés hatása
a külföldi tőke szempontjából mindenképp pozitív ösztönző..

Az alábbiakban közölt táblázatokban a következő kódokkal jelöltük a modellezett
szcenáriókat:

LTD.TB Levegőterhelési díj 2000-es „B” ráták, TB járulék csökkentés
SZD1.TB 0,3 Ft/kg szén-dioxid adó, TB járulék csökkentés
SZD2.TB 3 Ft/kg szén-dioxid adó, TB járulék csökkentés
SZD2EL.TB 3 Ft/kg szén-dioxid adó, de az erőművi ágazat részére csak 1 Ft/kg, TB járulék csökkentés
SZD2.SZJ 3 Ft/kg szén-dioxid adó, SZJA kulcs csökkentés
PIG.TB „pigoui mértékű” emissziós adók, TB járulék csökkentés
A fenti adókat csak az ágazatok (tehát a háztartások nem) fizetik.

ÁFA.SZJ az energiahordozók ÁFA-jának 25%-os kulcsba sorolása, SZJA kulcs csökkentés
EÁGI.TB energiaadó az ágazatokra, I-es olajráta, TB járulék csökkentés
EÁGI.ÁFA energiaadó az ágazatokra, I-es olajráta, általános ÁFA kulcs csökkentés
EÁHI.TB energiaadó mind az ágazatokra és a háztartásokra, I-es olajráta, TB járulék csökkentés
EÁHI.ÁFA energiaadó mind az ágazatokra és a háztartásokra, I-es olajráta, általános ÁFA kulcs

csökkentés
EÁHII.ÁFA energiaadó mind az ágazatokra és a háztartásokra, II-es (ECMT) olajráta, általános ÁFA

kulcs csökkentés
EÁHII.TB energiaadó mind az ágazatokra és a háztartásokra, II-es (ECMT) olajráta, TB járulék

csökkentés
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32. táblázat A környezeti adók költség-haszon viszonyai*
A SZENNYEZÉS-CSÖKKENÉS ÉVES

HASZNA
egy kg szennyezés
elhárítására jutó
externális haszon

Ft/kg
1998-as árakon

LTD.TB
milliárd Ft

SZD1.TB
milliárd Ft

SZD2.TB
milliárd Ft

SZD2EL.TB
milliárd Ft

SZD2.SZJ
milliárd Ft

PIG.TB
milliárd Ft

kelet-németKén-dioxid
USA

209,750
1303,09

33,9
210,4

23
142,8

66,6
413,6

47,7
296

66,6
413,7

80,6
500,3

kelet-németNitrogén-oxid
USA

127,03
1743,37

1,5
20,0

1,2
15,9

3,7
50,3

2,9
39,06

3,7
50,4

3,6
49,0

kelet-németPor
USA

378,14
686,48

4,7
8,6

2,7
4,9

8,03
14,6

6,7
12,2

8,01
14,6

10,4
19,0

kelet-németÖsszes haszon
USA

40,1
239,6

26,8
163,5

78,3
478,5

57,2
358,5

78,3
478,6

94,6
568,3

Jóléti költség (-EV) 8,6 4,6 16,2 10,9 16,4 30,4
kelet-németNettó haszon
USA

31,5
230,4

22,2
159

62,1
462,4

46,3
347,6

61,9
462,2

64,2
537,9

*Csak a felsorolt szennyezőanyagok tekintetében. Nem tartalmazza a CO2 csökkenésből eredő 10-100 md Ft/év nagyságrendű „kiotói” hasznot. Jelentős lehet a nehézfém- és egyéb
 kibocsátások csökkenése is.

33. táblázat A környezeti adók költség-haszon viszonyai, folyt.*
A SZENNYEZÉS-CSÖKKENÉS

ÉVES HASZNA
egy kg szennyezés
elhárítására jutó
externális haszon

Ft/kg, 1998-as árakon

ÁFA.SZJ
Milliárd Ft

EÁGI.TB
Milliárd Ft

EÁGI.ÁFA
Milliárd Ft

EÁHI.TB
Milliárd Ft

EÁHI.ÁFA
Milliárd Ft

EÁHII.ÁFA
Milliárd Ft

EÁHII.TB
Milliárd

Ft

kelet-németKén-dioxid
USA

209,750
1303,09

1,1
6,6

9,97
62,0

10,3
63,9

12,3
76,5

12,7
78,8

17,8
110,8

17,1
106,4

kelet-németNitrogén-oxid
USA

127,03
1743,37

0,06
0,9

0,7
9,1

0,7
10,0

0,7
10,2

0,8
11,2

1,2
16,8

1,1
15,0

kelet-németPor
USA

378,14
686,48

0,3
0,6

4,5
8,2

4,6
8,3

5,7
10,3

5,8
10,4

6,2
11,3

6,0
16,8

kelet-németÖsszes haszon
USA

1,4
8,04

15,1
79,2

15,6
82,2

18,7
96,9

19,3
100,4

25,3
138,9

24,2
132,2

Jóléti költség (-EV) 1,5 8,6 3,6 9,4 2,7 10,9 24,6
kelet-németNettó haszon
USA

-0,06
6,5

6,5
70,6

12,0
78,5

9,3
87,5

16,5
97,7

14,3
128,0

-0,4
107,6

*Csak a felsorolt szennyezőanyagok tekintetében. Nem tartalmazza a CO2 csökkenésből származó „kiotói”  hasznot. Jelentős lehet a nehézfém- és egyéb kibocsátások csökkenése is.
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34. táblázat Makroadatok az egyes forgatókönyvekben
A változó elnevezése S-ALAP LTD.TB SZD1.TB SZD2.TB SZD2EL.TB SZD2.SZJ PIG.TB
Energiaadó-bevételek (Mrd Ft/év) - - - - - - -
Kén-dioxid kibocsátási adóbevételek (Mrd Ft/év) 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7
Nitrogén-oxid kibocsátási adóbevételek (Mrd Ft/év) 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4
Porkibocsátási adóbevételek (Mrd Ft/év) 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 3,27
Szén-dioxid kibocsátási adóbevételek (Mrd Ft/év) 0,0 0,0 10,8 74,3 50,3 74,3 0,0
Szén-monoxid kibocsátási adó bevételek (Mrd Ft/év) 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Összes bevétel a fenti öt adóból (emissziós adók) (Mrd Ft/év) 0,0 8,0 10,8 74,3 50,3 74,3 42,4
Az államháztartás egyenlegének nagysága (Mrd Ft/év) -693,5 -693,5 -693,5 -693,5 -693,5 -693,5 -693,5
A teljes fogyasztás nagysága (Mrd Ft/év) 5534,6 5537,9 5537,3 5528,3 5533,2 5528,6 5522,1
A teljes fogyasztás változása a bázishoz képest (%) - 0,06 0,05 -0,11 -0,03 -0,11 -0,23
Beruházás (Mrd Ft/év) 2348,1 2336,2 2340,8 2338,2 2338,6 2337,7 2330,2
Környezeti beruházás (Mrd Ft/év) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
A GDP nagysága (Mrd Ft/év) 9298,6 9274,4 9282,0 9247,7 9260,2 9246,8 9241,2
A GDP nagysága a bázishoz képest (%) 100,00 99,74 99,82 99,45 99,59 99,44 99,38
A munkaerő adó a bázishoz képest (%) (100%=TB járulék)
*személyi jövedelemadó indexe

100,00 99,72 99,48 96,57 97,57 100,00
szja: 0,96*

98,86

A foglalkoztatottság változása a bázishoz képest (%) - -0,32 -0,22 -0,49 -0,39 -0,50 -0,53
Reálbérindex 100,00 100,42 100,31 100,25 100,32 99,61 100,09
Árfolyamindex 100,00 99,52 99,62 98,90 99,15 98,91 99,16
Export (Mrd Ft/év) 4978,9 4950,1 4956,6 4913,4 4926,7 4911,9 4925,4
Export változás a bázishoz képest (%) - -0,58 -0,45 -1,32 -1,05 -1,35 -1,08
Import (Mrd Ft/év) 5901,1 5888,0 5891,0 5870,6 5876,7 5869,9 5875,8
Import változás a bázishoz képest (%) - -0,22 -0,17 -0,52 -0,41 -0,53 -0,43
Inflációs nyomás (%) 0,00 0,04 0,05 0,35 0,24 0,35 0,21
Az életminõség mutatója (%) 100,00 98,47 100,33 100,60 100,52 100,61 100,59
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35. táblázat Makroadatok az egyes forgatókönyvekben
A változó elnevezése S-ALAP ÁFA.SZJ EÁGI.TB EÁGI.ÁFA EÁHI.TB EÁHI.ÁFA EÁHII.ÁFA EÁHII.TB
Energiaadó-bevételek (Mrd Ft/év) - 0,0 95,0 95,2 94,9 95,1 211,3 210,5
Lakosság energiaadó befizetése (Mrd Ft/év) - 0,0 14,7 14,7 54,2 54,2 96,5 96,4
Összes energiaadó-bevétel - 0,0 109,7 109,9 149,1 149,3 307,8 306,9
Kén-dioxid kibocsátási adóbevételek (Mrd Ft/év) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nitrogén-oxid kibocsátási adóbevételek (Mrd Ft/év) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Porkibocsátási adóbevételek (Mrd Ft/év) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Szén-dioxid kibocsátási adóbevételek (Mrd Ft/év) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összes bevétel a fenti négy emissziós adóból  (Mrd
Ft/év)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Az államháztartás egyenlegének nagysága (Mrd Ft/év) -693,5 -693,5 -693,5 -693,5 -693,5 -693,5 -693,5 -693,5
A teljes fogyasztás nagysága (Mrd Ft/év) 5534,6 5540,2 5562,4 5541,0 5569,5 5541,1 5540,0 5597,0
A teljes fogyasztás változása a bázishoz képest (%) - 0,10 0,50 0,12 0,63 0,12 0,10 1,13
Beruházás (Mrd Ft/év) 2348,1 2341,0 2311,6 2338,0 2303,7 2338,8 2331,7 2261,2
Környezeti beruházás (Mrd Ft/év) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A GDP nagysága (Mrd Ft/év) 9298,6 9290,9 9257,6 9277,0 9251,2 9276,9 9258,6 9207,6
A GDP nagysága a bázishoz képest (%) 100,00 99,92 99,56 99,77 99,49 99,77 99,57 99,02
TB járulék / SZJA / ÁFA a bázishoz képest (%) 100,0 96,9* 89,16

86,8*
98,3** 85,6

82,5*
97,8** 95,5** 71,6

64,2*
A foglalkoztatottság változása a bázishoz képest (%) - -0,11 -0,41 -0,14 -0,52 -0,16 -0,10 -0,81
Reálbérindex 100,00 99,78 101,21 100,36 101,52 100,38 100,18 102,46
Árfolyamindex 100,00 99,35 99,12 101,40 98,27 101,29 103,31 97,18
Export (Mrd Ft/év) 4978,9 4967,5 4918,8 4944,3 4908,7 4942,6 4917,5 4850,1
Export változás a bázishoz képest (%) - -0,23 -1,21 -0,69 -1,41 -0,73 -1,23 -2,59
Import (Mrd Ft/év) 5901,1 5896,0 5873,5 5884,7 5869,0 5883,9 5869,1 5839,6
Import változás a bázishoz képest (%) - -0,09 -0,47 -0,28 -0,54 -0,29 -0,54 -1,04
Inflációs nyomás (%) 0,00 0,00 0,45 0,45 0,45 0,45 1,01 1,01
Az életminõség mutatója (%) 100,00 100,17 100,77 100,22 100,95 100,23 100,05 101,50
*   személyi jövedelem adó (SZJA)
** általános forgalmi adó (ÁFA)
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36. táblázat Szennyezési adatok az emisszió-adó forgatókönyvekben (kt/év)
A változó elnevezése S-ALAP LTD.TB SZD1.TB SZD2.TB SZD2El.TB SZD2.SZJ PIG.TB
A kén-dioxid kibocsátás mennyisége a szektorokban (kt/év) 544,57 383,04 434,96 227,21 317,38 227,17 160,71
A kén-dioxid kibocsátás mennyisége a háztartásoknál (kt/év) 50,34 50,43 50,41 50,37 50,40 50,33 50,29
A közlekedésből származó kén-dioxid kibocsátás mennyisége
(kt/év)

10,02 10,01 10,01 9,97 9,98 9,97 9,97

Összes kén-dioxid kibocsátás a közlekedés kivételével (kt/év) 594,91 433,47 485,37 277,58 367,78 277,51 210,99
Összes kén-dioxid kibocsátás (kt/év) 604,93 443,48 495,38 287,55 377,76 287,47 220,96
A kén-dioxid emissziók változása a bázishoz képest (%) - -26,69 -18,11 -52,47 -37,55 -52,48 -63,47
A nitrogén-oxid kibocsátás mennyisége a szektorokban (kt/év) 69,94 58,51 60,87 41,64 47,97 41,64 42,41
A nitrogén-oxid kibocsátás mennyisége a háztartásoknál (kt/év) 9,27 9,28 9,28 9,27 9,28 9,27 9,26
A közlekedésből származó nitrogén-oxid kibocsátás mennyisége
(kt/év)

111,78 111,71 111,71 111,19 111,33 111,18 111,23

Összes nitrogén-oxid kibocsátás a közlekedés kivételével (kt/év) 79,21 67,79 70,15 50,92 57,25 50,91 51,67
Összes nitrogén-oxid kibocsátás (kt/év) 190,99 179,50 181,86 162,11 168,58 162,09 162,90
A nitrogén-oxid emissziók változása a bázishoz képest (%) - -6,01 -4,78 -15,12 -11,73 -15,13 -14,71
A por kibocsátás mennyisége a szektorokban (kt/év) 36,18 23,62 29,06 15,04 18,50 15,04 8,66
A por kibocsátás mennyisége a háztartásoknál (kt/év) 22,66 22,70 22,69 22,67 22,68 22,65 22,63
A közlekedésből származó por kibocsátás mennyisége (kt/év) 18,92 18,90 18,90 18,81 18,84 18,81 18,82
Összes porkibocsátás a közlekedés kivételével (kt/év) 58,84 46,31 51,74 37,71 41,19 37,69 31,29
Összes porkibocsátás (kt/év) 77,76 65,22 70,65 56,52 60,02 56,50 50,11
A por emissziók változása a bázishoz képest (%) - -16,12 -9,14 -27,31 -22,80 -27,33 -35,55
A szén-dioxid kibocsátás mennyisége a szektorokban
(ezer kt/év)

40,97 35,29 36,01 24,76 27,70 24,75 27,52

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

10,42 10,44 10,44 10,43 10,44 10,43 10,41

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

8,34 8,34 8,34 8,30 8,31 8,30 8,30

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

51,39 45,73 46,44 35,18 38,14 35,18 37,93

Összes szén-dioxid kibocsátás (ezer kt/év) 59,73 54,07 54,78 43,48 46,45 43,47 46,22
A szén-dioxid emissziók változása a bázishoz képest (%) - -9,48 -8,29 -27,21 -22,24 -27,22 -22,61
A szén-monoxid kibocsátás mennyisége a szektorokban (ezer
kt/év)

23,09 18,41 19,40 11,67 14,05 11,66 11,90
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A változó elnevezése S-ALAP LTD.TB SZD1.TB SZD2.TB SZD2El.TB SZD2.SZJ PIG.TB
A szén-monoxid kibocsátás mennyisége a háztartásoknál (ezer
kt/év)

23,56 23,60 23,59 23,57 23,59 23,56 23,53

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

441,86 441,82 441,75 439,64 440,16 439,58 439,61

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

46,65 42,01 42,99 35,24 37,63 35,22 35,43

Az összes szén-monoxid kibocsátás (ezer kt/év) 488,51 483,83 484,74 474,88 477,80 474,80 475,05
A szén-monoxid emisszió változása a bázishoz képest (%) - -0,96 -0,77 -2,79 -2,19 -2,81 -2,76
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37. táblázat Szennyezési adatok az energiaadó forgatókönyvekben (kt/év)
A változó elnevezése S-ALAP ÁFA.SZJ EÁGI.TB EÁGI.ÁFA EÁHI.TB EÁHI.ÁFA EÁHII.ÁFA EÁHII.TB
A kén-dioxid kibocsátás mennyisége a szektorokban (kt/év) 544,57 541,04 496,83 495,69 492,11 490,69 466,46 469,20
A kén-dioxid kibocsátás mennyisége a háztartásoknál (kt/év) 50,34 48,78 50,58 50,24 44,16 43,85 43,66 44,28
A közlekedésből származó kén-dioxid kibocsátás mennyisége
(kt/év)

10,02 10,03 9,96 9,94 9,98 9,95 9,77 9,82

Összes kén-dioxid kibocsátás a közlekedés kivételével (kt/év) 594,91 589,82 547,41 545,93 536,27 534,54 510,12 513,47
Összes kén-dioxid kibocsátás (kt/év) 604,93 599,85 557,38 555,87 546,25 544,49 519,89 523,29
A kén-dioxid emissziók változása a bázishoz képest (%) - -0,84 -7,86 -8,11 -9,70 -9,99 -14,06 -13,50
A nitrogén-oxid kibocsátás mennyisége a szektorokban (kt/év) 69,94 69,57 65,32 65,24 64,81 64,71 63,83 64,02
A nitrogén-oxid kibocsátás mennyisége a háztartásoknál (kt/év) 9,27 8,98 9,33 9,27 8,97 8,90 8,89 9,03
A közlekedésből származó nitrogén-oxid kibocsátás
mennyisége (kt/év)

111,78 111,94 111,11 110,80 111,37 110,95 108,61 109,37

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

79,21 78,55 74,64 74,51 73,78 73,62 72,72 73,04

Összes nitrogén-oxid kibocsátás (kt/év) 190,99 190,50 185,76 185,31 185,15 184,57 181,33 182,41
A nitrogén-oxid emissziók változása a bázishoz képest (%) - -0,26 -2,74 -2,97 -3,06 -3,36 -5,06 -4,49
A por kibocsátás mennyisége a szektorokban (kt/év) 36,18 36,04 24,30 24,25 24,11 24,04 23,46 23,60
A por kibocsátás mennyisége a háztartásoknál (kt/év) 22,66 21,95 22,76 22,61 19,81 19,67 19,59 19,86
A közlekedésből származó por kibocsátás mennyisége (kt/év) 18,92 18,94 18,80 18,74 18,85 18,77 18,35 18,49
Összes porkibocsátás a közlekedés kivételével (kt/év) 58,84 57,99 47,07 46,86 43,92 43,71 43,05 43,47
Összes porkibocsátás (kt/év) 77,76 76,93 65,87 65,60 62,77 62,48 61,40 61,96
A por emissziók változása a bázishoz képest (%) - -1,06 -15,29 -15,64 -19,28 -19,65 -21,03 -20,32
A szén-dioxid kibocsátás mennyisége a szektorokban (ezer
kt/év)

40,97 40,79 38,43 38,40 38,18 38,14 38,24 38,32

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

10,42 10,10 10,49 10,43 10,20 10,12 10,11 10,27

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

8,34 8,35 8,29 8,26 8,31 8,27 8,08 8,15

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

51,39 50,89 48,92 48,82 48,38 48,26 48,35 48,59

Összes szén-dioxid kibocsátás (ezer kt/év) 59,73 59,25 57,21 57,08 56,69 56,54 56,43 56,74
A szén-dioxid emissziók változása a bázishoz képest (%) - -0,81 -4,22 -4,43 -5,09 -5,35 -5,52 -5,01
A szén-monoxid kibocsátás mennyisége a szektorokban (ezer 23,09 22,98 20,72 20,69 20,57 20,53 20,34 20,41
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A változó elnevezése S-ALAP ÁFA.SZJ EÁGI.TB EÁGI.ÁFA EÁHI.TB EÁHI.ÁFA EÁHII.ÁFA EÁHII.TB
kt/év)
A szén-monoxid kibocsátás mennyisége a háztartásoknál (ezer
kt/év)

23,56 22,83 23,67 23,51 20,61 20,46 20,37 20,66

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

441,86 442,78 439,08 437,24 440,45 437,98 426,48 430,98

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

46,65 45,81 44,39 44,20 41,18 41,00 40,72 41,07

Az összes szén-monoxid kibocsátás (ezer kt/év) 488,51 488,59 483,47 481,44 481,63 478,98 467,19 472,05
A szén-monoxid emisszió változása a bázishoz képest (%) - 0,02 -1,03 -1,45 -1,41 -1,95 -4,36 -3,37

38. táblázat Az energiafelhasználás alakulása az emisszió-adó  forgatókönyvekben
alap LTD.TB SZD1.TB SZD2.TB SZD2El.TB SZD2.SZJ PIGSZD1.TB PIG.TB

szén 100,00% 70,3% 78,9% 36,4% 50,7% 36,4% 23,6% 24,1%
földgáz 100,00% 100,9% 99,4% 96,4% 96,2% 96,4% 106,2% 107,2%
villamos
energia

100,00% 99,3% 99,7% 99,2% 101,7% 99,2% 97,5% 97,4%

olaj-
termékek

100,00% 99,8% 100,0% 99,9% 99,6% 99,8% 97,7% 97,7%

összesen 100,00% 99,4% 99,4% 97,8% 98,9% 97,8% 98,6% 98,8%

39. táblázat Az energiafelhasználás alakulása az energiaadó forgatókönyvekben
alap ÁFA.SZJ EÁGI.TB EÁGI.ÁFA EÁHI.TB EÁHI.ÁFA EÁHII.ÁFA EÁHII.TB

szén 100,00% 99,5% 75,2% 75,0% 74,4% 74,1% 72,1% 72,6%
földgáz 100,00% 99,4% 100,0% 100,0% 99,3% 99,4% 101,0% 100,8%
villamos
energia

100,00% 99,8% 90,1% 90,2% 89,9% 90,1% 81,1% 80,8%

olaj-
termékek

100,00% 99,7% 100,0% 100,2% 99,7% 99,9% 97,3% 96,9%

összesen 100,00% 99,7% 95,4% 95,6% 95,1% 95,2% 91,0% 90,7%
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40. táblázat PIG.TB részletes ágazati eredmények
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1.Szénbányászat 13,5 0,761 0,741 -2,9 -2,6 0,906* 0,739 31,011 0,020 0,039 0,005 0,059 0,022 0,183 0,038 0,066
2.Olaj-gáztermelés-eloszt 272,1 1,021 1,032 -2,3 -1,8 0,790* 1,029 114,231 0,045 0,101 0,013 0,007 0,003 0,328 0,069 0,086
3.Áramtermelés 528,2 0,951 - 88,4 87,8 0,993 0,994 11849,056 5,261 23,487 2,983 3,974 1,502 113,521 23,839 28,440
4.Olajfinomítás 370,9 0,963 0,989 57,9 57,2 0,988 0,980 1795,064 0,712 1,648 0,209 0,273 0,103 12,887 2,706 3,034
5.Egyéb bányászat 22,3 0,980 0,994 -3,7 -3,7 1,003* 0,988 5,134 0,003 0,007 0,001 0,005 0,002 0,057 0,012 0,015
6.Vaskohászat 367,5 0,978 0,995 36,1 35,6 0,984 0,988 1271,672 0,735 1,444 0,183 1,655 0,626 4,368 0,917 1,743
7.Színesfémipar 258,1 0,986 0,994 18,9 18,7 0,985 0,991 166,191 0,069 0,158 0,020 0,032 0,012 1,318 0,277 0,310
8.Gépipar 2813,5 0,992 0,994 314,9 310,5 0,986 0,993 560,827 0,233 0,507 0,064 0,072 0,027 0,845 0,177 0,274
9.Építőanyagok 216,6 0,987 0,998 17,5 17,1 0,975 0,994 1439,915 0,589 1,305 0,166 0,165 0,063 4,782 1,004 1,245
10.Műtrágya és növvéd. 245,0 0,982 0,997 20 19,5 0,976 0,990 252,939 0,098 0,217 0,028 0,001 0,000 0,073 0,015 0,045
11.Szerves és szervetlen
vegyipar

302,1 0,969 0,993 9,7 8,4 0,867 0,978 177,721 0,072 0,174 0,022 0,056 0,021 2,613 0,549 0,594

12.Egyéb vegyipar 270,4 0,991 0,997 11,2 10,8 0,967 0,993 238,941 0,094 0,217 0,028 0,030 0,011 1,197 0,251 0,292
13.Könnyűipar 861,5 0,990 0,996 73,3 72,8 0,993 0,991 461,571 0,189 0,416 0,053 0,047 0,018 1,117 0,235 0,309
14.Élelmiszeripar 1361,9 0,990 1,002 265,9 263,6 0,991 0,996 1318,313 0,525 1,192 0,151 0,107 0,040 6,556 1,377 1,580
15.Építőipar 1117,3 0,991 0,997 20,4 20,2 0,986 0,993 126,289 0,065 0,134 0,017 0,078 0,030 0,717 0,151 0,199
16.Erdő és mezőgazd. 1817,1 0,990 1,001 419,2 415,8 0,992 0,995 1571,909 0,638 2,996 0,380 0,411 0,155 5,267 1,106 1,656
17.Szállítás 1120,6 0,992 0,999 175,3 171,9 0,981 0,995 201,789 0,084 0,294 0,037 0,099 0,037 0,470 0,099 0,175
18.Posta és távközlés 396,7 0,990 0,997 62,3 61,4 0,986 0,995 139,662 0,066 0,178 0,023 0,276 0,104 0,351 0,074 0,202
19.Kereskedelem 2317,1 0,989 0,998 84 82,6 0,983 0,995 1506,403 0,625 2,056 0,261 0,441 0,167 0,780 0,164 0,605
20.Vízgazdálkodás 56,3 0,997 - -2 -2,5 1,265* 0,995 144,304 0,061 0,280 0,036 0,099 0,037 0,475 0,100 0,174
21.Egyéb anyagi tev. 98,1 0,994 - 0,8 0,4 0,536 0,992 48,050 0,020 0,065 0,008 0,012 0,004 0,022 0,005 0,018
22.Pénzszektor 807,9 1,000 - 232,1 235,4 1,014 0,994 61,196 0,025 0,082 0,010 0,012 0,004 0,022 0,005 0,020
23.Személyi szolg. 1712,0 0,995 - 422,1 418,1 0,990 0,995 1260,588 0,533 1,669 0,212 0,304 0,115 1,203 0,253 0,591
24.Kultúrális és
egészségügyi szolgáltatás

1074,3 0,997 - 123,2 121,1 0,982 0,999 707,016 0,308 0,990 0,126 0,249 0,094 0,896 0,188 0,415

25.Közszféra/tud. kutatás 1602,6 0,996 1,000 173,6 170,7 0,983 0,998 2065,973 0,829 2,755 0,350 0,199 0,075 0,658 0,138 0,582

*a veszteség indexe
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41. táblázat SZD2.TB részletes ágazati eredmények
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1.Szénbányászat 14,3 0,800 0,784 -2,9 -2,7 0,923* 0,782 31,269 0,094 0,021 0,041 0,064 0,244 0,094
2.Olaj-gáztermelés-eloszt 259,8 0,982 0,987 -2,3 -2,7 1,184* 0,983 109,051 0,327 0,043 0,097 0,007 0,347 0,327
3.Áramtermelés 535,5 0,961 - 88,4 89,0 1,007 1,010 13262,393 39,787 6,522 27,338 7,681 167,728 39,787
4.Olajfinomítás 375,6 0,964 1,008 57,9 57,6 0,995 0,994 1850,202 5,551 0,735 1,703 0,292 15,249 5,551
5.Egyéb bányászat 22,1 0,975 0,989 -3,7 -3,7 1,004* 0,983 5,096 0,015 0,003 0,007 0,007 0,070 0,015
6.Vaskohászat 365,5 0,970 0,995 36,1 35,4 0,980 0,985 1160,807 3,482 0,710 1,375 1,779 6,619 3,482
7.Színesfémipar 257,7 0,985 0,993 18,9 18,6 0,983 0,990 145,003 0,435 0,061 0,140 0,049 1,489 0,435
8.Gépipar 2809,7 0,990 0,995 314,9 310,0 0,984 0,992 449,303 1,348 0,189 0,412 0,105 1,114 1,348
9.Építőanyagok 216,0 0,981 1,002 17,5 17,1 0,975 0,996 1171,934 3,516 0,486 1,080 0,263 5,569 3,516
10.Műtrágya és növvéd. 244,2 0,975 0,998 20 19,4 0,971 0,989 249,734 0,749 0,097 0,214 0,001 0,081 0,749
11.Szerves és szervetlen
vegyipar

301,5 0,967 0,992 9,7 8,2 0,852 0,977 177,329 0,532 0,072 0,174 0,056 2,904 0,532

12.Egyéb vegyipar 270,3 0,989 0,998 11,2 10,8 0,962 0,993 151,275 0,454 0,060 0,142 0,031 1,634 0,454
13.Könnyűipar 859,9 0,988 0,997 73,3 72,8 0,992 0,990 280,180 0,841 0,118 0,260 0,072 1,296 0,841
14.Élelmiszeripar 1361,2 0,988 1,004 265,9 263,2 0,990 0,997 825,134 2,475 0,333 0,771 0,173 7,389 2,475
15.Építőipar 1120,1 0,991 1,001 20,4 20,2 0,988 0,996 121,079 0,363 0,063 0,130 0,112 0,936 0,363
16.Erdő és mezőgazd. 1815,4 0,986 1,003 419,2 415,3 0,991 0,995 1387,395 4,162 0,578 2,793 0,896 6,318 4,162
17.Szállítás 1118,8 0,989 0,999 175,3 171,6 0,979 0,994 196,138 0,588 0,083 0,288 0,169 0,554 0,588
18.Posta és távközlés 396,6 0,989 0,997 62,3 61,3 0,984 0,995 129,710 0,389 0,072 0,168 0,511 0,861 0,389
19.Kereskedelem 2316,3 0,986 0,999 84 82,4 0,982 0,995 784,354 2,353 0,367 1,164 0,710 1,652 2,353
20.Vízgazdálkodás 56,3 0,996 - -2 -2,5 1,239* 0,995 132,375 0,397 0,060 0,264 0,206 0,771 0,397
21.Egyéb anyagi tev. 98,0 0,993 - 0,8 0,4 0,479 0,993 23,940 0,072 0,011 0,035 0,018 0,043 0,072
22.Pénzszektor 809,0 1,000 - 232,1 236,7 1,020 0,996 30,710 0,092 0,013 0,044 0,019 0,045 0,092
23.Személyi szolg. 1712,7 0,994 - 422,1 418,0 0,990 0,996 653,455 1,960 0,324 0,923 0,781 1,862 1,960
24.Kultúrális és
egészségügyi szolgáltatás

1074,7 0,997 - 123,2 121,3 0,984 1,000 396,779 1,190 0,208 0,610 0,601 1,398 1,190

25.Közszféra/tud. kutatás 1602,5 0,995 1,001 173,6 170,9 0,985 0,999 1030,702 3,092 0,438 1,471 0,438 1,037 3,092

*a veszteség indexe
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42. táblázat SZD2EL.TB részletes ágazati eredmények
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1.Szénbányászat 15,2 0,846 0,833 -2,9 -2,7 0,942* 0,831 32,744 0,098 0,022 0,043 0,067 0,256 0,098
2.Olaj-gáztermelés-eloszt 259,4 0,982 0,983 -2,3 -2,8 1,234* 0,980 108,499 0,325 0,043 0,096 0,007 0,345 0,325
3.Áramtermelés 547,4 0,997 - 88,4 89,6 1,013 1,019 16384,423 16,384 8,982 33,891 11,273 258,679 16,384
4.Olajfinomítás 375,5 0,967 1,006 57,9 57,6 0,995 0,993 1844,925 5,535 0,733 1,698 0,292 15,216 5,535
5.Egyéb bányászat 22,3 0,984 0,995 -3,7 -3,7 1,003* 0,990 5,040 0,015 0,003 0,007 0,007 0,069 0,015
6.Vaskohászat 366,8 0,974 0,996 36,1 35,6 0,984 0,988 1141,724 3,425 0,698 1,352 1,750 6,512 3,425
7.Színesfémipar 259,1 0,990 0,995 18,9 18,7 0,988 0,993 141,465 0,424 0,059 0,137 0,047 1,453 0,424
8.Gépipar 2815,4 0,992 0,996 314,9 311,1 0,988 0,993 440,018 1,320 0,185 0,403 0,103 1,092 1,320
9.Építőanyagok 216,4 0,984 1,002 17,5 17,2 0,981 0,997 1151,395 3,454 0,478 1,061 0,258 5,474 3,454
10.Műtrágya és növvéd. 245,1 0,981 0,999 20 19,6 0,978 0,992 248,354 0,745 0,097 0,213 0,010 0,081 0,745
11.Szerves és szervetlen
vegyipar

303,5 0,975 0,994 9,7 8,6 0,889 0,982 176,614 0,530 0,071 0,173 0,056 2,893 0,530

12.Egyéb vegyipar 270,8 0,992 0,999 11,2 10,9 0,972 0,995 147,973 0,444 0,059 0,139 0,030 1,599 0,444
13.Könnyűipar 861,8 0,990 0,998 73,3 72,9 0,994 0,991 274,021 0,822 0,115 0,254 0,070 1,268 0,822
14.Élelmiszeripar 1362,9 0,990 1,004 265,9 263,9 0,993 0,998 807,071 2,421 0,325 0,754 0,169 7,229 2,421
15.Építőipar 1120,6 0,992 1,001 20,4 20,2 0,990 0,996 119,142 0,357 0,062 0,128 0,110 0,921 0,357
16.Erdő és mezőgazd. 1817,3 0,988 1,003 419,2 416,3 0,993 0,996 1370,714 4,112 0,571 2,760 0,885 6,243 4,112
17.Szállítás 1120,0 0,991 0,999 175,3 172,5 0,984 0,995 194,801 0,584 0,082 0,286 0,168 0,551 0,584
18.Posta és távközlés 397,2 0,991 0,998 62,3 61,5 0,988 0,996 126,749 0,380 0,070 0,164 0,499 0,842 0,380
19.Kereskedelem 2319,4 0,989 0,999 84 82,8 0,986 0,996 765,952 2,298 0,359 1,137 0,693 1,612 2,298
20.Vízgazdálkodás 56,3 0,997 - -2 -2,4 1,175* 0,996 129,345 0,388 0,059 0,258 0,201 0,753 0,388
21.Egyéb anyagi tev. 98,2 0,994 - 0,8 0,5 0,611 0,994 23,241 0,070 0,011 0,034 0,018 0,041 0,070
22.Pénzszektor 809,9 1,000 - 232,1 235,7 1,015 0,997 30,033 0,090 0,013 0,043 0,018 0,044 0,090
23.Személyi szolg. 1714,1 0,995 - 422,1 419,1 0,993 0,997 639,510 1,919 0,317 0,903 0,764 1,822 1,919
24.Kultúrális és
egészségügyi szolgáltatás

1075,0 0,998 - 123,2 121,7 0,988 1,000 388,413 1,165 0,203 0,597 0,589 1,368 1,165

25.Közszféra/tud. kutatás 1603,4 0,996 1,001 173,6 171,5 0,988 1,000 1010,609 3,032 0,430 1,442 0,429 1,017 3,032

*a veszteség indexe
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43. táblázat SZD2.SZJ részletes ágazati eredmények
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1.Szénbányászat 14,3 0,798 0,785 -2,9 -2,7 0,917* 0,780 31,216 0,021 0,094 0,041 0,064 0,244 0,094
2.Olaj-gáztermelés-eloszt 259,7 0,982 0,986 -2,3 -2,7 1,180* 0,982 108,994 0,043 0,327 0,096 0,007 0,346 0,327
3.Áramtermelés 535,3 0,960 - 88,4 89,0 1,006 1,009 13260,050 6,521 39,780 27,333 7,680 167,714 39,780
4.Olajfinomítás 375,4 0,963 1,009 57,9 57,6 0,995 0,993 1849,186 0,734 5,548 1,702 0,292 15,240 5,548
5.Egyéb bányászat 22,1 0,972 0,989 -3,7 -3,7 1,004* 0,981 5,091 0,003 0,015 0,007 0,007 0,070 0,015
6.Vaskohászat 365,2 0,969 0,994 36,1 35,4 0,980 0,984 1160,589 0,709 3,482 1,375 1,779 6,618 3,482
7.Színesfémipar 257,5 0,984 0,993 18,9 18,6 0,982 0,989 144,957 0,060 0,435 0,140 0,049 1,488 0,435
8.Gépipar 2808,5 0,990 0,994 314,9 309,7 0,984 0,992 449,357 0,189 1,348 0,412 0,105 1,114 1,348
9.Építőanyagok 215,9 0,980 1,002 17,5 17,0 0,975 0,995 1172,108 0,486 3,516 1,080 0,263 5,568 3,516
10.Műtrágya és növvéd. 244,1 0,974 0,998 20 19,4 0,969 0,988 249,681 0,097 0,749 0,214 0,001 0,081 0,749
11.Szerves és szervetlen
vegyipar

300,9 0,964 0,992 9,7 8,1 0,842 0,975 177,036 0,072 0,531 0,174 0,056 2,899 0,531

12.Egyéb vegyipar 270,1 0,989 0,998 11,2 10,7 0,961 0,993 151,274 0,060 0,454 0,142 0,031 1,633 0,454
13.Könnyűipar 860,1 0,988 0,997 73,3 72,8 0,992 0,990 280,298 0,118 0,841 0,260 0,072 1,296 0,841
14.Élelmiszeripar 1361,0 0,988 1,004 265,9 263,1 0,990 0,997 825,518 0,333 2,477 0,771 0,173 7,390 2,477
15.Építőipar 1120,0 0,991 1,001 20,4 20,2 0,988 0,996 121,026 0,063 0,363 0,130 0,112 0,935 0,363
16.Erdő és mezőgazd. 1815,7 0,986 1,002 419,2 415,2 0,991 0,996 1387,315 0,578 4,162 2,793 0,896 6,317 4,162
17.Szállítás 1118,8 0,989 0,998 175,3 171,5 0,978 0,994 196,136 0,083 0,588 0,288 0,169 0,554 0,588
18.Posta és távközlés 396,6 0,988 0,998 62,3 61,3 0,983 0,995 129,753 0,072 0,389 0,168 0,511 0,861 0,389
19.Kereskedelem 2316,5 0,987 0,999 84 82,4 0,981 0,996 784,486 0,367 2,353 1,164 0,709 1,651 2,353
20.Vízgazdálkodás 56,2 0,995 - -2 -2,5 1,236* 0,994 132,314 0,060 0,397 0,264 0,206 0,770 0,397
21.Egyéb anyagi tev. 98,0 0,992 - 0,8 0,4 0,486 0,992 23,947 0,011 0,072 0,035 0,018 0,043 0,072
22.Pénzszektor 808,4 1,000 - 232,1 236,6 1,020 0,995 30,718 0,014 0,092 0,044 0,019 0,045 0,092
23.Személyi szolg. 1712,9 0,995 - 422,1 417,6 0,989 0,996 653,349 0,324 1,960 0,923 0,780 1,861 1,960
24.Kultúrális és
egészségügyi szolgáltatás

1074,7 0,997 - 123,2 121,2 0,983 1,000 396,900 0,208 1,191 0,610 0,601 1,397 1,191

25.Közszféra/tud. kutatás 1602,6 0,995 1,001 173,6 170,8 0,984 0,999 1031,182 0,439 3,094 1,472 0,438 1,037 3,094

*a veszteség indexe
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44. táblázat EÁGI.TB részletes ágazati eredmények
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1.Szénbányászat 16,7 0,917 0,922 -2,9 -2,8 0,965* 0,917 40,038 0,026 0,051 0,076 0,291 0,593
2.Olaj-gáztermelés-eloszt 265,6 1,001 1,007 -2,3 -2,6 1,153* 1,006 111,656 0,044 0,099 0,007 0,348 1,848
3.Áramtermelés 502,2 0,926 - 88,4 81,6 0,923 0,932 21800,713 13,689 45,259 18,229 438,673 1,001
4.Olajfinomítás 377,4 0,981 1,004 57,9 57,6 0,995 0,999 1886,771 0,749 1,738 0,303 15,781 4,024
5.Egyéb bányászat 21,9 0,962 0,979 -3,7 -3,7 1,006* 0,974 6,138 0,004 0,008 0,010 0,079 0,440
6.Vaskohászat 366,6 0,975 0,994 36,1 35,5 0,981 0,989 1293,303 0,738 1,455 1,619 6,167 4,868
7.Színesfémipar 256,4 0,979 0,993 18,9 18,6 0,981 0,991 174,748 0,072 0,166 0,049 1,546 4,379
8.Gépipar 2808,0 0,990 0,991 314,9 309,4 0,983 0,995 561,167 0,227 0,499 0,062 0,999 10,479
9.Építőanyagok 215,9 0,984 0,996 17,5 17,0 0,969 0,996 1469,452 0,607 1,342 0,296 5,629 3,898
10.Műtrágya és növvéd. 244,3 0,977 0,997 20 19,4 0,973 0,993 257,232 0,100 0,220 0,001 0,080 1,575
11.Szerves és szervetlen
vegyipar

298,9 0,955 0,992 9,7 8,0 0,823 0,974 177,016 0,072 0,173 0,055 2,855 4,528

12.Egyéb vegyipar 271,2 0,992 1,002 11,2 10,8 0,969 0,999 262,665 0,104 0,238 0,032 1,695 1,439
13.Könnyűipar 862,2 0,990 1,000 73,3 72,8 0,993 0,993 478,405 0,192 0,427 0,053 1,284 4,240
14.Élelmiszeripar 1368,3 0,994 1,007 265,9 264,5 0,995 1,003 1391,890 0,552 1,256 0,161 7,695 5,675
15.Építőipar 1109,8 0,986 0,991 20,4 20,0 0,978 0,987 110,808 0,050 0,108 0,052 0,761 3,201
16.Erdő és mezőgazd. 1822,0 0,990 1,005 419,2 416,4 0,993 0,998 1655,834 0,687 3,123 1,000 6,652 5,734
17.Szállítás 1120,0 0,988 1,001 175,3 171,0 0,975 0,997 201,989 0,080 0,294 0,059 0,392 9,932
18.Posta és távközlés 397,5 0,993 0,999 62,3 61,4 0,986 1,000 142,914 0,064 0,181 0,198 0,407 2,535
19.Kereskedelem 2323,2 0,989 1,001 84 82,8 0,986 0,999 1671,405 0,696 2,268 0,506 1,280 8,684
20.Vízgazdálkodás 56,5 1,003 - -2 -2,8 1,403* 1,002 161,991 0,074 0,305 0,247 0,867 1,334
21.Egyéb anyagi tev. 98,0 0,994 - 0,8 0,3 0,458 0,994 53,757 0,023 0,072 0,013 0,035 0,551
22.Pénzszektor 814,6 1,000 - 232,1 236,2 1,018 1,003 67,952 0,028 0,090 0,013 0,036 0,273
23.Személyi szolg. 1713,2 0,995 - 422,1 417,8 0,990 0,995 1395,800 0,591 1,841 0,529 1,363 3,971
24.Kultúrális és
egészségügyi szolgáltatás

1076,5 1,000 - 123,2 120,1 0,974 1,002 779,674 0,341 1,084 0,421 1,020 3,843

25.Közszféra/tud, kutatás 1605,2 0,998 1,002 173,6 169,7 0,977 1,001 2273,789 0,913 3,017 0,310 0,894 5,993

*a veszteség indexe
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45. táblázat EÁHI.TB részletes ágazati eredmények
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1.Szénbányászat 15,1 0,840 0,833 -2,9 -2,7 0,931* 0,830 36,287 0,024 0,046 0,069 0,264 0,537
2.Olaj-gáztermelés-eloszt 264,7 0,999 1,003 -2,3 -2,9 1,275* 1,003 111,273 0,044 0,098 0,007 0,346 1,842
3.Áramtermelés 496,0 0,915 - 88,4 79,7 0,902 0,920 21553,882 13,539 44,747 18,032 433,991 0,988
4.Olajfinomítás 376,9 0,980 1,003 57,9 57,3 0,990 0,998 1884,055 0,748 1,736 0,302 15,757 4,018
5.Egyéb bányászat 21,8 0,959 0,975 -3,7 -3,7 1,005* 0,970 6,119 0,004 0,008 0,01 0,079 0,438
6.Vaskohászat 366,0 0,974 0,992 36,1 35,1 0,972 0,988 1292,221 0,738 1,454 1,62 6,168 4,864
7.Színesfémipar 256,2 0,979 0,992 18,9 18,4 0,972 0,990 174,594 0,072 0,166 0,049 1,545 4,375
8.Gépipar 2803,3 0,989 0,990 314,9 305,5 0,970 0,993 560,351 0,226 0,498 0,062 0,998 10,463
9.Építőanyagok 215,7 0,982 0,995 17,5 16,6 0,947 0,994 1467,503 0,607 1,341 0,296 5,622 3,892
10.Műtrágya és növvéd. 244,0 0,975 0,997 20 19,1 0,956 0,991 256,898 0,1 0,22 0,001 0,079 1,573
11.Szerves és szervetlen
vegyipar

298,3 0,952 0,992 9,7 7,4 0,768 0,972 176,639 0,071 0,173 0,055 2,849 4,519

12.Egyéb vegyipar 271,3 0,992 1,003 11,2 10,6 0,946 0,999 262,775 0,104 0,238 0,032 1,695 1,440
13.Könnyűipar 859,9 0,987 1,001 73,3 72,5 0,989 0,990 477,482 0,192 0,426 0,053 1,281 4,232
14.Élelmiszeripar 1369,6 0,993 1,010 265,9 262,3 0,987 1,004 1393,238 0,553 1,257 0,161 7,702 5,680
15.Építőipar 1106,4 0,982 0,990 20,4 19,8 0,970 0,984 110,621 0,05 0,108 0,052 0,76 3,195
16.Erdő és mezőgazd. 1822,0 0,987 1,007 419,2 413,3 0,986 0,998 1657,1 0,688 3,125 1,002 6,659 5,739
17.Szállítás 1119,5 0,986 1,001 175,3 168,1 0,959 0,996 201,971 0,08 0,294 0,059 0,392 9,930
18.Posta és távközlés 397,6 0,992 0,999 62,3 60,7 0,974 1,000 142,977 0,064 0,181 0,199 0,407 2,536
19.Kereskedelem 2323,5 0,986 1,003 84 81,7 0,974 0,999 1673,45 0,696 2,271 0,507 1,284 8,695
20.Vízgazdálkodás 56,7 1,007 - -2 -3,0 1,491* 1,004 162,318 0,074 0,306 0,248 0,87 1,336
21.Egyéb anyagi tev. 98,0 0,992 - 0,8 0,2 0,206 0,992 53,722 0,023 0,072 0,013 0,035 0,550
22.Pénzszektor 816,0 1,000 - 232,1 240,9 1,038 1,005 68,073 0,028 0,09 0,013 0,037 0,274
23.Személyi szolg. 1712,9 0,993 - 422,1 413,8 0,980 0,995 1397,283 0,592 1,843 0,531 1,367 3,975
24.Kultúrális és
egészségügyi szolgáltatás

1077,3 1,000 - 123,2 118,1 0,958 1,002 780,82 0,342 1,085 0,423 1,024 3,848

25.Közszféra/tud, kutatás 1605,9 0,998 1,003 173,6 166,6 0,960 1,001 2276,446 0,914 3,021 0,311 0,897 6,000

*a veszteség indexe
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46. táblázat SZD2.SZJ és SZD2.TB háztartás-típusonkénti eredmények
SZD2.SZJ SZD2.SZJ SZD2.TB SZD2.TB

Teljes
fogyasz-

tás
Jövedelem

Teljes
fogyasz-

tás
Jövedelem

aktív, vidéken élő, gyermektelen 0,997 0,997 0,997 0,998
aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező,
alacsony jövedelmű

0,998 0,997 0,999 0,998

aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező,
magas jövedelmű

0,999 0,999 0,999 0,998

aktív, városban élő, gyermektelen 0,999 0,999 0,998 0,998
aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező,
alacsony jövedelmű

0,998 0,997 0,999 0,998

aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező,
magas jövedelmű

1,000 0,999 0,999 0,998

inaktív, vidéken élő, alacsony jövedelmű 0,999 0,999 1,000 1,000
inaktív, vidéken élő, magas jövedelmű 0,998 0,998 0,999 0,999
inaktív, városban élő, alacsony jövedelmű 0,999 0,999 0,999 1,000
inaktív, városban élő, magas jövedelmű 1,000 1,000 1,000 0,999

47. táblázat SZD2EL.TB háztartás-típusonkénti eredmények
Teljes

fogyasz-
tás

Jövedelem

aktív, vidéken élő, gyermektelen 0,999 0,999
aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező,
alacsony jövedelmű

1,000 0,999

aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező,
magas jövedelmű

1,000 1,000

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

1,000 0,999

aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező,
magas jövedelmű

1,000 0,999

inaktív, vidéken élő, alacsony jövedelmű 1,000 1,000
inaktív, vidéken élő, magas jövedelmű 1,000 1,000
inaktív, városban élő, alacsony jövedelmű 1,000 1,000
inaktív, városban élő, magas jövedelmű 1,000 1,000
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48. táblázat PIG.TB háztartás-típusonkénti eredmények
Teljes

fogyasz-
tás

Jövedelem

aktív, vidéken élő, gyermektelen 0,996 0,996
aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező,
alacsony jövedelmű

0,998 0,997

aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező,
magas jövedelmű

0,998 0,997

aktív, városban élő, gyermektelen 0,997 0,996
aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező,
alacsony jövedelmű

0,997 0,997

aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező,
magas jövedelmű

0,998 0,996

inaktív, vidéken élő, alacsony jövedelmű 0,999 1,000
inaktív, vidéken élő, magas jövedelmű 0,999 0,999
inaktív, városban élő, alacsony jövedelmű 0,999 0,999
inaktív, városban élő, magas jövedelmű 0,999 0,999

49. táblázat ÁFA.SZJ háztartás-típusonkénti eredmények
Teljes

fogyasz-
tás

Jövedelem

aktív, vidéken élő, gyermektelen 1,000 1,001
aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező,
alacsony jövedelmű

1,000 1,000

aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező,
magas jövedelmű

1,002 1,001

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

1,001 1,001

aktív, városban élő, gyerekkel rendelkező,
magas jövedelmű

1,003 1,002

inaktív, vidéken élő, alacsony jövedelmű 0,999 1,000
inaktív, vidéken élő, magas jövedelmű 0,999 1,000
inaktív, városban élő, alacsony jövedelmű 0,999 1,000
inaktív, városban élő, magas jövedelmű 1,000 1,001
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50. táblázat EÁGI.TB és EÁGI.ÁFA háztartás-típusonkénti eredmények
EÁGI.ÁFA EÁGI.ÁFA EÁGI.TB EÁGI.TB

Teljes
fogyasz-

tás
Jövedelem

Teljes
fogyasz-

tás
Jövedelem

aktív, vidéken élő, gyermektelen 1,001 1,002 1,006 1,007
aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező,
alacsony jövedelmű

1,001 1,002 1,004 1,005

aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező,
magas jövedelmű

1,000 1,001 1,005 1,005

aktív, városban élő, gyermektelen 1,001 1,002 1,007 1,007
aktív, városban élő, gyerekkel
rendelkező, alacsony jövedelmű

1,002 1,002 1,006 1,006

aktív, városban élő, gyerekkel
rendelkező, magas jövedelmű

1,001 1,002 1,007 1,007

inaktív, vidéken élő, alacsony jövedelmű 1,001 1,000 1,002 1,001
inaktív, vidéken élő, magas jövedelmű 1,001 1,001 1,002 1,002
inaktív, városban élő, alacsony jövedelmű 1,001 1,000 1,002 1,001
inaktív, városban élő, magas jövedelmű 1,001 1,001 1,002 1,003

51. táblázat EÁGI.TB és EÁHI.TB háztartás-típusonkénti eredmények
EÁGI.TB EÁGI.TB EÁHI.TB EÁHI.TB

Teljes
fogyasz-

tás
Jövedelem

Teljes
fogyasz-

tás
Jövedelem

aktív, vidéken élő, gyermektelen 1,006 1,007 1,005 1,008
aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező,
alacsony jövedelmű

1,004 1,005 1,004 1,007

aktív, vidéken élő, gyerekkel rendelkező,
magas jövedelmű

1,005 1,005 1,006 1,007

aktív, városban élő, gyermektelen 1,007 1,007 1,010 1,009
aktív, városban élő, gyerekkel
rendelkező, alacsony jövedelmű

1,006 1,006 1,009 1,008

aktív, városban élő, gyerekkel
rendelkező, magas jövedelmű

1,007 1,007 1,011 1,009

inaktív, vidéken élő, alacsony jövedelmű 1,002 1,001 0,997 1,001
inaktív, vidéken élő, magas jövedelmű 1,002 1,002 0,999 1,003
inaktív, városban élő, alacsony jövedelmű 1,002 1,001 1,001 1,001
inaktív, városban élő, magas jövedelmű 1,002 1,003 1,003 1,003
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3.2 Szennyvíz- és talajszennyezési adó

3.2.1 Bevezetés

Modellszámításokat végeztünk egy feltételezett ökoadó rendszerbe tartozó szennyvíz- és
talajszennyezési adó komponens különböző mértékeire, az ezek mellett várható
adóbevételekre és környezetvédelmi, azaz szennyvíztisztítási hatásokra vonatkozólag.  Az
általunk felvázolt koncepciót a víz- és talajterhelési díj (vtd, ttd) koncepcióval összevetve
ismerteti a 52. táblázat. Ezen koncepció egy lehetséges előnye, hogy sokkal kevesebb
szennyezőanyag képezi az adó alapját, valamint a bevételek „”visszahagyása” környezeti célú
beruházások esetén megszűnt.  Ez utóbbi vonás az adójelleget erősíti, ugyanakkor az
elvonásokat valamilyen formában – lehetőleg egyéb adók csökkentése révén ellentételezni
javasoljuk, hasonlóan, mint azt az energiaadók vagy légszennyező emissziók adói esetén
említettük.  A támogatások szintjének növelése is lehetséges, de ennek az infrastruktúra
fejlesztés célkitűzéseitől96, és nem a szennyvízadó-befizetés mértékétől kell függnie.  A
modellszámítások alapját az ÖKO Rt-ben készült modellek szolgáltatták, melyek a
környezetterhelési díjak bevezetésének hatásait is vizsgálták. Az új ökoadó szabályozásra tett
javaslat a könnyebb végrehajtás érdekében lényegesen kevesebb szennyező paraméter alapján
határozza meg a fizetendő adót, mint a korábbi évek vízterhelési díj koncepciói, ezért a
„szennyvízadót” számító modell sokat egyszerűsödött. A várható környezeti értékelés alapjául
megtartottuk a szennyezés veszélyességi egységekben történő számítását és a korábbi átváltó
számokat. A talajba szikkasztott szennyvizek után fizetendő adót számító modell esetében
lényeges változás, hogy az adót nem köbméter alapon számoltuk, hanem ugyanazon
szennyező-anyagok és adómértékek alapján, mint a „szennyvízadó”-t.  Az elemzés 1997-98-
as adatbázisra épül, és a monetáris adatokat 1998-as áron közöljük.

                                                
96 A szennyvíztisztító beruházások támogatásánál a célkitűzéseket annak fényében kell megtenni, hogy milyen környezeti
állapotot szeretnénk elérni, ennek mi a forrásigénye, ehhez mennyi forrást lehet piaci alapon bevonni, és a maradék  legyen
csak támogatás (az eredmény megvalósíthatóságától függően, ez iteratív folyamat is lehet).  Az adónak itt lehet egy büntető
(nem jogi szankció-bírság értelemben) ösztönző szerepe a megfelelő technikai és pénzügyi megoldások megkeresésére,
magántőke bevonásra, hitelek felvételére, és támogatások megpályázására.  A támogatási keret azonban legyen független a
szennyvízadó mértékétől.  Amennyiben ezen infrastrukturális beruházások prioritást élveznek, akkor nemcsak új adók
kivetése teremthet forrásokat, hanem más közösségi beruházások illetve támogatások háttérbe szorítása.  Elvileg a közpénzek
allokálásánál (a közösségi beruházásoknál) a döntési  kritérium a (teljes társadalmi) hozam, egyfajta kibővített (pl. a
környezeti hasznokat is figyelembe vevő) költség-haszon elemzés eredményének maximálása kellene, hogy legyen.  Ekkor
már a célállapot is endogén.
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52. táblázat A vtd-ttd koncepciók és a „vizes” ökoadó koncepció összehasonlítása
VTD koncepció Szennyvízadó

A díj vonatkoztatási alapja a kibocsátott
szennyezőanyagok mennyisége, a lábjegyzetben látható
anyagok esetén97.

A díj vonatkoztatási alapja a kibocsátott
szennyezőanyagok mennyisége, de csak BOI, foszfor
és nitrogén kibocsátásra kivetve. Modellezett mértéke
a vtd koncepció A, B, és 2B mértéke

Területi differenciálás a felszíni vizek sérülékenysége
alapján meghatározott területi kategóriákban eltérő
nagyságú szorzó alkalmazásával.

Ua.

Iszapszorzó alkalmazása az elhelyezés módja és területi
kategóriák szerint.

Iszapszorzó a szennyvíz tisztítottsága alapján
meghatározva (lásd régebbi vtd koncepciók).

92%-os visszahagyás a beruházást évétől számított első
5 évben.

Nincs visszahagyás (azaz adókedvezmény)

A bevezetés éve és a fokozatos bevezetés mindegy a modellek szempontjából.
TTD Talajterhelési adó
A díj vonatkoztatási alapja vízmennyiség. A díj elvi vonatkoztatási alapja a kibocsátott

szennyezőanyagok becsült mennyisége (BOI, foszfor
és nitrogén), ugyanúgy mint a szennyvíz adó esetében.
Modellezett mértéke a vtd koncepció A, B, és 2B
mértéke

Területi differenciálás a 33/2000.(III.17.) Korm.
rendelet alapján meghatározott területi kategóriák
szerint. (A 2000 fő alatt népességgel rendelkező
településeken élők 2010-ig nem fizetnek.)

Területi differenciálás a 8006/1998. KHVM Ért. 21.
alapján meghatározott területi kategóriák szerint (lásd
régebbi ttd koncepciók). (A 8. területi kategóriába esők
nem fizetnek.)

Meglévő csatornára rá nem kötőknek háromszoros
büntető szorzó.

Ua.

Gazdálkodók részére 92%-os visszahagyás a beruházás
évétől számított első 5 évben.

Nincs visszahagyás (azaz adókedvezmény)

Megfelelő módszerek esetén kedvezmény (zárt
közműpótló 100%-os, környezetkímélő elhelyezés
90%-os kedvezmény).

Ua.

                                                
97 Komponens megnevezése 1. Biológiai oxigénigény 2. Szerves oldószer extrakt 3. Foszfor 4. Nitrogén 5. Nehézfémek: 5a.
Higany  5b.Kadmium  5c. Króm  5d. Nikkel  5e. Ólom  5f. Réz  6. Összes só Volt még 7. Toxicitás is, de azt a vtd-ttd
hatásvizsgálat nem modellezte.
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3.2.2 A közvetlenül élővízbe bocsátott szennyezések után fizetendő adó és a várható
szennyvíztisztítási beruházások számszerűsítése

3.2.2.1 A modell leírása

A vízszennyezés után fizetendő adó alapja az érintettek által élővízbe bocsátott BOI5, nitrogén
és foszfor mennyisége. A BOI5-re jelenleg nincs mérési adat, ezért a kibocsátást a meglévő
KOI adatokból kellett becsülni. A használt átváltási arány (1 BOI5 = KOI / 2,71) elsődlegesen
a lakossági szennyvizek esetében irányadó, mert az ipari jellegű szennyvizek esetében sokkal
lazább a kapcsolat a szennyvíz KOI és BOI5 tartalma között. Mindazonáltal mérési adatok és
ágazatspecifikus átváltási arányok híján az gazdálkodók BOI5 kibocsátását is a 2,71-es
aránnyal becsültük.

A modell a következő kérdésekre keresi a választ:

a) A „szennyvízadó” befizetési kötelezettség ágazati szintű alakulása különböző adótételek
(„A”, „B”, „2B”)98 esetén.

b) Milyen középtávon kikényszerített ágazati és települési fejlesztések várhatók, a különböző
nagyságú „szennyvízadó” megszabásával, kivetésével, és mindezek kapcsán milyen
nagyságú lesz az ágazatok és önkormányzatok pénzügyi terhelése (létesítés + működtetés
+ adóbefizetés) éves szinten, valamint mekkora szennyezés-csökkentésre lehet számítani a
fejlesztések következtében? A modell a szennyvíztisztító beruházásokra jelenleg kapható
állami támogatások meglétének99 és megszűnésének eseteit is vizsgálja.

A modell gazdasági ágazatonként (a kommunális szennyvízelvezetés és -tisztítás tekintetében
Budapestet és vidéket külön-külön ágazatként kezelve) és területi kategóriánként100

meghatározza a befizetendő „szennyvízadó”-t, a adófizetés mérséklésére szolgáló ágazati
beruházásokat, az ágazatra háruló összterhet a adó fizetése és a beruházások létesítése,
valamint működtetése következtében, valamint a szennyezés-csökkenés veszélyességi
egységben kifejezett mértékét.

A modell legfontosabb célja annak számszerű meghatározása, hogy közép távon milyen
ágazati és települési fejlesztéseket (tisztítómű építést) tudunk kikényszeríteni a különböző
nagyságú „szennyvízadó”-k megszabásával, kivetésével és mindezek kapcsán milyen
nagyságú lesz az ágazatok pénzügyi terhelése (létesítés + működtetés + adóbefizetés) éves
szinten. A vizsgálat során az egyes ágazatok (vállalatok) viselkedését racionálisnak
tekintettük, mely szerint az ágazatok (vállalatok) a számukra olcsóbb megoldást választják:

- a tisztítóművek építése (és vele kisebb szennyezés- és adófizetés), valamint
- a jelenlegi helyzet fenntartása (a „szennyvízadó” csökkentés nélküli befizetése)

közül.
                                                
98 A számítás során egységes díjmértéket használtunk, melyet a veszélyességi egység átváltási arányt használva alakítottunk
át a díjfizetés alapját képező három szennyezőanyag esetében érvényes díjtételekre. „A” – 2200 Ft/v.e., „B” – 3200 Ft/v.e.,
„2B” – 6400 Ft/v.e. Az ezeknek megfelelő adótételek az adó alapját képező egyes szennyezőknél a következők):

A B 2B
Ft/kg (1998-as árakon)

Biológiai oxigénigény (BOI) 73,33 106,67 213,33
Foszfor 733,33 1066,67 2133,33
Nitrogén 88,00 128,00 256,00

99 A számítások során a 40/1999. (III.3.) Kormányrendelet 7. szakasz (1) pontjában meghatározott maximális állami
támogatási arányokat vettük figyelembe, illetve azok alapján határoztuk meg a gazdálkodóknál használt 60%-os, és az
önkormányzatoknál használt 75%-os arányt.
100 A felszíni vizek sérülékenysége alapján meghatározott.
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A modellben feltételeztük, hogy a beruházások már az első évben megtörténnek és
működésbe lépnek, ezért a vállalkozások azonnal a beruházással elért szennyezőanyag
kibocsátás csökkenés alapján fizetik az adót.

A fenti fő célon kívül a modell mellékeredményt is ad, meghatározza, hogy mennyi lenne a
„szennyvízadó” befizetési kötelezettség ágazatonként, amennyiben az érintettek nem
reagálnának az adó bevezetésére, és a jelenlegi szennyezési szint változatlanul fennmaradna.

 Minden adóváltozathoz tartozik tehát egy alapváltozat, amelyik nem számol a „szennyvízadó”
ösztönző hatásával, csak a befizetési kötelezettséget számszerűsíti és egy, az ösztönzési hatást
is számszerűsítő változat101. A számítások 1998-ra vonatkoznak, ahol lehetett 1998-as
tényszámokat használtunk fel. Ahol nem, ott az 1997. évi adatok segítségével szakértői
becsléssel határoztuk meg az 1998-as értéket102.
 
3.2.2.2 Az ágazatonkénti „szennyvízadó” fizetési kötelezettség és összes teher

számszerűsítése

A „szennyvízadó”-t a szennyvizüket közvetlenül élővízbe engedőknek kell fizetniük. Mivel a
legnagyobb élővízbe bocsátók a települési szennyvíztisztítók, a „szennyvízadó”-val is
leginkább ők érintettek. Az élővízbe bocsátott szennyvizet, szennyező anyagokat azonban
nem ők “termelik” meg, hanem a szennyvizüket közcsatornába bocsátók. A „szennyvízadó”-
val közvetlenül érintett települési szennyvíztisztítók tehát minden bizonnyal áthárítják az
általuk fizetendő „szennyvízadó”-t a csatornát használókra. Feltételeztük, hogy a tisztítók a
teljes adót áthárítják, és ez az áthárítás köbméter arányosan történik meg103. Ennek alapján
számszerűsítettük a gazdálkodók, ezen belül az egyes ágazatok, valamint a lakosság által – a
csatornaszolgáltatás igénybe vételének díjában – fizetendő közvetett, vagy áthárított
„szennyvízadó”-t. Az egyes ágazatok által fizetendő „szennyvízadó” tehát a közvetlen
élővízbe eresztő szennyezők által fizetett „szennyvízadó” és a közcsatornát szennyező
üzemek által a „szennyvízadó” áthárítása következtében fizetett „szennyvízadó” összegeként
adódott.

                                                
101 Az induló, és a vízszennyezési adó számítási alapját jelentő, veszélyességi egység nagyságának meghatározása a "Jelentés
a vizek szennyezéséről" c. statisztika információi felhasználásával történt. Az iszapszorzót statisztikai információk és
felmérések alapján kalkuláltuk. A csapadékvíz által bevitt szennyezés elhatárolása, a csapadékvíz által bevitt szennyezések
után felszámolt „szennyvízadó” meg nem fizetésének várható mértéke használható információk híján nem volt lehetséges
102 A felhasznált főbb alapadatok a következők voltak:
Az 1997-es év szennyvízkibocsátásai, szennyvíz-kategóriák szerinti bontásban (a "tényleges kibocsátás", mint a vízterhelési
díj számításának egyik alapeleme). (Forrás: "Jelentés a vizek szennyezéséről" című információs rendszer.)
Az egyes szennyvíz-kategóriák koncentrációi a Minisztérium tervezetében szereplő a vízterhelési díj kapcsán figyelembe
veendő szennyezőanyagok fajtáira nézve ágazati bontásban. (Forrás: "Jelentés a vizek szennyezéséről" című információs
rendszer.)
A szennyvízvíz-tisztító beruházások fajlagos építési és működési költségei a településeknél Budapest és vidék bontásban
kerültek megállapításra. A települési költség-fajlagosok számítása a KHVM 1998-as normatívái szerint (KHVM közlemény:
A települések címzett és céltámogatással megvalósuló vízgazdálkodási célú, valamint a főváros és a megyei jogú városok
szennyvíztisztítási beruházásának 1998. évi fajlagos költségéről, Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítő 1197/14.),
Magyarország szennyvízelvezetési kerettervének aktualizálása (Juhász Bt. 1996.) adatai felhasználásával történt. Az egyes ágazatokra az
ÖKO Rt által becsült szennyvíztisztítási fajlagos költségek szerepelnek.
KSH  "Beszámolójelentés a települések víz- és csatornaellátottsága 1998." c. statisztika.
"Az 5 m3/h, illetve 80 m3/d frissvíz-használatot elérő ipari vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai 1997. év" c.
statisztika.
“Jelentés a közcsatornák szennyezéséről” c. statisztika.
103 A szennyezés arányos áthárítás természetesen jobb, igazságosabb megoldás lenne, de ennek jelenleg nincsenek meg a
mérési tárgyi feltételei. A szolgáltatók a lakosságra hárított részt becsülhetnék is, pl. az általunk a talajszennyezési adó
esetében használt egy főre eső fajlagos szennyezési adatok alapján, összevetve a lakosságra becsült „szennyvízadó” köteles
szennyezési adatokat a telepre érkező nyers szennyvíz szennyezési adataival. Minthogy a vizsgálat során nem voltak adataink
a települési szennyvíztisztítók bemenő szennyvizeiről, az áthárítás számításakor csak köbméter alapon kalkulálhattunk.
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A felosztást a fizetendő adó mindhárom adóváltozatára, ezeken belül pedig az állami
támogatás melletti és nélküli változatokra is elkészítettük. Feltételeztük, hogy a beruházási és
működési költségek is teljes egészében áthárításra kerülnek a települési szennyvíztisztítóktól a
közcsatornát használókra. (Amennyiben a „szennyvízadó” áthárítása szennyezés arányosan
történne, a gyakorlatban az is elképzelhető lenne, hogy a szennyezés csökkentő beruházást
nem – vagy nem csak – a települési szennyvíztisztító végzi, hanem a közcsatornába bocsátó
épít és működtet előtisztítót, így a beruházási és működtetési költségeket is közvetlenül fizeti,
ami – a költségek egyezése esetén – megfelel a teljes áthárítás esetének. Köbméter arányos
áthárítás esetén azonban a közcsatornába bocsátó vállalkozások nem érdekeltek olyan
mértékben a szennyezés csökkentésében, így a beruházásokat a települési szennyvíztisztítók
végzik, mint ahogy ez a modellben is megjelenik, az ezzel kapcsolatos költségeket pedig
áthárítják.)

 A modell által számolt várható beruházások figyelembe vételével az ágazatok terhe tehát két
fő részből tevődik össze: (a szennyezés-elhárítás által csökkentett mértékű) adófizetésből és a
beruházási és működtetési költségekből.
 
 A gazdálkodói és a lakossági összes teher a hat változatban a következőképpen alakul:
 
53. táblázat Összes teher a vízszennyezési adó bevezetése kapcsán (millió Ft, 1998-as ár)

A B 2B Atám. Btám. 2Btám.
Gazdálkodók 3606 5244 9988 3604 5230 8796
Lakosság 2625 3818 6984 2624 3811 5321
Összesen 6231 9061 16972 6227 9041 14117
 
 A teherhez a fizetendő adó hozzájárulása, vagyis a várható bevétel (beruházások mellett) a
következő:
 
54. táblázat Fizetendő adó a vízszennyezési adó bevezetése kapcsán (beruházások

mellett) (millió Ft, 1998-as árakon)

A B 2B Atám. Btám. 2Btám.
Gazdálkodók 3606 5203 6997 3577 5144 6269
Lakossági 2625 3802 2723 2614 3773 2316
Összesen 6231 9006 9720 6192 8918 8585
 
 A „szennyvízadó” bevezetése leginkább a települési szennyvíztisztítókat, mint meghatározó
élővízbe bocsátókat, és működtetőiket, a települési önkormányzatokat érinti. A települési
szennyvíztisztítók által befizetendő „szennyvízadó” a jelenlegi szennyezési feltételek
mellett a teljes „szennyvízadó” bevétel 79%-a. Ez az arány a várható beruházásokkal
63%-ra (állami támogatás nélkül), illetve 60%-ra (állami támogatás mellett) csökken.
 

 A fizetendő adó változása a beruházások következtében
 
 A beruházás utáni adófizetés állami beruházási támogatás figyelembe vétele nélkül
összességében (közvetlen és áthárított) az „A” mérték esetében ugyanakkora (nincs
beruházás), a „B” mérték esetében 99%-a, a „2B” mérték esetében pedig 54%-a lenne a
jelenlegi szennyezési helyzet alapján számított adófizetésnek. Minthogy a várható
beruházások a települési szennyvíztisztítóknál történnek, a közvetlenül élővízbe bocsátó
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gazdálkodóknál pedig alig, vagyis a „szennyvízadó” fizetési kötelezettség csökkenése csak az
áthárított adón keresztül érvényesül, a adófizetési kötelezettség változása különböző mértékű
lesz a gazdálkodóknál és a lakosságnál. Az előbbiek esetében a maradék adó országosan az
eredetinek 67%-a a „2B” adómérték esetén, az utóbbiaknál 36%-a. A lakosság esetében tehát
lényegesen nagyobb a adófizetés csökkenése. Lényeges különbség van a budapesti és a
vidéki áthárított „szennyvízadó” csökkenésében is. Budapesten a maradék áthárított adó
„2B” adómérték mellett az eredetinek csupán 17,5%-a, míg vidéken 90,3%-a. Ehhez
hozzátéve, hogy a közvetlenül élővízbe bocsátó gazdálkodók jórészt vidéken találhatók, a
„szennyvízadó” befizetési kötelezettség csökkenésének kb. 91,6%-a Budapesten
realizálódik.
 
 Állami támogatások figyelembe vétele esetén a beruházás utáni adófizetés összességében
(közvetlen és áthárított) az “A” mérték esetében 99%-a, a “B” mérték esetében 98%-a, a
„2B” mérték esetében pedig 47%-a lenne a jelenlegi szennyezési helyzet alapján
számított adófizetésnek, tehát továbbra is csak a legmagasabb adótétel esetén várhatók
beruházások. A gazdálkodók esetében a maradék adó országosan az eredetinek 60%-a a „2B”
adómérték esetén, a lakosságnál pedig 30%-a. Az állami támogatások figyelembe vétele a
vidék esetében jelent a szennyvízadó önmagában számolt ösztönző hatásán felüli
beruházásokat, melyek következtében a maradék áthárított adó „2B” adómérték mellett
az eredetinek már csak 73%-a (szemben az előző 90%-kal). A „szennyvízadó” befizetési
kötelezettség csökkenésének kb. 82%-a azonban még mindig Budapesten realizálódik.
 

 Az ágazati teher változása
 
 Mint az előzőekben látható volt, az „A” és a „B” adómérték mellett nem várhatók számottevő
beruházások, az ágazati teher gyakorlatilag megegyezik a fizetendő adóval. A „2B” változat
beruházások melletti összes terhe a jelenlegi szennyezési helyzetet feltételező
„szennyvízadó” befizetésnek 93,6%-a. A lakosság esetében valamivel nagyobb a
csökkenés – a változat jelentette teher az eredetinek 91,4%-a –, a gazdálkodók esetében pedig
valamivel kisebb – a változat jelentette teher az eredetinek 95,2%-a. A főváros a “2B” mérték
esetében 63%-kal részesedik a települései szennyvízelvezetés összes terhéből.
 
 A települési szennyvíztisztítás fejlesztésének köszönhetően némiképp csökken a gazdálkodók
közvetett teherviselésének részaránya.
 
3.2.3 A „szennyvízadó” bevezetésének hatására megvalósított környezetvédelmi

beruházások, a szennyezés csökkentés mértékének számszerűsítése

A fejezetpontban csak a „2B” változat két alváltozatával foglalkozunk.

3.2.3.1 A megvalósított beruházások

A „szennyvízadó” bevezetése következtében megvalósított szennyvíztisztító beruházások
kb. 54,4 Mrd Ft-ot tesznek ki állami támogatás nélkül (továbbiakban tn.) és 66 Mrd Ft-ot
támogatás (továbbiakban t.) mellett. A magasabb összegű beruházás eléréséhez összesen
49 Mrd Ft állami támogatásra van szükség, mely részben a fizetendő vízszennyezési
adóból (évi 8,6 Mrd Ft beruházások esetén), részben a szennyvíztisztítási beruházások
segítéséhez jelenleg is biztosított forrásokból finanszírozható.
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A beruházási összeg legnagyobb része Budapest beruházásaiból származik: 92,4% (tn.),
ill. 78% (t.). A települési szennyvízelvezetés összességében a beruházások 97,7 (tn.), ill.
95,8 (t.) százalékát adja, a gazdálkodói beruházások részaránya tehát elhanyagolható és a
magasabb adómérték esetén sem éri el a gazdálkodók veszélyességi egység részesedését
(21,5%). Ez annak köszönhető, hogy a gazdálkodók szennyvíztisztítási beruházásainak
fajlagos költségei magasabbak (kisebb volumen, speciálisabb, veszélyesebb szennyező
anyagok), mint a fejlesztésekben domináns nagyobb települések beruházásainak.

Budapest részesedése a beruházásokból relatíve is magas, hiszen a veszélyességi egység
kibocsátásból a város csak 44%-kal részesedik. A fővárost is figyelembe véve minden más
ágazat (köztük a települések) beruházásainak részaránya elmarad a veszélyességi egység
kibocsátásban való részarányától.

A jelenlegi szennyvíztisztítási fokozatok szerint a legnagyobb elmozdulás a tisztítatlan
szennyvizek szintjéről történik, itt valósul meg a beruházások 94-84%-a (tn. ill. t. esetben). Ez
a magas arány Budapestnek köszönhető. A főváros nélkül ebben a jelenlegi tisztítási
kategóriában a beruházásoknak csak 20, ill. 37%-a valósul meg. A jelenleg mechanikailag
tisztított szennyvizek esetében a beruházások 6-13%-a (tn.-t.), a főváros nélkül 80-57%-a (tn.-
t.) történik. A jelenleg II. fokozattal tisztított szennyvizeknél tn. esetben nincs beruházás,
támogatással azonban 3% körül van (Budapest nélkül szemlélve a beruházások 6 százaléka
(t.) ide tartozik). A „szennyvízadó” bevezetése következtében tehát legalább a beruházások
3%-a a III. fokozatú szennyvíztisztítás kiépítését érdekében történik.

Az eddig bemutatott, a modellszámítások alapján kalkulált környezetvédelmi beruházási
volumen komoly nagyságrendű. A modell - mint minden modell - bizonyos feltételezésekkel
élt. A valóságos folyamatok természetesen el fognak térni a modell alapján előrejelzett
tendenciáktól. Ennek okai a következők:
1. Egyes cégek a modellben használt átlagos ágazati szennyvíztisztítási, szennyezés-

csökkentési megoldásoknál olcsóbban lesznek képesek a szennyezés-csökkentő
beavatkozásokat megtenni. A különböző vállalatok az átlagostól lényegesen eltérő
szennyezési szinttel és struktúrával rendelkeznek, ezért várhatóan az átlagostól eltérő
válaszokat adnak a környezetterhelési adó bevezetésére.

2. Az ösztönző hatás mértéke várhatóan a modellezési eredményeknél nagyobb lehet a
valóságban azért is, mert a települések a KHVM közleményben meghatározott, a
támogatható költségek felső korlátjaként szereplő normatívánál kisebb költséggel is
megépíthetik a szennyvíztisztítót.

3. A modell nem számolt nemzetközi támogatásokkal (pl. ISPA), ill. a gyakorlatban a hazai
támogatások is elérhetik a beruházási költség 100%-át az alacsony GDP-vel rendelkező
megyékben (lásd a 3. sz. lábjegyzetben hivatkozott kormányrendeletet).

4. A modell nem kalkulálhatott a jövőbeni bírságrendszer, határértékrendszer hatásával, ami
várhatóan nagy mértékben elősegíti és kikényszeríti a szennyezés-csökkentő fejlesztéseket.

Megállapítható, hogy a „szennyvízadó” bevezetése a legmagasabb adótétel esetében a
környezetterhelés nagy mértékű csökkentésével jár. A teljes hatás csak a többi
szabályozással (technológiai határértékrendszer, megváltozott bírságrendszer, stb.) együtt
értékelhető, ami azt is jelenti, hogy a „szennyvízadó” kialakítása is csak a többi szabályozási
elemmel összefüggésben történhet.

Meg kell jegyezni, hogy „szennyvízadó” fizetés leginkább a csatornázott, de
szennyvíztisztítóval nem, vagy alig rendelkező nagyvárosokat érinti (kiemelten Budapestet).
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A „szennyvízadó” ösztönző hatása akkor érvényesül igazán, ha hozzájárul a települési
szennyvíztisztítás fejlesztéséhez, ezen belül a nagyvárosi, a Budapesti szennyvíztisztítók
megépüléséhez. Ez összhangban van az EU települési szennyvíztisztításról szóló irányelv
követelményeivel, a környezeti hatékonysággal is.

A szennyvízadó bevezetésének környezeti hatása csupán "2B" mérték esetében van ezért ezen
a szinten célszerű bevezetni.

3.2.3.2 A „szennyvízadó” környezeti hatásvizsgálata

3.2.3.2.1 Az élővizet szennyezők jelenlegi kibocsátása veszélyességi egységben kifejezve

Az élővizekbe kerülő összes veszélyességi egység 44%-a Budapest települési szennyvíz
kibocsátásából származik. További 34 százalékot adnak a vidéki települések. A
települések szennyvízkibocsátása tehát a közvetlenül élővízbe kerülő veszélyességi egység
terhelés 78%-át adja. További 20% a feldolgozóiparból származik. A feldolgozóiparon
belül sorrendben a következő iparágak a legnagyobb közvetlenül élővízbe szennyezők:

Fa- és papíripar 7,0%
Élelmiszeripar 5,2%
Vegyipar 4,5%
Kohászat 1,3%

A többi feldolgozóipari ágazat közvetlen élővízbe bocsátása elhanyagolható, csakúgy, mint a
többi iparágé.

3.2.3.2.2 A „szennyvízadó” hatására elért kibocsátás csökkenés bemutatása

A modellszámítások rendkívül komoly mértékű veszélyességi egység csökkentést jeleznek a
„2B” változatokra. A számítások szerint a „szennyvízadó” bevezetése következtében 39-
45 százalékkal (tn.-t.) csökken az élővizekbe vezetett szennyvizek veszélyességi egység
tartalma.

Önmagához képest Budapest csökkenti veszélyességi egységét (v.e.) a legnagyobb
mértékben, 83%-kal.

Összességében a települési szennyvízelvezetés esetében történik a veszélyességi egység
csökkentések 98%-a (tn.), ill. 97%-a (t.). A feldolgozóipar nagyobb közvetlenül élővízbe
szennyező ágazatai (fa- és papíripar, vegyipar, élelmiszeripar, kohászat) közül csupán a fa- és
papíripar végez csökkentést, mégpedig 11-19 százalékosat (tn.-t.).

A csökkentések utáni új kibocsátási helyzetben jelentősen csökken Budapest
veszélyességi egység részaránya, ennek megfelelően pedig némiképp növekszik a többi
“ágazaté”. A veszélyességi egységek megoszlása a „2B” adómérték két esetében a következő
lesz: Bp. 12,7-13,1%, vidéki települések 53,2-50%, gazdálkodók 34,1-36,9%.

3.2.4 A talajszennyezés után fizetendő adó és hatásainak számszerűsítése

3.2.4.1 A számítási módszer leírása

A talajszennyezési adó alapját a „szennyvízadó”-nál is használt szennyező anyagok és
adómértékek jelentik. A talajba szikkasztott szennyvizek szennyező anyag tartalmára azonban
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nincsenek mérési eredmények, csak becsült adatok, és azok is csupán a lakosság által
kibocsátott szennyezésre. (Lakossági szennyvíz becsült szennyezőanyag tartalma: BOI5 –
60/g/fő/nap104, Nitrogén – 50 g/m3, Foszfor – 14 g/m3.) Minthogy a talajszennyezés után
fizetendő adó javarészt a lakosságot érinti, mert a gazdálkodóknak csak nagyon kis része
szikkasztja szennyvizét a talajba105, engedve az adathiánynak a számítások csak a lakossági
szikkasztásra készültek.

A talajszennyezés után fizetendő adó befizetések és az ösztönzési hatás megállapítására
kidolgozott számítási metodika arra keresi a választ, hogyan alakul a lakosság „talajterhelési
adó” befizetési kötelezettsége különböző adómértékek („A”, „B”, „2B”) esetén, amennyiben
nem számolunk az érintettek "viselkedésének" változásaival, reakcióival, így a korszerű
közműpótlók építésével, a csatornázott területen a rákötések megvalósításával106, valamint ha
figyelembe vesszük, hogy az adó hatására a lakosság valamilyen beruházásba kezd. A
lakosság beruházása kétféle lehet: korszerű közműpótló építése a nem csatornázott
területeken, illetve csatornázásra való rákötés, ahol ez lehetséges, azon racionálisnak tekintett
viselkedési mintaforma esetén, amikor az érintett a számára olcsóbb megoldást választja.

A közműpótló költségei között a közműpótló beruházási, a keletkezett szippantott szennyvíz
elszállítási költségeit, az egyszeri beruházási összeg haszonlehetőség költségét vettük
figyelembe, valamint a környezetkímélő elhelyezés esetén a változatlan állapotok mellett
fizetendő „talajterhelési adó” 10%-át (zárt közműpótlóból elvileg nem szivárog ki a
szennyvíz, tehát nem kell talajterhelési adót fizetni). vettük figyelembe. Feltételeztük, hogy a
szippantási költség reálértéken változatlan marad a vizsgált időszakban. A csatornára való
rákötés költségei közé számítottuk, a rákötés egyszeri költségét, a csatornadíjat, a
„szennyvízadó”-t és a beruházási költség elmaradt hasznát. Beavatkozásra ösztönzőnek akkor
tekintettük a „talajterhelési adó”-t, ha a változatlan állapotok mellett fizetendő adó 1998-ra
diszkontált értékeinek kumulált összege 10 éven belül meghaladta a közműpótló, illetve a
rákötés költségeinek hasonló módon számolt összegét.

A rendelkezésre álló adatok és feltételezések107 alapján elvégzett „talajterhelési adó”
bevételekre vonatkozó számítások 6 változatban (a három adótételre az ösztönző hatás
figyelembe vételével és anélkül) készültek el.

                                                
104 EU normatíva.
105 A talajterhelési díj számítási eredménye szerint a fizetendő díj több mint 94%-a a lakosságtól származik.
106 Ebben a változatban nem számoltunk azzal, hogy már jelenleg is vannak megfelelő közműpótlók. Ezek száma a
későbbiekben, az adó bevezetése kapcsán fog kiderülni. Becslésünk szerint 10 %-nál nem lehet több a korszerű közműpótlók
aránya. A valóságban emiatt 5-10%-al kevesebb bevétel várható, ellenben a gazdálkodói szikkasztás megadóztatása kb.
hasonló mértékű általunk ki nem mutatott többletbevételt jelent.
107"Beszámolójelentés a települések víz- és csatornaellátottsága 1998." c. statisztika, mely a közműves vízellátásba
bekapcsolt, de közcsatornával ellátatlan lakónépesség számának, valamint ezek vízhasználatának megállapítására szolgál.
Locsolási célú vízfogyasztási adatok nem álltak rendelkezésre, ezért ezekkel a számítási modellben nem kalkuláltunk.
A kalkuláció során tételesen nem szerepel a közkifolyós ellátásban részesülő népesség, egyrészt azért, mert a „talajterhelési
adó” alapjául szolgáló szennyező anyagok egy részét az elfogyasztott vízmennyiség alapján kalkuláltuk, amit nehezen lehet a
közkifolyót igénybevevőknél megállapítani, másrészt azért, mert a közkifolyókért az önkormányzat fizet, harmadrészt azért
mert a keletkező szennyvíz lényegesen kevesebb és közműpótlóra sincs általában szükség.
A 2000 főnél kevesebb lakosú és nem sérülékeny vízbázison levő települések esetében (8-as kategória) feltételeztük, hogy az
itt élők bizonyos ideig mentességet kapnak a „talajterhelési adó” fizetése alól, ezért itt nem kalkuláltunk fizetési
kötelezettséggel.
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3.2.4.2 A „talajterhelési adó” fizetési kötelezettség számszerűsítése

3.2.4.2.1 A „talajterhelési adó” fizetési kötelezettség alakulása az ösztönzési hatás
figyelembe vétele nélkül

A végeredményeket, az évente fizetendő összes adót, „A”, „B” és „2B” adótétellel, országos
összesítésben, 1998 évi áron a 3.sz. táblázat mutatja be.

55. táblázat A „talajterhelési adó” nagysága és aránya teherviselőnként országosan A,
B és 2B adótétel mellett 1998. évi áron ösztönző hatás figyelembe vétele
nélkül

A B 2BOrszág összesen
Millió Ft (1998-as árakon)

%

1. Egyedi talaj terhelő
    1.1 Közműves vízellátás esetén 25934 37723 75445 95,4
    1.2 Egyedi vízellátás állandó lakos 876 1275 2549 3,2
    1.3 Egyedi vízellátás üdülő ingatlanok 372 541 1081 1,4
Mindösszesen 27182 39538 79076 100,0

Az adóbevétel várhatóan a számítottnál 5-10%-al kevesebb lehet, ha a jelenlegi közműpótlók
egy része megfelelőnek minősül.

Az adóból származó összes bevétel az egyes változatokban 1998. évi áron 27, 39, ill. 79
milliárd Ft (A, B, 2B).

Az eredményekből látszik, hogy a bevételek 95%-a a közműves vízellátásba bekapcsolódott,
de csatornával nem rendelkező lakosoktól származik, az egyedi vízellátást használó lakosok a
bevételek 3%-át fizetik. A legkisebb tétel az üdülők által fizetett adó, amelynek részaránya
alig haladja meg az 1 %-ot.

Mivel a „talajterhelési adó” mértéke jelentősen eltér az egyes sérülékenységi kategóriák
szerint, a befizetési kötelezettség sérülékenységi kategóriák szerinti megoszlását mutatja a
következő táblázat.

56. táblázat A „talajterhelési adó” fizetési kötelezettség terület sérülékenységi
kategóriák szerinti megoszlása ösztönző hatás figyelembe vétele nélkül

Területi sérülékenységi
kategória

%

8. 0
7. 4,7
6. 2,1
5. 8,8
4. 11,7
3. 17,5
2. 21,2
1. 34,0

Összesen 100,0
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A teljes adóbevételnek több, mint harmad része az 1. sérülékenységi kategóriájú területekről
származik. További kb. 40% származik a 2-es és a 3-as területről együttesen, a 4-7 területről
pedig mindössze a bevétel 27%-a. A 8-as területen élők nem fizetnek „talajterhelési adó”-t 15
évig.

3.2.4.2.2 A „talajterhelési adó” fizetési kötelezettség alakulása az ösztönzési hatás
figyelembe vételével

57. táblázat A „talajterhelési adó” nagysága és aránya teherviselőnként országosan A,
B és 2B adótétel mellett ösztönző hatás figyelembevételével

A B 2BOrszág összesen
Millió Ft, (1998. évi áron)

%

1. Egyedi talaj terhelő
    1.1 Közműves vízellátás esetén 14820 21556 43112 92,2
    1.2 Egyedi vízellátás állandó lakos 876 1275 2549 5,5
    1.3 Egyedi vízellátás üdülő
ingatlanok

372 541 1081 2,3

Mindösszesen 16068 23371 46742 100,0

Az adóbevétel várhatóan a számítottnál 5-10%-al kevesebb lehet, ha a jelenlegi közműpótlók
egy része megfelelőnek minősül.

A adóból származó összes bevétel az A változatban 1998. évi áron 16, a B változatban 23, a
2B változatban pedig 47 milliárd Ft. Az eredmények mutatják, hogy a befizetendő
„talajterhelési adó” nagysága jelentősen lecsökken, ha figyelembe vesszük azt a hatást,
amely a csatornázott területen élőket a csatornára való rákötésre késztetik (háromszoros
adószorzó alkalmazása). A befizetési kötelezettség az egyes mértékeknél mintegy 11, 16,
ill. 32 Mrd Ft-tal (A, B, 2B) csökken.

3.2.5 A „talajterhelési adó”-val kapcsolatos lakossági fizetési kötelezettség
számszerűsítése és értékelése (közvetlen társadalmi hatás)

A „talajterhelési adó” bevezetése esetén a lakosság 1 főre jutó fizetési kötelezettsége a
következőképpen alakul:

58. táblázat Az 1 főre jutó éves „talajterhelési adó” fizetési kötelezettség (ösztönzés
figyelembe vétele nélküli esetben*) (Ft, 1998-as árakon))

Területi Normál adótétel Háromszoros adótétel Átlagos adótétel
Besorolás A B 2B A B 2B A B 2B

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2434 3540 7079 7301 10619 21238 3355 4880 9760
6 2397 3487 6974 7191 10460 20921 3312 4818 9635
5 3103 4514 9027 9309 13541 27081 4268 6208 12416
4 4146 6030 12061 12438 18091 36182 5728 8332 16664
3 4359 6340 12680 13076 19020 38040 6009 8741 17482
2 6360 9251 18501 19079 27752 55504 8792 12788 25577
1 6458 9393 18786 19373 28179 56357 8948 13015 26030

Átlagosan 4110 5979 11957 12331 17936 35872 5684 8268 16536
*Az ösztönzési hatás figyelembe vétele mellett nincs háromszoros adótétel, így az átlagos adók lecsökkennek a
normál adóak szintjére.
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A lakossági adófizetés a sérülékenységi kategóriák függvényében eltér. Az 1-es területen
élők több, mint két és félszer annyit fizetnek, mint a 6,7-es területen élők. (a 8-as területen
élők egyáltalán nem fizetnek. Látható, hogy a háromszoros adótétel már A mértéknél is
elviselhetetlenül magas egy főre eső terhet jelent.

3.2.6 A „talajterhelési adó” bevezetésének hatása a lakosság csatornázási és
közműpótló építési hajlandóságára

3.2.6.1 A csatorna rákötésre és valamilyen rendszerű korszerű közműpótló építésére való
ösztönzés

A csatornázatlanság miatti „talajterhelési adó” legfontosabb célja a csatornázás ösztönzése,
azokon a területeken, ahol van, vagy a közeljövőben lesz csatornahálózat. Azokon a
területeken, ahol távlatban sem lesz csatorna a korszerű közműpótlók és a szippantott
szennyvíz rendszeres elszállítására való ösztönzés a cél.

Vizsgáljuk meg a lakosság szempontjából a kérdést! Össze kell hasonlítani a csatornára való
rákötés költségeit, a szikkasztás összes költségével, valamint a korszerű közműpótlás
költségeit, a hagyományos szikkasztás ráfordításaival!

Az ösztönző hatás vizsgálatát számos szakértői becslés és számítás alapozta meg108. A
számítási eredmények rövid kivonatát alább ismertetjük. Az összehasonlítás természetesen
csak nagyvonalú lehet, mert mind a csatornázás, mind a szikkasztás költségei rendkívüli
módon szóródnak az országban. A kidolgozott modell 20 éves időtávot vesz figyelembe.
Minden számításnál feltételeztük, hogy az adó megtartja reálértékét.

A „talajterhelési adó” és a korszerű közműpótló megépítésére való ösztönzés

Két fajta kedvezményre végeztük el a számításokat. Az egyik változat a zárt
szennyvízgyűjtés alkalmazása, a másik a környezetkímélő szennyvízelhelyezés
megvalósítása. Az eredmények szerint egyik beavatkozás sem gazdaságos, nem térül meg a
lakosság számára belátható időn (10 éven) belül109, tehát a „talajterhelési adó” ösztönző
funkciója nem érvényesül. Az ösztönzést elősegíthetné, a beruházást belátható időn belül
megtérülővé tehetné, ha az önkormányzatok a „talajterhelési adó” bevételből azokon a
területeken, ahol a korszerű közműpótlók elterjesztése célként fogalmazható meg, normatív
módon támogatnák a lakosságot akár, mint egyéneket is a korszerű közműpótlók
kialakításában.

                                                
108 A talajterhelési adó díj ösztönzési hatásának meghatározásánál a következőkkel számoltunk. A zárt közműpótlók
beruházási összege 150 ezer forint családonként, a szippantott mennyiség a jelenlegi szippantási mennyiség mintegy 20-
szorosa. A szippantási díj éves nagysága 1 főre 1998-ban mintegy 1800 Ft. A környezetkímélő szennyvízelhelyezés
beruházási igénye duplája a zárt közműpótlónak, a szippantási igénye pedig mintegy tizede. Számszerűsítettük a 3-szoros
díjtétel hatását, mégpedig a KHVM által kiadott Infrafüzetekben, a Vízgazdálkodási adatok 1994,1995,1996,1997 című
kötetben közölt “az ellátott területen bekötetlen lakások” 1997. évi száma 360,1 ezer db adat felhasználásával. E szerint a
csatornázott területen levő, de bekötetlen lakások aránya a csatornázott területeken országosan 16%. A vízellátásba
bekapcsolt, közcsatornával ellátatlan lakásoknak mintegy 21%-a csatornázott területen van. A csatornára való rákötés
költsége háztartásonként 17100 Ft 1998-as áron.
109 És később sem.
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A „talajterhelési adó” és a meglévő csatornára való rákötés ösztönzése110

A csatornára való rákötés esetében az ösztönző hatás teljes. A beruházás mindhárom
adómérték esetén és minden fizetésre kötelezett kategóriában megtérül az első, vagy a
második évben, ezért úgy tekintettük, hogy minden érintett a beruházást választja a
háromszoros adó fizetésével szemben.

Összegzésként a „talajterhelési adó” számszerűsítése kapcsán megállapítható, hogy a
„talajterhelési adó” bevezetése a már meglévő csatornára való rákötést – a háromszoros
büntető szorzó alkalmazása esetén –alapvetően ösztönzi. Másféle beruházásra, valamilyen
korszerű közműpótló építésére, ellenben nem ösztönöz a „talajterhelési adó” bevezetése.
Megfelelő támogatási rendszer kialakítása elérhetné, hogy a „talajterhelési adó” a korszerű
közműpótlók esetében is ösztönző legyen111.

3.2.6.2 A megvalósított beruházások volumene, jellege és értéke, környezeti eredményei

Az előzőek alapján a „talajterhelési adó” bevezetése kapcsán egyéb tényezők
változatlansága mellett (pl. támogatási rendszer) rákötési beruházásokra lehet számítani a
jelenleg is csatornázott területeken. A beruházások várható értéke 5,2 Mrd Ft mindhárom
adómérték esetében (az ösztönzési hatás a csatorna rákötésre már „A” mérték esetében is
teljes). A beruházások következtében 779018 fő köt rá a csatornára. Ez kb. 311000 lakást
jelent. Az új rákötésekkel a csatornázott lakások 1998. évi száma 16,2 %-kal nő, a
csatornázottság pedig az összes lakás százalékában kb. 58,1 %-os lesz.

A rákötési hajlandóság növelése a csatornázottság és a szennyvíztisztítás hatékonysága
növelésének legolcsóbb módja. A rákötések fenti kedvező alakulása jelentősen csökkenti a
csatornadíjakat. A víziközművek költségeinek nagy része, 80-90%-a, állandó költség, és ezt
az állandó költséget a már csatornára rákötött fogyasztók fizetik meg. Amennyiben a
fogyasztók száma nő, a csatornadíjak 1 főre jutó nagysága radikálisan csökkenhet. Azon
a településen, ahol pl. 50%-os a jelenlegi rákötési arány, a 100%-os arányt feltételezve a díjak
akár 45%-al is csökkenhetnek. Ez a díjcsökkenés országos szinten kompenzálhatja a
„szennyvízadó” miatti csatornadíj növekedést. Természetesen ez a hatás egyes
településeken másként jelentkezik. Van, ahol a „szennyvízadó” miatti adónövekedés a
domináns (B, nagyvárosok), és van, ahol a rákötések növekedése miatti csatornadíj csökkenés
mértéke lényegesen meg fogja haladni a „szennyvízadó” miatti adónövekedést (kisebb
települések).

Számításaink szerint a zárt szennyvízszikkasztás és a környezetkímélő
szennyvízelhelyezés esetében önmagában a „talajterhelési adó” nem ösztönző szintű.
Igazán ösztönző szerepet akkor játszhatna a „talajterhelési adó” a környezetkímélő
szennyvízelhelyezés elterjesztésében, ha a bevételeket a beruházások támogatására fordítanák.
Ki kell alakítani egy hatékony támogatási szisztémát a korszerű közműpótlók kialakítására
hiszen ennek a beruházási összege olyan nagy (250-600 ezer forint ingatlanonként), hogy azt
egy átlag családi költségvetés nem bírja el.

                                                
110 A új csatorna építésére való ösztönzési hatást az előző vizsgálatok eredményei teljesen kizárták, ezért azt most nem
vizsgáltuk.
111 Az ösztönzés legfeljebb a környezetkímélő elhelyezésbe történő beruházásra vonatkozhat, minthogy a zárt közműpótló
üzemeltetése oly mértékben megnöveli a szippantási gyakoriságot, így költséget, hogy a megoldás teljesen versenyképtelenné
válik.
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A modellezési eredményeket árnyalja, hogy a jelenlegi közműpótlók között lesz olyan,
amelyik elfogadható zárt szennyvízszikkasztónak, vagy környezetbarát
szennyvízelhelyezésnek. (A fizetési kötelezettség ezért a fentieknél 5-10%-kal alacsonyabb
lehet.) Ezzel ellentétes kb. hasonló nagyság hatás a gazdálkodói szikkasztások megadóztatása,
melyre adathiány miatt nem végeztünk számításokat.

3.2.7 A szennyvíz-és talajterhelési adó összegzése

Megállapítható, hogy a vizsgált „szennyvízadó” a vtd koncepció magasabbik díjtételének
kétszerese, „2B” mértéken történő bevezetés esetén ér el beruházásokat, azaz szennyezés
csökkentéseket. A beruházások következtében az élővizekbe vezetett szennyvizek
veszélyességi egység tartalma 39-45%-kal csökkenhet.

A beruházási összeg legnagyobb része Budapest beruházásaiból származik: állami támogatás
nélkül (továbbiakban tn.) 92,4%, ill. 78% állami támogatás (továbbiakban t.) mellett. A
települési szennyvízelvezetés összességében a beruházások 97,7 (tn.), ill. 95,8 (t.)
százalékát adja, a gazdálkodói beruházások részaránya tehát elhanyagolható. A
„szennyvízadó” bevezetése következtében megvalósított szennyvíztisztító beruházások kb.
54,4 Mrd Ft-ot tesznek ki állami támogatás nélkül és 66 Mrd Ft-ot támogatás mellett.  A
magasabb összegű beruházás eléréséhez összesen 49 Mrd Ft állami támogatásra van szükség,
mely részben a fizetendő vízszennyezési adóból (évi 8,6 Mrd Ft beruházások esetén), részben
a szennyvíztisztítási beruházások segítéséhez jelenleg is biztosított forrásokból
finanszírozható. Ez azt jelzi, hogy az adó ösztönző hatásához képest a meglévő állami
támogatási rendszer nem tud hatékonyan rásegíteni, hiszen 12 Mrd Ft pótlólagos
beruházáshoz 49 Mrd Ft állami forrást kell bevonni.

A beruházások állami támogatás nélkül és mellett is döntően a települési tisztítóknál történnek
és nem a közvetlenül az élővízbe bocsátó gazdálkodóknál.  Mivel a közvetlenül élővízbe
bocsátóktól a vizsgált szennyezésnek csak kb. 20%-a származik, ez nem jelent problémát.
Támogatás nélkül szinte az összes beruházás Budapesten valósul meg, a támogatások hatására
más települések (főként nagyobb városok) is beruháznak. Erre a beruházói körre jelenleg is
vannak támogatások (pl. céltámogatás), folyamatosan mennek is a beruházások, hiszen a
települési szennyvíztisztítás megfelelő mértékűre hozása EU követelmény (ezen belül
kiemelten fontos a nagyobb települések esetében). Az EU követelményből fakadóan
előcsatlakozási támogatás (ISPA) is igényelhető, és már vannak is támogatást elnyert
projektek. A szennyvízadó következtében beálló, támogatások mellett megvalósított
beruházások csak 11,6 Mrd Ft-tal, azaz kb. 20%-kal magasabbak, mint a támogatás nélküli
beruházások, vagyis a szennyvízadó önmagában is épp elég beruházást produkál. A
támogatások melletti beruházások eléréséhez 49 Mrd Ft támogatás szükségeltetik, melynek
csak 17-18%-a származik a szennyvízadó visszaforgatásából, vagyis a támogatás többségét
más forrásból kell fedezni.

Mindezek alapján a szennyvízadó következtében nem feltétlenül van szükség támogatásra, ill.
az adót nem feltétlenül kell visszaforgatni. Támogatásra azért van szükség, hogy az EU
követelmények szerinti települési szennyvíztisztítási szintet mihamarabb elérjük. Ehhez az
állami forrásokat mindenképp biztosítani kell (EU pénzt sem kapunk másképp, csak az állami
források melléjük helyezésével). A szennyvízadó bevételek ehhez részben forrást
teremthetnek, de más célra is fordíthatók, hiszen állami források és programok jelenleg is
rendelkezésre állnak.  Ugyanakkor problematikus, hogy egyes településeken, különösen
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Budapesten olyan nagy lesz a „szennyvízadó”, hogy az politikai-szociális okokból nehezen
elfogadtatható csatornadíj emeléshez vezet.  Ezért a fenti hatékonytalansági észrevétel mellett,
meg lehet fontolni, hogy a budapesti és más súlyosan érintett települések esetén a
szennyvíztisztítás fejlesztésének finanszírozási forrásaihoz a központi költségvetés
hozzájáruljon (ezeken a településeken tipikusan nem az alacsony rákötöttségi arány a
probléma, hanem a megfelelő szennyvíztisztítás hiánya).

A „talajterhelési adó” lényegesen nagyobb összegű bevételt képez, mint a „szennyvízadó”:
„2B” adómérték esetén évi 46,7 Mrd Ft-ot. Az adó nagy mértékben növeli a lakosság csatorna
rákötési hajlandóságát, így a csatornázottsági arányt (mely az új rákötésekkel meghaladja az
58%-ot).
A talajterhelési adó önmagában, mint adótétel csak a meglévő csatornára való rákötés
kikényszerítésével ér el környezeti hatást. Egyéb környezeti hatások eléréséhez valamilyen
támogatási rendszer szükséges (ld. alább). Meg kell jegyezni azonban, hogy a csatornára való
rákötés kikényszerítése igen nagy környezeti eredmény, és járulékos pozitív hatásai is vannak
a csatorna- és szennyvíztisztítási szolgáltatás fajlagos üzemeltetési költségeire. A
kapacitáskihasználás növekedése következtében a fajlagos költségek és ennek alapján a
szolgáltatási díjak csökkennek az olyan  településeken, ahol a csatornázottság már
előrehaladott, de a rákötési arány alacsony.
Támogatási rendszer:
Zárt közműpótló építéséhez nem hozható létre megfelelő támogatási rendszer. Ebben az
esetben a beruházási költség ugyan nem olyan magas, háztartásonként kb. 150 eFt, az
üzemeltetés költségei (szippantás) ellenben a jelenleginek mintegy 20-szorosára emelkednek.
Minthogy támogatás csak a beruházásra képzelhető el, a rendkívül megemelkedő üzemeltetési
költségek meggátolják a zárt közműpótlók építését.
Az úgynevezett környezetkímélő elhelyezés esetében elképzelhető valamilyen támogatási
forma. Ebben az esetben a beruházási költség magas (kb. 300 eFt/lakás), az üzemeltetési
költség viszont csak a jelenlegi duplája. A duplájára növő üzemeltetési költséggel szemben a
beruházás elmaradása esetén területi kategóriától függően a jelenlegi üzemeltetési költség kb.
4-10-szeresét kitevő talajterhelési adó áll. Az 1-es és 2-es területi kategóriában a beruházás
önmagától is megtérülne 13, ill. 14 év alatt, de a 10 éven túli megtérüléseket nem tekintettük
ösztönzőnek. Ha azonban például 20% támogatást tételezünk fel, az említett két területi
kategóriában 10 év alatt megtérülne a beruházás. Támogatás helyett, vagy mellett, hosszú
lejáratú kedvezményes kamatozású hitel is adható, ami az állami tehervállalást is széthúzza az
időben, így egyszerre kisebb állami költséggel kell számolni.
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3.3 Termékdíjak és alternatívái

3.3.1 Bevezetés (a termékdíj rendszer elvei, működése)

A környezetvédelmi termékdíj lehetőségét az Országgyűlés 1995-ben, az LVI. törvény
elfogadásával teremtette meg.112  A szabályozás közvetlenül szennyező és hulladékképző
termékekre terjed ki.  Az előbbi kategóriába az üzemanyag és az egyéb kőolajtermékek
tartoznak, az utóbbiba pedig a gumiabroncs, hűtőberendezések és hűtőközeg,
csomagolóeszköz és az akkumulátor.  A kenőolaj a hulladékképző termékek kategóriájába is
besorolható, hiszen fáradt olaj formájában gyűjthető és feldolgozható hulladékként fejezi be
pályafutását.  Az üzemanyag termékdíját eleinte fajlagosan, természetes mértékegységre
vetítve számították, később pedig a jövedéki adó három százalékában határozták meg.  Az
összes többi termékdíjköteles termék esetében a termék mennyiségéhez vagy nagyságához
kapcsolják a díj mértékét.  Mivel a fizetendő termékdíj arányos a termék mennyiségével, a
mennyiség pedig általában összefüggésbe hozható az okozott környezeti károkkal, kapcsolat
mutatkozik a díjfizetés és a környezeti károk között. Feltételezhető ugyanakkor, hogy a
termékdíj mértéke nem éri el a monetarizált környezeti károk nagyságát, ilyen értelemben
tehát nem pigou-i adóról van szó (kivéve talán a használt gumiabroncsok termékdíját).

A termékdíj egyik deklarált célja a környezetkárosító termékek fogyasztásának csökkentése, a
megemelt ár a kereslet visszaesését eredményezheti, helyettesítő termékek esetében pedig
azok felé tereli a fogyasztást.  A termékdíj termékcsoportokon belüli differenciálása
úgyszintén a környezetbarát fogyasztás ösztönzése miatt történik, a környezetet jobban
károsító termék esetében a döntéshozók igyekeztek magasabb termékdíj tételeket
meghatározni.  Így például a környezetbarát védjeggyel rendelkező termék díjának a felét
elengedik, a használtan importált (s így rövidebb ideig használatban maradó, tehát egységnyi
használatra eső nagyobb környezeti kárt okozó) termék díja magasabb, mint az új importált
termék díja113, a nehezen lebomló vagy drágán feldolgozható anyagú csomagolóeszközt
valamelyest jobban sújtja a termékdíj a könnyen visszaforgatható anyagúnál.

A környezetbarát viselkedést is ösztönzi a törvény.  Amennyiben a kenőolaj termékdíj
megfizetésére kötelezett vállalat visszagyűjti és ártalmatlanítja, hasznosítja a használt
kenőolajat, arányos visszatérítést kérhet a befizetett termékdíjból.114  Csomagolóeszközöknél
a szabályok merevebbek: ha az adott anyagú kezelt csomagolóeszköz mennyisége egy cég
esetében meghaladja az összes általa forgalomba hozott, adott anyagú csomagolóeszköz egy
bizonyos százalékát (az ún. kötelező kezelési arányt), akkor teljes mentességben részesül az
adott anyagfajtára vonatkozó termékdíj megfizetése alól.  Ilyenkor tehát nemcsak a
visszagyűjtött és kezelt, hanem a kezeletlen csomagolóeszközök után sem kell termékdíjat
fizetnie.  Ezzel szemben a kötelező kezelési arány alulmúlása esetén egyáltalán nem részesül
                                                
112 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról.  A
törvényi szabályozás működőképességét két rendelet biztosítja: a 10/1995 KTM rendelet és a 113/1995 Kormány rendelet.
113 Amennyiben az adó nagyságát az okozott környezeti károkhoz igazítják (vagyis pigou-i adó esetén), nem indokolható a
használt és új termékek adója közötti jelentős különbség.  Egyedüli ok a differenciálásra a károk jelentkezésének időpontja
lehet, használt termék esetén korábban következik be a környezeti kár, mint új termék esetén, jelenértékre diszkontálva tehát
egy kicsit nagyobb kárról beszélhetünk, ami egy kicsit magasabb adót indokolhat (ezen gondolat kifejtését lásd Morris és Kis
(1997a) írásában).  Mivel azonban a termékdíj több tekintetben sem felel meg a pigou-i adó kritériumainak, a diszkontáláson
alapuló termékdíj differenciálás sem alkalmazható rá.  Valószínűsíthető, hogy a jelenlegi termékdíj szintek mellett az
ösztönző nagyságú, erőteljes díjdifferenciálás hatékonyabb a kismértékű díjdifferenciálásnál.
114 Ez az eszköz éppen ezért talán inkább a termékdíj és a letéti díj kombinációjának, semmint tisztán termékdíjnak
tekinthető, a kezeletlen használt kenőolaj után az államnál maradt letéti díj válik végső soron termékdíjjá.
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mentességben a szervezet.  Ezen kitétel ösztönző hatása korlátozott: ha egy vállalat nem képes
a kötelező kezelési arány közelébe kerülni, akkor arra sincs motivációja, hogy bármennyit
visszagyűjtsön és kezeljen az általa forgalomba hozott csomagolóeszközökből.  A kötelező
kezelési arány elérése pedig a további visszagyűjtésre és kezelésre vonatkozóan nem ad
ösztönzőt. A kötelező kezelési arány 1996 óta általában emelkedett.  A további emelkedés
(mely a Környezetvédelmi Minisztérium tervei között szerepel) egyre nehezebben teljesíthető
követelményeket állít az ipar elé, ami a jelenlegi mentességi konstrukcióban és a jelenlegi
termékdíj tételek mellett a visszagyűjtés és kezelés mennyiségének csökkenésébe torkollhat.
A csomagolóeszköz termékdíj hatékonyságának javítása érdekében érdemes lenne
megvizsgálni az „arányos” mentesség lehetőségét.  Ebben az esetben nem írnának elő
kötelező kezelési arányt, ellenben a visszagyűjtött teljes mennyiség után mentességben
részesülne a kötelezett.  Az állami tranzakciós költségek alacsonyan tartása érdekében
megfontolandó egy alsó küszöbérték bevezetése, vagyis az arányos mentesség csak abban az
esetben járna, ha a kezelés aránya eléri ezt az alsó küszöböt.  A fejezet vége felé bemutatjuk a
(csomagolóeszköz) termékdíj néhány alternatíváját, közöttük lesz olyan, amelyik még az
arányos mentesség lehetőségével felvértezett csomagolóeszköz termékdíjnál is hatékonyabb
szabályozást jelent.

Az ösztönző hatáson túl lényeges szempont a bevételek előteremtése.  A bevételek eredetileg
a Központi Környezetvédelmi Alapba (KKA) folytak, később a KKA utódjaként működő
Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű előirányzatba (KAC). Az importált
termékek után a termékdíjat a VPOP szedi be, míg a belföldi termelésű termékek díját
korábban a KKA, most pedig már az APEH szedi be.  Ez a változás mindenképpen a
hatékony adminisztráció irányába történő elmozdulásnak tekinthető.

 Az „Egyes elkülönített állami pénzalapokról” szóló 1992. évi LXXXIII. törvény eleinte még
címkézte a termékdíjból a KKA-ba befolyó bevételek termékenként meghatározott részét,
amit a termékhez kötődő környezetvédelmi problémák felszámolására ill. megelőzésére
kellett fordítani.  1997 óta címkézés már nem létezik, a KAC forrásait az aktuális
szükségletek szerint lehet elkölteni, a Környezetvédelmi Minisztérium évente támogatási
prioritásokat és kategóriákat határoz meg és az alapján jár el.  Ezáltal csökkent a szennyező
fizet elv gyakorlati érvényesülése, hiszen a termékdíj bevételek más szennyezők által okozott
környezeti problémák megelőzését, felszámolását is finanszírozzák.   A KAC adott évi
költségvetése azonban nem csupán a bevételeken múlik, felülről a Költségvetési törvény
KAC-ra vonatkozó tétele határolja be az üzemanyag termékdíj környezetvédelmi célokra
költhető részét. A bevételek felhasználását már nem az 1992. évi LXXXIII. törvény, hanem a
2/1999 (III.26) KöM rendelet szabályozza.

A KKA a címkézett bevételekből beruházási és működési (a KKA terminológiájával egyszeri
és rendszeres) támogatásokat nyújt.  A beruházási támogatások célja a hulladékká vált
termékdíj köteles termékek begyűjtéséhez és feldolgozásához szükséges kapacitás
létrehozása.  A beruházási támogatás formáját tekintve lehetett vissza nem térítendő
támogatás, visszatérítendő kamatmentes támogatás, kedvezményes kamatozású hitel és
hitelgarancia.  A működési támogatásokat a begyűjtött és feldolgozott mennyiség után
nyújtják.  A támogatások szétosztása az ún. programgazda rendszerben történik, egy-egy a
KKA által meghirdetett pályázaton nyertes programgazda felvállalja bizonyos termékek
hulladékainak az ország adott részében történő gyűjtését és/vagy kezelését.  Az egyszeri és
folyamatos támogatásokon túl a programgazda rendszer sajátossága, hogy külön-külön a
hulladék begyűjtésére és feldolgozására is nyújt támogatást, valamint regionális szemléletéből
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adódóan beruházási támogatásaival egyes programgazdákat az ország bizonyos régióiban
lényegében monopol helyzetbe hozott.

Beruházási támogatásokat 1996-ban és 1997-ben folyósítottak, ezt követően csak rendszeres
támogatás igénybevételére nyílt lehetőség.  Rendszeres támogatásban bárki részesülhet,
miközben a korábban egyszeri támogatást is kapó programgazdák eleve jobb eséllyel indultak
a versenyben, a korábbi támogatás miatt életképesebbek lévén esetleges versenytársaiknál.  A
rendszeres támogatás mértékét a Környezetvédelmi Minisztérium határozza meg.  Időhossza
legfeljebb három (az egész országra kiterjedő program esetén négy) év lehet, illetve a
legújabb szerződésekben már csak egy évet garantálnak.

3.3.2 Az eddigi tapasztalatok

A termékdíjak működésével kapcsolatosan nem állnak rendelkezésre részletes és megbízható,
nyilvánosan is hozzáférhető statisztikák, emiatt komolyabb elemzés véghezvitelére nem nyílik
lehetőségünk (ez természetesen nem is célja jelen fejezetnek).  Az elérhető adatokra
támaszkodva ezért a bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos főbb hangsúlyok bemutatására
szorítkozunk, valamint megosztjuk az olvasóval a termékek piacáról rendelkezésre álló
kvalitatív információkat.  A témában elmélyedni vágyó olvasónak Burger Ferenc és kollégái
(2000), Fucskó (1999) valamint Morris és Kis (1997a) munkáit ajánljuk.

3.3.2.1 Piaci változások

A hűtőgépek (és hűtőközegek) piacán több termék is környezetbarát védjegyben részesült.
Mivel egy hűtőgép esetében a termék árának 3-7 %-a a termékdíj (Burger, 2000), ezért itt az
50 %-os termékdíj csökkenés érzékelhetően befolyásolhatja a végső fogyasztói árat.  A
védjegy megszerzésének költségei ugyanakkor beépülnek a berendezés árába, a végső
áralakulás nagysága így kérdéses.  Összességében elképzelhető, hogy hűtőgépek esetében a
fogyasztás szerkezete kismértékben a környezetbarátabb berendezések felé tolódott.  Más
termékeknél azonban a környezetbarát termék gyártásának és a védjegy megszerzésének és
fenntartásának a költségeit alulmúlják a termékdíj kedvezményből és a pozitív környezeti
image-ből származó hasznok.

A gumiabroncs piacon egyértelműen csökkent az importált használt abroncsok részaránya, s
ez mindenekelőtt a termékdíjnak és az azt kiegészítő adminisztratív korlátoknak köszönhető.
Az egyéb abroncsfajták piaci részarányának változásáról nincs információnk.  Az Európai
Unióba történő belépésünket követően megszűnik az EU-ból importált használt abroncsok
adóztatásának illetve az import adminisztratív korlátozásának a lehetősége, ismételten
fellendítve a használt abroncs importot.  Az életszínvonal emelkedése mindazonáltal a
használt gumiabroncsok importjának bővülése ellen hat.

Csomagolóeszközök esetén a kötelező kezelési arány elérésével mentességben részesült a
kötelezettek egy része a termékdíjak megfizetése alól.  Burger (2000) szerint az összes
befizetett mennyiség 2,75 Mrd Ft volt 1998-ban, miközben 0,69 Mrd Ft termékdíjat
mentesség miatt nem kellett megfizetni.  A kezelt mennyiség természetesen alacsonyabb volt
a mentességben részesített mennyiségnél, hiszen, amint azt korábban láttuk, az átlagosan kb.
40 %-os kötelező kezelési arány elérése a kötelezett részére az adott csomagolóeszköz fajta
100 %-os mentességét biztosítja.  A valós kezelés aránya kb. 8 %-ra tehető.
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Kenőanyagok esetén mentesség  jár a fáradt olajat visszagyűjtő és hasznosító szervezetek
(gyártók, forgalmazók, importőrök) részére.  A mentesség igénybevételéről nem rendelkezünk
információval.

Akkumulátorok és üzemanyagok esetében nem valószínűsíthető számottevő termékpiaci
változás (Fucskó, 1999).

3.3.2.2 Bevételek

Az 1998-2000 időszak termékdíj bevételeit termékenként bontva az 59. táblázat mutatja be.
Az 1998-as 18,7 Mrd Ft bevétel zöme az üzemanyagok és a kenőolajok termékdíjából
származott.  A 2000-es, üzemanyag termékdíj nélküli mintegy 15 milliárd forint bevétel a
költségvetés egészét tekintve nem nevezhető jelentősnek, a KAC bevételeit és kiadásait
tekintve viszont kifejezetten nagy összegről van szó.

59. táblázat Termékdíj bevételek 1998-2000-ben (millió Ft)
1998 1999 2000

(tervezett)
Üzemanyagok 8735 * *
Egyéb kőolajtermékek (pl.
kenőolaj)

4543 5368 6266

Gumiabroncs 1445 1918 2285
Csomagolóeszközök 2750 3503 4081
Hűtőberendezések 520 815 1117
Akkumulátor 729 797 998
Összesen
(üzemanyag termékdíj nélkül)

9988 12401 14747

Összesen 18723 * *
* Az üzemanyagok termékdíja 1999-től már a Központi Költségvetésbe folyik be, s onnan az
éves költségvetési törvényben meghatározott részt utalják a KAC-ba.
Forrás: 1998-as zárszámadó költségvetés; a Környezetvédelmi Minisztérium Közgazdasági
Osztályának tájékoztatása.

3.3.2.3 A termékdíj probléma kezelése a bevételekből

A bevételek felhasználását termékenként tekintjük át.  Sajnos csak 1997-ig bezárólag állnak
rendelkezésre nyilvánosan hozzáférhető adatok az egyszeri, beruházási célú támogatásokról,
miközben a programgazda rendszer teljes tervezett kapacitásának kiépülése és működése egy
több éves folyamat, amely 1997-ben még nem fejeződött be.  A termékdíj által érintett
termékek közül pedig csak a csomagolóeszközök gyűjtéséről és feldolgozásáról áll
rendelkezésre pontos adat, a többi termék esetében csak becslésekkel rendelkezünk. A
„félkész” programgazda rendszer eredményeit éppen ezért általában nem minősítjük.

Az 60. táblázat az 1996-ban és 1997-ben megítélt egyszeri támogatásokat foglalja össze
termékcsoportonként.  A megítélt támogatás nem kerül mindig kiutalásra115, elképzelhető,
hogy a valóban felhasznált támogatások összege alacsonyabb a táblázatban látható értékeknél.
A begyűjtő és feldolgozó (kezelő) kapacitások támogatása egyaránt megjelenik a táblázatban.

                                                
115 A kiutalás elmaradásának oka lehet a programgazda és a KKA közötti szerződés meghiúsulása és a pályázó saját
forrásának hiánya.
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60. táblázat 1996-ban és 1997-ben megítélt egyszeri támogatások termékenként (millió
Ft, folyó árakon)

Termék 1996 1997
akkumulátor 252 627
hűtőberendezés 41 18
csomagolóeszköz 1398 494
gumiabroncs 669 735
összesen 2360 1874

Az 61. táblázat bemutatja az 1997-1999 időszakban begyűjtött különféle csomagolási
hulladékok mennyiségét.   Ez a mennyiség azonban nem mind került feldolgozásra vagy
exportra, a gyűjtési és feldolgozási kapacitások egyelőre nincsenek egymással
összhangban.116  1997-re rendelkezésre áll a feldolgozott hulladékok mennyisége is, amit
szintén a táblázatba foglalunk.  A begyűjtés arányának további jelentős növelése is
nehézségbe ütközik, a fajlagos begyűjtési költségek ugyanis várhatóan meredeken emelkedni
fognak, aminek két fő oka van.  Egyrészt a programgazdák ez idáig a legolcsóbban
begyűjthető homogén, ipari hulladékra koncentráltak, miközben a lakosságtól szelektíven
történő gyűjtés jóval drágább lenne. Másrészt a korábban felhalmozódott készletek begyűjtése
úgyszintén kis költséggel megoldható volt, csakhogy ezek a készletek elfogynak, s a jövőben
már nem koncentráltan várja a hulladék a begyűjtőket.

61. táblázat Az 1997-1999 között keletkezett és begyűjtött csomagolóeszköz hulladék
mennyisége (ezer tonna)

1997
kelet-
kezett

1997
begyűj-
tött

1997
kezelt

begyűj-
tési
arány
(%)

kezelési
arány
(%)

1998
kelet-
kezett

1998
begyűj-
tött

begyűjtési
arány (%)

1999
(terv)
kelet-
kezett

1999
(terv)
begyűj-
tött

begyűj-
tési
arány
(%)

Papír 280 110 66 39,3% 23,6 % 310 158 51,0% 340 150 44,1%
Műanya
g

150 10 2,3 6,7% 1,5 % 165 37 22,4% 180 15 8,3%

Fém 70 26 n.a. 37,1% n.a. 80 76 95,0% 90 40 44,4%
Üveg 110 15 n.a. 13,6% n.a. 120 32 26,7% 130 30 23,1%
Összese
n

610 161 n.a. 26,4% n.a. 675 303 44,9% 740 235 31,8%

Forrás: Burger (2000) adataira támaszkodva, saját számításokkal kiegészítve

Akkumulátor, gumiabroncs és hűtőgépek, -közegek esetében hivatalos adatok híján csak
becsülni lehet a visszagyűjtött és kezelt mennyiségeket az adott évben kiutalt rendszeres
támogatások alapján.  Mivel rendszeres támogatásban mind a begyűjtés, mind a kezelés
részesül, ráadásul a kezelésen belül az energianyerés és az újrafeldolgozás támogatása egyes
termékek esetében eltérő lehet, ezért a feltételezéstől függően széles sávban szóródhatnak a
mennyiségi becslések.  Hűtőközegek esetében további nehézséget jelent, hogy a feldolgozott
berendezések darabszáma és a hűtőközeg tömege után egyaránt jár támogatás.

                                                
116 A kapacitások összhangja sem jelenti ugyanakkor azt, hogy megegyező mennyiségű hulladék kerül begyűjtésre és
feldolgozásra, ehhez a jelenlegi rendszerben szükséges lenne, hogy megfelelő (összehangolt) mennyiségben ösztönző
nagyságú rendszeres támogatás álljon rendelkezésre mindkét tevékenységre.  1997-ben már a feldolgozó/kezelő kapacitások
kiépítésére koncentrált a KTM, ezért a begyűjtő és a kezelő kapacitások közötti nem kívánatos rés szűkült 1997 óta.
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Burger (2000) adatai szerint gumiabroncs programgazdák 1997-ben kb. 10 ezer tonna
hulladék abroncsot gyűjtöttek össze, míg a feldolgozott és energianyerésre felhasznált
mennyiség 2 ezer tonnára tehető.  Saját kutatásainkban mi  ennél valamelyest több begyűjtött
és/vagy kezelt mennyiségre következtettünk.  A rendszeres támogatások 1998-ban kb. 10-15
ezer tonna begyűjtést és 4-6 ezer tonna kezelést, 1999-ben pedig kb. 10-18 ezer tonna
begyűjtést és 4,5-6,5 ezer tonna kezelést tettek lehetővé.  Az összes (már működő és kiépítés
alatt álló) gumiabroncs kezelő kapacitás kifejezetten magas, ezek nagyságát ugyanis az évi
45-50 ezer tonnára becsült gumiabroncs hulladék mennyiséghez, valamint a már
felhalmozódott kb. 250-300 ezer tonna hulladékhoz tervezték (Morris és Kis, 1997a).  Még az
is elképzelhető, hogy az állami támogatással létrehozott összes kapacitás nagysága
meghaladja az igényeket, az utóbbi időben ugyanis részben éppen a termékdíj szabályozás
használt abroncs importot visszaszorító hatásának köszönhetően kb. 30-35 ezer tonnára
csökkent az évente keletkező használt abroncs mennyiség.

Az évente létrejövő  kb. 22 ezer tonna akkumulátor hulladék nagy része begyűjtésre és
exportra kerül a programgazdák által.  Akkumulátorok esetében csak a begyűjtést támogatta a
KKA/KAC, hazai feldolgozó kapacitások híján a begyűjtött akkumulátorok mind exportra
kerültek (Fucskó, 1999).  Számításaink szerint 1997-ben 20359 tonna, 1998-ban 18660 tonna,
1999-ben pedig 16793 tonna akkumulátor hulladékot gyűjtöttek be a programgazdák.  A
csökkenő tendencia két jelenséget tükröz.  Egyrészt nominálisan változatlan, tehát reálértéken
csökkenő volt a rendszeres támogatás nagysága117, másrészt 1997-ben még jelentősebb
felhalmozott, tárolt készletek lehettek akkumulátorból, melyek 1999-re leapadtak.  A
termékdíj jelenleg szükségesnek tűnik akkumulátorok esetében, meglétének indokoltsága
ugyanakkor nagyban függ az ólom aktuális világpiaci árától.  Magas ólomár (legalább 500
USD/tonna) esetén termékdíj nélkül is nyereséges a használt akkumulátorok begyűjtése és
feldolgozása, alacsony ólomár esetén viszont a termékdíj biztosíthatja a nullszaldót vagy a
nyereséget.  Megfontolásra érdemes egy olyan termékdíj rendszer, melyben a termékdíj
szintje (jellegéből adódóan kis késéssel) igazodik a világpiaci ólom árak fluktuálásához
(Fucskó, 1999)

A hűtőközegek és hűtőberendezések esetén szintén kedvezőek a tapasztalatok, Burger (2000)
szerint az évente leselejtezett kb. 100 ezer db berendezés fele feldolgozásra kerül.  A
támogatási rendszer átfedései és a rendelkezésre álló adatok hiányosságai miatt saját
kalkulációkat nem végeztünk a visszagyűjtést és kezelést illetően.

Bár a rendelkezésre álló adatok korántsem teljesek, összességében elmondható, hogy a
termékdíjak bevezetése eredményes volt, hiszen nőtt a begyűjtött és feldolgozott hulladék
mennyisége, sőt bizonyos termékek esetében a fogyasztás átalakulásának is tanúi lehetünk.
Azon a véleményen vagyunk ugyanakkor, hogy a termékdíjas szabályozás működése közel
sem volt optimális, hasonló energia-befektetéssel a környezeti problémák nagyobb részét is
kezelni lehetett volna.  Erről a 3.3.3. pontban írunk.

3.3.2.4 Adminisztratív kiadások

Burger (2000) tanulmánya szerint a termékdíj bevezetéséhez és későbbi bővítéséhez
kapcsolódó egyszeri kb. 700 millió Ft költségen kívül évente további hasonló nagyságrendű,
kb. 600-650 millió forint nagyságú folyamatos adminisztrációs költség merül fel az
érintetteknél.  Ezen költség nagy része a csomagolóeszközök termékdíjához kapcsolódik, a

                                                
117 2000-ben ellenben 35 %-kal emelkedett a támogatás mértéke 1999-hez képest.
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beszedett termékdíjra eső fajlagos adminisztratív teher itt a legmagasabb.  Az éves folyamatos
költségek valamivel több, mint a fele a gazdálkodóknál, a maradék az államigazgatásban
keletkezik, kisebb részben a környezetvédelmi, nagyobb részben más intézményeknél (pl.
VPOP, APEH).  Az üzemanyag termékdíj beszedési költsége elhanyagolható nagyságú, az
éves 600-650 millió forint adminisztrációs költség a többi termékdíj kb. 15 milliárd forintos
bevételéhez képest 4-4,3 %-os teherként jelentkezik, ami még nem tekinthető kifejezetten
magasnak.

3.3.3 Problémák a termékdíjakkal kapcsolatban

A támogatások közgazdaságilag hatékony elosztása a KKA szabályrendszerét ismerve erősen
megkérdőjelezhető volt.  Több, a hatékonyságot rontó szabály okozott torzítást a bevételek
felhasználásakor.
1. A támogatások különféle formát öltöttek, vissza nem térítendő támogatás, kedvezményes

kamatozású és kamatmentes hitel, hitelgarancia is adható volt a pályázónak, s mivel
ezeket a támogatás-fajtákat nem „hozták közös nevezőre”, pl. „támogatás-jelenértékre”
számítva őket, ezért az egyes pályázatok és odaítélt támogatások nem voltak
összehasonlíthatók, ezért nem garantált, hogy a támogatás mértéke kívánatos volt és
megfelelő pályázó részesült benne.  A beruházási és a működési támogatás megbontása
tovább bonyolítja a helyzetet.  Véleményünk szerint megfelelőbb lett volna csak egyfajta,
fajlagos támogatást nyújtani (pl. Ft/kg gumiabroncs), amibe a pályázók minden
költségüket, a beruházáshoz és a működtetéshez kapcsolódót egyaránt belekalkulálták
volna.  Egy ilyen rendszer a KKA által biztosított három vagy négy éves garantált
finanszírozásnál esetleg hosszabb távon lenne csak elképzelhető, ám a három-négy éves
távlat akármilyen, nagy befektetés-igényű beruházás esetén is túlontúl rövid.

2. A KKA külön kezelte a begyűjtés és a feldolgozás kérdéskörét.  Létrehoztak külön egy
begyűjtő és egy feldolgozó kapacitást, amelyeknek vertikálisan igazodnia kellett volna
egymáshoz, ez azonban nem mindig sikerült, ami valamelyik kapacitás
kihasználatlanságában vagy fölöslegesen begyűjtött és tárolt, ám feldolgozatlan
hulladékban mutatkozott meg.  Véleményünk szerint helyesebb lett volna csak a
feldolgozást támogatni, s a piacra bízni a hulladék begyűjtését.  Ez esetben a feldolgozók
pályázatába beépült volna a begyűjtés költsége is, biztosítva a tevékenység
finanszírozását, miközben a begyűjtési és a feldolgozási kapacitás megfelelően
illeszkedne egymáshoz.

3. A KKA regionális begyűjtő és feldolgozó monopóliumok kialakítását támogatta, így
látván biztosítva azt, hogy az ország teljes területén megvalósul a hulladék kezelése.  A
monopóliumok kialakítása ugyanakkor önmagában még nem garancia az országos
kezelésre, miközben egy monopol piac általában drágábban és az optimálisnál kisebb
mennyiségben nyújtja szolgáltatásait egy versenyző piacnál, vagyis a KKA, mint a
szolgáltatás megrendelője a hatékonyságon túl saját maga ellen is dolgozott a monopol
rendszer kialakításával.

Hosszabb távon problémaként jelentkezhet még a termékdíj rendszer EU konformitásának
hiánya is.  EU tagországként nem lesz lehetőség a termékdíj határon történő beszedésére, a
termék első hazai megjelenési helye az importőr vagy a nagykereskedő telephelye lesz, ami
nehezebb ellenőrzést és magasabb adminisztrációs költségeket jelent majd, bizonyos
termékek (pl. használt gumiabroncsok és hűtőgépek, magánforgalomban érkező termékek)
termékdíjának a beszedése pedig ellehetetlenül.  Versenysemlegességi aggályok is
felmerülhetnek a magyar termékdíj szabályokkal kapcsolatban.  A támogatások szétosztása a
jelenlegi szabályok szerint nem kellőképpen átlátható és emellett alacsony hatékonyságú is,
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emiatt az EU versenyhivatala vizsgálatot indíthat.  Az is elképzelhető, hogy szintén a piaci
esélyegyenlőség megcsorbítására hivatkozva egyes piaci szereplők megtámadnák a
szabályozást.  Belgiumban a 90-es évek első felében termékdíjat vezettek be az eldobható
borotvára, melyet az eldobható borotvák elsőszámú importőre arra hivatkozva támadott meg,
hogy versenyhátrányba kerül a cserélhető fejű borotvák gyártóival szemben.  A termékdíjat
ezt követően módosította a kormány.  A papír termékdíj esete is hasonlóan végződött.  Itt a
papír újrapapír tartalmához kötötték a termékdíj kedvezményt, ökológiai okokra hivatkozva.
A Finnországból importált papír esetében az újrapapír hányad az előírtnál alacsonyabb volt, s
Finnországnak gyakorlatilag nem is állt módjában az arány megemelése, hiába gyűjtik
ugyanis vissza a finnek az elhasznált papír kiemelkedően magas hányadát, az előállított papír
összes mennyiségéhez képest mégis elenyésző az arány. A versenyhátrányt megszüntetendő a
belga kormány megváltoztatta a termékdíj kedvezmény feltételeit.

A fentieken túl gondot jelent még a szabályozás és így a támogatás kiszámíthatatlanságában
rejlő kockázat.  A rendszeres támogatás mindössze három (néha négy) évre szól,
bizonytalanná téve a beruházás hosszú távú megtérülését.  Ilyen esetben a magántőke távol
marad a környezeti beruházásoktól vagy csak megfelelően magas kockázati prémium mellett
hajlandó abban résztvenni, s emiatt megnő a KAC-ra háruló fajlagos kezelési költség, vagy
csökken a kezelt hulladék mennyisége.

3.3.4 A termékdíj által kezelni kívánt problémák alternatív megoldási lehetőségei

A hatékonyabb környezetvédelem érdekében fontolóra kell venni a termékdíj rendszer
átalakítását vagy egyes termékek esetében más szabályozóeszközökre történő lecserélését.
Ebben a pontban a jelenlegi termékdíj általunk tanulmányozott alternatíváit mutatjuk be.

3.3.4.1 Megújított termékdíj

Az előző alpontban írtunk a termékdíj rendszer problémáiról.  Ezen problémák
kiküszöbölésével az eddiginél gazdaságilag és környezetileg is hatékonyabb rendszer jöhet
létre.  Az új rendszerre jellemző lenne a támogatásra pályázó feldolgozók között kialakuló
valódi verseny, ami várhatóan alacsonyabb fajlagos kezelési költséggel és nagyobb
feldolgozott mennyiséggel járna együtt.  Mivel termékdíjról és nem termékadóról van szó, a
termékdíj mértékét úgy lenne szükséges megállapítani, hogy az éppen elegendő legyen a
termékhez kapcsolódó környezeti probléma célul kitűzött szintű elhárítására.  Az egyes
termékek esetében még a megújított termékdíjnál is lehet vonzóbb szabályozási alternatíva, a
csomagolóeszközökre és a gumiabroncsokra például az iparági önszabályozást
megfelelőbbnek találjuk, az akkumulátorok esetén pedig a betétdíjat.

3.3.4.2 Betétdíj

Betétdíjat olyan termékek esetén érdemes alkalmazni, amelyeknél a visszagyűjtés nagyobb
gondot jelent a feldolgozásnál.  Ilyen például a savas akkumulátor, ahol az ólom aktuális
világpiaci árának függvényében profitábilis tevékenység lehet az akkumulátorból az ólom
kinyerése, a fogyasztók azonban nem érdekeltek az elhasznált akkumulátorok gyűjtőhelyre
történő szállításában.  Ha az akkumulátor feldolgozás magas haszonnal kecsegtető vállalkozás
lenne, a feldolgozóknak megérné megvásárolni a használt akkumulátorokat, s a használt
akkumulátor ára automatikus ösztönzőt biztosítana a begyűjtési lánc kialakítására.  Ha
azonban kevésbé profitábilis a begyűjtés, a betétdíj jelentheti azt a pótlólagos ösztönzőt, ami
miatt a fogyasztók beszolgáltatják használt akkumulátoraikat.  Az akkumulátor termékdíj
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bevételekből sokáig egy akkumulátor-feldolgozó létesítését kívánták támogatni az
illetékesek118. Amíg azonban az összegyűjtött akkumulátorokat megvásárolják a külföldi
feldolgozók, addig közgazdaságilag nonszensz állami forrásból egy ilyen üzembe beruházni, a
környezeti kockázatokról nem is beszélve.  A használt akkumulátorok exportképessége a
betétdíj mellett és a termékdíj ellen szóló érv.  Ha betétdíjjal kezelni lehet a problémát, akkor
nincs értelme a nagyobb jóléti költségeket generáló termékdíj választásának.

Bizonyos csomagolóeszközök esetében is a betétdíj jelentheti a megoldást a visszagyűjtésre
(pl. alumínium dobozok, üvegek), ahogy ezt a hazai és külföldi gyakorlat is mutatja.

Szükség esetén a betétdíj más eszközzel, pl. termékdíjjal is párosítható119, ami a visszagyűjtés
ösztönzésén kívül fedezetet teremtene a kezelésre is.

3.3.4.3 Termékadó

A termékadó abban különbözik a termékdíjtól, hogy a bevételeket nem a termékkel
kapcsolatos környezeti problémák megoldására használják, hanem azok általános
költségvetési bevételként jelennek meg.120  Az üzemanyag termékdíj megtévesztő neve
ellenére is inkább egy környezetvédelmi indíttatású termékadó, mint termékdíj, egyrészt, mert
első körben más üzemanyag adókkal együtt a központi költségvetésbe kerül, másrészt, mert a
bevételek nincsenek címkézve az üzemanyaghoz kapcsolódó környezeti problémák
megoldására. Környezetvédelmi termékadó kivetése akkor indokolt, amikor a termék
„túlfogyasztása” történik, vagyis a társadalmilag optimális szintnél többet fogyasztanak
belőle; az utolsó termék fogyasztásához kapcsolódó környezeti költség magasabb az
elfogyasztásából eredő hasznosságnál, illetve a helyettesítő környezetbarát termékre váltás
költségénél.  A termékadó a kínálat megdrágulásán keresztül megemeli a termék árát, s így
változatlan keresleti görbe mellett csökken az eladott mennyiség.  A pigou-i adó a termékadó
azon speciális szintje, amely mellett a termék fogyasztása éppen a társadalmilag optimális
szintre csökken.  Környezetkárosító termékekre nem szoktak pigou-i adót bevezetni121, sőt,
szintjének nehéz meghatározhatósága és az ellenérdekeltek nagy száma miatt még levegő- és
vízszennyezésre is csak ritkán. Termékadó manapság többféle környezetszennyező terméken
van, pl. az üzemanyagon, gépjárműveken, noha ezen adók indoka gyakran nem
környezetvédelmi.

Elképzelhető néhány olyan termékcsoport, különösen a nagy kárt okozó és környezetbarát
helyettesítővel rendelkező termékek, ahol helye van környezetvédelmi termékadó
bevezetésének.  Ilyen lehet az illékony szerves vegyületek egy-egy típusa, egyes nehézfémet
tartalmazó termékek, magas kéntartalmú tüzelőanyagok, bizonyos építőanyagok.  A jelenlegi
termékdíjak közül egyiket sem sorolnánk abba a kategóriába, ahol a termékadó lenne a
legmegfelelőbb környezeti szabályozóeszköz.

                                                
118 A legfrissebb hírek (Napi Gazdaság, 2000. június 14) szerint a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség
hozzájárulását adta a HAF Rt. Komlón létesítendő akkumulátor feldolgozójának megépítéséhez.  Azt, hogy az állam
hozzájárul-e a beruházási költségekhez, még nem lehet tudni.
119 Ez esetben a befizetett összeg egy visszaadandó betétdíjból és egy vissza nem térítendő termékdíjból állna.
120 A KAC-ba érkező címkézetlen termékadó szintén tekinthető költségvetési bevételnek, a KAC ugyanis része a
költségvetésnek.
121 A használt importált gumiabroncsokra kivetett, az új abroncsok termékdíjánál 13-szor magasabb és az import erős
visszaesését eredményező termékdíj viszont már lehet, hogy a pigou-i kategóriába esik.
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3.3.4.4 Iparági önszabályozás

Ez esetben az adott terméket előállító és forgalmazó iparágra bízza a probléma megoldását a
szabályozó hatóság.  Ennek formája lehet önkéntes megállapodás az iparág képviselői és a
hatóság között, melyben az iparág önkéntesen, ám az állami szabályozástól tartva, azt
elkerülendő vállalja, hogy a környezeti problémát megelőzi vagy mérsékli a megállapodásban
foglaltak szerint.  Egy másik lehetőség az iparágra illetve annak egyes szereplőire vonatkozó
elvárások (pl. a termékből keletkező hulladék egy bizonyos kezelési aránya) jogszabályi
megfogalmazása, miközben a megvalósítást az iparágra bízza a jogalkotó – példa erre az
akkumulátor hulladékok szabályozása az USA több államában (Anderson, 1998).  Az
önkéntes megállapodás megszegését szabályozás bevezetésével „szankcionálja” a hatóság,
míg a jogszabályban lefektetett követelmények elhanyagolását ösztönző nagyságú
büntetéssel.

Hulladékképző termékek esetén az iparág feladata mindkét fenti esetben a keletkező hulladék
bizonyos százalékának visszagyűjtése és feldolgozása.  Ez történhet egyénileg, cégenként, de
a cégek összefogásával is.  Utóbbi a legtöbb érintett termelő számára alacsonyabb költségű
megoldást jelent, méretgazdaságossági okok miatt.  Az iparág képviselői ilyenkor létrehoznak
és fenntartanak egy (vagy több) non-profit szervezetet, melynek feladata, hogy a
visszagyűjtést és a feldolgozást megszervezze és finanszírozza.   A non-profit szervezet
rendszerint nem saját maga végzi el a gyűjtést és feldolgozást, erre a célra alvállakozókat
alkalmaz.  A termékdíj rendszerrel összehasonlítva a non-profit szervezet a KAC központi
koordináló és redisztribúciós szerepét veszi át, feladatait azonban piaci alapon, nagyobb
rugalmassággal és nagyobb hatékonysággal végzi.  Amennyiben egy iparági szereplő
elégedetlen a vele kapcsolatban lévő non-profit szervezet munkájával, vagy annál olcsóbban
tudja ellátni a hulladékkal kapcsolatos feladatait, akkor lehetősége van egy másik non-profit
szervezethez átpártolni vagy saját kézbe venni hulladék-kezelési feladatait.  Néhány ország
gyakorlatában nem megengedett a „különcködés”, minden szennyezőnek az egyetlen non-
profit szervezetbe kell belépnie, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon a költségszinten
jusson hozzá a hulladék-kezelési szolgáltatásokhoz.

Ha az érintett vállalat vagy non-profit szervezet nem éri el az előírt kötelező visszagyűjtési és
kezelési arányt, akkor bírság fizetésére kényszerül.  A bírság nagyságát érdemes oly módon
megszabni, hogy a cég érdekelt legyen inkább a hulladék-probléma megoldásában.

Az iparág képviselői saját maguk választhatnak szabályozó eszközöket a probléma
megoldására.  Alkalmazhatnak pl. betétdíjat a visszagyűjtés elősegítésére, vagy több non-
profit szervezet esetén felvetődik a forgalmazható kezelési kvóták piaca, ahol a kvótán felül
teljesítő szervezetek értékesíthetik kvótáikat az alulteljesítők részére.

Egy ilyen rendszer előnye a termékdíjas szisztémával szemben, hogy az iparág érdekeltsége
és információi révén nagyobb hatékonysággal, tehát olcsóbban képes a hulladékos problémát
kezelni122, nagyobb felelősséget érez a probléma megoldása iránt, nem kell más környezeti
problémák megoldását finanszíroznia (a KAC-on belül jelenleg nincsenek termékenként
címkézve a bevételek), rugalmasan választhat eszközt, s mindezek miatt még könnyebb is az
érintettekkel elfogadtatni a rendszert.  További előnyként jelentkezik az állami
adminisztrációs terhek alacsony nagysága, hiszen csak a környezeti célok megvalósulását kell
ellenőrizni, a pénzáramlásokat nem.  A termékdíj miatt az államnál jelentkező évi kb. 300-400

                                                
122 Emiatt a termékek ára is kevésbé emelkedik, s így az értékesítés is kevésbé esik vissza.
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millió forintos adminisztrációs költségek jelentős része megspórolható lenne, míg a
versenyszféra ennél valamivel alacsonyabb adminisztrációs terhei vélhetően csökkennének.  S
végül, csökken a központosítás mértéke, ami egyébként is célja a (pénzügyi) kormányzatnak.

A termékdíj törvény hatálya alá eső termékek közül az iparági önszabályozás jól alkalmazható
lenne az akkumulátorokra, a gumiabroncsokra, hűtőberendezésekre, az egyéb kőolajtermékek
egy részére (pl. a motorolajra) és a csomagolóeszközökre.  Utóbbiakra a legtöbb EU
tagországban ilyen rendszert alkalmaznak.  A kezelési arány nagysága termékenként változó
kell, hogy legyen.  A viszonylag könnyen visszagyűjthető termékek, pl. gumiabroncs,
akkumulátor, hűtőberendezések esetén nagyobb, akár 80-95 %-os arány is felállítható, míg
bizonyos csomagolóeszközöknél a 40-50 % visszagyűjtése is komoly gondot jelenthet.

A csomagolóeszközök esetében már ma is van némi lehetőség egyfajta szűken értelmezett és
nem túlságosan rugalmas iparági önszabályozásra.  A vállalatok az (évenként változó, s ezért
kockázatot jelentő) kezelési arány elérésével mentességet kapnak a termékdíj megfizetése
alól.  A kezelési arány elérése történhet egyedileg, de ezzel megbízhatnak egy ún. kezelést
koordináló szervezetet is.  Ez a törvény által kikényszerített önszabályozás egyelőre nem
igazán elterjedt, aminek okát elsősorban az alacsony termékdíj tételekben és a szabályozás
kiszámíthatatlanságában lehet keresni.

Az iparági önszabályozás területén előrelépést jelent a hulladékgazdálkodási törvény (2000.
évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról) elfogadása, mely a hulladéknak a gyártók illetve
forgalmazók általi visszagyűjtésére vonatkozó kötelezettséget rugalmas keretek között,
önszabályozással teszi lehetővé, jórészt a fent leírtak elveknek megfelelően.

3.3.5 A szabályozott termékek körének bővítése

Különböző érintettek (pl. a környezetvédelmi tárca, kutatóintézetek, zöld szervezetek)
részéről felmerült a termékdíjak körének bővítése néhány új termékfajta bevonásával: szóba
kerültek az elektronikai árucikkek, építőanyagok, festékek, lakkok, hígítók, információ
hordozó papír és egyes fényforrások, pl. nehézfémet tartalmazó égők és fénycsövek.  A
gépjárművek és a mezőgazdaságban alkalmazott vegyszerek (rovarirtók, gyomirtók,
műtrágyák) illetve azok csomagolóeszközei is felmerülhetnek, mint erősen
környezetszennyező termékek.  A termékdíj bevezetése előtt részletes hatásvizsgálatra van
szükség a szabályozás várható hatásaival kapcsolatban.  A 6. ábran felsoroljuk, hogy egy
hatásvizsgálatnak mi mindenre érdemes kiterjednie az optimális szabályozás megalkotása
érdekében.  A vizsgálat hivatott annak eldöntésére is, hogy valóban szükség van-e új
szabályozóeszközre, s ha igen, akkor az melyik legyen – mint láttuk, többféle eszköz van, s
termékenként más és más lehet az ideális szabályozó.  Végül a szabályozás részleteinek
kidolgozása következhet.
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6. ábra A termékdíj illetve alternatívái kidolgozása előtt megvizsgálandó lényegesebb
kérdések

•  A szabályozás bevezetése milyen mértékben csökkeni illetve strukturálja át a termék
fogyasztását? (ehhez a piac alapos előzetes felmérésére van szükség)

•  Van-e lehetőség az egyes termékfajták közötti differenciálásra környezeti tulajdonságaik
alapján?  A helyettesítő termékek elérhetősége.

•  A szabályozás a gazdaság mely pontjain jelentkezik tehertételként (pl. holtteher veszteség,
tranzakciós költségek) és milyen tovagyűrűző hatásokra lehet számítani?

•  A termékhez kapcsolódó környezeti terhek csökkenésének várható nagysága és ennek
költsége.

•  A környezeti terhek csökkenéséből következő monetáris haszon nagysága.
•  Járulékos mellékhatások (pl. gumiabroncsnál ilyen lehetett a közlekedésbiztonság

változása).
•  Milyen költséggel jár az érintett hatóságok részére a szabályozás bevezetése, a kapcsolódó

nyilvántartások vezetése, az esetleges bevételek felhasználásának menedzselése,
ellenőrzése?

•  Az adminisztratív követelmények kellőképpen egyszerűek, átláthatóak és hatékonyak-e?
•  Felvet-e a szabályozás versenysemlegességi kérdéseket?
•  Várható-e a szabályozás kijátszása?
•  Redisztribúció (bevételek újraosztása) esetén a hatékony és versenysemleges szabályok

kidolgozása.

3.3.6 Termékdíjak összefoglalása

A termékdíjak 1995-ös bevezetése óta csökkent az érintett termékekhez kapcsolódó
környezetterhelés, mely kisebb részben a termékpiac változásának (környezetbarátabbá
alakulásának), nagyobb részben a bevételek felhasználásának köszönhető.  Hűtőgépek,
hűtőközegek esetén jelentős pozitív változásoknak lehettünk tanúi, a gumiabroncsok,
akkumulátorok és csomagolóeszközök környezetterhelése kisebb mértékben csökkent, az
üzemanyagok termékdíja nem okozott lényeges változásokat, az egyéb kőolajtermékek
termékdíjának hatásairól pedig egyelőre nem áll rendelkezésre információ.  Bár a termékdíjas
szabályozás előrelépést jelentett a korábbi állapotokhoz képest, hatásosságát tekintve
felmerültek kételyek.  A termékdíj által igénybe vett erőforrások alternatív felhasználásával
jelentősebb környezeti hasznokat is el lehetett volna érni.  A termékdíjas szabályozás
hatékonyságát csökkentette a segítségével létrehozott hulladék-begyűjtési és -kezelési
rendszer monopol struktúrája, a támogatási rendszer alacsony átláthatósága, a források
elosztásánál használt merev szabályok és a pályázatok összehasonlítását elősegítő mutatók
hiánya.  S végül, az EU csatlakozást követően gondot jelenthet a termékdíjas szabályozás
uniós konformitásának hiánya.

A termék-hulladék probléma hatékonyabb megoldása érdekében a következő javaslatokat
fogalmazzuk meg:
•  Csomagolóeszközök esetében, amennyiben a termékdíj marad a szabályozás eszköze,

megfontolandó a kezeléssel arányos mentesség lehetősége a jelenlegi kötelező kezelési
arányhoz kötődő mentesség helyett.
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•  Minden egyes termékdíj esetében meg kell vizsgálni, hogy valóban a termékdíj-e a
legmegfelelőbb eszköz a termékhez kapcsolódó probléma kezelésére.  Alternatív
eszközként bemutattuk a termékadót, a betétdíjat és az iparági önszabályozást, de
elképzelhető a jelenlegi termékdíj megváltoztatása is.  Az új szabályozóeszköz
kidolgozását alapos hatásvizsgálatnak kell megelőznie.

•  A jelenleg szabályozott termékek körét részletes vizsgálatot követően bővíteni lehet.  A
vizsgálat hivatott a megfelelő szabályozóeszköz kiválasztására és részletes előkészítésére.
A leglényegesebb megoldandó problémák véleményünk szerint a gépjárművekhez, az
elektronikai cikkekhez és a szerves oldószerekhez kapcsolódnak.
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3.4 A hulladékadóztatással kapcsolatos javaslat kidolgozása

3.4.1 A hulladékgazdálkodás új jogi keretei

Az idei év nagy jelentőségű változást hozott a hazai hulladékgazdálkodásban. Az
Országgyűlés ez év májusában elfogadta a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvényt (a továbbiakban: a törvény). A törvény egységes keretet ad a szakterületi jogi
szabályozásnak, számos a hulladékgazdálkodás eddig hiányos vagy nem egyértelmű kérdését
rendezi. Nagyszámú terület részletes szabályozását utalja a törvény alacsonyabb rendű
jogszabályok hatáskörébe (a felhatalmazó rendelkezések 35 kormány- vagy miniszteri
rendelet megalkotására adnak felhatalmazást), így több vonatkozást illetően még nem teljesen
egyértelmű, hogy a jelenlegi helyzet milyen irányban mozdul el. Mindenesetre kedvezőnek
mondható, hogy az igen hosszú ideje vajúdó törvény megszületése után a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos közép- és hosszú távú koncepció is megszilárdulni
látszik. Az elképzelések azonban aggályokra is okot adnak a terület jövőjét, elsősorban a
környezetvédelmi vonatkozásokat illetően. Az új jogi szabályozás fókuszában inkább a
megfelelő hulladékkezelési rendszerek kiépítése áll, mintsem a hulladékkeletkezés
csökkentése. Utóbbi cél elősegítése, valamint az újrahasznosítás, újrahasználat, illetve az
ártalmatlanítás környezetvédelmi szempontból megfelelő formáinak megteremtése érdekében
a törvény kis szerepet szán a negatív gazdasági ösztönzőknek és egyelőre sok tekintetben nem
világos (részben természetesen annak köszönhetően, hogy a pontosabb részletek az
alacsonyabb rendű jogszabályokban találhatók majd), hogy bizonyos normatív szabályozási
jellegű rendelkezések betartatása milyen feltételek mellett történik majd. Jelen fejezetben
néhány javaslattal élünk a szakterületi szabályozás kialakításával kapcsolatban, elsősorban a
gazdasági ösztönzők és a finanszírozás kérdéseit illetően.

A gazdálkodók és a lakosság korlátozott teherviselő képességére hivatkozva a jogszabály,
illetve az azzal párhuzamosan kialakított Országos Hulladékgazdálkodási Terv előzetes
változata (OHT, amelyet a 2000. január 1-jét követő 180. napig kell jóváhagyásra az
Országgyűlés elé terjeszteni) nagy szerepet szán a pozitív ösztönzőknek és minimálisat a
negatívoknak. Különösen szembetűnő – és a jogszabály legfőbb hiányosságának ítélhető –
hogy a törvény céljai esetében legmagasabb prioritást jelentő (a hulladékgazdálkodás
alapelvei között megjelenő, a hulladékgazdálkodás általános szabályai és a gyártó
kötelezettségei között is említett) hulladékkeletkezés minimalizálásának célja elérését szinte
semmilyen jelentősebb gazdasági vagy normatív eszközzel nem ösztönzi vagy kényszeríti ki.

Az alábbiakban a törvény és az Előzetes OHT által meglehetősen érintőlegesen kezelt
(negatív ösztönző jellegű) közgazdasági szabályozóeszközök kiterjedtebb alkalmazásának
lehetőségét vizsgáljuk a hazai hulladékgazdálkodás elkövetkező évtizedekben várhatóan
dinamikusan fejlődő területét tekintve. Vizsgálataink középpontjába a hulladékkibocsátási/
ártalmatlanítási adó alkalmazhatóságának lehetőségeit helyeztük. Feltevésünk szerint a
hulladéktermelésre kivetett elvonás csökkentheti az igényelt állami szerepvállalás
mértékét a korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésében, egyúttal hozzájárulhat
a hulladékkeletkezés csökkentéséhez is. Jelen fejezetben először a hazai
hulladékgazdálkodás legfontosabb problémáit tekintjük át. Ezután bemutatjuk a különböző
problémák megoldására és finanszírozására az OHT-ben javasolt programot. Végül a
hulladékgazdálkodás szabályozásának egy más megközelítését mutatjuk be (szembeállítva az
OHT koncepciójával és eszközeivel), amelynek keretében egy hulladékkibocsátási adó
bevezetésének indokoltságát és lehetőségeit vizsgáljuk, illetve azt, hogy utóbbi hogyan válhat
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egy ökológiai adóreform elemévé. Alábbi vizsgálatainkat a települési (gazdálkodóktól és
lakosságtól származó) szilárd, nem veszélyes hulladék keletkezésének csökkentését
ösztönözni képes gazdasági eszközök körére koncentráltuk. Tekintettel a
hulladékgazdálkodás fejlesztését meghatározó fent említett keretekre (törvény, Előzetes
OHT), az alábbiakban ezekkel szoros összefüggésben tesszük meg javaslatainkat.

3.4.2 A hulladékgazdálkodás helyzete Magyarországon

A hulladékgazdálkodás helyzetének megítélését nehezíti, hogy nincs egy minden hulladékra
kiterjedő egységes, országos nyilvántartási rendszer. Nem lehet ezért pontosan tudni, hogy az
ország egyes részein milyen mennyiségben és összetételben keletkezik hulladék és ezt milyen
módon kezelik. Nincs használható nyilvántartás a működő hulladék-ártalmatlanító
létesítmények (elsősorban lerakók) számáról és minőségi paramétereikről. Az alábbiakban
közölt adatok az Előzetes országos hulladékgazdálkodási terv című kormány-előterjesztés 1.
mellékletéből (2000) származnak. Az adatokat szakértői tanulmányok elemzései alapján
becsülték, vélhetően jó közelítéssel mutatják a hulladékgazdálkodás fő problémáit.

Magyarországon a Nemzeti Környezetvédelmi Programban olvasható (1996-os) becslések
szerint évente 100-110 millió tonna hulladék keletkezik, amelynek 20%-a kezelt települési
folyékony hulladék, a fennmaradó négyötöd rész 90%-a gazdálkodóktól származó nem
veszélyes termelési hulladék, az összes hulladék kb. 5%-a települési szilárd hulladék. A
maradék 5% veszélyes hulladék, amelynek egyharmada a vörösiszap.

A fent említett Előzetes OHT (2000) az évente keletkező hulladék mennyiségét 76,6 millió
tonnában határozza meg a következő megoszlásban.

62. táblázat A Magyarországon évente keletkező hulladék mennyisége, M t
A hulladék megnevezése Keletkező mennyiség, M t

Mezőgazdasági 32,6
Gazdasági tevékenységből
származó
 ebből nem veszélyes
            veszélyes hulladék

21,6

17,7
3,9

Építési, bontási hulladék 10,0
Települési folyékony 6,8
Települési szilárd 4,3
Kommunális szennyvíziszap 1,3
Összesen: 76,6
Forrás: Előzetes OHT (2000)

Települési szilárd hulladék mennyisége
Az Előzetes OHT (2000) a Köztisztasági Egyesülés felmérése alapján közöl számításokat az
országban keletkező települési szilárd hulladék mennyiségéről. Az említett felmérés 892
település és az ott élő 5.166.977 fő ellátott lakos hulladékának információin alapul. Az
adatbázis reprezentatív felmérésnek is tekinthető, hiszen a jellemző hazai településcsoportok
mindegyikéről rendelkezik elégséges adattal, mindemellett az ország egészére kiterjed. Az
adatbázis szerint a települési szilárd hulladékként kezelt hulladéktípusok: a háztartási jellegű,
ipari, intézményi hulladékok és az egyéb hulladékok.
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Az összes keletkező települési szilárd hulladék a három előző hulladék-összetevőből
számítva, 1998-ban 20,9 M m3, azaz 4,3 M t. Ebben a mennyiségben a felmérés szerint
legnagyobb mennyiségben (4,9 M m3; a mennyiség 37,5 tömeg-%-a) bomló szerves anyag
található, ami szinte teljes egészében lerakóhelyekre kerül. A TSZH-nak e számítások szerint
0,7 tömeg-%-a veszélyes hulladék (91 E m3).

A komposztálható szerves hulladék becsült mennyiségét a 63. táblázat mutatja.

63. táblázat Komposztálható szerves hulladékmennyiség, E m3

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Budapest 1.289 1.499 1.668 1.396 1.358 1.378 1.279 1.555
Városok (Bp.
nélkül)

3.268 3.804 3.966 3.473 3.265 3.514 3.420 3.825

Községek 832 860 920 803 1.106 1.188 1.094 1.244
Összesen: 5.389 6.164 6.555 5.672 5.729 6.080 5.794 6.624
Megjegyzés: A KSH adatai (TSZH teljes mennyisége) és az FKF Rt. mérései (a TSZH szerves frakciója) alapján
Forrás: Előzetes OHT (2000)

Gazdálkodóktól származó szilárd hulladék
A gazdálkodóknál igen jelentős mennyiségű hulladék termelődik és szintén számottevő az
évek során felhalmozott mennyiség is. Annak ellenére, hogy technológiai szempontból a
legtöbb esetben egyszerűbb lenne a termelésben történő közvetlen újrahasznosítás vagy átadás
valamely újrahasznosító szervezetnek, mint a lakossági eredetű TSZH esetében, ez gazdasági
ösztönzöttség hiányában, a terület szabályozatlansága miatt nem valósul meg kellő
mértékben. Megállapítható az is, hogy az egységnyi GDP-re jutó termelési hulladék jóval
magasabb hazánkban, mint az OECD-országokban.123 Az igényekhez képest kevés a kezelő és
a végső elhelyező kapacitás. Az Előzetes OHT (2000) adatai szerint
•  hazánkban a termelési szilárd hulladékok keletkezése 273 kg/1000 USD GDP (1998.

adatok alapján).
•  A keletkező veszélyes hulladékoknak 15,8 %-a kerül hasznosításra.
•  A keletkező termelési nem veszélyes hulladékoknak 11,4 %-a kerül hasznosításra.
A kezelési arányokra vonatkozó fenti értékek lényegesen alatta maradnak az OECD országok
átlagának, míg fajlagos hulladéktermelésben meghaladják a vonatkozó értéket. (OECD
átlagos hulladékkeletkezés 88 kg/1000 USD GDP).

A 64. táblázat a termelési hulladékok kezelési módszereinek arányairól ad áttekintést.

64. táblázat Termelési hulladékok kezelési módszerei Magyarországon
Hulladékfajta Lerakás Égetés, egyéb

eljárás
Hasznosítás

Nem veszélyes 65,9 5,3 28,8
Veszélyes 75,0 11,3 13,7
Összes 67,5 6,5 26,0
Forrás: Előzetes OHT (2000)

Az ipar által felhalmozott hulladék mennyisége (amelyet engedélyezett, de környezetvédelmi
szempontból nem megfelelő lerakókba helyeztek el) 470 M t, amelyből 10 M t a vas- és

                                                
123 Magyarországon pl. egy főre 278 kg veszélyes hulladék jut, Nagy-Britanniában 45, Németországban 76 kg. ÖKO Rt.
(1996)
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színesfémkohászat hulladéka. Az összes mennyiség 7,5 %-a veszélyes, aminek 95,4 %-a (32,8
M t) az alumíniumipar által tárolt vörösiszap. Becslések szerint a teljes felhalmozott
hulladékmennyiségnek 30-50 %-a már ma is hasznosítható volna, azonban jelenleg csak
mintegy 0,37 %-ot (1,6 M t) hasznosítanak évente és mintegy 2,2 % (10 M t) az a
hulladékmennyiség, amelyet valamilyen egyéb módon kezelnek. A tárolt
hulladékmennyiségben nagy arányban található bányameddő és erőművi égéstermék, ezek
külföldi tapasztalatok alapján jól hasznosítható anyagok. E tény fényében különösen
szembetűnő az alacsony hasznosítási arány. Az említett hasznosítási „sebességgel” az
Előzetes OHT (2000) szerint közel 40 évre lenne szükség a teljes mennyiség feldolgozásához.

A magyarországi hulladékgazdálkodás legfontosabb problémáinak tekinthetők tehát az
alábbiak:
•  A fajlagos, egy főre vagy GDP-értékre vetített hulladéktermelési arány nemzetközi

viszonylatban igen magas.
•  A hulladékkeletkezés az utóbbi években is tovább növekedett, sőt az életmód, fogyasztási

minták átalakulásával a növekedés gyorsult is.
•  A települések 15%-án nem működik szervezett hulladékgyűjtés és elhelyezés.
•  A hulladékok újrahasznosításának aránya nagyon alacsony.
•  Az újrahasznosítást elősegítő szelektív gyűjtési rendszerek nem működnek (illetve

marginális jelentőségűek).
•  Az összes szilárd hulladék 90%-át befogadó depóniák töredéke (a MAKK, 2000 D)

tanulmánya szerint 63 darab, ld. 65. táblázat) megfelelő többé-kevésbé környezetvédelmi
szempontból. 1900-ra teszik az elavult, környezetszennyező, rekultivációt igénylő lerakók
számát.124

•  Nincs kialakult környezetvédelmi szempontból megbízható, gazdaságosan üzemeltethető
regionális lerakórendszer.

•  A hulladékgazdálkodást általában jellemzi az adathiány: sem a keletkező
hulladékmennyiségről, sem a begyűjtésről, sem a kezelésről, ártalmatlanításról nincsenek
megbízható, átfogó adatok országos szinten.

65. táblázat Közpénzekből finanszírozott lerakók költsége, támogatása és az általuk
kiszolgált népesség

Finanszírozás forrása Megépült
lerakók
száma

Kiszolgált
lakosság

A lerakó építés
beruházási

költsége

Összes
támogatás

Támogatás/
Beruházási

költség
(1000 USD) (1000 USD) (%)

Mindkét forrásból 20 1074702 27367,96 19345,29 85,4
Csak céltámogatásból 25 696055 39749,56 14686,14 42,3
Csak KKA
támogatásból

181 1728389 11612,61 2316,16 24,7

Összesen 63 3499146 78730,14 36347,6 50,8
1 Egy esetben átrakóállomáshoz adtak támogatást a KKA-ból, így összesen 19 hulladékkezelő létesítményt
támogattak.
Forrás: MAKK (2000 D)

3.4.3 Az OHT eszközei a problémák kezelésére

Az említett, előkészületben lévő Előzetes OHT (2000) azonosítja a hazai
hulladékgazdálkodásban észlelhető problémákat (amelyek közül a legfontosabbakat a
                                                
124 ÖKO Rt. (1999)
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fentiekben mutattuk be) és ütemezett módon tesz javaslatot megoldásukra, kezelésükre, a
finanszírozás módjaira. Az alábbiakban ismertetendő tervek azonban – úgy tűnik – inkább a
hulladékkezelés környezetkímélő rendszerének megteremtésére koncentrálnak, kevés
figyelmet szentelve a hulladékkeletkezés csökkentésének. További lényeges jellemzője az
Előzetes OHT problémakezelésre irányuló elképzeléseinek, hogy nagy szerepet szán a
költségvetési forrásoknak, míg a lakosságra, gazdálkodókra nem látja kivitelezhetőnek újabb
komoly terhek helyezését.

Az alábbiakban az említett anyag legfontosabb, a megoldást célzó lépéseit idézzük, illetve
ismertetjük az azok fedezetéül javasolt finanszírozási rendszert. Jelen alpontban ismertetett
terveket kiegészítve, részben ezekkel szembeállítva mutatjuk be a 3.4.4 és 3.4.5 pontban a
hulladékgazdálkodás fejlesztésének egy eltérő koncepcióját és ennek lehetséges eszközeit.

A hulladékgazdálkodás végrehajtandó feladatainak ütemezése az OHT-ban

Hulladékkeletkezés csökkentése
2002-ig •  Piackonform gazdasági ösztönzőrendszer hatályba helyezése a környezeti kockázattal bíró

termékek kiváltására.
2005-ig •  Életciklus elemzéseken alapuló műszaki fejlesztési feladatok elvégzésével a tartós, illetve

többször felhasználható termékek körének meghatározása.

Szervezett hulladékgyűjtés kiterjesztése
2002-ig •  Az ország minden településének bevonása a szervezett hulladékgyűjtésbe (2000 fő alatti

lakosszámú településen 2003. január 1-ig).

Szelektív gyűjtés, újrahasznosítás
2002-ig •  A hasznosítható hulladékalkotók visszagyűjtési és hasznosítási arányának növelése, üveg

esetében 17 %-ra, papír, műanyag esetében 44 %-ra, fémnél 82 %-ra.
•  A városi településeken a szelektív gyűjtés gyakorlati megvalósításának megkezdése.
•  A hasznosítható hulladékalkotók visszagyűjtési és hasznosítási arányának növelése, üveg

esetében 17 %-ra, papír, műanyag esetében 44 %-ra, fémnél 82 %-ra.
•  A szelektíven gyűjtött hulladékok előkezelő-telepeinek helykijelölése és kapacitásának

meghatározása.
2005-ig •  A hasznosítható hulladékalkotók visszagyűjtési és hasznosítási arányának növelése, azaz

üveg esetében 30 %-ra, papír esetében 51 %-ra, műanyag esetében 61 %-ra, fémnél 87 %-ra,
textilnél 8 %-ra, a biológiailag lebontható szerves hulladékok esetében (2004. július 1-ig) 25
%-ra.

•  Szelektív gyűjtéssel, komposztálással kapcsolatos projektek támogatása
� szelektív gyűjtés bevezetése
� komposztálótelep létesítés
� szerves hulladékgazdálkodással

kapcsolatos kutatás-fejlesztés.
•  Az ország városaiban és 2000 főnél nagyobb lélekszámú településeiben szelektív

hulladékgyűjtési rendszert kell üzemeltetni.
•  A 2000 fő alatti kistelepülésekben is meg kell teremteni az igény szerinti, részleges szelektív

gyűjtés feltételeit.
2020-ig,
illetve utána

•  A hasznosítható hulladékalkotók visszagyűjtési és hasznosítási arányának növelése, üveg
esetében 37 %-ra, papír esetében 46 %-ra, műanyag esetében 58 %-ra, fémnél 90 %-ra,
textilnél 12 %-ra, az egyéb szervetlen hulladékok esetében 10 %-ra.
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Szerves hulladékok kezelése
2002-ig •  Részletes tanulmány készítése a szerves hulladékok szelektív gyűjtésének és a komposztálás

bevezetésének Magyarországi lehetőségeiről.
2005-ig •  Szelektív gyűjtési projektek eredményei alapján a komposztálási program kiterjesztése a

biológiailag lebontható szerves hulladékok esetében (2004. július 1-ig) 25 %-ra.
2010-ig •  A biohulladékok (a biológiailag lebontható szerves hulladékok) szelektív gyűjtésének

kiterjesztése Magyarországon, (2007. július 1-ig) 50 %-ra.
2015-ig •  A biohulladékok szelektív gyűjtésének kiterjesztése Magyarországon, és a 65 %-os

lefedettség elérése (a bomló szervesanyag-tartalom maximum a bázisévhez viszonyított
mennyiség 35 %-a).

Regionális hulladékgyűjtő, -szállító, ártalmatlanító rendszerek kiépítése
2002-ig •  Az ország egész területén a regionális hulladékgyűjtő, -szállító körzetek kijelölése.

•  Az ország egész területére ki kell alakítani a központi hulladékkezelő, -ártalmatlanító
telepek rendszerét.

2005-ig •  Az ország egész területén (többségében) térségi hulladékgazdálkodási rendszerben folyjon a
települési hulladékok kezelése.

•  Olyan országos hulladéklerakó kapacitás kiépítése, amely 2010-ig biztosítja a lerakási
igények fedezését.

2010-ig •  Regionális településihulladék-lerakók rendszerének folyamatos kapacitásbővítése, ill.
továbbépítése úgy, hogy 100-120 lerakótelep üzemeljen.

•  A kiépített lerakókapacitás mintegy 5 éves tartalékkapacitással rendelkezzen az országos
átlagos kapacitásviszonyok, és ennek területi kiegyenlítettsége tekintetében.

2015-ig •  A kiépített lerakókapacitás 2020-ig biztosítsa a lerakási igényeket az országos
kapacitásviszonyok és a területi kiegyenlítettség tekintetében.

•  A mintegy 300-500 ezer fő népességű hulladékgazdálkodási körzetekben hulladékégető
berendezéssel való ártalmatlanítás megvalósítása, a lerakásra kerülő hulladékmennyiség
csökkentése.

2020-ig,
illetve utána

•  Az országban már csak 10-15 nagy befogadóképességű regionális hulladéklerakó-telep
üzemeljen tovább.

Illegális hulladéklerakás felszámolása
2001-ig •  A hulladékgazdálkodási törvénnyel összhangban lévő új típusú, hatékony önkormányzati

rendeletek hatálybaléptetése az illegális hulladéklerakás megakadályozására.
2002-ig •  Az ország egész területén el kell végezni az illegális lerakók és a szennyezett területek

feltárását.
2005-ig •  Az ország területén ne legyen megtalálható már illegális hulladéklerakó-hely, illetve

szeméttel szennyezett terület.

Műszakilag nem megfelelő lerakóhelyek rekultivációja
2001-ig A műszakilag nem megfelelő lerakóhelyek környezeti veszélyességének feltárása.
2005-ig Az első 50, műszaki védelem nélküli, legveszélyesebbnek ítélt hulladéklerakó-telep lezárása,

rehabilitálása.
2020-ig,
illetve utána

Az országban az összes műszaki védelem nélküli hulladéklerakó lezárásra és rekultiválásra
kerül.

A települési szilárdhulladék-kezelés Előzetes OHT (2000) szerinti tervezett beruházási
igényét tartalmazza az 66. táblázat.
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66. táblázat A települési szilárdhulladék-kezelés tervezett beruházási igénye, M Ft
Feladat 2000-2002 2003-2005 2006-2020 2000-2020

összesen
Települési szilárd
hulladék visszagyűjtés,
hasznosítás

9800 23000 22000 54800

Települési regionális
hulladéklerakó,
komposztálás, szervezett
gyűjtés kialakítása

33323 20323 26367 80013

Összesen 43123 43323 48367 134813
Ebből
települési/önkormányzati
fejlesztés

36743 27163 34347 98253

Forrás: Előzetes OHT (2000)

Az Előzetes OHT a 67. táblázat szerinti összes fejlesztési igénnyel számol 2000-2020 között.

67. táblázat Az OHT fejlesztési igénye 2000-2020 között Mrd Ft
Megnevezés 2000-2002- 2003-2005 2006-2020 Összesen

Gazdasági tevékenységből
származó hulladékok
kezelése

59,7 66,9 61,7 188,3

Kármentesítési Program 7,0 7,0 16,0 30,0
Települési szilárdhulladék-
kezelés

43,1 43,3 48,4 134,8

Települési
folyékonyhulladék-kezelés

0,6 0,6 1,3 2,5

Építési hulladék 10,0 20,0 11,2 41,2
Összesen 120,4 137,8 138,6 396,8
Forrás: Előzetes OHT (2000)

A gazdálkodók esetében az Előzetes OHT (2000) szerinti hulladékgazdálkodási
fejlesztéseket 33 %-ban állami támogatás, 55 %-ban saját forrás, 11 %-ban hitel fedezné. A
beruházási igények nagyobb része a nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos, míg az
üzemeltetési ráfordítások a veszélyes hulladékok esetében emelkednek jelentősebben. A
veszélyes hulladék kezelése ugyanis nyereséges vállalkozás, amelynek költsége az
ártalmatlanítási díjakból megtérül. A beruházások megvalósításánál a tervezet magántőke és
banki források bevonásával is számol. A tervezet a gazdálkodók által végrehajtandó
feladatok ellátásának legfontosabb ösztönzőjének nem újfajta adót tart célszerűnek,
hanem az adó- és vámkedvezmények összehangolt rendszerét, illetve a gondok egy szűk
körének kezelésére fenn kívánja tartani állami támogatásokat.

Jelentős többletberuházásokra lesz szükség a települési hulladékkezelés esetében is. Az
Előzetes OHT-ben megfogalmazott lerakási, komposztálási feladatokra szánt fejlesztések
értéke az 1997-es tény beruházási szintnek közel négyszeresét, az 1998-1999. évi125 várható

                                                
125 1999-ben becsült



151

beruházási szintnek 1,7-2,2-szeresét teszi ki 2005-ig, utána a beruházások mértéke az 1997.
évi beruházási nagyságrend mintegy kétszerese, a jelenlegi érték 1,05-1,4-szerese lesz. 2010
után az éves beruházási érték nem éri el az 1999-es szintet. Az említett beruházási összegek
nem tartalmazzák a régi hulladéklerakók rekultivációjának jelentős költségeit, amelynek
nagyságrendjét csak egy rekultivációs program kidolgozása során lehet megbecsülni.

Az önkormányzatok számára a feladatok ellátása jelentős többletterhet fog jelenteni, a
költségek teljes mértékű áthárítását a lakosságra azonban a tervezet szerzői aggályosnak
tartják. A felmérések szerint a hulladékkezelés valós költségei több mint 40 %-kal
magasabbak, mint az 1998. évi átlagos díjak. Az egyes kezelési módszerek eltérő költségeiről
a 68. táblázat ad áttekintést. A tényleges díjak mértéke erősen szóródik az országban,
előfordul, hogy a hulladékkezelésért egyáltalán nem fizet a lakosság. A gazdálkodók esetében
általában a beszedett díj fedezi a szolgáltató költségeit, gyakran ez a bevételi forrás
keresztfinanszírozza a lakossági díjaknál keletkezett veszteséget. Az Előzetes OHT-szerint a
lakossági fizetési hajlandóság mértéke alacsony és a hulladékos szolgáltatás díja az összes
személyes kiadásokból már ma is nagy hányadot tesz ki (1% körül, erős szóródással az ország
különböző területei között). Emiatt az önkormányzatok terheit a tervezet jelentős
támogatásokkal látja helyesnek enyhíteni. Tekintve, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló
törvény kötelező önkormányzati feladattá teszi a hulladékbegyűjtési és kezelési szolgáltatás
ellátását, a jövőben erre központi költségvetési normatív támogatásokat is csoportosítanak a
helyi vezetések számára. A tervezet által javasolt finanszírozási rendszert a 69. táblázat
mutatja be.

68. táblázat Települési szilárdhulladék-gyűjtés és lerakás átlagos költségei, 1999
(Ft/fő/év)

Költség Többletköltség
1-hez képest

1. Ömlesztett begyűjtés és speciális műszaki védelem nélküli
lerakás

2844 0

2. Ömlesztett begyűjtés korszerű lerakó működési költség 3050 206
3. Ömlesztett begyűjtés korszerű lerakó működési költség és

beruházás megfizettetése
3167 323

4. Ömlesztett begyűjtés korszerű lerakó, komposztálás működési
költség

3069 225

5. Ömlesztett begyűjtés korszerű lerakó, komposztálás működési
költség és beruházás megfizettetése

3517 673

6. Szelektív gyűjtés, előkezelés, korszerű lerakás működési költség 4100 1256
7. Szelektív gyűjtés, előkezelés, korszerű lerakás, működési

költség és beruházás megfizettetése
4452 1608

8. Szelektív gyűjtés, előkezelés, korszerű lerakás, komposztálás
működési költség

4119 1275

9. Szelektív gyűjtés, előkezelés, korszerű lerakás, komposztálás
működési költség és beruházás megfizettetése

4802 1958

Forrás: Nagy István – dr. Rákosi Judit: Települési szilárdhulladék-gazdálkodás céljai és finanszírozási rendszere.
In: ÖKO 1999. X. évf., 1-2. szám.
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69. táblázat A települési lerakók és a komposztálás fejlesztésének finanszírozási
forrásai, Mrd Ft/év

Források 2000-2005 2006-2010 2011-2015
Állami támogatás
(Céltámogatás)

2,2 1,4 0,4

Nemzetközi források
(ISPA)

2,3 1,4 0,3

Önkormányzati
források

2,2 1,4 0,4

Összesen 6,7 4,2 1,1
Forrás: Előzetes OHT (2000)

A fentiekben bemutatott program ésszerű ütemezésű tervet mutat be Magyarország
legfontosabb hulladékkezelési problémáinak megoldására. A továbbiakban ezért
javaslatainkat ehhez a tervhez (annak prioritásaihoz, célkitűzéseihez) illeszkedve tesszük meg.
Az alábbiakban bemutatandó javaslatok egyrészről koncepciójukban térnek el kissé az
Előzetes OHT megközelítésétől, másrészt a megvalósítás eszközeit tekintve. Ezért nem
annyira a célkitűzések indokoltságának vagy ütemezésének kritikájára helyezzük a hangsúlyt,
hanem a finanszírozás módjára és arra, hogyan segítheti elő a jogi szabályozás és a
finanszírozás rendszere a hulladék mennyiségének csökkentését.

3.4.4 A hulladékgazdálkodás közgazdasági szabályozóeszközei és magyarországi
alkalmazhatóságuk

A már sokszor idézett Előzetes OHT (2000) bevezető mondata a következőképpen szól: „A
hulladékok képződése a civilizáció, a társadalmak elkerülhetetlen, természetesnek mondható
velejárója.” A hulladékok képződésének ilyetén szemlélete és az ebből levezetett tennivaló
lényege jól nyomonkövethető a tervezet javaslataiban is. Az a megközelítés, hogy az emberi
tevékenység természetes velejárója a hulladékképződés, nem tekinthető elfogadhatónak,
legalábbis abban a megengedő megközelítésben, ahogyan a törvény és az Előzetes OHT
(2000) kezeli. Az emberi társadalmak működését valóban mindig is kísérte bizonyos
mennyiségű hulladékképződés, azonban az idők során jelentős különbségek voltak
tapasztalhatók a mennyiségben és a minőségben. Az ipari társadalom kialakulását
megelőzően a hulladék mennyisége elenyésző volt, nem haladta meg a környezet szennyezés-
asszimiláló képességét. Az ipari termeléssel együttjáró megszakított anyagi körfolyamatok,
majd a mesterséges anyagok megjelenése idézte elő a hulladékproblémát a ma ismert
formájában. A ma jellemző ütemben „termelt” hulladék mennyisége és környezeti
veszélyessége, illetve egyes hulladékkezelési módszerek környezeti kockázata korábban nem
volt ismert. A fogyasztói társadalom egyre fokozódó anyag- és energiaigénye, az egyre
gyorsabban elhasznált termékekből képződő hulladékmennyiség közel sem tekinthető
természetesnek. Így a törvénynek és a készülő OHT-nak a kezelési módszerek környezeti
szempontból megfelelő alkalmazására, a hulladékkezelési piac kialakítására koncentráló
megközelítése feltétlenül szükséges, azonban a központi problémának nem szentel elég
figyelmet. Magyarországon sürgető a környezetvédelmi szempontból megfelelő
hulladékkezelési rendszerek kiépítése, azonban ezzel párhuzamosan azt az elvet is szem előtt
kell tartani (és ezt megfelelő eszközökkel elő is segíteni), hogy a hulladékgazdálkodás
hosszú távú célja a hulladékmentes gazdaság és társadalom kialakítása. Az elvek között e
koncepció megjelenik, de a gyakorlati eszközök között nem, illetve marginális jelentőséggel.
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Fontos lépésnek tekinthetjük a törvény azon rendelkezését, hogy a hulladékkezelésért
fizetendő díjnak fedeznie kell a szolgáltatás költségeit. A teljes költség megfizettetése a
hulladéktermelővel fontos gazdasági ösztönző erő az irányban, hogy a keletkező hulladék
mennyiségét csökkentsük. Nem lehet azonban megkerülni azt a fent is hangsúlyozott tényt,
hogy a magyar gazdaság nemzetközi összehasonlításban is fajlagosan túl sok hulladékot
termel. A magyar hulladékgazdálkodás tehát nem csak a begyűjtés és kezelés rendszereinek
minőségét tekintve van elmaradva Nyugat-Európától, de a hulladéktermelés csökkentésében
is!

Egyrészről érthető a készülő Országos Hulladékgazdálkodási Terv azon igénye, hogy az állam
vállaljon szerepet a hulladékgyűjtési-, kezelési beruházások finanszírozásában, azonban az a
mértékű állami szerepvállalás és abban a formában, ahogyan az a tervezetben szerepel, nem
tűnik indokoltnak a hosszú távú célokat jobban szolgáló megoldásokkal összehasonlítva.
Hiányoznak továbbá az Előzetes OHT-ből azok az adatok, megfontolások (pl. a lakosság
fizetési hajlandóságára vonatkozó felmérések, a fizetéselkerülés módjainak és
valószínűségének becslése) amelyek alapján a többletberuházások ilyen mértékben az
államra hárítandók. Nem láthatók továbbá a törvényben azok a gazdasági ösztönzők,
amelyek a termelőket (a termék életciklusa szempontjából nézve) kisebb környezeti terhelést
okozó fogyasztási cikkek előállítására ösztönöznék, ehhez hasonló (bár pontosan nem
körülhatárolt ösztönző rendszer) kidolgozását az Előzetes OHT (2000) 2002-re tartja
kidolgozandónak.

Lényeges egy ilyen rendszer megteremtése, ugyanis a hulladéktermelés fokozódásának
hátterében az a fajta termelési–fogyasztási rendszer áll, amely egyre gyorsabban elavuló,
tönkremenő termékekkel látja el a fogyasztókat. Az állam elsődleges feladata nem abban
áll, hogy finanszírozza az ún. környezetkímélő hulladékkezelés módszereinek
kialakítását (és átvállalja ennek költségeit a tényleges hulladéktermelőktől), hanem
abban, hogy megfelelő ösztönzőrendszer segítségével a gazdaság működését lehetőség
szerint egy hulladékmentes (vagy a mainál nagyságrendekkel kisebb hulladéktermeléssel
járó) működési pályára terelje. E tevékenységében helyet kell kapnia pozitív és negatív
gazdasági ösztönzőknek és szankcionálható, normatív előírásoknak is. Figyelemmel kell lenni
természetesen a lakosság teherbíró képességére is. De nem tűnik kellően megalapozottnak a
lakossági teherviselőképességre hivatkozva érvelni a hulladékkezelés beruházási, működés
költségei nagy részének átvállalása mellett, amikor ez a lépés hozzájárul a jelenlegi nagy
szeméttermeléssel járó gazdasági működési minta fenntartásához.126 Megítélésünk szerint a
szociális szempontokat igen célzott módon kell beépíteni a kialakuló új rendszerbe, a
költségek átvállalásáról valóban kizárólag a legindokoltabb esetekben lehet szó, amikor más
lehetőség nem mutatkozik a hátrányos helyzetű lakossági csoportok terheinek enyhítésére.
Nem szabad, hogy az állami finanszírozás jelentős mértékben dominálja a hulladékkezeléssel
kapcsolatos beruházásokat, ugyanis ez hatékonyságvesztéssel járhat és a hulladéktermelés
csökkentésére való ösztönzés gyengítését eredményezheti.

Az alábbiakban felsorolásszerűen áttekintjük azokat a gazdasági eszközöket, amelyek
Magyarországon az ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyisége csökkentésének elősegítése
érdekében szóba jöhetnek. Ezek egyik fő csoportja, amelyik az input (nyersanyag) árát
megnövelve ösztönöz hulladékszegény termékek előállítására, a másik pedig a keletkező
hulladékokat sújtja elvonásokkal, ösztönözve így a kevéssé tartós, nagy hulladéktartalmú
termékek kerülésére.
                                                
126 A korlátozott fizetőképességű lakosság kétszer is kénytelen fizetni hulladékáért: egyszer, amikor megveszi a gyorsan
hulladékká váló terméket és egyszer, a (2000. január 1-jétől kötelező módon) piaci, mennyiség-alapú hulladékkezelési díjban.
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Inputot terhelő elvonás
Igénybevételi járulék/nyersanyagadó

Hulladékkibocsátást terhelő elvonás
Termékdíj/adó
Letéti díj
Betéti díj
Hulladékkibocsátási díj/adó
Hulladékgazdálkodási bírság

Pozitív ösztönzők
Támogatások
Adó-/díjkedvezmények

Egyéb eszközök (amelyeket a fenti gazdasági eszközökkel gyakran kombinálnak)
Visszavásárlási kötelezettség
Visszaváltási kötelezettség
Visszagyűjtési kvóták stb.

A magyar jogrendben a fent felsorolt eszközök mind előfordulnak, azonban a
hulladékkibocsátási díj vagy adó bevezetésére egyelőre nincs lehetőség. Nem teremti meg ezt
a hulladéktörvény sem. Tanulmányunk 3.3 részében foglalkozunk a termékdíj-rendszer
továbbfejlesztésének lehetséges irányairól, a 2.3 rész pedig az igénybevételi járulékok
alkalmazásának javasolt irányait vizsgálja. Gyakorlatilag a fentiekben jelzett valamennyi
eszköz alkalmas a hulladékkeletkezés csökkentésének ösztönzésére, de a hulladékkibocsátási
adó tekinthető a nemzetközi tapasztalatok alapján talán a leghatékonyabb ilyen célú
eszköznek, emellett eszköze lehet egy ökológiai jellegű adóreformnak is. Az alábbiakban
ezért ennek bevezetési lehetőségeivel foglalkozunk.

3.4.5 Egy lehetséges hulladékadó körvonalai

Néhány nemzetközi példa
Nyugat-Európában számos példát találunk hulladékkibocsátási díjakra, adókra. (Bővebben
szól erről a 7.5 Melléklet). Ezek mind a kivetés alapját, mind a bevételek felhasználását
tekintve különböznek. Nagy-Britanniában a hulladéklerakásra kivetett adó bevételeit az
adórendszer környezetbarát irányú átstrukturálására használták fel. A lerakási adó három
adótétele az elhelyezés preferenciáit fejezi ki. Az inert hulladékok (annak érdekében, hogy a
hulladék takarására a kezelőknek ne kelljen friss anyagot vásárolniuk) lerakása az általában
érvényes tételnél alacsonyabb; míg a szerves (komposztálható) hulladékok elhelyezése az
általában érvényes tételnél magasabb tétellel adózik. A kezelők áthárítják az adót, amelynek
bevételeit a munkát terhelő elvonások enyhe mérséklésére fordítják.127 Hollandiában a
hulladékadóból származó bevételek a központi költségvetésbe kerülnek, a zöld adóreform
részeként és szintén a munkát terhelő elvonásokat csökkentik bevételeiből. A holland rendszer
alacsonyabb adótétellel jelzi preferenciáját a hulladékégetés iránt, de nem kell az adót
megfizetni az újrahasznosított anyagok, a komposztált szerves hulladék, a kármentesítésből
származó tisztíthatatlan föld, a papír újrahasznosításnál keletkező tintamentesítési
maradványok után.128 Ausztriában a lerakók szigetelésének, illetve kiépítésének minősége
                                                
127 Powell (1998).
128 Dutch Model, 1998. 38-40.o.
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alapján differenciálják a hulladékkibocsátási díjat. A befolyt bevételekből a felhagyott
depóniák rekultivációját finanszírozzák.129

A magyarországi bevezetés indokoltsága
Amint fent említettük (és ez a bemutatott ütemezett programból is látható), a
hulladékgazdálkodásról szóló törvény, illetve a készülő OHT vajmi kevés figyelmet fordít a
hulladéktermelés csökkentésének ösztönzésére, inkább a kezelés megfelelő módszereit, illetve
az újrahasznosítást látja kívánatosnak ösztönözni azonban nem elvonásokkal, hanem
támogatásokkal. A jelentős összegű állami puha pénzek felhasználása nem segíti elő a
hulladékkezelési piac megfelelő működését. Tekintve, hogy ma Magyarországon a föld ára
Nyugat-Európához viszonyítva igen alacsony, illetve a megfelelő hatósági kötelezés még nem
kellően érvényesül a környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezési módszerek
működtetésére (a rendszer most épül ki a törvénynek köszönhetően), az államnak célszerű
piackonform eszközzel érzékeltetnie a hulladékelhelyezés externális költségeit.130 Ennek
hatékony eszköze lehet egy hulladékkibocsátási adó.

A hulladéktörvény jogi oldalról kedvező feltételeket teremt a magántőke részvételére a
magyarországi hulladékkezelési piacon. A hulladékkezelő cégek szolgáltatásai iránti
keresletet növeli a hulladékkezelési szolgáltatás kötelező önkormányzati feladattá emelése,
illetve az erre kapható normatív támogatás. A hulladékkezelés színvonalának emelését célzó
jogi eszközök (pl. nem megfelelő lerakók bezárása, szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás
emelkedő arányai) szintén újabb szolgáltatások piacát bővítik. A költségeket és fenntartást is
fedező díjak kötelező bevezettetése, a regionális hulladékkezelés koncepciója és az a
rendelkezés, hogy az önkormányzatoknak meg kell téríteniük a behajthatatlan díjakat a
szolgáltatónak, gyakorlatilag biztos üzletté teszi a hulladékkezelést. A továbbiakban ezért
komoly figyelmet kell arra is fordítani, hogy a hulladékkezelő cégek hatékonyságjavulásából
adódó költségelőnyei az önkormányzatok, illetve a szolgáltatást igénybe vevők felé is
jelentkezzenek. Ezt a szerződések tartalmának jogi szabályozásával, illetve az ezirányú
(szerződéskötési irányú) tanácsadással segítheti elő az állam.

A hulladékkezelési feladatok megoldásában a jelenlegi helyzet megítélése alapján
nagyobb szerepet célszerű szánni a magánszférának. A központi támogatások alacsonyabb
szintje szükségessé teheti a hazánkban már jelenlévő, nagy tőkeerővel rendelkező és pontosan
ilyen feladatokra specializálódott cégek nagyobb mértékű anyagi tehervállalását a feladatok
megoldásában. Költségeiket természetesen megtéríttetik a szolgáltatást igénybe vevőkkel, de
ez a megoldás afelé mutat, hogy a hulladék termelője egyre inkább szembesül az externális
költségekkel, így lehetőség szerint csökkenti kibocsátását. A nagymértékű állami támogatások
a költségeket az adófizetők széles tömegeire terítik szét, megszüntetve így az anyagi
ösztönzést a hulladékkibocsátás csökkentésére. A hulladékadó a kibocsátás csökkentésére
ösztönzés erősítését és a reális árakkal dolgozó hulladékkezelési piac kialakulását segíti elő.
Az állami finanszírozás szerepe célszerűen inkább a szociális megfontolások miatti
kedvezmények anyagi fedezetének (jól körülhatárolt csoportokat megcélzó módon és nem a
                                                
129 UBA (2000).
130 Még abban az esetben is, ha feltételezzük, hogy a hulladékot a környezetre elhanyagolható mértékű kockázatot jelentő
módon ártalmatlanítják, a hulladék lerakása akkor is veszteséget okoz termodinamikai értelemben. Ezen túlmenően, még a
megfelelő technológiai berendezésekkel, biztonságosan működtetett lerakó is okoz károkat, pl. a tájképben vagy a föld
hasznosításának más lehetőségei elől elvonva a lehetőséget. A termikus hulladékhasznosítást a rendelkezésre álló
információk alapján nem tartjuk preferálható megoldásnak. Leszámítva a hulladék ilyetén átalakítása következtében fellépő
termodinamikai veszteséget (az entrópia növekedése), nem tudunk olyan technológiáról, amely a füstgázban található több
ezer féle, potenciálisan veszélyes vegyületet (amelyek túlnyomó többsége ismeretlen) tökéletesen meg tudná kötni. Ezért –
jóllehet az EU és ennek hatására a magyar politika is a leginkább preferálható ártalmatlanítási módszernek tartja – a
környezeti kockázatok miatt e technológiát lehetőség szerint kerülendőnek tartjuk.
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teljes lakosságot érintően), illetve a másokra át nem hárítható szennyezések, kármentesítések,
rekultivációk fedezetének biztosítása.

A bevezetés néhány lehetséges változata
Amint a fentiekben jeleztük, a hulladékkibocsátási díjnak vagy adónak számos konstrukciója
létezik. Az alábbiakban bizonyos alternatívák alkalmazhatóságát vizsgáljuk Magyarország
esetében. Nem teszünk kísérletet az adótétel, a bevételek vagy az elvonás más
vonatkozásainak számszerűsítésére több okból is: a) Amint fent említettük, nem állnak
rendelkezésre megbízható adatok a hulladéklerakók számáról, a rajtuk elhelyezett hulladék
mennyiségéről, a lerakók karakterisztikáiról és számos más alapvető jelentőségű információt
tekintve. (A törvény, illetve az Előzetes OHT [2000] szerint sem várható átfogó felmérés
elkészítése 2002 előtt.) Megbízható adatok híján nem lehetséges számításokat végezni a
tekintetben sem, hogy milyen mértékű adótétel jelentene elegendő ösztönző erőt bizonyos
folyamatok megindításához. b) A hiányos adatok alapján kialakított elvonási rendszer jelentős
torzulásokat okozhat a mai és a kialakuló rendszerekben. Ezen okok miatt a hulladékadó/-díj
bevezetése a megbízható adatok rendelkezésre állásáig (azaz a hulladékártalmatlanító
létesítmények teljes körű, országos kataszterének és a koherens nyilvántartási rendszer
elkészültéig); illetve a kezelt hulladék mennyiségével arányos, piaci alapú
hulladékdíjakra épülő szolgáltatás országos kiépítéséig, azaz kb. 2002-ig nem
kivitelezhető. Az alábbiakban tehát csupán a jelenlegi helyzet adottságaihoz illeszkedő adó
lehetséges bevezetésének körvonalait vázoljuk.

Az elvonás bevezetésének célja Az adó vagy díj céljainak megállapítása alapvetően
befolyásolja a kialakítandó konstrukció megoldásait. A két alapvető választási lehetőség,
hogy bevételképző vagy ösztönző hatású elvonást kívánunk-e kivetni? Amint azt a 7.5.3.1
részben kifejtjük, a hulladékkeletkezés a fosszilis tüzelőanyagok keresletéhez hasonlóan
alacsony rugalmasságú, mivel lényegéből adódóan elválaszthatatlan az ipari/fogyasztói
társadalom működésének alapjaitól. Emiatt alkalmas arra, hogy bizonyos határok között
hosszabb távon is megfelelő bevételképző adóalap legyen. Ösztönző hatása függ az adó
mértékétől is: a magasan megállapított adótétel váratlan meglepetéseket is okozhat az adóalap
gyors eróziójával (ld. Dánia, Ausztria). Magyarországon jelenleg mind a központi
költségvetés számára bevételképző, mind az ösztönző adótétel megállapításának
létjogosultságát érdemes megvizsgálni, amint azt az alábbiakban kifejtjük. Olyan adót/díjat
javasolunk kivetni – a jobb ösztönző hatás érdekében és a 3.4.2 pontban említett óriási
mennyiségű felhalmozott hulladékmennyiségből tanulva – amely a gazdálkodóknál tárolt
hulladékot (amely az elvonásról szóló jogszabály hatálybalépését követően kerül
felhalmozásra) is sújtja. Az eddig felhalmozott hulladékra jogi akadályok miatt nem vethető
ki az adó/díj.

Az adó alanya és alapja A hulladékkibocsátási díjat/adót kivethetjük közvetlenül a hulladék
termelőjére (ekkor az adó alapja a kezelésre felajánlott vagy telephelyen tárolt hulladék) vagy
az ártalmatlanítást végzőre (ilyenkor az adóalap a lerakón vagy égetőben ártalmatlanított
hulladék.) Az újrahasznosításra kerülő hulladékot célszerű nem szerepeltetni az adóalapok
között. A hulladék kibocsátójára kivetett adó előnye a közvetlen ösztönzés a
hulladékkibocsátás csökkentésére, azonban költségesebb és igen bonyolult adminisztrációs
rendszert igényelhet működtetése. Nyilvánvalóan, ha bármilyen mértékű ösztönző hatást is el
kívánunk érni az adóval, mennyiségarányosan (súly vagy térfogat szerint) kell mértékét
meghatározni. A hulladékártalmatlanítókra kivetett díj esetében megvan annak a lehetősége,
hogy a szolgáltató a terhek egy részét átvállalja, ami a hulladéktermelés csökkentésének
ösztönzését gyengíti. A továbbiakban az említett gyakorlati okok miatt az ártalmatlanítókra
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kivetett elvonással foglalkozunk csak. Feltételezzük továbbá azt, hogy a hulladékgazdálkodási
törvény 25.§-a értelmében az adót – mint a hulladékkezelési közszolgáltatási díj részét – az
önkormányzat továbbhárítja a fogyasztókra, így a teher nem nála jelentkezik.131

Az adóalap mértékének differenciálása A hulladékgazdálkodási politika prioritásai határozzák
meg általában, hogy milyen módon differenciálják a hulladékadó tételeit. Magyarországon
sürgető a környezetvédelmi szempontokat nem kielégítő lerakók mielőbbi bezárása. Ennek
ellenére nem egyszerű feladat a jelenleg működő lerakókra a depónia minősége alapján
differenciált adótételeket kivetni (az osztrák példához hasonlóan). Nem alakult ki ugyanis
egyelőre az a versenyző, regionális jellegű hulladékkezelési piac, amelyet egy ilyen adó
megfelelő irányba ösztönözne. A jelenlegi helyzetben rengeteg, semmilyen szigeteléssel nem
rendelkező hulladékgödör, néhány tíz megfelelő minőségű, támogatásból épített jó minőségű
lerakó, támogatásból épített rosszabb minőségű lerakók és néhány darab támogatások nélkül,
magánbefektetők által épített és üzemeltetett korszerű regionális lerakó van jelen a „piacon”.

Egy a lerakók minősége szerint differenciált (az előírásoknak nem megfelelő depóniákat
diszpreferáló) hulladékadó legfőbb problémája az, hogy a korábban támogatáshoz nem jutott
lerakókat most újabb elvonásokkal sújtja, míg a támogatottakat a fizetendő kisebb
adómértékkel újra preferálja. Ellenkező esetben azonban – ha a támogatott, jó minőségű
lerakókat diszpreferálja a rendszer valamilyen súlyozási metódussal – ezek versenyképessége
romlik a rossz minőségű lerakókhoz képest, ami környezetvédelmi szempontból káros.

Indokolt lehet a környezetre komoly veszélyt jelentő lerakókat inkább hatósági kötelezés
alapján bezáratni, mint az adó megfizetésétől tenni függővé további működésüket. Az
Előzetes-OHT (2000)-ben körvonalazott bezárási ütemezés kielégítőnek tűnik. A
környezetvédelmi jogérvényesítés hazai gyakorlata azonban azt mutatja, hogy a
környezetvédelmi felügyelőségek és más érintett hatóságok szankcionáló ereje igen gyenge.
Ebből a szempontból ezért úgy tűnik, hogy egy a Pénzügyminisztérium által koordinált és az
APEH-által beszedett adófajta hathatósabb kényszert/ösztönzést jelentene a nem
megfelelőnek ítélt hulladékdepóniák mihamarabbi bezárására.

A hazai helyzetet a fentiek alapján megítélve célszerűnek látjuk megvizsgálni a
hulladékkibocsátási adó lerakók minősége szerinti differenciálásának lehetőségét
megvizsgálni még abban az esetben is, ha ez jogi, netán alkotmányossági problémákat vetne
fel. (Természetesen, ha ezek a problémák nem áthidalhatók, akkor más megoldást kell
keresni.)

Maga az adó kivetése várhatóan ösztönözni fogja a szelektív begyűjtést és az újrahasznosítás
kialakítását. Az adó mértékét annak megfelelően célszerű megállapítani, hogy milyen célt
akarunk elérni. A 68. táblázat költségadatai igen elnagyolt módon, de az egy lakos esetében a
különböző hulladékkezelési módszerek közötti határköltségek nagyságrendjét mutatják. A
későbbiekben, az elvonás mértékének pontosításakor egy hasonló számításból érdemes
kiindulni, de a hulladék mennyiségére vetítve. A 68. táblázatban látható módszereket tekintve,
ha például az aktuálisan működő hulladékkezelési rendszer ömlesztett begyűjtést valósít meg,
a hulladékot korszerű lerakóra hordja, ahol a szerves hulladékok komposztálását

                                                
131 E nagyvonalú feltételezés gyakorlatba való átültetésén igen sok múlik. Ha az önkormányzatok az állami támogatások vagy
saját költségvetésük igénybevételével képesek finanszírozni egy alacsonyabb hulladékkezelési díjat – politikai okokból, a mai
gyakorlathoz hasonlóan – a lakosság felé, akkor a díj/adó ösztönző hatása eliminálódik. A közszolgáltatási díjak
megállapításáról szóló, előkészületben lévő rendelet kizárólag szociális, rászorultsági alapon ad lehetőséget díjcsökkentésre
az önkormányzatnak. Ezt az elvet célszerű megtartani a hulladékadó/díj kapcsán is.
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megvalósítják és a szolgáltatást igénybevevőkkel megfizettetik ezen rendszerek működési és
beruházási költségeit (5.); és azt kívánjuk ösztönözni, hogy a kezelési rendszerben a szelektív
gyűjtés, előkezelés és a korszerű lerakás domináljon, ahol a fogyasztók a működési költséget
fizetik meg (6.), akkor 583.- Ft/fő/év adót/díjat kell megállapítani (1999-es áron). Célszerű a
hulladékadó tételei között az inert hulladékok elhelyezését preferálni, a biológiailag
lebomlókat (komposztálhatókat) pedig diszpreferálni az átlagos adótételhez képest. Amint
fent említettük, az égetést – bár a hivatalos politika a lerakásnál jobb hulladékkezelési
módszernek tartja – nem tartjuk célszerűnek adó-/díjkedvezménnyel ösztönözni.

A bevételek felhasználása A bevételek felhasználásának célszerű módja az elvonás
nagyságától is függ. Általánosságban: minél nagyobb mértékű a befolyó összeg, annál inkább
célszerű a központi költségvetés bevételévé tenni és a munkát terhelő elvonásokat csökkenteni
ebből. A pontos kialakítás során azonban nagyon alaposan elemezni kell a teherviselők körét
és az áthárítás várható mechanizmusait a nem kívánt hatások elkerülése érdekében. (Utóbbira
példa Nagy-Britannia esete.) Néhány tízmilliárd forint várható összeg esetén hatékony lehet a
hulladékgazdálkodás céljaira visszaforgatni azt. Itt a jogalkotó a környezetpolitika aktuális
preferenciái szerint differenciálhat. Néhány lehetséges megoldás: a bezárásra kötelezett
lerakók rekultivációjának vagy kármentesítésének meggyorsítása, új regionális lerakók
építésének támogatása, fogyasztók informálása egyes termékek hulladékká válásának
hatásairól.132 Ez utóbbi elősegítheti a hulladékkibocsátás csökkentését.

A leginkább indokoltnak és megvalósíthatónak a bevételek visszaforgatása tűnik a
befizetőkhöz (a munkát terhelő elvonások csökkentésével); az összes elvonás szintjének
változatlanul hagyása mellett. Utóbbi cél nem mond ellent a pénzügyi kormányzat azon
törekvésének, hogy az állami újraelosztást tovább kívánja csökkenteni. Politikailag nem tűnik
megvalósíthatónak ma Magyarországon egy újabb jelentős, gyakorlatilag minden polgárt
érintő elvonás bevezetése úgy, hogy más elvonásokat érezhető módon nem csökkentenek.133

Az a változat azonban, hogy csak elhanyagolható mértékű adót/díjat vetnek ki, azzal a
veszéllyel jár (ha ez egyáltalán megvalósítható), hogy érdemi környezetvédelmi hatás nélküli,
drágán beszedhető elvonás keletkezik.

Adminisztrációs igény A hulladékkibocsátási adó, habár alkalmas lehet arra, hogy
bevételsemleges adóreform részeként vezessék be, komolyabb adminisztrációs és ellenőrzési
költségeket jelent, pl. egy energiaadónál. Ennek oka, hogy az adócsalás lehetősége –
elsősorban az illegális lerakáson keresztül – nagyobb, mint az energiaadó esetén. A
tapasztalatok valóban azt mutatják, hogy a hulladék kezelési költségének (akár adó útján való)
megemelése növeli az illegálisan elhelyezett hulladék mennyiségét, bár utóbbi nem csak ettől
függ. Vélhetően azonban a hulladékkezelőknek, illetve az önkormányzatoknak kellő
ösztönzést jelent az elmaradó adóbevétel ahhoz, hogy hatékony ellenőrzési rendszert
építsenek ki az „elhagyott hulladék” tulajdonosainak felderítésére. Ebbe az irányba mutat a
törvény 30.§-a is.

Összegzésképpen a 70. táblázat tekinti át egy lehetséges hulladékadó különböző elágazási
pontjainak alternatíváit.

                                                
132 Példa lehet ilyenre egy hasonló szöveg egy eldobható palackon: „Nem visszaváltható. Ön most 1500 cm3 hulladékot vett
70 forintért. A palack kidobása 34 forint hulladékdíj-növekedést jelent.”
133 Ezt a környezetterhelési díjak bevezetésére irányuló törekvések története jól illusztrálja.
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70. táblázat A hulladékkibocsátási díj/adó kialakításával kapcsolatos legfontosabb
kérdések

Elvonás bevezetésének
célja

� bevételképző vagy/és
� ösztönző

Az ösztönző hatás függ az adó mértékétől is
A jelenleg is magas egyéb adóterhek, az adó beszedésének
viszonylag jelentős adminisztrációs igénye miatt és a
környezetvédelmi célok teljesítése érdekében elsősorban egy
számottevő mértékű adótételben és a bevételek
visszaforgatásában érdemes gondolkodni, az összes elvonások
szintjének változatlanul hagyása mellett (amennyiben jelentős
mértékű, környezetvédelmi címkézett bevételként feltehetően nem
bevezethető újabb elvonás)

Az adó alanya a hulladék termelője az ártalmatlanítást végző
és alapja � a kezelésre felajánlott vagy

telephelyen tárolt hulladék
� az ártalmatlanított hulladék

mennyisége
Differenciálás
lehetőségei

� környezetvédelmi szempontokat kielégítő/nem kielégítő lerakók
� Maga az adó kivetése várhatóan ösztönzi a szelektív begyűjtést és
� újrahasznosítást
� Az adó mértékét annak megfelelően célszerű megállapítani, hogy

milyen hulladékgazdálkodási célt kívánunk elérni

Preferálható díj-/adókedvezménnyel
� inert hulladékok elhelyezése
� szelektív hulladékgyűjtés

Diszpreferálandó hulladékok, ártalmatlanítási módok
� biológiailag lebomló (komposztálható) hulladékok lerakása
� égetés, termikus hasznosítás

Bevétel felhasználása 100 Mrd körüli bevétel � központi költségvetés, a bevétel pl. a munkát
terhelő elvonásokat csökkenteni
Alacsonyabb bevétel � hulladékgazdálkodási vagy egyéb
környezetvédelmi cél (címkézett felhasználás), pl.
� bezárásra kötelezett lerakók rekultivációjának vagy
� kármentesítésének meggyorsítása,
� új regionális lerakók építésének támogatása,
� fogyasztók informálása

Adminisztrációs igény komolyabb adminisztrációs és ellenőrzési igény, mint az energiaadónál
illegális lerakás jelentőssé növekedhet, mint adóelkerülési forma �
komoly gondot kell fordítani a betartatás eszközrendszerének
megteremtésére

Bevezethetőség A hulladékkeletkezéssel, ártalmatlanítással kapcsolatos országos
adatbázis összeállítását követően (kb. 2002 után)

Az alábbiakban leírunk egy a jelenlegi helyzetben, megítélésünk szerint kedvező változásokat
generáló hulladékadó-kialakítást, illetve a nagyságrend érzékeltetése érdekében becsülni
próbáljuk egy ilyen megoldás mellett várható állami bevételeket.
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Egy lehetséges hulladékadó-változat

A javasolt hulladékadó célja ösztönözni a környezetvédelmi szempontból megfelelő lerakók
kiépítését, valamint a szerves hulladékok különgyűjtését és komposztálását, illetve az
ártalmatlanításra átadott hulladék mennyiségének csökkentését. Az adóbevételek a központi
költségvetésbe kerülnek és a Tb-járulékokat, illetve az egészségügyi hozzájárulást csökkentik
belőle. A bevezetést előíró törvény 2003-ban léphetne életbe: ez elegendő időt hagy az egész
országra elkészített lerakókataszter felállítása és hulladékkezeléssel kapcsolatos adatbázis
elkészítése után a törvény előkészítésére és megvitatására az érintettekkel. A bevezetésre
fokozatosan kerülhetne sor. Az első két évben nem keletkezne fizetési kötelezettség, míg
2005-től 2008-ig fokozatosan, négy év alatt, 25%-os lépcsőkben érné el az adó teljes
mértékét. E megoldás révén az adó már kifejtheti ösztönző hatását úgy, hogy a tényleges
beruházás időszakában nem keletkezik elvonás. A 68. táblázat adatai alapján a megfelelő
műszaki védelemmel nem rendelkező lerakók esetén (az 1. és 5. módszer különbsége) 673
Ft/fő/év díjat vetünk ki.  A megfelelő védelemmel ellátott lerakókon elhelyezett hulladék után
467 Ft/fő/év fizetendő (2. és 5. módszer különbsége). Az adótételeket további differenciákkal
is el lehet látni. Az adó alapját a hulladéklerakóra elhelyezett hulladék mennyisége (tonna
vagy m3) képezi, amelyet a lerakó üzemeltetője fizet, de törvényileg adott joga az akár 100%-
os áthárítás is a hulladékos szolgáltatást igénybe vevőre.134 Nem adóköteles a szerves
hulladék komposztálása.

Az adó kivetése azokon a településeken, amelyek addigra a hulladékkezelés ennél magasabb
színvonalán állnak, nem feltétlenül vált ki újabb beruházásokat. Az 66. táblázat adatai szerint
települési regionális hulladéklerakó, komposztálás, szervezett gyűjtés kialakítása érdekében
2003-2005 között 20323 millió, 2006-2020 között 26367 millió Ft beruházást kell
végrehajtani: ezek az összegek gyakorlatilag a keletkező adófizetési összeget közelítik. Az
adóbevétel ennél jóval kevesebb lehet, hiszen pont a kezelőrendszerek kiépítésének éveiben
nem fizetendő az adó (a kettős terhelés elkerülése érdekében). Tájékoztatásul megemlítjük,
hogy 2002-re a Tb-járulékokból és egészségügyi hozzájárulásból származó bevételeket a PM
Tájékoztató a T/2977. számú törvényjavaslathoz (2000. augusztus) 1626,1 milliárd Ft-ra
becsli folyó áron. A visszaforgatás tehát kisebb mértékű járulékcsökkentést tenne
lehetővé. (A bevételek környezetvédelmi célú újraelosztásának szcenárióját is érdemes
megvizsgálni a későbbiekben tehát.) Lényeges eleme a javaslatnak, hogy az önkormányzatok
kizárólag jól körülhatárolható szociális okokból csökkenthetik a hulladékdíjakat – mint
ahogyan ez a most kialakuló szabályozásban meg is jelenik.

Az adóról szóló jogszabályban, illetve a bevezetés során különös figyelmet kell fordítani az
illegális lerakás kemény szankcionálhatósága jogi eszközeinek megteremtésére. Az
ellenőrzés, betartatás intézményi feladatainak ellátásához esetleg Kac-támogatást is lehetne
biztosítani.

Fenti konkrét javaslatunk láthatóan csupán ötletet kíván adni a hulladékadó megvalósításának
körvonalaihoz. Mint több ízben említettük, a pontosabb előrejelzések, javaslatok
kialakításának legfontosabb akadálya az adathiány. Így egy hasonló eszköz kialakítását
mindenképpen kiterjedt vizsgálatoknak kell megelőznie, amelyek részletesen feltérképezik a
megvalósítás reális esélyeit és a várható hatásokat. A hazai hulladékkezelési szakma, piac
jelentős átalakulásban van ma és ez a tendencia a következő években erősödni fog. Jelentős
különbségek tapasztalhatók az ország egyes területein alkalmazott hulladékkezelési
                                                
134 A fentiekben csak a lakossági terhek érzékeltetése érdekében adtuk meg az adótételeket Ft/fő/év-ben. A tényleges
adótételek Ft/t vagy Ft/m3-vonatkozásban vethetők ki.
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rendszerek minőségét, a lakosság fizetőképességét, -hajlandóságát illetően is. Egy
kialakítandó hulladékadó előkészítése során ezért nagyszámú szempont mérlegelése
szükséges.
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3.5 Pozitív externáliák kezelése

Pozitív externáliáról beszélhetünk abban az esetben, ha valamely gazdasági szereplő
tevékenységével hasznot okoz egy másik gazdasági szereplőnek, s ez utóbbi, akit nevezzünk
most haszonélvezőnek, cserébe nem fizet térítést az externália okozójának.  A pozitív
externáliák közgazdaságtanban talán leggyakrabban említett példája a méhész és a kertész
esete, a méhek a gyümölcsfákról begyűjtött virágporból mézet termelnek, a kertész így
hasznot okoz a méhésznek, ezért azonban nem részesül kompenzációban.135 Hasonlóan, ha
valakinek meglévő háza környékén parkosítanak, vagy egyéb fejlesztéseket hajtanak végre, a
ház tulajdonosa nemcsak az új szolgáltatás hasznát élvezi (amiért lehet, hogy esetleg fizetnie
is kell majd), hanem ingatlanának áremelkedése egy externális haszon lesz a számára. A
pozitív externáliák megfizetése azok előállítója részére közgazdaságilag indokoltnak
tekinthető, így ugyanis társadalmilag optimális szintű (nagyobb) lenne az externáliához
kötődő tevékenység v. termelés, a gyakorlatban azonban nemigen kerül sor az externáliák
kompenzálására, aminek számos oka van: általában nehezen mérhető az externália nagysága
(nehéz például megállapítani, hogy adott méhraj mely kertész növényeinek virágporából
termel mézet, s egyáltalán, a méz értékének mekkora része hozható a virágporral
összefüggésbe), nehéz az externália tényét a haszonélvezővel elfogadtatni és annak értékét
tőle behajtani, s gyakran a haszonélvező azonosítása sem egyszerű.

Jelen fejezetrészben a környezeti vonatkozású pozitív externáliákra koncentrálunk, azokra a
szituációkra, melyekben egy gazdasági szereplő tevékenysége mások számára pozitív
környezeti hatással (vagy az egyébként szokásos negatív környezeti hatás elmaradásával) jár,
ám a haszonélvezők ezért kompenzációt cserébe nem fizetnek.  A pozitív externáliát előidéző
tevékenység társadalmilag optimális nagyságú előfordulásához a haszonélvezők
megadóztatásán keresztül juthatunk el, azonban, amint azt hamarosan látni fogjuk, a
haszonélvezők beazonosítása és az externáliák mérése a tárgyalt esetekben gyakorlatilag
lehetetlen.  Léteznek ugyanakkor másféle szabályozóeszközök a pozitív externáliát előidéző
tevékenységek kívánt szintjének "beállítására", ezekre szintén kitérünk.

Van den Bergh et al (1999) szerint a városkörnyéki földterület fejlesztésből (belterületbe
vonásból) való kimaradása externáliákat rejt magában az arra járók, utazók, kirándulók
számára, egy mezőgazdasági terület, legelő, erdő ugyanis kellemesebb érzést kelt az emberek
többségében, mint egy beépített terület, továbbá rekreációs lehetőséget biztosít és segít a
vadvilág megőrzésében.  Fizetési hajlandóság felmérések (willingness to pay, WTP)
tanúsítják, hogy az emberek hajlandóak pénzt áldozni ezen „szolgáltatások” fennmaradására
(lásd pl. Beasely et al, 1986, Kline and Wichelns, 1996). Általában minél közelebb esik a
lakott településhez a terület, annál nagyobb az externália.  Az externália megadóztatása
gyakorlatilag lehetetlen.  Amennyiben általában az adófizető állampolgárokat tekintjük az
externália élvezőinek, akkor közpénzből lehet gondoskodni az externália fennmaradásáról, pl.
a terület művelés alatt tartásáért járadék nyújtásával.  Az externáliák kezelésére ugyan nem
alkalmas, de a földterület megmaradását ösztönözni lehetne oly módon is, ha a jelenlegi hazai
gyakorlattal ellentétben a földterület művelésből való kivonásáért (átminősítéséért) nem a föld
aranykorona értékének, hanem forgalmi értékének arányában kellene fizetni.

Amennyiben az általában meglévő negatív externália elmaradását pozitív externáliának
tekintjük, akkor a biogazdálkodás is pozitív externáliákat termel.  A biogazdálkodás nem

                                                
135 Kompenzáció híján is jól járhat azonban a kertész, a méhek segítenek a gyümölcsfák beporzásában.
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szennyezi a talajt és a talajvizet, nem használ olyan mezőgazdasági kemikáliákat, melyek
gyártásuk során környezetszennyezéssel járnak.  Más, környezetbarátnak tekinthető művelési
módokhoz is kapcsolódnak pozitív externáliák, pl. bizonyos őshonos fajok fenntartása vagy
az erózió elkerülése révén.  Az externáliák haszonélvezőinek a beazonosítása (és fizetésre
bírása) megintcsak nehézkes, de indokolt esetben közpénzből lehet finanszírozni az
externáliák fennmaradását. Van den Bergh példaként említi a környezetvédelmi
követelmények kielégítése esetén nyújtott agrártámogatást és adókedvezményt.  Szűkös
források esetén a források hatékony felhasználását licitálás útján lehet elérni, azok a gazdák
részesülnek támogatásban, amelyek a legalacsonyabb összegért hajlandók betartani a
környezetvédelmi elvárásokat.

Hasonló elv szerint a negatív externáliák elmaradását okozza a tömegközlekedés is azáltal,
hogy megléte esetén alacsonyabb az utazáshoz kötődő összes emisszió szintje és csökken a
közutak zsúfoltsága.  A haszonélvezőket ebben az esetben is roppant nehéz és költséges
feladat beazonosítani és fizetésre bírni, a jelentős externális hatás azonban más eszközök
alkalmazását indokolhatja.  Egy ilyen elterjedt eszköz a tömegközlekedés
állami/önkormányzati forrásokból történő támogatása és/vagy az autós közlekedés adókon
keresztül történő megdrágítása, ami a tömegközlekedés felé terelheti az utazókat.  Az autós
közlekedés költségeinek emelése történhet a járművétel, -használat vagy az üzemanyag
megadóztatásával, hátrányként jelentkezik ugyanakkor, hogy mindenütt csökken az autós
közlekedés, olyan területeken is, ahol ezt az externális hatások nem indokolják, pl. gyéren
lakott vidékeken.  Alternatív, jobban célzott eszköz lehet magának az autózásnak a
megadóztatása azokon a helyeken, ahol jelentős externális károkat okoz a magánközlekedés,
miközben tömegközlekedés is rendelkezésre áll.  Az adóztatás különféle formákat ölthet, díjat
lehet szedni egy bizonyos pont (pl. a városhatár vagy egy híd) átlépésekor, jelentős parkolási
költségeket lehet a belvárosban megálló autósokra róni, sőt a mai technikai fejlettség lehetővé
teszi a megtett út mérését is, az utazást így napszaktól és útvonaltól függően lehet adóztatni
(Szingapúrban már működik ilyen elektronikus rendszer, ld. 2.2 Fejezet, 7. táblázat, ill.
MAKK, 1999 C).
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4 AZ ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK POLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

Az ökológiai adóreformok megvalósítása a nemzetközi tapasztalatok szerint hosszabb,
komoly szakmai hátteret és kiterjedt egyeztetést igénylő folyamat eredménye. A
magyarországi lehetőségeket tekintve a bevezetés irányában egyelőre, úgy tűnik nincs
politikai elkötelezettség. A Kormányon belüli jó érdekérvényesítő pozíciót birtokló
Pénzügyminisztérium az adórendszer kisebb módosításait célzó kísérletei az elmúlt években
rendre kudarcot vallottak.

A jelenlegi kormányzati ciklus második felében gyakorlatilag már nincs esély egy adóreform
gondolatának felvetésére, ezért alábbi elemzéseink – akár az egész tanulmány – célja inkább
az, hogy a zöld adóreform keretinek esetleges későbbi kidolgozásához adjon alapozó anyagot,
ötleteket. Az alábbiakban először az OECD által készített tanulmányokra támaszkodva
mutatjuk be egy zöld adóreform legfontosabb vonatkozásait. Az OECD országaiban
megvalósított adóreformok és az azokkal kapcsolatban folytatott kutatások hasznos
tapasztalatot nyújthatnak Magyarország számára is. Az általános megfontolásokat tartalmazó
rész után a konkrét hazai adottságokat vesszük górcső alá az implementáció lehetőségeit
tekintve.

4.1 Az adóreformok kialakításával kapcsolatos általános megfontolások

4.1.1 Az adó kialakítása

A zöld adók bevezetésénél nagyszámú szempontot szükséges figyelembe venni, komoly
előkészítő munkának kell megelőznie a gyakorlati lépéseket annak érdekében, hogy a
politikai implementáció lehetőleg kevés problémával járjon, illetve, hogy kihasználhatók
legyenek az ilyen eszközökben rejlő lehetőségek. Az OECD 1991-es ajánlása136 a
környezetpolitika eszközeinek kiválasztásánál öt alapvető követelménycsoportot jelöl meg,
amelyekre feltétlenül szükséges tekintettel lenni: a környezeti hatékonyságot, a gazdasági
hatékonyságot, a méltányosságot, a közigazgatási megvalósíthatóságot és ennek költségét,
illetve az elfogadhatóságot. A környezeti adók bevezetése során és a működő rendszerek
hatékonyságának megítélésekor mindezen szempontok szerepet játszanak. Az adók hatékony,
egyszerűen bevezethető rendszerének kialakítása igen nagyszámú tényező értékelését igényli,
amelyek együttes működésének áttekintése komoly nehézséget jelent. A következőkben a
legfontosabb tényezőket vizsgáljuk meg.

4.1.1.1 Az adó alapja

Az adóztatott tevékenység (pl. bizonyos termék felhasználása/anyag kibocsátása stb.)
meghatározásánál alapvető szabály, hogy az adóalap és a környezeti externália közötti
kapcsolat a lehető legközvetlenebb legyen. Az adóalap helyes meghatározása alapfeltétele
annak, hogy a rendszer környezeti és gazdasági szempontból is hatékony legyen,
megvalósítása ésszerű adminisztrációs költségekkel történjen. A környezeti probléma jellege
nagymértékben meghatározza a kapcsolat lehetséges erősségét: eltérő eszközök használhatók
lokális, regionális vagy globális problémák esetén. Az adóalap helyes megállapításához
pontosan ismerni kell a termékek életciklusát, meg kell határozni, hogy annak mely pontján
célszerű kivetni az adót (input- vagy output-adó). A kibocsátási díjak rendszerint egyértelmű

                                                
136 KTM (1997a), 219-220. o.
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kapcsolatot jelentenek az adóalap és a környezeti hatás között, míg a termékdíjak, -adók
esetében ez igen áttételes is lehet. A megfelelően megállapított adóalap helyes jelzéseket
közvetít a fizetésre kötelezettek felé, hogy milyen, a környezetre káros tevékenységen
szükséges változtatniuk. Az adóalap megválasztásakor arra is figyelemmel kell lenni, hogy a
fizetendő adójukat a kötelezettek ne a szennyezések környezeti médiumok közti
konvertálásával oldják meg.137 Az adminisztrációs és mérési költségek alacsonyan tartása azt
teszi szükségessé, hogy a kivetés, behajtás egyszerűen, könnyen érthető módon működjön. Az
adóalap környezeti szempontból optimális, körültekintő megállapítása és az adminisztrációs
megvalósíthatóság, egyszerűség iránti igénye gyakran szembekerülnek. Ilyenkor a
döntéshozók kompromisszumra kényszerülnek, amit az esetek nagy többségében egyéb
politikai szempontok is befolyásolnak.

4.1.1.2 Az adó mértéke

Az adó mértékének megállapítása szintén nagyszámú összetevő függvénye. Meghatározóak a
környezeti és pénzügyi célok, de egyéb politikai, szociális, gazdasági jellegű tényezők is
befolyásolják a folyamatot. A pigou-i adómérték helyett általában meg kell elégedni a
második vagy harmadik legjobb megoldással, ami általában szakmai és politikai
kompromisszumok eredménye. Az adóalap meghatározása döntő befolyással lehet a
mértékére. A fosszilis üzemanyagok árrugalmassága alacsony, ezért ahhoz, hogy a karbon-,
energiaadók pl. nagymértékű CO2-kibocsátáscsökkentést eredményezzenek, igen magas
(sokszor politikailag kivitelezhetetlenül magas) szinten kellene mértéküket megállapítani.
Ennek ellenpontja lehet például a SO2-kibocsátásra kivetett adó Svédországban. Az adó
mértéke itt olyan komoly fejlesztéseket indukált, hogy a kibocsátás a vártnál is gyorsabban
csökkent. Mindez kihatással van a bevételekre: az alacsony árrugalmasságú, kevés
helyettesítési lehetőséggel bíró tevékenységek/anyagok/termékek (pl. CO2, energia) esetén
hosszú távon is stabil adóbevételek várhatók, míg a nagy árrugalmasságú, jó helyettesítési
lehetőségekkel bíró anyagok/termékek (pl. veszélyes hulladék lerakás) vagy viszonylag
könnyen elhárítható szennyezések (pl. SO2, NOx) esetén az adóbevételek a környezeti célok
teljesülésével párhuzamosan gyorsan csökkennek.

4.1.2 A bevezetés egyéb, gyakorlati kérdései

Az adó- alapjának és mértékének meghatározása mellett a gyakorlati implementáció sikerét
egyéb lépések is segíthetik. Az OECD országok gyakorlata azt mutatja, hogy az új gazdasági
szabályozóeszközök gazdaságra, társadalomra gyakorolt negatív hatásait csökkentheti a
fokozatos bevezetés. Új adók bevezetését vagy meglévők emelését célszerű fokozatosan
emelkedő mértékekkel vagy bizonyos moratóriumi idő után megtenni, így a gazdasági
szereplőknek idejük és lehetőségük van környezetbarát alternatívákat keresni, alkalmazkodni
az új terhekhez.138 Lényeges követelmény az adórendszer egyszerű, átlátható működése,
ami a bevezetés kommunikációját egyszerűsíti és az adminisztrációs költségeket csökkenti.
Célszerű az egyes államigazgatási szervek hatásköreit is jó előre tisztázni. Az intézkedések
bevezetésénél alapvető jelentőségű a megfelelő kommunikáció az érintettekkel. Az ökoadók
körül igen gyakran heves vita bontakozik ki elsősorban a versenyképességre, elosztásra
gyakorolt (vélt) hatásaik miatt. Az érintett gazdasági szereplőket ezért már az
intézkedések előkészítésének legkorábbi szakaszaiban be kell vonni, az intenzív, érdemi

                                                
137 Olyan esetben például, amikor a felszíni vizekbe történő szennyezőanyagkibocsátás magas díjakkal/adókkal terhelt, de a
felszín alatti vizek védelme lazán szabályozott, a költségek csökkentése érdekében a kibocsátó dönthet a szennyvizek talajban
történő elszikkasztása mellett.
138 Jó példa erre a német vízszennyezési díjak és a svéd CO2-díjak hatékonysága.
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párbeszéd lehetőségét biztosítani kell. Az adminisztrációs, monitoring költségek
csökkentésének jó módszere, ha az új adónemeket a hagyományos ellenőrzési, behajtási
rendszerekhez kapcsolják.139 Tekintettel kell arra is lenni, hogy a monitoring, ellenőrzés és
kikényszerítés rendszerei kellő hatékonysággal működjenek. Nem elhanyagolható
jelentőségű az sem, hogy az adórendszer működésénél „beépített” értékelőrendszer
működjön (lásd a 71. táblázatot), ami a működés hatékonyságát a gyakorlatban tesztelve
lehetőséget ad a hiányosságok kiküszöbölésére, a rendszer javítására.

4.1.3 Adócsomagok

Új adók kivetése, korábbiak mértékének emelése komoly beavatkozást jelent a gazdaság
működésébe. Célszerű a zöld adók bevezetése során a teljes adórendszert (de legalábbis a
releváns részeket) felülvizsgálni, hiszen egyéb torzító adók/támogatások megléte miatt az új
eszközök bevezetése további torzulásokat okozhat, a kitűzött célokkal ellentétes
eredményeket is elérhet. A zöld adóreformok során felül kell vizsgálni a meglévő
adórendszert, a politikai lépéseket össze kell hangolni az ágazati politikákkal. A reform
megoldható bevételsemleges módon (az összes állami elvonások szintjét változatlanul
hagyva) vagy az adóterhek növelésével. A bevételek felhasználása esetén is több lehetőség
létezik, amelyekkel az alábbiakban foglalkozunk. Minden új eszköz bevezetése során
mérlegelni szükséges mindazokat a kérdéseket, amelyeket ez az alpont említ, de átfogó
adóreformok esetén e problémák különösen nagy jelentőséggel bírnak. Az alábbiakban
említendő témák mellett ki kell még emelni, hogy a hatékony bevezetés egyik záloga a nem-
kereskedelmi jellegű korlátok lebontása, amely a környezeti és pénzügyi célok elérését
egyaránt támogatja. Ilyen lépések a kormányzat részéről a környezeti problémával
kapcsolatos információáramlás, kutatás-fejlesztés biztosítása, támogatása. Mindezek
hozzájárulhatnak többek között a környezetbarát helyettesítési lehetőségek
megismertetéséhez, amely a környezetpolitikai célok elérésének katalizátora lehet.140

4.1.4  Az ökoadók bevezetésének elosztási következményei

A zöld adók bevezetése körüli politikai viták leggyakoribb témái az elosztási és
versenyképességi kérdések. A problémák megfelelő kezelése mind objektív, mind
pragmatikus szempontból fontos a kormányzat számára. Először is lényeges, hogy a
kormány által kitűzött elosztási és egyéb politikai célokat, a kormányzat által kiemelten kezelt
rétegek érdekeit (pl. szegények, idősek) ne sértsék a bevezetés okozta gazdasági
következmények. Gyakorlati politikai (hatalmi) szempontból sem lebecsülendők e kérdések,
hiszen az adórendszer módosítása által hátrányos helyzetbe kerülő rétegek erős
nyomásgyakorló lobbit alkothatnak.141 Az ökoadók esetében e kérdések azért kerülnek
általában előtérbe, mert a környezetvédelmi okkal bevezetett adók, módosítások jobban
érzékelhetőek, világosabban előtűnik a teherviselők számára költség-jellegük, mint a
hasonló célú normatív szabályozások esetében. Ez az ellenérvek kommunikációjánál igen
nagy jelentőségű.

                                                
139 Ez indokolja többek között a fogyasztási javakra kivetett termékdíjak viszonylag egyszerű bevezethetőségét.
140 Ezen alponthoz lásd: KTM (1997a), 218-223.o.; OECD (1990); OECD (1993a), 49-61.o., 99-115.o.; OECD, (1993b);
OECD (1993c), 106-114.o.; OECD (1996), 19-33.o.; OECD, (1997a) 15-28.o.; OECD (1997b).
141 A Wilson-féle szabályozási elmélet szerint az ökoadók jó része a „többségi szabályozás” vagy a „vállalkozói szabályozás”
kategóriájába esik. Az előbbi típus esetén az adónak mind a költségeit, mind a hasznait széles rétegek viselik, ezért a
bevezetéssel kapcsolatban nehéz a konszenzus kialakítása, míg az utóbbi típus esetén a költségeket viszonylag szűk,
koncentrált kör viseli, a hasznokat pedig széles, politikai értelemben nem szervezett réteg. Ez utóbbira példa az erőművek
károsanyag-kibocsátására kivetett adók. Mindkét eset komoly nehézségeket vet fel a bevezetés politikai lehetőségeit illetően.
(Andersen 1998)
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A gyakorlati hatások vizsgálatára irányuló kutatások ma még kevés meggyőző empirikus
adatot képesek szolgáltatni az elosztási hatások kérdésében. A nemzetközi szakirodalomban
található kutatások döntő többsége a karbon-, energiaadók hatásának vizsgálatára irányult.
Ezek az ökoadók enyhe regresszív hatását mutatják, ami általában arra vezethető vissza, hogy
a szegényebb családok kiadásai között az energiaköltségek magasabb arányt képviselnek,
mint a gazdagabbak esetében. Az eredmények regresszív elosztási hatásának kis mértéke
feltehetően arra vezethető vissza elsősorban, hogy az eddig bevezetett karbon-, energiaadók
viszonylag alacsony mértékűek voltak. Figyelemreméltó azonban, hogy míg a gazdasági
terhek elosztása regresszív jellegű, a környezeti hasznok elosztása inkább progresszív jelleget
ölt; ami a gazdagabb rétegek szélesebb körű védekezési, kárelhárítási lehetőségeire vezethető
vissza.

A gazdasági terhek elosztása ex ante és ex post eszközökkel is befolyásolható. Az előbbi
kategóriába a nemkívánt hatások megelőzését célzó, az utóbbiba a kompenzációs eszközök
tartoznak. Az OECD álláspontja ezekkel kapcsolatban az, hogy nem célszerű az elosztási
hatásokat túlhangsúlyozni az ökoadók kapcsán, ügyelni kell arra, hogy (pl. erős
érdekcsoportok nyomására) ne kerüljenek bevezetésre olyan enyhítő/kompenzációs eszközök,
amelyek az adó kivetésének eredeti célja ellen dolgoznak. Nem indokolt nagyobb figyelmet
fordítani a környezeti adók okozta elosztási hatások enyhítésére, mint egyéb
szabályozási/elvonási eszközök esetében. Nem kerülhetnek ellentmondásba ezen eszközök a
„szennyező fizet” elvvel sem. Ez utóbbi kritériumot nem teljesítő eszközök csak átmenetileg
alkalmazhatók, a következő feltételek teljesülése esetén:
− olyan üzemek, régiók kaphatnak kedvezményeket, ahol valóban komoly problémák

várhatók ezek hiányában;
− az adott megoldás összhangban áll az ország nemzeti környezetvédelmi programjával;
− társadalmi-gazdasági okok miatti átmeneti időszakokra korlátozva adhatók kedvezmények

és kompenzációk; és
− ezen eszközök nem okozhatnak jelentős torzulást a nemzetközi kereskedelemben.
Egyébiránt megjegyzendő, hogy a környezeti adó(reform) célja éppen a piaci torzulások
kiküszöbölése, az elosztási hatások enyhítésére irányuló eszközök viszont újabb torzulásokat
okozhatnak. Az erős lobbiérdekek túlhangsúlyozhatják a negatív redisztribúciós hatásokat,
homályban hagyva azt a tényt, hogy az adók bevezetése ellen legerősebben lobbizó
energiaintenzív vagy nem fenntartható módon működő szektorok vagy éppen a fosszilis
üzemanyagokat előállító cégek a gazdasági rendszer torz működése révén, komoly környezeti
károk okozása mellett juthatnak jelentős haszonhoz.142

A személyes jövedelmek környezeti adók bevezetése következtében érzékelhető
csökkenésének problémája több módszerrel is kezelhető. Az enyhítést célzó eszközök az adó
alapvető céljával kerülhetnek konfliktusba, míg a kompenzációs eszközök forrásokat
igényelnek. A kereskedelemre kivetett adók (pl. alapvető szükségleti cikkek áfájának)
csökkentése a kompenzációs eszközök körébe tartozik. Előnye, hogy általa a szegényebb
háztartások kompenzációja hatékonyabban megoldható, azonban a hasonló eszközök komoly
adminisztrációs költségekkel járhatnak és torzulásokat okozhatnak a piaci működésben. Az
egyéb adók (pl. személyi jövedelemadó) csökkentése által a szegényebb háztartások
                                                
142 Az OECD értékelése szerint az EU által javasolt karbon-/energiaadó által a gazdaságban okozandó alkalmazkodási
kényszer mértéke  nem érné el a ’70-es évek olajválságai következtében létrejött hasonló kényszer mértékét. (OECD 1996,
61.o.) Az erős ellenállás következménye többek között az is, hogy az EU által először 1992-ben javasolt uniós
karbon/energiaadó tervezetét – jóllehet azóta több ízben enyhítették – máig nem fogadták el. Az Egyesült Királyságban az
elosztási szempontok súlyának mérlegelésének hatására vetették el az energiatermékek áfájának 8-ról 17,5%-ra emelését.
(Schlegelmilch 1998; EEA 1996, 36. o.)
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viszonylag pontosan megcélozhatók, azonban problémát jelent, hogy e rétegek adója általában
alacsony vagy egyáltalán nem is fizetnek; tehát a kompenzáció ily módon célt téveszthet. Az
állami jövedelemkiegészítő transzferek ezt a problémát képesek áthidalni, azonban
csökkenthetik a munkavállalás ösztönzöttségét.

Végezetül szükséges megjegyezni, hogy a környezeti célok teljesülését az is komolyan
hátráltathatja, ha a környezetbarát alternatívák egyéb piaci torzulások miatt nem
kellőképpen elérhetők. Ha például energiatakarékosságra ösztönző karbon-, energiaadót
vetnek ki, gondoskodni kell arról, hogy a szigetelőanyagok, takarékos fűtőberendezések az
adó bevezetése után (és hatására) valóban versenyképes alternatívát jelentsenek a korábbi,
kevésbé környezetbarát megoldásokkal szemben. E célt marketingkommunikációs
eszközökkel is nagymértékben szükséges támogatni.143

4.1.5 Hazai és nemzetközi versenyképesség, a nemzetközi kereskedelemre gyakorolt
hatások

4.1.5.1 A vizsgálandó tényezők

A globalizáció erősödő folyamatai, a tőke mind növekvő nemzetközi mobilitása a kormányok
számára rendkívüli módon megnöveli annak a jelentőségét, hogy országuk a befektetések
számára vonzó célpont legyen. Az ökoadókkal kapcsolatos politikai viták egyik sarkalatos
pontja ezért az egyes szektorok és az országok nemzetközi versenyképességére gyakorolt
hatásuk. A – gyakorta túlhangsúlyozott – versenyképességi kérdések vezettek oda, hogy a
legtöbb országban az energia/karbonadók alacsony szintje mellett is az energiaintenzív
ágazatok felmentést kaptak az adófizetés alól vagy komoly engedményeket. Csakúgy, mint az
elosztási hatások esetén, a várható hatások megítélésénél is nagyszámú tényezőt szükséges
figyelembe venni. A versenyképességre gyakorolt hatások szempontjából lényeges, hogy az
ökoadókat bevezető ország gazdasága kicsi és nyitott-e vagy nagy, a világkereskedelemre
számottevő hatást gyakorolni képes rendszer. Előbbi esetben az egyoldalú lépések több
negatív következménnyel járhatnak adott ország nemzetközi versenyképességére, míg utóbbi
esetben feltételezhető, hogy más kormányok is követik az elsőként lépőt. A további lényeges
tényezők közül itt csak néhányat emelünk ki említésszerűen:
− a termelési tényezők mobilitása,
− az adóztatott termék/tevékenység elérhető helyettesítői,
− a szektorok közötti verseny erőssége,
− a technológiai innováció lehetősége adott szektorban.

További lényeges adottság, hogy az adójövedelmeket milyen módon osztják újra, illetve,
hogy (a nemzetközi szerződések értelmében) milyen lehetőségek vannak arra, hogy a
külgazdasági hatásokat vámokkal próbálják meg ellensúlyozni. Az egyik legfontosabb
kérdés azonban az lehet, hogy más országok hoznak-e hasonló döntéseket, illetve a
nemzetközi kooperáció milyen mértékű.

Az egyes országok vonzereje a befektetések számára nem csak az adórendszer elemeitől függ
természetesen. A befektetések számára fontos lehet például a politikai stabilitás, a jól kiépített
infrastruktúra vagy a képzett helyi munkaerő. Mivel az itt említett tényezők mindegyike
erősen befolyásolhatja az egyes országok versenyképességét, nem lehet kijelenteni

                                                
143 Ezen alpont elkészítéséhez a következő forrásokat használtuk fel: Andersen (1998); EEA (1996); KTM (1997a), 222-
223.o.; OECD (1993a), 65-78.o., 99-115.o.; OECD (1996), 49-64.o.; OECD, (1997a) 37-44.o.; OECD (1997b);
Schlegelmilch (1998).
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általánosságban, hogy az ökoadók, vagy egy bizonyos fajta adó a gazdaság számára pozitív
vagy negatív versenyképességi hatásokkal jár. Az eddig – elsősorban karbon-/energiaadókkal
kapcsolatban – végzett empirikus vizsgálatok nem, vagy csak néhány szektor esetében
mutattak ki jelentős nemzetközi versenyképességet rontó hatást. Ezek az eredmények azonban
arra is visszavezethetők, hogy az eddig bevezetett adók mértéke alacsony és a kedvezmények
a komolyabban érintett iparágak számára jelentősek.

4.1.5.2 Rövid- és hosszú távú versenyképesség

A versenyképességi kérdések megítélésekor a várható rövid- és hosszú távú hatásokat
egyaránt mérlegre kell tenni. A gazdaság strukturális alkalmazkodása, az energia-, a
nyersanyagfelhasználás, a kibocsátások csökkenése csak hosszabb távon várható. Az ilyen
irányú változások a gazdaság hosszú távú versenyképességét növelik, de ennek rövidtávú
költségeit meghatározott (karbon/energiaadók esetében az energiaintenzív) ágazatok viselik.
Ezen ágazatok versenyképessége (energiaintenzívek a papíripar, vegyipar, kohászat,
fémfeldolgozás, villamos energiaipar) az OECD kutatása szerint – noha az energiára fordított
kiadások az OECD országok GDP-jében csak 3-11%-kot tesznek ki – romolhat a
karbon/energiaadók bevezetésének, emelésének hatására.144 Az adott ágazatok politikai
nyomásgyakorló ereje és egyéb tényezők is jelentősen befolyásolhatják azonban a
kormányzatot, hogy mennyire ambíciózus terveket hajlandó végrehajtani. Megjegyzendő
azonban, hogy a kevésbé energiaintenzív (pl. a szolgáltatások döntő többsége) vagy nem
fosszilis energiát használó, energiatakarékosabban működő szektorok, cégek
versenyképessége ilyen lépések esetén ugyanakkor nőhet, így e szektorok képviselői
támogathatják a zöld adóreformokat (bár utóbbi – mármint a potenciális nyertesektől kapott
explicit támogatás nem jellemző). A kutatások nagy része megerősíti, hogy a bevételek (a
kitűzött környezetvédelmi célokkal összhangban történő) visszaforgatása az ipar számára
csökkentheti a rövidtávú veszteségeket és a politikai ellenállást a bevezetéssel szemben.145

4.1.5.3 A várható, nemkívánt hatások megelőzésének módszerei

Az egyes szektorokra gyakorolt negatív versenyképességi hatások több módszerrel is
csökkenthetők. Az ex ante jellegű, a várható negatív hatások enyhítését célzó politikai
eszközök közé tartoznak az adófizetési moratóriumok, kedvezmények, mentességek bizonyos
iparágak számára. Ezeket a fent már említett fenntartásokkal javasolja alkalmazni az OECD.
A kompenzációs megoldásokra a fentiekben megfogalmazottak szintén érvényesek.
Különösen körültekintően kell eljárni ezen eszközök alkalmazásakor. A témában közreadott
OECD munkák mindegyike felhívja a figyelmet arra, hogy mind a kivételeket,
kedvezményeket nyújtó megoldások, mind a kompenzáció erősen csökkentheti az adó
gazdasági és környezeti hatékonyságát. Az előbbi eszközök a nagy szennyezők helyett a
kevésbé szennyezőket igyekeznek kibocsátáscsökkentésre ösztönözni, ahol az ilyen
intézkedések hatékonysága relatíve kisebb; egyúttal a környezeti szempontból kedvezőbb
módon működő iparágak komparatív előnyét csökkenti. A második esetben a környezeti célok
megvalósítása érdekében a szennyezőknek adott támogatások az adó ösztönző hatását
csökkentik, de elvezethetnek oda is, hogy egyes szennyezők „túlzottan” ösztönzötté válnak a
szennyezéselhárításban, míg máshova kevesebb forrás jut. Ez az adó összgazdasági szinten
vett környezeti hatékonyságát csökkentheti.

                                                
144 OECD (1997c), 9.o.
145 Lord Marshall (1998) jelentése például csak úgy tartotta elképzelhetőnek az energiára vagy széntartalomra kivetendő adók
bevezetését az Egyesült Királyságban, ha a bevételeket teljes egészében visszaforgatják az ipar részére.
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Vámok alkalmazásával többé-kevésbé hatékonyan lehet semlegesíteni a kedvezőtlen
nemzetközi versenyképességi hatásokat, azonban ezen eszközök alkalmazásakor is
körültekintően kell eljárni. Termékadók esetében a hasonló külföldi árukra kivetett vámok
viszonylag torzításmentesen képesek a piaci jelek korrekcióját teljesíteni. A termelési
eljárásokra, kibocsátásokra kivetett adók hatásának enyhítése a vámokon keresztül igen nehéz
lehet, hiszen egy-egy termék adóztatható „szennyezéstartalmát” rendkívül bonyolult és
ellentmondásos megállapítani.

Különösen ez utóbbi eszközöknél kell figyelemmel lenni a nemzetközi kereskedelmi
szabályokkal való összhangra. Az OECD ajánlásaiban felhívja a figyelmet arra, hogy a
környezetpolitikai eszközök alkalmazásának összhangban kell állniuk a WTO, az EU illetve
egyéb kereskedelmi szerződések rendelkezéseivel (részletesebben ld. 2.5 Fejezet).

Az ökoadók környezeti és gazdasági hatékonyságát is nagymértékben növelheti, ha a
bevezetés az érintettek bevonásával, fokozatosan történik, lehetőséget adva az adaptációra.
A nemzetközi versenyképesség kérdése tekintetében a leghatékonyabbnak tekintett megoldás
a környezetpolitikák összehangolt alakítása az országok között. Ilyen esetekben nincs
feltétlenül szükség kompenzációkra, engedményekre, vámokra a kedvezőtlen nemzetközi
hatásokat ellensúlyozandó.

4.1.5.4 Az adórendszerek környezeti hatékonysága és a „szennyezés elfolyása”

A határokon túlterjedő környezeti problémák esetén különösen nagy jelentősége van a
nemzetközi együttműködésnek. Az egyes országok egyoldalú környezetpolitikai intézkedései
(pl. kibocsátási adók kivetése), nemzetközi együttműködés híján előidézhetik „a szennyezés
elfolyásá”-nak jelenségét: a nagy szennyező cégek más, enyhébb környezeti szabályozással
rendelkező országba települnek át, ahol akár a korábbinál is nagyobb kibocsátás mellett is
gazdaságosan működhetnek. Így fordulhat elő, hogy adott ország környezetvédelmi
intézkedése a regionális vagy globális környezeti probléma súlyosbodását idézi elő. A
határokon átterjedő környezeti problémák három nagy csoportba sorolhatók: a) Bilaterális
problémák; b) multilaterális problémák és c) globális problémák. Mindhárom csoport
eltérő kezelési módszereket kíván. Az első csoportba tartozó problémák két szomszédos
ország együttműködését kívánják meg, pl. lokális, regionális levegő- vagy vízszennyezések
esetében. A multilaterális problémák – mint pl. a savas eső Európában – több ország
együttműködésével oldhatók meg. Globális problémák – pl. a fokozódó üvegházhatás –
esetében az egyes országok egyoldalú lépéseinek hatása kismértékű a probléma egészére. Az
egyoldalú lépések emiatt túlzott költségekkel járhatnak az egyes országok számára, kis
környezeti hatékonyság mellett, míg a „potyautasok” komoly hasznot realizálhatnak az
együttműködők kárára. A globális környezeti problémák esetében ezért rendkívüli jelentőségű
a nemzetközi együttműködés. Az adóztatás hatékony politikai eszközként értékelhető az ilyen
környezeti kérdések esetében. Természetesen a nemzetközi együttműködésnek a gazdasági és
környezeti hatékonyság érdekében figyelembe kell vennie az egyes országok különbségeit is
(az egyes országokban, pl. más-más adószint csökkentheti a gazdasági adottságoknak
megfelelően a károsanyag-kibocsátásokat). Nem elképzelhető tehát egy minden országra
egységesen alkalmazott adómérték, az egyes országok által alkalmazott eszközöket azonban
feltétlenül szükséges összehangolni.146

                                                
146 Ezen alpont elkészítéséhez a következő forrásokat használtuk fel: EEA (1996); KTM (1997a), 223.o.; Marshall (1998);
OECD (1990); OECD (1993a), 79-85.o., 99-115.o.; OECD (1993b); OECD (1993c), 135-180. o.; OECD (1996), 35-48.o.;
OECD, (1997a) 44-50.o.; OECD (1997b); OECD (1997c); RPEI (1996); Schlegelmilch (1998).
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4.1.6  A bevételek felhasználása

A zöld adók egy része (mint például az energia/karbonadók, közúti szállítással összefüggő
adók, egyes vízhasználatra kivetett adók) komoly, viszonylag stabil bevételi forrást jelenthet.
Az adók vagy díjak egy másik csoportja (pl. elemek, üdítőitalos palackok, gumiabroncsok
termékdíjai) nem teremt olyan mértékű bevételt, amely az állami újraelosztást jelentősen
érintené, mindazonáltal egyes társadalmi, gazdasági csoportok számára komoly többletterhet
jelenthet. Az adóbevételek nagysága – és ezzel összefüggésben a gazdaság számára jelentett
többletterhek mértéke is – elsősorban az adóztatott termék, nyersanyag, tevékenység
árrugalmasságától, a környezetbarát alternatívák elérhetőségétől és az adó mértékétől függ.
Minél nagyobbak az adóbevételek, annál nagyobb a súlya annak a kérdésnek, hogy a
kormányzat hogyan használja fel ezeket. A bevételek körültekintő felhasználásával egyszerre
csökkenthetők a gazdaság alkalmazkodásának makroszintű költségei, és növelhető az új
eszköz bevezetésének politikai elfogadottsága is. Az ökoadók bevételei a következő célokra
használhatók fel:
a) a központi költségvetésbe kerülve egyéb állami célok, közfeladatok finanszírozására;
b) a központi költségvetésen keresztül csökkenthető az állami deficit mértéke;
c) a központi költségvetést finanszírozó egyéb adók mértéke csökkenthető;
d) címkézett felhasználás meghatározott környezetvédelmi célokra.

Az első három lehetőség a környezetvédelmi célokhoz közvetlenül nem kapcsolódik,
logikailag szorosabban összetartoznak, ezért együtt tárgyaljuk őket, jelentősége miatt külön
figyelmet fordítva a zöld adóreformok és a foglalkoztatáspolitika lehetséges összefüggéseire.
A bevételek környezetvédelmi célok érdekében címkézett felhasználását, szintén jelentősége
miatt külön pontban tárgyaljuk.

4.1.6.1 Egyéb költségvetési célok finanszírozása, bevételsemleges felhasználás

A zöld adók bevételeinek központi költségvetési felhasználása lehetőséget teremt arra, hogy a
környezetvédelmi céllal kivetett adókból befolyó összegek más kormányzati célok
finanszírozása számára teremtsenek forrást, így pozitív hatásuk több irányban is
érvényesülhet. A közcélú programok (pl. egészségügy, oktatás fejlesztése) finanszírozása
mind a jelen, mind a jövő generációk érdekét szolgálhatja. Az államadósság és ezen keresztül
a kamatfizetési kötelezettség csökkentése hasonlóképpen a társadalom jelen és jövőbeli
terheinek csökkentéséhez járul hozzá. E megoldások azonban politikai szempontból nehezen
kivitelezhetők: rendszerint nem örvend túl nagy népszerűségnek, ha az állam új (vagy
meglévő) feladataihoz új elvonásokat vezet be vagy adóssága törlesztése érdekében vet ki
adót. Talán a legnagyobb jelentősége mégis a bevételsemleges felhasználásnak van.
Tekintve, hogy az OECD-országokban az állami elvonás szintje jelenleg is magas,
politikailag nehezen keresztülvihető általában újabb adók bevezetése a meglévők csökkentése
nélkül. A pénzügyi értelemben torzító adók csökkentése a környezetvédelmi adóbevételekre
támaszkodva a környezet- és pénzügypolitika magasfokú integrációját képviseli. Ha az ilyen
lépések az adórendszer átfogó áttekintésével, a támogatási rendszerek felülvizsgálatával
járnak, jelentős előnyöket hozhatnak. Az egyik legfontosabb eredmény a munkanélküliség
csökkentése lehet, amelyről az alábbiakban lesz szó. Az adóbevételekből a terhek növekedése
vagy áthelyeződése által a legkomolyabban érintett rétegeket, szektorokat is lehetséges
valamilyen formában kompenzálni, a fentiekben leírt – a kompenzációval kapcsolatban
óvatosságra intő – szempontok figyelembe vételével.
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Amennyiben a zöld adókból befizetett összegek a központi költségvetésbe kerülnek, ez
lehetőséget ad arra, hogy a központi kormányzat az aktuális társadalmi, gazdasági
preferenciáknak megfelelő döntést hozhassa meg. A bevételek címkézését az OECD nem
tartja célszerűnek, legfeljebb átmeneti és jól körülhatárolt célok esetében látja elfogadhatónak.
A zöld adóbevételek felhasználási kérdéseinek jelentőségét a következő szempontok
határozzák meg:
− a befizetett összegek nagysága,
− az adóalap jelentősége a gazdaság és társadalom működésében, illetve, hogy
− a kivetés célja a megcélzott termék, tevékenység termelésének/fogyasztásának vagy

gyakorlásának gyors csökkentése, megszüntetése; avagy kisebb környezeti hatások mellett
stabil adóbevétel elérése.

A felhasználás céljainak kialakításakor szerepet játszanak az adókivetés által megcélzott
környezeti problémák kezelésének lehetőségei, a költségvetési hiány nagysága, a torzító adók
jelenléte a gazdaságban, az ország ellátottsága természeti erőforrásokkal, a munkanélküliség
nagysága, illetve egyéb célok. A bevezetéskor és a befolyt összegek felhasználásának
tervezésekor mindezen szempontok figyelembevételével kell meghozni a környezeti,
társadalmi, gazdasági, politikai szempontból leghatékonyabb döntést.

4.1.6.2 A környezet- és foglalkoztatáspolitika integrációja – a „kettős haszon” ígérete

A zöld adóreformok által kínált egyik legfontosabb lehetőség, de legvitatottabb pontjuk is
egyben annak kérdése, hogy milyen mértékben lehetséges az ilyen lépések eredményeként a
kettős – a környezeti állapot javulásában és a munkanélküliség csökkenésében vagy más jóléti
indikátor javulásában jelentkező – haszon elérése. A közgazdasági elmélet a pénzügyi és
környezetpolitika integrációjának eredményeként elképzelhetőnek tartja, hogy a zöld
adóreformok során, a környezeti adókból a munkát terhelő adók (pl. társadalombiztosítási
hozzájárulás) csökkentése révén a munkabér munkáltatók által megfizetendő ára csökken,
ezáltal a foglalkoztatási kedv és a foglalkoztatottság nő.147 E hatás révén a kormányzat
hozzájárulhat a munkanélküliség enyhítéséhez. Csakúgy, mint az ökoadókkal kapcsolatos
eddig tárgyalt témák, e kérdés sem kezelhető általánosságban. A gyakorlatban a kettős haszon
lehetősége nagyszámú – az egyes országokra jellemző – adottságtól függ: az adóbevétel
nagyságától, jelentőségétől, stabilitásától, a munkát terhelő adók súlyától a termelési
költségek között, a munkaerőpiac rugalmas működésének fokától és egyéb tényezőktől. A
gyakorlati felmérések szerint az eddig megvalósított zöld adóreformok, amelyek hasonló célt
tűztek ki, a foglalkoztatottságra igen kismértékű pozitív hatással voltak.148 Ez visszavezethető
a bevezetett zöld adók viszonylag alacsony mértékére is, de egyes szerzők149 a kettős haszon
elméleti közgazdaságtani igazolhatóságát is vitatják. A kettős haszonról ld. még 92.
lábjegyzet, 7.2 Melléklet ill. részletesebben MAKK, 1999)

4.1.6.3 A bevételek címkézése

A környezeti adók bevezetésének politikai elfogadtatását nagymértékben megkönnyítheti,
ha a bevételeket környezetvédelmi célokra forgatják vissza (ez a ktd kapcsán Mo-n ne
igazolódott) . Ez több módszerrel is megtehető:
a) a központi költségvetésen keresztül egy meghatározott környezetvédelmi program

számára elkülönítve;

                                                
147 Bővebben ld. MAKK (1999).
148 OECD (1996), 70.o.
149 Fullerton and Metcalf (1997); Parry (1996).
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b) környezetvédelmi alapokon keresztül, amelyekből az adókivetés alapjához kötődő vagy
attól független programok finanszírozhatók

c) a befizetők csoportján belül újraelosztva meghatározott környezetvédelmi célok alapján150

d) bizonyos környezetvédelmi szolgáltatások finanszírozására fordítva (használati díjak).151

Az OECD általában nem ajánlja a bevételek ilyen jellegű címkézését, mert a tapasztalatok
szerint ez gazdasági, környezeti szempontból is ronthatja az adott eszköz hatékonyságát,
amint erről a fentiekben szóltunk. A bevételek előre lekötött, egyes környezetvédelmi
programok megvalósításának érdekében célzott felhasználásának fő veszélyét az OECD
abban látja, hogy a programok gazdasági, környezetvédelmi szempontú hatékonyságának
rendszeres értékelése híján azok optimális időtartamuknál tovább működhetnek. Mivel a
finanszírozási forrás a (változó) adóbevételekhez kötött, fennáll annak a lehetősége is, hogy a
programok túl- vagy alulfinanszírozottá válnak, szintén elszakadva a környezeti,
gazdaságossági hatékonyságtól.152 A címkézett felhasználást az OECD ezért csak átmenetileg,
meghatározott céllal és a program rendszeres értékelése, felülvizsgálata mellett ajánlja.153 A
központosított felhasználás jobban képes biztosítani azt, hogy a bevételeket társadalmi,
gazdasági szempontból optimális, hatékony módon költsék el.154

A bevételek környezetvédelmi célú felhasználása az átmeneti gazdaságokban

Az OECD az átmeneti gazdaságú országok esetében a címkézéssel kapcsolatban
különleges ajánlásokat is tesz. Felhívja a figyelmet a bevételek ilyen irányú
felhasználási módszerének veszélyeire, de nem hagyja figyelmen kívül ezen
országok – itt elsősorban a volt szocialista országokra koncentrál – rendhagyó
gazdasági, környezetvédelmi helyzetét. A piaci torzulások, a politikai rendszerek
működéseiben jelentkező nehézségek rendkívül megnehezíthetik a hatékony
környezetpolitika működését. A háztartások, gazdálkodók rossz gazdasági helyzete, a
környezetvédelmi hatósági rendszer gyenge pozíciója, a bankrendszer működésének
problémái is ehhez járulnak hozzá. Az elkülönített környezetvédelmi alapok
(amelyek vagy ezekhez hasonló megoldások ma minden kelet-európai volt
szocialista országban működnek) segíthetnek az átmeneti nehézségek közepette a
környezetvédelem finanszírozásában. Ezek alkalmazása azonban csak akkor lehet
elfogadható, ha az alapok működése jól meghatározott környezetpolitikai célokhoz
köthető, világos finanszírozási és elszámolási rendszerrel működnek, a támogatott
környezetvédelmi programok megfelelően kidolgozottak. A környezetvédelmi
alapok működése ezen országok esetében is csak átmeneti megoldásként
elképzelhető.155

                                                
150 Ilyen pl. a svéd NOx-díj, amelyet az erőművek a kibocsátott NOx mennyisége alapján fizetnek meg, a befolyt összeget
pedig a termelt villamos energia arányában osztják szét a befizetők között.
151 A címkézés kérdése kapcsán felvetődik annak kérdése, hogy egy adott eszköz adónak vagy díjnak tekintendő-e. Jelen
ponton belül nem különítjük el élesen az adókat és díjakat.
152 Példaként említhető az előbbire Hollandia, ahol a vízfelhasználással, -szennyezéssel kapcsolatos díjrendszer címkézett
felhasználásának módjára vezethető vissza az a tény, hogy a megépült szennyvíztisztító művek 20%-os kapacitásfölösleggel
dolgoznak.
153 Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a befolyó bevételeket bizonyos környezetvédelmi programok finanszírozásához
rendelik hozzá, ugyanakkor ezek központi finanszírozását ugyanilyen mértékben csökkentik, akkor a címkézés csak egy
politikai módszernek tekinthető az adó elfogadtatására. (OECD 1996, 65.o.)
154 Az alpont elkészítéséhez a következő forrásokat használtuk fel: EEA (1996); Fullerton and Metcalf (1997); Marshall
(1998); OECD (1993a), 58-78.o., 99-115.o.; OECD (1993b); OECD (1995c); OECD (1996), 65-82.o.; OECD, (1997a) 29-
37.o.; OECD (1997b); OECD (1997c); Parry (1996); RPEI (1996).
155 OECD (1995c).
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4.2 A zöld adóreform megvalósíthatóságát befolyásoló társadalmi-politikai-gazdasági
erővonalak Magyarországon

Amint a fentiekből is kitűnik, az ökológiai adóreform bevezetése igen alapos előkészítést
igényel, nagyszámú kritériumot kell számításba venni. Az adóreformot vagy annak egyes
elemeit bevezető országok esetében az előkészítési időszak igen hosszú is lehet (pl.
Németország), kellő elhatározottság mellett egy-két év alatt is végrehajtható (Svédország,
Norvégia) és van példa arra is, hogy az adórendszert fokozatosan, egyre nagyobb lépésekben
zöldítik (Hollandia, Dánia). A következőkben nem az összes, az 4.1 pontban említett tényező
részletes elemzése alapján kívánjuk bemutatni egy ökológiai adóreform megvalósításához
szükséges lépéseket Magyarországon. Ehelyett jelezni kívánjuk (a teljesség igénye nélkül) a
fentiekben bemutatott elemzés alapján, hogy melyek azok a legfontosabb tényezők, amelyeket
számításba kell venni a bevezetés előkészítése folyamán, milyen lépésekből állhat e folyamat,
mik lehetnek a sikeres megvalósítás kulcselemei. A tapasztalatok szerint ugyanis a rendszer
kialakítása iteratív politikai folyamat, amelynek során ritkán képes egy komplex, koherens,
tudományos alapossággal megtervezett előterjesztés megvalósulni. Érdemes tehát előre
kalkulálni az implementáció során a különböző irányokból várható módosítást kikényszerítő
erőket is. Az alábbiakban először az ökológiai adóreform bevezetésének lehetséges céljait
vizsgáljuk. Ez után számba vesszük azokat a legfontosabb politikai tényezőket, amelyek a
legnagyobb hatást gyakorolhatják egy készülő adótörvény-tervezet alakítására. Végezetül
pedig egy, a hazai intézményrendszer és politikai mozgástér sajátosságait figyelembe vevő,
lehetséges implementációs forgatókönyvet vázolunk.

4.2.1 Az ökológiai adóreform célja

Egy olyan nagy horderejű változtatás mögött, mint amilyen az adórendszer zöldítése, igen
komoly politikai elhatározottságnak kell állnia, tekintettel az új elvonások megjelenése által
várhatóan kiváltott társadalmi vitákra, esetleges népszerűtlenségre. Éles vitákra ugyanis
mindenképpen számítani lehet, aminek oka az, hogy az ökoadók a hosszú távú, fenntartható
gazdálkodás preferenciáit (is) kifejezik, míg a modern gazdaság és társadalom működése
rövid távú érdek által vezérelt, működési mechanizmusai általában a környezet szolgáltatásait
legtöbbször mélyen alulértékelik (egyes tevékenységek haszna sokszor a figyelembe nem vett
externáliáknak köszönhető). Az országok felelős vezetésének feladata, hogy felismerje és
képviselje azokat a hosszú távú érdekeket, amelyeket a gazdaság szereplői önérdekük
érvényesítése közben elhanyagolnak. Az állami vezetés felelőssége így nem csak a
társadalom és gazdaság zavartalan működésének szabályozása rövid és közép távon, de a
hosszú távú, tartamos gazdálkodás, kiegyensúlyozott fejlődési (és nem egyszerűen
növekedési) pálya kutatása és az ország erre való kormányzása. Az állam kötelessége azokat a
módosításokat is megtenni, amelyek szükségességét a gazdaság és a társadalom aktorai rövid
távú érdekeik miatt nem ismerik el vagy fel, hosszú távon azonban emiatt veszélyeztetnék az
ország és saját jólétüket is.

A gazdasági tevékenység globalizálódása és soha nem látott dinamizmusa ma igen komoly
veszélyt jelent az élővilágra és benne az emberre is. Ma már nem egyszerűen lokális
problémákról beszélünk, hanem olyanokról, amelyek akár a ma ismert bioszférát teljes
mértékben elpusztíthatják, de legalábbis radikálisan átalakíthatják. Nem elegendőek tehát csak
a partikuláris módon „környezetvédelminek” tekintett intézkedések: a gazdaságok teljes
működési struktúráját újra kell gondolni és hosszú távon, nem kizárólag az ember
szempontjait figyelembe véve működőképessé tenni. Ennek érdekében alapvető változásokra
van szükség.
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A gazdaságot ma Magyarországon (ahogy a világ nagyobb részén) is domináló piaci működés
alapvető információs eszköze az árrendszer. Az ökológiai adóreform ennek befolyásolásával
kíván olyan változásokat indukálni, amelyek hatására a piaci szereplők számára eddig
alulértékelt környezeti erőforrásokat valós értékükön (vagy ahhoz közel) veszik számításba. A
zöld adóreform tehát eszköz egy fenntarthatóbb gazdasági működés kialakítása érdekében.
Nem várható azonban, hogy egymagában képes elérni a kívánt célokat. Bár az árak
szerepe meghatározó a gazdaság működésében, amennyiben a reform valódi célját és az ezzel
összekapcsolódó környezeti megfontolásokat a társadalom nem fogadja el, az adórendszer
nem fogja elérni a kívánt hatást. Igen fontos ezért, hogy a célokról és az ezek elérését szolgáló
eszközökről intenzív, érdemi párbeszéd folyjon.

A zöld adóztatásnak, mint említettük, nem kizárólagos célja mindig a pozitív környezeti hatás
elérése. Bevezetését indokolhatja a munkanélküliség csökkentésének szándéka (kettős haszon
lehetősége), de az is, hogy az állam új (könnyebben behajtható, stabilabb) bevételi források
után kutat. Az adórendszer kialakítása természetesen nagymértékben igazodik a bevezetés
céljához. Tanulmányunkban számos olyan környezeti problémát azonosítunk, amelyek
kezelésében a környezeti adók nem egységes rendszer részeként is hatékonyan segíthetnek.
Fontos azonban az ökológiai adóreform üzenete. Ideális esetben a bevezetés célja és a
rendszer kialakításának megoldásaiból megítélhető üzenete összhangban áll, amelyet
megfelelő kommunikáció is alátámaszt. Sokszor azonban a kezdeti ambíciózus célkitűzések
és tervek ellenére a végleges rendszer az egyeztetések, politikai kompromisszumok
eredményeként az eredeti üzenet lényegét már nem képes hatékonyan képviselni. Emiatt
fontos, hogy a kormány által a társadalom elé vetített jövőkép elérését elősegítse a környezeti
és pénzügyi politikák integrációjával is. Abban az esetben, ha egy ilyen horderejű lépés
rövidlátó célokat szolgál vagy speciális kedvezményei ellenkeznek az eredeti céllal, üzenete
megkérdőjeleződik, amellyel több kárt okozhat, mint hasznot.

A magyar kormány(ok) több ízben deklarálták elkötelezettségüket a fenntartható fejlődés
mellett. Az ezirányba tett lépések azonban jelenleg egyáltalán nem elégségesek: a „fejlődés”
ma növekedést jelent, a „fenntartható” szó pedig súlytalan156. A környezetvédelem a mai
formájában, érdekérvényesítő erejével nem képes a gazdaság működését fenntartható irányba
terelni. A rendszerváltás óta eltelt évtized hivatalos politikai iránya, az Európai Unióhoz való
csatlakozás, illetve az integrálódás a globális piacgazdaság mechanizmusaiba – a hivatalos
dokumentumokban megjelenő nyilatkozatok ellenére – gyakorlatilag egy hosszú távon nem
működőképes gazdasági rendszer átvételét, elfogadását jelenti Magyarországon (e
században nem első alkalommal…). E folyamat igen nagy demokratikus hiányossága, hogy a
társadalmi diskurzusban nem került elő annak lehetősége, hogy hazánk más fejlődési pályát
választva elkerülhetné a nyugati országok által kiépített gazdasági rendszerek hibáinak
megismétlését (a meghatározó politikai erők vagy egyéb, véleményformáló csoportok részéről
legalábbis nem merült fel ilyen). Bár Magyarország a hivatalos érvelések visszatérő elemével
élve valóban kicsi, gazdaságilag nyitott ország, amely érdemben nem befolyásolhatja
világgazdaság folyamatait, nem tartható viszont az a megközelítés, hogy emiatt nem is

                                                
156 Tettenérhető a „környezetvédelem”, mint „kipipálandó feladat”-szemlélet a klímavédelem magyarországi stratégiájáról
szóló 2206/2000. (IX. 13.) Korm. határozatban is. Az anyag több helyen elismeri, hogy a klímaváltozás fontos gazdasági
(sic!) fenyegetés Magyarország számára és lépéseket kell tenni elhárítására. A társadalmak életét alapjaiban veszélyeztető
jelenség elhárítása érdekében azonban elegendőnek tartja Magyarország kyotói vállalásait pontosan betartani. Erre pedig
szinte minden ágazat esetében elegendő eszköznek látja a már megkezdett programokat. Nem kerül szóba a Széchenyi-terv
vagy az autópályépítési koncepció újragondolása a klímavédelmi stratégia végrehajtása keretében, holott az előbbi
kifejezetten a jelenlegi gazdasági struktúrák megerősítését szolgálja, utóbbi is – a határozat szövegében is elismerten - az
autóforgalmat gerjesztve növeli az üvegházgázok kibocsátását.
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érdemes más utat keresni. Az alternatív jövőkép hiánya, a politika elszakadása a választóktól
és saját céljainak követése, a lehetséges jövőképekről folyó intenzív társadalmi diskurzust
lehetetlenné teszi.

Az ökológiai adóreform tervezet alkalmas lehet arra, hogy egy Magyarország jövőjéről
folyó tényleges társadalmi vitát is generáljon. A nyugat-európai tapasztalatok szerint a
végrehajtott zöld adóreformok nem indítottak el mélyreható változásokat, a gazdaság alapvető
átstrukturálát illetően (pl. a körülményekhez képest számottevő ütemű áttérést a megújuló
energiaforrások használatára), azonban arra mindenképpen jók voltak, hogy ráirányították a
figyelmet a fent említett hosszú távon nem fenntartható gazdasági működés alapproblémáira.
Mindazonáltal a végrehajtott adóreformok belesimultak a jelenlegi gazdasági működésbe,
nem okozván ellehetetlenülést a gazdaságok működésében. Kérdéses, hogy a globális
klímaváltozás egyre erősödő tendenciái képesek-e a korábbinál mélyrehatóbb változtatásokat
kikényszeríteni? (Hága tapasztalatai alapján úgy tűnik: nem.)

A fentiek alapján az ökológiai adóreform két megközelítésben is végrehajtható. Az első,
kevésbé radikális megközelítés a nyugati országokban végrehajtott ilyen irányú
változtatásokhoz hasonlóan a gazdaság tendenciáinak alapvető irányát változatlanul hagyja.
Ennek keretében az adórendszer átalakítása nem okoz nagy megrázkódtatásokat (és komoly
politikai népszerűtlenséget) a gazdaság és a társadalom életében, viszont hosszú távú hatásai
sem elég jelentősek. A radikálisabb megközelítés már felveti a jelenlegi fejlődési pálya
alapvető korrekciós igényét és egy nagyobb mértékű adóreform mellett az állami szabályozás
irányultságát is újragondolja. Utóbbi változat politikai szempontból kockázatosabb, azonban
hosszú távú hatásai jelentősebbek lehetnek. Megítélésünk szerint célszerűbb az utóbbi, átfogó
reformokat is kilátásba helyező lehetőséget is fontolóra vennie a mindenkori kormánynak,
amennyiben Magyarország hosszú távú jövőjét tartja szem előtt.

Egy szélesebb látókörű, a környezeti problémákat a gazdasági és társadalmi
beágyazottságukban kezelni kívánó átfogó reformcsomag nem kizárólag szigorúan vett
„környezetvédelmi” vagy „pénzügyi” kérdéseket tekint, hanem számos egyéb vonatkozást is.
Alapvető jelentőségű például a multinacionális cégekkel szembeni bánásmód, illetve a kis- és
középvállalkozásokat érintő eszközök magatartás. E kérdés visszavezethető arra a problémára,
hogy milyen jellegű fejlődést kíván Magyarország megvalósítani. A multinacionális
társaságok megtelepedését ösztönző és a hazai KKV-knak beszállítói szerepet szánó
gazdaságpolitika nem csupán egy óriási versenyelőny további növelését jelenti, de felveti
annak kérdését is, hogy a megtelepedett nemzetközi vállalatok mennyire szerves és
fenntartható fejlődést képesek indukálni Magyarországon. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
e cégek a várakozásokat alulmúló mértékben integrálódnak a hazai gazdaságba. Több okból is
célszerűbb lenne inkább a hazai KKV-k fejlődését előtérbe helyezni, ide átcsoportosítani a
legnagyobb kedvezményeket. A költségvetési törvényekhez évről-évre több képviselői
módosító javaslat érkezik környezetvédelmi ösztönzésre és a KKV-k terheit enyhítésére
irányuló tartalmazó törvénymódosításokat indítványozva. Ezen indítványok kisebb korrekciós
igényei sem találtak eddig kedvező fogadtatásra. Az Országgyűlés Környezetvédelmi
Bizottsága 2000-ben a kétéves költségvetés tervezetéhez két ízben nyújtott be módosító
javaslatokat. Az első többek között az üzemanyagok jövedéki adójának erőteljesebb emelését,
illetve a földgáz és a villamos áram áfájának 12-ről 25%-ra emelését is tartalmazta. A
második inkább adókedvezményeket nyújtott volna az olyan  vállalkozói övezetben, kiemelt
térségben működő kis- és középvállalkozásoknak, amelyek meghatározott, környezetvédelmi
szempontból preferálható tevékenységet végeznek vagy ilyen célra ruháznak be (pl.
környezetbarát termékek kibocsátása, öko-védjeggyel minősített élelmiszerek gyártása,
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megújuló erőforrások hasznosítása vagy az ehhez szükséges speciális eszközök gyártása stb.).
Az említett két indítvány közül egyiket sem fogadtak el az Országgyűlés.

A fent első változatként említett, kevésbé radikális adóreform is komoly haszonnal kecsegtet
azonban. Gazdasági, társadalmi kihatásai ugyan kisebbek, mégis Magyarország fejlődési
pályájának jelenlegi turbulens szakaszán egy kisebb mértékű pozitív változtatás is nagy
jövőbeli hasznot ígér: a lehetőségét annak, hogy nem követjük el a nyugati országok mára
már ismert hibáit a gazdaság fejlődésében. Az adóreform kiváltotta, Magyarország
jövőképéről folytatott társadalmi diskurzus pedig (a kevésbé radikális változat esetén is) a
gondolkodásmód olyan változását is indukálhatja, ami egy későbbi, komolyabb mértékű
változtatás számára készíti elő a talajt. (Persze pontosan ez teheti kevéssé vonzóvá a status
quo fenntartásában érdekelt erők számára ezen alternatívát is.)

4.2.2 Az ökológiai adóreform illeszkedése a gazdaság-politika mai tendenciáiba

Amint említettük, az ökológiai adóreform bevezetése ma Magyarországon, amikor a
környezetvédelmi érdekek általában alulmaradnak a gazdaság növekedésének preferenciáival
szemben, komoly ellenállásba ütközhet az elképzelés nem megfelelő szintű megvitatása
esetén. Kevéssé várható el egy kívülről a gazdaságra erőltetett szabályozóeszköztől, hogy
érdemben befolyásolja a gazdálkodókat és a lakosságot: ha az adófizetők a céljaival nem
azonosulnak, cselekvésük elsősorban az adó megkerülésére irányul, ami a mai adórendszer
számos elemével kapcsolatban megállapítható. (Más kérdés, hogy a gazdaság meghatározó
erői ellenére politikai okokból nem is lehetséges bevezetni semmilyen szabályozóeszközt.
Reális esélyei egy szabályozás megvalósulásának csak akkor vannak, ha a legerősebb lobbik
jóváhagyják.)

Az ökológiai adóreformot felvállaló kormányzatnak elkötelezettséget kell vállalnia
meghatározott környezetvédelmi célok elérésének szándéka mellett (pl. az üvegházgázok
kibocsátásának erőteljes visszafogása a fosszilis energiaforrások használatának csökkentése
révén, vagy a gazdaság átterelése hulladékszegény fejlődési pályára). Ezek alapján pedig igen
körültekintően kell eljárnia a bevezetendő adó kialakítását tekintve. Nyilvánvalóan az
ökológiai adóreform nem az egyetlen megoldás a meghatározott célok elérésére. Számba kell
venni ezért a normatív szabályozási és az önkéntes megállapodásokon alapuló alternatívák
lehetőségeit is. Ezek várható hatásait pedig a fent bemutatott hatékonysági kritériumok
mentén értékelni kell.

A jelenlegi politikai tendenciák alapján nem valószínűsíthető, hogy a fent említett érdemi
társadalmi diskurzus lehetőségét Magyarország sajátos fejlődési pályájának tekintetében
bármelyik politikai erő felvállalná. A továbbiakban ezért inkább a reálisan megvalósítható, a
nyugati országokéhoz hasonló mértékű ökológiai adóreform kereteit, szükséges lépéseit
vizsgáljuk; elismerve ennek szerényebb, de így sem elhanyagolható hasznait. Mindazonáltal
indokoltnak tartanánk egy átfogó, alternatív fejlesztési koncepció elkészítését is.157

A gazdaság fejlődésének domináns iránya az európai csatlakozás, illetve a betagozódás a
világkereskedelmi folyamatokba. E tendencia, tekintettel az ország gazdasági nyitottságára és
a társadalom viszonylag alacsony teherviselő képességére nagy óvatosságot tesz szükségessé
a bevezetés során. Az 4.1 pontban leírt kritériumok mindegyikét alaposan meg kell vizsgálni.
Célszerű először egy vázlatos koncepciót előterjeszteni, a rendszer kialakításának alapjait
                                                
157 Egy ilyen döntéshozási anyag előkészítése inkább alapkutatásként jöhet szóba, de megvalósítását a politikai helyzetre
hivatkozva nem célszerű félresöpörni.
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egyeztetni a kormány egyes szerveivel, illetve az érintettekkel és folyamatosan felépíteni azt.
El kell kerülni azonban azt a csapdát, hogy az egyes érdekképviseletek, amelyek hivatalból
kizárólag saját érdekeiket tekintik és ezért várható terheiket rendszerint eltúlozzák (amelynek
valóságtartalmát a jogalkotó ritkán képes helyesen megítélni) túlságosan is eltérítsék a
koncepciót eredeti céljaitól. Ennek megelőzésére célszerű ezért elsősorban a csökkenteni
kívánt probléma, veszély nagyságát (gyakorlatilag saját hosszú távú érdekeit)
érzékeltetni a társadalommal, hogy a későbbiekben a rövid távú érdekek ellenében a
hosszú távúaknak is megfelelő támogatottsága legyen (a német és brit példa a hasonló
taktika eredményességét mutatja).158 A tapasztalat szerint ugyanis az adóreform vesztesei, pl.
energiaintenzív ágazatok jobban szervezett, hatékonyabb lobbierővel rendelkeznek, mint a
nyertesek közé tartozó kevésbé energia-, inkább munkaigényes ágazatok. Így a lehetséges
veszteségek nagyobb súllyal eshetnek latba, ha a nagy nyomásgyakorló erejű, vesztes
ágazatok (lehetséges körüket a 3.1 modellezési rész mutatja be) szava érvényesül a megvitatás
során.

A korábban említett a klímaváltozás magyarországi stratégiájáról szóló 2206/2000. (IX. 13.)
Korm. határozat a klímavédelem koncepciójában is döntő szerepet szán az ágazati
koordinációnak, megfogalmazása szerint a környezetvédelmi célokat integrálni kell az egyes
szektorok sajátos céljai közé. Az előkészítés során ezért pontosan fel kell deríteni az egyes,
meghatározó jelentőségű programok – Széchenyi-terv, Nemzeti Fejlesztési Terv, Herman
Ottó Terv, környezetbarát közlekedés kialakítandó koncepciója, Nemzeti
Agrárkörnyezetvédelmi Program, Országos Hulladékgazdálkodási Terv, energiapolitika,
bányabezárási program, hogy csak a legfontosabbakat említsük – és az ökológiai adóreform
koncepció kapcsolódási pontjait. A koncepció konkrét kialakítása során figyelembe kell venni
az EU és a WTO biztosította, meglehetősen szűk kereteket is a külgazdasági vonatkozásokat
és a nemzetközi cégek működését tekintve.

Az alábbiakban az ökológiai adóreform végrehajtásának egy lehetséges forgatókönyvét
vázoljuk. Feltételezzük, hogy az alapozó vizsgálatok és az előzetes politikai diszkusszió
hatékonynak tartja az ökológiai adóreformot Magyarország hosszú távú fejlődésének
szempontjából, ezért akad politikai erő, amely ezt felvállalja. Elemzésünk a jelenlegi
adottságokból indul ki, e helyzetben próbálja megkeresni a lehetséges elmozdulási pontokat.

4.2.3 Lehetséges forgatókönyvek egy adóreform bevezetéséhez

A környezetvédelmi ösztönzők bevezetésének viszonylag sikeres (pl. termékdíj) és sikertelen
(pl. környezetterhelési díj) történetei azt mutatják, hogy az ilyen irányú törekvések akkor
lehetnek eredményesek, ha akad egy megfelelő súlyú, elkötelezett képviselője az „ügynek”. A
nyugati országok példájából világossá válik, hogy az ökológiai adóreform nem csupán egy
környezetvédelmi elvonás bevezetéséről szól, hanem a környezetvédelmi és pénzügypolitika
integrációjáról. Gyakori ezért az az eset, hogy a bevezetés és működtetés koordinációját a
fiskális kormányszervek vállalják fel. Magyarországon is történt már ilyenre próbálkozás (a
Pénzügyminisztérium által készített 1999-es költségvetési törvényjavaslatban szerepelt az
energiaadó terve) azonban az ötlet elutasításra talált. A jövőben, úgy tűnik célszerű, ha a
Környezetvédelmi Minisztérium vállalja a kezdeményező szerepet, tekintve hogy a
pénzügyi kormányzatnál (az előbb említett próbálkozás ellenére is) egyelőre nem keresik
komolyan a pénzügyi és környezetvédelmi politika integrálásának lehetőségeit. (Sőt, az ilyet,
mint a gazdaság növekedését vagy a pénzügyi egyensúlyt potenciálisan veszélyeztető eszközt,
                                                
158 A kereskedelmi célú marketing durvább formában ma is alkalmazza e módszert: az embereknek elmondják, hogy mit
szeretnének, korábban nem létező keresletet generálva.
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elutasítják.) Akkor is érdemes a kezdeményező szerepet vállalni, ha maga a KöM (illetve a
Kac) nem jut címkézett bevételekhez: a környezet állapotában várható javulás (jól kialakított
rendszer esetén) kellőképpen indokolja e törekvéseket. A KöM legfőbb szerepe az ökológiai
adóreform során a kezdeményezés és a környezetvédelmi érdekek képviselete a közigazgatási
előkészítési folyamatban. Elfogadásra esélyes tervezet akkor készülhet és juthat el az
Országgyűlés elé, ha sikerül a PM (illetve a GM és más jelentős tárcák) számára is
elfogadhatóvá tenni azt, illetve elismertetni a megoldás ésszerűségét (a környezetvédelem
érdekein túl is: pl. kettős haszon lehetősége). Nagymértékben növelhetné az implementáció
sikerét, ha vagy a PM lenne az előterjesztő vagy társelőterjesztő a KöM mellett.

A koordináció során érdemes az intenzív párbeszédre és a fent említett, a jelen problémáit
bemutató stratégiára komoly figyelmet fordítani. A nemzetközi példák szerint, egy független
zöld adó bizottság hatékonyan képes menedzselni a kialakítás, bevezetés és folyamatos
fejlesztés kérdéseit. Hasonló kvázi-bizottság már ma is működik hazánkban az Országgyűlés
Környezetvédelmi Bizottságának elnöke által vezetett munkacsoport formájában. Ez a
későbbiekben a hazai zöld adó bizottság előfutáraként is szóba jöhet. A zöld adó bizottság
(amely nem parlamenti bizottságként, hanem inkább a Magyar Energiahivatalhoz hasonló
státusban működhetne) szakmai tanácsadó szervként végezné a tervezet előkészítését és az
egyeztetésekhez kacsolódó egyes feladatokat. A közigazgatási egyeztetés természetesen a fent
említett minisztériumok feladata.

Az alábbiakban bemutatott 71. táblázat foglalja össze az OECD által ajánlott politikai döntési
folyamatot és az ahhoz szorosan kapcsolódó értékelési mechanizmust.

71. táblázat A politikai döntéshozás és értékelési folyamatának összekapcsolása
Ütem Politikai folyamat

1 A környezetvédelmi probléma azonosítása
és pontos meghatározása

2 A politikai beavatkozás szükségességének
megvitatása a társadalom széles rétegeit
bevonva és a célok kijelölése

Kap-
cso-
lat

Ütem Értékelési folyamat

3 A hatékony és hatásos eszközök
lehetőségek áttekintése, illetve kialakítása
(politikai eszközök vagy eszközök
keveréke)

→
←

1 Az eszközök és az intézményi háttér
leírása, a releváns külső és belső tényezők
azonosítása (alapkutatás)

4 A kiválasztott eszköz további finomítása,
megvitatása és a helyzethez igazítása

→ 2 Az értékelés kritériumainak meghatározása

3 Az értékelő modell megalkotása és az
összegyűjtendő adatok listájának felállítása

5 Az eszköz(ök keverékének) bevezetése, az
ellenőrzés és kikényszerítés módszereinek
megteremtése

→ 4 Folyamatos adatgyűjtés és a hatást
gyakorló tényezők körének felülvizsgálata
és ex post értékelés

5 Az értékelő modell, az értékelés
tényezőinek és az adatok szükség szerinti
kiigazítása

6 Az eszköz(ök keverékének) lehetséges
módosítása értékelés után

← 6 Következtetések, ajánlások és visszajelzés
a politikai döntéshozási folyamat részére

Forrás: EEA (1996), 32. o., módosítva

Az alábbiakban hasonló logika szerint, a hazai viszonyokat figyelembe véve vázoljuk egy
lehetséges ökológiai adóreform bevezetésének lépéseit. Az értékelés, a táblázatban jobb
oldalon látható fázisaival ezúttal nem foglalkozunk. Az egyszerűség kedvéért nem mutatjuk
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be részletesen az államigazgatási eljárás összes lépését részletesen, csak az érdemben
lényegeseket. A konkrét lépések időpontját az alábbi táblázatban nem jelezzük, csak becsült
időigényét. A konkrét ütemezésről akkor célszerű gondolkodni, ha valóban jelentős politikai
elkötelezettség mutatkozik a bevezetés mellett, azaz az implementációnak reális esélye van.
Ezt 2002 előtt nem tartjuk valószínűnek. Az alább közölt „forgatókönyv” egyes lépései
egymásra épülnek, a következő lépés megtételét mindig feltételezi az előző sikeres
végrehajtása.

72. táblázat Egy lehetséges ökológiai adóreform forgatókönyve
Feladat/döntés Koordinátor/felelős Érintett intézmények Időigény

KöM-ön belüli, miniszteri szintű
döntés az ökológiai adóreform
szükségességéről és a bevezetése
érdekében teendőkről

Környezetvédelmi miniszter A döntéstervezetet a korábbi
szakmai anyagok alapján
előkészítő Közgazdasági és
Költségvetési Főosztály (KKF)

2 hónap

Szakmai, döntéstámogató anyag
előkészítése az ökológiai adóreform
koncepciójához

KöM, közigazgatási államtitkár KGI vagy külső kutató cégek 6 hónap

Az ökológiai adóreform által
megcélzott problémák tudatosítása,
kommunikációja

KöM, informatikáért felelős
helyettes államtitkár,
Közönségszolgálati Iroda (KöSzI)
Miniszterelnöki Hivatal (MEH)

Sajtó,
kommunikációs cégek

folyamatosan
történik

Zöld adó bizottság (ZAB) létrehozása1
– a szakmai koordinációt a bizottság
hivatalosan átveszi a KöM-től

KöM, KKF
PM Önkormányzati és
Területfejlesztési Főosztály
(ÖTFF)

központi költségvetés 3 hónap

Az ökológiai adóreform
indokoltságát, alternatíváit bemutató
koncepció előkészítése

ZAB KöM, KKF
PM, ÖTFF,
kutató műhelyek, cégek

4 hónap

A fenti koncepció közigazgatási
egyeztetése

KöM–PM
ZAB

Kormányszervek, jelentősebb
bejegyzett érdekképviseletek

2 hónap

Kormánydöntés az ökológiai
adóreform megvalósításának
szükségességéről

KöM Kormány 1 hónap

Az adóreform koncepciójának
publikációja, társadalmi vitájának
előkészítése, lefolytatása

ZAB KöM,
PM,
MEH
érdekképviseletek,
kommunikációs cégek

3 hónap

Egyeztetés megkezdése az
érdekképviseletekkel2

ZAB, KöM gazdálkodók meghatározott köre
érdekképviseletek,
kommunikációs cégek

3 hónap

Az egyeztetések tapasztalatainak
összefoglalása

ZAB 1 hónap

A tapasztalatokat összefoglaló anyag
és a korábbi szakmai alapozó anyagok
segítségével az adóreform
koncepciójának véglegesítése

KöM, KKF
PM, ÖTFF
ZAB

1 hónap

Társadalmi egyeztetés a koncepcióról ZAB KöM,
PM,
MEH
érdekképviseletek,
kommunikációs cégek

1 hónap

A koncepció átdolgozása ZAB KöM, KKF
PM, ÖTFF

1 hónap

Kormánydöntés a koncepcióról KöM–PM Kormányszervek 1 hónap
A törvényjavaslat elkészítése KöM–PM

ZAB
kutató cégek (?) 2 hónap

Társadalmi egyeztetés a
törvényjavaslatról

ZAB KöM,
PM,
MEH
érdekképviseletek,
kommunikációs cégek

1 hónap

A törvényjavaslat átdolgozása ZAB KöM, KKF 1 hónap
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Feladat/döntés Koordinátor/felelős Érintett intézmények Időigény
PM, ÖTFF

A törvényjavaslat közigazgatási
egyeztetése

KöM–PM
ZAB

Kormányszervek, jelentősebb
bejegyzett érdekképviseletek

2 hónap

A törvényjavaslat Kormány általi
elfogadása

KöM–PM Kormányszervek 1 hónap

A törvényt elfogadja az Országgyűlés környezetvédelmi miniszter Országgyűlés 1 hónap
A működő rendszer hatásait
folyamatosan figyelemmel kell kísérni,
2-3 évente érdemes korrekciókat
végrehajtani

ZAB,
KöM–PM

a fentiekben említett
intézmények, attól függően,
hogy mennyire alapos a
módosítások egyeztetésének
folyamata

folyamatosan
történik

1 A Bizottság felállítását a központi költségvetés finanszírozza. Szakmai szempontból szoros együttműködést folytat a PM-mel
és a KöM-mel.
2 Az egyeztetés során jó szolgálatot tehet egy a brit példához hasonló kérdőíves felmérés a legjelentősebb cégek és
érdekképviseletek bevonásával.

4.3 Az ökológiai adóreform politikai vonatkozásainak összegzése

Az ökológiai adóreform bevezetésekor számos politikai akadállyal kell szembenézni, amelyek
közül nem egy csak igen nehezen vagy egyáltalán nem leküzdhető. Ennek ellenére azonban a
környezeti és pénzügypolitikák integrációjának eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy az
adóreformok megvalósításával kapcsolatos problémák nagy része kezelhető.

A fentiekben áttekintett elméleti és gyakorlati elemzések alapján, a sikeres implementáció
érdekében a következőkre kell különös figyelmet fordítani az adórendszer környezeti
szempontokat is figyelembe vevő felülvizsgálatakor.

Általánosságban
•   A bevezetendő adók helyes kialakítása, azaz megfelelően kell meghatározni

– az adó alapját és jellegét (pl. input- vagy output-adó-e a célszerűbb stb.),
– az adó mértékét (a pigou-i mérték vagy a második, harmadik legjobb megoldás

kiválasztása); illetve
– a bevezetett új rendszereknek viszonylag egyszerűnek kell lennie (kompromisszumra van

szükség az összetett környezeti hatások figyelembevétele és az adminisztratív
hatékonyság követelménye között).

•  A zöld adóreformok megvalósítása, azaz
– a meglévő adók környezeti és pénzügyi szempontból is hatékony átstrukturálása,
– új ökoadók bevezetése és
– a meglévő torzító hatású egyéb támogatások és adók megszüntetése vagy átstrukturálása
tekinthető a környezeti és pénzügyi politika leghatékonyabb integrációjának.
A zöld adóreformokat a környezetre gyakorolt pozitív hatás érdekében egyéb
megoldásokkal is ki lehet egészíteni, pl.
– az energiahatékonysági, környezetvédelmi intézkedéseket végrehajtó adóalanyoknak

kedvezményeket lehet juttatni vagy
– alkalmazhatók önkéntes megállapodások is.
Az adóbevételek felhasználhatók
– más (a tőkét vagy munkát terhelő) adók csökkentésére (visszaforgatás) vagy
– a környezetvédelem finanszírozására (címkézés).
A bevezetett zöld adók (vagy korábbi adók megnövelt mértékének) versenyképességi /
elosztási hatásai enyhíthetők
– kompenzációval,
– kedvezmények, mentesség adásával,
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– vámokkal.
– hatékony nemzetközi koordinációval, az adórendszerek összhangba hozásával, különös

tekintettel a szabadkereskedelmet szabályozó intézményekre (pl. WTO, EU).

Az ökológiai adóreform esetleges hazai megvalósítását illetően
•  A zöld adóreform eszköz lehet arra, hogy az állam az ország hosszú távú, szociális és

ökológiai szempontból is tartamos (azaz nem csupán a gazdasági növekedést és
pénzügyi stabilitást biztosító) fejlődéséhez szükséges megfontolásokat érzékeltesse a
gazdaság szereplőivel.

•  Az ökológiai adóreform összekapcsolódhat a mai, hosszú távon nem fenntartható
gazdasági rendszer alapjainak újragondolásával; azonban végrehajtható az alapvető
problémák felvetése nélkül, a gazdasági működés kisebb korrekciójaként is. Az eddig
megvalósított adóreformok az OECD országaiban, ez utóbbi kategóriába tartoznak.

•  Magyarországnak, átmeneti gazdaság lévén jó lehetősége van arra, hogy a nyugati
országokban alkalmazott (ugyan rövid távon eredményesnek tűnő, hosszú távon azonban
nem működőképes) gazdasági modellektől eltérő fejlődési pályát valósítson meg. Ennek
megvalósításában jó eszköz lehet egy zöld adóreform, azonban szorosan össze kellene
kapcsolódnia a teljes gazdasági szerkezet újragondolásával. Ebben az értelmezésben a
reform nem csak szorosan vett környezetvédelmi, de a gazdasági fejlődés egyéb
vonatkozásait illető célokat (pl. kis- és középvállalkozások kiterjedtebb preferálása) is
kitűzhet, tekintve hogy a környezetszennyezés mai mértéke nem egyszerűen az
alkalmazott technológiák elégtelenségének, hanem a gazdasági struktúra mélyebb
összefüggéseinek a következménye.

•  A tartamos fejlődés céljairól és eszközeiről: Magyarország jövőjéről széleskörű
társadalmi diskurzust kellene folytatni.

•  Az ökológiai adóreform megvalósításának Magyarországon jelen választási ciklusban
gyakorlatilag nincs esélye. Középtávon is inkább az OECD egyes országaiban
megvalósított lépésekhez hasonlók képzelhetők el, radikálisabb szerkezetátalakítások
nélkül.

•  A környezet- és pénzügyi politika integrálásában rejlő lehetőségeket azonban
érdemes kihasználni, így egy kisebb iránykorrekciót jelentő adóreformnak is komoly
hasznai lehetnek.

A nemzetközi példák és a hazai helyzet elemzése alapján elmondható: az ökológiai adóreform
politikai kivitelezhetőségének feltétele a környezetvédelmi és pénzügyi tárcák szoros
együttműködése a tervezet előkészítése során. Bár utóbbi nemigen jellemző a hazai
gyakorlatban, a zöld adóreform megvalósítása rövid távú előnyökkel járhat az államháztartás
számára (pl. egy energiára kivetett termékadó sokszor egyszerűbben és olcsóbban behajtható,
mint más adófajták) is és a gazdaságpolitikai (pl. foglalkoztatáspolitikai, innováció
ösztönzésére irányuló) célkitűzések elérésében is.

Az adóreform-javaslatok előkészítése során, a bevezethetőség érdekében érdemes mind a
környezetvédelmi, mind a pénzügyi követelményeket és egyéb politikai kritériumokat is
szem előtt kell tartani. A legfontosabb elvi követelményeket a megvalósítandó adórendszerrel
szemben fent összegeztük. A hazai lehetőségeket tekintve a gyakorlati megvalósítás során
különös jelentősége van a következőknek:
•  A megvalósításnak fokozatosan kell történnie.
•  Az adóreform következtében az összes elvonások szintje nem növekedhet, tehát

bevételsemleges megvalósítás szükséges.
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•  Annak érdekében, hogy az adók ösztönző hatása megfelelően működjön, különös gondot
kell arra fordítani, hogy rendelkezésre álljanak a környezetkímélő alternatívák.

•  A bevezetést megelőzően, még a rendszer fő vonalainak kialakítása előtt meg kell kezdeni
az intenzív társadalmi párbeszédet: először is tudatosítani azokat a veszélyeket és
megfontolásokat, amely az adóreform megvalósítását indokolják (annak érdekében, hogy
az új adófajták valóban működőképes eszközök lehessenek a kitűzött célok érdekében,
szükséges, hogy az adófizetőkben ne csak a pénzügyi terhek, de az elérendő környezeti
hasznok is tudatosuljanak).

•  Biztosítani kell, hogy a párbeszéd az adót kialakítók és az érdekképviseletek között
érdemi legyen, de ne adjon lehetőséget arra, hogy bizonyos lobbik érdekeiknek
megfelelően szabadon formálhassák a tervezetet, akár annak eredeti céljaival ellentétes
módon is.

•  Az adminisztratív hatékonyság érdekében ügyelni kell arra, hogy az alkalmazott adók
könnyen behajthatók, viszonylag egyszerűek legyenek, adócsalásra lehetőleg ne
adjanak nagy lehetőséget.

•  Az előkészítés során pontosan fel kell deríteni az egyes, meghatározó jelentőségű
programok – Széchenyi-terv, Nemzeti Fejlesztési Terv, Herman Ottó Terv,
környezetbarát közlekedés kialakítandó koncepciója, Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi
Program, Országos Hulladékgazdálkodási Terv, energiapolitika, bányabezárási program,
hogy csak a legfontosabbakat említsük – és az ökológiai adóreform koncepció
kapcsolódási pontjait, ezeket össze kell hangolni.

•  A koncepció konkrét kialakítása során figyelembe kell venni az EU és a WTO
biztosította, meglehetősen szűk kereteket is a külgazdasági vonatkozásokat és a
nemzetközi cégek működését tekintve.

•  Célszerű, ha a Környezetvédelmi Minisztérium vállalja a kezdeményező szerepet,
tekintve hogy a pénzügyi kormányzatnál egyelőre nem keresik komolyan a pénzügyi és
környezetvédelmi politika integrálásának lehetőségeit.

•  A KöM legfőbb szerepe az ökológiai adóreform során a kezdeményezés és a
környezetvédelmi érdekek képviselete a közigazgatási előkészítési folyamatban.
Elfogadásra esélyes tervezet akkor készülhet és juthat el az Országgyűlés elé, ha sikerül a
PM (illetve a GM és más jelentős tárcák) számára is elfogadhatóvá tenni azt, illetve
elismertetni a megoldás ésszerűségét.

•  Nagymértékben növelhetné az implementáció sikerét, ha vagy a PM lenne az előterjesztő
vagy társelőterjesztő a KöM mellett.

•  Az igazgatási szervek túlterheltségét figyelembe véve a bevezetés során a szakmai
koordinációt célszerű egy független zöld adó bizottságra bízni. A bizottság (amely nem
parlamenti bizottságként, hanem inkább a Magyar Energiahivatalhoz hasonló státusban
működhetne) szakmai tanácsadó szervként végezné a tervezet előkészítését és az
egyeztetésekhez kacsolódó egyes feladatokat. A közigazgatási egyeztetés a fent említett
minisztériumok feladata lenne.
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5 A KÖRNYEZETI ADÓKKAL TÖRTÉNŐ SZABÁLYOZÁS TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEI

Tranzakciós költségen hagyományos értelemben az áruk és szolgáltatások kereskedelmében
az áron felül felmerülő költségeket értjük (Pearce, 1993).  A tranzakciós költség fogalmát
ugyanakkor ki lehet terjeszteni az állami szabályozásra is, ez esetben a szabályozás
megvalósulása érdekében az érintetteknél jelentkező költségek is idetartoznak.  Fontos
megjegyezni, hogy a szabályozás megvalósulása nem egyenlő annak betartásával.
Környezetvédelmi szabályozás esetén a szabályozó hatóságnál lényegében csak tranzakciós
költségek jelentkeznek, míg az érintett (potenciális) szennyezőknél el kell különíteni a
szabályozás kikényszerítette közvetlen költségeket (pl. szennyezés-csökkentés költsége,
befizetett adó, bírság, a vásárolt szennyezési jog ára) a tranzakciós költségektől (pl. a jelentési
kötelezettségek teljesítésének és a szennyezések mérésének költsége).

A környezetvédelmi szabályozáshoz kapcsolódó tranzakciós költségek igen sokszínűek
lehetnek.  A tranzakciós költségek nagy része, egyes szabályozások esetén zöme, az államnál
jelentkezik.  A szabályozás előkészítése komoly jogi, gazdasági, műszaki szakértelem
igénybevételét teszi szükségessé, előtanulmányok és hatásvizsgálatok készülnek, tárcaközi és
időnként nemzetközi egyeztetések zajlanak, törvény esetén az Országgyűlés elé kell
terjeszteni a szabályozási javaslatot.  Gyakran szükséges az ágazatok, önkormányzatok,
szakmai szervezetek és a civil szféra véleményének kikérése és figyelembevétele. A
szabályozást általában rendeletek, szabványok, technológiai és ügyviteli előírások egészítik
ki, ezek elkészítése szintén költséges lehet.  A szabályozás bevezetése során esetleg
információval és technikai segítséggel kell ellátni az érintetteket és, bár ez ma még
Magyarország ritkán történik, hasznos lehet az új szabályozás bevezetésének marketing
eszközökkel történő támogatása a gördülékeny indulás és széleskörű társadalmi, szakmai
támogatottság érdekében.  A bevezetést követően folyamatosan jelentkeznek az
engedélyezéssel, ellenőrzéssel, nyilvántartással, jelentéskészítéssel, az adók, díjak, bírságok
beszedésével, az érintettek jogorvoslatával, szabványok készítésével, a jogszabály
felülvizsgálatával kapcsolatos hatósági költségek.

A szennyezőknél is többféle tranzakciós költség lehet jelen.  Bár a hagyományos definíció
szerint az áru (pl. a szennyezés-csökkentő berendezés) beszerzésének szállítási,
kommunikációs, szerződés-kötési, biztosítási stb. költségei egyértelműen tranzakciós
költségnek minősülnek, a szabályozás szempontjából ezeket a költségelemeket inkább az áru
ára részének is lehet tekinteni. Tranzakciós költség ellenben a lobbizásnak, a szabályozás
megértésének, a szabályozásra adandó válasz kidolgozásának, az engedélyek beszerzésének, a
jelentési kötelezettségek teljesítésének, a szennyezés mérésének, az emissziós jogokkal
történő kereskedésnek, s bármilyen más olyan tevékenységnek a költsége, ami a szabályozás
miatt, ám nem közvetlenül a szennyezéshez kapcsolódóan merül fel.

A szabályozás szempontjából tranzakciós költségnek minősül még az egyéb érintett csoportok
szabályozással kapcsolatos költsége is.  Itt elsősorban a civil szervezetek és szakmai
szövetségek lobbi-tevékenységére kell gondolni.

A következő táblázatban bemutatjuk, hogy különféle szabályozó-eszközök esetében a főbb
tranzakciós költség kategóriák milyen teherként jelentkeznek.
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73. táblázat Környezeti szabályozó-eszközök tranzakciós költségei ötfokozatú skálán
(1=minimális, 5=maximális)

Állam Szennyező
Szabályozó-eszköz A szabályozás

elkészítése
Folyamatos
költségek

Folyamatos
költségek

Utasítás és ellenőrzés 4-5 2 2
Energia-adó 2-3 1-2 1-2
Karbon-adó 2-3 2 2
Egyéb emissziós adók 3-4 3-5 3-4
Hulladék-lerakó adó 2-3 2-3 2-3
Szennyezési jogok kereskedelme 4-5 4-5 3-5
Termékdíj, termékadó 2-4 2-4 2-4
Önkéntes megállapodások 1-3 1-2 1-3
Kötelező felelősségbiztosítás 3-4 2-4 2-4
Állami támogatások 2-5 2-4 3-4

Az 73. táblázatban foglaltaktól eltérő költség-szintek is jellemezhetik az egyes eszközöket,
hiszen egy-egy szabályozás-típuson belül is sokféle megoldási lehetőség kínálkozik, pl. a
megadóztatott szennyező-anyagok fajtáitól vagy a szabályozás hatálya alá eső vállalkozások
számától függően.159  Rendszerint helytálló az a megállapítás, hogy a közgazdasági
értelemben hatékonyabb (pl. az adót a szennyezéshez pontosan kapcsolni képes) szabályozás
adminisztratívan drágább, hiszen bonyolultabb vagy pontosabb/sűrűbb mérést igényel
(O’Riordan 1997).  A magas tranzakciós költséggel járó szabályozás gyakran, de nem mindig
hatékonyabb az olcsóbb szabályozásnál.   Ahogy a szabályozás hatálya alá tartozó szennyezők
körét a nagyok felől a kisebbek felé bővítik, úgy nőnek hatványozottan a tranzakciós
költségek, a szabályozott szennyezés mennyisége már lassabban nő, mint a hozzá kapcsolódó
tranzakciós költségek.  Amennyiben a tranzakciós költségek aránytalanul magasak kis
szennyezők esetén, esetleg érdemes valamilyen könnyen mérhető és a szennyezésekkel
viszonylag jól korreláló adóalapot használni az emissziók helyett (pl. vízfogyasztás a mért
szennyvíz emissziók helyett vagy szénfogyasztás és kéntartalom az SO2 adó helyett).

A technikai fejlődéssel párhuzamosan hosszabb távon csökkennek a tranzakciós költségek,
részben az informatika előretörésének, részben pedig a műszerek fejlődésének köszönhetően.
O’Riordan (1997) szerint egyre többféle emissziót lehet olcsón mérni, így stagnáló
tranzakciós költségek mellett egyre szofisztikáltabb (és hatékonyabb) szabályozást lehet
bevezetni.  A környezeti adók beszedésének költségét a hatóságok úgy is csökkenthetik, ha
már működő adóbeszedési csatornákat vesznek igénybe.  A termékdíjakat Magyarországon
eleinte a KKA szedte be, később ezt a feladatot az APEH vette át.  Nem tudjuk biztosan, hogy
az APEH kiépített rendszere révén olcsóbban képes-e behajtani a termékdíjakat, de gyanítjuk,
hogy igen.  További költség-csökkenést eredményezhet a szennyezők számára az egyszerű,
átlátható, egyértelmű eljárási rend, valamint a hatékony és gyors ügyintézés az
engedélyeztetés és monitoring során.  Sajnos a szennyezők tranzakciós költségeinek
csökkentése gyakran a hatósági költségek emelkedésével jár együtt, s ez az ellenérdekeltség
nehezen feloldható.

                                                
159 Az IPPC szabályozás hazai bevezetése kapcsán felmerült két lehetőség: 1. kötelező technológia előírása 2. egy ideálisnak
tekintett technológián alapuló emissziós szint előírása.  Az első esetben magas kezdeti, de alacsonyabb folyamatos
tranzakciós költséggel kell számolni, a második esetben pedig éppen a működési költségek a magasabbak a gyakori mérések
miatt.
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Nehéz a tranzakciós költségek szokásos nagyságára becslést adni.  A tranzakciós költségek a
szabályozás típusától függően széles sávban szóródnak, amint azt az előző, 73. táblázat
alapján is gyanítani lehet.  A nagyságrendek érzékeltetéseképpen az 74. táblázatban
összefoglaljuk három hazai tanulmány különféle szabályozóeszközökhöz kapcsolódó adatait.
Az IPPC folyamatosan jelentkező operatív jellegű adminisztratív költségei kiemelkedően
magasak, aminek oka a telephelyszintű, utasítás és ellenőrzés típusú szabályozásban rejlik.  A
környezetterhelési díj esetében a magas folyamatos költségek mellett ugyancsak tetemes
egyszeri, beruházási költségek vannak jelen, ráadásul a ktd-re vonatkozó költségek nem
tartalmazzák a szennyezők tranzakciós költségeit (szemben a termékdíjas és az IPPC
szabályozással), ezért a táblázatban szereplő, ktd-hez kapcsolódó összes tranzakciós költség
jelentős alulbecslés.

74. táblázat Egyes szabályozóeszközök tranzakciós költségeinek becslése (millió Ft,
1999-es folyó áron)

TERMÉKDÍJAK
Forrás: Burger Ferenc, Kucserák Katalin, Rabóczki Laura, Szabó Sándor: A környezetvédelmi
termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI
törvény és végrehajtási rendeleteinek hatásvizsgálata.  External Kft. Készült a
Környezetvédelmi Minisztérium részére. 2000
Beruházási
(millió Ft, egyszeri)

700

Üzemelési
(millió Ft/év)

600-650

AZ IPPC DIREKTÍVA HAZAI BEVEZETÉSE
Forrás: Tóth Gergely, Csizmazia Lea, Kis András és Várnai Mónika: Az IPPC magyarországi
bevezetéséből eredő költségek és hasznok. Készült a Környezetvédelmi Minisztérium részére.
1999
Beruházási
(millió Ft, egyszeri)

140-1000

Üzemelési
(millió Ft/év)

2000-5000

KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ
Forrás: Rákosi Judit, Hartwig Lászlóné, Horváth János, Marossy Zoltán: A víz- és talajterhelési
díjak bevezetésének várható gazdasági, társadalmi, környezeti hatásai. Készült a
Környezetvédelmi Minisztérium részére. ÖKO Rt, 1999.

Környezetvédelmi közigazgatás
Díjfajták/
Költségfajták

LTD VTD TTD
Önkormány-

zatok Összesen

Beruházási
(millió Ft, egyszeri)

910 410 280 1200 2800

Üzemelési
(millió Ft/év)

370 200 130 1800 2500
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6 ÖSSZEFOGLALÁS

A következőkben tematikusan összefoglaljuk dolgozatunk főbb megállapításait és javaslatait.

A magyar adórendszer környezeti szempontú felülvizsgálata
Az idők során az egyes bevételfajták szerepe a társadalmi-gazdasági viszonyok és a
közfelfogás változása nyomán változott, mint ahogy változott az államháztartás
szerepvállalása is. Magyarországon 12-éve működik a fejlett piacgazdasági országokhoz
hasonló adórendszer. Az 1988-as adóreform jelentősen átalakította az addigi rendszert. Az
adórendszer sorozatos átalakításának eredményeként csökkent a termeléshez kötődő adózás és
növekedett a fogyasztáshoz kapcsolódó adók aránya, illetve a vállalati adóterhek jelentős
része átcsoportosult a lakosság felé. A jelenlegi magyar adórendszer hasonlatos a nyugat-
európai és OECD országok rendszeréhez. Az Európai Unióhoz való csatlakozás megkívánja
az adózás terén is harmonizációt. Az adók elsősorban a kiadások fedezését szolgálják, de az
adózás felhasználható más, társadalmi gazdasági célok előmozdítására is, így a
környezetvédelem vagy éppen a társadalmi egyenlőség elősegítésére. Szerepe van az
államháztartási célok szolgálatában, és a gazdasági szférában az allokáció befolyásolásában.

A kormányzati kiadásokat hatékonyabb úgy finanszírozni, hogy a környezeti szempontból
rossz terméket, szolgáltatást, tevékenységet adóztatják és nem a gazdasági jót (foglalkoztatás,
beruházás). Az árkorrigáló (környezeti) és a gazdasági torzításokból eredő (gazdasági) haszon
együtt jelentheti a környezetvédelmi adók kettős hasznát (negatív költségű környezetpolitika).
A jövő feladata még egy környezeti szempontból kedvezőbb adóstruktúra létrehozása és az
élőmunka terheinek csökkentése. A zöldadók jelentősége folyamatosan nőtt az OECD
országok többségében, és a környezeti adókból származó bevételek 1997-ben maximum a
GDP 5%-át, míg az összes adóbevételnek a 14%-át tették ki.

A Magyarországi „nagy” adóreformoknál zöld szempontok nem érvényesültek. Azonban a
jelenlegi adórendszerben is fellelhetőek olyan elemek, amelyeknek pozitív környezeti hatásai
vannak, és amelyek fennmaradása továbbra is szükséges. Fontosak azért is, mert
hozzájárulhatnak a zöld adóreform könnyebb megvalósulásához (pl. fogyasztás differenciált
adóztatása, termékdíjrendszer, járulékrendszer, közúti közlekedés adóztatása stb.).

Az EU és a szabadpiacot védő nemzetközi szervezetek korlátozzák a nyújtható
adókedvezmények mértékét és módját. Az EU az adózási rendszer összehangolását is fontos
kérdésnek tartja, ezzel segítve a szabad kereskedelmet. Az adó- és támogatási rendszer
átalakítása során tehát figyelembe kell venni az EU elvárásokat ezen a téren.  Az Európa Unió
is megengedi azonban az adócsökkentéssel elérni kívánt általános gazdaságpolitikai
intézkedések: “horizontális tevékenységek: K+F, környezetvédelem, képzés, foglalkoztatás
adóköltségeinek csökkentését.

Az egyén környezetvédelme érdekében megvalósított környezetvédelmi beruházásait,
kezdeményezéseit (távhőhálózat felújítás, csatornázás) személyi jövedelemadó
kedvezményekkel kellene jutalmazni. Ugyancsak jutalmazni kellene az alternatív, megújuló
energiaforrásokat használó háztartásokat is.

Lehetőséget kell teremteni a társasági adónál a környezetvédelem érdekében az adórátát és
adóalapot érintő kedvezmények biztosítására (környezetbarát termék értékesítés ne növelje az
adóalapot, kedvező értékcsökkenési szabályok környezetvédelemi eszközök esetén stb.).
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Különösen a kis- és középvállakozók környezetvédelmi beruházásait kellene
adókedvezményekkel támogatni.

Jelenleg Magyarországon kétkulcsos ÁFA rendszer működik (12%-os kedvezményes és 25%-
os normál kulcs) illetve a termékek és szolgáltatások egy meghatározott köre mentes az ÁFA
fizetési kötelezettség alól. Az ÁFA rendszer átalakítása során különbséget kell tenni
környezeti szempontból „rossz” illetve „jó” termékek között. A „jó” termékek a normál
adókulcsnál kedvezőbb adóztatása kedvezően befolyásolná a fogyasztás szerkezetét. A
kedvezményes körbe tartozó termékek szolgáltatások körének meghatározása során a jövõben
nagyobb figyelmet kellene fordítani tehát a környezetvédelmi szempontoknak. A
leghelyesebb az lenne, ha az a termék kaphatna kedvezményt, amelyik környezetre gyakorolt
terhelése a termék egész életciklusára tekintettel alacsony.

Javasoljuk a  földvédelmi járulék megemelését rét, legelő és lápterületek esetén. A jelenlegi
rendszer ugyanis ezen területek kivonása esetén nagyon alacsony fizetési kötelezettséget szab,
pedig a felsorolt területek természet és élőhely-védelmi szempontból fontosak. A földvédelmi
járulékrendszer teljes átalakítására lenne szükség, hogy ne csupán a mezőgazdasági szemlélet
érvényesüljön a díjak megállapítása során, hanem a természetvédelem szempontjai is. Jóval
nagyobb járulékot kelljen fizetni a területek más célú hasznosítása (tehát a nem legelő, rét stb.
célú hasznosítás, pl. logisztikai központ építése stb.) esetében, mivel ez a társadalomtól
erőforrásokat von el, és ne csak a termőföld kivonását büntessék. Fontos lenne tehát a
jogszabályban előírt, a terület típusok miatti aránytalanságok megszüntetése és a járulék
megemelése.

Indokolt lenne a reklám adóztatása, hiszen egyrészt egy fogyasztásösztönző tevékenységről
van szó, másrészt mert növekvő és biztos bevételi forrása lehetne a költségvetésnek. A
jelenlegi kulturális járulékrendszer nem teljesíti ezt, tehát vagy ennek átalakítása vagy új adó
létrehozása indokolt.

A környezetvédelmi érdek érvényesítése a nemzetközi kereskedelem terén, bár a GATT,
WTO és EU irányelvei és szabályozása miatt bizonyos esetekben csak korlátozott mértékben,
de lehetséges. Az ilyen lehetőségek minél jobb kihasználása szükséges, egyrészt az évente
meghatározásra kerülő vámkönnyítések terén, másrészt egyéb eszközök nyújtotta lehetőségek
kihasználásával is.

Igénybevételi járulékok
A bányajáradék mértéke a nemzetközi szintnek megfelelően van meghatározva. A
bányajáradék mértékét elvileg úgy kellene meghatározni, hogy a közgazdasági elmélet által
meghatározott  lehetőségköltségnek megfelelő mértékű legyen, ösztönözze a gazdálkodókat
arra, hogy figyelembe vegyék egy erőforrás elhasználásának társadalmi költségeit. Ehelyett
egyszerűbb gyakorlati megfontolások alapján kiindulni. A bányajáradékból származó
befizetések fedezik többek között az olyan bányaterületek rekultivációját, ahol a
bányavállalkozó jogutód nélkül megszűnt. A közérdek miatt, pl. környezeti vagy régészeti
érdek miatt zárttá nyilvánított területeken az állam korábban koncessziós pályázatot írt ki.
Ezeken a területeken az állam előzőleg elvégezte a megfelelő vizsgálatokat, hogy biztosítva
legyen, hogy a közérdeket nem sértő módon legyen folytatható a bányászati tevékenység
ezeken a területeken. Ahelyett, hogy az ilyen vizsgálatokra szánt összeget kihagyják a
költségvetésből, vélhetően mert nem jutott rá pénz, a bányajáradék emelésére lenne szükség.
Különösen a szénbányászat esetében alacsony a bányajáradék mértéke, csupán 2%. Ez
lehetővé teszi azt, hogy papíron a szénbányászat bizonyos esetekben kevésbé tűnjön
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veszteségesnek, ugyanakkor a veszteségek így is jelentkeznek, a szükséges vizsgálatok
elmaradása miatt keletkező károk formájában.

A geotermikus energiára kivetett bányajáradék jelenleg nem jó irányú árjelzést ad, annak
csökkentését, vagy megszüntetését javasoljuk. A hazánkban kitermelt geotermikus energia
meg sem közelíti a kitermelhető mennyiséget, másrészt ennek az energiaforrásnak a
kimerülése sem fenyeget a visszasajtolási szabályozás miatt, így további mennyiség
kitermelésének lehetőségköltsége nincs. Ennek az energiaforrásnak a nagyobb kihasználtsága
amúgy is kívánatos lenne, mivel országunk adottságai ilyen szempontból kedvezőek.

A vízkészletjárulék inflációhoz való igazítása mindenképpen javasolt, annak ellenére, hogy
jelenleg az OECD átlag alatt van a vízkészletek használata. Emellett a víz igénybevételének
mértéke nem csak a vízhasználat mennyiségéhez kapcsolódik, hanem ahhoz is, hogy azt
használat közben milyen mértékben szennyezi el a használó. Ezért is indokolt egy vízadó
külön bevezetése.

A közlekedést érintő adók
A közlekedés- és környezetpolitika a közúti közlekedés adóztatásának alapvetően három
típusát különbözteti meg:

•  az úthasználathoz kapcsolódó adók és díjak,
•  a jármű tulajdonláshoz kapcsolódó adók,
•  az üzemanyag adói.

A közúti teher és személyszállítás adóztatása jelentős bevétel legtöbb ország számára, de nem
csak fiskális szempontból fontos eszköz, hanem lényeges például a közlekedés-, energia-, és
környezetpolitika szempontjából is.

Az egyes adótípusok eltérő környezeti hatásokat eredményezhetnek.  A gépjármű
tulajdonosok, sokkal érzékenyebben reagálnak a vételárváltozásra, mint az üzemeltetési
költségek változására, ezért a beszerzéshez kapcsolódó adók képesek befolyásolni az
autóhasználók preferenciáit az autóválasztásnál. Magyarországon a beszerzéshez kapcsolódó
fogyasztási adóban a megkülönböztetés a motor méret és a katalizátor és elektromos üzem
alapján történik. A motorméret azonban nem tükrözi egyértelműen az autó környezeti
terhelésének nagyságát. Hasznosabb lenne, ha az adó az üzemanyag-fogyasztáshoz, vagy a
járműtípus emissziójához lenne kötve.

Az útadók egyfajta hozzájárulásnak tekinthetők a közúti közlekedéshez kapcsolódó
környezetterhelés csökkentéséhez, az úthasználó okozta, a környezetre gyakorolt negatív
külső hatások kiegyenlítéséhez. Az útadók és útdíjak a közlekedéspolitikában a torlódások
csökkentésének is eszközei. Hazánkban még csak 3 útszakasz használata esetén kell díjat
fizetni (M1, M3, M5), a többi útvonalat az autó és teherforgalom ingyen használhatja. Ezek a
díjak (és nem adók!) azonban a beruházás megtérüléséhez és az üzemeltetéshez járulnak
hozzá (állami üzemeltetés esetén sokszor ezeket sem fedezve), környezeti szempontok nem
játszottak szerepet kialakításukkor.  Rövid távon el kellene érni, hogy az útdíjazási rendszer
minden fő tranzitútra kiterjedjen, és le kell csökkenteni a fizetés elkerülésének esélyét a
nehéz-tehergépjármű forgalom esetén. Az útdíjak megállapítása során figyelembe kellene
venni az egyes járműtípusok utakban okozott infrastrukturális kárainak nagyságát.  Az
útdíjazási rendszer torlódáscsökkentési eszközként még nem használatos, egyes zsúfolt belső
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városi területeken az eszköz szélesebb körű alkalmazása indokolt lenne (pl. elektronikus
útdíjazás révén).

A fizető parkolási rendszer is csak néhány nagyobb város központi részein működik,
szükséges lenne az eszköz gyakoribb használatára a tranzitútvonalak mentén és a városok
külső részein is, ügyelve azonban a differenciálásra, sőt a „park and ride” elősegítésére.

Az üzemanyagok adódifferenciálása elősegítheti a tisztább üzemanyag használatát. A közúti
áruszállítás támogatása miatt minden Nyugat-Európai országban a dízel adója alacsonyabb,
mint a benziné. Az üzemanyagok esetében alkalmazott eltérő adóráták nem tükrözik a dízel
okozta nagyobb környezeti terhelést. Az üzemanyagadóknak jelentõs közvetlen hatása van az
üzemanyag- és autó használatra. Rövidtávon a vezetõi viselkedés változásai, hosszú távon
pedig az optimális üzemanyag-felhasználású gépjármûvek vásárlása iránti növekvõ motiváció
egyaránt fontos szerepet játszik. A környezeti szempontból helyesebb adóstruktúra
kialakításához szükséges lenne a dízel adótartalmának növelése, és az egységesen alacsony
dízel adótartalom helyett bizonyos dízelhasználóknak könnyítéseket adni (mint pl. a
tömegközlekedés jövedéki adójának csökkentése vagy elengedése). Megfontolandó lenne a
személygépkocsi illetve a tömegközlekedési járművek - főleg autóbuszok - gázüzemének
további jövedékiadó csökkentése.

A támogatási rendszer egyes elemeinek felülvizsgálata
A támogatások szükségességének megítélése nagymértékben változott. A jóléti közgazdasági
megközelítés szerint az államnak szükséges lehet beavatkozni a gazdasági folyamatokba,
hogy teljesíteni tudja feladatait, de csak azokon a területeken, ahol „piaci kudarc” nem engedi
az optimális állapot „automatikus” elérését. Megjegyzendő, hogy tranzakciós költségek
nagysága, illetve a „kormányzati kudarc” lehetősége szűkíti a beavatkozásra érdemes
lehetőségeket. Az új gazdasági politikai környezetben az állam jövedelem-központosító
illetve újraelosztó szerepének csökkentése kitüntetett cél, biztosítani kell az áruk szabad
mozgását, a verseny létét. Ennek elősegítésére le kell építeni a támogatásokat, mert ezek
torzítják a versenyfeltételeket, bizonyos résztvevők számára előnyt, másoknak pedig hátrányt
jelentenek, nem alakul ki a piacon a hatékony allokáció. A támogatás környezeti szempontból
károsnak tekinthető, ha következtében:

csökken bármely környezeti elem (talaj felszíni víz, felszínalatti víz, levegő) minősége.
romlik az ökoszisztéma állapota.
csökken a biodiverzitás.
romlik az erőforrásokkal való gondos gazdálkodás.
gátolja a szennyezés megelőzés elvének érvényesülését.

Környezeti szempontból káros például, hogy 1995-ben a Nyugat Európai energia támogatások
legnagyobb részét a fosszilis energiahordozók kapták, a megújulók csak kisebb hányadban
részesültek.

A nemzetközi tömörülések, így a GATT és az EU, elvárják a tagországoktól, hogy
csökkentsék a vállalatoknak juttatott forrásokat, valamint az olyan terhek alóli mentesítést,
melyeket kivételezés nélkül a cégnek egyébként viselnie kellene. Számos probléma a piac
tökéletlensége miatt azonban nehezen lenne megoldható támogatások nélkül. Ezt az említett
szervezetek is elismerik és szigorú szabályok betartása mellett bizonyos esetekben (pl.
környezetvédelmi céllal) lehetővé teszik a támogatásokat.
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A támogatások leépítésére irányuló törekvés megfigyelhető minden szektorban, azonban az
agrárgazdaságban, az energiaiparban, a közlekedésben és a vízgazdálkodásban még mindig
magas a mértéke. Az energiaszektor támogatása a gazdaságfejlesztés előmozdításának egyik
eszköze, mert az energia minden iparág egyik inputja (termelési tényező). Az energia kritikus
szerepet játszik a mai társadalmakban, alapvető szükségleti cikk a háztarások számára is.
A szektor támogatásainak leépítése számos akadályba ütközik, de az energiapiac
liberalizációjának kiterjedése jelentős eredményeket ért el ezen a területen, sőt a közeljövőben
további jelentős előrelépés is várható, többek között az alább összefoglalt árszabályozással
kapcsolatban.

Hazánkban is a kormányzat az energiapolitikai célok elérésének érdekében számos közvetlen,
vagy közvetett, sok esetben rejtett támogatást nyújt az energiaszektor vállalatai számára.

A hatósági maximált áras termékek árszabályozása tartalmaz olyan költségelemeket,
elismer az érintett ágazat vállalatai számára olyan költségeket, amely nem ösztönöz a
hatékony működésre. A hosszú távú áramvásárlási szerződésekkel együtt biztosított a rossz,
hatékonytalan szenes erőművek számára is a fennmaradás. A hatósági szabályozás, bár
törekszik a keresztfinanszírozások leépítésére, nem tudja azt kiküszöbölni.

A távhő esetén árképzés és ármegállapítás számos problémát hordoz magában, a lakások
szigetelése és a távhőszolgáltató rendszer minősége rossz, nem biztosított a mérés szerinti
elszámolás. A távhő ára magas, ennek eredményeképp ott sincs rá fizetőképes kereslet, ahol
ennek a fűtési módnak a használata lenne környezeti szempontból is indokolt.

A termelőknek és fogyasztóknak nagy mértékű támogatást jelent a kormányok részéről
nyújtott adókedvezmények köre, amelyeket nehezebb azonosítani és számszerűsíteni, mint a
közvetlen összegszerű támogatásokat. 1995-1998-ig igénybevett társasági adókedvezmények
áttekintése után megállapítható, hogy nagy arányt képviselt a kőolaj-feldolgozás, vegyi
termékek gyártásának adókedvezménye, ugyanakkor csekélyebb társasági adókedvezményben
részesült a villamos energia, gáz-, hő-, és vízellátás, valamint a bányászat. A bányászatról,
valamint a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló törvényekben
meghatározott környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére az adóévben képzett céltartalék
képezhető, amely elem üdvözlendő. Az energiatermékek ÁFA kedvezményben is részesülnek,
ásványi tüzelőanyagok, a tűzifa, faszén, a villamos energia, gáz, hő- és vízellátás,
hőhasznosító napkollektor csökkentett kulcs alá esnek. Indokolt lenne a nem megújuló
termékek és szolgáltatások esetén a normál adóráta használata.  Liberalizált árampiacon az
áram differenciált adóztatására is lehetőség lesz aszerint, hogy az tiszta vagy szennyező
forrásból származik.

A tüzelő- és üzemanyagokat terhelő jövedéki adó megfizetése alól is kaphatók mentességek
és kedvezmények (pl. kerozin katonai légi, repülésre való felhasználása; tüzelőolaj, ha
távhőtermelésre használják, mezőgazdaságban használt gázolaj stb.). Környezetvédelmi
megfontolásból a tömegközlekedés támogatása érdekében hasznos lenne a
tömegközlekedésben felhasznált üzemanyag jövedéki adó mentessége.

Az állami támogatás egyik módja az állami kezességvállalás az állam kötelezettségvállalása
arra, hogy a kedvezményezett általi nem teljesítés esetén a felvett hitelt/kölcsönt kamataival
együtt visszafizeti. A költségvetési törvény lehetővé teszi a kőolaj-, földgáz- és
villamosenergia-importra a kezesség vállalást, bár nincs tudomásunk ennek odaítéléséről.
Előfordult már az is, hogy a szektor egyes vállalatai a beruházásaikhoz kaptak ilyen
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támogatást.  Ez a támogatási forma a vállalatok számára kamatköltséget takarít meg, de nem
költségmentes az állam számára, hiszen hosszútávon semmilyen tevékenység sem
kockázatmentes, így előbb-utóbb valamely hitelgarancia lehívásra fog kerülni.  Helyesebb
lenne, ha a szennyező tevékenységet folytató vállalatok piaci kamatokkal jutnának hitelhez, és
azt beépítenék az áraikba. Ugyanakkor nagyszabású, környezetvédelmi szempontból előnyös
projektek esetén nagyobb teret lehetne engedni e támogatási formának.

Az állam a tulajdonában lévő vállalatok esetén képes beavatkozni azok működésébe,
tulajdonosi támogatást nyújthat a vállalatainak. Az MVM Rt. esetében például már több
alkalommal előfordult a tőkejuttatás. A vállalkozások folyó támogatása keretében az iparban
az egyedi támogatások főként a bányabezárásokat (beleértve a bányakárt és a tájrendezést)
segítik elő. Bizonyos energetikai beruházások megvalósításához támogatás nyerhető a KAC,
GFC-ből.  Ezek környezeti szempontból hasznosak. Az elmúlt időszakban a földgázhálózat
fejlesztés valósult meg állami forrásból.  Amennyiben ez kivált szennyezőbb fosszilis
energiahordozókat, és nem nagyobb energiafogyasztásra inspirál, szintén hozzájárulhat a
levegőszennyező emissziók csökkenéséhez.

Az energiaszektor szabályozásának leépítésével, a liberalizációval együtt csökken a közvetlen
és közvetett támogatások mértéke. Várhatóan jobban átlátható rendszer jön létre, szektor
szereplői a tevékenységük teljes költségével szembesülnek, és nem kapnak támogatást a
hatósági árszabályozáson keresztül. A megfelelő környezetpolitika ugyanakkor
rákényszerítheti az energiatermelőket az externális költségeik beépítésére a piaci árba
(ökoadó). A jelenleg még versenyhátrányban lévő megújuló energiaforrásokra épülő
energiatermelés támogatásának fenntartására, új támogatási formák kidolgozására a
későbbiekben is szükség lesz. A jelenlegi körülmények között ugyanis az alternatív
energiatermelő technológiák még drágább privát költségek mellett tudnak energiát előállítani.

Termékdíjak
A termékdíjak 1995-ös bevezetése óta csökkent az érintett termékekhez kapcsolódó
környezetterhelés, mely kisebb részben a termékpiac változásának (környezetbarátabbá
alakulásának), nagyobb részben a bevételek felhasználásának köszönhető.  Hűtőgépek,
hűtőközegek esetén jelentős pozitív változásoknak lehettünk tanúi, a gumiabroncsok,
akkumulátorok és csomagolóeszközök környezetterhelése kisebb mértékben csökkent, az
üzemanyagok termékdíja nem okozott lényeges változásokat, az egyéb kőolajtermékek
termékdíjának hatásairól pedig egyelőre nem áll rendelkezésre információ.  Bár a termékdíjas
szabályozás előrelépést jelentett a korábbi állapotokhoz képest, hatásosságát tekintve
felmerültek kételyek.  A termékdíj által igénybe vett erőforrások alternatív felhasználásával
jelentősebb környezeti hasznokat is el lehetett volna érni.  A termékdíjas szabályozás
hatékonyságát csökkentette a segítségével létrehozott hulladék-begyűjtési és -kezelési
rendszer monopol struktúrája, a támogatási rendszer alacsony átláthatósága, a források
elosztásánál használt merev szabályok és a pályázatok összehasonlítását elősegítő mutatók
hiánya.  S végül, az EU csatlakozást követően gondot jelenthet a termékdíjas szabályozás
uniós konformitásának hiánya.

A termék-hulladék probléma hatékonyabb megoldása érdekében a következő javaslatokat
fogalmazzuk meg:
•  Csomagolóeszközök esetében, amennyiben a termékdíj marad a szabályozás eszköze,

megfontolandó a kezeléssel arányos mentesség lehetősége a jelenlegi kötelező kezelési
arányhoz kötődő mentesség helyett.
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•  Minden egyes termékdíj esetében meg kell vizsgálni, hogy valóban a termékdíj-e a
legmegfelelőbb eszköz a termékhez kapcsolódó probléma kezelésére.  Alternatív
eszközként bemutattuk a termékadót, a betétdíjat és az iparági önszabályozást, de
elképzelhető a jelenlegi termékdíj megváltoztatása is.  Az új szabályozóeszköz
kidolgozását alapos hatásvizsgálatnak kell megelőznie.

•  A jelenleg szabályozott termékek körét részletes vizsgálatot követően bővíteni lehet.  A
vizsgálat hivatott a megfelelő szabályozóeszköz kiválasztására és részletes előkészítésére.
A leglényegesebb megoldandó problémák véleményünk szerint a gépjárművekhez, az
elektronikai cikkekhez és a szerves oldószerekhez kapcsolódnak.

Ökoadó alapú adóreform modellezése
Az energiaadók – az adott adómértékekkel és az adott gazdasági-szabályozói környezetben -
sem környezeti hatásosságukban, sem gazdasági-társadalmi hatékonyságukban nem tűnnek a
legalkalmasabbnak ahhoz, hogy egy átfogó környezeti adóreform magját képezzék.
Ugyanakkor az energiaadók generálják a legnagyobb, 100-200 Mrd Ft nagyságú bevételeket,
amelyek terhére már egyéb adórátákat (TB járulékot, SZJA sőt akár az ÁFA kulcsot) is
érzékelhetően csökkenteni lehet. A gazdaság szerkezetét a munkaerőintenzív ágazatok felé
tolja el, és nemcsak az energiaszerkezet változik, de az össz-energiakereslet is csökken, az
energiaintenzitással együtt.

A modellezési eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy valamely szén-dioxid adó
koncepció tűnhet – amennyiben a jelentős várható környezeti javulásért cserébe a politika
hajlandó némi árat is fizetni – legalkalmasabbnak arra, hogy egy környezeti adóreformban
központi szerepet játsszon.  A bevételek 3 Ft/kg adóráta mellett a megközelítően 22-27%-os
szén-dioxid emisszió csökkenés ellenére megközelíthetik egy energiaadó nagyságrendjét (kb.
70 Mrd Ft). A gazdasági terheket csökkenteni lehet a bevételek TB-járulék vagy SZJA kulcs
csökkentésére történő visszaforgatásával (kb. –1%), illetve az elektromos energia szektor
terheinek könnyítésével.  Az ökoadó alapú adóreform kettős haszon hipotézisét az adott
szcenáriókkal, az adott gazdasági körülmények között nem tudtuk igazolni (az adott
közgazdasági indikátort tekintve; vannak azonban olyan mutatók, amelyek javultak, pl. a
reálbér indexe stb.).  Mindazonáltal a költség-haszon elemzés azt mutatta, a modellezett
adóreform koncepciók környezeti hasznai (amelyek a járulékos emissziók csökkenéséből is
erednek) jelentősen meghaladják bevezetésük költségeit.  A híres közgazdasági szállóige,
miszerint „Nincs ingyen ebéd” úgy módosulhat, hogyha nincs is ingyen, azért még nagyon is
érdemes lehet megvenni.

Az is bizonyos, hogy vannak olyan gazdasági mutatók, illetve folyamatok amelyeket nem
számszerűsítettünk, de amelyekre egy ökoadó, illetve adóreform jótékony, ösztönző hatást fejt
ki. Ilyen például a vállalati innováció elősegítése az energiatakarékosabb illetve tisztább
technológia irányában, a környezetvédelmi háttéripar és szolgáltatások (pl. energiaauditok)
fejlődésének elősegítése, és ezáltal új munkahelyek teremtése.  Az ökoadóbevételek révén
megvalósítható TB járulék vagy a SZJA kulcs csökkentés pedig kedvez a fekete gazdaság
(illegális foglalkoztatás) visszaszorítására irányuló törekvéseknek.  A munkáltatói TB járulék
különösen a kis- és középvállalkozásokat sújtja, így ez a réteg az adóreform nyertesei közé
tartozna. Az olcsó munkaköltség lényeges elem a külföldi befektetők idevonzásában. Ezért
egy munkaköltség-csökkentő intézkedés hatása a külföldi tőke szempontjából mindenképp
pozitív ösztönző.
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Szennyvíz- és talajterhelési adó
Megvizsgáltuk a vtd-ttd koncepció adójellegű módosításával, valamint  egyszerűsítésével
elérhető adó komponens által elérhető hatásokat.  A bevételeket nem címkéztük, a BOI,
foszfor és nitrogén körére szűkítettük az adó alapját, és a szennyezés alapján összhangba
igyekeztünk hozni a talajterhelési adó és a szennyvízadó mértékét.  Megállapítható, hogy a
vizsgált „szennyvízadó” - a 2000-es vtd koncepció magasabbik díjtételének kétszerese, „2B”
mértéken történő bevezetés esetén – mely évi 8,6-9,7 Mrd Ft bevételt jelent a feltételezett
beruházások megvalósulása mellett – várhatóan gyorsítja a szennyvíztisztítási program, ezen
belül kiemelten a főváros és valószínűleg a nagyobb városok szennyvíztisztítási programjának
végrehajtását, részben megteremtve annak finanszírozási fedezetét. Az adó a
szennyvízkibocsátókat szennyezés-csökkentő beruházások végrehajtására ösztönzi. A
beruházások várható összege 54-66 Mrd Ft lehet (állami támogatás nélkül és mellett). A
magasabb összegű beruházás eléréséhez összesen 49 Mrd Ft állami támogatásra van szükség.
Ez azt jelzi, hogy az adó ösztönző hatásához képest a meglévő állami támogatási rendszer
nem tud hatékonyan rásegíteni, hiszen 12 Mrd Ft pótlólagos beruházáshoz 49 Mrd Ft állami
forrást kell bevonni (minden 1998-as áron).  A beruházások következtében az élővizekbe
vezetett szennyvizek veszélyességi egység tartalma 39-45%-kal csökkenhet. A valóságban a
modellben kiszámítottnál nagyobb környezeti eredménnyel járó beruházás is beindulhat
(kisebb költséggel járó technológiai módosítások lehetősége a szennyvíztisztítással szemben).

Problematikus, hogy egyes településeken, különösen Budapesten olyan nagy lesz a
„szennyvízadó”, hogy az politikai-szociális okokból nehezen elfogadtatható csatornadíj
emeléshez vezet.  Ezért a fenti hatékonytalansági észrevétel mellett, meg lehet fontolni, hogy
a budapesti és más súlyosan érintett települések esetén a szennyvíztisztítás fejlesztésének
finanszírozási forrásaihoz a központi költségvetés hozzájáruljon.

A „talajterhelési adó” lényegesen nagyobb összegű bevételt képez, mint a „szennyvízadó”:
„2B” adómérték esetén évi 46,7 Mrd Ft-ot. Az adó nagy mértékben növeli a lakosság csatorna
rákötési hajlandóságát, így a csatornázottsági arányt (mely az új rákötésekkel meghaladja az
58%-ot).  Ez a kapacitás kihasználtság növekedésén keresztül a vízdíjak csökkenéséhez vezet
az olyan  településeken, ahol a csatornázottság már előrehaladott, de a rákötési arány
alacsony.  A „talajterhelési adó” ugyanakkor – annak magas költsége miatt – nem játszik
ösztönző szerepet a környezetkímélő szennyvízelhelyezés elterjesztésében. Erre akkor lenne
lehetőség, ha a „talajterhelési adó” bevételekből kialakítanának egy hatékony támogatási
szisztémát a korszerű közműpótlók elterjesztésére. Erre annál is inkább szükség van, mert a
„talajterhelési adó” „2B” mérték esetén rendkívül magas lakossági terhet jelent, ugyanakkor
„szennyvízadó” oldalról szükséges az adó ilyen mértéken történő bevezetése. A támogatási
rendszerrel jelentősen csökkenthető lenne a lakossági szikkasztásból adódó talajszennyezés,
és számottevően mérséklődne a lakosságra nehezedő fizetési kötelezettség is160.

Szilárd hulladék adója
Az ez év májusában elfogadott a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a
továbbiakban: a törvény) egységes keretet ad a szakterületi jogi szabályozásnak és számos a
hulladékgazdálkodás eddig hiányos vagy nem egyértelmű kérdését rendezi. A törvény és a
hozzá kapcsolódó, előkészületben lévő Országos Hulladékgazdálkodási Terv (Előzetes OHT)
mentén a hulladékgazdálkodás közép- és hosszú távú koncepciója is megszilárdulni látszik.
Az Előzetes OHT a hazai hulladékkezelés legfontosabb problémáinak kezelésére 2020-ig

                                                
160 A környezetkímélő elhelyezés kb. 80%-os tisztítást végez, így az egy főre eső adóteher egyötödére csökken. Az ösztönzést
vizsgáló számítások során a fennmaradó adóterhet csak az eredeti tíz százalékának vettük, hogy ezzel is fokozzuk a
beruházási hajlandóságot.
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dolgoz ki programot. A tervezett program megvalósításának eszközei között – a lakosság és a
gazdálkodók korlátozott erőforrásaira hivatkozva – az Előzetes OHT elsősorban a pozitív
ösztönzőket említi (adó-, vámkedvezmény, támogatások), új adó bevezetését nem tartja
célszerűnek a finanszírozás megoldására. Ezzel szemben úgy látjuk: annak érdekében, hogy a
hulladékgazdálkodási politika eredményesen tudja ösztönözni a hulladékkeletkezés
csökkentését (amely cél megvalósításának a törvény és a tervezett OHT kevés figyelmet
szentel), szükséges lehet egy hulladék-kibocsátási adó bevezetése, más közgazdasági
eszközök (pl. termékdíj, igénybevételi járulék, betétdíj, letéti díj) alkalmazási körének
kibővítése mellett. Egy a hulladék ártalmatlanítása után fizetendő adó – tekintve, hogy a
törvény alapján a hulladékkezelési díjnak fedeznie kell a szolgáltatás költségeit és
mennyiségarányosnak kell lennie – ösztönözni lenne képes a hulladék termelőit a kibocsátás
csökkentésére, hulladékszegény technológiák alkalmazására, illetve a szelektív gyűjtésre,
újrahasznosításra. Kedvezményes adótétel segíthetné elő a biohulladékok komposztálását.
Javaslatunkban az adót az ártalmatlanító létesítmény kezelője fizeti meg, amelyet áthárít a
szolgáltatást igénybevevőkre. A hulladék-kibocsátási adó bevételsemlegesen lenne
bevezethető, így alkalmas eleme lehet az ökológiai adóreformnak: a bevételek a központi
költségvetésbe kerülnének, összegüket a társadalombiztosítási járulékok és az egészségügyi
hozzájárulás csökkentésére fordíthatnák. A környezetvédelmi szempontból nem megfelelő
lerakókra magasabb adótétel kivetése komoly dilemmákat vet fel, mégis javasoljuk e
lehetőség megvizsgálását az adó kialakításánál. Ezzel a megoldással gyorsítható lenne a
környezetre komoly kockázatot jelentő depóniák kiváltása megfelelő színvonalú
létesítményekkel. A bevezetés fokozatosan történhetne 2003-tól, olyan megoldást alkalmazva,
amelynek révén az adóalanyok által végrehajtandó beruházások és a beruházások hiánya
miatti magasabb adóteher nem egyszerre jelenne meg.

Egy ökológiai adóreform politikai szempontjai
A zöld adóreform eszköz lehet arra, hogy az állam az ország hosszú távú, szociális és
ökológiai szempontból is fenntartható fejlődéséhez szükséges megfontolásokat érzékeltesse
a gazdaság szereplőivel. Összekapcsolódhat a mai, hosszú távon nem fenntartható gazdasági
rendszer alapjainak újragondolásával; azonban végrehajtható az alapvető problémák felvetése
nélkül, a gazdasági működés kisebb korrekciójaként is. Előbbi értelmezésben a reform nem
csak szorosan vett környezetvédelmi, de a gazdasági fejlődés egyéb vonatkozásait illető
célokat (pl. kis- és középvállalkozások kiterjedtebb preferálása) is kitűzhet, tekintve hogy a
környezetszennyezés mai mértéke nem egyszerűen az alkalmazott technológiák
elégtelenségének, hanem a gazdasági struktúra mélyebb összefüggéseinek a következménye.
A fentiekben vázolt, szélesebb körű gazdaságpolitikai irányváltásra ma Magyarországon
egyáltalán nem látszik hajlandóság. Az ökológiai adóreform megvalósítására ezért inkább az
OECD-országok példáihoz hasonló, kisebb iránykorrekcióként lenne lehetőség (erre is inkább
a következő választási ciklusban). Ehhez is azonban megfelelő elkötelezettség és jó politikai
előkészítés szükséges. A környezetvédelem közgazdasági eszközeinek bevezetésére,
továbbfejlesztésére irányuló törekvések (pl. termékdíj, környezetterhelési díj) történetei azt
mutatják, hogy a környezetvédelmi tárca érdekérvényesítő ereje nem feltétlenül elegendő egy
nagyobb horderejű eszköz hatályba léptetéséhez. A nemzetközi példák és a hazai helyzet
elemzése alapján elmondható: az ökológiai adóreform politikai kivitelezhetőségének feltétele
a környezetvédelmi és pénzügyi tárcák szoros együttműködése a tervezet előkészítése
során.

Az adóreform-javaslatok előkészítése során, a bevezethetőség érdekében mind a
környezetvédelmi, mind a pénzügyi követelményeket és egyéb politikai kritériumokat is
szem kell előtt tartani. Az adóreform megvalósítására bevételsemlegesen kerülhet sor csak,
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azaz úgy, hogy az összes állami elvonások szintje ne változzon. Ez politikailag vonzó
megoldás lehet, hiszen a társadalombiztosítási járulék vagy a személyi jövedelem adó
csökkentése népszerű intézkedés. A politikai elfogadtathatóságot segíti, ha a bevezetés
fokozatosan történik. Annak érdekében, hogy az adók ösztönző hatása megfelelően
működjön, különös gondot kell arra fordítani, hogy rendelkezésre álljanak a környezetkímélő
alternatívák. Az adórendszer kialakításának megkezdését megelőzően el kell kezdeni az
intenzív, érdemi társadalmi párbeszédet, de ügyelni kell arra is, hogy ne legyen lehetősége
bizonyos lobbiknak érdekeiknek megfelelően szabadon formálni a tervezetet, akár annak
eredeti céljaival ellentétes módon is. Az adminisztratív hatékonyság érdekében ügyelni kell
arra, hogy az alkalmazott adók könnyen behajthatók, viszonylag egyszerűek legyenek,
adócsalásra lehetőleg ne adjanak nagy lehetőséget. A rendszert összhangba kell hozni az
ágazati politikákkal, illetve az egyes meghatározó jelentőségű fejlesztési programokkal. A
koncepció konkrét kialakítása során figyelembe kell venni az EU, a WTO és egyéb
nemzetközi szervezetek biztosította, meglehetősen szűk kereteket is a külgazdasági
vonatkozásokat és a nemzetközi cégek működését tekintve. A KöM legfőbb szerepe az
ökológiai adóreform során a folyamat kezdeményezése és a környezetvédelmi érdekek
képviselete a közigazgatási előkészítési folyamatban. Elfogadásra esélyes tervezet akkor
készülhet és juthat el az Országgyűlés elé, ha sikerül a PM (illetve a GM és más jelentős
tárcák) számára is elfogadhatóvá tenni azt, illetve elismertetni a megoldás ésszerűségét, ami
azt is jelentheti, hogy a közigazgatási koordinációt (előterjesztőként) a PM vezeti. Az
igazgatási szervek túlterheltségét figyelembe véve a bevezetés során a szakmai koordinációt
célszerű egy független zöld adó bizottságra bízni. A bizottság szakmai tanácsadó szervként
végezné a tervezet előkészítését és az egyeztetésekhez kacsolódó egyes feladatokat. A
közigazgatási egyeztetés a fent említett minisztériumok feladata lenne.
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7 MELLÉKLET

7.1 A FEIM modell jellemzői

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. Az
alábbiakban összefoglaljuk a modell alapszerkezetéről és adatairól szóló lényeges
tudnivalókat. További részletek találhatóak a MAKK, 1999 tanulmányában.

A gazdaság egyes részpiacainak vizsgálatával szemben az általános egyensúlyi modellek, így
a FEIM előnye, hogy a gazdaság egy pontjában bekövetkező változásnak 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.  A gazdasági
alapmodell adatbázisának magja az 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.

Más, a magyar gazdaságot leíró modellekhez képest a FEIM nagy előnye, hogy egy
környezetvédelmi (részletesen kidolgozva levegőtisztaság-védelmi) modult is tartalmaz, és
így mind a környezeti hatások, mind 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.

A környezeti modul adatbázisa két fő részből áll: a bázisév (1998) becsült előzetes ágazati
bontású emissziói és a szennyezés elhárítás költségfüggvényei.  A modellben az emissziók
azon részét vesszük figyelembe, amelyek fosszilis tüzelőanyagok elégetése során keletkeznek.
Ezt a metodológiát alátámasztja, hogy a por kivételével az összes vizsgált szennyezőanyag
kibocsátásának döntő hányada pirogén eredetű.

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 (tüzelőanyagváltás).



198

7.2 Az adócsökkentés jóléti hatásai

Közismert tény, hogy az adók piaci mechanizmust torzító hatásai a társadalom jóléti
veszteséghez vezetnek. Az elmúlt években a jóléti közgazdászok egyre nagyobb figyelmet
fordítottak az adók holtteher veszteségének (jóléti költségének)161 mérésével szemben az
adóbevételek határ többlet terheinek (MEB=marginal efficiency burden, vagy marginal
welfare cost) mérésére. A MEB becslések egy már létező torzító hatású adó (distorting tax)
növeléséből származó többletbevétel jóléti költségeinek növekményét mérik. Korábban Hary
Campbell, Browning, Dan Usher, és Charles Stuart foglalkoztak ezzel a témával. Néhány
évvel ezelőtt Ballard, Shoven és Whalley162 híres tanulmányukban az Egyesült Államok
adórendszerét vizsgálva egy sokszektoros dinamikus általános egyensúlyi modell segítségével
vizsgálták a  különböző adónemek jóléti többlet terheit (MEB-jét), akik szintén a
korábbiakhoz hasonló eredményeket kaptak.

Hasonló számítások Magyarországon ez idáig sajnos nem készültek. Az eltérő adórendszerek
miatt a fenti cikkek számítási eredményei természetesen csak nagy óvatossággal kezelhetőek
a magyarországi adórendszer vizsgálata során, néhány fontos következtetésük azonban
mindenképpen tanulságul szolgálhat a hazai közpolitikai döntéshozók számára is.

A számítási eredmények legfontosabb üzenete, hogy az Egyesült Államokban az adók
növelésének torzító hatásából származó határ jóléti költségek (MEB) magasak. Az összes
adóráta 1%-os (szimultán) növelése dolláronként 17 és 56 cent közötti jóléti költség
növekedést eredményez, ha a rugalmassági feltevések a valóságnak megfelelőek. Ez azt
jelenti, hogy egy közösségi beruházásnak legalább 1.17$ határhasznának kell lennie 1$
költségenként, hogy jólét-növelő hatása legyen. Ez azt a következtetést vonja maga után,
hogy számos olyan közösségi beruházás, melyet a kormányzati szervek egyszerű költség-
haszon elemzések során jövedelmezőnek véltek és elfogadtak a múltban, esetleg elvetették
volna, ha az adók torzító hatásaiból származó jóléti költségeket is figyelembe veszik a
különböző projektek értékelése során.

Az eredmények egy másik fontos implikációja, hogy egy olyan adóreform, mely az adókat
csak viszonylag kis mértékben is csökkentené, szignifikánsan lecsökkenthetné az adórendszer
torzító hatásából származó jóléti veszteségeket. Jóléti szempontból az adóráták csökkentése
így fontosabb lehet, mint az adórendszer strukturális megreformálása.

Ballard és munkatársai emellett kiszámították az adórendszer különböző részeinek
növeléséből származó MEB-et is. Nem meglepően, azt találták, hogy a MEB az adórendszer
egy adott szegmensében annál nagyobb, minél nagyobbnak feltételezik az adózási
tevékenység elaszticitását. A tőke megadóztatásából származó MEB szoros összefüggésben
van a megtakarítási rugalmassággal, míg a munkát terhelő adók MEB-je a munkakínálat
elaszticitásával. Emellett úgy tűnik, hogy a MEB magasabb az olyan tevékenységek során,
melyeket magas vagy nagy variabilitású adókulcsok terhelnek.  A modell tehát arra enged
következtetni, hogy  a MEB arányos az adózott tevékenység elaszticitásával és az adókulcs
nagyságával.

                                                
161 Az adók holtteher veszteségének (jóléti költségének) mérése során az adók teljes hatását kiszűrik a gazdaságban, és
azonos hozamú átalányadóval helyettesítik őket.
162 C.L. Ballard, J.B. Shoven, J. Whalley: General Equilibrium Computations of the Marginal Welfare Costs of Taxes in the
United States, American Review, Vol.75
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A hazai gyakorlat számára ezek az eredmények azt sugallják, hogy az adók jóléti hatásait is
figyelembe véve tanácsos lehet az adókulcsok csökkentése. Ez a társadalom jóléti
veszteségének jelentős mértékű csökkenését eredményezhetné. Különösen igaz ez a magas és
nagy variabilitású adókulcsokkal rendelkező gazdasági tevékenységek esetére.
Alternatívaként felmerülhet egy olyan költségvetéssemleges adóreform, amely a kis MEB-bel
bíró adórátákat növelné (vagy ilyeneket vezetne be)163 amellett, hogy egyidejűleg a nagy
MEB-bel bíró adónemeknél rátacsökkentés történne.

                                                
163 Ha létezik ilyen környezeti adó, máris a kettős haszon (double dividend) realizálhatóságához jutottunk.
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7.3 A feketegazdaság és az energiaszektor adóztatásának kapcsolatáról

7.3.1 A feketegazdaság és az energiaszektor kapcsolata

A villamos energia, gáz, olaj és távhő (azaz a vezetékes energiahordozók) árképzési
mechanizmusának vizsgálatára 1996-ban készített az APEH egy átfogó tanulmányt. A
vizsgálat 32 magyar nagyvállalat számviteli nyilvántartásain alapult. Az eredmények azonban
nem publikusak. E dolgozat alapján az energialopás nagysága több százezer kWh lehet.

Az energiaszektorban történő adóelkerülés feltérképezésére az APEH hatáskörénél
fogva nem-igen képes. Az APEH pénzügyi és számviteli ellenőrzést végez, csak  bizonylatok
alapján ellenőriz. Ami itt nem jelenik meg, azzal kapcsolatban nincs jogosítványa a
felülvizsgálatra, így az APEH-nek gyakorlatilag nincs eszköze a fekete gazdaság mérésére.
A „fekete munkások” kiszűrésére és a Munkaügyi Felügyelőségnek és a Vám- és
Pénzügyőrségnek van jogosítványa, de a feketegazdaság méretéről számszerű becslések ott
sem készültek.

A vezetékes energiahordozók esetén az adóelkerülés gyakorlatilag egyetlen módja az
energiahordozó lopása. Ez a mérőműszer (fogyasztásmérő óra) megkerülésével történő
fogyasztást jelenti. Ezt az APEH szintén nem tudja nyomon követni. Az energiatermelők által
létrehozott energia-kommandó próbálja az ilyen eseteket kiszűrni.

Válaszrugalmasságok az adórendszer változtatásaira:
•  A vállalkozóknak a közterheket meg kell fizetni, ez alól illegális foglalkoztatással

igyekszik kibújni.  Az energiaszámla, és így az energiaadó fizetése alól nehezebb kibújni,
azonban az energiafogyasztási szokások befolyásolhatóak.  Az energiaár emelkedése
megtakarításra ösztönözne, az energiafogyasztás a tűréshatáron belül csökkenne, ezzel
kompenzálnák a magasabb bekerülési költséget.

•  A munkaerő árában ha a közterhek csökkennek, a legális foglalkoztatás mértéke
nőhetne, különösen ha ez az intézkedés együtt járna a szankciók növekedésével.

Összességében tehát egy költségvetéssemleges öko-adóreform minden bizonnyal a fekete
gazdaság ellen dolgozna.

Emellett egyéb pozitív gazdasági hatása:
•  KKV-ok élénkítése

Az intézkedés lakosságot terhelő hatásait egy szociológiai felmérés keretében lehetne
vizsgálni, a lakosság vagyoni helyzetének elemzésével.

7.3.2 Fekete gazdaság az olajtermékek esetén

A fekete gazdaság rugalmassága (növekedése) az olajtermékek árának illetve adótartalmának
megváltoztatásának hatására (növelésére) az energiaszektorban nagyobb, mint bármely más
szektorban. A feketegazdaság ebben a szektorban a 90-es években öltött különösen nagy
méreteket az import liberalizálással és az adórendszer megreformálásával.

A feketegazdaság különböző megjelenési formái a kőolaj-termékek piacán:
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1. A HTO és a gázolaj árának illetve jövedéki adótartalmának különbsége által motivált
olajszőkítés (1995. május 1-ig, az árkülönbség megszűntetéséig)

2. Jövedéki adó törvény kezdeti hiányosságai: nem teljesen fedi le az ásványolajok körét (a
nem üzemanyag célú felhasználásra kerülő olajok kimaradnak az adminisztratív
nehézségek miatt. Pl.: korrózióvédő, dermedésgátló termékek az iparban)
Ez ahhoz vezet, hogy az adóköteles termékeket létező (nem adóköteles) termékek neve
alatt hozzák be, pl.: dermedésgátló, ami valójában csak 1%-ban dermedésgátló, 99%-ban
pedig gázolaj.

3. Hasonlóan az extrakönnyű fűtőolajok esetében: ha a szabványtól eltér, akkor nem számít
üzemanyagnak, így nem terheli jövedéki adó.
Láthatóan tehát a feketegazdaság létrejöttét (a rendes üzem látszatát keltve) az adóterhelés
motiválja.

4. Mára az összes ásványolajtermék jövedéki adó köteles, így az adóelkerülés fenti módjai
mára megszűntek.
Az adóelkerülés újabb módját kínálta ezek után, hogy a törvény bizonyos gazdasági
tevékenységek támogatására adómentességet biztosított (Pl.: kerozin – nemzetközi és
belföldi szállító tevékenységre --- sokan ezt adómentesen beszerezték, és üzemanyagként
(kémiai átalakítás után) eladták). Mára ez is megszűnt.

5. Ma: lepárló berendezések: Azt az extrakönnyű fűtőolajat, ami már fekete, lepárolják, hogy
ebből motorikus célú üzemanyagot állítsanak elő. Általában  nem létező cégek folytatják
ezt a tevékenységet, így nagyon nehéz utolérni őket. A nagy technikai háttér és a
nehezebb eltitkolhatóság miatt ennek mértéke azonban már kisebb, mint a korábbi
adóelkerülési módozatoké.

A feketegazdaság kizárólagos motívuma ebben a szektorban az adóelkerülés: 1 liter gázolajon
a jövedéki adó: 80,2 Ft, az ólommentes benzinen  93 ill. 100,5 Ft (kéntartalom szerint).  Az
adó növekedésével a realizált nyereség nő, ami a feketegazdaságra motivál.

A nagy realizálható nyereség mellett az szankcionálás kockázata csekély. Még ha a jövedéki
ellenőrzés során tettenérés történik,  a bírósági tárgyaláson általában akkor is elkerülhető a
büntetés, így a gyakorlatban csak nagyon ritkán lehet szankcionálni az igazi tetteseket.

A felderítés nyilvántartások, számlák, a könyvelés alapján történik. Ebből ugyan általában
megállapítható, ha a számlák fiktívek, csakhogy ilyen esetben a számlát kiállító személyt
kellene megkeresni, amikor sokszor nem is létezik a valóságban a számlán feltűntetett cég.
(Sokszor történik pl. az, hogy egy hajléktalannak kérik el a személyigazolványát a
cégalapításhoz csekély fizetség ellenében.)

A vásárlások során a vevőknek kellene körültekintőbbnek lenni. Ezt megkönnyítendő évente
hivatalosan közzé teszik a jövedéki adózók névsorát. Ha viszont valaki az ő nevükben ad el
feketén bármiféle jövedéki terméket, akkor a vevő nem tudhatja, hogy nem legális a vásárlás.

Egyéb energiahordozók:
A jelentős adómérséklés önkéntes jogkövetésre ösztönöz, a háztartási gázzal történő
visszaélésre ma már nincs motiváció: az autó-üzemanyag LPG gáz jövedéki
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adócsökkentésével már nem éri meg a PB palackos gáz üzemanyagszerű használatát
kockáztatni.
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7.4 A villamos energia és az olaj árszabályozása

A villamos energia szektor jelenlegi szabályozása, mind az engedélyezés-kötelezettség,
mind pedig a számviteli elkülönítés szempontjából három iparági tevékenységet - termelés,
szállítás és elosztás - különböztet meg. Ennek megfelelően a villamos energia árszabályozás
három árlépcsőt határoz meg:
Termelői ár
Nagykereskedelmi ár
Fogyasztói ár
A villamosenergia-ipar struktúrájának megfelelően az árképletek három, egymásra épülő,
átlagárat szabályoznak. Az éves árkorrekció után érvényesíthető átlagárak meghatározását
követően az átlagárak tarifákra bontása történik. A termelők esetében az árszabályozó nem
egységes díjakat állapított meg, az áramszolgáltatók azonban országosan egységes
nagykereskedelmi tarifarendszer keretében vásárolják a villamos energiát a szállítótól és
ugyancsak országosan egységes fogyasztói tarifarendszer keretében értékesítik.
Mind a termelői, mind pedig a nagykereskedői indulóárak úgy lettek 1997. Január 1-én
megállapítva, hogy azok fedezetet nyújtsanak az egyes erőművek, illetve az MVM Rt.
indokolt költségeire.
Az árak a négy éves árszabályozás periódusban a szabályozási rendeletben lefektetett
árképletek alapján változnak, lényegében évről évre az infláció és az inputköltségek
változását követő indexálással. Az erőművi átlagárra vonatkozó képletben külön szerepel a
környezetvédelmi előírások következtében az inflációnál nagyobb értékben növekvő
környezetvédelmi költségek értéke (Q). A Q érték tartalmazza azokat a környezetvédelmi
költségeket, amelyek már felmerültek, vagy fel fognak merülni (pl. szerződéses kötelezettség
miatt). A hazai árképletek az engedélyezett árváltozás mértékébe beépítik a vállalatok
energiaköltségeinek növekedését is.

A szállító egyedileg megállapított éves rendelkezésre állási díjat fizet az erőművi
kapacitásokért és egyedi energiadíjat fizet a ténylegesen megtermelt villamos energia után. A
szabályozás deklarált célja, hogy az energiadíj fedezetet nyújtson a működtetési költségekre -
tehát lényegében a tüzelőanyag költségekre-, a rendelkezésre állási díj pedig fedezze a tőke
költségeket és a tőkearányos nyereséget (Az 1997-es induló árak meghatározásakor a tőke
költségek megállapításának alapjául a tárgyi eszközök könyvbeli értéke szolgál).
A közcélú erőműben termelt villamos energiáért a saját bányával rendelkező erőművek esetén
bányakapacitás lekötési díjat, integráción kívüli bányák szenét felhasználó erőművek részére
bányaműködés támogatási díjat, az atomerőmű részére nukleáris alapképzési díjat kell a
szállítónak fizetni. Emellett a villamos energia vásárlójának a rendszerirányítási
szolgáltatásokért külön díjakat kell fizetni (indítási, primer tartalék tartási stb.) Az egyedi
díjmegállapítás következtében az erőművek, illetve a szállítók energiaköltségeiket lényegében
egy az egyben továbbhárítják az ellátási láncban előttük álló ágazati vállalatokra. Mivel az
áramszolgáltatók egységes nagykereskedői tarifarendszerben vásárolják, illetve egységes
viszonteladói tarifarendszerben értékesítik az áramot, ezért az energiaköltségek növekedését
ugyan teljes mértékben, de nem egyedi, hanem a társaságcsoport aggregált szintjén hárítják
tovább a végső felhasználókra.

A folyékony szénhidrogének esetében a MOL 8-10 napos késleltetéssel követi a
nyersanyagárak, és a tőzsdén jegyzett termékárak bármilyen irányú változását, és ezt teszik a
versenytársak is. A MOL a benzinárak alakításakor döntően három tényezőt vesz figyelembe.
Egyrészt a londoni tőzsdén jegyzett Brent típusú kőolaj árát, valamint a termékárat, azaz a
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mediterrán tengeri kikötőkben beszerezhető benzin tőzsdei jegyzési árát. Ezenkívül a dollár-
forint árfolyam változását, illetve a szomszédos országok, Ausztria, Szlovákia és Szlovénia
konkurens finomítóinak árait is (mj: a szlovák Slovnaft nem tekinthető 2000-től
versenytársnak mivel a MOL lett az egyik tulajdonosa). A magyar üzemanyag-kereskedelem
versenypiacon folyik, bárki szabadon választhat, hogy hazai feldolgozású üzemanyagot, vagy
importárut forgalmaz. A MOL domináns vállalat a nagykereskedelmi piacon, a forgalmazók
többnyire rá vannak kényszerülve arra, hogy a MOL-tól vásároljanak.

Az üzemanyagok esetében Magyarországon az adók (az ÁFA-n kívül jelenleg egy adó, a
jövedéki adó van az árba beépítve, azonban ez tartalmazza az útalap hozzájárulást és a
termékdíjat is) miatt a fogyasztói árnak mindössze 35%-a azaz az összeg, amely fedezi a
termelési és forgalmazási költségeket – beleértve a kőolaj beszerzését, és a MOL Rt.
nyereségét is, amely egy részéből forrást teremt a fejlesztéseihez.
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7.5 A zöld adóreformok nemzetközi tapasztalatai

Az alábbiakban az OECD, illetve azon belül elsősorban az Európai Unió országaira
koncentrálva mutatjuk be a környezeti adók alkalmazásának és a zöld adóreformok
megvalósításának legfontosabb tapasztalatait. Tekintve, hogy Az ökológiai adórendszer
megalapozása című munkában a MAKK  (MAKK, 1998) rövidebb, horizontális jellegű
áttekintést nyújtott az adórendszerük zöldítésében élenjáró országok (Dánia, Finnország,
Hollandia, Norvégia, Svédország) gyakorlatáról, itt elsősorban az elemzések elmélyítésére,
illetve a legújabb fejlemények, tendenciák bemutatására helyeztük a hangsúlyt. Jelen fejezet
egyrészről néhány korábban kiválasztott ország adórendszerében történt változtatásainak a
korábbinál jóval elmélyültebb elemzését nyújtja (Svédország, Hollandia, Dánia); másrészről
két újabb ország legfontosabb tapasztalatainak alapos vizsgálatát végzi el. Németország
beemelését a fejezetbe azért tartottuk jelentősnek, mert az 1999-ben végrehajtott zöld
adóreform igen hasznos tanulságokkal szolgálhat Magyarország számára is. Németország
példája politikai hagyományai (elsősorban itt a zöld adóztatással szembeni ellenállást értve,
ami hazánkban is jellemző) és az EU-beli súlya miatt különösen érdemes a figyelemre. Az
Egyesült Királyság zöld adóztatásának tendenciái azért érdekesek számunkra, mert a
bevezetett hulladékadót a fosszilis energiaforrások mellett a másik olyan jelentős adóalapnak
ítéljük, ami alkalmas lehet arra, hogy egy ökológiai adóreform magja legyen. A 3.4
Fejezetben kifejtett hulladékadóztatással kapcsolatos javaslatainkhoz jelentős segítséget
nyújtott a brit példa megismerése. A hazai súlyos hulladékhelyzetet ismerve egy ilyen
ösztönzőnek jelentős létjogosultsága van.

Elsőként a környezeti adóztatás legfontosabb nemzetközi tendenciáit tekintjük át az OECD
országaira koncentrálva. Ezután az ökológiai adóreformot végrehajtott országok közül a fent
említett Svédországról, Hollandiáról, Dániáról és Németországról szóló esettanulmányt
mutatjuk be. Külön fejezet foglalkozik az olyan országokban tapasztalható tendenciákkal,
ahol adóreformra nem került sor, de a zöld adók jelentősége nő az adórendszerben; ezen belül
az Egyesült Királyságról részletes esettanulmányban számolunk be. Jelentősége miatt
részletesen foglalkozunk az EU gyakorlatával és terveivel a zöld adók alkalmazásával
kapcsolatban. Ezután horizontális jelleggel foglalkozunk a környezeti adók hatékonyságára
vonatkozó legfontosabb tapasztalatokkal. Végezetül összegezzük következtetéseinket.

7.5.1 Zöld adók és díjak alkalmazásának trendjei az OECD országaiban

A környezeti- és pénzügypolitika integrálásának gyakorlati lehetőségei az 1990-es években
kerültek előtérbe az OECD-országokban. Az évtized elején kerülnek bevezetésre azok az
eszközök, amelyek már ezen integrált szemléletet tükrözik. Az OECD rendszeresen,
standardizált módszertani eszközök segítségével készít és tesz közzé felméréseket a
tagországokban használt környezetvédelmi jellegű, közgazdasági szabályozóeszközökről,
ezek eredményeiről.164 A környezetvédelemmel kapcsolatos adók és díjak számának és
mértéküknek az emelkedése jellemzi az 1990-es éveket. Három fő tendencia figyelhető meg:
Új adók bevezetésére került sor egyes környezeti szempontból káros
termékekre/kibocsátásokra vagy a természeti erőforrások használatára. Több, már meglévő
(korábban nem környezetvédelmi céllal bevezetett) adót alakítottak át úgy, hogy a

                                                
164 Az OECD rendszeres felmérései és a környezetvédelem közgazdasági eszközeiről, illetve a zöld adókról szóló kiadványai:
OECD (1989), Economic Instruments for Environmental Protection, OECD, Paris; OECD (1993a); OECD (1993c); OECD
(1994), Managing the Environment: the Role of Economic Instruments, OECD, Paris; OECD (1996); OECD (1997a); OECD
(1997), Evaluating Economic Instruments for Environmental Policy, OECD, Paris; OECD (1998a).
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környezetvédelmi szempontokat jobban tükrözzék (elsősorban az energiatermékek esetében).
A legtöbb országban érvényesítenek az adórendszerben olyan megkülönböztetéseket, amelyek
a környezetbarát termékek, szolgáltatások részére kedvezményeket biztosítanak. A
legátfogóbb megközelítés a zöld adóreformot végrehajtó országokat jellemezte, ahol a
korábban említett módon a teljes adórendszer szerkezetét felülvizsgálták, a környezeti és
pénzügyi politika integrációjának lehetőségeit kutatva (Svédország, Norvégia, Dánia,
Hollandia). A közgazdasági eszközök szerepe az elmúlt évtizedben nőtt, de az OECD-
országok környezetvédelmi szabályozásában ma is a normatív eszközök dominálnak, a piaci
szabályozóeszközök inkább kiegészítőként vannak jelen. A gyakorlatban alkalmazott
környezeti adók rendszerint nem az egyedüli eszközök a megcélzott probléma szabályozására:
a leggyakoribb a vegyes (normatív és piaci szabályozást ötvöző) rendszerek működése. (Pl. a
levegőtisztaság-védelemben a kibocsátási díjak mellett szinte minden esetben alkalmaznak
műszaki előírásokat, kibocsátási határértékeket is ugyanazon problémát illetően.)

Az ökoadók száma és jelentősége nő, az OECD nemrégiben belépett tagjai – Csehország,
Lengyelország, Magyarország, Dél-Korea – is alkalmaznak hasonló eszközöket. A Szervezet
tagországaiban használatos ökoadók többsége a közlekedéssel (gépjárművek regisztrációjával,
kereskedelmével) kapcsolatos, igen nagy a jelentősége a fosszilis üzemanyagokra kivetett
energia/karbonadóknak, az elektromos energia fogyasztását terhelő és a vizek szennyezéséért
fizetendő adóknak. A felsorolt adófajták – különösen az energiatermékekre kivetett közterhek
– jelentős, stabil bevételi forrást jelentenek. Több adót vezettek be kifejezetten ösztönző
céllal, a káros környezeti hatás csökkentésére. Ezek esetében a bevételi szempontok háttérbe
szorulhatnak, tekintve, hogy az adóalap a környezetvédelmi intézkedések révén gyorsan
csökken.165 Az elvi támogatás ellenére a gyakorlatban a bevezetés körül gyakoriak a politikai
viták, amelyek elsősorban az adók versenyképességi, elosztásai kérdései körül zajlanak. Az
érdekcsoportok összeütközései általában ahhoz vezetnek, hogy a leginkább érintett szektorok
(karbon/energiaadók esetén, pl. az energiaintenzív iparágak) jelentős kedvezményeket
kapnak, de a javasolt alap-adómértékek csökkentésére vagy a bevezetés elvetésére is sor
kerülhet. A környezeti adók az OECD-országokban átlagban a GDP 2,5%-át, teljes
adóbevételnek nem egészen 7%-át teszik ki, amely értékek erősen szóródnak az országok
között. A zöld adóreformot végrehajtott országok esetében sem beszélhetünk arról, hogy az
adóztatás súlya áthelyeződött volna a munkáról és a tőkéről a környezetet terhelő, szennyező
tevékenységekre. Az egyes országok vagy az EU közeljövőre vonatkozó koncepciói alapján e
téren radikális változás egyelőre nem várható.

Az alábbiakban néhány olyan ország példáját tekintjük át, amelyek elvonási rendszerük
„zöldítését” hajtották végre. Két csoportot vizsgálunk a következőkben: olyan országokat,
amelyek zöld adóreformot hajtottak végre, illetve olyanokat, ahol több ökoadót is bevezettek,
de hasonló átfogó reformra nem került sor.

7.5.2 Ökológiai adóreformok

Az 1990-es években Finnország, Svédország, Norvégia, Dánia és Hollandia hajtottak végre
ilyen átfogó lépéseket. A reformok gerince az energiatermékek adójának átstrukturálása volt,
amely lehetőséget teremtett más – általában a munkát és a tőkét terhelő – adó csökkentésére.
A vizsgált országokban a zöld adók két csoportba sorolhatók: fiskális alapú fogyasztási adók
és környezetközpontú fogyasztási adók. Az említett országok mindegyikében léteztek
korábban is zöld adók, de ezek egységes, környezeti szempontokat jobban tükröző rendszerét
                                                
165 Svédországban az üzemanyagok kéntartalmára kivetett adóból a kormány 1991 és 1993 között 500 millió korona bevételre
számított. A valóságban ennek csak kevesebb mint a fele folyt be a végrehajtott tüzelőanyagváltás és beruházások hatására.
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a reformok keretében alakították ki. Az adókat fokozatosan vezetik be, így felkészülési időt
biztosítanak a fogyasztók és a gazdálkodók részére. A reformokat zöld adó bizottságok
készítik elő – mind a négy említett országban működik ilyen – alaposan elemezve a
bevezetendő lépések várható társadalmi, gazdasági kihatásait. Az újabb lépéseket általában 2-
3 évig készítik elő és gyakori a fokozatos bevezetés. Az adórendszerek működését
rendszeresen felülvizsgálják, elemzik a bevezetés hatásait és szükség esetén korrekciókat
hajtanak végre.

Az Európai Unió (a négy ország közül egyedül Norvégia nem tag) szabályozását is
figyelembe kell venni az adóreformok megvalósításánál. Egy nem kötelező erejű uniós
irányelv az ásványolajra kivetett fogyasztási adók harmonizációját, egy másik az ásványolajra
vonatkozó fogyasztási adók kulcsainak közelítését írja elő. Az Európai Unióban egy
lehetséges, energiatermékekre kivetendő egységes adóról is készült hivatalos előterjesztés
(először 1992-ben), azonban a tervezet azóta sem került elfogadásra. Általánosságban
figyelembe kell venni a szabad kereskedelem érdekeit (különösen A környezetvédelmi
adókról és díjakról az egységes piacon (COM 97[9]) című kommünikében foglaltakat). Vitás
esetekben általában az egyes országok informálisan egyeztetnek az Európai Bizottsággal vagy
kikérik a véleményét egy-egy eszközzel kapcsolatban.166 Az Európai Unió zöld adóztatással
kapcsolatos gyakorlatáról az 7.5.4 pontban szólunk bővebben.

7.5.2.1 Svédország

Svédországban 1929-ben vezették be a benzinadót, 1957-ben az elektromos energia adóját és
ugyanebben az évben az energia általános adóját. Ezek kétségkívül hatást gyakoroltak a
környezet állapotára, de alapvetően fiskális célokból vezették be őket. A környezetvédelmi
érdekek a 80-as évek táján jelentek meg az adórendszer prioritásai között. Svédországban,
elsőként a világon, 1990-91-ben hajtottak végre nagyobb mértékű adóreformot, amelynek
fő céljai között szerepelt egyes torzító adók (pl. jövedelemadó) csökkentése. 1991-ben több
más módosítás mellett bevezették a szén-dioxid kibocsátási adót (100 USD/tonna mértékkel),
a kénadót és általános forgalmi adót vetettek ki az energiafelhasználásra. (A különböző
energiatermékek után fizetendő szén-dioxid adótételeket az 75. táblázat mutatja be. Az áram
energiaadójának mértékeit a 76. táblázat ismerteti.) Ezzel egyidőben, a növekvő bevételi
várakozásokkal azonos arányban csökkentették a munka után fizetendő adókat. A
környezetvédelmi adók aránya az összes adóbevételből 10%, a GDP-hez viszonyítva 6%
körüli. Az ökoadók körén belül a legjelentősebb az üzemanyagként használt fosszilis
energiaforrásokat terhelő adók köre, a legnagyobb bevételek az energiaadóból, a  CO2-adóból
és az elektromos energia adójából származnak.

75. táblázat A szén-dioxid-kibocsátási adó összefüggése az egyes energiahordozók
energiatartalmával és szén-dioxid kibocsátási potenciáljával

Üzemanyag egység Energiatartalom,
kWh/egység

CO2-kibocsátás
kg/ MJüzemanyag

 a
CO2-kibocsátás

kg/egységb
CO2-adó

SEK/egységc

(1) (2) (3) (4)
Olaj, gázolaj m3 9900 0,077 2744 686d

Olaj, tüzelőolaj m3 10700 0,077 2966 742d

Szén tonna 7500 0,092 2484 621

                                                
166 Svédország adórendszerének 1995-ös módosításakor kikérte az Európai Bizottság álláspontját az iparnak nyújtott
kedvezményeket illetően. Az EU előírja, hogy az adókulcsok nem differenciálhatók a felhasználó szektorok szerint.
Svédország az ipari felhasználók részére alacsonyabb adókulcsot javasolt, versenyképességi okokra hivatkozva. A Bizottság
megállapította, hogy a kedvezményes adók is meghaladják az Unióban előírt minimum szintet, ezért Svédország bevezethette
a differenciált adókulcsokat.
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Üzemanyag egység Energiatartalom,
kWh/egység

CO2-kibocsátás
kg/ MJüzemanyag

 a
CO2-kibocsátás

kg/egységb
CO2-adó

SEK/egységc

(1) (2) (3) (4)
Földgáz 1000 m3 10800 0,055 2138 535
LPGe tonna 12790 0,065 2993 748
Benzin m3 8720 0,074 2323 581
Tőzegf tonna 3550 0,106 1355 0g

Bio-üzemanyagokf tonna 3530 0h 0h 0h

a MJüzemanyag=megajoule az üzemanyag egységében
b A 3. oszlop értékeit úgy kapjuk meg, hogy az 1. oszlop elemeit megszorozzuk a 2. oszlop elemeivel és a 3,6
MJüzemanyag/kWh-tényezővel.
c A 4. oszlop értékeit úgy kapjuk meg, hogy az 3. oszlop elemeit megszorozzuk 0,25 SEK/kg CO2-dal.
d A nehéz tüzelőolaj és a gázolaj átlagos adótétele 714 SEK/m3.
e LPG, amelyet nem motorokban használnak. Az LPG adója, motor-üzemanyagként
f 30% nedvességtartalom
g A tőzeg után nem kell szén-dioxid-adót fizetni. Ha kellene, a 30% nedvességtartalmú tőzeg után 338 SEK/tonna lenne
fizetendő.
h A bio-üzemanyagok után nem kell szén-dioxid-adót fizetni, mivel a bio-üzemanyagok elégetésekor felszabaduló szén-
dioxidot kompenzálja az a mennyiség, amelyet a növények elnyelnek, amikor újra fákat ültetnek.
Forrás: SGTC (1997), 30. o.

76. táblázat A villamos áramot terhelő energiaadó-tételek 1999. január 1-jén
Fogyasztás típusa Energiaadó (SEK/kWh)

1. Feldolgozóipar és eladásra termelő üvegházi növénytermesztés 0,00
2. Az 1. pontban meghatározott típustól eltérő fogyasztás bizonyos területeken,
elsősorban Észak-Svédországban1

0,095

3. Villamos áram, gáz-, hő- és vízellátás a 2. pontban meghatározott területeken
kívül1

0,128

4. Egyéb fogyasztás, pl. lakossági fogyasztás 0,151
1 A nagy, villamos árammal működtetett vízmelegítőkben (>2 MW) használt áramot magasabb tételekkel adóztatják

(+0,0023 SEK/kWh) november-március folyamán.
Forrás: TemaNord (1999b), 134. o.

Az 1991-es adóreform megvalósításakor valószínűsíthető volt, hogy az ország példáját többek
is követik, illetve, hogy az EU hamarosan általános energia vagy CO2-adót vezet be, azonban
e várakozások nem teljesültek. Versenyképességi okokra hivatkozva ezért az ipar által
fizetendő CO2-adó mértékét a lakossági ráta 25%-ára csökkentették, miközben az utóbbi
mértékét növelték; az ökoadók terheit a lakosság felé eltolva. Az ipari és üvegházi kertészeti
felhasználók számára megszüntették az üzemanyagok, illetve az energiafelhasználás utáni
adófizetési kötelezettséget, az energiaintenzív vállalatok pedig további kedvezményeket
vehetnek igénybe. A jövedelemadók szintjét azonban nem növelték újra. Az adócsökkentés
hatására az ipari energiafelhasználás megnőtt, emiatt 1997-ben a szén-dioxid adót a lakossági
rátához viszonyított 50%-ra emelték.167 Az energiatermékekre kivetett különböző adókat a 77.
táblázat tekinti át.

Jelentős bevételek folynak be az üzemanyagok kénadójából is. A használt gépjárművek
visszagyűjtését szintén adó168 segíti elő. További környezetvédelmi célt szolgáló elvonások a
műtrágyák és növényvédőszerek adója, a természetes kavics adója, a nitrogén-oxid-díj, illetve
az akkumulátorok, és az elemek termékdíja. Környezetvédelmi célokat szolgál a gépkocsik és
a dízel-üzemanyagok többkategóriás besorolási rendszere, amely a szennyezőanyag-

                                                
167 EEA (1996), KTM (1998b), OECD (1996), OECD (1997a), OECD (1997b), RPEI (1996), SEPA (1997), SGTC (1997)
23-58. o.
168 Letéti díj jellegű befizetés.



209

kibocsátást veszi alapul. A besorolási rendszer alapján határozzák meg az adók mértékét is, a
környezeti szempontból előnyösebb termékek kedvezőbb adótételt kapnak. A svéd környezeti
adóztatás adótételeiről és a bevételekről a 78. táblázat tájékoztat.
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77. táblázat Adótételek a különböző minőségű ásványolajtermékeken és más
üzemanyagokon 1999. január 1-jén

Energiaadó Szén-dioxid-
adó

NOX-adó Összes
adó

SEK SEK

Kénadó1

SEK/0,1%
kéntartalom SEK

Ásványolaj-termékek
1. Ólmozatlan benzin, literenként

– 2-es környezetvédelmi kategória 3,58 0,85 4,43
– 3-mas környezetvédelmi kategória 3,65 0,85 4,50

2. Ólmozott benzin, literenként 4,23 0,85 5,08
3. Gázolaj, kerozin, nehéz tüzelőolaj, m3-
enként

a) jelölt olaj1 736 1049 27 1785
b) jelöletlen olaj 27

– 1-es környezetvédelmi kategória 1600 1049 27 2649
– 2-es környezetvédelmi kategória 1824 1049 27 2873
– 3-mas környezetvédelmi kategória 2119 1049 27 3168

4. Cseppfolyós földgáz (LPG)
a) motoros járművekben, hajókban,

repülőkben használt, literenként
1,00 0,55 30 1,55

b) más célokra, 1000 m3-enként 144 1102 30 1246
5. Metán, 1000 m3-enként

a) motoros járművekben, hajókban,
repülőkben használt, literenként

1663 785 30 2448

b) más célokra 239 785 30 1024
Más üzemanyagok
6. Földgáz, 1000 m3-enként

a) motoros járművekben, hajókban,
repülőkben használt, literenként

1663 785 30 2448

b) más célokra 239 785 30 1024
7. Szén, 1000 kg-onként 313 912 30 1225
8. Olajkoksz2, 1000 kg-nként 313 912 27 1225
9. Nyers tall olaj, m3-enként 1785 27

A díjat a
villamos

áram
termelő

erőművek
fizetik a
kibocsá-
tott NOx
mennyi-

sége
alapján.

A díjtétel
40 SEK/
kg NOx.
A díjat a
25 MW

kapacitás
felett

termelő
erőművek

fizetik
1997 óta.2

1785
1 A kénadó 0 SEK, ha a kéntartalom 0,1 tömeg%-nál kisebb.
2 1992-től az 50 MW feletti, 1996-tól a 40 MW feletti, 1997-től a 25 MW feletti kapacitású erőművek fizetik. A befolyó összegeket a
termelt energia mennyiségének arányában osztják el a befizető erőművek között. A befizető erőművek összes NOx-kibocsátása az
1990-es 24.000 tonnáról 15.300 tonnára csökkent 1993-ra, 1998-ra pedig 14.000 tonnára. Az adminisztratív költségek a bevételek 0,7
%-ára rúgnak.
Forrás: TemaNord (1999b), 134. o., Speck (2000)
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78. táblázat A legfontosabb környezetvédelmi adók és díjak 1999. januárjában
Adó Adótétel Bevétel 1998-ban

(előrejelzés)
milliárd SEK

Fosszilis üzemanyagok
energiaadója

Benzin: 3,58 SEK/l
Fűtőolaj: 0,74 SEK/l
Az ipar nem fizeti ezt az adót

26,3

Szén-dioxid adó Ipar: 0,185 SEK/kg CO2
Más szektorok: 0,37 SEK/kg CO2

13,0

Villamos áram fogyasztási
adója

Az ipar nem fizeti ezt az adót
Más szektorok: 0,151/kWh

10,9

Éves gépjárműadó A jármű típusa, súlya, üzemanyaga, műszaki
adottságai határozzák meg

5,5

Gépjárművek forgalmi adója Csak a könnyű buszok, pótkocsis teherautók,
motorkerékpárok után kell megfizetni az adót. Az
adó differenciált a gépjármű típusa és súlya alapján.

0,2

Villamos áram termelési
adója

Atomerőmű: 0,022/kWh 1,5

Kénadó 30 SEK/kg CO2 0,1
Műtrágyák nitrogénadója és

növényvédőszerek adója

1,80 SEK/kg nitrogén
30 SEK/kg kadmium
20 SEK/kg

0,4

Autóroncsok letéti díja 700 SEK/autó A bevételt a használt
autók elhelyezését
szolgáló rendszerbe
forgatják vissza

Akkumulátor termékdíj Ólom: 40 SEK/akkumulátor
Al és HgO: 23 SEK/kg
NiCd: 46 SEK/kg

A bevételt
visszaforgatják a
használt elemek
kezelésére

Nitrogén-oxid-díj 40 SEK/NOX A bevételt az
alacsony kibocsátású
erőművek részére
forgatják vissza

Kavics igénybevételi
járuléka

5 SEK/kavics tonnája 0,1

Összes bevétel, milliárd SEK 58,0
Összes bevétel, a GDP %-
ában

3,11%

Forrás: TemaNord (1999b), 134. o.

7.5.2.2 Hollandia

7.5.2.2.1 Környezetvédelmi díjaktól a zöld adóreformig

Hollandia példája annyiban eltér a skandináv országokétól, hogy az adók zöldítését nem egy
előre megtervezett, átfogó reform dominálta, hanem több lépésben, az állami elvonási
rendszer fokozatos átalakításával valósult meg. 1988 előtt a környezetvédelemmel
kapcsolatos kiadásokat címkézett díjak bevételeiből finanszírozták. Díjat kellett fizetni a
levegő szennyezéséért, a közlekedés által okozott zajterhelésért, az ipari zajkibocsátásért, a
vegyi hulladékok és a kenőolajok után. A széttagolt, sokszor nem kellőképpen átlátható és
hatékony díjújraelosztási-rendszert váltotta fel 1988-ban az üzemanyagok környezetvédelmi
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célra címkézett termékdíja, amelytől a finanszírozási rendszer hatékonyságának javulását
várták.

1992-ben az üzemanyag termékdíjat adóvá alakították. Az üzemanyag adó ettől kezdve a
központi költségvetés bevételét képezi (felügyeletét a pénzügyminiszter látja el) és
ugyaninnen finanszírozzák a környezetvédelmi kiadásokat is elkülönített alapok helyett.
1995-ben lépett hatályba két másik zöld adó: a felszín alatti víz kivétele és a
hulladékelhelyezés után fizetendő adók. A zöld adók bevezetését elsősorban a költségvetés
forrásigénye motiválta, a környezetvédelmi indokok másodlagos szerepet játszottak. 1996-ban
újabb két környezeti adófajta került bevezetésre: az uránium235 adója és az ún. „szabályozó
energiaadó”. Ez utóbbi célja, hogy a második holland Nemzeti Környezetpolitikai Tervben
kitűzött CO2-kibocsátási cél elérését – 2000-re az 1989-1990-es emissziós szint 3-5%-os
csökkenése – elősegítse. A szabályozó energiaadó a földgáz, az elektromos áram és a
közlekedésben használt üzemanyagokon kívüli ásványolajok fogyasztása után fizetendő. Az
adó terheit elsősorban a lakosság és kis fogyasztók – az a réteg, amelyet más szabályozó
eszközökkel nehéz energiatakarékosságra ösztönözni – viselik, tekintve, hogy egy bizonyos
fogyasztási szint alatt, illetve felett nem kell megfizetni. (A rendszert az alábbiakban
bővebben ismertetjük.) 1998-ban az üzemanyag jövedéki adójából, gépjárművek adóiból és a
fent említett környezeti adókból az összes adóbevétel 14%-a folyt be; az első kettőt
leszámítva, a szűken értelmezett zöld adókból (általános üzemanyag adó, felszín alatti
vízkivétel adója, hulladékadó, uránium adója, szabályozó energiaadó) 4,040 Mrd NLG, az
összes adóbevétel 2%-a származott. A különböző adókból befolyt összegekről az 79. táblázat
tájékoztat.

79. táblázat Környezeti adóbevételek 1998-ban
millió NLG millió Ft169

általános üzemanyagadó 1 458 214 325
felszín alatti vízkivételi adó 320 47 040
hulladékadó 215 31 605
urániumadó 12 1 764
szabályozó energiaadó 2 035 299 144
összesen (millió NLG) 4 040 593 877
Forrás: Vermeend-van der Vaart (1998), 28. o.

Az adókedvezmények általában a környezetkímélő módszerek használatát igyekeznek
ösztönözni, de a versenyképességi szempontoknak megfelelő könnyítések itt is jellemzőek.
Az általános üzemanyagadó alól a nagy fogyasztók meghatározatlan időre mentességet
élveznek. Annak ellenére, hogy nem volt szó átfogó adóreformról, a zöld adókból keletkezett
többletbevételeket is más elvonások csökkentésére használták, amellyel a negatív szociális és
versenyképességi hatásokat kívánták ellensúlyozni. A háztartások részére a személyi
jövedelemadó (jövedelmi sávonként differenciált) csökkentésével forgatták vissza a többlet
elvonásokat, a megoldás révén az átlag alatti energiafogyasztással rendelkező háztartások
több pénzt kapnak vissza, mint a több energiát fogyasztók. Az ipar esetében a dolgozók után
fizetendő társadalombiztosítási hozzájáruláson keresztül érvényesült a visszaforgatás. A
környezetvédelmi fejlesztéseket további megoldások is támogatják, ezeket a Pozitív
környezetvédelmi célú ösztönzők című pontban mutatjuk be. A reformok folytatása

                                                
169 Az átszámításhoz a következő értékeket használtuk: 2,225 NLG = 1 ECU (forrás: Official Journal of the European
Communities - Information and Notices -  exchange rate: 25 February 1998; C59 Vol 41). 1 ECU = 240,87 HUF 1988-as
áron (A Magyar Nemzeti Bank időszaki átlagos devizaárfolyama. Forrás: www.mnb.hu) A fogyasztói árindex 1998-2000
között 1,357884 (forrás: www.ksh.hu) A fentiek alapján 1 NLG1998 = 146,9993 HUF2000
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Hollandiában is várható, ezek előkészítését az 1995-ben létrehozott holland Zöld Adó
Bizottság végzi, amely idáig két jelentést adott ki az elmozdulás lehetséges irányairól.170

Az alábbiakban az 1998-ban érvényes adórendszert mutatjuk be részletesen. Elsőként a
legkomolyabb államháztartási bevételeket teremtő energiaadókat, majd a különböző, kisebb
jelentőségű környezetvédelmi adókat vizsgáljuk. Jelentőségük és kifinomult rendszerük miatt
külön alpontot szentelünk a környezetvédelmi célú ösztönző eszközöknek az adórendszerben.

7.5.2.2.2 Energiatermékek adói

Általános üzemanyagadó

Az általános üzemanyagadóról szóló törvény 1988-ban lépett hatályba, majd több alkalommal
(1990, 1991, 1992, 1995) módosították. Az adó hét kisebb bevételű környezetvédelmi díjat
váltott fel, bevezetésének egyik célja ezek kiváltása is volt: egységessé, átláthatóvá kívánták
tenni a rendszert. Ezen adó fő célja tehát a bevételteremtés. 1992-ig a befizetett összegek
alapokba folytak, ekkortól azonban a központi költségvetés része, a környezetvédelmet is
innen finanszírozzák.

Az adófizetési kötelezettség alapja a meghatározott, üzemanyagként használt energiaforrások
mennyisége. Ugyanezen anyagok nyersanyagként nem adókötelesek. A vegyipari
melléktermékek 1000 tonna összmennyiség, illetve 10 tonna és 5000 GJ éves mennyiségű
felhasználás felett adóztatottak. A normál adókulcsok: 5,16 NLG/GJ/év, 0,3906
NLG/tonna CO2/év. Az adóalapot 50%-ban az energia, 50%-ban a széntartalom alapján
számítják ki, amiről bővebben a 81. táblázat tájékoztat. A villamos áramot közvetlenül nem
adóztatják, csak akkor (közvetve), ha az adóköteles energiahordozók valamelyikéből állítják
elő. Implicit adómértéke171 0,005 NLG/kWh. Az adó alanyait a 80. táblázatban mutatjuk be
rendszerezetten.

                                                
170 Ezen alponthoz a következő forrásokat használtuk fel: EEA (1996), 27. o., Economic Instruments (1999), FÖS (1998), 31.
o., GBR (1999), 109-119. o., MAKK (1998), 15-19.o., OECD (1997a), 25. o., OECD (1997b), OECD (1998a), 42. o., 58. o.,
RPEI (1996), 19. o., Schlegelmilch (1998), 14. o., Vermeend-van der Vaart (1998), 17-44. o. A Hollandiáról szóló alábbi
pontok Vermeend-van der Vaart (1998) alapján készültek.
171 Az 1 kWh villamos áram előállításához szükséges erergiahordozók mennyisége alapján számított átlagos érték.
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80. táblázat Az általános üzemanyagadó adóalanyai
Üzemanyag Adóalany

ásványolajok − a jövedéki adóköteles adóalany (a jövedéki adóval együtt is szedik
be).

szén − a kitermelő, termelő vagy importőr, aki ezt a szenet
tüzelőanyagként használja vagy háztartási tüzelőanyagként
értékesíti

földgáz − a kitermelő, termelő vagy importőr, aki a gázt tüzelőanyagként
használja;

− a gázt termelő vagy importáló, aki ezt tüzelőanyagként
hasznosítja;

− azok, akik a kitermelőtől kapják és tüzelőanyagként hasznosítják;
− a kitermelők, akik gázt termelnek vagy importálnak és háztartási

tüzelőanyagként értékesítik
különleges gázok − a vegyipari üzem üzemeltetője
olajkokszok
folyékony
melléktermékek
gáznemű
melléktermékek
Forrás: Vermeend-van der Vaart (1998), 31-33. o.

81. táblázat Az általános üzemanyagadó hatálya alá eső üzemanyagok; egy egységre
jutó számított energia- és CO2-tartalmuk és az 1998-as adómértékek
NLG-ben.

üzemanyag egység GJ/egység kg CO2/egység adómérték
benzin hl 3,265 238,33 2,510
könnyű tüzelőolaj hl 3,586 261,78 2,750
gázolaj/dízel hl 3,586 265,36 2,770
nehéz tüzelőolaj tonna 41 3 157 32,33
szén1) tonna 27 2 538 23,38
szén gázosítási gáz 1000 GJ 1 000 108 935,19
LPG tonna 45,2 2 983,2 33,08
földgáz 1000 m3 31,65 1 770 21,55
földgáz>10 millió m3 1000 m3 31,65 1 770 14,10
különleges gázok2)3) 1000 GJ 1 000 46 000 236,82
olajkokszok3) tonna 35,2 3 625,6 32,47
folyékony melléktermékek3) tonna 41 3 157 32,33
gáznemű melléktermékek3) 1000 GJ 1 000 46 000 236,82
1) Az adófizetők ehelyett választhatják a 0,4003 NLG/GJ+4,9527 NLG/tonna CO2 adómértéket is. Az adó
számítási formájának választása 5 évre szól.
2) Kohó-, kokszoló-, finomítói és széngázok.
3) Ezek a tételek arra az esetre vonatkoznak, ha az üzemanyagokat forgalomba hozzák; ha nem forgalmazzák, az
adómérték 0.
Forrás: Vermeend-van der Vaart (1998), 32. o.

Versenyképességi okok miatt az energiaintenzív iparágak kedvezményeket élveznek. Nem
explicit módon van iparághoz kötve az adókedvezmény: az energiatartalom alapján
megállapított rész kedvezményét a nagy gázfogyasztók és a melléktermékeket felhasználó
ipari üzemek vehetik igénybe. A kedvezményes adótétel 10 millió m3/év fogyasztás felett
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0,16 NLG/GJ a gázokra, és 0,00 NLG/GJ a melléktermékekre (az energiatartalom alapján
kiszámítva). A széntartalom alapján számított adó esetükben sem kedvezményes.

Az általános üzemanyagadóból kb. 1,5 milliárd NLG bevétel származik évente. A jelentős
államháztartási bevételek mellett környezetvédelmi hatása sem elhanyagolható. A számítások
alapján Hollandia CO2-kibocsátása 1994-ben 1,7 tonnával lett volna magasabb az adó nélkül.

Szabályozó energiaadó

Az adóról szóló törvény az energiahatékonyságot növelni hivatott intézkedéscsomag
részeként lépett hatályba 1996-ban (1997-ben és 1998-ban módosították). A bevezetés három
lépcsőben, fokozatosan emelkedő mértékkel történt a hirtelen, túlzott terhelést elkerülendő.

Az elvonás elsősorban a lakosságot, a szolgáltató szektort és a kis energiafogyasztó ipari
üzemeket érinti, mivel ezen szektorokat más politikai eszközökkel nehéz vagy költséges
energiahatékonyságra ösztönözni. Az adó kialakítása révén a nagy energiafogyasztók relatíve
kis hányadát fizetik az adónak, nemzetközi versenyképességüket megőrzendő. Az adó a
Hollandiában nem közlekedésre vagy tartalékolásra használt energiafogyasztás kb. 40%-a,
minden háztartási és az ipari cégek 95%-ának gáz és villamos áramfogyasztása után fizetendő.

A szabályozó energiaadót egy alsó és egy felső küszöb közötti tartományba eső
energiafogyasztás esetén kell megfizetni. A gáznál az alsó küszöböt egy a legmodernebb
technikával energiatakarékossá tett ház (számított) átlagos fogyasztásában állapították meg.
Az alsó határ révén a kis gázfogyasztók kb. 6%-a nem adóköteles. Tekintve, hogy az
áramfogyasztás kevésbé függ a ház fűtési rendszerének objektíven meghatározható
hatékonysági mutatójától, itt az alsó határt úgy állapították meg, hogy a fogyasztóknak kb.
ugyanakkora hányada maradjon ki az adóalanyok köréből, mint a gáz esetében. A 800 kWh-s
alsó határ révén az áramfogyasztók 5-10%-a nem fizet szabályozó energiaadót fogyasztása
után. Az adómentes sávok célja tehát az adózók számának csökkentése (adminisztratív
hatékonyság), méltányossági megfontolások (alacsonyabb jövedelmű rétegekre gyakorolt
negatív hatások kiküszöbölése); a nagy energiafogyasztók esetében (felső adómentes sáv)
pedig a nemzetközi versenyképességi megfontolások. Eltérő mértékben tehát, de mindenki
fizet valamekkora adót a 82. táblázat–86. táblázatban jelzett energiafogyasztási alsó és felső
határok között. Az adót formálisan az energiát forgalmazó, elosztó jövedéki adóköteles
cégek fizetik meg, de mivel ők továbbhárítják e terheket, a költségeket a végfelhasználók
fizetik.

A gáz adójának mértékét az Európai Unió tervezett CO2/energiaadó-direktívájából
(COM[92]226 def.) vették át, ennek megfelelően a CO2-kibocsátási potenciál és az
energiatartalom alapján számítják ki. A háztartásokban használatos tüzelőolajra, LPG-re és
könnyű tüzelőolajra szintén ez alapján számítják ki. Mivel itt nincsenek adómentes sávok, a
számított adó mértékét ennek ellensúlyozásaként 32%-kal csökkentették. Az adó 1998-ban a
gáz árát 20-25%-kal emelte. Tekintve, hogy a villamos áramnak nincs széntartalma, az
adótételt ennek esetében a megtermeléséhez szükséges fosszilis tüzelőanyagok energia, illetve
széntartalma alapján határozták meg (figyelembe véve a kapcsolt áram- és hőtermelő
erőművek eltérő jellemzőit is). A kis áramfogyasztók számára az adó 15%-kal emelte az árat.
A szabályozó energiaadó tételeit a 82. táblázatban és a 84. táblázatban mutatjuk be.

Az összehasonlítást megkönnyítendő a 83. táblázatban az adófizetés előtti gázárak láthatók.
Megjegyzendő, hogy a villamos áram árát nem a gázárakhoz hasonló fogyasztási sávok
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alapján számítják. A kisfogyasztók a rendszerre való csatlakozásonként fizetnek egy fix
összeget, illetve kWh-nként 0,02 NLG-t

82. táblázat A szabályozó energiaadó mértéke és mennyiségi küszöbértékei
NLG/egység alsó

küszöb
felső

küszöb
üzemanyag egység

1996 1997 1998 egységekben
földgáz m3 0,0320 0,0640 0,0953 800 170 000
villamos áram kWh 0,0295 0,0295 0,0295 800 50 000
könnyű olaj üzemanyagként liter 0,0282 0,0564 0,0846 n.a. 159 000
tüzelőolaj liter 0,0284 0,0568 0,0853 n.a. 153 000
LPG kg 0,0336 0,0672 0,1009 n.a. 119 000
Forrás: Vermeend-van der Vaart (1998), 42. o.

83. táblázat Adófizetés előtti gázárak 1998-ban Hollandiában (hozzávetőleges adatok)
sáv éves fogyasztás m3-ben ár (kb.) NLG/m3

A 0 – 170 000 0,050
B1 170 000 – 1 000 000 0,026
B2 1 000 000 – 3 000 000 0,024
C 3 000 000 – 10 000 000 n.a.
D 10 000 000 – 50 000 000 n.a.
E > 50 000 000 n.a.
Forrás: Vermeend-van der Vaart (1998), 43. o.

84. táblázat A szabályozó energiaadó 1999-es tételei
Villamos áram (kWh) NLG/kWh földgáz (m3) NLG/m3

0-800 0 0-800 0
800-10 000 0,0225 800-5 000 0,0726
10 000-50 000 0,0147 5 000-170 000 0,0475
50 000-1 millió 0,0010 170 000-1 millió 0,0032
> 1 millió 0 > 1 millió 0
Forrás: Looijenga (1999)

Az energiaintenzív cégeket adóztatás helyett hosszú távú (az állammal kötött) önkéntes
megállapodások (ennek komoly hagyománya van Hollandiában) ösztönzik
energiafogyasztásuk jelentős csökkentésére. Ilyen megállapodások alapján az e körbe tartozó
cégek átlagosan 20%-os energiahatékonyság-javítást vállaltak az 1990-2000-res időszakra.
Amely cég nem köt ilyen megállapodást vagy nem teljesíti a szerződésben foglaltakat, annak
követelményeket írnak elő a hatóságok e téren.

A közúti közlekedésben használt üzemanyagok nem adókötelesek, ezeket évente az infláció
mértékével arányosan emelik, ha a világpiaci ár lehetővé teszi, ennél jobban is. Ezen kívül
adómentesek: távfűtés, az a villamos áram, amelyet adóköteles gáz felhasználásával termeltek
(a kapcsolt erőművek versenyképességének emelése érdekében), illetve a megújuló
energiaforrások segítségével termelt energia. A hulladékégetőkben termelt villamos áram
után az áramelosztók 50%-kal kevesebb szabályozó energiaadót fizetnek172. Az üvegházi
                                                
172 A hulladék égetését a hulladékadó is preferálja. Dániában ezzel szemben ahol külön adót vetettek ki a
hulladékégetőművekben termelt hőre.
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termelésben felhasznált gáz nem adóköteles, tekintettel arra, hogy e szektor nagymértékben
termel exportra, viszont versenyképessége igen sebezhető. Az adómentesség fejében a szektor
önkéntes megállapodásban 1980-2000 között 50%-os energiafogyasztás-csökkentést vállalt.

1996-ban a nagy energiafogyasztók egyáltalán nem fizettek szabályozó energiaadót, azonban
a törvény lehetőséget adott arra, hogy rájuk is kiterjesszék az adóalanyok körét. 1997-ben ez
meg is történt, a keletkezett évi 80 millió NLG bevételt a kormány arra fordította, hogy a
személyi jövedelemadó és társasági adótörvényekbe az energiahatékonysági beruházások után
járó kedvezménylehetőséget épített be.

1998-ban (előzetes becslés alapján) 2,2 milliárd NLG államháztartási bevétel keletkezett az
adóból. Az egyes csoportoktól elvont jövedelmeket különböző megoldásokkal juttatták vissza
ugyanezen csoportokhoz. A háztartások esetében az adóbevételekkel azonos összegű személyi
jövedelemadó-csökkentést hajtottak végre – a legalsó jövedelmi sáv személyi
jövedelemadóját 0,6%-ponttal csökkentették (erre kb. a bevételek 67%-át fordították), az
adómentes jövedelmi sávot 80 NLG-vel emelték (erre az adóbevételek kb. 32%-át
fordították), illetve az idősek által az szja-ból levonható fix összeget 100 NLG-vel emelték (az
adóbevételek kb. 1%-ának megfelelő mértékben). A gazdálkodók esetében a bérből az
alkalmazott által fizetendő társadalombiztosítási járulék munkáltató által befizetendő részét
0,19%-ponttal csökkentették (erre a gazdálkodóktól származó adóbevételek kb. 57%-át
fordították). A kis, független cégek fix összegű adókedvezményét 1300 NLG-vel emelték
(erre kb. a bevételek 25%-át fordították). Az első 100 000 NLG után fizetendő társasági adó
mértékét 3%-ponttal csökkentették (az adóbevételek kb. 1%-ának megfelelő összegben).

Az elvonások és a bevételek visszajuttatása révén a háztartások esetében – bár tökéletes
kompenzáció feltehetően nem valósult meg – a számítások szerint az átlagos
energiafogyasztásúak jövedelmi helyzete változatlan maradt. Az átlag alatti energiafogyasztók
befizetéseiknél többet, az átlagon felüliek kevesebbet kapnak vissza. A legérzékenyebb
költségviselőket további eszközökkel próbálják kompenzálni: a családok gyermekenként 25
NLG/év többlettámogatást kapnak 1996 óta, a legalacsonyabb jövedelmű réteg
lakbértámogatását kb. 70 NLG/évvel növelték. Az önkormányzati alap jóléti támogatásokra
fordítható összegét 5 millió NLG-vel emelték.

A számítások szerint 2000-re Hollandia CO2-kibocsátása 1,7-2,7 millió tonnával fog
csökkenni az adó hatására, ami az éves kibocsátás 1,5%-a. Az adó által megcélzott csoportok
kibocsátása kb. 5%-al csökkenhet.

Az adó bevezetésének prognosztizált foglalkoztatási hatásai enyhén pozitívak. A számítások
szerint elsősorban a szolgáltatásban és az építőiparban jelentkezhet a munkahelyteremtő hatás.

A 85. táblázatban és a 86. táblázatban a különböző energiatermékeket terhelő adókat
összesítve mutatjuk be.



218

85. táblázat Az általános üzemanyagadó (1995), a szabályozó energiaadó (1998),
illetve az üzemanyagadó és a szabályozó energiaadó kombinált mértékei
(1998) NLG/egységben

egység általános
üzemanyagadó
+egyebek

szabályozó
energiaadó

az energiaadók
kombinált
mértékei

1995 1998 1998
földgáz
– 0-800 m3 m3 0,02155 0 0,02155
– 800-170 000 m3 m3 0,02155 0,0953 0,11685
– 170 000-10 millió m3 m3 0,02155 0 0,02155
– ≥ 10 millió m3 m3 0,01141 0 0,01141
villamos áram*
– 0-800 kWh kWh 0,005 0 0,005
– 800-50 000 kWh kWh 0,005 0,0295 0,0345
– ≥ 50 000 kWh kWh 0,005 0 0,005
(összes**) bevétel millió NLG 1 860 1 900 3 760
*A szabályozó energiaadó közvetlenül terheli a villamos áramot, az általános üzemanyagadó közvetetten, az
erőművekben használt üzemanyagok adóján keresztül. Az utóbbi itt kWh-onkénti implicit adómértékre van
átszámítva.
**Az 1995-ös bevételi adatok a felszín alatti vízkivételért fizetendő és a hulladékadó bevételeit is tartalmazza.
Forrás: Vermeend-van der Vaart (1998), 26. o.

86. táblázat Energiatermékek adói (NLG/egység) Hollandiában, 1998-ban. (Az alábbi
adómértékek nem tartalmazzák a 17,5%-os áfát)

termék egység jövedéki
adó

általános
üzemanyag-
adó

stratégiai
tárolási adó

szabályozó
energiaadó

ólmozott benzin 103 l 1373,50 25,10 12,50 n/a
ólommentes benzin 103 l 1230,80 25,10 12,50 n/a
könnyű tüzelőolaj 103 l 102,60 27,50 12,50 84,60
gázolaj 103 l 102,60 27,70 12,50 85,30
dízelolaj 103 l 708,30 27,70 12,50 n/a
nehéz tüzelőolaj tonna 34,24 32,33 0,00 n/a
szén1) tonna n/a 23,38 n/a n/a
LPG motor-üzemanyag tonna 228,66 33,08 n/a n/a
LPG fűtésre tonna 0 33,08 n/a 100,90
földgáz2)

•  0-800 m3 m3 n/a 0,02155 n/a 0
•  800-170 000 m3 m3 n/a 0,02155 n/a 0,0953
•  170 000-10 millió m3 m3 n/a 0,02155 n/a n/a
•  >10 millió m3 m3 n/a 0,01410 n/a n/a
különleges gázok3)4) 1000 GJ n/a 236,82 n/a n/a
melléktermékek4)

•olajkoksz (petrocoke) tonna n/a 32,47 n/a n/a
• folyékony tonna n/a 32,33 n/a n/a
•gázhalmazállapotú 1000 GJ n/a 236,82 n/a n/a
villamos áram
•0-800 kWh kWh n/a 5) n/a 0
•800-50 000 kWh kWh n/a 5) n/a 0,0295
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1) Szén esetében 1998 óta az adófizetők ehelyett választhatják a 0,4003 NLG/GJ+4,9527 NLG/tonna CO2
adómértéket is.
2) A földgáz után nem kell megfizetni a szabályozó energiaadót, ha villamos áram termelésére vagy üvegházi
termelésben használják fel. A 170 000 m3-es térfogathatár nem alkalmazandó, ha távfűtési rendszerekben
használják fel.
3) Különleges gázok a kohó-, kokszoló-, finomítói és széngázok.
4) A különleges gázok és a melléktermékek után nem kell megfizetni az általános üzemanyagadót, ha nem adják
el őket, hanem az előállító üzemben felhasználják őket.
5) A villamos áramot közvetlenül nem terheli az általános üzemanyagadó. A termelési inputok utáni adómérték
0,005 NLG/kWh.
Forrás: Vermeend-van der Vaart (1998), 29. o.

Uránium235 adója

Annak érdekében, hogy az atomenergia ne kerüljön indokolatlan versenyelőnybe a fosszilis
energiaforrásokkal szemben, 1997-ben bevezették az adófizetési kötelezettséget az
erőművekben használt uránium235 után. Az adót elsősorban bevételképzési céllal vezették be,
a bevételek nem címkézettek, hasonlóan az üzemanyagokhoz.

Az adót az uránium energiatartalma után kell megfizetni, amit a súlyára vetítve adnak meg,
mértéke 31,95 NLG/g. Az elvonást az atomerőmű üzemeltetője fizeti meg. A fosszilis
energiaforrások esetében bemutatottakhoz hasonló kivételeket itt nem alkalmaznak. Az adó
1998-ban kb. 10 millió NLG államháztartási bevételt teremtett.

7.5.2.2.3 Egyéb környezetvédelmi adók

Felszín alatti vízkivételi adó

Az eredeti törvény szerint az üzemanyagadót három lépésben kellett volna 25%-kal
megemelni. 1992-ben azonban úgy döntöttek, hogy az adófizetők közötti egyenlőbb
teherviselés érdekében nem emelik ennyivel a mértéket, hanem új, környezetvédelmi adókat
vezetnek be. Ez vezetett a felszín alatti vízkivételi és a hulladékadó bevezetéséhez.

Az adót 1995-ben a fent említett bevételteremtési cél, illetve a vízpazarlás csökkentése
érdekében vezették be. A felszín alatti vízből nyert ivóvíz ugyanis olcsóbb, mint a felszíni
vízből nyert; az adó célja az árkülönbséget csökkenteni.

Az adó alapja a talajból kitermelt édesvíz (azaz 300 mg> klórtartalmú víz), m3-ben mérve,
amelyet a felszín alatti vizet kitermelő berendezés tulajdonosa fizet meg. Mértékeit a 87.
táblázat mutatja be. A bevételek a központi költségvetésbe kerülnek. 1998-ban 320 millió
NLG folyt be ebből az adóból.

A rendszer különböző okok miatt több kivételt is tartalmaz. Nem adókötelesek
− a vízelvezető csatornák;
− a tengerszint alatt 500 m-nél nagyobb mélységben található bányák.

Az alábbi kivételeket az adózók számának csökkentése (egyszerűsítés) érdekében vezették be.
Nem kell az adót megfizetni a következő esetekben:
− locsoló- és öntözővíz után, ha 40 000 m3/évnél kevesebbet használnak;
− építési terület öntözése vagy próba-vízkivételek, ha 50 000 m3/hónál kevesebbet emelnek

ki, legfeljebb 4 egymást követő hónapig;
− kiskapacitású pumpák után, ha a pumpa kapacitása kisebb 10 m3/óránál;
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− szennyezett felszín alatti víz megtisztítása;
− vízkiemelés vészhelyzetben (pl. tűzoltásnál vagy létesítmények felszerelésekor

átmenetileg);
− szárazföldön létesítendő jégpályákhoz a vízkiemelés;
− újrahasznosítható csomagolóanyagok mosása;
− hidegvíztároló létesítmények, ha a kiemelt vizet ugyanabba a felszín alatti rétegbe

injektálják vissza.

87. táblázat A felszín alatti vízkivételi adó mértékei a kitermelt víz m3-ére vetítve
Ivóvíztermelő vállalatok 0,34
Más vállalatok 0,17
Beszivárogtatott víz kitermelése 0,0551

Ugyanabba a talajba visszaszivárogtatva, ahonnan kitermelték 0,00
1 Ha felszíni vizet szivárogtatnak a talajba és termelnek ki felszín alatti vízként, a tulajdonos engedményt

kérhet a felszín alatti vízkitermelési adóból. Az adókedvezmény 0,285 NLG/m3 ivóvíztermelő vállalatoknak
és 0,115 NLG/m3 egyéb vállalatoknak. Emiatt az engedmény miatt az adó mértéke 0,55 Df./m3 a
beszivárogtatott víz kitermeléséért.

Forrás: Vermeend-van der Vaart (1998), 36. o.

A tartományoknak joguk van hasonló felszín alatti vízkivételi díjat kivetni saját területükön,
amelynek bevételeit víztakarékossági célokra fordíthatják. A mértékek alacsonyabbak, mint
az adó fent bemutatott tételei. Az összes bevételek 10-20 millió NLG/évre tehetők.

A fenti rendszer környezetvédelmi hatásai némiképp ellentmondásosak. A bevezetés hatására
az ipari vízkivételek a várakozásoknak megfelelően csökkentek, de az adómentes kismértékű
háztartási és mezőgazdasági kivételek növekedtek.

Hulladékadó

A felszín alatti vízkivételi adóval egyidőben, 1995-ben vezették be a hulladékadót, amelynek
egyik célja a fentiekben leírtaknak megfelelően az üzemanyagadó eredetileg tervezett emelése
helyett kisebb mértékű adónövelés következtében előállott államháztartási bevételkiesés
pótlása. Környezetvédelmi céljai között legfontosabb a lerakástól eltérő hulladékkezelési
módszerek (égetés, újrahasznosítás) alkalmazásának elősegítése. Az elvonás jelentette
többletteher a különböző hulladékkezelési módszerek költségei között próbál kedvezőbb
arányt beállítani, az égetés javára. (A lerakás költségei adó nélkül sokkal alacsonyabbak az
égetésnél: 1993-ban a lerakás költsége 82 NLG/t, az égetésé 173 NLG/t volt.) Az
ártalmatlanítási megoldások közül az égetést (termikus hasznosítást) ily módon preferáló
környezetpolitika fő indoka, hogy Hollandiának rendkívül magas a népsűrűsége, ezért a
lerakás területhasználata környezeti szempontból komoly nyomást jelent. A differenciált
adótételek a 88. táblázatban láthatók.

Az adót a hulladékkezelő létesítmény tulajdonosa fizeti a hulladékkezelő létesítménybe
szállított hulladék súlya alapján. Nincs fizetési kötelezettség, ha egy cég nem más lerakóján,
hanem a sajátján helyezi el hulladékát. A tervezetek szerint a jövőben ez is adóköteles lesz, ha
a mennyiség túllépi az 1000 tonnát. Az adóalanyok általában áthárítják a hulladéktermelőre az
adót. Az önkormányzatok által begyűjtött hulladék utáni megemelkedett költségeket a
hulladékkezelési díjon keresztül hárítják át a lakosságra.
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88. táblázat A hulladékadó tételei
NLG/tonna

Lerakásra átadott égethető hulladék 64,20
Lerakásra átadott egyéb hulladék 29,20
Forrás: Vermeend-van der Vaart (1998), 39. o.

Egyes hulladékfajták környezeti hatása jelentősen eltérhet, azonban gyakorlati okokból kevés
tényező szerint differenciálták a rendszert. Az éghető/éghetetlen megkülönböztetésen kívül a
következő adómentes hulladékkategóriák léteznek:
− Szerves hulladékok. A szerves hulladékokat szelektíven gyűjtik Hollandiában, ezért a

törvény alapfeltevése, hogy ezeket komposztálás céljából viszik a lerakóra, így ezek nem
adókötelesek.

− A megtisztíthatatlan talajok és kotrási iszapok. Az adómentesség okai: kármentesítésből
származó megtisztíthatatlan talajok múltbeli szennyezésekből származnak, ezen kívül
pedig a kármentesítés preferált azzal a lehetőséggel szemben, hogy az adókivetés miatt
ezek elmaradjanak. A kotrási iszap a mai technológiákkal megtisztíthatatlannak minősül,
ezért jelenleg minden ilyen iszap adómentes. A mentességi időszak 2000. január 1-je és
2002 január 1-je közötti időszakban fog véget érni.

− Tintamentesítési maradékok. A papír újrafeldolgozásból származó tintamentesítési
maradék utáni hulladékadó kérésre visszaigényelhető. Ennek hiányában a papír
újrahasznosítás veszteséges tevékenység lenne, ami az adó céljaival ellentétes.

− Azbeszt. Mivel az azbesztnek jelenleg nincsenek a lerakástól eltérő kezelési módszerei, az
adómérték 0 NLG 2002. január 1-jéig.

Továbbá, ha a lerakó tulajdonosa a lerakásra átvett hulladék egy (hasznosítható) részét
kiválogatja, akkor kérheti ennek figyelembevételét az adó megállapításánál.

A hulladékadóból keletkező bevételek sem címkézettek, a központi költségvetésbe kerülnek.
1998-ban kb. 215 millió NLG összegű befizetés történt.

7.5.2.2.4 Pozitív környezetvédelmi célú ösztönzők

A fenntartható közlekedést támogató megoldások

Ingázás
A hatvanas évek közepe óta vannak jelen a jövedelmi adó rendszerében azok a megoldások,
amelyek lehetővé teszik a munkáltatónak, hogy bizonyos határokon belül adómentesen
megtérítse az alkalmazottak ingázási költségeit. Az alkalmazott sok esetben levonhatja
adóalapjából e költségeket, ha nem térítették meg neki adómentesen. A megtéríthető összegek
rendszerint magasabbak, mint a levonhatók, a hatóságok és a munkáltatók közötti viták
elkerülése érdekében. A rendszert több ízben (1990, 1997, 1998) módosították annak
érdekében, hogy az ingázási távolság csökkentésére és a tömegközlekedés használatára
ösztönözzenek. Az 1998-ban érvényes lehetőségekről a 89. táblázat tájékoztat.
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89. táblázat A megtéríthető vagy levonható ingázási költségek maximális összegei
1998. január 1-jei állapot szerint (NLG)

Távolság
km-ben2

Adómentesen megtéríthető Adómentesen levonható1

tömegközlekedés személyautó tömegközlekedés személyautó
0 – 10 nincs maximálva3 0 0 0

10 – 15 nincs maximálva 1 910 1 210 860
15 – 20 nincs maximálva 2 360 1 500 1 240
20 – 30 nincs maximálva 3 240 2 530 2 050
30 – 40 nincs maximálva 3 240 3 120 2 050
40 – 50 nincs maximálva 3 240 4 080 2 050
50 – 60 nincs maximálva 3 240 4 540 2 050
60 – 70 nincs maximálva 3 240 5 040 2 050
70 – 80 nincs maximálva 3 240 5 210 2 050
80 – nincs maximálva 3 240 5 270 2 050
1 Az összegek arra az esetre vonatkoznak, ha valaki heti 4 vagy annál több nap utazik.
2 Egy utazásra.
3 A jegy ára+200 NLG.
Forrás: Vermeend-van der Vaart (1998), 50. o.

Céges kerékpár
A kerékpárral való munkába járás elősegítésére 1995 óta létezik adókedvezmény. A
munkáltató háromévente adhat a alkalmazottnak egy maximum 1500 NLG értékű kerékpárt,
amelyet az adózásnál 150 NLG értékű természetbeni juttatásként vesznek figyelembe. Ha a
kerékpárt az alkalmazottnak csak rendelkezésére bocsátják, de nem adják birtokába 5 évig,
akkor nem áll fenn adófizetési kötelezettség. Szintén háromévente maximum 550 NLG
értékben adómentesen lehet támogatni a munkáltatott eső elleni védelmet szolgáló ruházatot
vagy kerékpárfelszereléseket érintő beszerzéseit. Ezen kívül a biztosítási összeg szintén
adómentesen fizethető ki az alkalmazottnak. Az 1000 NLG érték alatti kerékpárok a beszerzés
évében, az 1000-1500 NLG értékű kerékpárok három év alatt írhatók le. Amennyiben a
munkáltatott saját kerékpárján jár munkába, 0,12 NLG/km adómentes juttatásban részesíthető
vagy e költségeket levonhatja jövedelemadójából. Több száz cég kötött szerződést
kerékpárgyártó vállalatokkal az alkalmazottak kerékpárral való munkába járását segítő átfogó
tervekről. Ennek keretében a munkáltató minden a kerékpárral kapcsolatos feladat ellátását a
gyártó céghez és az utóbbival szerződésben álló javító-szolgáltató egységekhez helyezi.

Telekocsi
Hollandiában kb. 500 000 munkavállaló jár telekocsi173 igénybevételével munkába. 1998 óta
az ilyen megoldásokat adókedvezményekkel is segítik. A munkáltató adómentes térítést
fizethet minden olyan alkalmazottjának, aki telekocsit igénybevéve jár munkába az év
minimum 120 napján. A munkábajárási távolságnak legalább 15 km-nek kell lennie és a
társulásban minimum két embernek kell részt vennie. Bizonyos feltételek mellett választható
az a megoldás is, hogy az autó vezetője kap 0,60 NLG/km térítést, ebben az esetben azonban
a többiek nem tarthatnak igényt térítésre. Az igénybevehető kedvezményeket a 90. táblázat
mutatja.

                                                
173 A teleautó – carpool – több ember (akár informális) megegyezését jelenti arra nézve, hogy valamelyikük autójával
közösen járnak be munkahelyükre.
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90. táblázat A rendszeres ingázási költségtérítésen felül a telekocsi-társulásban
résztvevők számára igénybevehető maximális adómentes összegek
(NLG/év)

Ingázás
távolsága

Társulás utáni
visszatérítés

Rendszeres ingázás utáni adómentes vagy
levonható összeg

visszatérített visszatérített levont
0 – 10 0 0 0

10 – 15 0 1 910 860
15 – 20 500 2 360 1 240
20 – 30 500 3 240 2 050
30 – 50 750 3 240 2 050
50 – 1 000 3 240 2 050
Forrás: Vermeend-van der Vaart (1998), 52. o.

Távmunka
A távmunka keretében az alkalmazott heti 1-2 napot otthon dolgozik, amely megoldás a
közlekedési igények csökkentésével jár. Ennek támogatása érdekében 1997 óta a munkáltató
három évenként egy maximum 5 000 NLG értékű számítógéppel (és kiegészítőkkel) láthatja
el alkalmazottját. Ötévente 4 000 NLG támogatás adható arra a célra, hogy otthoni
munkahelyet létesítsenek az alkalmazott és a munkáltató közötti szerződés alapján. Ebben az
esetben az otthoni munkahely és a cég között számítógépes adatátviteli kapcsolatnak kell
fennállnia.

Környezetvédelmi beruházások azonnali amortizációja

A környezetvédelmi technológiák fejlesztését elősegíteni és elterjedését hivatott gyorsítani a
környezetvédelmi célú beruházások gyorsított amortizációja, amely lehetőség 1991 óta
igénybevehető, illetve 1997 óta azonnali amortizációt (free depreciation) jelent. Azok a
legjobb elérhető új technológiák, amelyek még nem terjedtek el, illetve még nincs komoly
piacuk, pályázhatnak a Környezetvédelmi Listára való felkerülésért. Az elbírálás egyszerű és
olcsó mechanizmus keretében zajlik. A Környezetvédelmi Listán szereplő technológiák
hatvan százaléka az állam által támogatott kutatás-fejlesztésekből származik, így egyszerre
két eszközzel is támogatja az érintett eljárások termékek piaci bevezetését a kormányzat.

A Listát évente megújítják a változó környezetpolitikai kihívásoknak megfelelően. A Építési,
Területtervezési és Környezetvédelmi Minisztérium (VROM) állítja össze a listát, amelyre
technológiájának felvételét illetően bármely cég nyújthat be pályázatot. A megítélésnél három
szempontot vesznek figyelembe:
− a berendezés használata jelentős környezetvédelmi eredménnyel jár;
− a berendezés Hollandiában még nem elterjedt;
− széles körben is alkalmazható.
A javasolt beruházások értékelését egy négy jellemzőt figyelembevevő szorzat alapján végzik,
az egyes technológiák pontszámát sorba rendezik és az adott évi támogatási keretnek
megfelelően határozzák meg a Listára felkerülők körét. A listán szereplő termékeket illetően
az azonnali leírás vonatkozhat az előállítási vagy a beszerzési költségekre, de a működtetési
költségekre nem.

Az azonnali leírási lehetőség rendszerének működtetésére a pénzügyminiszter évente
meghatározott összeget különít el. Ha az adott évi összeget a tervek szerint túllépik, a
kormány hivatalos lapjában kihirdetik, hogy a leírási lehetőség csak egy limitált összegig
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vehető igénybe vagy felfüggesztik átmenetileg a működést. Erre ezidáig csak egyszer került
sor, 1994-ben, egy rövid ideig. Az éves keret kb. 100-125 millió NLG évente. A rendszer
beindítása óta kb. 3,5 milliárd NLG értékű beruházást támogattak ily módon.

Adómentes jövedelem a zöld alapokból

A zöld alapok rendszere szintén a környezet védelmét szolgáló beruházások elterjedését,
megerősödését kívánja elősegíteni. Az 1995 óta létező rendszer keretében magánbefektetők
zöld alapokat hozhatnak létre, amelyekből származó jövedelmük (kamat, illetve osztalék)
adómentes. Ezzel olyan környezetvédelmi célú vállalkozásokat, projekteket támogatnak
közvetett módon, illetve igyekeznek a megtakarításokat ezek felé orientálni, amelyek ennek
hiányában egyébként kevéssé lennének versenyképesek.

A zöld alapokat a holland központi bank minősíti egy kritériumrendszer alapján, a pénzügyi
biztonság tekintetében. Az alapokat a környezetvédelmi orientációt illetően is minősítik,
illetve tevékenységét figyelemmel kísérik. Tőkekihelyezéseik minimum 70%-át
környezetvédelmi projektek finanszírozására kell fordítaniuk, a fennmaradó 30%-ot
tetszőleges projektekre fordíthatják vagy készpénzben tarthatják. A zöld alapok maguk nem
indíthatnak projekteket.

Azon projekt-kategóriák, amelyeket a zöld alapok támogathatnak, egy listán szerepelnek. Ha
ennek alapján részt vehet a rendszerben, a projektet indítók a zöld alaphoz (legtöbb esetben
egy bankhoz) fordulnak, amely kérésüket elbírálja. Ha az alap hajlandó és képes támogatni a
projektet, beruházni abba, a VROM-tól környezetvédelmi állásfoglalást kér a projektet
illetően. Ha ezt megkapta, megtörténhet a kifizetés. A környezetvédelmi állásfoglalás a
projekt céljának minősítését szolgálja, illetve azt, hogy a kedvezően elbírált beruházások utáni
adókedvezmény felett kontrollja legyen a kormányzatnak. Amennyiben az adott évre ilyen
célból elkülönített keretet túllépik, a lehetőséget az adott évre felfüggesztik. 1995-ben a célra
25 millió NLG-t különítettek el, amely kb. 1 milliárd NLG-nyi beruházás finanszírozását
segítette elő 1997 márciusáig, amikor a keret kimerült. 1998-ra kétszer ekkora keretet
irányoztak elő. A zöld alapokból finanszírozott beruházások között elsősorban megújuló
energiaforrásokkal, energiatakarékossággal, biogazdálkodással és természetvédelemmel
foglalkozó projektek voltak találhatók.

Energia célú beruházások adókedvezménye

Bizonyos energia célú beruházások után adókedvezmény vehető igénybe. A cégek az ún.
Energialistán szereplő minősített beruházásaikból származó eredményüket az adózásnál 40%-
kal csökkentett mértékben vehetik figyelembe, évente maximum 200 millió NLG értékű
beruházás esetében. Amennyiben azonnali amortizációra is jogosult a beruházás, ez is igénybe
vehető. 1998-ban az energiatakarékosságot elősegítő ezen rendszer az előzetes becslések
szerint 250 millió NLG-vel csökkentette az adóbevételeket. Eredményeként kb. 45 PJ
fosszilis energiamegtakarítást és 2,5 millió tonnás CO2-kibocsátáscsökkentést
prognosztizáltak 2000-ig.

Az Energialistát a pénzügyminiszter állítja össze és a gazdasági miniszter (az
energiakérdésekért legfőbb intézmény) hagyja jóvá. Erre a 3 700 NLG érték feletti
beruházások kerülhetnek fel. A listán főképp energiatakarékosságot szolgáló, illetve a
megújuló erőforrások használatára irányuló fejlesztések találhatók. Az adókedvezmény
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mértéke a beruházás nagyságával csökken és adott adófizető esetében nem lépheti túl a 200
millió NLG-t

7.5.2.3 Dánia

7.5.2.3.1 Magas energiaárak az első olajválság óta

Dániában 1917 óta kell adót fizetni a benzin után, azonban más energiatermékeket nem
adóztattak. E téren komoly fordulatot az 1970-es évek hoztak. Az országnak igen nagy
károkat okozott az első olajválság 1973-ban, tekintve, hogy nagymértékben függött az
olajtermékek importjától. 1977-ben vezettek be adót a dízelolajokra, az LPG174-re és az
üzemanyagként használt gázra. Ugyanekkor vetettek ki továbbá adót egyéb olajtermékekre és
a villamos energiára. 1979-ben lett adóköteles termék a palackozott és a városi gáz. A –
szerény mértékű – elvonások célja az energiatakarékosságra ösztönzés, illetve az
energiatakarékosságot szolgáló intézkedések pénzügyi fedezetének megteremtése volt. 1982-
ben újabb energiatermékeket – a tojásbrikettet és a lignitet – vonták be az adóztatott termékek
körébe. Az elvonásokkal terhelt energiatermékek száma a 90-es évekig fokozatosan bővült,
azonban a rendszer elsősorban fiskális, másodsorban energiatakarékossági célokat szolgált.
Így sok, környezetvédelmi szempontból megkérdőjelezhető kedvezményt tartalmazott e
rendszer. Ezek között a legfontosabb természetesen az, hogy az energiaadókat a VAT-
visszatérítésre175 jogosultak nem fizették meg: amennyiben előbbi adót visszatérítették, úgy
az energiatermékek jövedéki adóit is. E megoldást természetesen a vállalatok
versenyképességének védelmével indokolták. Az energiaadókat tehát a háztartások és a VAT-
visszatérítésre nem jogosult szektorok (elsősorban szolgáltatások) szűk köre fizették.176

1986-ban, miután a nyersolaj világpiaci ára, illetve a dollár árfolyama jelentős mértékben
zuhant, annak érdekében, hogy az energiatakarékosságra való ösztönzést az olcsó energiaárak
ne csökkentsék, az adókat mintegy 500 százalékkal megemelték: a fűtőolaj adóját 10
DKK/GJ-ról 50 DKK/GJ-ra, ami az adózás előtti fogyasztói ár 125%-ának felelt meg. A szén
adója 5-ről 27 DKK/GJ-ra emelkedett. Ezzel kiegyenlítették az adózás előtti árak csökkenését,
így a fogyasztói árak a korábbi, magas szinten maradtak. Ekkortól alkalmaztak eltérő
adótételeket az ólmozott és ólmozatlan benzinre is. Az elvonások emelése összekapcsolódott
a szigorodó pénzügyi politikával. A bevételeket nem forgatták vissza a befizetőkhöz. Az
energiaadóztatás továbbra is csak a háztartásokat és a VAT-visszatérítésre nem jogosult
szektorokat érintette.177

További lényeges tényező az egyes energiahordozók adóinak egymáshoz viszonyított mértéke.
A szén és a villamos áram adói hasonló mértékben emelkedtek, tekintve hogy a dán
villamosenergia-termelés szinte teljes egészében szénre alapozott. Az olaj és a gáz adóinak és
árának mozgása hasonlóképpen jelentős mértékben függ egymástól. A szén és az áram adóit a
80-as években kevésbé emelték, mint az olaj és gáz adóit, mivel előbbi két termék piaci ára
kisebb mértékben esett. Az energiapolitika céljai között meghatározó volt a 70-es évek
végétől az olajtól való függés csökkentése, a megújuló energiaforrások használatának és a
hulladékból nyert hő termelésének, valamint kapcsolt hő- és áramtermelés, illetve a földgáz
használatának ösztönzése. Ez utóbbi cél némiképp ellentmondásosan valósult meg. Bár egyes,
                                                
174 Liquified petroleum gas – cseppfolyós földgáz
175 Tekintve, hogy a Magyarországon alkalmazott általános forgalmi adó (ÁFA) nem teljes mértékben analóg a külföldön
alkalmazott hozzáadottérték-adóval (VAT), ezért a következőkben a VAT rövidítést használjuk, amennyiben nem a magyar
áfáról van szó.
176 Hansen (1999), TemaNord (1999b), 91-96. o.
177 Hansen (1999)
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háztartások által használt gáztermékek a 70-es évek óta adókötelesek voltak, a földgáz (ipari
felhasználása) az említett, illetve versenyképességi okok miatt nem. A gáztermelő- és elosztó
cégek monopolhelyzetükből adódóan ezt maximális mértékben ki tudták használni: a földgázt
az adóval növelt áru olajjal megegyező áron voltak képesek értékesíteni. Ily módon a földgáz
ára egy „árnyékadót” (azaz extraprofitot) tartalmazott, ami azonban nem a költségvetésbe,
hanem a gázértékesítő vállalatokhoz folyt be.178

A 90-es években a klímaváltozással és egyéb környezeti problémákkal kapcsolatos
aggodalmak változást hoztak az energiaadóztatásban. Dániában elfogadtak egy nemzeti
energia akcióprogramot („Energy 2000”), amely célul tűzte ki, hogy az 1988-as szintnél 20%-
kal kisebb szén-dioxid kibocsátási szintet kell 2005-re elérni. (Azóta átvették az EU elvárásait
e téren: 2000-re stabilizálni kell az 1990-es szintet.) Ennek elérése érdekében, illetve egyéb
környezetvédelmi megfontolásokból jelentős módosításokat eszközöltek az adórendszerben.
1992-ben a lakosságra, 1993-tól az iparra vezettek be CO2-adót, miközben az olaj és a gáz
energiaadóit az új adók mértékének megfelelő tételekkel csökkentették, a szénét és áramét
ennél kisebb mértékben. A háztartások szén-dioxid-adóját 100 DKK/tonna CO2-ban (a nettó
fogyasztói ár 20%-a), az energiaadót 41 DKK/GJ-ban (a nettó fogyasztói ár 105%-a)
határozták meg. Az ipar adóját 50 DKK/tonna CO2-ban állapították meg versenyképességi
okokból. Az energiaintenzív iparágak további kedvezményeket kaptak, így az átlagos tétel 35
DKK/tonna CO2 körül volt. Az adóemelések révén keletkezett többletbevételből (a GDP
0,2%-a) energiatakarékossági intézkedéseket, illetve a sör és bor adójának csökkentését
finanszírozták.179

1994 és 1998 között már tényleges zöld adóreformra került sor. A már meglévő zöld adók
tételeinek emelésével, illetve új, környezetvédelmi célú – hulladékra, vízhasználatra és
szennyvízre kivetett – elvonások bevezetésével keletkező államháztartási többletbevételeket a
munkát és a tőkét terhelő adók csökkentésén keresztül forgatták vissza. Az adóemeléseket és
az új adók bevezetését előre bejelentett módon, fokozatosan valósították meg, illetve a jelzett
időszakban más, az adóreformról szóló (1993-mas) döntésben nem szereplő elvonásokat is
kivetettek. A zöld adók ismét elsősorban a háztartásokat terhelték, azonban a bevételek
visszaforgatása révén tér nyílt a termelő szférától történő nagyobb mértékű elvonásokra is.
Ezáltal komolyabb mértékben lehetett ösztönözni az ipart egyrészt a szén-dioxid-kibocsátási,
másrészt egyéb környezetvédelmi célok elérése érdekében megteendő lépésekre.180

A parlament 1995-ös döntése alapján az iparnak még nagyobb részt kell vállalnia a CO2 és a
SO2-kibocsátás csökkentésében és az ipari energiaadóztatás szintjét fokozatosan a lakossági
szintjére emelik. 1996-ban szinte kivételek nélkül, 10 DKK/kg mértékű kén-dioxid
kibocsátási adót vezettek be, illetve határoztak a termelő szféra 50 DKK/tonna CO2 adójának
90 DKK/tonnára emeléséről. A fűtésre és forró víz előállítására használt energia 50-ről 100
DKK/tonna CO2-re emelése, illetve a 42 DKK/GJ energiaadó összesen mintegy 600
DKK/tonna CO2 adót jelentett. Ez az adótétel Dánia szén-dioxid kibocsátásának 7%-át érinti.
A legenergiaintenzívebb ipari felhasználók adóját 0-ról 3 DKK/tonna CO2-re emelték. A
rendszer igen erős ösztönzést tartalmaz arra, hogy a cégek energiafelhasználásukat mérjék.
Amennyiben ugyanis a vállalat nem tudja bizonyítani, hogy adott energiamennyiséget
valóban egy ipari termelési folyamatban hasznosítja, a hatóságok feltételezik, hogy az
energiát fűtésre használja, így a legmagasabb adótétellel sújtják.

                                                
178 Danish Model (1998)
179 Hansen (1999)
180 Hansen (1999)
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1996-ban vetettek ki energiaadót 0,01 DKK és szén-dioxid adót 0,22 DKK/Sm3 értékben a
földgázra. Ez a lépés a fent említett „árnyékadó”-t valódivá változtatta: a gázmonopóliumok
extraprofitját költségvetési bevétellé tette. Ugyanakkor, mivel a földgáz ára az olajéval egy
szinten volt korábban is, ez a lépés nem okozott áremelkedést.181

1998-ban újabb lépésekről határoztak: a dán gazdaság túlzott növekedését lassítandó, a
munkapiaci egyensúly megteremtése (az alacsonyabb jövedelmű rétegek munkavállalását
ösztönzendő) és a környezet védelme érdekében újabb adókat vezettek be, illetve korábbiakat
növeltek. Ezt az alacsonyabb jövedelmű rétegek jövedelemadójának csökkentésével
ellensúlyozták. Csökkentették a jövedelemből levonható tételek (kölcsönök kamatai, utazási
költségek stb.) értékét. Megemelték a könnyű tüzelőolaj és a földgáz adóit, ezeket 2000-2002-
ben tovább emelik. 1999-2002 között a szén, a benzin és az áram adóit is emelik. A
hulladékégetőművekben termelt hőre 1999-2002 között emelkedő mértékekkel vezetnek be
adót (4,90 DKK/GJ 1999-ben, 12,90 DKK/GJ 2002-ben).182 A 91. táblázat és 92. táblázat az
energiaadóztatás legfontosabb változásait tekinti át. Mind a fentiekből, mind az adórendszer
alábbi, részletesebb bemutatásából látszik, hogy a dán rendszert fokozatosan alakították a
gazdasági, környezetvédelmi elvárások. Míg a 70-es, 80-as években az energia adóztatásában
a fiskális célok és az energiamix átalakításának céljai domináltak, a 90-es években egyre
erősebben teret nyertek a környezetvédelmi megfontolások. Utóbbiak nem egyszerűen az
energia magasabb adóiban, illetve az ipari energia adóztatásában öltöttek formát, de a
kifejezetten környezetvédelmi ösztönzés céljával bevezetett adók és kedvezmények
rendszerében. Igen fontos tényező, hogy az energiaintenzív iparágak adóztatása (amelyek
takarékosságra ösztönzése környezetvédelmi szempontból a legnagyobb eredményeket lenne
képes hozni) csak sokára valósult meg, igen nagy kedvezménnyel, a nemzetközi és hazai
versenyképesség maximális (talán túlzott) figyelembevételével. Összességében elmondható,
hogy a rendszer rendkívül kifinomult, nagyszámú tényezőt vesz számításba és folyamatosan
felülvizsgálják, alakítják.

91. táblázat A dán energia- és CO2-adók GJ-ra számított tételeinek változása USD-
ben

Energiaadó (USD/GJ) CO2-adó (USD/GJ)
1985 1986 1996 2000 1985 1986 1996 2000

Gázolaj
– háztartások 1,73 8,89 7,16 7,16 0 0 1,30 1,30
– üzleti célú, fűtésre 0 0 2,15 7,16 0 0 1,30 1,30

– könnyűipar 0 0 0 0 0 0 0,65 1,17
– nehézipar 0 0 0 0 0 0 0,24 0,31

Földgáz
– háztartások 7,16 1,73 7,16 7,16 0 0 1,06 1,06
– üzleti célú, fűtésre 0 0 2,15 7,16 0 0 1,06 1,06

– könnyűipar 0 0 0 0 0 0 0,53 0,95
– nehézipar 0 0 0 0 0 0 0,05 0,26

Szén
– háztartások 0,87 4,62 5,88 7,12 0 0 1,66 1,66
– üzleti célú, fűtésre 0 0 1,77 7,12 0 0 1,66 1,66

– könnyűipar 0 0 0 0 0 0 0,83 1,49
– nehézipar 0 0 0 0 0 0 0,08 0,41

Villamos áram
– háztartások 2,67 5,09 6,21 7,93 0 0 1,72 1,72
                                                
181 Danish Model (1998)
182 Hansen (1999), TemaNord (1999b), 91-96. o.
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Energiaadó (USD/GJ) CO2-adó (USD/GJ)
1985 1986 1996 2000 1985 1986 1996 2000

– üzleti célú, fűtésre 0 0 1,86 7,93 0 0 1,72 1,72
– könnyűipar 0 0 0 0 0 0 0,86 1,55
– nehézipar 0 0 0,01 0,04

Az energiaadó normál-tétele 7,1-7,2 USD/GJ
Az CO2-adó normál-tétele 17,2 USD/tonna CO2
A nehézipar további kedvezményekre jogosult, ha energiatakarékossági lépéseket tesz
Forrás: Hansen (1999)

92. táblázat A dán energia- és CO2-adók GJ-ra számított tételeinek változása Ft-ban
Energiaadó (Ft/GJ) CO2-adó (Ft/GJ)

1985 1986 1996 2000 1985 1986 1996 2000
Gázolaj
– háztartások 370,91 1906,03 1535,12 1535,12 0 0 278,72 278,72
– üzleti célú, fűtésre 0 0 460,96 1535,12 0 0 278,72 278,72

– könnyűipar 0 0 0 0 0 0 139,36 250,85
– nehézipar 0 0 0 0 0 0 51,46 66,46

Földgáz
– háztartások 1535,12 370,91 1535,12 1535,12 0 0 227,27 227,27
– üzleti célú, fűtésre 0 0 460,96 1535,12 0 0 227,27 227,27

– könnyűipar 0 0 0 0 0 0 113,63 203,68
– nehézipar 0 0 0 0 0 0 10,72 55,74

Szén
– háztartások 186,53 990,54 1260,68 1526,54 0 0 355,91 355,91
– üzleti célú, fűtésre 0 0 379,49 1526,54 0 0 355,91 355,91

– könnyűipar 0 0 0 0 0 0 177,95 319,46
– nehézipar 0 0 0 0 0 0 17,15 87,90

Villamos áram
– háztartások 572,45 1091,30 1331,43 1700,21 0 0 368,77 368,77
– üzleti célú, fűtésre 0 0 398,79 1700,21 0 0 368,77 368,77

– könnyűipar 0 0 0 0 0 0 184,39 332,32
– nehézipar 0 0 0 0 0 0 2,14 8,58

Az energiaadó normál-tétele 1522,25-1543,69 Ft/GJ.
Az CO2-adó normál-tétele 3687,71 Ft/tonna CO2
A nehézipar további kedvezményekre jogosult, ha energiatakarékossági lépéseket tesz
Átváltási árfolyam: az MNB 1998-ra számított átlagárfolyama, 1 USD=214,40 HUF.
Forrás: Hansen (1999)

7.5.2.3.2 A zöld adóreform fő elemei

A zöld adóreform kiadási és bevételi oldala

A 70-es évek óta több ízben megemelt energiaadók államháztartási többletbevételei 1993-ig
kizárólag a lakossági, illetve szolgáltató szektortól eredő befizetésekből adódtak, tekintve,
hogy a (VAT-visszatérítésre jogosult) ipar teljes mértékű, feltétel nélküli visszatérítésben
részesült. A CO2-adó 1992-93-as bevezetésekor, amellyel egyidőben az energiaadó tételeit is
módosították, a lakosság felé továbbra sem juttatták vissza a többletbevételeket. Az iparra,
mint fent említettük, jelentős kedvezményekkel vetették ki a CO2-adót, azonban 1993-ban
megszűnt a motorokban és a fűtésre használt üzemanyagok energiaadójának teljes mértékű
visszatérítése. A többletelvonásokat rendhagyó módon forgatták vissza – részben
energiatakarékossági intézkedésekkel kapcsolatos támogatásokon, részben a sör és a bor
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adójának csökkentésén keresztül. Az 1994-ben bevezetett zöld adóreform során viszont a(z
ismét megemelt) környezetvédelmi adóztatásból származó többletjövedelmeket már a munkát
terhelő elvonások csökkentése által visszaforgatták az iparba, lehetőséget teremtve ezzel arra,
hogy annak versenyképességének csökkentése nélkül növeljék terheit. Ekkor már a lakosság
számára is megvalósult a jövedelmek visszajuttatása a személyi jövedelemadók csökkentésén
keresztül. A dán zöld adók közé a következők tartoznak: a benzin és a dízelolaj adói (a
Németországban alkalmazott tételekkel megegyező mértékűek); a szén és a villamos áram
olajjal megegyező mértékű adói (szén-dioxid- és energiaadók); a kénadó; a vízkivételi díj;
szennyvízkibocsátási díj; műtrágyaadó; növényvédőszerek adói; hulladékdíjak és -adók; a Ni-
Cd akkumulátorok, elemek után fizetendő termékdíj; ózonkárosító anyagok termékdíja;
csomagolóanyagok, eldobható termékek és zacskók termékdíja; nyersanyagok igénybevételi
járuléka.183 Az ezekből, illetve néhány egyéb környezetvédelmi vonatkozású adóból származó
bevételekről a 93. táblázat nyújt áttekintést. Az egyes adók esetén alkalmazott speciális
megoldásokról bővebben az alábbiakban szólunk.

93. táblázat A zöld adókból származó bevételek 1980-1998
millió DKK

Adó/elvonás 1980 1985 1991 1995 1996 19971 19981

Összes elvonás az energiatemékeken 6557 8043 14222 17932 20006 20905 23475
Szén – 198 892 602 650 703 750
Áram 1213 1984 4336 4482 5167 5726 7525
Gáz 63 45 41 50 45 44 0
Földgáz – – – – 28 37 525
Olaj 1591 1369 3507 5411 5897 5854 5900
Benzin 3690 4447 5446 7387 8219 8541 8775
Súlyadó 2888 3203 4547 4404 4918 5172 5650
Gépkocsik regisztrációs díja 3049 10972 8256 14967 15363 16366 17800
Felelősségbiztosításból adódó elvonás 476 602 894 944 1068 1336 1350
Útdíj – – – 289 262 270 286
Zöld adók 122 262 1196 5236 6589 7599 9356
CO2 – – – 3245 3693 3930 4550
SO2 – – – – 296 396 400
Eldobható evőeszközök – 25 79 72 59 56 55
Csomagolóeszközök 100 198 433 479 516 513 900
CFC – – 13 2 0 0 1
Hulladék – – 473 619 601 867 1000
Nyersanyagok kitermelése és importja 16 16 141 136 135 145 150
Vezetékes víz – – – 652 970 1279 1600
Ni-Cd akkumulátorok – – – – 34 35 35
Klórozott oldószerek – – – – 3 3 5
Növényvédőszerek 6 23 57 31 282 235 300
Szennyvíz – – – – – 140 325
Antibiotikumok – – – – – – 35
Összesen 13091 23081 29115 43772 48206 51648 57917
A GDP %-ában 3,50 3,75 3,39 4,33 4,52 4,58 4,87
Az összes adóbevétel %-ában 7,68 7,64 6,93 8,83 9,19 9,34 10,03
Forrás: Dutch Model, 1998.

Az 1994-ben hatályba lépett adóreform céljai között az energiatakarékosságra ösztönzés
mellett (a magasabb jövedelmi sávokra érvényes) személyi jövedelmeket terhelő elvonások
52%-ról 44%-ra csökkentése is szerepelt. A környezetvédelmiek mellett más új adókat is
kivetettek: a tőzsdén és részvényeken szerzett jövedelmekre, illetve a munkapiaci adót. Az
1998-as újabb törvénycsomag az alacsonyabb személyi jövedelmi adósávok kulcsait

                                                
183 Hansen (1999)
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csökkentette, miközben további zöld adókat vezettek be a fent leírt módon.184 „Klasszikus”
zöld adóreformnak tehát csak az 1994-es és 1998-as lépések tekinthetők.

Az iparba a következő megoldásokon keresztül juttatják vissza a többletelvonásokat:
(a) energiatakarékossági beruházásokhoz nyújtott támogatások;
(b) a magánvállalkozásokat, mint munkaadókat terhelő

– nyugdíjbiztosítási hozzájárulás csökkentése által (1995-ben 1166 DKK/alkalmazott/év,
1996-ban 1325 DKK/alkalmazott/év)

– munkapiaci hozzájárulás csökkentése által (0,11 százalékponttal 1997-ben, 0,27
százalékponttal 1998-ban, 0,32 százalékponttal 1999-ben, 0,53 százalékponttal 2000-
ben)

(c) a kis- és középvállalkozások számára létrehozott alapok által, mivel ez utóbbiak kisebb
mértékben részesülnek csak a (b) pontban leírt kedvezményekből.185

A legfontosabb kiadási és bevételi következményeket az alábbiakban összegezzük:

Bevételcsökkenés Bevételnövekedés
•  A munkából származó jövedelem adójának

csökkentése a GDP 2,2 százalékának
megfelelő összeggel

•  Szélesebb körű tőkeadóztatás/dinamikus
hatások a GDP 1,0 százalékának megfelelő
összegben

•  A munkát terhelő elvonások 10
százalékponttal csökkentek

•  Zöld adók a GDP 1,2 százalékának
megfelelő összegben186

A 94. táblázat részletesebb áttekintést ad az adóreform 1996 és 2000 közötti lépéseinek
államháztartási vonatkozásairól.

94. táblázat A zöld adóreform kiadási és bevételi oldala
1996 1997 1998 1999 2000

1. fázis 2. fázis
ADÓK
Ipar és kereskedelem

1. Fűtés adója 420 750 1050 955 910
2. CO2-adó (önkéntes megállapodásokkal

együtt)
65 245 425 585 775

3. Kénadó 225 235 255 360 390
4.  Ipar és kereskedelem összesen 710 1230 1730 1900 2075

Háztartások
5. Kénadó 195 190 195 280 325
6.Összes adóbevétel (4.+5.) 905 1420 1925 2180 2400

VISSZAFORGATÁS
7. Beruházási támogatások -300 -500 -500 -500 0
8. Önalkalmazottakat támogató alap -180 -210 -255 -255 -295
9. Munkaadók csökkentett

nyugdíjbiztosítási hozzájárulása
-200 -200 -200 -200 -200

10. Csökkentett munkapiaci hozzájárulás
stb.

0 -290 -745 -915 -1550

11. Adminisztrációs költségek -30 -30 -30 -30 -30

                                                
184 Speck (2000)
185 Speck (2000)
186 Hansen (1999)
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1996 1997 1998 1999 2000
1. fázis 2. fázis

12. Összesen az iparnak és a
kereskedelemnek (7.+8.+9.+10.+11.)

-710 -1230 -1730 -1900 -2075

13. Kompenzáció az elektromos fűtést
használó háztartásoknak

-30 -30 -30 -30 -30

14. Elvonás a háztartásoktól (5.-13) 165 160 165 250 295
Forrás: Dutch Model, 1998.

Az adórendszer felépítése

A dán zöld adók között a legjelentősebbnek az energiát terhelő elvonások tekinthetők, ezek
képezik a zöld adóreform magját. Az energiatermékek után jövedéki adó (energiaadó), CO2-
adó, kénadó és VAT fizetendő. (95. táblázat) A jövedéki adó nagysága arányos az egyes
termékek energiatartalmával, míg a CO2-adót a tüzelőanyagok égetése által keletkező a
levegőbe juttatott szén-dioxid okozta externális határkárral megegyező mértéken kívánták
megállapítani. A mérték pontos meghatározása lehetetlennek bizonyult, így a tételeket végül
leginkább politikai megfontolások alapján alakították ki.187 A jelentős államháztartási bevételt
biztosító, energiafelhasználást terhelő adókon kívül más, kisebb jelentőségű, a fentiekben
említett környezetvédelmi ösztönző célú elvonásokat is bevezettek. A zöld adók – leszámítva
a különböző szolgáltatások (pl. ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés, hulladékszállítás)
használati díjait – a központi költségvetésbe folynak be, innen történik a rendszer
konstrukcióinak megfelelő kedvezmények vagy visszatérítések kifizetése is.

95. táblázat A Dániában alkalmazott energiaadók alaptételei és a költségvetés
bevételei

Jövedéki adó
(energiaadó az ásványolajokra)

Szén-dioxid adó Kénadó VAT

Adókulcs Teljes bevétel Adókulcs Teljes bevétel Adókulcs Teljes
bevétel

Adókulcs

Motor üzemanyagok
Ólmozott
benzin

4020 DKK/kl (98)
4520 DKK/kl (00)

116 mil DKK (97) 0 DKK/kl 3,9 md DKK
(97, becslés)
3,35 md DKK
(95)

Ólmozatlan
benzin189

3370 DKK/kl (98)
3870 DKK/kl (00)

8,4 mrd DKK (97)
8,834 mrd DKK
(98)

0 DKK/kl

Dízel/
gázolaj

2120 DKK/kl190

(98)
2580DKK/kl (00)

3,84 mrd DKK (97)
3,8 mrd DKK (98)

270 DKK/kl

LPG (motor
üzemanyag)
191

2805,6 DKK/tonna
(98)
2930 DKK/tonna
(00)

110
DKK/tonna

Kerozin
(motor
üzemanyag)

2120 DKK/kl (98)
2120 DKK/kl (00)

270 DKK/kl

üzemanyagok
kéntartalma utáni
adó (termékadó)188

20 DKK / kg kén
SO2-adó
(emissziós adó)
10 DKK / kg SO2

396 m DKK
(97, becslés)

25
százalék

Egyéb energiatermékek

                                                
187 Danish Model (1998), 16. o.
188 Az adókötelezettség csak 0,05%-nál nagyobb kéntartalmú üzemanyagokra vonatkozik (1999), azaz nincs kénadó a
benzinre, a kerozinra és a könnyű dízelolajra.
189 1998 januárja óta a benzin adóit a benzoltartalom szerint differenciálták, 2000-től csak 1%-nál alacsonyabb
benzoltartalmú benzin árusítható Dániában.
190 A dízel jövedéki adótételeit átlagos, könnyű és ultrakönnyű kategóriák szerint differenciálják, amely osztályokba speciális
műszaki adottságok (pl. kéntartalom stb.) sorolják be az üzemanyagokat.  Az 50 ppm-nél kevesebb ként tartalmazó és az
átlagos, legfeljebb 350 ppm ként tartalmazó dízel jövedéki adói között 180 DKK/kl különbség van.
191 E tétel a propánra van megadva: autogas (LPG) – 1430 DKK/kl
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Jövedéki adó
(energiaadó az ásványolajokra)

Szén-dioxid adó Kénadó VAT

Adókulcs Teljes bevétel Adókulcs Teljes bevétel Adókulcs Teljes
bevétel

Adókulcs

Gázolaj
(ipari/keres-
kedelmi
használat-
ban)

1490 DKK/kl (98)
1730 DKK/kl (00)

270 DKK/kl;

Gázolaj
(fűtésre)

1700 DKK/kl (98)
1730 DKK/kl (00)

270 DKK/kl;

Nehéz
tüzelőolaj

1910 DKK/tonna
(98)
1950 DKK/tonna
(00)

320
DKK/tonna;

LPG
(ip./ker.
haszn.)

2180 DKK/tonna
(98)
2220 DKK/tonna
(00)

300
DKK/tonna;

LPG
(fűtésre)

2180 DKK/tonna
(98)
2220 DKK/tonna
(00)

300
DKK/tonna;

Kerozin (ip./
ker. haszn.)

1700 DKK/kl (98)
1730 DKK/kl (00)

270 DKK/kl;

Kerozin
(fűtésre)

1700 DKK/kl (98)
1730 DKK/kl (00)

270 DKK/kl;

Szén 1040 DKK/tonna
(98)
1183 DKK/tonna
(00)

242
DKK/tonna;

Földgáz 0,25 DKK/m3 192

(98)
0,28 DKK/m3 (00)

0,22
DKK/m3;

Villamos
áram

0,46 DKK/kWh193

(98)
0,52 DKK/kWh
(00)

bevétel 1997-ben:
- LPG és metán:
80,8 m DKK;
- nehéz tüzelőolaj:
1,9 m DKK;
- földgáz: 80 m
DKK;
- szén: 703 m DKK;
- áram: 5726 m
DKK

bevétel 1998-ban:
- olajtermékek: 6241
m DKK;
- földgáz: 122 m
DKK:
- szén: 787 m DKK;
- áram: 6979 m
DKK

0,1
DKK/kWh;

1999-re várt
bevétel:
- háztartásoktól:
2,5 md DKK;
- szárazföldi
szállításban
használt
olajtermékek:
400 m DKK;
- iparban
felhasznált
energia: 1,7 md
DKK;
- egyéb: 25 m
DKK;

üzemanyagok
kéntartalma utáni
adó (termékadó)
20 DKK / kg kén
SO2-adó
(emissziós adó)
10 DKK / kg SO2

- bevétel
1998-ban:
375 m
DKK;
- várt
bevétel
1999-ben:
575 m
DKK;

25
százalék

 Forrás: Speck (2000)

A környezetvédelmi vagy gazdasági megfontolásokból alkalmazott kedvezmények,
mentességek nagyszámú szempontot vesznek figyelembe. A jelenlegi energiaadóztatás
legfontosabb jellemzői a következőképpen összegezhetők:
− A VAT (ÁFA)-visszatérítésre nem jogosult felhasználók a teljes energia-, CO2-

adótételeket fizetik, illetve a 25%-os VAT-t.
− A VAT-visszatérítésre jogosult cégeknek is a teljes adótételeket kell megfizetniük, a

befizetések egy része azonban visszaigényelhető. A jövedéki (energia-) adót 100%-ban
visszatérítik. A befizetett összegből visszaigényelhető CO2-adó arányát az dönti el, hogy
milyen célra használják fel az energiahordozót. Ha fűtésre használják, nincs
visszaigénylési lehetőség. A könnyű és nehéz ipari folyamatokra különböző
visszaigénylési ráták vonatkoznak. (98. táblázat)

− A kénadó minden energiatermék után megfizetendő. Visszatérítési lehetőség nincs,
azonban az erőművek nem ezt fizetik, hanem egy a kénkibocsátásukkal arányos adót,
amely az értékesített villamos áramot terheli.

− A villamos erőművek az energiát terhelő adókat nem mint inputadókat fizetik, hanem az
output, azaz az értékesített áram után; hozzávetőlegesen az energiahasználatuk alapján
kalkulálható energia-, CO2- és SO2-adókkal megegyező mértékben.

                                                
192 A földgáz után semmilyen adót vagy díjat nem kellett fizetni 1996-ig.
193 E tétel a fűtésen kívüli felhasználásokra vonatkozik; a fűtési célú áramhasználat tételei: 0,395 DKK/kWh (98); 0,425
DKK/kWh (00).
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− A kapcsolt hőtermelést folytató, illetve távfűtő művek a teljes adótételeket fizetik,
azonban környezetvédelmi megfontolások alapján támogatásokban részesülhetnek
(hasonlóan a német rendszerhez).194

A különböző adóalapokra és -alanyokra érvényes tételeket a 91. táblázat és 92. táblázat, a98.
táblázat és a 99. táblázat mutatja be.

A villamos áram termelése esetén, mivel a hálózatra táplált és a fogyasztókhoz eljuttatott
áramról gyakorlatilag lehetetlen megállapítani, hogy hazai termelésből vagy importból,
kapcsolt hőtermelést alkalmazó vagy hagyományos erőműből származik-e, illetve milyen
energiaforrás (szén, gáz, nukleáris, szél vagy vízenergia) felhasználásával állították-e elő, a
fogyasztókhoz megérkező áram mennyisége képezi az adófizetés alapját. A termeléshez
felhasznált energiaforrások adómentesek. A külföldre eladott, a rendszeren belül az erőművek
által egymás számára továbbított áram után szintén nem kell adót fizetni: az áramot terhelő
adót akkor kell megfizetni, ha a rendszerre kapcsolt fogyasztóhoz megérkezik a termék. Nem
kell emiatt adót fizetni tehát a hálózati veszteségek után sem. Az értékesített áram után az
adót az erőmű fizeti meg, azonban ezt továbbhárítja a fogyasztóra. Két adótétel létezik: a
fűtésre, illetve az egyéb célokra használt áram után fizetendő. Az előbbi célokra magasabb
rátát alkalmaznak. A tételeket azzal az energia-, illetve CO2-adótétellel azonos szinten
állapították meg, amit egységnyi mennyiségű áram előállításához egy átlagos hatékonyságú,
széntüzelésű erőműnek kellene megfizetnie energiaforrás felhasználása után. Az
importáramra is ugyanazokat az elvonási tételeket alkalmazzák. E megoldás révén elkerülhető
az a nemzetközi verseny egyenlőségét illető EU-, WTO-szabályozás szempontjából aggályos
megoldás, amit akkor kellene alkalmazni, ha az erőművekben felhasznált energiaforrásokat
adóztatnák.195 A megújuló energiaforrásokat használó és az átlagosnál jobb hatékonyság
mellett működő kapcsolt áram és hőtermelő erőművek ezért más jellegű kedvezményekben,
támogatásokban részesülnek (v.ö. a német rendszerrel). A megújuló energiaforrásokkal vagy
decentralizált kapcsolt hő- és áramtermelést folytató erőműben termelt villamos áram után
0,10 DKK/kWh támogatást igényelhet a termelő. A szélenergiával, vízenergiával, biogázzal
és bio-üzemanyagokkal előállított villamos áram 0,17 DKK/kWh összeggel támogatható.

A centralizált, illetve decentralizált kapcsolt hő- és áramtermelést folytató erőművek196

magasabb (átlagosan 37,5%-kal jobb) hatékonysággal végzik az energiaátalakítást, mint a
csak hőt vagy csak áramot termelő erőművek. Tekintve, hogy az áramtermelésre használt
energiaforrásokat más adótételek terhelik, mint a hőtermelésben használtakat, az adott erőmű
által eltüzelt energiahordozók mennyisége is kétféle tétellel adózik. Annak megfelelően, hogy
mekkora arányban termelnek hőt, illetve áramot, kerül kiszámításra a kétféle tétellel az
összesen befizetendő adó. A kapcsolt energiatermelésből adódó hatékonysági nyereséget a
szabályok értelmében fele-fele arányban lehet leszámítani a villamos áramot, illetve a
hőtermelésre használt energiahordozókat terhelő adóalapból.

Dánia kötelezettséget vállalt arra, hogy kén-dioxid kibocsátását 2000-ig 90000 tonnával
csökkenti, azaz 1980-as összes emissziójához képest 80%-kal. E cél elérése érdekében
vezették be 1996-ban a kénadót 10 DKK/kg kibocsátott SO2. Az adót fokozatosan emelkedő
mértékkel vetik ki úgy, hogy az egyes energiahordozók nem adóztatott kéntartalmát
csökkentik a 96. táblázatban látható módon. A villamos erőművek kénkibocsátása 2000-ig
                                                
194 Speck (2000).
195 Ez utóbbi esetben ugyanis meg kellene állapítani azt, hogy a külföldi erőműben milyen energiaforrást használtak az áram
előállításához (amennyiben a dán adórendszerben a megújuló energiaforrások felhasználását kedvezményesen adóztatnák, ez
még bonyolultabbá tenné a feladatot) és ennek megfelelően kiegyenlítő vámokkal kellene sújtani az import áramot.
196 A centralizált erőművek az áramtermelést végzik főtevékenységként és a keletkező hőt, mint mellékterméket értékesítik.
A decentralizált erőművek fő profilja a hőellátás, itt a többlethővel termelt áram eladása a kiegészítő tevékenység.
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nem adóköteles, azonban az áram adóját az energiahordozók kéntartalma alapján számítható
adófizetési kötelezettséggel (fokozatosan emelkedő jelleggel) megnövelik. Az adó a tényleges
kibocsátás alapján fizethető, amennyiben mérik azt. A csővégi technológiával elhárított
kénkibocsátás után visszatérítés vehető igénybe.197

96. táblázat Egyes energiahordozók kénadó-fizetési kötelezettségtől mentes
kéntartalma (%)

Energiahordozó 1996 2000
Szén 0,28 0
Tüzelőolaj 0,4 0
Gázolaj 0,05 0,05
Forrás: Speck (2000).

A kénadó mértéke (97. táblázat) jelentősen meghaladja a tüzelőanyagváltás határköltségét, így
hatása igen komoly volt. Az általában használt gázolaj kéntartalma pl. 0,2%-ról 0,05%-ra
csökkent, a nehéz tüzelőolajé 1-ről 0,5%-ra, a széné 1/3-ával csökkent. Egyre több kén-
visszafogó berendezést is felszerelnek. A kénadó a jelentős SO2-emisszió csökkentés mellett a
CO2-kibocsátás csökkentését is elősegíti, mivel az alacsonyabb kéntartalmú tüzelőanyagok
rendszerint kevesebb szenet is tartalmaznak.198

97. táblázat Egyes energiahordozók után fizetendő kénadó
Energiahordozó 1998 1999 2000
Gáz-/dízelolaj DKK/kl 8,4 8,4 16,8
Nehéz tüzelőolaj DKK/tonna 60 80 100
Kerozin DKK/kl 12,6 14,7 16,8
Szén DKK/tonna 82,8 95,4 108
Villamos áram DKK/kWh 0,009 0,013 0,013
Hulladék DKK/kl 4,5 6,75 9
Forrás: Speck (2000).

Az energiaadók rendszere néhány egyéb környezetvédelmi megfontolást is tartalmaz. Az
ólmozatlan benzin 1986-ban bevezetett alacsonyabb adótétele igen eredményes volt: 1998-ra
a dán piacról eltűnt az ólmozott benzin. 1995-től az olyan töltőállomásokon vásárolt benzinre,
ahol szénhidrogén-gőz visszaszívó berendezéssel felszerelt kutakat használnak 0,03 DKK/l
adókedvezmény érvényes. Az 1%-nál kisebb (1-2% közötti) benzoltartalmú benzin után 0,04
(0,02) DKK/l kedvezmény vehető igénybe 1998-99-től (2000-től az 1% alatti benzoltartalmú
benzinre is 0,02 DKK/l a kedvezmény). Amennyiben a benzoltartalom 4-5% (3-4%) a fent
említettekkel azonos mértékben növelik az adót. Az ingázás munkáltató által megtérített
költségei a következőképpen vonhatók le a munkahely és a lakóhely közötti távolság
függvényében: 0-24 km – nincs levonási lehetőség; 25-100 km – 1,30 DKK/km; 100 km
fölött – 0,65 DKK/km.

Az ipar adóztatása

A termelő szféra VAT-fizetésre kötelezett cégei (a továbbiakban: ipar) 1993 előtt
gyakorlatilag nem fizettek zöld adókat. E helyzeten a motorokban199 használt üzemanyagok
után fizetendő energiaadó visszaigénylési lehetőségének eltörlése változtatott (amire
                                                
197 Speck (2000), TemaNord (1999b), 96. o.
198 Danish Model (1998), 31. o., Hansen (1999).
199 A gépjárműveket leszámítva minden berendezés motorja ide értendő.
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elsősorban az EU-jogszabályokkal való harmonizáció érdekében volt szükség). A fűtésre és
vízmelegítésre használt energiaadó visszaigénylési lehetőségét 1996-1997-ig felfüggesztették,
majd 1998-tól végleg eltörölték. A CO2-adó 1993-mas bevezetése, illetve 1994-től több
lépcsőben történt emelése az ipart illetően igen jelentős kedvezményekkel és a befizetéseknek
a szektorba történő visszaforgatása mellett valósult meg. Lehetővé vált ezáltal, hogy a
nemzetközi versenyképesség jelentős csökkentése nélkül vállaljon az ipar nagyobb részt az
energiatakarékossági és környezetvédelmi célok megvalósításából. Annál is inkább indokolt
volt ebbe az irányba elmozdulni, mivel a lakosság a 70-es évek óta egyre növekvő ösztönzés
hatására jobbára kimerítette az ésszerű áron végrehajtható energiatakarékossági lehetőségeit;
míg az iparban az elmaradt adóemelések miatt komoly lehetőségek maradtak nagy
határhaszonnal végrehajtható takarékossági, energiaracionalizálási lépések megtételére,
amiket kellő ösztönzés híján nem hajtottak végre addig.

A CO2-adó 1993-mas bevezetésekor az ipar a lakosságinál kedvezőbb adótételeket fizetett, a
legnagyobb energiafogyasztó cégekre pedig a termelő szektor átlagos tételeinél is kedvezőbb
adórátákat alkalmaztak. A lakosságra egységesen érvényes 100 DKK/t CO2-adóval szemben a
VAT-visszatérítésre jogosult cégek esetében, az adófizetési kötelezettség azon része, amely a
cég által termelt hozzáadott érték 1-nél kevesebb százalékával azonos nagyságú, 50 DKK/t
adótétellel került kiszámításra. Az 1 és 2 százalék közötti részre 25; a 2 és 3 százalék közötti
részre 12,5; a 3 százalék feletti részre 5 DKK/t tételek voltak érvényben. A 3 százalék feletti
cégek esetében lehetőség volt arra is, hogy a hatóságokkal kötött önkéntes megállapodás
alapján végrehajtott energiatakarékossági lépések fejében (majdnem) a teljes befizetett adót
visszatérítik. A rendelkezések értelmében e vállalatoknak ez utóbbi esetben is legalább 10000
DKK-t kell befizetniük évente.

Ez a visszatérítési rendszer több problémát is okozott. A hozzáadott érték alapján kiszámított
relatív adóterhen alapuló visszatérítési séma a vertikálisan integrált vállalatoknak kedvezett
(azaz az ilyen vállalatok, ha minden más tényező azonos is volt, kevesebb adót fizettek mint a
vertikálisan nem integrált vállalatok). Annak érdekében továbbá, hogy a relatív adóteher
minél nagyobb legyen – azon vállalatok, ahol ezt érdemes volt megtenni – nagy
energiaintenzitású részlegeiket külön vállalatokba tömörítették, amelyek így a legnagyobb
kedvezményt vehették igénybe, míg a kis energiafogyasztású egységek által alkotott
vállalatnak elenyésző volt az energiaadó-fizetési kötelezettsége. Ennek hatására a
költségvetési bevételek csökkentek, illetve a környezetvédelmi célkitűzések sem teljesültek.

1995-ben – annak érdekében, hogy az ipar a korábbinál nagyobb szerepet vállaljon a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentésében – a CO2-adó emelésével együtt a korábbi konstrukció
hiányosságait is korrigálták Az energiaintenzív szektorok túlzott terhelését elkerülendő nem
egységesen magas adótételt alkalmaztak, a visszatérítés korábbi relatív adóterhelésen alapuló
sémáját pedig új rendszerrel váltották fel. Törvényi szinten rögzítették azt a 35 nagy
energiaigényű ipari folyamatot, amelyek alacsonyabb adótételek igénybevételére jogosultak.
Ez a „nehéz ipari folyamatok” kategóriája, ide tartoznak pl. a fémolvasztás, a tejtermékek
pasztörizálása, sterilizálása, papírmassza szárítása, az üveggyártás, üvegházak fűtése,
cementgyártás, olajfinomítás stb. A vállalaton belüli különböző tevékenységekre tehát
különböző CO2-adótételek érvényesek, ahogy azt a 98. táblázat és a 99. táblázat bemutatja. A
fűtésre a háztartásokkal megegyező tételek vonatkoznak (egyes különleges eseteket
leszámítva). A cégeknek a teljes CO2-adótételeket meg kell fizetniük és amennyiben igazolni
tudják, hogy adott energiamennyiséget kedvezményre jogosító folyamatokban használták,
jogosultak a megfelelő visszatérítést igénybe venni. Ezen összegeket a VAT-vel együtt kapják
vissza.
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98. táblázat Az ipari energiafelhasználást érintő adók
Adóalap1

(m tonna CO2)
1996 1997 1998 1999 2000

CO2-adó
Nehéz ipari eljárások (DKK/tonna CO2)

– megegyezés nélkül 0,25 5 10 15 20 25
– megegyezéssel 7,25 3 3 3 3 3

Könnyű ipari eljárások (DKK/tonna CO2)
– megegyezés nélkül 18 50 60 70 80 90
– megegyezéssel 1 50 50 50 58 68

Fűtés (DKK/tonna CO2 + energiaadó)3 2 200 400 600 600 600
Földgáz adója (DKK/S m3) 0,01 1,23 1,472 1,47 1,50
Kénadó (DKK/kg SO2) 10 10 10 10 10

– alapkedvezmény (kg SO2/GJ) 0,2 0,15 0,10 0,05 0,05
1 az adott szektor összes szén-dioxid kibocsátása, Hansen (1999) alapján
2 az 1998 tavaszi határozatnak megfelelően, 1998 július 1-jétől
3 a fűtés tételei megegyeznek a háztartásokra érvényes tételekkel
Forrás: TemaNord (1999b), Hansen (1999)

99. táblázat CO2-adótételek különböző energiatermékekre és a kedvezmények
rendszere

Teljes tétel

100%

Könnyű ipari
folyamatok

90%

Könnyű ip.
foly.+megáll. 4

68%

Nehéz ipari
folyamatok

25%

Nehéz ip. foly.
+ megáll. 5

3%

csökkentett tétel a teljes  %-ában

Termék Effektív CO2-adótételek
Gáz1 és dízelolaj öre/l 27 24,3 18,36 6,75 0,81
Tüzelőolaj1 öre/kg 32 28,8 21,76 8 0,96
Pakura2 öre/kg 28 25,2 19,04 7 0,84
Kerozin öre/l 27 24,3 18,36 6,75 0,81
Szén DKK/t 242 217,8 164,56 60,5 7,26
Brikett3 DKK/t 323 290,7 219,64 80,75 9,69
Lignit DKK/t 178 160,2 121,04 44,5 5,34
Áram öre/kWh 10 9 6,8 2,5 0,3
Autógáz (LPG) öre/l 16 14,4 10,88 4 0,48
Palackozott gáz (LPG) öre/kg 30 27 20,4 7,5 0,9
LPG-n kívüli gázok öre/kg 29 26,1 19,72 7,25 0,87
Földgáz öre/Nm3 22 19,8 14,96 5,5 0,66
1 A mezőgazdaságot és néhány egyéb szektort leszámítva a tüzelőolajat legalább 11 öre/kg, a gázolajat 5 öre/l adó kell
terhelje. A kénadó ebbe beleértendő a tüzelőolaj adójának kiszámításakor. (1 DKK=100 øre [öre])
2 Fuel tar
3 Pet coke
4 Könnyű ipari folyamatok, önkéntes megállapodások kötésével
5 Nehéz ipari folyamatok, önkéntes megállapodások kötésével
Forrás: Danish Model, 1998.

A CO2-adón kívül az ipar a következő zöld adókat fizeti:
− a SO2-adót;
− a hulladékadót;
− az 1997-től megemelt belföldi repülési illetéket;
− a fogyasztástól függő gépjárműadót;
− a csomagolóanyagok termékadóját;
− a PVC-fóliák után fizetendő termékadót;
− az állatok számára adott antibiotikumok termékadóját;
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− a nitrogénadót;
− a Ni-Cd akkumulátorok adóját;
− a műtrágyaadót és
− a növényvédőszerek adóját.

Az egyes ipari folyamatokra érvényes szén-dioxid-adó kedvezmények mellett további
energiatakarékosságot ösztönző megoldások is találhatók a rendszerben. Pontosan
meghatározott, hogy adott tevékenység mikor tekinthető a normál adótétellel adózó és mikor
ipari folyamathoz használt (kedvezményes adójú) fűtésnek. Abban az esetben, ha maga a
folyamat a helyiség felmelegedéséhez vezet, ezt nem számítják normálkulcsos fűtésnek,
azonban, ha a hő összegyűjtésére és hasznosítására lépéseket tesznek, az így visszanyert
többlethő után 50 DKK/GJ adót kell fizetni. E megoldással egyensúlyt próbáltak találni a
között a lehetőség között, hogy a folyamatok során keletkező többlethőt hagyják veszendőbe
menni, illetve hogy (pl. a szigetelések eltávolításával és a hő összegyűjtésével) az
alacsonyabb adókulcsú ipari folyamatokban használatos energia által a magasabb adókulcsú
fűtési energiát próbálják meg kiváltani.200

A nehéz ipari folyamatokat végző, illetve olyan könnyű ipari folyamatokat végző cégek,
amelyek által előállított hozzáadott érték több mint 3 százalékának felel meg a fizetendő CO2-
és SO2-adó jogosultak önkéntes megállapodást kötni a Dán Energiaügynökséggel. Ezek
értelmében a cég végrehajtja energiaügyi átvilágítását, tervet készít energiahasználatának
racionalizálására, majd a hatóság által jóváhagyott terv alapján kötött szerződés szerint
végrehajtja. A takarékossági lépések szerződés szerinti végrehajtása fejében a cég
adócsökkentést vehet igénybe, ezzel a nehéz ipari folyamatokban használt energia 3
DKK/tonna CO2 adókulccsal, a könnyű ipari folyamatokban használt energia 68 DKK/tonna
kulccsal adózik.201 1996-99 között az energiát terhelő új adók negyedét, a GDP 0,2
százalékának megfelelő összeget (1,8 Mrd DKK-t) fordítottak az ilyen megállapodásokból
adódó támogatásokra.202

Az ipart terhelő adók a foglalkoztatás költségeit gyakorlatilag alig érintik, amennyiben pedig
a visszaforgatást és az 5 éves fokozatosan növekvő bevezetést is figyelembe vesszük, nem
mutatható ki nettó jövedelemelvonás a termelő szektorból. A zöld adók terhei a
bérköltségeket összesen 0,5%-kal (azaz évente 0,1%-kal) emelték. Ezzel szemben a
társadalombiztosítási hozzájárulás csökkentése, illetve a kis- és középvállalatokat támogató
alap a költségek 0,5%-os csökkentését eredményezi becslések szerint 2000-ben. Az új adók
hatással vannak a költségekre, a beruházási támogatások a gazdasági aktivitásra, kedvezőbbé
teszik az energiafelhasználás kiváltást emberi munkaerővel, bizonyos mértékben. A
makrogazdasági hatások mellett a foglalkoztatási hatások is elhanyagolhatóak a
modellszámítások szerint: miközben 4000 munkahely megszűnik, 6000 új keletkezik, így
összesen 2000 új munkahely jöhet létre 2000-ben. Ez a dán munkaerőpiac 0,07 százalékának
felel meg. Amellett, hogy a nettó makrogazdasági hatások elhanyagolhatók, a különböző
szektorok részesedése az előnyökből és a hátrányokból nem azonos. Az energiaintenzívebb
ágazatok nem elhanyagolható terhekkel néznek szembe, a hét legnagyobb energiafogyasztó
ágazat (pl. bányászat, kerámia, üvegipar, fémipar, vegyipar stb.) átlagosan 0,7%-os
hozzáadott érték csökkenést kell elviseljen. A kisebb energiafogyasztó ágazatok (pl. ruhaipar,

                                                
200 Danish Model (1998)
201 Danish Model (1998)
202 Hansen (1999)
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járműgyártás, telekommunikációs eszközök gyártása stb.) hozzáadott értéke 0,1-0,5%-kal
javulhat a modellszámítások szerint.203

7.5.2.3.3 Más környezetvédelmi célú elvonások
A dán környezetvédelmi adórendszer legnagyobb jelentőségű elemei az energiát terhelő
elvonások. Ezek mellett azonban több, kifejezetten környezetvédelmi intézkedésekre ösztönző
célú adó-, illetve díjfajtát is bevezettek, de más közgazdasági eszközöket is alkalmaznak a
környezetvédelmi szabályozásban (pl. önkéntes megállapodások, támogatások,
emissziókereskedelmi rendszer, betétdíjas rendszer, felelősségbiztosítási rendszerek). Ezen
eszközök közül ehelyt csak az adókról és díjakról szólunk bővebben.

A gépjárműveket egyszeri regisztrációs díj és éves gépjárműadó befizetési kötelezettsége
terheli. Előbbi a jármű értékétől függ: a jármű (vámot, VAT-t és a kereskedő hasznát is
tartalmazó) árának 48800 DKK alatti része után annak 105%-a a díj, afeletti része után 180%.
Az éves gépjárműadó kiszámításának módját 1997. július 1-jével módosították annak
érdekében, hogy ezzel az eszközzel is energiatakarékosságra ösztönözzenek. A fenti dátum
előtt eladott járművek esetében ugyanis azok súlya képezi az adóalapot, a módosítás után
eladottak esetén viszont az éves befizetendő összeg nagysága a fogyasztástól (l/km) függ. A
dízelüzemű járművek után magasabb adó fizetendő. A kisteherautók és kamionok
gépjárműadója továbbra is súlyalapú, de az EU 2005-ös kibocsátási határértékeit teljesítő új
kisteherautók kedvezményben részesülnek.204

A vízért és a szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételéért használati díjak fizetendők,
amelyek mértékét a helyi önkormányzatok határozzák meg önköltségi alapon. Az árnak
azonban fedeznie kell a termelés és a kezelés költségeit. 1993-ban az adóreform keretében
adót vezettek be az ivóvízre 1 DKK/m3-értékben, amelyet 1998-ig évente 1 DKK-val
emeltek. 1997-től adó terheli a szennyvízkibocsátást. Az adót két lépésben vezették be, a
teljes tételeket 1998-tól kell fizetni, 1997-ben csak ezek felét kellett. Minden szennyvíztisztító
mű fizetésre kötelezett, amely szennyvizet enged folyókba, tavakba vagy a tengerbe. Az adó
terheli a nitrogén (20 DKK/kg), foszfor (110 DKK/kg) és szerves anyag (11 DKK/kg)
kibocsátást.205

A növénytermesztés és állattenyésztés jelentős nitrogénfeleslege komolyan szennyezi a
folyókat, tavakat és a tengert, hozzájárulva azok eutrofizációjához. Az Első Cselekvési Terv
A Vízi Környezetért azt a célt tűzte ki, hogy a dán mezőgazdaság által a vizekbe kibocsátott
nitrogén mennyiségét az 1985-ös szint felére csökkentse 1997-re. Jóllehet a program ért el
eredményeket az állati trágya jobb felhasználásán, az állati táplálékokban alkalmazott kisebb
nitrogénmennyiségen és a mezők gazdaságtalan trágyázásának csökkentésén keresztül,
azonban a kitűzött célt nem sikerült elérni. A Második Cselekvési Terv 2000-ig
meghosszabbította a határidőt. 1998-ban vezették be a nitrogénadót 5 DKK/kg értékben. Az
adót nem kell megfizetniük azon farmoknak és erdőgazdaságoknak, amelyek nyilvántartják,
tervezik és bejelentik nitrogénfelhasználásukat a Mezőgazdasági Minisztériumnak, így adó
lényegében csak a háztartásokban, kertekben, parkokban felhasznált nitrogén után fizetendő.
További szabályok határozzák meg hektáronkénti maximális állati terméket, de meghatározott
a területegységenként felhasználható nitrogén felső határa is. Utóbbi maximumok túllépői
enyhébb esetben 10, súlyos esetben 20 DKK/kg büntetést fizetnek.206 A regisztrált
                                                
203 Hansen (1999)
204 Speck (2000), TemaNord (1999b), 96. o.
205 TemaNord (1999b), 96-97. o.
206 A nitrogénfelhasználás adóztatásával kapcsolatban meg kel jegyezni, hogy ez sem ideális a problémák kezelésére. A
felhasznált nitrogén mennyisége és az elfolyó, káros hatásokat okozó mennyiség között nem egyértelmű a kapcsolat. A
nitrogénmegkötő növények vagy a vetésforgó pl. növeli az elfolyást.
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felhasználók adómentessége annak fényében kevéssé érthető, hogy a korábbi tapasztalatok
alapján a közvetlen, normatív szabályozás nem annyira eredményes, mint a közvetett,
gazdasági szabályozóeszközök.207

Az 1986-os Nemzeti Növényvédőszer Cselekvési Terv az 1986-os szint felére kívánta
csökkenteni a növényvédőszerek használatát, illetve a legkárosabb szereket kivonni a
forgalomból. Mennyiségi értelemben – az 1994-es előrejelzések szerint – sikerült elérni a célt,
az alkalmazások gyakoriságát tekintve azonban nem. Az adórendszer 1996-os módosítása
során termékadót vetettek ki a növényvédőszerekre, amelyet 1998-tól megemeltek. Az
adókulcsok különbözőek az eltérő szerek esetében, hozzávetőlegesen arányban azok
egymáshoz viszonyított hatásaival (100. táblázat). Az így keletkező többletbevételeket teljes
mértékben visszaforgatják, meghatározott mezőgazdasági ingatlanok után fizetendő adók
csökkentésén keresztül. A bevezetéskor készített tanulmányok alapján az adó 5-10
százalékkal csökkentheti a felhasznált szerek mennyiségét.

A Ni-Cd akkumulátorok, elemek után fizetendő termékdíj kivetésére azért került sor, mert
a Környezetvédelmi Minisztérium és az akkumulátorgyártók és kereskedők által 1991-ben
kötött önkéntes megállapodásban foglalt kötelezettségeiket a kereskedők és a gyártók nem
teljesítették. A megállapodás szerint a forgalomba került és elhasznált akkumulátorok és
elemek 75 százalékát kellett volna visszagyűjteniük, ezzel ellentétben viszont csak 35
százalékot teljesítettek. A 100. táblázatban foglalt tételekkel bevezetett díjat az új
akkumulátorok és elemek után kell megfizetni. A bevételekből a visszagyűjtést
finanszírozzák: a begyűjtött akkumulátorok és elemek kg-ja után 120 DKK támogatást kap a
gyűjtést végző szervezet.208

A klórtartalmú oldószerek adóját azon három ilyen anyagra vetették ki, amelyek a Dániában
forgalomba kerülő ezen anyagcsoport 95 százalékát alkotják. A 100. táblázatban látható
adótételek az ár kb. 25 százalékát teszik ki. Az adó hatására várhatóan nagy arányban váltják
ki kevésbé káros anyagokkal ezek felhasználását, ugyanis a technológiai lehetőség adott erre.
Az adó bevételeit az energiaadók mintájára forgatják vissza az iparba.209

100. táblázat Az 1995-ben bevezetett környezetvédelmi adók kulcsai
1996 1998

Akkumulátorok, elemek termékdíja
Ni-Cd akkumulátorok, elemek (egy cella) 6 DKK/db 6 DKK/db
Ni-Cd akkumulátorok, elemek (több cellás, illetve egybecsomagolt
elemek)

6 DKK/csomag (min.
6 DKK/cella)

6 DKK/csomag (min.
6 DKK/cella)

Klórtartalmú oldószerek
Tetraklóretilén, triklóretilén, diklórmetán 2 DKK/nettó súly 2 DKK/nettó súly
Növényvédőszerek adója

Rovarirtók, kombinált rovarirtó-gombairtók, talajfertőtlenítők Az egyéb adók nélküli
eladási ár 37%-a

Az egyéb adók nélküli
eladási ár 54%-a

Gombaölők, rovarriasztók, gyomirtók, növekedésszabályzók Az egyéb adók nélküli
eladási ár 15%-a

Az egyéb adók nélküli
eladási ár 33%-a

Fakonzerválószerek, nyálkásodásgátlók, algaölőszerek,
rágcsálóirtók, mikrobiológiai növényvédőszerek

A nagykereskedelmi
ár 3%-a

A nagykereskedelmi
ár 3%-a

A fenti adótételek 1996. január 1-jétől érvényesek. Forrás: TemaNord (1999b), 100. o.

                                                
207 Hansen (1999), TemaNord (1999b), 97. o.
208 Hansen (1999), TemaNord (1999b), 97. o.
209 Hansen (1999), TemaNord (1999b), 97. o.
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A hulladékszállításért és kezelésért fizetendő használati díjakat a helyi hatóságok állapítják
meg, ezeknek fedeznie kell a költségeket. A lakossági díjak általában nem
mennyiségarányosak. A hulladékkezelésre 1987-ben vetettek ki adót, amelyet 1990-ben
jelentősen megemeltek. A hulladékadó kifejezett célja a lerakók terhelésének csökkentése és
az újrahasználat, újrahasznosítás, illetve a hulladékszegény technológiák fejlesztésének
ösztönzése. Az adó bevezetésében nagy szerepet játszott a lerakásra rendelkezésre álló
területek erőteljes beszűkülése. A hulladékégetést az adótételek preferálják, újrahasznosítási
célokra pedig visszaigényelhető. Az 1997-től érvényes adótételek: lerakás esetén 335
DKK/tonna, égetés esetén 260 DKK/tonna, energiatermeléssel járó égetés esetén 210
DKK/tonna. (Utóbbi esetben azonban a termelt hő után a fentiekben említett adót is meg kell
fizetni.) A veszélyes hulladékokat csak erre engedéllyel rendelkező üzemekben lehet
elhelyezni. Hulladékadó ezekre nem fizetendő.210

Szintén a keletkező hulladék mennyiségének csökkentését kívánják elősegíteni a
csomagolóanyagok, eldobható termékek és zacskók termékdíjai. Csomagolóanyagokra és
üdítőitalos palackokra először 1987-ben vetettek ki adót, majd fokozatosan bővítették az
adóköteles termékek körét. A súlyalapú adófizetés az adminisztráció könnyítése érdekében
alkalmazott megoldás. A 101. táblázatban látható mértékek kifejezik az egyes termékek
hatására létrejövő környezeti károk mértékét is. Az adó tehát a kevésbé veszélyes termékek
használatának és a keletkező hulladék súlyának redukálására hivatott.211

Az ózonkárosító anyagok termékadóját 1988-ban vezették be a Montreali Szerződésben tett
vállalások elérése érdekében. (101. táblázat) Az adó ösztönző hatása jelentős volt, mivel az
ipar viszonylag gyorsan megtalálta ezen anyagok helyettesítőit.212

101. táblázat  Az 1993-94 előtt bevezetett környezetvédelmi adók tételei
1996-97 1998

Csomagolóanyagok DKK/egység
műanyag palackok, tartályok

10-60 cl. 0,50
60-106 cl. 1,62
106 cl. fölött 2,24

fém palackok, tartályok 0,80
karton és kombinált csomagolóanyagok

10-60 cl. 0,38
60-106 cl. 0,70
106 cl. fölött 1,90

karton és kombinált tartályok 0,15 – 2,00
más anyagok (üveg, műanyag és fém) 0,25 – 3,20

Eldobható termékek az ár %-ában 33 50
Eldobható zacskók adója (1994) DKK/kg

papírzacskók 9
műanyagzacskók 20

CFC-k DKK/nettó súly 30 30
Forrás: TemaNord (1999b), 100. o.

Az 1990-es Nyersanyagtörvény hatálya alá tartozó valamennyi személy az e törvényben
meghatározott, kitermelt anyagok (pl. homok, kavics, agyag, kréta stb.) után nyersanyag-

                                                
210 TemaNord (1999b), 97-98. o.
211 TemaNord (1999b), 99-100. o.
212 TemaNord (1999b), 99. o.
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igénybevételi járulékot köteles fizetni. Ennek mértéke 1998-ban 5 DKK/m3. A díj a kinyert
anyagok mennyiségének csökkentését kívánja ösztönözni.

7.5.2.3.4 Az adóreform környezeti és gazdasági hatásai

A Dithmer-Bizottság 1994-es jelentése szerint213 a CO2-adó 5%-os kibocsátáscsökkenést
eredményezett, a foglalkoztatottság fent említett minimális növekedése mellett, ezzel
hozzájárulva ahhoz, hogy Dánia az előrejelzés szerint képes lesz teljesíteni 20%-os
emissziócsökkentési kötelezettségét. Egy 2000-ben kiadott tanulmány214 szerint a zöld adók
jelentős szerepet játszottak a környezetvédelmi célok elérésében. Az adókat 95%-os
hatékonysággal szedték be. Az energiaadók a tanulmány szerint az alacsonyabb jövedelmű
rétegek számára komolyabb megterhelést jelentenek, mint a magasabb jövedelműek számára.

A hulladékadó hatásai különösen figyelemreméltóak. Az adó a lerakás költségeit átlagosan
megduplázza, az égetés költségeit 70%-kal növeli. 1988-1993-ig a keletkezett hulladék
mennyisége csak kisebb mértékben nőtt, 2%-kal az 1985-ös 12%-kal szemben 1993-ban az
építőiparban keletkező bontási hulladék 82%-át használták fel újra. Ez felülmúlja a 2000-re
megcélzott 60%-os szintet is. 1985 és 1993 között a hulladékkezelésre átadott hulladékokból
újrahasznosított anyagok aránya 21%-ról 50%-ra emelkedett; míg a lerakott mennyiség
aránya 57-ről 26%-ra csökkent. égetéssel megsemmisített hulladék aránya változatlan
maradt.215

7.5.2.4 Németország

7.5.2.4.1 Ökológiai adóreform öt lépésben

Németországban igen kiterjedt tudományos vizsgálatok, modellezés és hosszú, a 80-as évek
óta zajló társadalmi vita után, az 1998-ban kormányra került szociáldemokrata–zöld kormány
döntött az ökológiai adóreform megvalósítása mellett. Németország kormánya nem elsőként
hajt végre Európában ilyen irányú reformot és a nemrégiben elhatározott lépések is igen nagy
óvatosságról árulkodnak, mindazonáltal a mégoly jól megtervezett és előkészített reform is
igen komoly kereszttűzbe került, különösen 2000. első félévében. Ennek ellenére a német
elkötelezettség az energia magasabb adóztatása mellett igen fontos az EU többi országára
gyakorolt lehetséges kihatások miatt.

Az 1999. április 1-jén életbe lépett adóreform fő céljai az energiatakarékosság és a megújuló
energiaforrások használatának ösztönzésén keresztül hathatósan előremozdítani a
klímavédelmi célok elérésének folyamatát, illetve az elvonások csökkentésével
munkahelyeket teremteni.216 Ennek elérése érdekében a reform főbb elemei a következők: a
munkát terhelő közvetett elvonásokat 40% alá csökkentik a jelenlegi 42,3%-ról a parlamenti
ciklus (2003) végére. A csökkentések az alkalmazottak és az alkalmazók terheit 50-50%-ban
érintik. Emellett a nyugdíjbiztosítási járulékokat három lépésben csökkentik, az első
szakaszban 0,8%-kal – 20,3%-ról 19,5%-ra. Az állami elvonások csökkentését bizonyos
ásványolajtermékek adójának emeléséből és az elektromos áram adójának bevezetéséből nyert
bevételekből finanszírozzák. Új adófajtának csak az utóbbi tekinthető tehát, amelynek

                                                
213 Idézi: EEA (1996)
214 Idézi: Tax News Update, Volume 13., No. 7, February 23, 2000.
215 EEA (1996)
216 Steuerreform, 2000.
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mértékét és kialakítását az Áramadó-törvényben (StromsteuerGesetz) határozták meg. Az
ökológiai adóreformot bevételsemleges módon hajtják végre.

Első lépésben az ásványolajadó emelésére került sor 1999. április 1-jén a következő
mértékekkel: a benzin és dízel esetében literenként 6 Pfenniggel (8 Ft217), a könnyű fűtőolaj
esetében literenként 4 Pfenniggel (5 Ft), és a fűtési célokra használt gáz esetében kWh-nként
0,32 Pfenniggel (0,4 Ft), közepesen nehéz olajokra (kerozin és petróleum) az emelés mértéke
4 Pfennig (5 Ft). A bevezetett áramadó (amelyet a végfelhasználó fizet meg) KWh-nként 2
Pfennig (2,5 Ft). Az áramadó alapja a végfelhasználó által megkapott árammennyiség, az
adóalany pedig az áramszolgáltató (akitől a végfelhasználó megkapja az áramot). Az
ásványolajok adóit az adóalapot képező készlet tulajdonosa fizeti meg (pl. a kitermelő vagy az
importáló).

Az adóreform folytatásáról szóló, 1999. novemberében elfogadott törvény 2000 és 2003
között négy további adóemelési lépést határoz el a következő módon: a benzin és dízel adói
évi 6 Pfennig/literrel emelkednek, az áram adója pedig évi 0,5 Pfennig/kWh-val (0,66 Ft). A
nehéz tüzelőolaj adója megemelkedik a jelenlegi 30 DEM/t-ról (3970 Ft) 35 DEM/t-ra (4632
Ft). Az 50 ppm-nál nagyobb kéntartalmú benzin és a dízel adói további 3 Pfenniggel (4 Ft)
emelkednek 2001 november 1-től, ez a küszöb 2003-tól 10 ppm-re szigorodik. Az adóreform
szerkezete és az emelések mértékei összhangban állnak az 7.5.4.3 pontban említett, a német
EU-elnökség idején előterjesztett (és elvetett), Európai Unióra vonatkozó energiaadóreform-
tervezettel. A reform fokozatos megvalósítása ily módon megfelelően hosszú alkalmazkodási
időt hagy – így csökkenti a gazdaság által viselt terheket és növeli a várható környezetvédelmi
hasznokat. Az alábbi két táblázat az ökoadóreform legfontosabb jellemzőit tekinti át.

102. táblázat  Az ökológiai adóreform során várható bevételek és a nyugdíjbiztosítási
járulék mértékét érintő csökkentések

Év Bevételek (Mrd. DM [Ft]) Csökkentés 1998-hoz képest
1999 8,4 (1111,824) 0,8 százalékpont
2000 17,4 (2303,064) 0,9 százalékpont
2001 22,8 (3017,808) 1,2 százalékpont
2002 28,1 (3719,316) 1,5 százalékpont
2003 33,5 (4434,06) 1,8 százalékpont

Forrás: Steurreform (2000a)

103. táblázat  A német ökoadóreform által a családokra hárított többletterhek és a
kedvezmények összevetése

Az 1998-as állapothoz viszonyított kedvezmények
2000-től (DM [Ft])

Az 1998-as állapothoz viszonyított többletterhek 2000-től
(ÁFA-val együtt, DM [Ft])

A családi pótlék (gyermekenként)
marad

1200
(158832)

Benzin/Dízel
(15.000 km/év; 6,5 l/100 km fogyasztás
mellett)

177,60
(23507,14)

A személyi jövedelemadó csökkenése 996
(131830,6)

Áram  (4.620 kWh) 134,04
(17741,53 )

A nyugdíjjárulék csökkenése 300
(39708)

Földgáz (16.480 kWh) 68,84
(9085,19)

Összesen 2496
(330370,6)

Összesen 380,28
(50333,86)

Forrás: Steurreform (2000b)

                                                
217 Ezen alpontban az átszámításokat a 2000.05.18-ai MNB-árfolyamokkal végeztük: 1 DEM=132,36 HUF
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104. táblázat  A motorüzemanyagok (forintra átszámított) adóinak változása 2000-
2003

Energiatermék –
Motorüzemanyagok

Egység Kéntartalom
(mg/kg)

2000 2001 2002 2003

Ólmozatlan benzin218 Ft/kl ≤50 145671,8 153619,4 161489,3 173397,8
Dízel/gázolaj219 Ft/kl ≤50 97986,1 105933,7 113829,5 125738,0
Földgáz Ft/MWh 7067,4 7455,7 7844,1 8232,4
LPG Ft/tonna 274102,1 287796,9 301362,2 315057,0
Áram Ft/MWh 3287,8 3960,9 4634,0 5307,0
Forrás: Speck (2000)

A következőkben a reform kialakítását vizsgáljuk meg részletesen, mind a kiadási, mind a
bevételi oldal speciális megoldásait számbavéve. Ezek után néhány olyan környezetvédelmi
célú adót és díjat tekintünk át, amelyek alkalmazása ugyan nem függ össze a reformmal, de
hatékonyságuk miatt, és a német zöld adóztatásról alkotandó teljesebb kép érdekében ezeket
is érdemes itt megemlíteni.

7.5.2.4.2 Az adóreform fő elemei

A német adórendszer meglehetős lemaradásokat mutat „zöld szempontból”. A fejlett
államok adóztatási tendenciáihoz hasonlóan az elvonások között az elmúlt három évtizedben
egyre nagyobb súly helyeződött a társadalombiztosítási járulékokra, illetve a
jövedelemadóztatásra; azaz a munka terhei nőttek, miközben a környezeti erőforrások
adóztatása enyhén, a tőke adói és a semleges adók jelentősen csökkentek. 1970 és 1997 között
a társadalombiztosítási járulékok 28-ról 46,3; a jövedelemadók 17-ről 18,6%-ra nőttek, azaz a
munka terheinek aránya 45-ről 64,9%-ra nőtt az összes elvonások között. A környezeti
erőforrások adói 12-ről 8,6%-ra, a tőkét érintő elvonások 17-ről 10%-ra; a semleges adók 26-
ról 16,5%-ra csökkentek.220 A környezetvédelmi szempontból hátrányos tevékenységek
közvetett támogatásán kívül közvetett támogatásai is jelentősek, amellyel alább foglalkozunk
bővebben. A jelenlegi adóreform tehát e lemaradás „behozatala” első lépéseinek
tekinthető (legalábbis, ha az ökoadóztatásban élenjáró országokhoz viszonyítunk). A fent
idézettől eltérő források szerint a környezetvédelmi adók az összes adóbevételek között az
1997-es 5,2%-ról 2003-ra 7,3%-ra fognak emelkedni. A fosszilis energiaforrások megnövelt
adói körül az 2000-ben rendkívüli módon megerősödött a vita. Az év első felében közzétett
felmérés szerint a német lakosság 61%-a ellenzi a reformot, ami többek szerint
veszélyeztetheti a jelenlegi kormánykoalíció következő választásokon elérni kívánt sikerét.
Az ellenzéki FDP (Freie Demokratische Partie) és Baden-Württemburg tartomány
törvénymódosítást kezdeményezett az adóemelések leállítására.221 Ez az ellenállás más
országokkal összehasonlítva nem egészen tűnik megalapozottnak. A német benzinárak pl. az
európai benzinárak legalacsonyabb harmadában találhatók, még a reform második szakasza
után is.222 A hosszas előkészítés, egyeztetések nagyban befolyásolták, puhították az eredeti
elképzeléseket, ami az itt bemutatandó kedvezmények jellegén és mértékén jól megfigyelhető.

                                                
218 Az adótételek az alacsony kéntartalmú olajtermék esetében további preferenciákat is tartalmaznak: pl. 2003-ban, ha a
benzin kéntartalma 10 mg/kg-nál alacsonyabb, az adó 173397,8 Ft/kl helyett 169436,96 Ft/kl.
219 Az adótételek az alacsony kéntartalmú olajtermék esetében további preferenciákat is tartalmaznak: pl. 2003-ban, ha a
motorüzemanyagként használt dízel kéntartalma 10 mg/kg-nál alacsonyabb, az adó 125738,0 Ft/kl helyett 121777,152 Ft/kl.
220 FÖS (1998).
221 Tax News Update, Vol. 14, No. 11, June 13, 2000
222 Steuerreform (2000b).
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A legenergiaigényesebb termelő szektorok vállalatai (bányászat, feldolgozóipar, építőipar,
villamos áram, gáz-, hő-, vízellátás) versenyképességi szempontok miatt az általános
adótételek 20%-át fizetik, amennyiben éves fogyasztásuk meghaladja az 50000 kWh-t. Azon
termelővállalatok, amelyek esetében az áram, gáz és ásványolajok (az üzemanyagokat kivéve)
adóemeléséből származó terhek a nyugdíjbiztosítási járulék csökkentéséből származó
könnyítések 1,2-szeresét meghaladják, az e mérték feletti részt visszatérítik. A többi szektor
(kereskedelem, szolgáltatás, szállítás) a teljes adómértékeket fizeti. A mezőgazdaság és
erdőgazdálkodás a 20%-os adómértékeket fizeti, azonban a kedvezmény e szektorok 90%-
ában működő gazdálkodók nem érinti, mivel nem haladják meg az évi 50000 kWh-s
fogyasztást. A környezetvédelmi célokkal ellentétes kedvezmények közül kiemelkednek a
légiközlekedés, a hajózás és az energiatermékeket gyártó vállalatok (pl. finomítók) teljes
adómentessége.223

Környezetvédelmi indokok miatt kapott viszont a vasúti és troliközlekedés 50%-os
kedvezményt az áramadóból. Az áramtermelő erőművek, a termelő szektorhoz hasonlóan
20%-os adómértéket fizetnek, ezen kívül a 70%-os hatékonyság felett működő erőművek
további visszatérítésekre jogosultak az ásványolajok és gáz adóiból. Amennyiben outputjuk
nem haladja meg a 0,7 MW-ot – 2000-től a 2 MW-ot – az áramadót nem kell megfizetni. A 2
MW-os küszöböt a későbbiekben 5, illetve 10 MW-ra tervezik emelni. Az erőművek utóbb
felsorolt kedvezményei a környezetbarát, nagyobb hatékonyságú kapcsolt hő- és
áramtermelést (KHÁ) és a kisebb teljesítményű, megújuló energiaforrásokat hasznosító
energiatermelőket preferálja.224 Kifejezetten a KHÁ-t folytató erőműveket célozta meg az
rendelkezés, amely az ilyen, 57,5% feletti hatékonysággal működő erőműveknek 10 éves
adómentességet biztosított. Ezt azonban az EU nem tartotta elfogadhatónak – hasonló
kedvezmények maximum 3-4 éves időtartamig minősülhetnek „ideiglenes”-nek (a versenyt
nem torzító eszköznek). Emiatt, a Bizottság ajánlásainak megfelelően a KHÁ-erőműveket
környezetbarát projekteknek minősítve a német kormány támogatási programot indított ezen
energiatermelők részére. A támogatás akár a járulékos környezetvédelmi költségek 30%-át is
fedezheti. A megújuló energiaforrásokból nyert áramtermelés számára biztosított
támogatásokról származó törvény felülvizsgálat alatt van. A 105. táblázat mutatja a
támogatások mértékét. A programra az első évben 1,5 milliárd DM-t szándékoznak költeni,
ami 2005-re 4 milliárd DM-re növekszik a tervek szerint.225

105. táblázat  A megújuló energiaforrásokból nyert áramtermelés támogatási tételei
Energiaforrás 1999 2000 terv

DM/kWh (Ft/kWh)
Szél 0,1642 (21,73) 0,1610 (21,31)
Víz, biogáz, biomassza 0,1469 (19,44) 0,1431 (18,94)
Egyéb megújuló
energiaforrások

0,1193 (15,79) 0,1163 (15,39)

0,14-0,2 (18,53-26,47),
az energiatermelés
helyétől függően

vízi energia:
0,013-0,015 (1,72-
1,99)

Napenergia 0,99 (131,04)226

Forrás: Speck (2000)

                                                
223 Schlegelmilch (2000b).
224 u.o.
225 Speck (2000).
226 A napenergia jelenleg az egyéb megújuló energiaforrások közé tartozik. A támogatásokat 2002-től 5%-kal csökkenteni
tervezik, mert a várt széleskörű beruházások nyomán a megújuló energiaforrások versenyképessége – a berendezések árának
csökkenése miatt – remélhetően nőni fog.
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Az ökológiai adóreformnak (kifejezett módon legalábbis) nem részét képező módon egyes
támogatások felülvizsgálatára is sor került. A mezőgazdasági gépekben használt gázolaj
után igényelhető 41,5 Pfennig/liter (54,9 Ft/l) állami támogatást 30 Pfennig/literre (39,7 Ft/l),
az egy évben maximálisan igényelhető támogatás mértékét pedig 3000-ről 2000 DM-re
(rendre 397080 Ft, illetve 264720 Ft) csökkentették.227 A német szénbányászat hatalmas
támogatásainak csökkentése is megkezdődött: az 1997-es kb. 10 Mrd DM-s (1323,6 Mrd Ft)
összeg 1998-ra 7,75 Mrd-ra (1025,79 Mrd Ft) apadt, 2005-re pedig a 3,8 Mrd DM-et (502,968
Mrd Ft) tervezik elérni.228 E közvetlen támogatások közé nem értjük a közvetett
támogatásokat: az ökológiai adóreform céljaival ellentétes, a klímaváltozáshoz legnagyobb
mértékben hozzájáruló szén adókulcsait nem növelték, sőt a szén egyáltalán nem adóztatott
termék.

Az OECD tanulmánya szerint így a német adóreformnál a sok bába között elveszett a gyerek:
a fent felsorolt kedvezmények miatt a reform gazdaságtalan és ökológiai hatása is szinte
semleges. Az ipar jelentős kedvezményei miatt a teher elsősorban a lakosságra nehezedik. Az
alábbi táblázatok a német energiaadóztatást tekintik át.

106. táblázat  Az energiatermékek adói Németországban
Jövedéki adó VAT Készletezési díj

(‘Erdölbevorratungsbeitrag’)
ÁramadóAdóalap

Adókulcs Teljes bevétel Adókulcs Adókulcs Teljes bevétel Adókulcs Teljes bevétel
Motor üzemanyagok
ólmozott
benzin

1200 DM/kl;
158832 Ft/kl
(2000)

29 m DM;
3838,44 m Ft
(98)

8,9 DM/kl;
1178,004 Ft/kl

ólmozatlan
benzin

1100 DM/kl;
145596 Ft/kl
(2000)

40 md DM;
5294,4 md Ft;
(98)

8,9 DM/kl;
1178,004 Ft/kl

dízel/gázolaj 740 DM/kl;
97946,4 Ft/kl
(2000)

20 md DM;
2647,2 md Ft;
(98)

7,5 DM/kl;
992,7 Ft/kl

bevétel
1998/99-ben:
994 m DM;
131565,8 m Ft

LPG (motor-
üzemanyag)
229

687.5 DM/t;
90997,5 Ft/t
(2000)

kerozin
(motor-
üzemanyag)

1100 DM/kl;
145596 Ft/kl
(2000)

egyéb motor-
üzemanyagok:
31 m DM;
4103,16 m Ft

16 százalék

Egyéb energiatermékek
gázolaj
(ipari/keres-
kedelmi
használatban)

80 DM/kl;
10588,8 Ft/kl
120 DM/kl;
15883,2 Ft/kl
(2000)

gázolaj
(fűtésre)

80 DM/kl;
10588,8 Ft /kl
- 120 DM/kl;
15883,2 Ft/kl
(2000)

7,5 DM/kl;
992,7 Ft/kl

nehéz
tüzelőolaj

30 DM/t;
3970,8 Ft/t230

35 DM/t;
4632,6 Ft/t
(2000)

LPG
(ip./ker.
haszn.)

50 DM/t; 6618
Ft/t
75 DM/t; 9927
Ft/t (2000)

bevételek
1997-ben:
- földgáz és
LPG/metán:
3,275 md DM;
433,479 md Ft;
- nehéz
tüzelőolaj: 84
m DM;
11118,24 m Ft

16 százalék
(1998. 04. 01.-
től)

                                                
227 Schlegelmilch (2000b).
228 Speck (2000).
229 A motorüzemanyagként használt metán adótételei: 47,6 DM/MWh; 6300,34 Ft /MWh  - 50,5 DM/MWh; 6684,18
Ft/MWh (99) – 53,4 DM/MWh; 7068,024 Ft/MWh (2000)
230 Az áramtermelésre használt nehéztüzelőolaj adótétele: 55 DM/t; 7279,8 /t
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LPG (fűtésre) 50 DM/t; 6618
Ft/t
75 DM/t; 9927
Ft/t (2000)

kerozin (ip./
ker. haszn.)

0 DM/kl;

kerozin
(fűtésre)

0 DM/kl;

7.9 DM/t;
1045,644/t

szén 0 DM/t

földgáz 0.0352
DM/m3;
4,6591 Ft/m3
0.0665
DM/m3;
8,8019 Ft/m3
(99)231

villamos áram 0.025
DM/kWh;
3,3090 Ft/kWh
(2000)

bevételek
1998-ban:
- földgáz és
LPG/metán:
2,987 md DM;
395,36 md Ft;
- nehéz
tüzelőolaj: 71
m DM;
9397,56 m Ft
- gázolaj: 3,1
md DM;
410,32 md Ft

0,02
DM/kWh;
2,65 Ft/kWh

bevétel 1999-
ben (becslés)
4.2 md DM;
555,912 md Ft

Forrás: Speck (2000)

107. táblázat  Az energiatermékek adóinak felhasználása és egyéb vonatkozások a
német adórendszerben

Adófajta Adóalap A bevétel felhasználása Makrogazdasági, szociális, környezeti összefüggések
Motor üzemanyagok
Jövedéki adó ólmozott benzin

ólmozatlan benzin
dízel/gázolaj
LPG (motor-
üzemanyag)232

kerozin (motor-
üzemanyag)

központi költségvetés –
az adókulcsok 1999.
áprilisi emeléséből
adódó többletbevételeket
(becsült össz. 3,9 md
DM; 516,204 md Ft)
címkézetten használják
fel

– A polgári repülésben és kereskedelmi hajózásban használatos
ásványolajok jövedéki adómentesek;
– az ólmozott benzin fogyasztása szinte teljesen eltűnt 1998 második
negyedévére;
– az adók mértékét 1999. áprilisában megemelték, 2000-2003 között
pedig újabb emelések következnek

ÁFA motorüzemanyagok központi költségvetés – csökkentett mértékű, 7%-os ÁFA érvényes a tömegközlekedésre, ha
az utazás egy önkormányzat területén vagy területén kívül, de 50 km-
es körzeten belül történik (városi tömegközlekedés);
– a normálkulcsos ÁFA érvényes a belföldi légiforgalomra és (50 km
feletti) vasúti és autóbusz-közlekedésre233

Készletezési díj ólmozott benzin
ólmozatlan benzin
dízel/gázolaj

egy külön meghatározott
jogi személyhez folynak
be a bevételek

e jogi személy feladata a vészhelyzetekben az olajellátást biztosító
mennyiségek tárolása („szükségtározási alap”)

Egyéb energiatermékek
Jövedéki adó gázolaj (ipari/keres-

kedelmi használatban)
gázolaj (fűtésre)
nehéz tüzelőolaj
LPG (ip./ker. haszn.)
LPG (fűtésre)
kerozin (ip./ ker.
haszn.)
kerozin (fűtésre)
szén
földgáz
villamos áram

központi költségvetés –
az adókulcsok 1999.
áprilisi emeléséből
adódó többletbevételeket
(becs. össz. gázolaj 1,4
md DM; 185,304 md Ft;
földgáz: 1,8 md DM;
238,248 md Ft)
címkézetten használják
fel

– az áramra kivetett adót (‘Kohlepfennig’ - ‘Ausgleichsabgabe’)
1996-ban eltörölték, most a szövetségi költségvetésből folyósítanak
közvetlen pénzügyi támogatásokat
– az 1996-ban eltörölt adó a német szénipar támogatását szolgálta, a
támogatás mértéke eltérő volt a szövetségi államok (Länder) között
– a nem-energiaintenzívként meghatározott iparágakra külön
intézkedések vonatkoznak
– a gázolaj adókulcsát 40 DM/kl-rel (5294,4 Ft/kl), a földgáz
adókulcsát 0.0032 DM/kWh-val (0,42 Ft/kWh) emelték 1999.
áprilisában

ÁFA egyéb
energiatermékek

központi költségvetés

Készletezési díj gázolaj (kerozin)
nehéz tüzelőolaj

ld. fent ld. fent

                                                
231 Az adótétel 6,8 DM/MWh; 900,048 Ft/MWh
232 A motorüzemanyagként használt metán adótételei: 47,6 DM/MWh; 6300,34 Ft /MWh  - 50,5 DM/MWh; 6684,18
Ft/MWh (99) – 53,4 DM/MWh; 7068,024 Ft/MWh (2000)
233 A Rajnán, a Dunán, az Oderán és a Neissén folytatott komp-szolgáltatás ÁFA-mentes.
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Adófajta Adóalap A bevétel felhasználása Makrogazdasági, szociális, környezeti összefüggések
Áramadó villamos áram a bevételeket a

nyugdíjbiztosítási
járulékok
csökkentésének
finanszírozására
fordítják

az áramadót 1999. áprilisában vezették be – különleges  rendelkezések
vonatkoznak az éjszakai üzemű forróvíztárolókra és egyes gazdasági
szektorokra

Forrás: Speck (2000)

7.5.2.4.3 Egyéb környezetvédelmi célú közgazdasági ösztönző eszközök

Az ökológiai adóreformnak nem képezi részét, azonban környezetvédelmi szempontból
jelentősnek tekinthetők a szociáldemokrata–zöld kormány közlekedéssel kapcsolatos új
elképzelései. 2000. februárjában jelentették be, hogy Németország új díjazási rendszert
tervez bevezetni a nehéz szállítójárművekre. Jelenleg az ország az „Eurovignett”-
rendszerhez tartozik (8 másik európai ország mellett), amelynek keretében e járművek
tulajdonosai súlyuktól és szennyezőanyag-kibocsátásuktól függően, átlagosan 0,01 €/km-t
(2,59 Ft/km) fizetnek (a legszennyezőbb, legnehezebb járművek után 1550 €-t [401264 Ft], a
legkönnyebbek, legtisztábbak után 750 €-t [194160 Ft] évente). A 2002-ben bevezetendő új
rendszerben átlag 0,25 DM/km-t (33,09 Ft/km) kellene fizetni és Németország kilépne a
Eurovignettből. A bevételeket útkarbantartásra fordítanák. A Német Szállítmányozási,
Logisztikai és Hulladékgyűjtési Szövetség (Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und
Entsorgung, BGL) ezzel szemben az egész EU-ra kiterjedő díjazási rendszert követel.
Ugyanez a szövetség blokádokkal fenyegetőzik az ökoadóreform hatására emelkedő
üzemanyagárak miatt, illetve az Alkotmánybíróság előtt támadta meg a kormány ezzel
kapcsolatos törvényeit. Állításuk szerint az adóemelések miatt havonta átlagosan egy
szállítmányozási cég megy tönkre.234

Az adóreformmal nem áll kapcsolatban az alábbi néhány környezetvédelmi ösztönző célú
közgazdasági eszköz, a teljesség kedvéért mégis szót kell róluk ejteni. A veszélyes
hulladékokra 1991-ben vetettek ki díjat Baden-Württembergben. A keletkező mennyiség
csökkentését és a megfelelő kezelést ösztönözni hivatott díj tételeit 1993-ban megduplázták,
így lettek a tételek 100, 200 és 300 DM/t (13236, 26472, 39708 Ft). A díj ösztönző hatása
figyelemre méltó: a keletkezett mennyiség 605000 t-ról 1991-ben 430000 t-ra, 1992-ben
354000 t-ra csökkent. A bevétel 1991-ben 19,8 millió DM-t (2620,7 m Ft), 1992-ben 36,7
millió DM-t (4857,6 m Ft) tett ki. Azzal együtt jelentősek e számok, hogy a díj hatásait
elemző tanulmány szerint a 250000 tonnás csökkenésnek csak a fele tudható be az ösztönző
hatásnak, a másik fele feltehetően adómegkerülés, illetve a recesszió következtében tűnt el. A
csökkenés hatását jelzi az is, hogy a tartományban az égetőkapacitás bővítése is lassult.235 Ezt
az adót a Legfelsőbb Bíróság határozata 1998-ban megszüntette.236

1981-ben a határértékek betartására és a kibocsátás csökkentésére való folyamatos ösztönzés
érdekében vezették be a szennyvízkibocsátási díjat. A díjról szóló törvényt 1976-ban
fogadták el, így a kötelezetteknek hosszú idejük volt a felkészülésre. A rendszer célja az
állami vízminőségi politika céljai elérésének elősegítése, a határértékek betartására és a
legjobb elérhető technológia alkalmazására ösztönzés. A szövetségi törvény a kereteket
határozza meg, a konkrét implementáció (többek között a díjtételek meghatározása) a
tartományok hatáskörébe tartozik. A vízügyi politika céljait és eszközeit (pl. határértékek),
így a kibocsátási díjak rendszerét a szövetségi és tartományi kormányok időről-időre
felülvizsgálják. Ebben a folyamatban komolyan szót kapnak a vízügyi szakértők szövetségei
                                                
234 Tax News Update, Vol. 14, No. 2, April 11, 2000., Speck (2000).
235 EEA (1996).
236 Speck (2000).
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és a lakosság is. A díjakat a vizekbe kibocsátott különböző szennyezőanyagok mennyisége
után kell megfizetni (egységdíj). A kötelezettek vízjogi engedélyükben meghatározott (nem
folyamatos mérés szerint) kibocsátásuk alapján fizetik a díjat, így érdekeltek az engedélyben
meghatározott kvóták csökkentésében (a szennyezés visszafogásában). A veszélyességi
egységek díjait a szennyezés elhárításának határköltsége alapján határozták meg: ez az 1976-
ban bejelentett 25 DM-ról 1997-re 70 DM-ra emelkedett. A befolyó bevételekből (1998-ban
720 m DM [95299,2 m Ft]) a közösségi szennyvíztisztítók működését finanszírozzák. A díjak
hatása már bevezetésük előtt jelentkezett: a hosszú felkészülési idő alatt jelentős beruházások
zajlottak, így a kibocsátott szennyezőanyagok mennyisége már 1981-ben jelentősen csökkent
és a rendszer azóta is komoly ösztönző erőt fejt ki a szennyezés elhárítására. A német
szennyvízkibocsátási díjak hatékony működése azért is említésre érdemes, mert a vízterhelési
díjak magyarországi tervezete nagymértékben e rendszer megoldásain alapult.237

7.5.3 Ökoadók növekvő súlya az adórendszerben

A környezeti érdekeket az adórendszerben több ország is növekvő súllyal érvényesíti és
néhány kormány arra vonatkozóan is kinyilvánította szándékát, hogy a jövőben még tovább
kíván haladni ezen az úton. Többek között Ausztria, Belgium, az Egyesült Királyság
adóbevételei között egyre nagyobb szerephez jutnak a zöld adók: 1995-ben az összes
adóbevétel 4-8%-a, a GDP 2-3%-a körüli összegek származtak ilyen elvonásokból. Az itt
említett országok mindegyikében konkrét lépések történtek a továbbhaladás előkészítésére, a
skandináv országok zöld adó bizottságaihoz hasonló munkacsoportok közreműködésével.

A zöld adóbevételek között döntő súllyal szerepelnek ezen országokban is az
energiafogyasztásra kivetett adók, bevezetésükre sokszor nem annyira környezetvédelmi,
mint fiskális szempontokból kerül sor. A kifejezetten a környezetvédelmi célok elérése
érdekében bevezetett adókból viszonylag szerényebb bevételek származnak, az ösztönző hatás
csak néhány esetben kimutatható. Szinte minden országban jellemzőek a vízkivételi díjak,
amelyeket a több helyen bevezetett hulladék, veszélyes hulladék adókhoz/díjakhoz hasonlóan
általában címkézetten használnak fel az adott környezeti probléma megoldása érdekében.

Az alábbiakban az Egyesült Királyság példáját mutatjuk be részletesebben. Nem esik szó
részletesebben Ausztriáról, bár megjegyzendő, hogy itt is komoly előkészületek folynak az
energiaadóztatás kiterjesztésére.

7.5.3.1 Egyesült Királyság

7.5.3.1.1 A hulladéklerakókra kivetett adó

Az Egyesült Királyságban az adórendszer zöldítése felé tett – ha nem is átfogó reformként
megvalósított – első lépés a lerakókra kivetett adó (landfill tax) bevezetése volt 1996-ban. Az
adórendszer ökológiai szempontú átstrukturálása mellett elkötelezett észak-európai országok
gyakorlatától eltérően – ahol az átalakítás az energiát terhelő elvonások köré szerveződött – a
lerakóadó a tőkés gazdaság másik olyan problémájára koncentrál, amelynek jelenlétével
hosszabb távon is számolni kell. A növekvő hulladéktermelés és a fosszilis energiaforrások
bővülő felhasználása olyan fenntarthatatlan gyakorlatok a jelenleg uralkodónak számító
gazdasági rendszerekben, amely problémák a tőkés gazdaság működésének logikájából
erednek és jelenleg nem látszanak olyan tendenciák, alternatívák, amelyek e gyakorlatot

                                                
237 EEA (1996), Speck (2000), OECD (1995a).
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belátható időn belül megváltoztatnák. Más szóval, a gazdasági működés torz  mechanizmusai
miatt a hulladékmentes és megújuló erőforrásokat hasznosító termelési, fogyasztási minták
ma (az esetek döntő hányadában, támogatás nélkül) nem versenyképesek. Így a
hulladéktermelés (illetve a hulladék eltávolításával, ártalmatlanításával kapcsolatos
szolgáltatások) és a fosszilis energiaforrások kényelmi javak (commodities) helyett
szükségleteknek (necessities) minősíthetők, ami azt is jelenti, hogy keresletüknek kicsi az
árrugalmassága. Emiatt jó adóalapok is: hosszabb távon sem kell a fogyasztás gyors
csökkenésével számolni, ami biztos bevételeket jelenthet – ez persze környezetvédelmi
szempontból hátrányos. A hulladékkezelés adóztatása azonban annyiban bonyolultabb,
nehézkesebb az energia adóztatásánál, hogy az energiahordozók kereskedelme és korán
kialakult adóztatása miatt az adminisztrációs, nyilvántartási rendszer egyszerűen (sokszor
szinte többletráfordítások nélkül) kialakítható, míg a hulladékkal kapcsolatos adminisztráció
és ellenőrzés meglehetősen kialakulatlan drága és sok lehetőséget hagy az adócsalásra (pl.
illegális lerakás, hulladék fogalmának manipulálása).

Az Egyesült Királyságban a lerakókra kivetett adó céljai kifejezetten környezetvédelmiek és
kevésbé fiskálisak voltak (feltehetően a fent említett problémák miatt): ösztönözni kívánta a
hulladéklerakók üzemeltetőit a fenntartható hulladékkezelési módszerek alkalmazására, a
lerakók minőségének javítására, illetve a keletkezett hulladék nagyobb arányú
újrahasznosítását, a bevételeket pedig teljes mértékben a munkáltatók társadalombiztosítási
járulékainak 0,2 százalékpontos csökkentésére használták fel. A kormány ezzel is elő akarja
segíteni, hogy az Egyesült Királyságban az összes keletkező hulladékon belül a lerakókra
kerülő rész 70-ről 60%-ra csökkenjen 2005-re.

Minden engedéllyel rendelkező lerakó – beleértve a telepen, gyárkapun belülieket is –
adóalanynak számít. Az adó alapja a lerakott hulladék mennyisége, a befizetési kötelezettség
az engedély tulajdonosát terheli. Mértékét 1996-ban Pearce professzornak a hulladéklerakás
externális költségeire vonatkozó számításai alapján határozták meg. Az adótételeket
megalapozó számításokat folyamatos bírálatok érték, a rendszer 1998-as felülvizsgálata után
az egyéb hulladékokra vonatkozó tételeket a pénzügyminiszter felemelte, míg az inert
hulladékok tételei változatlanok maradtak. Döntöttek továbbá az adó folyamatos emeléséről
is: ezeket évente 1 £/tonnával emelik 2004-ig az újrahasznosítás növekvő ösztönzése végett.
Az adótételekről a 108. táblázat tájékoztat.

108. táblázat  A hulladéklerakási adó tételei az Egyesült Királyságban
Az adó mértéke (£/t [Ft/t])238Hulladék fajtája

1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004
inert hulladék 2    (859,4) 2    (859,4) 2    (859,4) 2    (859,4) 2    (859,4) 2    (859,4) 2    (859,4)
lebomló hulladék 7 (3008,0) 10 (4297,1) 11 (4726,8) 12 (5156,5) 13 (5586,2) 14 (6015,9) 15 (6445,7)
vegyes hulladék

Amint a táblázatból látszik az adó alapjául szolgáló hulladékoknak két fő csoportja van. Az
alacsonyabb mértékben adóztatott inaktív (nem bomló) hulladékokat további kilenc
alcsoportra osztották, részletes listák határozzák meg, hogy milyen anyagok tartoznak az
egyes csoportokba. Ha a hulladék egyik csoportba sem sorolható, az egyéb hulladékok
kategóriájába kerül. Eredetileg négyféle hulladék volt kivétel az adó alól: a háziállatok
temetőiben elhelyezett tetemek, a belföldi viziutakból és kikötőkből eltávolított kotrási
anyagok, a bányászati és kőfejtési hulladékok és a kármentesítésből származó szennyezett

                                                
238 Ezen alpontban az átszámításokat a 2000.05.18-ai MNB-árfolyamokkal végeztük: 1 GBP=429,71 HUF
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talaj. 1998-tól a hulladéklerakókon a takarási, rekultivációs célokat szolgáló; illetve a
kőbányák feltöltésére használt hulladékok szintén mentességet élveznek.

Fontos intézmények a környezetvédelmi alapok (Environmental Trusts) a lerakási adó
rendszerében. Az adófizetésre kötelezett lerakóüzemeltetők a befizetendő összeg legfeljebb
20%-át ilyen alapokba utalhatják, és ezen összegek 90%-át pedig levonhatják adójukból. Az
alapok független intézmények, amelyek törvényben meghatározott keretek között, saját
döntésük alapján a lerakó környezetében élők és az itteni természetes környezet érdekében.
használhatják fel a rájuk bízott pénzeket.239 Az alapokat az ENTRUST nevű non-profit cég
felügyeli, amelyet a Vám és Jövedéki Adóügyi Minisztérium (HM Customs and Excise,
HMCE) jelölt ki erre.

A lerakási adó az előzetes tervek szerint évi 500 millió £ (214855 m Ft) bevételt teremtett
volna.240 A gyakorlatban 1997-98-ban 400 millió (171884 m Ft), 1998-99-ben 300 millió £
(128913 m Ft) folyt be, ami az összes adóbevételek 0,4 illetve 0,3%-ára rúg.241 Az adó
kivetése a hulladék lerakásának tonnánkénti költségét 30-75%-kal emelheti meg, azonban a
háztartási költségek között az emiatt megemelkedő hulladékdíj okozta többletteher (heti 20
penny, 86 Ft) gyakorlatilag nem érzékelhető. Az adó az Egyesült Királyságban évente
hulladékgazdálkodásra fordított 3,5 milliárd £ (1503,985 Mrd Ft) – a GDP 1,5%-a – 10%-
ának felel meg. Az adó behajtását és az ezzel kapcsolatos ellenőrzést az HMCE felügyeli.242

1998-ban az HMCE széleskörű felmérést243 végzett a lerakási adó által érintettek és más
szakértők körében, az adó hatásait illetően. Ennek eredménye alapján több változtatást is
foganatosítottak 1998-ban. A felmérés megállapításai szerint a lerakókra szállított inert
hulladékok mennyisége kb. 20%-kal csökkent az adó hatására, ami a telepek üzemeltetőinek a
takarási, rekultivációs munkáknál komoly gondokat okozott. Emiatt előfordult, hogy tiszta
anyagot kellett vásárolniuk e feladatok elvégzéséhez. A felmérést végző csoport javaslata
alapján került sor így 1998-ban az ilyen célokra használt hulladékok adómentessé
nyilvánítására. A csoport eredményei szerint az adó mértéke nem kellőképpen ösztönzi a
környezetvédelmi célok elérését, javaslataik alapján emelték 1999-től 10 £-ra az alaptételt,
illetve jelentették be a fokozatos emelést. Az eredmények szerint a csökkentett 2 £-os tétel
kellő ösztönző erőt fejt ki. Mindazonáltal mások már 1992-ben kimutatták, hogy 20£-nál
kisebb tétel érdemben nem befolyásolja a brit hulladékkezelési módszereket. Az ösztönző
mértéknél kisebb adókulcsok miatt a lerakóüzemeltetők többsége úgy látja, az adó csupán
bevételi célokat szolgál. Az HMCE felmérést végző csoportja megállapította, hogy a
környezetvédelmi alapok rendszere sikeresen működött. Egy 1999-es felmérés244 szerint
azonban az alapok inkább a helyi környezet védelmére, kellemesebbé tételére koncentráltak,
mintsem a hulladékgazdálkodás fenntartható módjainak kialakítására. Ez annak tudható be,
hogy az előbbi fejlesztések a cégek közönségkapcsolatai szempontjából több hasznot hoznak,
mint az utóbbiak. A 2000-től érvényes módosítások szerint az alapok ezért már az
újrahasznosítással kapcsolatos kutatásokat és információterjesztést is támogathatják.

További igen jelentős problémák is hozzájárulnak ahhoz, hogy a lerakási adó nem igazán
tud komoly környezetvédelmi hatást kifejteni. A lakossági hulladékgyűjtési-, kezelési
szolgáltatást az önkormányzatok biztosítják, amelyet a helyi (általános) adókból
                                                
239 Powell (1998).
240 Powell (1998).
241 Landfill (1998).
242 Powell (1998).
243 Landfill (1998).
244 A House of Commons Environment Committee Reportja, idézi: ELM (2000).
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finanszíroznak. Így az adó – amelynek mértéke elenyésző a teljes helyi adóhoz képest – nem
áll kapcsolatban a keletkező, kezelt hulladékmennyiséggel. Az önkormányzatoknak komoly
pénzügyi gondokat is okozhat a lerakási adó: a szolgáltatást ők nyújtják és az országos szinten
az adóból adódó költségek nagy részét (évi 154 millió £-ot) ők viselik, eközben a
társadalombiztosítási járulékok csökkentéséből ennek csak töredékét (30 millió £-ot) kapják
vissza.245 Az újrahasznosítás és az égetés arányának növekedése azért sem csökkentette
jelentősen a lerakott mennyiséget, mert az ilyen beruházások beindulásához hosszú idő kell.
Mindemellett új piacok sem igen mutatkoznak a másodnyersanyagok számára, több égetőt
pedig azért kell bezárni, mert nem felelnek meg az EU-előírásoknak.246

Mindeközben megbízható statisztika a keletkező és elhelyezett hulladékokról nincs – erre
vonatkozóan csak a befizetett adók mennyiségéből és a visszaigényelt összegekből lehet
következtetni.247 Ez azonban minden csak nem megbízható adat: a fenti problémák miatt,
mivel nincs igazi alternatívája egyelőre a lerakásnak, az adócsalás és az illegális lerakás
jelentősen megnőtt. A törvénytelenségeket azonban a kormány igen komolyan veszi: 1999.
novemberében egy szállítmányozót és farmert 12 havi börtönbüntetésre ítéltek az adóalap
hamis bevallása miatt.248

7.5.3.1.2 Változások az energia adóztatásában

Az energiatermékek adóztatását az Egyesült Királyságban kettősség jellemzi: A
motorüzemanyagok adói Európában, de az OECD-országok közül is messze a legmagasabbak
(ld. 112. táblázat), az adótételek még az ökoadóreformot végrehajtott skandináv országokat is
alaposan maguk mögött hagyják. Ezzel szemben viszont az iparban és háztartási tüzelésre
használt energiatermékeket az EU által 1992-ben előírt kötelező adómértékeket alig
meghaladó tételek terhelik, a földgáz és a szén pedig adómentes.249 A brit kormány
mindazonáltal elkötelezett amellett, hogy utóbbi energiahordozó-csoport adóit is megemelje,
szem előtt tartva kyotói vállalását CO2-kibocsátásának 20%-os csökkentéséről 2010-re az
1990-es szinthez képest.

A motorüzemanyagok (benzin, dízel) magas adói jórészt az 1993-ban bevezetett automatikus
adónövelő tényezőnek, a „road fuel duty escalator”-nek köszönhetők. Az automatikus
emelés azt jelenti, hogy a motorüzemanyagok jövedéki adóit minden évben egy reálértékben
(nem a nominális emelés mértéke van tehát meghatározva!) megadott arányban növelik,
időbeli korlátozás nélkül. 1993 márciusában a reálértéken vett évi 3%-os emelésről döntöttek,
ezt az év novemberében 5%-ra módosították. A Tony Blair vezette új kormány folytatva a
„hagyományt” az automatikus emelési tételt 1998-ban 6%-ra emelte. Ez az eszköz nem volt
bevételsemleges (azaz az állami elvonások abszolút mértékét növelte). A szállítmányozók és a
vidéki lakosság intenzív lobbitevékenységének hatására 1999. novemberében azonban
eltörölték ezt az eszközt. Helyette minden év költségvetésében külön határoznak az emelés
mértékéről, a reálértéken vett többletbevételeket pedig a tömegközlekedés és az úthálózat
fejlesztésére címkézik meg. Ez az intézkedés a Cambridge Econometrics modellje szerint
semlegesíteni fogja az alábbiakban bemutatandó klímaváltozási adó várt hatásait. Az
automatikus adóemelések nélkül 11%-kal, 4 millió tonnával lehet magasabb az országos CO2-
kibocsátás, mint ha az eszköz érvényben maradt volna.250

                                                
245 Keeler (1999)
246 Powell (1998).
247 Powell (2000).
248 Whittall (1999).
249 Schlegelmilch (2000).
250 Schlegelmilch (2000b), Speck (2000), Tax News Update, Vol. 13, No. 5, February 8, 2000
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A John Major vezette konzervatív kormány, amint az a jelenlegi, fent jelzett energiaárak is
mutatják nem volt túlzottan elkötelezett az iparban és háztartásokban használt
energiatermékek magasabb adóztatása mellett. 1993-ban elfogadták azt a tervet, amely
alapján a háztartásban használt energia, különösen a könnyű fűtőolaj VAT-jét 0-ról 8,
majd 17,5%-ra emelték volna. Az első lépést sikerült megvalósítani, a másodikat, szociális
okok,  jelentős társadalmi ellenállás miatt nem. Az ország házainak nagy része ugyanis
gyengén szigetelt, ezért a rendszerint hűvös, szeles, esős idő miatt sokat kell fűteni. A
sikertelen energiaadó-emelés mellett/helyett az energiamegtakarító technológiák és a
szigetelőanyagok VAT-jét csökkentették.251 Emlékezetes, hogy az Európai Bizottság első
javaslatai az egységes európai energiaadóra elsősorban az Egyesült Királyság ellenállása miatt
buktak meg (ld. 7.5.4.3 pont).

Az új, munkáspárti kormány ennél rugalmasabban, pozitívabban áll hozzá az energiaadóztatás
kérdéséhez. Az 1998-as költségvetés kinyilvánítja a kormány szándékait környezetvédelmi
adók bevezetésére. Ennek ellenére ugyancsak 1998-ban csökkentik a fent jelzett háztartási
energia VAT-jét 8-ról 5%-ra; a környezetvédelmi adók melletti elkötelezettséggel ugyancsak
nehezen összeegyeztethető a road fuel duty escalator eltörlése. Nagy jelentősége van azonban
a kyotói vállalások teljesítésére irányuló, az ipari energiafelhasználás adóztatását célzó
terveknek. A hosszadalmas német egyeztetési folyamattal ellentétben a britek gyorsan, de
nem kevésbé széleskörű egyeztetési mechanizmust alkalmazva alakították ki az ipari energia
adóztatására vonatkozó terveket. Lord Colin Marshallt, a Brit Iparszövetség (Confederation
of British Industry, CBI) korábbi, a British Airways jelenlegi elnökét bízták meg, hogy
megvizsgálja, mely eszközök lennének a leghatékonyabbak az ipar energiafogyasztása
csökkentésének ösztönzésére. Lord Marshall egy vitaindító, sok kérdést feltevő
dokumentumot tett közzé 1998-ban a témában252, majd eredményeit és következtetéseit egy
tanulmányban foglalta össze még ugyanabban az évben.253 Ez alapján az
emissziókereskedelmi rendszert nem (különösen a kisvállalatok ösztönzése szempontjából),
az energiaadót azonban alkalmasnak találta a cél elérésére, amennyiben a bevételeket
visszajuttatják (többek között energiahatékonysági programokra) az iparnak (azaz
bevételsemlegesen vezetik be az adót).

A javaslatok alapján alakult ki a klímaváltozási adó – climate change levy – végső formája,
amelynek bevezetését 1999-ben hirdették ki. Az adó 2001 áprilisától fizetendő ténylegesen,
tehát némi felkészülési idő után. A bevételeket a munkáltatók társadalombiztosítási
hozzájárulásának 12,2%-ról 11,7%-ra csökkentése révén forgatják vissza, illetve
energiahatékonysági beruházásokra kb. 150 millió £-ot (64456,5 m Ft) szándékoznak
fordítani. A várható bevételeket 2001-2002-ben 1 milliárd £-ra (429,7 milliárd Ft) becsülik. A
megújuló energiaforrásokból nyert elektromos energia és a kapcsolt hő- és áramtermelés
adómentes. Az EU IPPC-direktívájának hatálya alá eső és leginkább energiaintenzív
szektorok 80% kedvezményt kaphatnak az adó alól, ha energiahatékonysági önkéntes
megállapodásokat kötnek. Érdemes összehasonlítani e megoldást pl. a német
kedvezményekkel: ott a legnagyobb energiafogyasztók automatikusan 80%-os kedvezményt
kapnak, amelyhez további kedvezmény járulhat, ha energiatakarékossági beruházásokba
fognak. Az Egyesült Királyságban az üvegházi kertészet kap 5 évre szóló, ideiglenes, 50%-os
kedvezményt, illetve különleges támogatásokat energiahatékonyságának növelésére. Az új

                                                
251 Schlegelmilch (2000b).
252 Marshall (1998b).
253 Marshall (1998a).
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adótól azt várják, hogy legalább 2 millió tonna CO2-kibocsátáscsökkentést eredményezzen.
Az adó tételeit a 109. táblázat mutatja be.

109. táblázat  A klímaváltozási adó tételei
Energiatermék Klímaváltozási adó mértéke 2001/2002-ben

£/kWh Ft/kWh
Villamos áram 0,0043 1,847753
Földgáz 0,0015 0,644565
Szén 0,0015 0,644565
LPG 0,0007 0,300797
Forrás: Speck (2000)

110. táblázat   Az energiatermékeket terhelő adók az Egyesült Királyságban
Jövedéki adó VATAdóalap

Adókulcs Teljes bevétel Adókulcs
Motor üzemanyagok
ólmozott benzin 492,6 £/kl; 211675,1 Ft

- 528,8 £/kl; (99); 227230,6 Ft
439,9 £/kl; 189029,4 Ft

ólmozatlan benzin254 - 472,1 £/kl (99); 202866,1 Ft
- 488,2 £/kl (2000); 209784,4 Ft

dízel/gázolaj 449,9 £/kl; 193326,5 Ft
- 502,1 £/kl (99); 215757,4 Ft
- 519,2 £/kl (2000)255; 223105,4
Ft

LPG (motor-
üzemanyag)

211,3 £/tonna; 90797,72 Ft
- 150 £/tonna (99); 64456,5 Ft
- 150 £/tonna (2000); 64456,5 Ft

kerozin (motor-
üzemanyag)

402,8 £/kl; 173087,2 Ft
- 528,8 £/kl (99); 227230,6 Ft

bevétel 1997-ben:
- ólmozott benzin: 3,4
md £;1461,014 md Ft
- ólmozatlan benzin:
8,1 md £; 3480,651 md
Ft
- dízel: 6,7 md £;
2879,057 md Ft
- a bevételek a központi
költségvetésbe
kerülnek

17,5 százalék

- a bevételek a
központi
költségvetésbe
kerülnek
- a tömegközlekedés
VAT-je 0 százalék

Egyéb energiatermékek
gázolaj (ipari/keres-
kedelmi használatban)

28,2 £/kl; 12117,82 Ft
- 30,3 £/kl (99); 13020,21 Ft

gázolaj (fűtésre) 28,2 £/kl; 12117,82 Ft
- 30,3 £/kl (99); 13020,21 Ft

nehéz tüzelőolaj 22,2 £/tonna; 9539,562 Ft
- 26,9 £/tonna (99); 11559,2 Ft

LPG
(ip./ker. haszn.)

0 £/tonna

LPG (fűtésre) 0 £/tonna
kerozin (ip./ ker.
haszn.)

25,1 £/kl; 10785,72 Ft
- 30,3 £/kl (99); 13020,21 Ft

kerozin (fűtésre) 0 £/kl
szén 0 £/tonna

földgáz 0 £/m3
villamos áram  0 £/kWh256

bevétel 1997-ben:
- nehéz tüzelőolaj: 58
m £; 24923,18 Ft
- LPG és metán: 1 m £;
429,7 m Ft
- a bevételek a központi
költségvetésbe
kerülnek

17,5 százalék, a
háztartási
fűtőanyagokra 5
százalék (2300 l-nél
kisebb felhasználás
esetén)

e kedvezmény miatt
1994-9-ben a standard
ráta alapján számolt
bevételekhez képest
1,45 md £;
95623,0795 Ft esett ki

Forrás: Speck (2000)

                                                
254 a különösen alacsony kéntartalmú benzin tétele 478,2 £/kl; 205487,3 Ft/kl
255 a különösen alacsony kéntartalmú dízel tétele 488,2 £/kl; 209779,5 Ft/kl
256 az villamos áramot közvetett módon adóztatják a nem-fosszilis üzemanyag adón keresztül. Az adó az áram árának 0,7%-a
(1999. január 1-jén). A bevételeket a nem-fosszilis energiahordozókkal folytatott áramtermelés elősegítésére használják.
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7.5.3.1.3 Más környezetvédelmi célú elvonások

Az Egyesült Királyság adórendszerében a fentiekben leírtakon kívül viszonylag kevés, kisebb
jelentőségű környezetvédelmi megfontolás van jelen, azonban a tervek szerint a jövőben több
ilyen bevezetésére is sor fog kerülni. Előbbiek közé értjük a szigetelőanyagok és
energiatakarékos technológiák 5%-os, kedvezményes VAT-jét vagy a szennyvízkibocsátási,
vízkivételi díjat. Ezek környezetvédelmi hatása csekély. Témánk szempontjából fontosabb a
kifejezetten környezetvédelmi ösztönző céllal bevezetni tervezett vagy vizsgált eszközök
áttekintése.257

Az 1997-es költségvetésben a kormány elkötelezte magát amellett, hogy az építőanyag-adó
bevezetése mellett a kőfejtés káros hatásainak csökkentése érdekében új adót vezet be.
Szintén elkötelezettséget vállaltak vízszennyezési díjak bevezetése, illetve az alacsony
károsanyag-kibocsátású teherautók, buszok gépjármű-jövedéki adójának csökkentésének
vizsgálata mellett. Az 1998-as költségvetés újabb 50 millió £-ot juttatott a vidéki
tömegközlekedés fejlesztésére. A gáz adót – amelyet a tengeren kitermelt gáz után kellett
megfizetni – eltörölték. 20%-kal csökkentették a céges autó használatára vonatkozó
kedvezményeket, ugyanekkora mértékű csökkentésre a rákövetkező négy évben is sor került.
Elkötelezték magukat, hogy a gépjárművek jövedéki adójában jobban érvényesítik a
környezetvédelmi szempontokat: a kevésbé szennyező autók adóját 100 £-tal csökkentik, míg
a nagyobb kibocsátásúakét növeli.

1998-ban a kormány javaslatot terjesztett elő arról, hogy a helyi adókból vegyék ki a
hulladékkezelés finanszírozására szolgáló elemet (ami természetesen explicite nem jelenik
meg ebben), és vezessenek be helyette egy külön díjat, ami a hulladékkeletkezés
csökkentésére ösztönözne. Ez átlagban 71 £-tal (30509,41 Ft-tal) emelné meg egy háztartás
éves hulladékos költségeit. 1998-tól az évi 5 millió £ feletti árbevételű cégeknek kötelezően
gondoskodniuk kell a keletkező hulladékuk gyűjtéséről és újrahasznosításáról. Az 1999-es
költségvetésben elkötelezettséget vállaltak továbbá a növényvédőszerek adójának
bevezethetőségének vizsgálatára, ennek tárgyalása jelenleg is folyik.

A tervek az előkészítés után kezdenek valósággá válni: 2002 áprilisától lép hatályba az
építőanyag-adó, amelyet a homok, a kavics és a zúzott kő után kell megfizetni 1,6 £/t
(687,53 Ft/t) értékben. A bevételeket a társadalombiztosítási hozzájárulás csökkentésén,
illetve a Fenntarthatóság Alapon keresztül visszaforgatják. Nevezett alap a befolyó összegeket
építőanyagok bányászata által hátrányosan érintett környékén lakók környezeti minőségének
védelmére fordítja. Az adó célja az újrahasznosított anyagok használatának ösztönzése. A
gépjárművek jövedéki adójában is megvalósulni látszanak a korábbi tervek: az 1200 cm3-nél
kisebb autók csökkentett tételt fizetnek 2000-től. Szintén a 2000-es költségvetés alapján lép
életbe az adó mértékének a jármű CO2-kibocsátása alapján megállapított differenciálása,
hasonló alapon változnak a céges autók kedvezményei 2002-től. Változtatásokat hajtottak
végre továbbá a teherautók adóztatásában.

                                                
257 Az alpont Speck (2000)-ben található információkon alapul.
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7.5.4 Környezeti vonatkozású adók az Európai Unióban

7.5.4.1 Az adóztatás tendenciái

Az európai országok, amint arról a fentiekben szóltunk, növekvő mértékben alkalmaznak
környezetvédelemmel kapcsolatos adókat és díjakat. Az OECD országait tekintve Európában
alkalmaznak legkiterjedtebb mértékben ilyen eszközöket, míg az amerikai kontinensen inkább
a piacosítható engedélyek terjedtek el a környezetvédelmi szabályozás közgazdasági eszközei
közül. Az Európai Közösségek intézményei több dokumentumban is felhívták a tagállamok
figyelmét a környezeti- és pénzügyi politikák integrálásának hasznaira és arra, hogy e
tendenciákat támogatja az Európai Bizottság. Az 1992-ben elfogadott Ötödik
Környezetvédelmi Akcióprogram a környezetvédelemben jelentős szerepet szán a gazdasági
és pénzügyi eszközöknek. E törekvés alapvető mozgatórugója az Akcióprogram szerint az,
hogy az árak a helyükre kerüljenek (a külső költségek internalizálása révén) és a
környezetbarát termékek ne szenvedjenek piaci hátrányt, illetve új piacok nyílhassanak ezek
számára.258 A növekedésről, versenyről és foglalkoztatásról szóló fehér könyvében259 a
Bizottság szintén nagy szerepet tulajdonított az adórendszerek szerkezeti változtatásának. A
dokumentum elismeri, hogy a foglalkoztatásra kivetett magas adótételeket a környezeti
adókkal helyettesítve csökkenteni lehet a környezetszennyezést és egyidejűleg növelni a
foglalkoztatást. A tagállamok számára az ökológiai adóztatás uniós keretek közötti
lehetőségeit összefoglaló közlemény (Environmental Taxes and Charges in the Single Market
COM 97(9) final) szintén hasonló szellemben fogant és a hasonló eszközök kiterjedtebb
használatára biztat.

A környezeti adóreformok lehetséges kettős hasznának legfelsőbb szintű elismerése ellenére
azonban gyakorlatban tett lépések igen nagy óvatosságra vallanak. Az adórendszerek
ökológiai szempontú átalakításában élenjáró országok (Svédország, Norvégia, Dánia,
Hollandia, Finnország) és a hasonló irányba szerényebb lépéseket tevő országok (Egyesült
Királyság, Németország, Szlovénia) is adóbevételeiknek maximum 6-10%-át szedik be
környezettel kapcsolatos adókból. Az adóreformok során a legnagyobb potenciális adófizetők,
az energiaintenzív iparágak rendszerint komoly kedvezményeket, mentességet kapnak a
megnövelt energiaadók fizetése alól. Ilyen megoldásokra rendszerint ezen iparágak
versenyképességének megőrzése érdekében van szükség, de néha komoly gondot okoz az
adóztatás nemzetközi kötelezettségekkel (pl. EU, WTO) történő összehangolása is. Az egyre
inkább interdependenssé váló nemzetközi gazdasági élet a nemzetállamok számára nehézzé
teszi egyoldalú lépések megtételét. A kiterjedt államközi és nemzetközi szervezetekkel
történő egyeztetés ezért nélkülözhetetlen a hasonló reformok megvalósításánál. A fentiekben
vázolt és az alábbiakban, illetve az egyes országok tapasztalatainál részletesebben
bemutatandó kontextusban megtett óvatos elmozdulást jól illusztrálja a

7. ábra, amely az adók és járulékok változását mutatja az Európai Unióban.

                                                
258 EEA (1996), 13.o.
259 White Paper on Growth, Competition and Employment COM93(700) final. Idézi: EC (1997), 23.o.
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7. ábra Adók és járulékok változása az EU 15 tagállamában 1980-1993, a GDP %-ában (Forrás: EC
[1997], 22.o.)

Az energiára kivetett és a szűken értelmezett környezeti adók 1993-ban a 15 tagállam GDP-
jének 2,8%-át tették ki. Az összes elvonások GDP-re vetített mértéke növekedésénél (9,9%) a
munkát terhelő elvonások növekedése alacsonyabb (8,7%), míg az energiaadók 32,3%-os és a
környezeti adók 17,9%-os emelkedésének üteme magasabb volt. E tendenciák ellenére
azonban jól látható, hogy a környezeti vonatkozású elvonásokra továbbra is kevéssé
támaszkodnak az adórendszerek. Természetesen a fenti adatokat némi fenntartással kell
kezelni, hiszen az egyes államok gyakorlatai között jelentős eltérések lehetnek. A mostanáig
végrehajtott ökológiai adóreformok tehát inkább tekinthetők első lépéseknek az
adórendszerek átstrukturálásának irányába, mivel az elvonások szerkezete csak kisebb
részben mozdult el a „jó dolgok” adóztatása felől a „rosszak” felé. Az alábbiakban bemutatjuk
az EU egységes szabályozását e téren, majd egyes speciális területeken, iparágakban
érvényesülő egységes szabályozási törekvéseket veszünk górcső alá.

7.5.4.2 A tagállamok adóztatási lehetőségeit meghatározó uniós szabályok és eljárások

7.5.4.2.1 Jogszabályok

Az ökoadóknak a hazai vállalatok nemzetközi versenyképességére gyakorolt negatív
hatásainak enyhítésére, kiküszöbölésére a legjobb módszernek az elvonások nemzetközi
szintű összehangolása tűnik. Az Európai Unió – kialakult intézményi, szabályozási
mechanizmusai révén – igen alkalmas fórum arra, hogy a tagállamok hasonló törekvéseiket
összehangolják. Mindazonáltal a globális gazdasági összefüggéseket tekintve a környezeti
adók még szélesebb körű elterjedését ezek OECD-szintű harmonizációja tudná elősegíteni.260

Az eddigi tapasztalatok alapján azonban erre kevés az esély. Jóllehet az EU tagállamainak
gazdasági fejlettségi szintje igen közel áll egymáshoz, a különbségek és az ellentétes érdekek
még mindig túl nagyok ahhoz, hogy pl. az energia adóztatását nagyobb mértékben képesek
legyenek egységesíteni, amint azt a későbbiekben látni fogjuk. A tapasztalat szerint pedig
minél szélesebb körű az egyeztetési fórum, annál nehezebb egyetértést vagy
környezetvédelmi szempontból valóban jelentős mértékű adótételek bevezetését elérni. A
tagállamok szuverén adó- és környezetpolitikája, illetve az egységes piac alapelveinek
védelme között egyensúlyozva az Unió intézményrendszere a környezeti vonatkozású
elvonások szabályozása terén is igen bonyolult (néha nem teljesen egyértelmű)

                                                
260 EC (1997), 23.o.
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jogszabályrendszert alkalmaz. Az alábbiakban ezt, illetve az ehhez kapcsolódó legfontosabb
eljárásokat tekintjük át.

A környezeti adókkal- és díjakkal kapcsolatos összetett szabályozást nem egyszerű nyomon
követni. Tekintve, hogy az Európai Közösségek létrehozásának idején a környezetvédelem
közgazdasági eszközei még nem voltak elterjedtek, szabályozásukra sem igen voltak
jogintézmények. Növekvő mértékű használatukkal együtt egyre fontosabbá vált a közösségi
szintű összehangolás. Az Egységes Európáról szóló 1987-es törvény (Single European Act)
már egy teljes fejezetet szentel a témának, az Alapszerződés 130 r, s és t cikkelyeit. Itt
találhatók a szabályozással kapcsolatos legfontosabb környezetvédelmi alapelvek: a
megelőzés elve, a szennyező fizet elv és az, hogy a szennyezést forrásánál kell csökkenteni.
Az 1993-mas Maastrichti Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) második cikkelye szerint a
Közösség célja a fenntartható, inflációt nem gerjesztő, a környezet érdekeit figyelembe vevő
növekedés elősegítése. Az 1992-es Ötödik Környezetvédelmi Akcióprogram szintén
kiemelten foglalkozik a környezetvédelem közgazdasági eszközeinek alkalmazási
lehetőségeivel.261 A 90-es években a tagállamok egyre nagyobb számban alkalmaztak
környezeti adókat és díjakat. Az egységes közösségi szabályozás néha nem teljesen
egyértelmű viszonya, a jogalkalmazás nehézségei szükségessé tették A környezeti adókról és
díjakról az egységes piacon című bizottsági közlemény kiadását. (COM [1997]; a
továbbiakban: Közlemény) Az 1997-ben kiadott dokumentum nem vezet be új szabályokat,
csupán a tájékozódást megkönnyítendő áttekinti a közösségi intézmények
szabályozóeszközeit a témában.

A közösségi szabályozás kereteit a Szerződés, a másodlagos szabályozóeszközök (ezek
áttekintését lásd az alábbi keretes írásban), az Európai Bíróság (Court of Justice) döntései és a
Bizottság határozatai, illetve jogi lépései jelölik ki. Maga a Közlemény mondja ki azonban,
hogy az abban felsorolt rendelkezések, elvek nem adnak egyértelmű választ minden konkrét
esetre, minden esetet külön, érdemben kell megvizsgálni.

Az Európai Közösségek másodlagos szabályozóeszközei

Az EK legmagasabb szintű szabályozási eszközei az előírások (regulations). Ezek közvetlen
módon kötelezőek minden tagállamra és alkalmazandók ezek területén. Az előírások kötelező
érvényének megteremtéséhez az egyes tagállamokban nincs szükség azok a nemzeti szintű
implementációjára.

Az irányelvekben (directives) megfogalmazott célok elérése szintén kötelező érvényű a
tagállamokra nézve. E célok elérésére azonban nem határoznak meg eszközöket, a gyakorlati
megvalósítás eszközei a tagállamok döntésétől függnek. A Tanács határozatai (decisions of the
Council) azokra nézve kötelező érvényűek, akikre a határozat vonatkozik.

Az ajánlások, közlemények és stratégiai anyagok (recommendations, communications, strategy
papers) nem kötelező érvényűek, a Bizottság állásfoglalását fejezik ki adott témában, illetve a
politikai eszközök fejlesztésének irányát jelölik ki. Hasonló értelműek a fehér és zöld könyvek
(white, green papers).

A környezetvédelmi (avagy önkéntes, tárgyalásos) megállapodások (environmental agreements
vagy voluntary, negotiated agreements) az EK újabb keletű szabályozóeszközei közé tartoznak.
Ezen eszközök tulajdonképpen egyes iparágakkal kötött megállapodások, amelyek alapján az
ágazat vállalja, hogy teljesít bizonyos elvárásokat, célokat; aminek révén elkerülheti, hogy adott
területen a tagállam vagy az Unió (esetleg szigorúbb) kötelező érvényű szabályozást vezessen
be.262

                                                
261 Bergman (1999).
262 Bär–Oberthür (1999)
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Az adózási kérdések – ellentétben más, jobban harmonizált területekkel – a Szerződés263

alapján elsősorban a tagállamok saját hatáskörébe tartoznak. Ennek megfelelően az adók
uniószintű harmonizációja (pl. egységes jövedéki adótételek elfogadtatása) csak a tagállamok
egyhangú döntésével, minden tagállam igenlő szavazatával lehetséges. Ez rendkívül nehézzé
teszi a hasonló lépéseket, ennek is a következménye az, hogy az Unió környezetvédelmi
szabályozóeszközeinek döntő többsége normatív jellegű.264 Az EU szintjét tekintve az
ökológiai adóreform jogi lehetőségei nem adottak: amennyiben bizonyos adókat, díjakat
harmonizálnak is, az Unió csupán ajánlhatja tagállamainak, hogy az esetleges új elvonásokat
bevételsemleges módon vezessék be, a tényleges döntés a nemzeti törvényhozástól függ.265

Az uniós joganyag a környezetvédelmi elvonások témakörében elsősorban ezek jellemzőinek
kialakítását érinti, a bevezetés költségvetési oldalát csak annyiban vizsgálja, hogy a bevételek
felhasználási módjának hatására torzul-e a verseny. Az alábbiakban ezért a hangsúlyt az
előbbi területre helyezzük.

A környezetvédelmi adókat és díjakat, de egyéb gazdasági eszközöket is tekintve elmondható,
hogy az EU joganyaga nem foglalkozik azzal, hogy az adott eszközt a nemzeti jogalkotás
hogyan nevezi (pl. adó/díj megkülönböztetés), annak összeegyeztethetőségét az egységes
szabályozással az eszköz jellemzői és hatása alapján bírálja el. Így a Közlemény összefoglaló
néven a „környezetvédelmi elvonások” megnevezést („environmental levies”) használja
minden más megkülönböztetés helyett. A kifinomult szabályozórendszer fő feladata
gyakorlatilag az, hogy az elvonások környezetvédelmi előnyeit és az egységes piacra
gyakorolt negatív hatásait (elsősorban a verseny torzítását) egyensúlyban tartsa. Ennek
megfelelően a legfontosabb alapelvek (a Szerződés 9-12., 30-36., 76., 92-93., 95., 99., 100a,
130r és s cikkelyei alapján), hogy az adott eszköz a versenyt indokolatlanul ne torzítsa
•  vámokkal vagy hasonló hatású díjakkal,
•  az áruk tagállamok közti kereskedelmében az importra és exportra alkalmazott

mennyiségi korlátozásokkal,
•  a közlekedéspolitikában alkalmazott olyan rendelkezésekkel, amelyek hatásukat tekintve

más tagállamok szállítmányozói számára kedvezőtlenebbek lehetnek,
•  a Közösségen belüli kereskedelmet torzító állami segélyekkel, illetve
•  olyan belső adóztatással, amely hátrányosan különbözteti meg az importált termékeket

vagy más módon védi a hazai termelést, vagy
•  ellentétes a Közösség 130r cikkelyben megfogalmazott környezetpolitikájával.266

A Szerződés teljes mértékben tiltja a tagállamok között vámok vagy hasonló hatású díjak
alkalmazását. Ilyen eszköznek minősül bármilyen pénzügyi elvonás, amit kizárólag azért
vetnek ki, mert egy áru átlép egy határt. Amennyiben egy adó bevételeit teljes mértékben arra
használják fel, hogy adott ország termelőinek az elvonásból származó terheit más ország
termelőinek rovására kiegyenlítsék, az adó szintén ebbe a kategóriába esik és tiltott. Emellett
tilos kivetni termékadót abban az esetben, ha az elvonás hatálya alá eső termékkel
összehasonlítható terméket az eszközt bevezető országban nem termelnek és az adó mértéke
olyan magas, hogy az gátolja a javak szabad mozgását.267

                                                
263 99. cikkely és 130S cikkely 2.§.
264 A 2000. decemberében folyó nizzai EU-csúcstalálkozó egyik fő tétje az, hogy az egyhangú szavazás intézményét
felcseréljék a többségi szavazáséval.
265 EC (1997), 23-24.o.
266 A felsorolás, a következő bekezdések, illetve az Eljárási szabályok című rész alapja:  Bergman (1999), Kohll (1999),
COM (1997), TemaNord (199b), 29-32.o.
267 EC (1997), 27.o.
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A tagállamok bizonyos határok között szabadon alakíthatják ki nemzeti adórendszerüket.
Lehetőség van arra is, hogy egyes termékeket nagyobb adótételekkel sújtsanak, pl. a
nyersanyaguk vagy a termelésük során előálló súlyosabb környezetterhelő hatásai miatt. A
differenciálás alapja azonban csak objektív kritérium lehet és a hazai, illetve más tagállamból
származó termékeket azonos módon kell kezelnie. Objektív kritériumok alapján nemcsak a
hasonló fizikai jellemzőkkel bíró, de az azonos fogyasztói igényt kielégítő termékek is egy
kategóriába esnek. Tiltott megkülönböztetésnek számít a más tagállamból származó termékek
magasabb adó-/díjtételei mellett az is, ha az elvonásból származó bevételeket részben arra
használják fel, hogy a hazai termelők gazdasági terheit enyhítsék.

A Szerződés 92. cikkelye szerint tiltott minden olyan állami támogatás, amely a versenyt
torzítja, vagy a Szerződés más rendelkezéseit sérti. Állami támogatásnak minősül (a 87.
cikkely (1) bekezdés alapján) pl., ha a bevételek egy részét bizonyos környezetvédelmi
célokra visszaforgatják a befizetők részére, időszakos kedvezményt vagy teljes felmentést
adnak az adófizetés alól. A Szerződés nem definiálja a támogatás fogalmát, csakúgy mint más
esetekben itt is a megoldás pénzügyi hatásait vizsgálja: támogatásnak minősül egy pénzügyi
eszköz, ha előnyt jelent; egy tagállam (vagy annak valamely intézményének forrása) nyújtja;
és bizonyos vállalkozásokkal kivételez. Két esetben tekinthető tehát tiltott támogatásnak
adott eszköz: ha összeegyeztethetetlen az egységes piac szabályaival, illetve ha sérti a
közösségi joganyagot. Ez utóbbi vonatkozásban a legfontosabb rendelkezés az, hogy bármely
olyan elvonásról, amelyről akár csak feltételezhető, hogy állami támogatást jelent bizonyos
érintetteknek, értesíteni kell az Európai Bizottságot, amely megvizsgálja a tervezett eszközt.
Egy a versenyre gyakorolt hatását tekintve nem szabályellenes rendelkezés tehát jogellenes
lehet, ha azt nem jelentik be kellő időben. A környezetvédelmi elvonások bevezetésénél az
állami támogatásra vonatkozó szabályokra különös figyelemmel kell lenni, mert be nem
tartásuk súlyos következményekkel járhat: A Bizottság elmarasztaló határozata esetén a
kedvezményezetteknek kamatokkal együtt vissza kell fizetniük az addig megkapott állami
támogatások összegét. Jelentőségük miatt az eljárási szabályokkal külön foglalkozunk az
alábbiakban.

A közösségi joganyag másodlagos szabályozása több vonatkozásban érinti a nemzeti szintű
adók harmonizációját. A jövedéki adótételek, a hozzáadott érték adó (value added tax, VAT)
és egyéb elvonások EU-szintű összehangolásával alább részletesebben foglalkozunk.

7.5.4.2.2 Eljárási szabályok

Amint az a fentiekből látható volt, a környezeti relevanciájú elvonások bevezetése, átalakítása
során igen fontos, hogy a tagállamok nemzeti adórendszere ne ütközzön a vonatkozó
közösségi szabályokkal. Maga az elvonás, de a rendszerben alkalmazott kedvezmények,
mentességek, visszatérítések stb. is tiltottnak minősülhetnek, ha az egységes piacon meg nem
engedett módon torzítják a versenyt vagy más uniós jogszabályokat sértenek. A Szerződés 88.
cikkelyének (3) bekezdése alapján a tagállamok kötelesek a bizottságnak bejelenteni minden
olyan tervet, amely új támogatás bevezetésére vagy korábbi megváltoztatására irányul.
Bejelentésre kötelezett minden olyan pénzügyi eszköz bevezetésére irányuló terv továbbá,
amely ösztönző erőt kíván jelenteni valamely technikai előírásnak való mielőbbi
megfelelésre.268 Hasonlóképpen bejelentésre kötelezettek az olyan eszközök, amelyek a

                                                
268 Általános szabályként elmondható, hogy az ilyen eszközök – amennyiben a versenyt nem torzítják vagy más szabályt nem
sértenek – addig alkalmazhatók, amíg az EU-ban kötelezővé nem válik az adott előírás. Pl. a csomagolóanyagok
visszaforgatásának kötelező kvótáját előíró, nem kötelező érvényű EU-s szabályozóeszköznek való megfelelésre ösztönözheti
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csomagolóanyagokról és a csomagolóanyagokból származó hulladékokról szóló direktíva
(94/62/EEC) hatálya alá esnek.269 Nem kötelező, de célszerű a biztonság kedvéért
gyakorlatilag tehát szinte minden bevezetni tervezett környezetvédelmi közgazdasági
eszközről – olyanokról is amelyek látszólag nem esnek egyik fenti kategóriába sem –
értesítést küldeni a Bizottságnak, ha a tagállam el kívánja kerülni a kellemetlen
meglepetéseket.270 A felsoroltak közül több ok miatt is bejelentésköteles tervekről elég
egyetlen értesítést (notification) küldeni a Bizottságnak. A Bizottság hivatalból, illetve
bejelentésre (pl. egy olyan vállalat értesítésére, amelyet hátrányosan érintenek, illetve
versenytársait indokolatlan előnybe hozzák adott tagállam rendelkezései) is megvizsgálhatja
az alkalmazott eszközöket (akár visszamenőleg is).

A bevezetés előtt bejelentett eszközök esetében három hónap áll a Bizottság rendelkezésére az
esetet kivizsgálni, a vizsgálat ideje alatt az eszköz nem alkalmazható. A Bizottság, mint
említettük a közösségi joganyaggal való összeegyeztethetőséget vizsgálja, vitás esetekben
mérlegeli a környezetvédelmi szempontból előnyös tulajdonságokat a piaci versenyre
gyakorolt negatív hatások ellenében.271 Az eljárás végén megszülető határozat pozitív
elbírálás esetén engedélyezi az eszköz bevezetését vagy további alkalmazását; negatív
végeredmény esetén nem engedélyezi a bevezetést vagy módosításokat javasol a rendszerben,
felfüggeszti az alkalmazást, illetve kötelezi a kedvezményezetteket a támogatás
visszatérítésére kamatostul. Ennek természetesen a támogatást visszafizető vállalatra nézve
igen komoly gazdasági következményei lehetnek, az eszközt bevezető tagállam vezetői
számára pedig a politikai konzekvenciák lehetnek súlyosak. Ha a tagállam nem tesz eleget a
bizottsági határozatnak és nem sikerül megállapodást elérni, az ügy az Európai Bíróság elé
kerülhet.

Az eszközök jogi megfelelősége kérdésében van tehát egy „szürke zóna”, amit nem
egyértelműen fed le a közösségi joganyag. Azokban a kérdésekben, amelyeket tekintve a
bevezetést tervező adminisztráció bizonytalan, a várható igen negatív következmények miatt
célszerű előzetesen informálisan, a tervezési szakaszban kikérni az eurokrácia véleményét és
az egyeztetések eredményének megfelelően módosítani a tervezetet. Az ilyen lépések
természetesen nem mentesítenek az értesítési kötelezettség alól. A tapasztalat alapján az
informális kapcsolattartás nagyon hatékonyan működhet, e gyakorlat következtében kevés
ügy került eddig az Európai Bíróság elé.272

7.5.4.3 Az egységes adóztatás gyakorlata és tendenciái az Európai Unióban

A közösségi szabályozás – tekintve, hogy az adórendszerek kialakítása elsősorban a
tagállamok döntési körébe tartozik (a fentiekben leírt határok között) – viszonylag kevés

                                                                                                                                                        
a termelőket nemzeti szintű termékadó. Amint kötelező előírássá (regulation) válik a kvóta betartása, a termékadót meg kell
szüntetni.
269 COM (1997).
270 Ilyen eset pl. a Svédországban 1989-ben bevezetett belföldi légiforgalmi környezetvédelmi adó. Az adót a kibocsátott
szénhidrogének, nitrogén-oxidok és szén-dioxid számított mennyisége után kellett megfizetni, amelyet termékadó formájában
a tüzelőanyagokra vetettek ki. A Bizottság 1997-es határozata alapján a rendelkezés ellenkezik az Ásványolaj Direktívával,
amely tiltja adó kivetését a kereskedelmi légiforgalomban használt ásványolaj termékekre. A határozat után az adót
eltörölték. (TemaNord [1999b], 31. o.)
271 Nem csak a környezetvédelmi szempontból előnyös termékek kedvezményes adótételeit, de az EU-előírásoknál szigorúbb
nemzeti szabályokat is engedélyeztetni kell a Bizottsággal. Bár nem tartozik szorosan a témához, érdemes megemlíteni
Belgium példáját. Az országnak külön kellett engedélyeztetnie a Bizottsággal, hogy a csomagolási hulladékokról szóló
direktívában előírt kötelező visszanyerési (65%) és anyagában történő újrahasznosítási (45%) kvótáknál szigorúbbakat
írhasson elő határain belül (rendre 80 és 50%). Ausztriának hasonló engedélyeztetési eljárást kellett lefolytatnia. Speck
(2000).
272 Bergman (1999).
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területen tartalmaz egységes adórátákat az Európai Unió összes tagállamára nézve kötelező
jelleggel. Komoly akadályt jelent az ilyen irányú harmonizációs törekvések számára az
egyhangú szavazás követelménye. Általánosságban elmondható, hogy a kemény pénzügyi
érdekek273, a kezdeményezések könnyű meggátlásának lehetősége és a tagállamok adóztatási
gyakorlatában, környezetpolitikájában, gazdasági helyzetében, hagyományaiban és már
területeken fennálló komoly különbségei miatt igen nehéz feladat egységes adókat kialakítani
és elfogadtatni az Unióban, amint ezt az egységes energiaadó tervének közel egy évtizedes
kálváriája is mutatja. A harmonizációs folyamat nehézségei miatt az alkalmazott és a javasolt
egységes adók is igen kismértékűek, a környezeti hatékonysághoz szükséges szintek
elérésére, megközelítésére általában nincs mód. Kissé sarkítva úgy is mondható, hogy az
egységesen alkalmazható adóráták azok, amelyeket a környezetvédelem iránt legkevésbé
elkötelezett és/vagy leggyengébb gazdasági helyzetben lévő tagállam(ok) is elfogadnak. Az
alábbiakban az uniós adópolitika harmonizált elemeit tekintjük át, majd röviden bemutatjuk
az energia adóztatásának egységesítésére tett kísérleteket, végül pedig néhány fontosabb
szektort, területet vizsgálunk meg olyan szempontból, hogy milyen mértékben alkalmaznak itt
EU-szinten egységesített adókat.

A Szerződés 99. cikkelye alapján az EU-ban egységes szabályokat, illetve egységes
minimumtételeket alkalmaznak az ásványolajok, a dohánytermékek és az alkoholtartalmú
italok jövedéki adóját tekintve. A 92/12/EEC274 direktíva alapján a tagállamok más
termékadókat is kivethetnek, ha emiatt nem jönnek létre a belső piacon zajló kereskedelmet
akadályozó korlátok. E jogszabály alapján van mód pl. a karbon- vagy energiaadók kivetésére
a jövedéki adóköteles ásványolajokra és egyéb, olyan energiahordozókra, amelyek után nem
kell jövedéki adót fizetni. Ez utóbbi kategóriába tartozik pl. szén, a földgáz és a villamos
áram. Mindazonáltal a bevezetett adóknak összhangban kell lenniük a jövedéki és
hozzáadottérték-adókra (VAT) vonatkozó rendelkezésekkel. Arra is lehetőséget ad a
direktíva, hogy környezetvédelmi megfontolásokból, bizonyos határok között alacsonyabb
adótételeket alkalmazzanak bizonyos termékekre. Hasonlóképpen, meghatározott célú
felhasználások esetén (pl. tömegközlekedés, mezőgazdaság) szintén adható kedvezmény. A
92/81/EEC direktíva kimondja, hogy termékenként csak egy adómérték alkalmazható.275 A
92/82/EEC direktíva határozza meg többek között az ólmozott és ólmozatlan benzin, a
gázolaj, a nehéz gázolaj és a kerozin minimális jövedéki adótételeit.276 Az energiatermékek
adóztatásának – a VAT-re vonatkozó egységes szabályok mellett – jelenleg ez az egyetlen,
kötelező érvényű, hatályos, uniószintű harmonizációs eszköze. Amint az a 111. táblázatból is
látszik, a minimumtételek meglehetősen idejétmúltak, alacsonyak.

A Hatodik hozzáadottérték-adóról szóló direktíva H-jelű melléklete szabja meg a tagállamok
számára, hogy mely termékekre alkalmazhatnak csökkentett VAT-tételeket. E listában bőven
akadnak olyan kitételek, amelyeket környezetvédelmi indokból célszerű lenne módosítani.
Ilyen pl. a vízellátási szolgáltatásra vagy a 12. cikkely alapján a földgázra és villamos áramra
alkalmazható csökkentett adóráta. A legszembetűnőbb azonban minden bizonnyal a
repülőjegyekre alkalmazott 0 kulcsos VAT. A környezeti szempontból hátrányosabb

                                                
273 A szakirodalom szerint a környezetvédelemben azért is nehezebb közgazdasági eszközöket bevezetni adott
környezetpolitikai cél elérése érdekében, mint direkt szabályozóeszközöket, mert az adók, díjak formájában megjelenő
elvonások jól látható módon jelenítik meg a környezetvédelem költségeit, az intézkedés vesztesei ezért jól tudják
kommunikálni problémáikat a döntéshozók felé. Direkt szabályozás esetén a költségek kevésbé egyértelműen számíthatók és
kommunikálhatók a teherviselők részéről, ezért sokszor nehezebb „megszervezni” a társadalmi ellenállást (v.ö. pl.
kibocsátási adó vs. határérték előírások). Ld. pl. OECD (1996), 49-63.o.
274 Directive 92/81/EEC on the harmonisation of the structures of excise duties on mineral oils.
275 COM(1997).
276 Bär–Oberthür (1999)
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termékek, szolgáltatások VAT-jének emelése mellett megfontolandó lenne számos esetben a
környezetkímélő termékek, szolgáltatások adókulcsainak csökkentése. Hollandia 1995-ben
javasolta a kedvezményes kulcsok bevezetési lehetőségének megteremtését a környezetbarát
címkével ellátott termékekre. Az Európa Tanács és a Bizottság elutasította a javaslatot. Bár a
hozzáadottérték adókból jelentős bevételek származnak, nem szabad elfelejteni, hogy ezeket a
fogyasztók fizetik meg, így a termelőket megcélzó környezetvédelmi célú pénzügyi
ösztönzőként nem alkalmazhatók. A VAT-kulcsok differenciálásának környezetvédelmi
hatékonysága emiatt sok esetben elenyésző.277

Az energia adóztatásának eddiginél kiterjedtebb összehangolása, a jelenlegi rendszer reformja
tekinthető az Unió környezetvédelmi és pénzügyi szabályozási szempontból egyik
legnagyobb vállalkozásának a 90-es évtizedben. Amennyiben sikerülne megvalósítani, ez
egyenértékű lehetne egy EU-szintű ökológiai adóreformmal. Jelentősége miatt az alábbiakban
külön foglalkozunk a tervezet sorsával. Ez után pedig a közlekedési, a mezőgazdasági
szektorban és a hulladékgazdálkodás terén tapasztalható adóharmonizációs törekvéseket
tekintjük át.

7.5.4.3.1 Az energiatermékek egységes adói az Unióban és a rendszer továbbfejlesztésének
terve

Az Európai Unió az ENSZ 1992-es Riói Környezet és Fejlődés konferenciájára készülve,
klímavédelmi stratégiájának részeként széleskörű energiaadóztatási tervezetet készített elő.
Az Energiaügyi és Környezetvédelmi Tanácsok 1990. október 29-i közös ülésükön arról
határoztak, hogy az EU CO2-kibocsátását (ekkor még csak 12 tagállama volt az Uniónak)
2000-re az 1990-es szintben maximálják. E vállalást 1992-ben Rióban is megerősítették. A
célok elérése érdekében egy öt fő elemből álló stratégiai programcsomagot terjesztettek elő
1993-ban, amelynek implementációja részben meg is valósult, illetve elindult még abban az
évben. A csomag öt fő programja:
•  ALTENER: a megújuló energiaforrások (szél-, nap-, víz-, geotermikus energia és

biomassza felhasználás) kiterjedtebb alkalmazásának ösztönzése a célja.
•  JOULE: célja az energiafelhasználással kapcsolatos kutatás-fejlesztés támogatása.
•  SAVE: e program a takarékosabb energiafelhasználás módszereit igyekszik terjeszteni.
•  THERMIE: a CO2-kibocsátás csökkentéséhez hozzájáruló technológiák elterjedését segíti

elő.
•  CO2-/energiaadó, amelyről az alábbiakban lesz bővebben szó.
E programok, amelyek részben meg is valósultak, figyelemre méltó lépéseknek tekinthetők,
azonban a kitűzött célhoz képest elenyésző mértékben segítették elő a szén-dioxid
kibocsátásának csökkentését.278 Az ambiciózus célok elérésére az egyik leghatékonyabb
eszköz a tervezett energiaadó lehetne, ami a fosszilis energiaforrások használata miatti
környezetkárosítás csökkentése mellett – ha a bevételeket a munkát terhelő adók
csökkentésére használják – pozitív foglalkoztatási hatásokkal is járhatna.279

Az 1992-ben a Bizottság által előterjesztett javaslat új adó kivetését tartalmazta,
amelynek mértékét  az energiahordozók szén, illetve energiatartalma alapján határoztak
volna meg. A megújuló erőforrások kivételével szinte minden energiahordozó (a nukleáris
fűtőelemek után is) adót kellett volna fizetni a tervezet szerint. Ez az adóalapok jelentős
mértékű kiszélesítését jelentette volna, ami széles körű tiltakozáshoz vezetett. Érdemes utalni
                                                
277 EC (1997), 24. o.
278 Bővebben: Bär–Oberthür (1999), Schlegelmilch (1998).
279 Bővebben: Rocholl (1999), Report (1999), EEA (1996).
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rá, hogy tagállamok kétharmadában pl. az elégetésekor a fosszilis tüzelőanyagok közül
fajlagosan legnagyobb CO2-kibocsátást okozó szénen ma sincs semmilyen adó. A
tüzelőanyagok nagymennyiségű ipari felhasználása után általában jóval kedvezményesebb
adótételek fizetendők (burkolt támogatásként), mint a lakossági felhasználás után. A negatív
környezeti hatást fokozza, hogy az iparban igen jelentős a gyenge minőségű
ásványolajtermékek felhasználása (pl. nehéz tüzelőolaj). A fosszilis és nukleáris energiaárakat
mintegy 50%-kal megemelni tervező javaslat gyorsan megbukott, elsősorban a brit kormány
kemény ellenállásának köszönhetően. Ezen áremelést kiváltó adót akkor vezették volna be, ha
az Egyesült Államok (EÁ) és Japán hasonló lépésre szánta volna el magát.

Az 1992-es javaslat alapján az adó mértéke hordónkénti olajegyenértékre vetítve 3 USD lett
volna, amely évenkénti fokozatos emeléssel hét év alatt érte volna el a 10 USD-t. Az
energiatakarékosság és a megújuló energiaforrások ösztönzését célzó adót a háztartások, az
ipar, a közlekedés és az energiaszektor is fizette volna. A javaslat kedvezményeket és
mentességeket is tartalmazott az energiaintenzív iparágak számára. Az EU GDP-jének 1%-ára
becsült adóbevételeket a Bizottság bevételsemleges módon javasolta felhasználni a
tagállamoknak.

Az energiaadóztatással kapcsolatos egyeztetéseket rendkívüli módon megnehezíti, hogy a
tagállamok között igen nagy különbségek állanak fenn az energiaháztartást a
pénzügypolitikákat, az ipari szerkezetet, a gazdasági fejlettséget (különösen a kohéziós
államokat tekintve) és a környezetpolitikákat illetően. További nehézséget jelent, hogy a
tagállamok közül többen nem néznék jó szemmel, ha a közösségi adminisztrációnak megnőne
a befolyása az eddig nagyrészt tagállami hatáskörbe tartozó adópolitikákra. Az egyhangú
szavazás követelménye pedig könnyűvé teszi az ellenállást.

A kudarc ellenére a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy folytassa az energiaadóztatás
reformjának kialakítására tett erőfeszítéseit. Ennek eredményeként újabb energia-/CO2-
adótervezettel állt elő 1995-ben. A javaslatban már nem szerepelt az EÁ és Japán hasonló
lépése, mint az európai energiaadó bevezetésének előfeltétele. Ez a tervezet szintén nem nyert
támogatást. A másodszori elutasítás után új irányba fordult az egyeztetés. 1997-ben a
Bizottság előterjesztette az úgynevezett Monti-direktívát, amely már nem új adó
bevezetését tartalmazta, csupán a jövedéki adórendszer reformját: adóalapjának
kiszélesítését és a tételek jelentős emelését.280 A jelentős emelés persze relatív fogalom,
hiszen az 1992-ben meghatározott jövedéki adótételek máig sem változtak, így értékük
jelentősen inflálódott. A Monti-javaslat a jövedéki adó-fizetési kötelezettséget minden motor-
üzemanyagként vagy tüzelésre használt energiaforrásra kiterjesztené, ideértve az
ásványolajokat, a földgázt, a villamos áramot és a szilárd tüzelőanyagokat (szén, tőzeg, fa). E
lépés célja elsősorban nem környezetvédelmi: a tagállamok közötti kereskedelmet jelentős
mértékben torzítja az energiaforrások adóztatásának jelentős eltérése.281 A javaslat az
energiaárak 15-20%-os emelkedését hozta volna európaszerte. A minimum adótételeket
legalább 33%-kal emelték volna az aktuális értékekhez képest 1998-ban, 2000-ben
automatikusan újabb 10%-kal, 2002-től pedig megint emelés következett volna. A korábbi
javaslathoz hasonlóan az energiaintenzív iparágak különböző kedvezményeket élveztek volna,
azonban a tervezet alapján minden szennyező fizetett volna valamit. Ekkorra Nagy-Britannia
feladta ellenállását, sorompóba állt viszont Spanyolország és Írország, amelyek azóta is

                                                
280 Proposal for a Council Directive restructuring the Community Framework for the Taxation of Energy Products
(COM(97)30).
281 Szélsőséges példa Luxemburgé és Belgiumé: e két ország a fent említett 1992-es direktívák alapján kedvezményes
jövedéki adó és VAT(ÁFA)-mértékeket alkalmazhat. Emiatt igen jelentős az ideirányuló üzemanyag-turizmus.
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keményen ellenzik a javaslatot, versenyképességüket, kohéziós támogatásaikat féltve, illetve
az energiaár-emelés inflációs hatásaitól tartva. A javaslat elemzése alapján szám szerint a
legtöbb adótételt Luxemburgnak (9) és Írországnak (9) kellene módosítania, jóllehet
Luxemburg elfogadta a javaslatot. Portugáliának és Belgiumnak 8 adótételt kellene
módosítania, Spanyolország csak ezután következik 7 adótétellel.

Németország, ahol az új kormány beiktatása után nem sokkal, 1998-ban megkezdték a
háromlépcsős nemzeti ökoadóreform megvalósítását, EU-elnöksége elején 1999. első
félévében egy még több kompromisszumot tartalmazó javaslatot terjesztett elő. Többek
szerint a tervezetnek az elfogadtatás érdekében történt újabb felvizezésével túl messzire is
mentek: a remélt környezetvédelmi hasznok elhanyagolgató méretűre zsugorodtak, 2005-re
mintegy 0,5-1,7%-os szén-dioxid-kibocsátás csökkenést prognosztizálnak az energiaadó
nélküli „szokásos üzletmenetet” alapul vevő lehetőséghez képest. Ezen kívül az
elfogadhatóság érdekében tett engedmények hatására olyan környezetvédelmi szempontból
ellentmondásos konstrukciók születtek, mint pl. a szén- és a barnaszén teljes adómentessége,
miközben a földgáz után kellett volna fajlagosan a legmagasabb adókat fizetni. A 111.
táblázat és 112. táblázat áttekintést nyújt néhány energiahordozó jelenlegi és tervezett
adószintjéről.

A Tanács továbbra is meg van győződve arról, hogy az energiaadóztatást meg kell
reformálni. Okot szolgáltat erre az Unió késlekedése kyotói vállalásainak teljesítésében, a
belső piaci torzulások, a várható jótékony foglalkoztatási hatások. Az egyeztetések azonban
úgy tűnik zsákutcába jutottak: egy teljesen erőtlen tervezetet is teljes mértékben elutasít a fent
említett két ország. A tagállamok döntő többsége szívesen megvalósítaná a reformot, emiatt
már az Amszterdami Szerződés módosítása is felmerült: javaslatok szerint célszerű lenne az
adózási kérdésekben az egyhangú szavazás helyett a minősített többségi szavazást alkalmazni.
Ezt indokolhatja az is, hogy az EU tervezett bővítése után az egyhangú szavazási
követelmény mellett bizonyos kérdésekben akár meg is bénulhat a döntéshozás. Felmerült
időközben egy „Ökoadó-Schengen” létrehozása is: a 13, energiaadó-reformot sürgető
tagállam egyoldalúan vezetné be a reformokat, a két ellenző nélkül. (Érdemes megjegyezni,
hogy Svédország, Norvégia és Dánia az uniós tervek megrekedése után döntött amellett, hogy
egyoldalúan valósítja meg adóreformját, „elöl járva a jó példával”.) Ez a terv azonban pont az
eredeti elképzelések ellen hatna, amelyek azt tűzték ki célul, hogy csökkentsék a magas és
alacsony energiaadókat alkalmazó tagállamok közti különbségeket, de veszélyt jelent az is,
hogy a bővítés után a felvetés-szerinti „Ökoadó-Schengen-tagállamok” EU-n belüli jelenlegi
többsége kisebbséggé válhat. A késlekedés a fokozódó környezetvédelmi kockázat, gazdasági
torzulások mellett azért is hátrányos, mert a gyorsan előrehaladó energiapiaci liberalizáció
hatására előálló drasztikus árcsökkenés semmissé teheti a ma még csak tervezet formájában
létező adótételek várt hatásait.282

Többek között az energiaadó-tervezet kudarcai hatására is az EU más eszközökre próbálja
meg áthelyezni a hangsúlyt kyotói vállalásainak teljesítése érdekében követett stratégiájában.
Nemrégiben kiadott közleményében a Bizottság283 egy 2005-ben induló, EU-n belüli CO2-
emissziókereskedelmi rendszert neveznek meg a stratégia fő oszlopaként. A
kibocsátáscsökkentési ígéretekből ennek ellenére úgy tűnik semmi sem lesz: az elvileg

                                                
282 Az összefoglaló alapjául szolgált: Bär–Oberthür (1999), Bergman (1999), Rocholl (1999), Report (1999),  Schlegelmilch
(1998), (2000),
283 Communication on EU Policies and Measures to Reduce Greenhouse Emissions: Towards a European Climate Change
Programme (ECCP) COM(2000)88, Green Paper on Greenhouse Gas Emissions Trading System Within the European Union.
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szükséges 2008-2012 között beálló, az 1990-es szinthez képest 8%-os csökkenés helyett a
„szokásos üzletmenet” szcenárió 8%-os emelkedéssel számol.284

111. táblázat  Egyes energiatermékeket terhelő összes adójellegű elvonás az EU-
tagállamaiban. (1999 június, €/1000 l)

Ólommen
tes benzin

Ólommen
tes benzin

(max.)

min.
2002.

január 1-
jén

Jelenlegi
EU-

minimum

Dízelolaj Dízelolaj
(max.)

min.
2002.

január 1-
jén

Jelenlegi
EU-

minimum

Ausztria 405 500 287 281 393 245
Belgium 506 500 287 289 393 245
Németország 531 500 287 347 393 245
Dánia 498 500 287 312 336 393 245
Görögország 305 334 500 287 245 393 195
Spanyolország 365 395 500 287 265 393 245
Finnország 557 565 500 287 303 329 393 245
Franciaország 589 500 287 371 393 245
Egyesült Királyság 631 700 500 287 617 646 393 245
Írország 365 443 500 287 318 393 245
Olaszország 542 500 287 403 393 245
Luxemburg 346 500 242 252 393 195
Hollandia 587 500 287 346 393 245
Portugália 471 500 287 288 393 245
Svédország 477 485 500 287 285 341 393 245

112. táblázat Energiatermékeket terhelő összes adók néhány országban. Az összegeket
vásárlóerő-paritáson adtuk meg.

Ólmozatlan benzin Dízel Dízel/gázolaj
(ipari használat)

Szén
(ipari használat)

Földgáz
(ipari használat)

Ország

$PPP /
1000 l

$PPP/
t CO2

$PPP /
1000 l

$PPP/
t CO2

$PPP /
1000 l

$PPP/
t CO2

$PPP /
1000 kg

$PPP/
t CO2

$PPP /
1000 m3

$PPP/
t CO2

Dánia 395 164 272 95 206
(197 - 180)

72
(69 - 63)

a
163

(153 - 136)
67

(63 - 56)
28

(21 - 6)
15

(11 - 3)

Finnország 558 232 324 113 55 19 33 14 28 15
Franciaország 590 245 370 129 78 27 0 0 1 1
Németország 495 205 313 109 40 14 0 0 33 17
Hollandia 583 242 336 117 102 36 11 5 55 29
Norvégia 520 216 403 140 46 (23) 16 (8)

 b 46 19 93 49

Spanyolország 490 203 356 124 104 36 0 0 8 4
Svédország 456 189 295 103 183 64 (19)

 c 126 52 (19) 105 56 (22)

Svájc 356 148 372 129 1 1 0 0 0 0
Nagy-Britannia 630 261 645 224 40 14 0 0 0 0
Egyesült
Államokd

101 42 116 40 na na na na na na

Japane 320 133 124 43 4 1 na na 23 (8) 12(4)
Forrás:  Baranzini, Goldenberg and Speck, 2000. A táblázatot közli: Sofia (1999)
na: nincs adat
a A bemutatott adómérték a könnyű és nehéz ipari felhasználásokra vonatkozik.
b A bemutatott adómérték a papíriparban felhasznált gázolajra vonatkozik.
c A bemutatott adómérték a feldolgozóiparban és az üvegházi kertészetnél használt energiatermékekre vonatkozik.
d Az Egyesült Államoknál bemutatott adatok 1996-ra vonatkoznak (forrás: OECD/IEA: Energy Prices and Taxes. Paris,

1997).
e A Japán esetében bemutatott adatok a következő évekre vonatkoznak: 1996 a benzinnél és dízelnél; 1995 a gázolajnál;

1994 a földgáznál (forrás: OECD/IEA: Energy Prices and Taxes. Paris, 1997). Japánban egy általános jövedéki adó van
kivetve minden olyan nyersolajra, amit az országban finomítottak. Ennek mértéke a következő volt: 1996-ban 2040
jen/1000 l - 12,1 $PPP/1000 l (ez az összeg a fenti táblázatban nem szerepel).
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Az európai országokra vonatkozó adómértékek azok 1998-as állapotát tükrözik. Az 1998-ra, nemzeti valutákban
megadott értékeket 1997-es vásárlóerő-paritással számoltuk át. (A vásárlóerő-paritásra vonatkozó adatok forrása:
OECD Main Economic Indicators July 1998, Paris)

7.5.4.3.2 Összehangolt adóztatási gyakorlat egyéb szektorokban

Az EU-ban a gazdaság szektorai közül az energiaszektoron kívül a közlekedés az, amelyet
illetően az egyes tagállamok által alkalmazott közgazdasági szabályozóeszközöket többé-
kevésbé összehangolták. Itt nem csupán az energiaszektorral átfedő, fentiekben említett
ásványolaj jövedéki adók harmonizációja említhető, de pl. a nehézgépjárművek által fizetendő
úthasználati díjak is. Az alábbiakban röviden megvizsgáljuk a közlekedésben használt, EU-
szinten összehangolt közgazdasági eszközöket, illetve áttekintő jelleggel bemutatjuk egyes a
más területeken alkalmazott elvonásokat illető trendeket. Tekintve, hogy ez utóbbi –
elsősorban környezetvédelmi ösztönző jellegű – adók kisebb súllyal esnek latba egy
lehetséges ökoadóreform megvalósítása során, nem elemezzük részletesen e tendenciákat.

A közlekedés külső költségeinek érvényesítésére az EU legtöbb tagországában alkalmaznak
kisebb-nagyobb mértékben különböző adókat, díjakat. A közlekedési szektort terhelő
elvonások közül a legjelentősebb az üzemanyagok jövedéki adója, amelyről fent már
bővebben volt szó. Az infrastruktúrában és a környezetben okozott károkat, külső költségeket
a szállítók, gépjárműhasználók felé egyes tagállamok út-, híd-, alagút-használati díjakkal
fejezik ki. Az elvonásokból keletkező bevételek rendszerint mértékükben, felhasználásukban
szoros kapcsolatban állnak az infrastruktúra karbantartásával. az alkalmazott eszközök
tekintetében jelentős differenciák tapasztalhatók a tagálllamok között, de sokszor regionális
szinteken is. További jelentős, a közlekedéshez kapcsolódó költségvetési bevételt jelent a
legtöbb tagállamban a gépkocsik regisztrációs (forgalomba helyezési) díja. Több állam (pl.
Svédország, Dánia) alkalmaz a gépkocsironcsok visszagyűjtését elősegítő letéti díjat az
autókra.

Az éves gépkocsi- vagy útadókat rendszerint a járművek súlya, névleges teljesítménye vagy
értéke alapján határozzák meg, így ezek közvetett kapcsolatban állnak az okozott
környezetterhelés mértékével. A használat mértékével arányosak az üzemanyagadók. Az
ólommentes üzemanyagok minden tagállamban kedvezményes adótételeket élveznek, az
ólmozott benzin, már eltűnőben van az EU piacáról. Az üzemanyagok adóztatásában e
kedvező fejlemény ellenére ma is jelentős torzulások vannak még: a dízelolaj után minden
tagállamban kisebb adókat kell fizetni, mint a benzin után, ami környezetvédelmi
szempontból egyáltalán nem indokolható (e differencia oka a szállítási ágazat burkolt
támogatása). Pozitív fejlemény, hogy több tagállamban (Belgium, Franciaország, Luxemburg,
Portugália, Svédország) az üzemanyag kéntartalma szerint is differenciálják az adókat.
Szembetűnő, környezetvédelmi szempontból káros adóztatási sajátosság a kerozin
(sugárhajtású repülőgépek üzemanyaga) adómentessége. Ennek megszűntetése azért nem
egyszerű, mert az uniós országok tagjai az 1929-es Chicagói Egyezménynek. Az adók
növelése a repülésnek biztosított jelentős kedvezményeket rögzítő nemzetközi egyezmény
felmondásával lenne egyenértékű, amire egyelőre úgy tűnik nincs hajlandóság az EU-ban.285

                                                
285 A hezitálást táplálja többek között a légiközlekedési lobbi (Aircraft European Contractors Manufacturers Association,
AECMA) kemény ellenállása a szabályozással szemben. Nevezett szervezet nemrégiben élesen elutasította az EU törekvéseit
arra, hogy önkéntes megállapodások(!) alapján 2012-ig 4-5%-os üzemanyagfogyasztás csökkentést érjen el a szektor. A
technológiaváltásból adódó nagyobb emissziócsökkentésre csak 2012 után (feltehetően az egyébként is szükségessé váló
géppark-csere lezajlása után) látnak lehetőséget. Érdemes megjegyezni, hogy a légiforgalom CO2-kibocsátása évi 3%-kal nő,
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Hasonló okból 0 kulcsos a repülőjegyek VAT-ja, illetve ez teszi lehetővé adómentes boltok
üzemeltetését a repülőtereken.286

Uniós szinten a közlekedést érintő elvonások harmonizációját az üzemanyagok jövedéki
adója, a nehézgépjárművek úthasználati díjai terén valósították meg. Utóbbiról egy 1993-ban
kiadott direktíva287 rendelkezik: a 12-40 tonna közötti, 2+3 tengelyes járművek éves adója
minimum 700, maximum 1250 Euro. Kedvezményeket biztosít a direktíva többek között a
kombinált áruszállításban használt járművek részére. A közlekedésből származó CO2-
kibocsátás csökkentésének lehetőségeit a Közösség tovább kutatja288, e téren a díjak és adók
harmonizációja az Unió illetékességi körébe tartozik a Szerződés 99. cikkelye alapján. E
területen komoly lehetőségek adottak még: az elvonások mértéke az Unióban is messze
alulmúlja az okozott külső költségek mértékét.289

Az energiaszektort tekintve a fent leírt és azóta jóval meghaladott 1992-es jövedéki
adóharmonizáción kívül más gazdasági szabályozóeszköz harmonizációja nem történt meg.
Az Unióra az energiatermékek adóztatását illetően inkább a jelentős különbségek, mint a
hasonlóság jellemző. Az északi országok – Dánia, Hollandia, [Norvégia], Svédország – és
Belgium jelentős adókkal terhelik az energiatermékeket. A motorüzemanyagok terén az
Egyesült Királyságban is kiemelkedően magas adótételeket találunk. Meglepő azonban, hogy
Olaszország egyes energiatermékek esetén kiemelkedően magas (még egyes északi
országokét is meghaladó) adókat alkalmaz. Erre a magyarázat az, hogy a tapasztalat szerint az
alacsonyabb szintű adómorállal rendelkező országokban (ilyen Olaszország is) egy
árrugalmatlan termék adója megbízhatóbban biztosítja a szükséges költségvetési bevételeket,
mint pl. a jövedelemadók. Az európai országok energiaadóztatását a fentiekben említett,
környezetvédelmi szempontból tarthatatlan kedvezmények (pl. szén, gyenge minőségű olajok)
is jellemzik.

A mezőgazdasági emissziókat és inputokat tekintve viszonylag ritka a környezetvédelem
közgazdasági eszközeinek használata, ezek harmonizációja pedig gyakorlatilag teljesen
hiányzik az Unióban. Az alkalmazott eszközök közt említhetjük a Hollandiában és
Belgiumban a trágyafeleslegre kivetett díjakat, amiket címkézett módon környezetvédelmi
célok finanszírozására használnak fel. Annak ellenére, hogy számos ország alkalmaz felszíni
vizeinek védelme érdekében vízterhelési díjat, a mezőgazdasági kibocsátásokból eredő
szennyezések (pl. növényvédőszerek, műtrágyák) után általában ilyen nem fizetendő, mert az
ilyen jellegű kibocsátások nagyon nehezen mérhetők. Az említett környezetterhelést/-
szennyezést okozó szerek használatának visszaszorítására jobb eszköz lehet a termékadó,
azonban a gyakorlatban (Svédország, Dánia) hatékonyságuk alacsony marad, mivel e
termékek kereslete viszonylag rugalmatlan és versenyképességi szempontok miatt jelentősek
a termelőknek nyújtott kedvezmények. A mezőgazdaságban használt üzemanyagok után
gyakran alacsonyabb adótételek fizetendők szociális, versenyképességi szempontok miatt,
környezetvédelmi szempontból azonban negatív hatásokat gerjesztve ezzel (túlzott
géphasználat).290

                                                                                                                                                        
az elkövetkező 50 évben az üvegházgázok 15%-át az ágazat fogja kibocsátani. Tax News Update, Volume 13. No. 2, January
17, 2000.
286 EC (1997), 29. o.
287 Directive 93/89.
288 COM(95)689 Final, A Community Strategy to reduce CO2 emissions form passenger cars and improve fuel economy.
289 Lásd bővebben: Green Paper: Towards fair and Efficient Pricing in Transport. Policy Options for Internalizing the
External Costs of Transport in the European Union. 20 December 1995.; Vreckem (1993); Lukács – Joó – Pavics (2000).
290 EC (1997), 30. o.
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Külön érdemes kitérni a hulladékkezelés terén alkalmazott díjakra, adókra, amelyek jelentős
mértékben érinthetik az ipart az energiaadók mellett. Az EU-n belül meglehetősen eltér az
egyes államok hulladékkezelési politikája, ezzel összefüggésben az e téren alkalmazott adók
és díjak nagysága is, amint azt a 113. táblázat mutatja. A lerakásért, égetésért fizetendő díjak
hatékonyak lehetnek a hulladékkeletkezés visszafogásának, de a megfelelő kezelés
ösztönzésére is, ha az illegális lerakás lehetősége a lehető legkisebbre van szorítva. (Hollandia
és Dánia pl. differenciált adótétellel preferálja az égetést.) Az Egyesült Királyságban kivetett,
hulladéklerakásért fizetendő adóról a fentiekben szólottunk. A csomagolóanyagok
hulladékainak kezeléséről szóló direktíva, amint a korábban kifejtettük, nem annyira
közgazdasági, mint direkt, technológiai előírás jellegű szabályozó eszköz (pl. újrahasznosítási
kvóták előírása). A hulladékkezeléssel kapcsolatos elvonások harmonizációjára még nem
történtek lépések, azonban több jel arra mutat, hogy ennek hamarosan meg kell történnie.
Ausztria ezt különösképpen szorgalmazza, mivel Európában ebben az országban a
legmagasabb a hulladékadó és a lerakási díj, emiatt jelentős mértékű a közeli országokba
irányuló hulladékturizmus. Az eltérő kezelési költségek miatt természetesen nem csak
Ausztria környékén, de Európa más országai között is jelentős az elhelyezés céljából történő
hulladékszállítás.291

113. táblázat Hulladékdíjak és adók Európában
{PRIVATE}Ország Adó/díj mértéke Megjegyzés

EU-tagállamok

Ausztria 29,06 – 87,19 €/t  háztartási
hulladék után

Mértéke függ a depónia műszaki színvonalától (az egyéb
hulladékokra kisebb tételek vonatkoznak)

Belgium 3,63-22,52 €/t A hulladék lerakásáért és égetéséért fizetendő adó.

Dánia 45,05 €/t Lakossági és ipari hulladékra. A hulladékégetésre valamivel
alacsonyabb tétel (34,92 €) vonatkozik.

Egyesült Királyság 1999. április 1-jétől
15,99 €

2000. január 1-jétől 0,62 €-val emelték. A lerakóra elhelyezett
inert hulladékok adómentesek.

Finnország 15,26 € Lakossági és ipari hulladékra
Franciaország 6,18 € Évente 0,91 €/t-val emelik a díjat
Görögország nincs adó/díj  

Hollandia

12,35 €/t
64,30 €/t

Maradék hulladék, amelynek sűrűsége nagyobb, mint 1100 kg/m³
Maradék hulladék, amelynek sűrűsége kisebb, mint 1100 kg/m³
Azbeszt, kármentesítésből származó föld és szennyvíztisztításból
származó iszap után nem kell megfizetni.

Írország nincs adó/díj  
Luxemburg nincs adó/díj  
Németország nincs adó/díj  

Olaszország
1,09 – 10,17 €/t
5,09 – 10,17 €/t
10,17 – 25,79 €/t

inert hulladék
különleges hulladék
egyéb hulladék

Portugália nincs adó/díj  
Spanyolország nincs adó/díj  

Svédország Határozat született adó
bevezetéséről javasolt mértéke: 27,97 €/t

nem EU-tagállamok
Cseh köztársaság 0 – 17,80 €/t  

Norvégia Határozat született adó
bevezetéséről

javasolt mértéke: 37,06 €/t

Svájc 2000 január 1-je óta A hulladékkezelési költség max. 20%-a
Forrás: UBA (2000), 2000.05.18-ai MNB-árfolyamokkal átszámítva.

                                                
291 UBA (2000).
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Az ökológiai adóztatásban élenjáró európai országok, illetve az Unió gyakorlatának, terveinek
áttekintése után végezetül, áttekintő jelleggel szólunk a környezeti adóztatás hatékonyságának
OECD-n belüli tapasztalatairól.

7.5.5 Az ökoadók környezeti és gazdasági hatékonysága az OECD-országok
tapasztalatai alapján

A zöld adókat akkor tekinthetjük környezeti és gazdasági értelemben is hatékonynak, ha
kifejezik az adóztatott tevékenység/termék környezeti költségét, de nem okoznak egyéb
torzításokat a releváns piacokon. A környezeti adó azáltal, hogy kifejezi a szűkös környezeti
erőforrás szennyezésének/igénybevételének költségét, vagy a szükséges szennyezéselhárítási
beruházási költségeket, az erőforrások optimális használatára ösztönözhet – például hatására
csökken a szennyezőanyag kibocsátása vagy bizonyos környezetterhelő termékből kevesebbet
fogyasztanak. A környezetvédelmi cél elérését ösztönözni kívánó adóknál mindkét
hatékonysági követelménynek fontos szerep jut, míg az elsősorban bevételteremtési funkciójú
adóknál a környezeti hatékonyság háttérbe szorulhat.

A valóságban igen nehéz a zöld adók közgazdasági szempontból optimális mértékét
meghatározni előre, de sokszor nem is történik erre kísérlet. Az EEA292 (1996, 28. o.)
tanulmánya mindössze az Egyesült Királyságban kivetett hulladéklerakási adót nevezi
meg olyan adóként, amely esetében a hatóságok az adóalapot kimondottan a környezeti
költségekhez mérten alakították ki. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy ez az adó nem volt
képes megfelelő ösztönző hatást kiváltani a fizetőkből, inkább pénzteremtő hatása
érvényesült.

Legtöbb esetben az elméleti és gyakorlati nehézségek ellenére a zöld adók bevezetését
komoly előkészítő időszak előzi meg, a várható hatások ex ante elemzése. Az eredmények ex
post értékelésekor ugyan a jövőbeli folyamatok bizonytalanságával nem kell számolni,
azonban az elemzés így is igen sok problémát vet fel. A zöld adók hatékonyságát vizsgálva
egy sor olyan komplex feladatot kell megoldani, mint pl. az adott területen alkalmazott egyéb
szabályozóeszközök és a vizsgált adótípus egymásra hatásának elemzése. Az összes releváns
gazdasági, társadalmi, környezeti tényezőt figyelembe véve kell kialakítani egy olyan
dinamikus modellt, amely képes megválaszolni azt a kérdést, hogy mi történt volna az adó
bevezetése nélkül? Amennyiben sikerül is egy ilyen modellt elméletben kialakítani, a
gyakorlati alkalmazását sokszor a szükséges megbízható alapadatok hiánya gátolja. Lényeges
kérdés az is, hogy a vizsgált adótípus milyen időtávon képes kifejteni hatását, nem túl korai-e
az elemzés időpontja a hatékonyság elemzésére? Az elméleti és gyakorlati problémák miatt a
különböző környezetpolitikák hatékonyságának összehasonlító elemzése viszonylag ritka,
illetve az eredmények nem minden esetben tekinthetők kellően megbízhatónak. Az
alábbiakban néhány fent bemutatott adó hatékonyságát vizsgáló tanulmány eredményeit
összegezzük.

A svéd CO2-adó hatásait vizsgáló felmérés sok korábbi sejtés gyakorlati igazolhatóságára
kereste a választ, azonban nem minden esetben jut egyértelmű végkövetkeztetésre. Tekintve,
hogy az adót átfogó reform keretében vezették be, nehéz az adó hatását más intézkedések
hatásaitól elkülönítve vizsgálni, de kérdéses az is, hogy a bevezetés után három évvel történt
értékelés alatt az összes adaptációs mechanizmus lezajlott-e? Az 1994-es tanulmány azt
bizonyítja, hogy a karbonadó enyhe pozitív hatást hozott a vizsgált időszakban: az erőművek
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egy részében az adó következményeként tüzelőanyagváltást hajtottak végre. A biomassza
(elsősorban a fa) fűtésre való használata a lakosság körében fokozódott. Nőtt a kapcsolt (hő-
és elektromos) energiatermelés versenyképessége is. Az 1992-ben az iparnak juttatott
kedvezmények azonban igen negatív következményekkel jártak: a termelés enyhe csökkenése
ellenére az üzemanyagként használt olajok fogyasztása nőtt, az ipar átlagában 20%-kal, de az
energiaintenzív papíriparban mintegy 30%-kal. A modellezés szerint a karbonadó 1995-ös
szintjének 100%-os megemelésével az éves kibocsátás 0,2-1,6%-os csökkentése lenne
elérhető. A vizsgálat nem igazolta egyértelműen a „kettős haszon” elérését a bevételsemleges
adóreform hatására.293

A svéd kénadó bevezetésének célja a SO2-kibocsátásnak a határértékek alá csökkentése volt,
amit a gyakorlatban el is ért. Az üzemanyagként használt olajok kéntartalma átlagosan 40%-
kal csökkent az érvényben lévő határértékek alá. A könnyű tüzelőolajok átlagos kéntartalma
jelenleg 0,1% alatt van, a 0,2%-os határértékhez képest. A felhasznált olajok minőségének
javítása és az erőművek szennyezőanyag-elhárítási (csővégi) beruházásainak köszönhetően az
éves kénkibocsátás 6000 tonnával (6%-kal) csökkent. Az erős ösztönző hatás annak
köszönhető, hogy az adó mértéke (40 SEK) messze meghaladta az elhárítási intézkedések
átlagos költségét (10 SEK).

1991-től a dízelolajokat Svédországban három kategóriába sorolják környezeti hatásuk294

alapján. Az eltérő adómértékeknek köszönhetően, míg 1990 előtt a közlekedésben használt
dízelolajok piacának csupán 1%-át tette ki az 1-es kategóriájú („tiszta”) üzemanyag, 1996-ra
85%-os részesedést szerzett. A tisztább tüzelőanyagoknak köszönhetően a dízelüzemű
járművek kénkibocsátása 75%-kal csökkent a vizsgált időszakban.

Az ólommentes benzin szinte minden OECD-országban adókedvezményt élvez. Az
adódifferenciálást a legtöbb helyen más intézkedésekkel együtt vezették be, pl. a szervizek
számára kötelezővé tették az ólommentes benzin árusítását, illetve olyan előírásokat vezettek
be a gépjárművekre, amelyek katalizátor használatát tették szükségessé. Az intézkedések
hatására az ólmozott benzin használata gyorsan csökkent, ma már nem kapható pl.
Kanadában, Dániában, Ausztriában, Finnországban, Svédországban, de Magyarországon sem.

A norvég CO2-adó a tüzelőolaj árát 15, a benzinét 10%-kal emelte meg, ami 1991-93 között
a CO2-kibocsátások növekvő trendjéhez viszonyított 3-4%-os csökkenést eredményezett. A
pontforrások kibocsátása évi 21, a háztartások személygépkocsi-használatából származó
emisszió 2-3%-kal csökkent. Az előrejelzések szerint az ország még ezzel együtt sem lesz
képes teljesíteni a Kyotóban vállalt kötelezettségeit. A jelenlegi alacsony mértékű zöld adók
mellett az 1990-es szén-dioxid-kibocsátási szint 2010-re várható több mint 20%-os túllépését
az adóztatás csak néhány százalékkal képes mérsékelni.

Dániában az 1986-ban (nem veszélyes) hulladékokra kivetett adó a lerakás és égetés
költségeit közel kétszeresére emelte. A bevezetés céljai a hulladékképződés csökkentése, az
újrahasznosítás és újrahasználat ösztönzése; a hulladékkezelésben pedig a lerakott mennyiség
csökkentése és az elégetett mennyiség növelése voltak. Ezeket a preferenciákat fejezik ki az
adók mértékei. 1985 és 1995 között a hulladékkezelési technikákon belül a lerakás aránya 39-
ről 18%-ra csökkent, míg az újrahasznosítás és újrahasználat 35-ről 61%-ra emelkedett295. A

                                                
293 Ennek elméleti hátteréről ld. Fullerton-Metcalf (1997).
294 A vizsgált tényezők között van kén-, VOC-tartalmuk, illetve az olaj forráspontja.
295 Ezen belül a bontási törmelék újrahasználata 1985-93 között 12-ről 82%-ra emelkedett, amely messze meghaladja a 2000-
re tervezett 60%-ot.
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hulladékképződés növekedésének üteme lassulni látszik (1988 és 1993 között 2%-os
növekedés volt tapasztalható296).297

7.5.6 Nemzetközi tapasztalatok összegzése, következtetések

A fentiekben bemutatott nemzetközi áttekintés alapján a környezetvédelmi szempontból
különösen eredményes adófajták közé sorolható a kénadó, egyes hulladékadók, az
üzemanyagok adódifferenciája, míg az energia- vagy karbonadók környezeti hatékonysága
alacsonyabb. Az adók hatékony működése nagyszámú tényezőre vezethető vissza, amelyek
közül a legfontosabbakat érdemes kiemelni. Az itt bemutatott, különösen eredményesnek
tekinthető adófajták közös jellemzője, hogy az adóztatott környezetterhelő „termék” (pl. a
magas kéntartalmú üzemanyag) helyettesítése vagy a kibocsátás csővégi visszafogása
viszonylag egyszerűen megoldható, költségei – az adó miatti kedvezményeket is figyelembe
véve – rövid-, középtávon megtérülnek. A technológia fejlődése miatt egyre kevésbé van
igény az ebben a körben vizsgált „szennyező” termékekre, az adó kivetése tehát inkább e
„termékek” kiváltásának folyamatát gyorsítja fel, mintsem egy negatív tendenciát fordít más
irányba. (Különösen igaz ez az ólmozott üzemanyagok esetében.) Az OECD elemzései is
alátámasztják azt a megfigyelést (a környezetvédelmi Kuznets-görbe igazolhatóságát), hogy
az egy főre jutó GDP növekedésével a nagy tömegben kibocsátott szennyezőanyagok (SO2,
NOx, por, ólom) mennyisége csökken.298

Ezzel ellentétben környezeti értelemben kevésbé hatékonyak az energia- és karbonadók,
mivel a termelésben és lakossági fogyasztásban ma még nem láthatók olyan jelentős
tendenciák, amelyek a fosszilis tüzelőanyagok helyett a környezetet kevésbé terhelő,
megújuló energiaforrások használatára helyeznék át a hangsúlyt. Azaz a fosszilis
energiaforrásoknak ma még nincs olyan (akár adóval versenyképessé tehető) alternatívája,
amely az energiaellátás jelentős mértékű átstrukturálását lehetővé tenné; de jelenleg nincs
olyan gazdasági szempontból megvalósítható csővégi technológia sem, amellyel a szén-dioxid
kibocsátás visszafogható lenne. A fosszilis energiaforrások adóztatása adminisztratív
szempontból egyszerűen és olcsón megoldható, komoly költségvetési forrásokat teremt, de a
bevezetés és adóemelés rendszerint komoly vitákat vált ki, tekintve, hogy alapvető hatalmi
érdekeket sért299, illetve szociális feszültségeket kelthet. Az energia- és karbonadók
környezeti szempontból hatékony mértékű kivetésében a kormányzat mozgásterét az
energiaforrások kicsi árrugalmassága és a politikai lehetőségek egyszerre korlátozzák. Ennek
következtében komoly a valószínűsége annak, hogy az energiafogyasztás szerkezetének
átalakításához, ezen keresztül az ezzel kapcsolatos környezeti problémák megoldásához a
közeljövőben az adóztatás – előnyös tulajdonságai ellenére – nem fog jelentős mértékben
hozzájárulni.

A hulladékadóztatás átmenetet képvisel az energia- és karbonadóztatás, illetve a kénadó
típusú elvonások között. A hulladékkezelés fejlett technológiáinak, a kevésbé
környezetterhelő módszereknek a versenyképessége jelentősen növelhető adókivetéssel, de
hozzájárul a hulladékmennyiség csökkentéséhez is. Mindazonáltal a gazdaság termelési és
fogyasztási szerkezetében látható megszakított anyagáramlási körfolyamatok (ami a
nagymértékű hulladékképződés elsődleges okának tekinthető) helyreállítása (azaz a
                                                
296 1987-93 között a háztartási hulladék 16%-kal, az építési hulladék 64%-kal, az „egyéb” hulladék 22%-kal csökkent,
miközben az ipari hulladék mennyisége 8%-kal nőtt.
297 A 3.1.5.3. alfejezethez ld. EEA (1996), 28. o., SGTC (1997), 87-169.o., OECD (1997b), OECD (1998a), 72.-73.o.
298 Bővebben: Ecological Economics (1998), Hettige-Mani-Wheeler (1997), Kerekes-Szlávik (1996), 49-59.o.
299 Az energiaforrások felett diszponáló társaságok gazdasági ereje (érdekérvényesítő képessége) sok esetben még az adott
állam kormányzatáét is felülmúlja.
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hulladékmentes gazdaság és társadalom) az adórendszer és/vagy a normatív jellegű
környezetvédelmi szabályozórendszer módosításától nem várható el.300 Erre csak hosszú
távon, a gazdasági rendszer működésének újragondolásával, új alapra helyezésével van
kilátás, akárcsak az energiafelhasználás szerkezetének esetében. Ilyen átfogó jellegű reformra
egyelőre még nincs példa. Kérdéses, hogy abban az időszakban, amikor a globalizáció
hatására a kormányzatok mozgástere gyorsuló ütemben szűkül, a multinacionális társaságok
érdekérvényesítő ereje pedig rohamosan nő, az egyes államok vezetői mennyire tudják majd
befolyásolni a gazdaságpolitikát, mennyire jelentős normatív vagy gazdasági jellegű
szabályozóeszközöket lesznek képesek bevezetni a jövőben.

A jelenlegi tendenciák alapján úgy tűnik, hogy a központi kormányzat akarata, komplex
intézkedéscsomagjai (az ökoadókat is beleértve) sem elegendőek egymagukban egy ilyen, a
társadalom alapjait érintő szerkezeti reformhoz: ehhez a gazdaság meghatározó szereplőinek
és a társadalomnak nagyfokú bevonására, együttműködésére; de mindenek előtt a célokkal
való azonosulására van szükség. Ez a változtatás nem képzelhető el ma már erős, érdemi
nemzetközi együttműködés nélkül sem: a globalizálódó gazdaság negatív tendenciáit csak egy
globális környezetpolitika képes megfelelően ellensúlyozni. A környezeti és pénzügyi
politikák integrációja rövid- és középtávon, egymagában úgy tűnik nem lesz képes az OECD-
országok gazdasági szerkezeteit a fenntartható fejlődés pályájára állítani, de a fenntartható
fejlődés gazdasága nyilvánvalóan nem képzelhető el az erőforrások megfelelő árának
meghatározása nélkül. Környezeti és pénzügyi előnyeik miatt a zöld adók alkalmazása és a
zöld adóreformok száma várhatóan a közeljövőben is nőni fog annak függvényében, hogy a
politikai akadályokat az ismert probléma-megelőzési, -kezelési megoldások mennyiben
lesznek képesek elhárítani.

Az ökoadók, zöld adóreformok előnyeinek elismertsége nő, gyakorlati alkalmazásukban is
növekvő tendenciáról számolnak be az OECD rendszeres felmérései. A tagországokban
tapasztalható tendenciákat tekintve várható, hogy a környezeti és pénzügypolitika
integrációja egyre inkább átfogó zöld adóreformok megvalósításában fog jelentkezni;
míg a címkézett környezetvédelmi díjaknak és egyéb közgazdasági jellegű
szabályozóeszközöknek kisebb (de nem elhanyagolható) szerep jut. Mindazonáltal jelenleg
nem tűnik valószínűnek, hogy rövid- vagy középtávon az egyes országok adórendszerében
(még az adóreformok megvalósításában élenjáró országokéban sem) a munka vagy a tőke
adóztatásáról a környezetterhelő/-szennyező tevékenységek adóztatására kerülne át a
hangsúly, vagy gazdasági jellegű szabályozóeszközökkel váltanák ki a közvetlen
szabályozást.

                                                
300 A hulladékok és a fosszilis tüzelőanyagok használatának kérdéséhez bővebben ld. Kerekes-Szlávik (1996), 49-59.o.
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