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B.) A környezet- és egészségkárosító tevékenységek
támogatásának felszámolása

„Az állami támogatás bármilyen formája, amely a ver-
senyt torzítja vagy torzítással fenyegeti azáltal, hogy
bizonyos vállalkozásokat vagy termékeket elõnyben
részesít, ... összeegyeztethetetlen a közös piaccal.”

Az Európai Közösségek Szerzõdésének 87. szakasza

„A Közösség környezeti politikája magas szintû véde-
lemre irányul, figyelembe véve a Közösség különbözõ
régióinak eltérõ helyzetét. A környezetvédelmi politi-
ka az elõvigyázatosság, a megelõzés, „a szennyezõ fi-
zet” alapelveire, valamint arra az elvre épül, hogy a kör-
nyezetkárosítást a keletkezés helyén kell megszüntet-
ni, és a szennyezõnek kell megfizetnie az okozott kárt.”

Az Európai Közösségek Szerzõdése,
174. cikkely, 2. bekezdés

Szükségesnek tartjuk a környezetet és az egészséget
súlyosan károsító, a megújíthatatlan erõforrásokat jelen-
tõs mértékben felhasználó, és esetenként a feketegazda-
sághoz szorosan kapcsolódó tevékenységek és termékek
közvetlen és közvetett támogatásának mielõbbi felszámo-
lását, továbbá az ezzel kapcsolatos ellenõrzés és a bünte-
tések megszigorítását. Jelenleg egyes környezetszennyezõ
tevékenységek extraprofitra tesznek szert az újra nem ter-
melõdõ természeti javak kizsákmányolásával, azaz ezáltal
meg nem érdemelt versenyelõnyt élveznek.

A környezetvédelmi államháztartási reform megva-
lósítását a környezet állapotának javítása, a gazdasági
ésszerûség és a társadalmi igazságosság érvényesítése is
elengedhetetlenné teszi, azonban ezt követelik meg
nemzetközi kötelezettségeink is. Ez felelne meg az EU
számos hivatalos dokumentumában – többek között az
1997. évi Amszterdami Szerzõdésben – megfogalmazott
követelményeknek. Az OECD Tanácsa már az 1972.
évi C(72)128. számú ajánlásában rögzítette a követke-

zõket (amit az elkövetkezõ években egy sor dokumen-
tumában és tanulmányában is megerõsített):

„A környezeti erõforrások általában korlátozottak,
így a termelésben, valamint fogyasztásban történõ fel-
használásuk a károsodásukhoz vezethet. Amikor ennek
a károsodásnak a költségeit nem veszik megfelelõen fi-
gyelembe az árrendszerben, akkor a piac nem tükrözi e
források szûkös voltát sem nemzeti, sem nemzetközi szin-
ten. Éppen ezért szükség van olyan intézkedésekre,
amelyek célja a szennyezés csökkentése és a források
jobb elosztása azáltal, hogy a termékek ára – amely az
elõállításuknál felhasznált erõforrások minõségével és/
vagy mennyiségével van összefüggésben – pontosabban
tükrözze e források viszonylagos szûkösségét, illetve hogy
a gazdaság érintett szereplõi ennek megfelelõen visel-
kedjenek. ... A szennyezés megelõzésével és szabályozá-
sával kapcsolatos költségek megosztásakor alkalmazan-
dó elv, a szûkösen rendelkezésre álló környezeti erõfor-
rások ésszerûbb felhasználására ösztönzõ és a nemzet-
közi kereskedelem, valamint a beruházások terén elõ-
forduló torzulások elkerülését szolgáló úgynevezett
«szennyezõ fizet» elv. Ez az elv azt jelenti, hogy a szennye-
zést okozónak kell viselnie az összes költséget, amely a
hivatalos szervek által a környezet elfogadható állapo-
tának biztosítása érdekében hozott, fent említett intéz-
kedések végrehajtása során merül fel. Más szóval, az
intézkedések költségeinek meg kell jelenniük azon áruk
és szolgáltatások körében, amelyek elõállítása és/vagy
fogyasztása során a szennyezés történt.”

Hangsúlyoznunk kell, hogy megfelelõ módon törté-
nõ bevezetés esetében nemzetgazdasági szinten nem
növelné a költségeket, hanem csupán azokra hárítaná
át az egyébként is létezõ költségeket, akiket az illet. Ilyen
módon növekedne a nemzetgazdaság hatékonysága, ami
összességében a költségek csökkenéséhez vezetne.
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3. Közlekedés
Jelenleg a gépjármû-közlekedés árai nem fedezik e tevé-
kenység összes költségét, például az általa okozott kör-
nyezeti és egészségi károkat sem. (Részletesebben ld. a 4.
mellékletben!) A gazdasági ésszerûség és a társadalmi igaz-
ságosság egyaránt megköveteli a külsõ költségeknek a be-
építését az árakba. Ez felel meg az Európai Unió követel-
ményeinek is. Az 1995-ben megjelent „Igazságos és haté-
kony árak felé a közlekedésben” címû zöld könyv és az
1998-ben közzétett „Az infrastruktúra-használat igazsá-
gos megfizettetése” címû fehér könyv egyértelmûen rög-
zíti az EU e téren elhatározott politikáját. E dokumentu-
mok nem hagynak kétséget afelõl, hogy az Európai Unió
minden tagországában jelentõsek a közúti személy- és te-
herszállítás azon költségei, amelyeket nem a használók
fizetnek meg, és hogy ezeket a költségeket érvényesíteni
kell a közlekedés áraiban.

Az Európai Közlekedési Miniszterek Konferenciájá-
nak (CEMT) 1998. májusában, Koppenhágában elfoga-
dott CEMT/CS(98)5/FINAL számú határozata – hivat-
kozva arra, hogy jelentõsek a közlekedés által okozott
olyan károk és veszteségek, amelyeknek a költségeit nem
a használók fizetik meg – felhívja a tagországokat, köztük
Magyarországot, hogy a lehetõ leghamarabb kezdjék meg
a külsõ költségek teljes beépítését az árakba. Ezt az adók
és díjak emelésével kell elérni oly módon, hogy a társada-
lom adóterhei összességében ne növekedjenek. A hatá-
rozat szerint a nemzeti kormányoknak széles körû felvilá-
gosító munkát kell végezniük annak érdekében, hogy a
közvélemény elfogadja és támogassa a külsõ költségek ér-
vényesítését a közlekedés áraiban.

Tehát javaslatunk elméleti és gyakorlati alapja az,
hogy a környezeti és egyéb károk költségeit, amelyeket
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II.3. táblázat: A közlekedés környezeti kárai
GDP alapján számolva 2002-ben (Milliárd Ft)

Megjegyzés: A vásárlóerõ alapján a magyar GDP 1999-ben 2,26-szor nagyobb volt, mint a valutaárfolyamon kimutatott érték.
A 2002. évi GDP 16980 milliárd Ft volt folyó áron és 28656,8,  milliárd Ft vásárlóerõ alapon.
Forrás: Saját számítás a KSH Nemzetközi Statisztikai Évkönyv 2003 és a Magyar Statisztikai Évkönyv 2003 alapján

eddig az egész társadalom viselt (beleértve természete-
sen a felhasználókat is), a továbbiakban érvényesíteni
kell az árakban.

A közlekedés környezeti kárai Magyarországon a II.3.
táblázatban leírt összeget teszik ki. A GDP százalékában
megadott értékek forrása a közlekedési tárca, a GDP-
bõl hivatalos folyó árfolyamon és vásárlóerõ-paritáson
számolt forint értéket pedig a KSH 2000. évi hivatalos
adataiból vezettük le.

A II.3. táblázatból látható, hogy a közlekedés kör-
nyezeti kárai háromszor-négyszer akkora összeget tesz-
nek ki, mint azok az állami bevételek, amelyek kizáró-
lag a gépjármûveket terhelõ adókból és díjakból szár-
maznak (üzemanyagok jövedéki adója, gépjármûadó
stb.). Ebbõl a szempontból nem szabad figyelembe ven-
ni azokat az adófajtákat, amelyek minden terméket, il-
letve tevékenységet terhelnek (pl. áfa), mivel ezek az
általános társadalmi rezsiköltségeket hivatottak fedez-
ni, hiszen ezekhez minden ágazatnak teljesítménye ará-
nyában kell(ene) hozzájárulnia, és nélkülük a gépjár-
mû-közlekedés sem lenne fenntartható.

Külön fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a táb-
lázatban szereplõ értékek korántsem tartalmazzák a köz-
lekedés által okozott összes kár költségeit. Nem szere-
pelnek bennük többek között az üvegház-hatású gázok
kibocsátása miatti éghajlatváltozás következtében fel-
lépõ károk, vagy azok a veszteségek, amelyek a terület-
foglalás miatt keletkeznek, és amelyeket szintén nem a
közlekedés használói fizetnek meg. Nincsenek bennük
a biodiverzitás csökkenése miatti károk sem. Továbbá
ide kell számolni azokat a károkat, amelyek közvetet-
ten kapcsolódnak a közlekedéshez, ugyanis olyan tevé-
kenységek következtében jönnek létre, amelyek nélkül
a gépjármû-közlekedés nem létezhetne (pl. útépítés,
autógyártás, kõolaj-kutatás és -kitermelés stb.). Ez utób-
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bira tanulságos példa a spanyol partoknál nemrég zá-
tonyra futott „Prestige” tankhajó esete. Az osztrák kör-
nyezetvédelmi minisztérium adatai szerint ezek a tevé-
kenységek 0,7-szer annyi energiát használnak fel, mint
maga a közlekedés. Ha feltételezzük, hogy a környezeti
károk arányosak az energiafelhasználással, akkor a köz-
lekedés környezeti káraira kapott értéket meg kell szo-
rozni 1,7-del.

Vannak olyan számítások is, amelyek a környezeti ká-
rokat a fentieknél kisebb összegben határozzák meg, azon-
ban még ezek a becslések is azt mutatják, hogy a közleke-
dés által okozott környezeti és egyéb károk jóval megha-
ladják a motorizációból származó állami bevételeket.

A Közlekedéstudományi Intézet tanulmánya szerint
a közúti gépjármûbalesetek következtében 1994-ben
55,2 milliárd Ft nemzetgazdasági veszteség keletkezett.
2002. évi áron ez 165 milliárd Ft veszteséget jelent.

Nem fogadható el az az ellenvetés, hogy azért nem
szabad (vagy lehet) például az üzemanyagok adóját (és
így az árát) tovább emelni, mert a hazai bérek messze
elmaradnak a nyugat-európaiaktól. Egyrészt ezzel azt
ismernénk el, hogy a mi életünk és egészségünk jóval
kevesebbet ér, mint az EU-országok állampolgáraié.
Másrészt az üzemanyagok adóját többek között éppen
azért kell növelni, hogy az egyéb adó-jellegû terheket
csökkentsük, és így lehetõséget adjunk a bérek emelé-
sére, azaz a fizetõképesség megõrzésére, sõt javítására.
Az üzemanyagadókból keletkezõ többletbevételt ennek
megfelelõen teljes egészében a társadalombiztosítási ki-
adások fedezésére kell fordítani.

Az üzemanyagárak emelésének inflációgerjesztõ
hatása csak átmeneti és rendkívül mérsékelt, a ked-
vezõ hatások már fél év elteltével is semlegesíthetik azt.
Egyébként egy átlagos hazai termék árában az üzem-
anyag-költség mindössze 3%, így az általános árszint-
emelkedés nem lenne számottevõ. (Még a budapesti
taxik díjában is csupán kb. 8%-ot tesz ki az üzemanyag-
költség. Tehát egy 50%-os áremelés is csak kb. 6%-os
tarifaemelést indokolna, de a közúti forgalom általános
mérséklõdése ezt több mint ellensúlyozná: egyrészt a
folyamatos haladás miatt csökkenne a taxik üzemanyag-
fogyasztása, másrészt többen utaznának taxival.) Az
üzemanyagárak növelésének inflációs hatását úgy is ki
lehet védeni, hogy a közúti szállításról vasútira tereljük
a forgalmat, mert ez utóbbinak az – importtól függõ –
üzemanyagköltsége ugyanarra a teljesítményre vetítve
csak egy harmincada a közúti szállításénak.

A jövedéki adók emelése következtében csökkenne
az üzemanyag-fogyasztás, ami hozzájárulna a környezet
védelméhez, a balesetek számának mérsékléséhez, a tö-
megközlekedés és a vasút helyzetének jobbításához, és
a külkereskedelmi egyensúly javításához is.

A közúti teherfuvarozás iskolapéldája annak, hogy
hova vezet egy ágazat túlzott dédelgetése. A lobbyérde-

kek érvényesülése következtében a fuvarozók elkényel-
mesednek, nem fejlõdnek ki az integrált logisztikai rend-
szerek és a gazdaság szállításigényessége sem javul.

Az alábbi okok miatt nem tartjuk elfogadhatónak a
közúti teherfuvarozóknak azt az érvelését, hogy a ma-
gyar fuvarozók „túladóztatottak”:
• A magyar fuvarpiacon túlkínálat van, miközben a

hazai gazdaság fajlagos szállításigényessége magasabb,
mint az Európai Unió átlaga. Az egységnyi GDP-re
jutó áruszállítási teljesítmény Magyarországon 1998-
ban valutaárfolyamon számolva 1,352, vásárlóerõ-
paritáson pedig 0,598 árutonna-km/euró volt, míg
az Európai Unióban ugyanez 0,455. Az adatok azt
mutatják, hogy 1991 óta Magyarországon jelentõs ja-
vulás történt a fajlagos szállítási teljesítmény tekin-
tetében, azonban még így is elmaradunk az EU-tól.
Tehát a magyar gazdaság korszerûsítése szempontjá-
ból fontos a szállításigényesség csökkentése.

• Magyarországon jóval magasabb a fekete- és szürke-
gazdaság aránya, mint az EU-ban, és a közúti szállí-
tásra ez különösen jellemzõ. A feketegazdaság fajla-
gos szállításigényessége rendkívül magas, mivel rész-
ben ezzel tüntetik el a nyomokat. A Központi Sta-
tisztikai Hivatal felmérései szerint a háztartások ál-
tal igénybe vett teherszállítás értékének 53 százalé-
ka számla nélkül történik (Rejtett gazdaság Magya-
rországon, KSH, 1998).

• Az Európai Unió fentebb említett zöld könyve és az
Európai Közlekedési Miniszterek Konferenciájának
(ECMT) nemrég megjelent, Hatékony közlekedést Eu-
rópának – A külsõ költségek érvényesítésének módjai
címû tanulmánya egyaránt kimutatja, hogy a közúti
teherfuvarozók nem fizetik meg mindazon költségek-
nek a tetemes részét, amelyeket okoznak. Ezek a do-
kumentumok azt is rögzítik, hogy ezt a helyzetet meg
kell változtatni: a közlekedés résztvevõinek meg kell
fizetniük tevékenységük valós költségeit (ez alól ki-
vétel lehet a közszolgáltatásnak minõsülõ tömegköz-
lekedés). Az ezzel ellentétes gyakorlat torzítja a pia-
ci viszonyokat, egyes résztvevõket igazságtalanul
hátrányos helyzetbe hoz, másokat pedig érdemtele-
nül elõnyhöz juttat. Amennyiben az árak nem tük-
rözik a valódi költségeket, a gazdaság hatékonysága
alacsonyabb lesz annál, mint ami egyébként lehetsé-
ges volna. (Az elmúlt évtizedek tapasztalatai ben-
nünket különösen megtaníthattak arra, hová vezet,
ha az árak elszakadnak a valóságtól.)

• A környezetkímélõbb áruszállítási módok (vasúti, fo-
lyami) visszaszorulása következtében a szállításból
származó fajlagos környezeti terhelés nõtt, vagyis a
külsõ költségek egyre nagyobbak lettek.

• Az üzemanyagok (csakúgy, mint az egyéb energia-
hordozók számottevõ részének) árát nagyobb rész-
ben a drága – és tovább dráguló –, továbbá növekvõ
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mennyiségû és arányú import (a hazai CH-vagyon
fogyása következtében) határozza meg. A hazai mun-
kaerõ ára viszont attól függ, hogy ez a munkaerõ
milyen teljesítményre képes a hazai és külsõ piaco-
kon, tehát ez utóbbi terheit kell csökkenteni.
Cáfolnunk kell azt az ellenérvet, hogy az általunk

javasolt adóemelések „ellehetetlenítenék a közlekedést”
és így súlyos károkat okoznának a gazdaságnak. A gép-
jármûvek száma az elmúlt évtizedekben rohamosan
emelkedett. Ez a folyamat az utóbbi idõben még jobban
felgyorsult: a személygépkocsi-import 2001-ben 31%-kal
nõtt az elõzõ évhez viszonyítva, és elérte a 155 ezret,
amelyet még az itthoni piacra importból összeszerelt 32
ezer Suzuki tovább növelt. A személygépkocsik import-
ja – ezen belül különösen a használt gépkocsiké – 2002-
ben további ugrásszerû növekedést mutatott, amelyet
nagymértékben a forintfelértékelõdés és a liberális sza-
bályozás okozott. Ugyanakkor az elmúlt évek tapaszta-
latai szerint – amit külföldi elemzések is megerõsítenek
– a gépjármûvek számának gyors gyarapodása nem fel-
tétlenül járul hozzá a gazdaság teljesítményének javítá-
sához. Éppen ellenkezõleg, a gépjármû-közlekedés arány-
talan növekedése forrásokat von el olyan területekrõl,

amelyek hatékonyabban járulhatnának hozzá a gazda-
ság fejlõdéséhez. A magyarországi bruttó hazai termék
és a személygépkocsi-állomány alakulásának összeveté-
se (II.3. ábra) is arra utal, hogy nem a gépkocsik számá-
tól függ az ország fejlõdése.

Úgy véljük, hogy éppen a gépjármû-közlekedés adói-
nak változatlanul hagyása lehetetlenítené el a közleke-
dést. Egyrészt a közlekedés miatt keletkezõ környezeti és
egészségi problémák olyan mértéket érhetnek el (illetve
részben már értek is  el), ami alapvetõen veszélyezteti nem-
csak a gazdaság fejlõdését, hanem a társadalom mûködé-
sét is. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forgalom
növekedésével a károk hatványozottan (exponenciálisan)
növekedhetnek. Másrészt a meglévõ infrastruktúra is egy-
re kevésbé alkalmas a gépjármû-forgalom lebonyolításá-
ra, és ezen gazdasági (az ország teherbíró képessége) és
fizikai (településeink nincsenek gumiból) okok miatt alap-
vetõen nem is lehet változtatni.

További érv a gépjármûveket terhelõ adók növelése
(vagy legalább a mindenkori infláció mértékéhez törté-
nõ igazítása) mellett az, hogy így nagyobb lehetõség adó-
dik az élõmunkát terhelõ adók csökkentésére, ami a Kor-
mánynak is kinyilvánított célja.

II.3. ábra: A bruttó hazai termék és a személygépkocsi-állomány alakulása
Magyarországon 1975 és 2000 között (1975=100)

Forrás: KSH Évkönyvek
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sézevengeM
séisélemreT

géstlökisázamlagrof
jíd-ZSKKK palatÚ

isátzsaygoF
).1óda

-tezeynröK
jídimledév

ikédevöJ
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nesezssÖ

)rátúk(

zsulprepuzS-nizneb)somlógi-8991(sa-89

.1.I.1991 06,22 02,3 04,12 06,42 08,11 00,95

.1.I.2991 09,81 02,5 03,62 05,13 06,21 00,36

.1.I.3991 09,91 00,6 08,23 05,0 03,93 08,41 00,47

.1.I.4991 07,81 00,6 09,63 08,0 07,34 06,51 00,87

.1.I.5991 48,42 49,0 05,9 06,14 02,1 03,25 25,91 06,79

.1.I.6991 55,43 72,1 01,21 06,74 00,2 07,16 83,42 09,121

.1.I.7991 85,34 28,1 04,51 00,45 00,2 04,17 02,92 00,641

.1.I.8991 40,74 85,2 78,12 47,85 94,2 01,38 81,33 09,561

.1.I.9991 98,74 35,3 16,2 09,68 85,43 09,271

*.13.IIX.9991 92,28 35,3 09,68 81,34 09,512

*.1.I.0002 93,28 37,3 00,39 87,44 09,322

*.13.IIX.0002 93,68 37,3 00,39 87,54 09,822

*.1.I.1002 93,68 37,3 00,39 87,54 09,822

*.13.IIX.1002 99,36 37,3 00,39 81,04 09,002

.1.I.2002 06,36 21,4 00,39 81,04 09,002

*.1.IIV.2002 09,28 21,4 05,201 83,74 09,632

.13.IIX.2002 89,48 21,4 05,201 09,74 05,932

.1.I.3002 83,78 21,4 05,201 05,84 05,242

.7.V.3002 85,87 21,4 05,201 03,64 05,132

tnopõdI

niznebsa-89
setnemmolólõt-9991

niznebsö-59
setnemmoló

*jalozáG
gaynamezü

iótzsaygoF
sázotlávrá

l/tF % l/tF % l/tF % %

.1.I.1991 04,12 06,81 07,9

.1.I.2991 03,62 04,12 04,11

.1.I.3991 08,23 0,001 08,72 0,001 04,22 0,001 0,001

.1.I.4991 09,63 5,211 00,82 7,001 00,32 7,201 8,811

.1.I.5991 06,14 8,621 03,53 0,721 02,03 8,431 3,251

.1.I.6991 06,74 1,541 03,14 6,841 07,43 9,451 2,881

.1.I.7991 00,45 6,461 03,84 7,371 00,04 6,871 7,222

**.1.I.8991 47,85 1,971 24,45 8,591 87,74 3,312 8,252

.1.I.9991 24,16 3,781 24,16 9,022 52,35 7,732 0,872

.1.I.0002 37,56 4,002 37,56 4,632 49,65 2,452 3,503

.1.I.1002 37,56 4,002 37,56 4,632 49,65 2,452 8,133

.1.I.2002 37,56 4,002 37,56 4,632 49,65 2,452 8,153

.1.IIV.2002 54,27 9,022 54,27 6,062 67,26 2,082 8,153

II.3.1.a. táblázat: A központi költségvetésnek jutó fogyasztási (jövedéki) adó és a fogyasztói árváltozás

* A gázolajnál a fogyasztási adó és az áfa közötti konstrukcióváltozást összehasonlítható sorrá alakítottuk!
** 1998-tól a jövedéki adónak csak a központi költségvetésnek jutó része szerepel, vagyis a jövedéki adóból számításainkban továbbra is
26,32%-ot az útalapra és, 3%-ot a környezetvédelmi alapra vetítettünk. A gázolajnál az útalap 26% volt.
Forrás: Fogyasztási, ill. jövedéki adóról szóló törvények

II.3.1.b. táblázat: Üzemanyagok árszerkezete (Ft/liter)
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Forrás: MOL Rt.
1.) 1998-tól a jövedéki adóba bekerültek az útalap és a környezetvédelmi díj befizetései is (éves átlag).
2.) 1993-tól az ÁFA elkülönült, addig a fogyasztási adóban volt. Csak gázolajnál: ÁFA visszaigényelhetõ.
*Adatok felvétele: 1999. XII. 30-án, 2000. I. 1-jén, XII. 31-én és 2001. I. 1-jén a Mol Rt.-nél lévõ benzinkútak tény árai alapján
A 2001. évi jövedéki adó (98,6 és 85,0 Ft/l) csak a 25 USD/hordó ár után lépett volna hatályba.
A 2001. évi LXXIV tv. szerint csak 2002. júl.1-jétõl lépett hatályba a jövedéki adó valorizált emelése.
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.1.I.1991 08,32 02,3 06,81 08,12 04,11 00,75

.1.I.2991 02,22 02,5 04,12 06,62 02,21 00,16

.1.I.3991 05,22 00,6 08,72 05,0 03,43 02,41 00,17

.1.I.4991 02,52 00,6 00,82 08,0 08,43 00,51 00,57

.1.I.5991 49,72 49,0 05,9 03,53 02,1 00,64 27,81 06,39

.1.I.6991 52,53 72,1 01,21 03,14 00,2 04,55 89,22 09,411

.1.I.7991 86,34 28,1 04,51 03,84 00,2 07,56 08,72 00,931

.1.I.8991 24,64 85,2 72,02 24,45 13,2 00,77 05,13 05,751

.1.I.9991 90,93 35,3 16,2 09,68 83,23 09,161

*13.IIX.9991 90,57 35,3 09,68 83,14 09,602

*.1.I.0002 91,57 37,3 00,39 89,24 09,412

*.13.IIX.0002 91,97 37,3 00,39 89,34 09,912

*.1.I.1002 91,97 37,3 00,39 89,34 09,912

*.13.IIX.1002 99,36 37,3 00,39 81,04 09,002

*.1.I.2002 06,36 21,4 00,39 81,04 09,002

*.1.IIV.2002 07,57 21,4 05,201 85,54 09,722

.13.IIX.2002 87,77 21,4 05,201 01,64 05,032

.1.I.3002 81,08 21,4 05,201 07,64 05,332

.7.V.3002 85,07 21,4 05,201 03,44 05,122

jalozáG

.1.I.1991 04,41 07,0 07,9 04,01 02,6 00,13

.1.I.2991 04,81 02,2 04,11 06,31 00,8 00,04

.1.I.3991 01,91 00,6 04,22 05,0 09,82 00,21 00,06

.1.I.4991 02,22 00,6 00,32 08,0 08,92 00,31 00,56

.1.I.5991 16,22 79,0 05,9 02,03 02,1 09,04 21,61 06,08

.1.I.6991 14,13 13,1 01,21 07,43 00,2 08,84 83,02 09,101

.1.I.7991 49,34 68,1 04,51 00,04 00,2 04,75 08,52 00,921

.1.I.8991 37,74 76,2 97,71 87,74 30,2 06,76 05,92 05,741

.1.I.9991 76,93 56,3 52,2 00,57 85,92 09,741

*.13.IIX.9991 78,87 56,3 00,57 83,93 09,691

*.1.I.0002 70,97 58,3 02,08 87,04 09,302

*.13.IIX.0002 70,59 58,3 02,08 87,44 09,322

*.1.I.1002 70,59 58,3 02,08 87,44 09,322

*.13.IIX.1002 70,17 58,3 02,08 87,83 09,391

*.1.I.2002 17,07 12,4 02,08 87,83 09,391

*.1.IIV.2002 17,07 12,4 00,58 89,93 09,991

.13.IIX.2002 97,87 12,4 00,58 00,24 00,012

.1.I.3002 93,08 12,4 00,58 04,24 00,212

.7.V.3002 99,96 12,4 00,58 08,93 00,991
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3.1. A benzin jövedéki adójának
valorizálása

Magyarországon a benzin ára már megközelíti a mérv-
adó EU-országok szintjét. Feltételezhetõ, hogy 2003 fo-
lyamán a világpiaci szénhidrogén-árak alacsonyabb szin-
ten állandósulnak, ami bizonyos mértékû árcsökkenést
eredményez. Indokolt lenne a csökkenés mértékével nö-
velni (pontosabban fogalmazva: reálértéken tartani) a
jövedéki adót. Ezt az is indokolja, hogy a társadalombiz-

tosítási járulék egy részét ne a bérbõl finanszírozzák,
hanem az üzemanyagok jövedéki adójának és az ehhez
kapcsolódó áfának a növekedésébõl fedezzék, mivel az
egészségkárosodások jelentõs része az üzemanyagok hasz-
nálatának következménye.

Az üzemanyagok jövedéki adója 1998 és 2003 kö-
zött reálértéken különösen nagy mértékben csökkent.
Amint a II.3.1.a. és a II.3.1.b. táblázatokból, valamint a
II.3.1.a. ábrából látható, eddig minden kormány olyan
gyakorlatot folytatott, hogy a fogyasztási (jövedéki) adó-
nak – és ezzel párhuzamosan a benzin árának – az emel-
kedése folyamatosan elmaradt az általános infláció mér-
tékétõl. Ez tulajdonképpen rendszeres kedvezmény nyúj-
tását jelentette egy súlyosan környezetszennyezõ fogyasz-
tás részére. Ez a politika hátrányosan hatott a külkeres-
kedelmi mérlegünkre, megnehezítette a nemzetgazda-
ság szerkezetének korszerûsítését, és hozzájárult a tár-
sadalomnak rendkívül nagy károkat okozó megszorító
intézkedések bevezetéséhez.

Az összehasonlíthatóság céljából ezt 1997. évi szer-
kezetben dolgoztuk fel. (Az Útalap-hozzájárulást és a
környezetvédelmi termékdíjat az adóba nem számítot-
tuk be, mivel ezek korábban nem voltak a fogyasztási
adó részei, hanem címzett felhasználásra kerültek, va-
gyis ellentételezték az üzemanyagok felhasználásával
kapcsolatos költségek egy részét, pl. az útépítést és kar-
bantartást, valaminta  környezeti károk töredékét.) Az
üzemanyagok árainak és összes tényezõinek, valamint
arányainak alakulását 1991 és 2003 között a II.3.1.a., és
a II.3.1.b. táblázatok mutatják be. Ezek adatai szerint a
fogyasztói árindex messze meghaladta a benzinek fo-
gyasztási (jövedéki) adója növekedési ütemét. Ebbõl egy-
értelmûen megállapítható, hogy a környezetet károsító
ezen termék ára eddig is mérséklõdött a költségvetési
elvonás reálértékû csökkenése miatt.

A kõolaj és a hozzá kapcsolódó egyéb szénhidrogé-
nek 2000. évi kiemelkedõen magas világpiaci ára
(II.3.1.b. ábra) csak átmeneti jelenség volt: 2001-ben
már jelentõs ármérséklõdés következett be, ami 2002-
ben is megmaradt, és csak az év végén jelentkezett egy
újabb – a venezuelai és iraki válsággal kapcsolatos –,
feltehetõen rövid ideig tartó emelkedés.

A „feltehetõen rövid ideig tartó” kijelentés természe-
tesen csak néhány éves távra érvényes. Az elkövetkezõ
évtizedekben a környezetszennyezés növekedésével és a
készletek fogyásával párhuzamosan jelentõs árnövekedés-
re lehet számítani. Számos szakértõ 2010 körül jelöli meg
a világ kõolajtermelésének csúcspontját, azaz ettõl az idõ-
ponttól kezdve a kitermelés nem tart lépést az új készle-
tek feltárásával. További probléma, hogy az újonnan fel-
tárt készletek kitermelésének költsége rohamosan növek-
szik, amit az is tetéz, hogy számos térségben (pl. Kína) a
szénhidrogének iránti igény robbanásszerû növekedése
várható. Ez felborítja a jelenlegi piaci árakat.

II.3.1.a. ábra: A 95-ös ólmozatlan benzin ára
és a fogyasztói árindex alakulása Magyarországon

1991=100

Forrás: KSH, MOL Rt.

II.3.1.b. ábra: A kõolaj világpiaci árának alakulása
1972 és 2000 között (USD/hordó)

Forrás: International Energy Agency, OECD
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Mérvadó körök szerint a nyersolaj éves átlagára 25
USD/hordó körül alakul 2003-ban. A magyar beszerzé-
si ára 2001-ben 22 USD/hordó 2002 elsõ 9 hónapjában
pedig 21,6 USD/hordó volt.

Érdemes kiemelni, hogy az elmúlt 15 évben a kõolaj
ára viszonylag alacsony szinten állandósult, különösen
ha a dollár reálértékén számoljuk (pontozott vonal az
ábrán). Ezért javasoltuk korábban az üzemanyagok fo-
gyasztási adójának emelését.

A jövedéki adóknak az inflációnál mérsékeltebb eme-
lése – véleményünk szerint – az alkotmányba és más
jogszabályokba ütközik, mert az az egészségkárosító és
környezetszennyezõ tevékenységeket segíti elõ. Ennek
következtében egy ilyen intézkedés tartalmában nem fe-
lel meg az EU alapelveinek sem.

A Pénzügyminisztérium 2001-ben 6%-kal, 2002-ben
pedig 4%-kal tervezte emelni a benzin jövedéki adóját.
Az infláció 2001-ben a tervezettnél magasabb, 9,2 % volt,
2002-ben pedig 5,5%-os fogyasztói áremelkedés várható.
Összevonva a jövedéki adó 2001. és 2002. évi tervezett
emelésének szintjét, ez két évre összesen kb. 10%-os nö-
vekedést jelentett volna, miközben az infláció ezen idõ-
szak alatt 16%-kal nõtt. A jövedéki adó valorizációjának
elmaradása következtében az üzemanyagok relatív fo-
gyasztói ára kb. 6%-kal csökkent volna. Azonban a ka-
mionos érdekcsoportok alkotmányellenes és számos tör-
vényt súlyosan sértõ fenyegetésének hatására a Kormány
2001-ben a törvény eredeti elõírásai ellenére sem emelte
a jövedéki adót, sõt a 2002. január 1-jei, szintén törvény-
ben elõírt emelést is elhalasztotta 2002. július 1-jére. A
fenyegetés miatt a jövedékiadó-emelés elmaradásának
szintje 2002. július 1-jéig kb. 16%-ot tett ki, ami valóban
csak valorizációt jelentett volna. Ez egyebek mellett azt
jelenti, hogy az adóbevétel elmaradása következtében pl.
az egészségügyre kevesebb pénz jutott, holott éppen a
motorizáció egyre gyorsuló, minden korlát nélküli elter-
jedése az egészségkárosodás egyik fõ okozója. Számítása-
ink szerint a jövedéki adó valorizációjának a fenyegetés
miatti elmaradása következtében a kiesett jövedékiadó-
bevételek összege 2001-ben közel 37 milliárd forintot,
2002-ben pedig (az elmaradt mértéket is figyelembe
véve) mintegy 63 milliárd forintot tett ki. Tehát összes-
ségében az így kiesett jövedéki bevétel kamatok nélkül
számolva durván 100 milliárd forintot tesz ki. A jöve-
déki adót 2003. január 1-jétõl sem emelték, tehát reál-
értékben tovább nõtt a rejtett támogatás összege (ld. a
II.3.2. táblázatot!). Ebbõl az összegbõl az egészségügy
problémáinak jelentõs részét megoldhatták volna, és
ezzel sok ember életét hosszabbíthatták volna meg, il-
letve tehették volna jobbá.

A kamionos érdekcsoportok zsarolása következté-
ben módosított adótörvény ellen a Levegõ Munkacso-
port az Alkotmánybírósághoz fordult. Fontos megje-
gyezni, hogy a 2001. szeptember 11-i események után

a szûk kamionos lobby ilyen jellegû zsaroló akciója már
a terrorizmus egyik fajtájának minõsíthetõ. (A benyúj-
tott alkotmánybírósági beadványt lásd az 5. melléklet-
ben!) Véleményünk szerint az elkövetkezõ években a
benzin jövedéki adóját úgy kellene emelni, hogy a ma-
gyarországi ár a mindenkori – hivatalos árfolyamon szá-
mított – osztrák árhoz igazodjon. Ezzel alkalmazkod-
hatunk az EU e téren folytatott politikájához, valamint
hozzájárulhatunk az ECMT keretében vállalt kötele-
zettségeink teljesítéséhez is (lásd a II.3.1.c. ábrát!).

A forint-felértékelés, valamint a dollár gyengülése
miatt (a szénhidrogének beszerzése döntõen USD de-
vizában történik) a hazai üzemanyagár gyakorlatilag
elérte az ausztriai szintet, ezért emelését a jelenlegi kö-
rülmények között nem javasolhatjuk. Ezért egyéb mó-
don kell az olcsóbbá vált közúti közlekedés külsõ költ-
ségeit beépíteni az árakba. Ez utóbbi tehát most külö-
nösen idõszerûvé vált.

3.2. A gázolaj jövedéki adójának
emelése

A gázolaj jövedéki adójának elvben ugyanolyan mér-
tékûnek kell lennie, mint a benzinének. Semmiféle éssze-
rû indoklást nem lehet ugyanis találni arra, hogy a gáz-
olaj jövedéki adóját a benzinénél alacsonyabb szinten
állapítsák meg. A józan érvek inkább ennek ellenkezõ-
jét indokolják.

A gázolaj árának alakulását a II.3.2.a. ábrán mutat-
juk be.

A gázolaj kedvezményezettségek megszüntetésének
egyik legfontosabb indoka, hogy a legújabb kutatások
szerint a dízelmotorok kipufogógáza általában jóval ve-
szélyesebb a környezetre és az egészségre, mint a ben-
zinmotoroké. (Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete
azért nem ad meg levegõminõségi határértékeket a dí-
zel-kipufogógázokra, mert álláspontja szerint ezeknek
nincs olyan alacsony koncentrációja, amely biztosan nem
károsítja az egészséget.) További indok, hogy a gázola-
jat általában tehergépkocsik és egyéb olyan haszongép-
jármûvek használják, amelyek az utakat sokkal erõseb-
ben rongálják, mint a személygépkocsik. Tehát jelenleg
óriási keresztfinanszírozás történik a benzinüzemû jár-
mûvek üzemeltetõinek rovására. Ez a versenyt is torzít-
ja, és fokozza a környezet terhelését.

A gázolaj használata kedvezményben részesül azál-
tal is, hogy általános forgalmi adóját a fuvarozók vissza-
igényelhetik. Az áfa-visszaigénylési lehetõség azonban
a termeléshez, szolgáltatáshoz vásárolt minden termék
esetében fennáll, és ez felel meg az EU gyakorlatának
is, ezért eltörlését nem javasolhatjuk, a tényre azon-
ban fel kell hívnunk a figyelmet. Az azonban már vi-

kolts-2.p65 2003.10.07., 13:41104



Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei 105

Az 1998-tól bevezetett jövedéki adó tartalmazta az
Útalap-hozzájárulást és a környezetvédelmi termékdí-
jat. Ez a két tétel százalékos mértékben került annak
idején megállapításra. Ennek értelmében az Útalap-hoz-
zájárulás mértékét 1998 után az üzemanyagok után be-
fizetett jövedéki adó 26,32 százalékának vettük. A kör-
nyezetvédelmi termékdíj a mindenkori jövedéki adó 3%-
a. Így tehát az Útalap-hozzájárulás és a környezetvédel-
mi termékdíj abszolút értéke az üzemanyag fajtájától is
függött. Bár az Útalap azóta megszûnt, mindez szintén
azt bizonyítja, hogy a benzin és a gázolaj eltérõ adómér-
téke ellentmond az arányos teherviselés elvének.

Fontos megjegyezni, hogy a gázolaj jövedéki adójá-
nak emelése a mezõgazdasági tevékenységeket nem
érinti, hiszen ebben a körben ezt az adót teljes mérték-
ben visszatérítik.

Tudjuk, hogy a gázolaj és a benzin jövedéki adójá-
nak egységesítése jelenleg Magyarországon nem való-
sítható meg a várható politikai és gazdasági következ-
mények miatt, valamint azért, mert a jelenlegi gázolajár
már meghaladja az ausztriai szintet (bár nálunk a vissza-
igényelhetõ áfa mértéke nagyobb, mint Ausztriában).
A két üzemanyagfajta adójának késõbbi egységesítését
azonban azzal is elõ kell segíteni, hogy a gázolaj jövedé-
ki adóját ugyanolyan százalékos mértékben emeljük,
mint a benzinét.

A fenti indokok alapján javasoltuk, hogy a gázolaj
jövedéki adóját 2002. július 1-jétõl a benzin jövedéki
adójával azonos mértékben, azaz 16 százalékkal emel-
jék. Ez 2002-ben (csak féléves hatást véve figyelembe)

szonylagos kedvezményt jelent, hogy Magyarországon
az üzemanyagok áfája magasabb, mint általában az EU-
országokban (Ausztriában például 20%), és így nagyobb
a visszaigényelhetõ rész. Nem a 25%-os magyarországi
áfa-szint csökkentését javasoljuk, csupán még egy ér-
vet említettünk a gázolaj jövedéki adójának emelése
mellett.

II.3.2.a. ábra: A gázolaj árának alakulása
1990=100

Forrás: MOL Rt., KSH

Forrás: MOL Rt.

II.3.1.c. ábra: Az ESZ motorbenzin árszerkezete néhány európai országban
2002. július (Ft/l)
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a költségvetés részére 13 milliárd Ft többletbevételt je-
lenthetett volna az elõirányzathoz képest (lásd a II.3.2.b.
ábrát!).

A fentiekben leírt tények ellenére, a Kormány ja-
vaslatára a gázolaj jövedéki adóját a 2002. július 1-ig
hatályos törvénnyel szemben mégis az alacsonyabb mér-
tékben, csupán 85,00 Ft/l-ben véglegesítették. Eredeti-
leg a jelenlegi 80,20 Ft/l-rõl 88,40 Ft/l-re emelték volna
az adót. A döntés a közúti fuvarozók nyomására alakult
ilyen módon.

Különösen feltûnõ, hogy az utóbbi években, ami-
kor az EU-hoz való igazodás nagyobb szerepet kapott,
nálunk az üzemanyagok jövedéki adójának reálértéke

nizneB jalozáG iótzsaygoF
)%(rá

jalozág/nizneB
aynárará

retil/tF rálánimon ráláer retil/tF rálánimon ráláer

.1.I.8991 01,38 00,001 00,1 06,76 00,001 00,1 0,001 922,1

.1.I.9991 09,68 75,401 7059,0 00,57 59,011 6800,1 0,011 951,1

.1.I.0002 00,39 19.111 6629,0 02,08 46,811 3289,0 8,901 061,1

.1.I.1002 00,39 19,111 5848,0 02,08 46,811 5998,0 2,901 061,1

.1.I.2002 00,39 02,08 0,601 061,1

.1.IIV.2002 05,201 00,58 602,1

galtáivé.2002 57,79 36,711 4148,0 06,28 91,221 0478,0 0,601

8991/2002 %36,711 %41,48 %91,221 %04,78 18,931

II.3.2. táblázat: Az üzemanyagok jövedéki adójának alakulása

1998. I. 1.=100
Forrás: MOL Rt., KSH, jövedéki adó törvények

nagymértékû csökkenést mutat. (Lásd a II.3.2. táblá-
zatot!)

A környezetet szennyezõ tevékenységek adókedvez-
ményekkel történõ egyre növekvõ támogatását jól pél-
dázza a II.3.2. táblázat. 2003-ra az üzemanyagok jövedé-
ki adójából származó bevétel a költségvetési törvény elõ-
irányzata szerint 384 milliárd Ft lesz, amibõl könnyen
levezethetõ, hogy a jövedéki adó reálérték-vesztesége
közel 50 milliárd Ft-os pótlólagos (szerkezetet rontó)
támogatást jelent a környezetet súlyosan terhelõ köz-
lekedési tevékenységek számára. Amennyiben 2003-ban
nem nõ további 5%-kal (az infláció mértékének megfe-
lelõen) a jövedéki adó szintje, akkor ezen támogatás

II.3.2.b. ábra: A dízel gázolaj árszerkezete néhány európai országban
2002. július (Ft/l)

Forrás: MOL Rt.
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lamháztartás. (A számítást a 2000. évi határátlépések
száma alapján, a forint-értéket pedig a 2001. május 17-
i egyidejû – vagyis összehasonlítható – árak alapján ha-
tároztuk meg. A személygépkocsiknál alkalmanként
csak 70 liter, a tehergépkocsik és autóbuszok esetében
pedig 600 liter üzemanyaggal számoltunk.)

A modellszámítást 2001. évi VPOP forgalmi adatok-
kal megismételtük és hasonló értékeket kaptunk. Közel
1,4 milliárd liter üzemanyagot hoztak be, a központi költ-
ségvetés kiesett jövedelme 187 milliárd forintot tett ki,
a fekete jövedelem pedig 84 milliárd forintra rúgott. Két
tényeztõ változása érdemel figyelmet:

Romániában emelték az üzemanyagok árát, ezért ki-
sebb lett a fekete jövedelem, Jugoszlávia felé megszûnt
az embargó, ezért az addigi üzemanyag-kivitelt pedig a
behozatal váltotta fel.

A II.3.3. táblázatokban nemcsak a kifejezetten üzem-
anyag-turizmus céljából bejövõ gépjármûveket vettük
számításba, hanem az összes belépõ jármûvet. Bár arra
vonatkozóan nincs adatunk, hogy az elõbbiek milyen
arányt képviselnek az összes belépõ jármûvön belül, de
a vámszervektõl kapott tájékoztatás alapján (amelyet a
KSH adataival hasonlítottunk össze) kijelenthetjük,
hogy számuk jelentõs. Másrészt az egyéb céllal belépõ
jármûvek is még a határon túl feltöltik üzemanyaggal a
tankjukat, ami szintén jelentõs bevételkiesést eredmé-
nyez az állami költségvetés részére. A károkat növeli az
e tevékenységbõl eredõ többlet környezetszennyezés is.
Ez egyebek mellett abból is adódik, hogy egyes környe-
zõ országokban az üzemanyagok minõsége rosszabb, mint
a Magyarországon forgalmazottaké. A szabványon kí-
vüli üzemanyagokra viszont magasabb adótétel érvényes,
ezért magasabb jövedéki adóval kellene terhelni ezeket.

A behozott üzemanyag mennyiségét valószínûleg je-
lentõsen alábecsültük, hiszen személygépkocsikra átlago-
san 70 literrel, tehergépkocsikra pedig 600 literrel szá-
moltunk. Szintén a vámszervektõl szerzett értesüléseink
szerint a keleti határszakaszon nem ritkák a 100 literes
gyárilag beépített tankkal rendelkezõ Mercedes személy-
autók, sõt az utóbbi idõben egyre gyakrabban fordulnak
elõ terepjáró „személyautók” 400 literes beépített tank-
kal. A kamionok és buszok pedig gyakran a 200 liternél
jóval nagyobb gyárilag beépített üzemanyag-tartállyal ren-
delkeznek, elõfordul 1000 literes ûrtartalmú is.

Olyan esetrõl is hallottunk, hogy egy autóbuszba a gyá-
rin kívül még külön „titkos” 1000 literes tartályt is beépí-
tettek, és az így lépte át a határt. A jövedéki és a vámtör-
vény megsértésén túlmenõen az ilyen tevékenységek az
utasok, illetve a közlekedõk biztonságát is súlyosan ve-
szélyeztetik, ezért az eddiginél sokkal szigorúbb ellenõr-
zést és kivetett büntetéseket (ami magában foglalhatná a
jármû azonnali elkobzását is) tartunk szükségesnek.

Az üzemanyag-turizmus, illetve -csempészet vissza-
szorítása érdekében javasoltuk, hogy – elsõ lépésként –

összege mintegy 67 milliárd Ft-ra emelkedik. Ez súlyos
probléma, ha azt vesszük figyelembe, hogy az egészség-
ügytõl ez az összeg hiányzik, miközben éppen az egész-
séget rontó környezetszennyezést támogatjuk, így a rontó
hatás kétszeres.

Mindezen nyomós okok ellenére sem tudjuk java-
solni, hogy 2004-ben emeljék az üzemanyagok jövedéki
adóját. Ebben ugyanis lehetõleg követnünk kell a szom-
szédos EU-tagországok (elsõsorban Ausztria) gyakorla-
tát. Az üzemanyagok adóinak bárminemû csökkenté-
sét azonban továbbra is határozottan ellenezzük.

3.3. Jövedéki adó és áfa kivetése
a gépjármûvekben behozott
üzemanyagokra

Amint a II.3.3. táblázatokból látható, a velünk szom-
szédos országokban – Ausztriát kivéve – az üzemanyag-
ok ára alacsonyabb, mint Magyarországon. Különösen
nagy ez az eltérés Ukrajna és Románia esetében. Erre a
különbségre alapozva, óriási méreteket öltött az üzem-
anyag-turizmus, illetve -csempészet. Ezt támasztja alá
a vámszervektõl kapott tájékoztatás, valamint a sajtó-
ban a témával kapcsolatban rendszeresen megjelenõ
híradások, bár a pontos mértéküket nem lehet megál-
lapítani. (Csempészetnek nevezzük, amikor törvény-
telenül hoznak be, vagy törvényesen hoznak be, de
törvénytelenül továbbértékesítenek üzemanyagot.
Üzemanyag-turizmusnak pedig azt nevezzük, amikor
az üzemanyagot törvényesen hozzák be és használják
fel saját célra, azonban a határátlépés elsõsorban vagy
nagyrészt az üzemanyag beszerzése céljából történik.)

Viszonylag pontosan meg lehet becsülni, hogy
mennyi üzemanyagot hoznak be a személyautók, te-
hergépkocsik és autóbuszok gyárilag beépített üzem-
anyag-tartályában. (Ennek nagyobbik része természe-
tesen nem üzemanyag-turizmus vagy -csempészet, ha-
nem a szokásos, egyébként is zajló forgalom keretében
történik, azonban nyilvánvaló kibúvást jelent az ará-
nyos közteherviselés alkotmányos kötelezettsége alól.)
Kimutattuk, hogy az ilyen jellegû üzemanyag-behoza-
tal miatt évente legalább 80 milliárd forint feke-
tén szerzett jövedelem keletkezik, miközben a ma-
gyar költségvetés 180 milliárd forint összegû be-
vételtõl esik el. (Ld. a II.3.3. táblázatokban!). A hiva-
talos statisztikán alapuló közelítõ jellegû modellszámí-
tásaink szerint a magyar állampolgárok évente mint-
egy 287 millió liter, a külföldiek pedig 792 millió liter
üzemanyagot hoznak be azokból az országokból, ahol
az olcsóbb, mint nálunk. Az elõbbin 40 milliárd, az
utóbbin pedig 106 milliárd forintot veszít a magyar ál-

kolts-2.p65 2003.10.07., 13:41107



108 Levegõ Munkacsoport, 2003

az üzemanyag-tartály ûrtartalmának megfelelõ mennyi-
ségû benzin, illetve gázolaj után minden olyan esetben
fizessék meg a jövedéki adót és az áfát, amikor a gépjár-
mû naponta egy alkalomnál többször lépi át a határt.
Örömmel fogadtuk, hogy 1999-ben a vámtörvény vég-
rehajtási utasítását a Kormány úgy módosította, hogy
ugyanazon személy naponta csak egy alkalommal hoz-
hat be üzemanyagot vámmentesen. Reméljük, hogy
ennek az elõírásnak érvényt is szereznek majd, és az
ehhez szükséges monitoring rendszer is mûködni fog,
azonban aggodalomra ad okot, hogy – a vámszervektõl
szerzett értesülések szerint – egyre gyakrabban fordul
elõ, hogy ugyanaz a gépjármû más-más vezetõvel na-
ponta többször lépi át a határt.

Sajnos az elmúlt idõszakban további kedvezõtlen fej-
lemények is történtek. A vámjogról, a vámeljárásról, va-

lamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 105.
§-a szerint eddig a gyárilag beépített üzemanyag-tartály-
ban is legfeljebb 200 liter üzemanyagot lehetett behozni
vámmentesen, azonban ezt sem lehetett elidegeníteni.
Sajnos ezt az elõírást korábban sem sikerült kellõ mér-
tékben betartatni. Egyrészt nem volt megfelelõ az ellen-
õrzés, másrészt a különféle kétoldalú közúti egyezmények
alapján egyre több ország fuvarozói kaptak felmentést a
200 literes korlátozás alól, így 2000-ben már elsõsorban
csak a magyar fuvarozókat érintette ez a rendelkezés. A
2000. évi XXXII. törvény azonban még ezt a korábban
meglévõ enyhe korlátozást is eltörölte. Ezáltal számítása-
ink szerint változatlan forgalom esetén további legalább
évi 9 milliárd forint bevételtõl esik el a magyar állam (ld.
a II.3.3. táblázatokat!). Azonban joggal feltételezhetõ, hogy
ezek után a magyar közúti fuvarozók is jobban beszállnak

zsakazsrátaH
ránizneB

)l/tF(

asérétlE
lótráraygam

)l/tF(

sezssÖ
sépéleb
)bdreze(

niznebttozoheB
**)retilóillim(

raygamtteseiK
*meledevöj
)tFóillim(

nárku-raygam 00,311 05,631 0841 811 68371

námor-raygam 01,541 04,401 9171 831 79102

távroh-raygam 04,352 09,3- 9901

névolzs-raygam 05,022 00,92 863 62 2873

kávolzs-raygam 02,612 03,33 3791 831 87202

válzsoguj-raygam 00,512 05,43 989 96 86101

kártzso-raygam 06,562 01,61- 0054

:nesezssÖ 92121 984 11817

II.3.3. táblázat: A gépjármûvek tankjában behozott üzemanyagok 2001-ben
a) autóbusz és tehergépkocsi (gázolaj)

Forrás: KSH, MOL Rt., adótörvények
Árak szintje 2001. május 17-én
* Kiesett jövedelem: Jövedéki adó, KKKSz-díj és áfa
** 70 literes üzemanyag-tartály esetén

b) személygépkocsi (benzin)

* Kiesett jövedelem: Jövedéki adó, KKKSz-díj és áfa
** 600 literes üzemanyag-tartály esetén

zsakazsrátaH
rá-jalozáG

)l/tF(

asérétlE
lótráraygam

)l/tF(

sezssÖ
sépéleb
)bdreze(

jalozágttozoheB
**)retilóillim(

raygamtteseiK
*meledevöj
)tFóillim(

nárku-raygam 00,501 00,801 96 24 7825

námor-raygam 04,521 06,78 434 162 73033

távroh-raygam 00,391 00,02 422 431 70071

névolzs-raygam 00,581 00,82 131 97 1799

kávolzs-raygam 03,191 07,12 615 013 07293

válzsoguj-raygam 00,031 00,38 931 48 59501

kártzso-raygam 00,512 00,2- 598 0

:nesezssÖ 9042 809 761511
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A II.3.3. táblázatokból az is látható, hogy amennyi-
ben a magyar és a külföldi tehergépjármûvek esetén át-
lagosan 600 literes üzemanyag-tartállyal számolunk,
akkor az államháztartás vesztesége csak a gázolajon
meghaladhatja a 115 milliárd Ft-ot. Az összes személy-
és tehergépkocsit számítva pedig 187 milliárd forint fe-
lett lehet a veszteség a benzin és gázolaj „kedvezményes”
behozatala következtében.

Az üzemanyag-csempészetet korlátozó elõírások fo-
kozatos fellazítása arra utal, hogy a szervezett bûnözés-
nek sikerült partnereket találnia az államigazgatásban.
Értesüléseink szerint a vámtörvény vonatkozó módosí-
tása során az illetékes középszintû – közúti és pénzügyi
– hivatalnokok a döntéshozókat nem tájékoztatták a
várható hatásokról, különös tekintettel a számszerû
mennyiségekre. Ez még inkább alátámasztja annak szük-
ségességét, hogy az államigazgatásból haladéktalanul
eltávolítsák mindazokat a személyeket, akik közremû-
ködtek ebben a szégyenletes folyamatban. Egyúttal cél-
szerûnek tartanánk nevük nyilvánosságra hozatalát is.

Az üzemanyagok nemzetközi csempészetét fel kell szá-
molni. Ennek a 2001. szeptember 11-ét követõen meg-
indult, a pénzmosás felszámolására irányuló folyama-
tok különös hangsúlyt adnak. Ezért meg kell vizsgálni
annak a lehetõségét, hogy minden olyan ország ese-
tében, ahol az üzemanyagok fogyasztói ára a magyar
szintnél több mint 5%-kal alacsonyabb, minden belé-
põ gépjármû tankjának teljes ûrtartalmára vonatko-
zóan akkora adót kelljen fizetni, amely megfelel az
adott szomszédos ország és Magyarország üzemanyag-
árai közötti különbségnek. (Meg kell vizsgálni, hogy
jogi szempontból ezt adóként, vámként, környezet-
védelmi díjként, vizsgálati költségként, vagy ezek kom-
binációjaként célszerû behajtani. A lényegen azonban
ez nem változtatna.) Megfontolandó az is, hogy csak
azon országokból bejövõ gépjármûvek esetén vessünk
ki minden esetben adót – környezetvédelmi díj címén
–, amelyekben az üzemanyag-szabványok nem felel-
nek meg a magyar szabványnak (azaz az üzemanyag
rosszabb minõségû lehet, mint amit Magyarországon
értékesítenek). Egy ilyen intézkedés Romániát, Uk-
rajnát és Szerbiát érintené, tehát azokat az országo-
kat, amelyekkel e tekintetben a legnagyobb a problé-
ma. A többi ország esetében pedig elegendõ lenne
visszaállítani a 200 literes korlátot. Ezen intézkedés
várhatóan az EU elismerését is elnyerné, mivel a gép-
jármûvek tankjában Keletrõl Nyugatra szállított üzem-
anyagok óriási terhet – többlet környezeti károkat,
állami bevételkiesést, növekvõ bûnözést – jelentenek
a közvetlenül érintett országok (elsõsorban Ausztria
és Németország) számára.
A fentieken túlmenõen javasoljuk, hogy a magyar kor-
mány ösztönözze az EU-országok érdekeit figyelembe

az „üzletbe”, és így a költségvetés vesztesége ennél is na-
gyobb lesz. Az ösztönzöttség ugyanis rendkívül erõs: pél-
dául egy 800 literes tartállyal az ukrán határon egy fordu-
lóval 120 ezer Ft-ot lehet keresni.

Az EU és hazánk között 2001-ben kötött Megálla-
podás szerint a közúti jármûvek tartályaiban lévõ üzem-
anyag bevitele a mindenkori másik Szerzõdõ Fél terü-
letére mentes a vám, valamint minden adó és díj alól.
Ez azt jelenti, hogy el kellett törölni még azokat az igen
enyhe (részben 2000-ben hozott) jogszabályokat is,
amelyekkel az állam az üzemanyag-csempészet korlá-
tozására tett kísérletet.

Ezek közé tartozik a vámtörvény végrehajtási ren-
deletének az a módosítása, amelyet 2000. decemberé-
ben fogadott el a Kormány, és melynek értelmében:
„A gépjármûvek e célra gyárilag rendszeresített tartá-
lyában behozott üzemanyag a napi elsõ belépés alkal-
mával kezelhetõ vámmentesen a belföldi forgalom szá-
mára. A napi további belépések alkalmával is vámmen-
tesen kezelhetõ az üzemanyag, amennyiben a vámke-
zelést kérõ annak belföldön történõ vásárlását nyug-
tával vagy számlával igazolja.”

A tapasztalatok szerint a rendeletmódosítás nem érte
el a kívánt eredményt. Egyrészt a korlátozás csak személyre
vonatkozik, a jármûre nem, így ugyanaz a jármû tovább-
ra is többször átlépi a határt, csak más személy vezeti.
Azonban erre is egyre kevésbé van szükség. A határ kö-
zelében élõktõl értesültünk arról, hogy most már gyere-
kek is gyûjtik a nyugtákat és számlákat a magyar benzin-
kutaknál. A szabályozás tervezett módosítása, a csempé-
szet jogszabályi megkönnyítése, a szervezett bûnözésnek
nyújtott nyílt állami támogatást jelenti.

Az üzemanyag-turizmus a kedvezõtlen gazdasági ha-
tások mellett környezetkárosító hatásokkal is jár. Az így
keletkezett szükségtelen többletforgalom tovább növeli
a közutak zsúfoltságát, melynek következtében emel-
kedik a balesetek száma, gyorsabban tönkremennek az
utak, illetve növekszik a környezet szennyezése is. A ke-
let-európai országokban beszerezhetõ üzemanyagok egy
része nem felel meg a hazai, illetve az EU-szabványok-
nak, azaz rossz minõségû, és így fokozottan szennyezi a
környezetet és rongálja az emberi egészséget. Ez a ked-
vezõtlen környezetvédelmi és gazdasági következmény
nemcsak hazánkat érinti, hanem az EU tagállamait is,
mivel az illegálisan behozott üzemanyag jelentõs részét
a Közösség országaiban használják fel ezek a jármûvek.

Szükséges tehát az üzemanyagárak egész Európát
átfogó harmonizálása. Az EU-nak világossá kell ten-
nie az európai államok, kormányok számára, hogy nem
fogadja el az alacsony üzemanyagadók formájában a
közúti fuvarozásnak nyújtott indirekt támogatást.
Ameddig ez nem történik meg, további szigorításokra
van szükség az üzemanyag-turizmus és -csempészet
megakadályozásának érdekében.
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vevõ üzemanyagárak bevezetését a határos és közeli
közép- és kelet-európai országokban. Szorgalmazni kell,
hogy ez legyen az egyik kritérium az EU társulási és egyéb
kedvezményeinek megítélésénél. Ne kapjon kedvezmé-
nyeket az az ország, melynek kormánya – az alacsony
üzemanyag-árakkal – ösztönzi a környezetszennyezést
és a csempészetet! A Levegõ Munkacsoport kezdemé-
nyezésére és közremûködésével ennek érdekében az
Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség
tanulmányt készített a témáról (Road Fuel and Vehicles
Taxation in Light of EU Enlargement), amelyet megkül-
dött az Európai Bizottság illetékeseinek is.
Új helyzetet teremt, hogy az Európai Unió Gazdasági és
Pénzügyminiszteri Tanácsa (ECOFIN) javaslatára 2004.
január 1-jétõl egységes energiaadót vezetnek be. Ennek
lényege, hogy legalább egy minimális szint alkalmazása
kötelezõvé válik. Ebbõl kiindulva 2004-tõl a nem csatla-
kozó országokból a gépjármûvek gyárilag beépített üzem-
anyag-tartályában behozott üzemanyagra bevezethetjük
az energiaadót. Ennek mértéke a mindenkori magyar jö-
vedéki adó és áfa együttes mértékének feleljen meg. Elõ-
zetes számításaink szerint – a fentiekben kimutatott
összegbõl a szlovák és szlovén viszonylati bevételt levé-
ve, továbbá figyelembe véve az üzemanyag-turizmus erõ-
teljes visszaesését is – évente 40–60 milliárd forint több-
letbevétel keletkezhet az államháztartás részére.

Ezt az adót be kell szedni akkor is, ha a jármûveket
vasúton szállítják más EU-tagországokba.

3.4. A gépjármûadó valorizálása,
emelése és befizettetése

Az 1991. évi LXXXII. törvény szerint a gépjármû-
adó „a motorizációval járó közterhek arányosabb elosz-
tása, a települési, a fõvárosban a kerületi önkormány-
zatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közútháló-
zat karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges forrá-
sok bõvítése érdekében” szükséges. Ezzel a megfogalma-
zással teljes mértékben egyetértünk, azonban azt is meg
kell állapítanunk, hogy a gépjármûadó jelenleg még nem
tölti be megfelelõen azt a szerepet, amelyet a törvény
elõír, mivel:
• az adó mértéke messze elmarad attól a szinttõl, amely

szükséges lenne a törvényben meghatározott célok
teljesítéséhez,

• a külföldön nyilvántartott gépjármûvek a hazaiak-
hoz képest aránytalanul kis mértékben járulnak hozzá
az említett célok eléréséhez,

• a tehergépjármûvek a személygépkocsikhoz képest
aránytalanul kis mértékben járulnak hozzá a fenti
célok eléréséhez,

• a gépjármû-tulajdonosok 30–40 százaléka nem fizeti
be a gépjármûadót.
Az egyik legsürgetõbb feladatnak ezen a téren a gép-

jármûadó befizetési arányának jelentõs növelését tart-
juk. Gazdasági, környezetvédelmi és erkölcsi szempont-
ból egyaránt elfogadhatatlan, hogy a jármûtulajdono-
sok egyharmada gyakorlatilag következmények nélkül
nem fizeti be ezt az adófajtát, évi több milliárd forint
bevételtõl fosztva meg az állami költségvetést és az ön-
kormányzatokat. Ki kell dolgozni azt a módszert, amely
lehetõvé teszi, hogy az önkormányzatok további terhe-
lése nélkül számottevõen javuljon a gépjármûadó-befi-
zetés aránya. Megfontolandó az az elképzelés, hogy a
gépjármûadót is az APEH szedje be. Az APEH a
Belügyminisztérium gépjármû-nyilvántartásának fel-
használásával be tudná szedni ezeket az adókat, és így a
többlet adóbevételen túlmenõen több milliárd fo-
rint adóbeszedési költséget takaríthatnának meg
az önkormányzatok. (Az Állami Számvevõszéknek az
önkormányzatok adóbevételeirõl szóló jelentése szerint
a beszedés költsége általában rendkívül magas, eseten-
ként még a beszedett adók mértékét is meghaladja.) A
gépjármûadóból beszedett összeggel az önkormányzat-
ok támogatási összegét célszerû növelni. Ez annál is in-
kább indokolt, mivel a gépjármûvek – és különösen a
nehéz gépjármûvek – hatalmas károkat okoznak az ön-
kormányzatok kezelésében levõ infrastruktúrában, illet-
ve az ingatlanvagyonban.

A gépjármûadó 1996 és 1998 között változatlan ma-
radt, miközben ezen idõszak alatt az infláció 61%-os
volt. 1999-ben az adó alsó tételét 50, a felsõt 67%-kal
emelték. Ugyanakkor 2000-ben, 2001-ben és 2002-ben
sem történt további emelés, miközben az infláció 29%
volt. Ez is indokolja a nagyobb mértékû emelést. (Ld.
a II.3.4.a. ábrát!)

A gépjármûvek nemcsak közlekedésük során terhe-
lik a környezetet. Egyre súlyosabb gondot jelent a terü-
letfoglalásuk, jelentõs szennyezéssel jár a karbantartá-
suk, tisztításuk, továbbá hatalmas környezeti teher a
gépjármû-forgalomhoz szükséges háttéripar, illetve inf-
rastruktúra létrehozása és fenntartása is. Ezért indokolt,
hogy ne csak a változó költségek fedezésére vessenek ki
adót (pl. üzemanyagadót), hanem az állandó költsége-
kére is (pl. gépjármûadót).

Az állandó költségek – beleértve az infrastruktúra kar-
bantartásának és felújításának jelentõs részét is – fedezé-
sére képzõdõ források jelenleg elmaradnak a szükséges-
tõl. Így például az elmúlt évtizedekben a 30 ezer km hosszú
közúti hálózaton a források jóval a szükséges alatt ma-
radtak. Hatalmasok az elmaradások a települési önkor-
mányzatok illetékességébe tartozó, összességében több
mint 100 ezer kilométer hosszú helyi utakon is.

A tehergépjármûvek az utakat és egyéb létesítmé-
nyeket aránytalanul jobban rongálják, mint a személy-
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A gépjármûadók mértékét az alábbiak szerint java-
soljuk módosítani:

(1) Már régóta javasoljuk a gépjármûadót egységesí-
teni abból a szempontból, hogy ne legyen alsó és felsõ
tétele. Igazságtalan és értelmetlen, hogy a gépjármû-tu-
lajdonosok aszerint fizessék ezt az adófajtát, hogy me-
lyik településen, miként dönt a helyi önkormányzat. Üd-
vözöljük, hogy ezt a javaslatot a kormány elfogadta, és
2004-tõl ennek megfelelõen történik az adóztatás.

(2) Minden megkezdett 100 kg súlyra (az 1991. évi
LXXXII. törvény 6. §-a szerinti értelmezésben) a bel-
földi gépjármûadónak – a jelenlegi maximum, illetve a
2004-re elõirányzott egységesen 1000 Ft helyett – 2000
Ft-ra történõ emelését tartanánk célszerûnek.
(3) A motorkerékpár, a lakópótkocsi, a lakóautó és a
sátras utánfutó adója a jelenlegi évi 5 000 Ft he-
lyett 15 000 Ft legyen. A motorkerékpárok fajla-
gos baleseti költsége, légszennyezése és zajkibocsátása
jóval magasabb, mint a személyautóké. A lakópótkocsi,
a lakóautó és a sátras utánfutó pedig általában luxus cé-
lokat szolgál, ezért indokolt ezekre vonatkozóan a gép-
jármûadó nagyobb mértékû emelése.
(4) Az ideiglenes forgalmi engedéllyel forgalomban tar-
tott személyszállító gépjármû után minden megkezdett
hónapra a jelenlegi havi 2 000 forint helyett
4 000 Ft, míg tehergépjármû után minden megkez-
dett hónapra havi 5 000 forint helyett 10 000
Ft adót kelljen fizetni. Az ideiglenes forgalmi engedéllyel
forgalomban tartott személyszállító gépjármû és teher-

gépkocsik. A témáról már több évtizede kialakult a szak-
értõk egyértelmû álláspontja. Budapesten 1971-ben je-
lent meg Dr. Nemesdy Ervin egyetemi tanárnak, a mû-
szaki tudományok doktorának az „Utak és autópályák
szerkezete” címû könyve, amelyet mind a mai napig alap-
mûként forgatnak a közlekedési szakemberek. Ebben
egyebek mellett leírja az Egyesült Államokban végzett
átfogó vizsgálatok eredményét, amelyek kimutatták,
hogy az útkárosodás mértéke a tengelyterhelés ötödik
hatványának függvénye. Nemesdy Ervin ebbõl az aláb-
bi következtetést vonja le: „… nemcsak a közúti fuvaro-
zó vállalatok saját érdekeit kell nézni, hanem az ország út-
hálózatának helyzetét, a burkolat-élettartamok kedvezõtlen
alakulását, amely a szállító vállalatoknál adódó évi nyeresé-
geknél nagyságrendileg nagyobb károkat okozhat az ország
úthálózatán. (…) Egy 10 Mp-os tengely (…) 7-szer annyi
8 Mp-os (…) tengelysúly áthaladásával, élettartam-csök-
kentõ hatásával egyenértékû. (…) Mindezen okok teszik azt
is feltétlen szükségessé, hogy a nagy tengelysúlyú tehergép-
kocsikra igen jelentõs útadó és szállítási adótöbblet-teher
háruljon.” Az utakban okozott kár a tengelyterhelés ötö-
dik hatványával arányos, így egy kamion annyi kárt okoz
az utakban, mint több százezer személyautó. Tehát a te-
hergépjármûvek progresszív adóztatása lenne célszerû.
Az Alkotmánnyal és a tisztességtelen piaci magatartás
tilalmáról szóló törvénnyel is ellentétes az a gyakorlat,
hogy a kamionok által tönkretett utakat a személygép-
kocsi-tulajdonosokkal és az egyéb gépjármûvek üzemel-
tetõivel fizettetik meg. Ezt a keresztfinanszírozást meg
kell szüntetni.

* 1998-ban az állományban a forgalomból korábban kivont gépjármûvekkel kapcsolatban pontosítás történt.
Forrás: PM, KSH

II.3.4.a. ábra: A belföldi gépjármûadó-bevételek alakulása
(millió Ft-ban)
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gépjármû adójának nagyobb mértékû emelése ugyanis
ösztönzõleg hat a végleges forgalmi engedély beszer-
zésére.
(5) A luxus-, illetve sport terepjáró autókra a (2) pont-
ban javasolt adótétel négyszeresét kelljen fizetni.
Ezen jármûvek behozatalának és használatának ugyanis
nincs nemzetgazdasági indoka, mivel csak a luxusfo-
gyasztást szolgálják. Ugyanakkor jóval több üzemanya-
got fogyasztanak, mint az átlagos személygépkocsik,
és így a környezetszennyezésük is nagyobb. Ráadásul
tömegük és felépítésük következtében sokkal baleset-
veszélyesebbek is, és tulajdonosaik az „erõfölényük-
kel” is gyakran visszaélnek. Az utánuk eddig fizetett
adók messze nem ellentételezik az általuk okozott
károkat. Ezért a gépjármûadó fokozottabb emelésé-
vel is ösztönözni kell használatuk visszaszorítását. Egy
ilyen intézkedés a lakosság túlnyomó többségének tel-
jes támogatását élvezné.
(6) Dízelüzemû jármûvekre a (2) pontban javasolt adó-
tétel 1,5-szeresét kelljen fizetni mindaddig, amíg a gáz-
olaj jövedéki adója nem éri el a benzinét. A legújabb
kutatások szerint a dízelmotorok kipufogógáza általá-
ban jóval veszélyesebb a környezetre és az egészség-
re, mint a benzinmotoroké. Az Egészségügyi Világ-
szervezet azért nem ad meg levegõminõségi határér-
tékeket a dízel-kipufogógázokra, mert álláspontja sze-
rint ezeknek nincs olyan alacsony koncentrációja,
amely biztosan nem károsítja az egészséget. További
indok, hogy dízelüzemû jármûvek nagy része teher-
gépkocsi és egyéb olyan haszongépjármû, amely az
utakat sokkal erõsebben rongálja, mint a személygép-
kocsik. (Például egy kamion annyi kárt okoz az utak-
ban, mint több százezer személyautó.) Az EU 2001-
ben elfogadott új közlekedéspolitikájában kinyilvání-
totta, hogy a gázolaj jövedéki adójának szintjét fel kell
emelni a benzinére, azonban amíg ez megvalósul, in-
dokolt a dízelüzemû gépjármûvek adójának a benzin-
üzemûekénél nagyobb mértékû emelése. A részletes
indoklást „A Levegõ Munkacsoport beadványa az Al-
kotmánybírósághoz a gázolaj jövedéki adójával kap-
csolatban” címû 5. mellékletben fejtettük ki.
(7) A gépjármûadóról szóló törvény 2002 végéig ha-
tályban lévõ változatának 8. § (2) bekezdése szerint:
„Az olyan tehergépjármû, nyergesvontató után, amely-
nek a légszennyezése az ENSZ–EGB 49.02/A. elõírás-
nak megfelel, az egyébként járó adó 75%-át –
nyergesvontató esetében 20%-át –, míg az olyan te-
hergépjármû, nyergesvontató után, amelynek a lég-
szennyezése az ENSZ–EGB 49.02/B. elõírásnak, zajki-
bocsátása pedig az ENSZ–EGB 51.02 elõírásnak meg-
felel, az egyébként járó adó 50%-át – nyergesvontató
esetében 10%-át – kell megfizetni.” Üdvözöljük, hogy a
jelenlegi Kormány ezt az alábbi módon változtatta meg,
ami 2003. január 1-jével már hatályba is lépett:

„8. § (1) 20%-os adókedvezmény illeti meg a mûbizonylat
alapján …b) az EURO 2 (ENSZ-EGB 49.02/B. és 51.02)
elõírásnak megfelelõ tehergépjármûvet – a
nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvez-
mény jár –, autóbuszt (környezetvédelmi osztály jelzé-
se: 4).
(2) 30%-os kedvezmény illeti meg a mûbizonylat alap-
ján … b) a legalább EURO 3 (ENSZ-EGB 49.03/A. és
51.02) elõírásnak megfelelõ tehergépjármûvet – a
nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvez-
mény jár –, autóbuszt (környezetvédelmi osztály jelzé-
se: 7 vagy 8).”
Javasoljuk a továbblépést, vagyis a nyergesvontatókra
vonatkozó külön kedvezmény teljes eltörlését. Nem
tudunk ugyanis olyan ésszerû indokot, amely megma-
gyarázná, hogy a nyergesvontatót miért kell kedvez-
ményben részesíteni az egyéb tehergépjármûvekkel
szemben. Ez ellene hat az ésszerû fuvarszervezésnek,
és feleslegesen sújtja a vasúti és kombinált szállítást.
(Még a „leginkább környezetkímélõ” kamion is fajlago-
san legalább 5-ször nagyobb mértékben szennyezi a
környezetet, mint a vasúti szállítás.)

Megjegyezzük, hogy az utóbbi 11 évben 3620 millió
USD értékben hoztak be az országba haszonjármûve-
ket, és az EU-val történt vámleépítés következtében a
közúti fuvarozók 1995 és 2001 között 122 milliárd fo-
rint összegû vámot takarítottak meg. A forint-felérté-
kelés következtében ugyanezen idõszak alatt további 136
milliárd forinttal kevesebbet fizettek az importért, mint-
ha az 1995. évi árfolyam változatlan maradt volna (Ld.
a II.3.4.b. ábrát!). Mivel ezek jelentõs része használt jár-
mû volt, ez jelentõs környezetszennyezéssel járt és jár
még ma is. Természetesen kívánatosnak tartjuk azt, hogy
a tehergépjármûvek megfeleljenek a korszerû környe-
zetvédelmi normáknak. Ezt azonban nem az említett
adókedvezménnyel célszerû ösztönözni, hanem azzal,
hogy csak a szigorú környezetvédelmi elõírásoknak meg-
felelõ jármûvek forgalomba helyezését engedélyezik. Vé-
leményünk szerint ez a módszer a környezetvédelem
szempontjából sokkal hatásosabb, ugyanakkor nem ter-
heli a költségvetést. Megjegyezzük még, hogy a jelenle-
gi kedvezmény olyan környezetvédelmi elõírások betar-
tására jár, amelyek egyébként is kötelezõek az újonnan
forgalomba helyezett jármûvekre!

 A gépjármûadó emelésébõl és teljes körû befizetteté-
sébõl származó többletbevétel mintegy 26 milliárd
forintot tenne ki (számításba véve a jóval hatékonyabb
behajtás következtében befolyó összegeket is). Ezt tel-
jes egészében az önkormányzatok részére kell vissza-
juttatni, abból a célból, hogy a tömegközlekedés és az
egyéb környezetkímélõ közlekedési módok támogatá-
sára fordítsák (ld. a 2.7.3. pontot!).
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beleegyezését adta, tehát ahhoz, hogy az adó mértékét
a forint/euró árfolyam változásának megfelelõen érté-
ken tartsák. Az adó mértékét 1992-ben állapították
meg (3 Ft tonna-kilométerenként), és azóta sem igazí-
tották az inflációhoz. A 2001. évi átlagos MNB árfo-
lyamot (256,70 Ft = 1 euró) véve alapul, 7,54 Ft-ra
kellene emelni a tonna-kilométerenkénti adót. Ráadá-
sul a különbözõ kétoldalú megállapodások következ-
tében jelenleg a külföldi tehergépjármûvek több mint
90 százaléka úgy halad át országunkon, hogy még a 3
Ft-os adót sem fizeti meg. Ugyanakkor hatalmas káro-
kat okoznak a környezetben, az utakban, az emberek
egészségében: az Európai Közlekedési és Környezetvé-
delmi Szövetség megbízásából készült tanulmány sze-
rint a kamionok évente több mint 100 milliárd forint
olyan kárt okoznak Magyarországon, amelyet nem fi-
zetnek meg. Azt, hogy ez az összeg nagyságrendileg
helyes, bizonyítja az Európai Közlekedési Miniszterek
Konferenciájának tanulmánya (Efficient Transport for
Europe, OECD, 1998), amelynek adatait felhasznál-
va, 2000. évi áron évi 140 milliárd forint kárértéket
kapunk. A külföldi tehergépjármûvek ugyanúgy káro-
sítják a környezetet, és igénybe veszik a közpénzen ki-
épült infrastruktúrát, mint a hazaiak. Sõt, átlagosan
súlyosabbak, mint a magyar jármûvek, ezért útjainkat
jobban rongálják. Ráadásul gyakran lökésszerûen ter-
helik útjainkat (például nyár elején és végén, vagy a
hétvégéken), ezért az általuk okozott terhelés eseten-
ként hatványozottan jelentkezik. (A témához kapcso-
lódóan lásd még az autópályadíjakkal kapcsolatos ál-
láspontunkat a 2.7.3.9. fejezetben.)

2001-ben 1264,5 ezer, 2002-ben már 1339,0 ezer
külföldi rendszámú tehergépjármû lépett be az ország-

3.5. A nehéz tehergépjármûvek
infrastruktúra díjának
versenysemleges bevezetése

Az Európai Unió 2001-ben elfogadott új közle-
kedéspolitikájában is hangsúlyozza, hogy a nehéz
tehergépjármûvek rendkívül súlyosan rongálják az
utakat: „Az autópályák karbantartása hatszorta ke-
vesebbe kerülne, ha azokat kizárólag személyautók
használnák. Ezt az elõnyt nem ellentételezi a teher-
gépkocsik, illetve a személygépkocsik által fizetett
pénzügyi terhek semminemû, elfogadható differen-
ciálása.” Ezért az EU is szorgalmazza az utak igény-
bevételével arányos használati díjak kialakítását.

Az útkárosodás mértéke a tengelyterhelés 5. hatvá-
nyának függvénye. „… nemcsak a közúti fuvarozó válla-
latok saját érdekeit kell nézni, hanem az ország úthálózatá-
nak helyzetét, a burkolat-élettartamok kedvezõtlen alakulá-
sát, amely a szállító vállalatoknál adódó évi nyereségeknél
nagyságrendileg nagyobb károkat okozhat az ország útháló-
zatán. (…) Egy 10 Mp-os tengely (…) 7-szer annyi 8 Mp-
os (…) tengelysúly áthaladásával, élettartam-csökkentõ ha-
tásával egyenértékû. (…) Mindezen okok teszik azt is fel-
tétlen szükségessé, hogy a nagy tengelysúlyú tehergépkocsik-
ra igen jelentõs útadó és szállítási adótöbblet-teher hárul-
jon.” (Dr. Nemesdy Ervin egyetemi tanár, a mûszaki
tudományok doktora: Utak és autópályák szerkezete.
Technológia – Építés. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest,
1971., 55. oldal).

Különösen sürgetõ a külföldi tehergépjármûvek
adójának valorizálása. Ehhez az Európai Unió írásban

II.3.4.b. ábra: A tehergépkocsi-import rejtett támogatása a vámleépítés
(beleértve a rárakódó áfát) és a forint-felértékelés következtében (millió forint)

Forrás: KSH, PM, MNB
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II.3.5. táblázat: A Magyarországra érkezõ külföldi tehergépkocsik gépjármûadója (útdíj)

Megjegyzés:
* Az országba belépett külföldi rendszámú tehergépkocsik száma a KSH Évkönyvei szerint
** 1992-ben 3 Ft/tkm, utána az ECU illetve EUR árfolyamváltozásaival valorizálva az 1991. évi LXXXII. törvény és az 1994. évi I.
törvény szerint
*** Az 1993–1998. évekre részben becslés, sokéves átlag alapján
Az adó számításának alapja: átlagosan 25 tonna és 400 km, valamint valorizált egységnyi adó
Forrás: KSH, útadó törvény

ba. Ha 2003-ra is hasonlónövekvénnyel számolunk,
mint 2002-ban, akkor közel 98 milliárd forint adót le-
hetne beszedni az adó valorizálása és a kedvezmények
megszüntetése nyomán. Ezzel szemben a költségvetési
törvényjavaslat 2001 és 2002 között változatlanul évi
2,2 milliárd forint bevétellel számolt ebbõl a forrásból.
Azaz a külföldi kamionok ilyen módon évente csak-
nem 93 milliárd forint rejtett támogatást kapnak,
ami közel megegyezik az okozott kár összegével.
(Más szavakkal: amennyiben az 1992-ben megállapí-
tott adót reálértéken számolva teljes egészében beszed-
nék, akkor fizetnék meg a kamionok üzemeltetõi az
általuk okozott, pénzben is kifejezhetõ károkat.) A be
nem szedett útadók összege az 1992 és 2001 közötti
idõszakban 2741 millió eurót tesz ki, többet, mint az
EU-tól kapott mindenfajta támogatás együttvéve. Rész-
letesen lásd a II.3.5. táblázatot!

Az EU-val kötött megállapodás alapján azonban az
EU-beli tehergépjármûvekre nem vethetünk ki gép-

jármûadót. Az EU azonban nem emel kifogást az el-
len, sõt támogatja azt, hogy Magyarország infrastruk-
túra-használati díjat vessen ki a tehergépkocsikra. Ezt
megerõsítette az Európai Bizottság Közlekedési és Ener-
giaügyi Fõigazgatóságának az Európai Közlekedési és
Környezetvédelmi Szövetségnek írt válaszlevele. (A le-
vélváltás a Levegõ Munkacsoport kezdeményezésére
történt.) Ezért az adót infrastruktúra-használati díjként
kell kivetnünk. Szintén az EU követelménye, hogy az
versenysemleges módon történjen. Ez azt jelenti, hogy
semmilyen ország vagy vállalkozás fuvarozóit nem le-
het elõnyben vagy hátrányban részesíteni a többiekkel
szemben. Tehát a díjat a magyar tehergépjármûvekre
is ki kell vetni.

A fentieknek megfelelõen a 12 tonnánál nagyobb
megengedett összsúlyú tehergépjármûvekre a megenge-
dett összsúly szerinti tonna-kilométerenként 2003-ban
3 Ft többletdíj kivetését javasoljuk. Ezt minden évben
2 Ft-tal javasoljuk növelni 2007-ig, utána pedig évente

vÉ
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9891 1,363 70,56

0991 0,144 84,08

1991 0,885 07,29

2991 2,377 00,3 01,201 2,32 0,2 2,12 802

3991 5,866 61,3 05,701 1,12 0,2 1,91 871

4991 7,877 76,3 87,421 6,82 0,2 6,62 312

5991 5,278 87,4 56,261 7,14 0,2 7,93 442

6991 8,749 26,5 51,191 2,35 0,2 2,15 862

7991 4,8901 02,6 39,012 1,86 0,2 1,66 313

8991 6,0811 80,7 89,042 6,38 0,2 6,18 933

9991 2,6501 34,7 08,252 5,87 7,2 8,57 003

0002 2,8211 46,7 40,062 2,68 1,3 1,38 023

1002 5,4621 45,7 07,652 4,59 1,3 3,29 953

2002 0,9331 41,7 79,242 6,59 1,3 5,29 183

3002 9,7141 19,6 10,532 9,79 5,2 4,59 604

nesezssÖ 6,70111 0,377 5,82 5,447 8253
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3.6. A 10 tonna tengelyterhelést
meghaladó gépjármûvek erõsen
progresszív infrastruktúra-
használati díjának bevezetése

A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésérõl, a
közútkezelõi és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés
feltételeirõl szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet ren-
delkezik a 10 tonna tengelyterhelést meghaladó jármû-
vek díjfizetésérõl. Ezek a díjak azonban messze nem fe-
dezik az ezen jármûvek által okozott károkat és egyéb
költségeket, hiszen az ebbõl származó bevétel például
2002-ben mindössze 900 millió forintot tett ki. Ugyan-
akkor az Európai Unió elõírásainak megfelelõen a fõ
közlekedési útvonalakon 11,5 tonna tengelyterhelést
kell lehetõvé tenni, a ma megengedett 10 tonna helyett.
Ennek, az ún. országos burkolat-megerõsítési program-
nak a megvalósítási költségei meghaladják a 300 milli-
árd forintot. A 10 tonna tengelyterhelést meghaladó
jármûvek a meglévõ útjainkon is hatalmas károkat okoz-
nak, ami az elõzõ pontból is nyilvánvaló. Tehát az ezen
jármûvek által a társadalomnak okozott költségek ezer-
szeresét teszik ki azoknak a díjaknak, amelyeket befi-
zetnek. Ez a gyakorlat nyilvánvalóan nem folytatható.

Az országos burkolat-megerõsítési programot tehát
a jelenleg túlsúlyosnak számító nehéz tehergépjármû-
vek (és jóval kisebb részben autóbuszok) miatt kellene

valorizálni. Ez az intézkedés azon a téren juttatná elõ-
nyösebb helyzetbe a jóval környezetkímélõbb vasúti áru-
szállítást, ahol az leginkább indokolt: a nagy távolságú
és nagy tömegû fuvarozásnál. Az intézkedés elsõsorban
a külföldi teherfuvarozókat érintené, és így EU-konform
módon juttatná versenyelõnyhöz a hazai vállalkozókat.

Az infrastruktúra-használati díj bevezetésével követ-
nénk Svájc példáját, amely 1999-ben népszavazással
döntött arról, hogy egységes és viszonylag magas úthasz-
nálati díjat vezet be a tehergépkocsikra. Az EU által is
jóváhagyott rendszer 2001. januárjában került beveze-
tésre. Mértéke a megtett távolságtól, a jármû megenge-
dett össztömegétõl (ez a minél jobb kihasználásra ösztö-
nöz) és az okozott légszennyezési kibocsátástól függ
(II.3.5. ábra). Lényeges eleme, hogy a díjat minden út-
vonalon fizetni kell, nem csak az autópályákon. Továb-
bá az útdíj mértéke sokkal magasabb, mint az EU jelen-
legi vagy tervezett útdíjai.

Egyre több országban vezetnek be a tehergépkocsik
számára útdíjat. Németországban a 12 tonna megenge-
dett összsúly feletti jármûvekre 2003. augusztusától ki-
lométerenként 15–17 eurócentet (37–42 Ft) kell fizet-
ni minden autópályán, és ezt 2004-tõl tovább emelik.
Ausztriában pedig a tervek szerint 2004. január 1-jétõl
a 3,5 tonna feletti jármûvekre kilométerenként 15–20
eurócentet (37–49 Ft) vetnek ki.

 Az intézkedés 2003-ban a belföldi tehergépkocsik
után mintegy 30 milliárd, a külföldiek után pedig 35
milliárd Ft díjbevételt eredményezne a központi költ-
ségvetés részére.

II.3.5. ábra: A svájci úthasználati díjrendszer vázlata

* A jármû motorjának szenyezõanyag-kibocsátásától függõ szorzó
Forrás: Lélegzet, 2001/10.
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elvégezni. A 11,5 tonna tengelyterhelésre alkalmas uta-
kat viszont a közlekedõknek csupán néhány ezreléke
igényli. A magyarországi teljes közúti gépjármû-állomány
12 százalékát teszik ki a tehergépkocsik és autóbuszok,
és ezeknek 10 százaléka túlsúlyos. A Magyarországra
belépõ összes külföldi jármû 13 százalékát alkotják a te-
herautók és autóbuszok, és ezeknek mindössze 2 száza-
léka túlsúlyos (a Magyar Statisztikai Évkönyv 2001, és
az Állami Közúti Mûszaki és Információs Közhasznú
Társaságtól kapott tájékoztatás alapján). Súlyosan sérti
a társadalmi igazságosság és a szabad piaci verseny elve-
it – amelyek szintén az Európai Unió alapelvei közé tar-
toznak –, hogy a közlekedõk elenyészõ kisebbségének
igen jelentõs költségeit a többi közlekedõ, sõt az egész
társadalom viselje.

 A fenti okok miatt megengedhetetlen, hogy az orszá-
gos közutak olyan burkolat-megerõsítését, amely 11,5
tonna tengelyterhelést tenne lehetõvé a jelenlegi 10 tonna
helyett, az adófizetõk pénzébõl finanszírozzák. A költsé-
geket teljes egészében a 10 tonna tengelyterhelésnél na-
gyobb jármûvek üzemeltetõire kell hárítani. A belföldi
és külföldi 10 tonna tengelyterhelés feletti fuvarozókra
egyaránt kivetnénk az infrastruktúra pótlólagos terhelé-
sét kompenzáló progresszíven emelkedõ, átlagosan 1 Ft/
bruttó tonna-kilométerdíjat, amit a bevezetés kedvezõ
tapasztalatait követõen fokozatosan lehet növelni. Az
ilyen kategóriába esõ belföldi fuvarozók 2001-ben mint-
egy 12 milliárd árutonna-kilométert teljesítettek. A fenti
díj bevezetése után a teljesítményük mintegy 8 milliárd-
ra mérséklõdik, tehát a belföldi fuvarozóktól kb. 8 milli-
árd Ft államháztartási bevétel várható. Ugyanakkor a
külföldi rendszámú fuvarozók 2002-ben elõzetes számok
szerint mintegy 13 milliárd bruttó tonna-kilométert tel-
jesítettek. A díj bevezetésével a teljesítményük mintegy
10 milliárd bruttó tonna-kilométerre mérséklõdik, így
tõlük 10 milliárd forint bevételre lehet számítani.

3.7. A Külföldi kiküldetések
napidíjának egységesítése

1997 júniusától van érvényben az a rendelet, amely
csak a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személy-
szállításban emelte meg a költségként elszámolható na-
pidíjat 25 USD-re. Minden más tevékenység esetén –
beleértve a vasúti szállítást is! – a költségként elszámol-
ható napidíj 10 USD. Ennek következtében a közúti
szállítás (fõleg az árufuvarozás) az alábbi összegû támo-
gatásban részesül:

2002. elsõ félévi árszinten a napi 25 USD 6318 fo-
rintnak felelt meg. Évi 800 000 határkilépést és átlago-

san 3 napos kinttartózkodást feltételezve, ez összesítve
6318 Ft/nap × 800 000 × 3 = 15,2 milliárd Ft nettó,
tehermentes bérnek felel meg. Ennek szja- és tb-befize-
tési kulcsa a vasútnál 67,3%, és ebbõl adódik, hogy a
támogatás összege 15,2 milliárd Ft × 0,673 = 10,2
milliárd Ft volt.

A rendelet hatálybalépésétõl, 1997. júniusától 2002
végéig összesítve a támogatás összege kb. 54 milliárd Ft-
ot tett ki. Ez a következõket jelenti:

Az így kiesõ állami bevételeket más, általában kör-
nyezetkímélõbb ágazatoknak kell többszörös költséggel
ellentételezniük. (Ha például ezen a téren 1 milliárd
forint támogatást adunk a kamionforgalomnak, akkor
többek között a vasútnak is nagyobb támogatást kell
adni, miközben csökkennek a vasút bevételei, ugyan-
akkor a környezeti és egészségi károk elhárítására, fel-
számolására is jelentõs összegeket kell fordítani.)

A rendelet egyoldalúan a nemzetközi közúti árufu-
varozást részesíti elõnyben (elsõsorban a vasúthoz ké-
pest), aminek következtében számos országban, bele-
értve az EU országait is
• a balesetek száma növekszik, több emberélet vész el, és
• a környezet terhelése is súlyosbodik.

A versenysemlegességet durván torzító kedvezményt
alkalmazunk, amely nemzetközileg nem fogadtatható el,
hiszen ilyet egyetlen EU-ország sem alkalmaz.

Amennyiben figyelembe vesszük azt, hogy a súlyo-
sabb balesetek nagyobb részét a nehézgépjármûvek idé-
zik elõ, és azt, hogy a közúti balesetek gyakorisága 33-
szorosa a vasútinak, akkor kiderül, hogy a kedvezmény
miatt a baleseteket okozó nem fizeti meg a társadalom-
biztosítás alapköltségét sem.

Az EU jogszabályaival és a tisztességtelen piaci maga-
tartás tilalmáról szóló törvény elõírásaival is ellenté-
tes kedvezményt haladéktalanul meg kell szüntetni.
Ezért javasoljuk a napidíjat egységesíteni, azaz min-
den esetben 10 USD-ben korlátozni a költségként el-
számolható napidíjat. Ez az intézkedés – a napidíjak-
nak összességében 50%-os csökkenését feltételezve
– kb. 6 milliárd Ft szja és társadalombiztosítási több-
letbevételt jelent évente.

3.8. A személygépkocsi-használat
elszámolásának szigorítása

A személygépkocsiknál alkalmazott üzemanyag-el-
számolási rendszer jelenleg adóelkerülésre és fokozot-
tabb autóhasználatra ösztönöz, ezáltal növelve a kör-
nyezet szennyezését is. Az adóbevételek növelése, a ha-
tékonyabb közlekedés és a környezet védelme érdeké-
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tó-adó ellentételezi, de minél nagyobb a juttatott jöve-
delem, ez annál kevésbé valósul meg a Szja tv. szerinti
jelenlegi adómértékek mellett.” – olvashatjuk a cégau-
tók adójának 1999. évre szóló módosításának indoklá-
saként. Az indoklással egyetértünk, csakúgy mint azzal,
hogy 1999. január 1-jénaz inflációt többszörösen meg-
haladó mértékben emelték a cégautók adóját. Sajnos
2000-ben , 2001-ben és 2002-ben is elmaradt a további
emelés.

Még a jelenlegij adómértékek mellett is megéri cég-
autót juttatni a társaságok vezetõinek, különösen a na-
gyobb értékû személygépkocsik esetén. Például a legma-
gasabb tételnél (havi 21 ezer Ft) 2000-ben 252 ezer fo-
rint cégautó-adót kellett fizetni. Ehhez adódott hozzá a
25%-os egészségügyi hozzájárulás, így a befizetés össze-
sen: 252 000 + 63 000 Ft = 315 000 Ft-ot tett ki. Az
indoklásban említett 1 millió forint feletti jövedelemha-
tártól és 40%-os adókulccsal számolva ez évente 400 000–
315 000=85 000 Ft meg nem fizetett adót jelent. Viszont
az egyéb közterheket (társadalombiztosítási járulék stb.)
is számítva, az ily módon meg nem fizetett adó és járulék
összege meghaladhatja az 500 ezer forintot.

A cégautók adója a jelenlegi szabályozás szerint a jut-
tatott autó értékének növekedésével csökken, tehát deg-
resszív adókulcsú.

Nem tartjuk jónak a jelenlegi szabályozást abból a
szempontból sem, hogy a beszerzést követõ 5. évtõl kezd-
ve alacsonyabb adómértéket állapít meg. Az idõsebb au-
tók ugyanis általában sokkal inkább szennyezik a kör-
nyezetet és balesetveszélyesebbek, mint az új autók.

A hatályos szja-törvény 70. §-a a következõket tar-
talmazza:

„(3) Az (1) bekezdésben említett jövedelem miatt
az adó (a továbbiakban: cégautó-adó) havonta fizeten-
dõ mértéke szerint a következõ: [II.3.9.a. táblázat]

(4) A (3) bekezdés rendelkezésétõl eltérõen, ha az e
§ szerinti adókötelezettség 1997. január 1-je elõtt kez-
dõdött, a cégautó-adó havonta fizetendõ mértéke a kö-
vetkezõ: [II.3.9.b. táblázat]”

A fenti indokok miatt javasoljuk a cégautók adójá-
nak változtatását úgy, hogy az a II.3.9.c. táblázatban
megadott alapmértékekkel kerüljön kiszámításra.

Így egy 1,5 millió forint értékû, 1,3 literes Suzuki gép-
kocsi havi cégautó-adója 8100 + 360 = 8460 Ft lenne
(jelenleg: 6000 Ft), egy 40 millió forint értékû, 3 literes
luxusautó havi cégautó-adója pedig 302 760 + 4200 =
306 960 Ft lenne (jelenleg 21 000 Ft).

A fenti példán is látszik, hogy javaslatunk amellett,
hogy az adóztatásnál figyelembe veszi a környezetre gya-
korolt hatást és károkozást, lényegesen arányosabban
adóztatja meg a bevezetõ részben kimutatott juttatást.

További lehetõség, hogy a cégautó-juttatást csak 5
millió Ft értékhatárig és 2000 cm3 lökettérfogatig, azaz
havi 13 500 Ft-ig lehessen költségként elszámolni, a

ben javasoljuk, hogy a személygépkocsi-használatot
költségként csak akkor lehessen elszámolni, ha az
elszámolt kilométerre jutó üzemanyag-felhaszná-
lást üzemanyagszámlával is alátámasztják. A szám-
la tartalmazza a gépkocsi rendszámát is. Emellett az
üzemanyag-vásárlásról külön – ellenõrizhetõ –  naplót
is kelljen vezetni.

Megvizsgálandó az a lehetõség is, hogy egyáltalán ne
lehessen az autóhasználatot költségként elszámolni. Ezt
a következõkkel indokoljuk:

A magán- és üzleti célú használatot nem lehet ellen-
õrizhetõen elválasztani egymástól.

A gépjármû-használat súlyos környezeti és egészségi
ártalmait ilyen módon is csökkenteni kell.

A személygépkocsik egyre nagyobb hányadát vásá-
rolják cégek, ami gyakran bujtatott juttatást jelent az
munkabérre jutó adó- és járulékfizetés elkerülésével.
(Ráadásul a cégek az autóvásárlásnál még az áfát is
visszaigényelhetik!)

Nem tartjuk célravezetõnek a többek által szorgal-
mazott azon módszer bevezetését, hogy például kilomé-
terenként 7 literes fogyasztást lehessen elszámolni, vagy
hogy pl. csak 80%-ban lehessen elszámolni az üzemanya-
got. Az ilyen rendelkezések csak azt eredményeznék,
hogy több megtett kilométert számolnának el (a papír
türelmes).

A személygépkocsi-használat elszámolásának még a
részleges szigorításából is durva becsléssel 20 milli-
árd forint többletbevétellel számolhatunk. (Az el-
számolhatóság teljes megszüntetése 200 mil-
liárd forint többletbevételt is jelenthetne a
költségvetés részére!) A társadalom számára ez
ugyanakkor jóval nagyobb költségcsökkenést eredmé-
nyezne és még nagyobb járulékos haszonnal járna, hi-
szen kisebb lenne a környezetszennyezés, ritkulná-
nak a forgalmi dugók, és kevesebb lenne a baleset.
Mindezek a költségcsökkentõ tényezõk az inflációt is
mérsékelnék.
Javasoljuk, hogy az említett többletbevételt a kisvállal-
kozások támogatására fordítsák, mivel ez az intézke-
dés részben õket érinti.

3.9. A cégautók adójának emelése
„A cégautó-juttatás a társaságok vezetõi, tulajdono-

sai jövedelmét kiegészítõ juttatás, amelyben – felméré-
sek szerint – a vezetõk 75–95 százaléka részesül. Az ilyen
«díjazás» az autó értékétõl és a személyes használat mér-
tékétõl függõen évi 100 ezer forinttól 1 millió forintig
terjedõ jövedelmet jelenthet a magánszemélynek. A
cégautó juttatása révén kiesõ adót (társasági adó és for-
rásadó vagy személyi jövedelemadó) általában a cégau-
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II.3.9.a. táblázat: A hatályos cégautó-adó mértékek
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Forrás: Szja törvény

II.3.9.b. táblázat: A hatályos cégautó-adó mértékek 1997 elõtt keletkezett adókötelezettség esetén

Forrás: Szja-törvény
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II.3.9.c. táblázat: Javasolt cégautó-adó alapmértékek

Forrás: Saját számítás
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kocsik importból kerülnek beszerzésre, csakúgy mint az
általuk az átlagosnál jóval nagyobb mennyiségben fo-
gyasztott üzemanyag. Ugyanakkor ezek a jármûvek el-
sõsorban a luxusfogyasztást szolgálják, nem pedig az ér-
tékteremtést. Tehát a tervezett kedvezmény ellentétes
a magyar nemzetgazdaság érdekeivel.

A fenti okok miatt nyomatékosan javasoljuk, hogy a
cégautók adója az evát választó vállalkozások esetében
is maradjon meg. Az így megmaradó költségvetési be-
vételt esetleg az eva mértékének csökkentésére lehet-
ne felhasználni.
 A cégautók adójának emelésébõl elõzetes becslésünk
szerint mintegy 20 milliárd forint többletbevétel szár-
mazna.

3.10. A személygépkocsik
fogyasztási adójának (regisztrációs
díjának) emelése

A személygépkocsik behozatala az elmúlt években
dinamikusan növekedett: Magyarországon 1992-ben
még csupán mintegy ötvenezer – döntõen importból
származó – autó kelt el, 2002-ben pedig már mintegy
215 ezer importált személygépkocsi, terepjáró és
kishaszonjármû eladásával lehet számolni. 1996-tól
2002-ig dollárértékben számolva – a magánbehozatal
nélkül – csaknem három és félszeresére (240%-kal!)
nõtt, és elérte az 1121 millió dollárt (ld. a II.3.10. a.
ábrát!). Darabszámban mérve ez a növekedés 174%-
os volt, és 2001-ben 155 ezer autót (magánimporttal
együtt 175 ezret) tett ki, 2002-ben pedig meghaladta
a 173 ezret (magánimporttal együtt pedig az említett
215 ezret).

A KSH szerint a gépjármû- és jármûalkatrész-kis-
kereskedelem forgalma 2002. októberében 17,6%-kal

további részt csak az adózott eredmény terhére juttat-
hassa a cég. Ennek mértékére a II.3.9.d. táblázatban tet-
tünk javaslatot. Tudjuk, hogy egy ilyen intézkedés a nem
magáncélú használatot is terheli, azonban a személygép-
kocsik által okozott súlyos környezeti és egyéb károk in-
dokolják a szigorúságot. Ezek az intézkedések a nem ma-
gáncélú használatot bizonyos mértékig szolgálnák is,
hiszen a csökkenne a zsúfoltság az utakon, és így rövi-
dülnének az eljutási idõk, továbbá mérséklõdne a kör-
nyezeti ártalmakból származó megbetegedések száma is.
Ez utóbbi az autóval utazók számára különösen fontos,
hiszen a gépkocsik utasterében a levegõszennyezõ anya-
gok koncentrációja többszöröse annak, mint ami akár a
tömegközlekedési eszközökön, akár a járdán mérhetõ.

A 2003-ban bevezetett egyszerûsített vállalkozói adót
(eva) alkalmazó vállalkozásoknak nem kell fizetniük a
cégautók adóját. Ez a jelenlegi állapothoz képest jelentõs
újabb támogatást jelent egy súlyosan környezetszennye-
zõ tevékenységnek. Az Alkotmánybíróság azonban már
több határozatában is megerõsítette, hogy „az egészséges
környezethez való jog a Magyar Köztársaságnak azt a kö-
telezettségét is magában foglalja, hogy az állam a termé-
szetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét nem csök-
kentheti, kivéve, ha ez más alapjog vagy alkotmányos ér-
ték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi szint
csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest
ekkor sem lehet aránytalan.” Az Európai Unió Alapszer-
zõdése rögzíti a „szennyezõ fizessen” elvet. A 2003. évi
szabályozás egyebek mellett ezért is ellenkezik az EU jog-
szabályaival.

A cégautók adója jelenleg elsõsorban a jármû be-
szerzési árától függ. Ezáltal a jogalkotó igyekezett eleget
tenni az arányos közteherviselés Alkotmányban rögzí-
tett elvének. A cégautók adójának részbeni eltörlésével
súlyosan sérül az Alkotmány vonatkozó paragrafusa.
Egyúttal sérül a tisztességes piaci verseny követelménye
is, ami a magyar és az EU joganyagnak egyaránt az egyik
legfontosabb része. Ezen intézkedés elsõsorban a nagyobb
értékû gépjármûvek tulajdonosainak kedvez. Ezek a gép-
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II.3.9.d. táblázat: A javasolt cégautó-adó mértékek korrekciója a lökettérfogat alapján

Forrás: Saját számítás
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II.3.10. ábra: A személygépkocsik és tartalék alkatrészeik importjának alakulása (magánimport nélkül)

a)  millió forint, folyó áron

b) USD, folyó áron

II.3.10. ábra: Az EU-ból származó import személygépkocsik vámleépítésének és az erre rakódó áfa kiesésének hatása

Forrás:  HS áruosztály szerinti külkereskedelmi statisztika (import Suzuki nélkül)

Forrás: Saját számítás a Külkereskedelmi Statisztika, MNB adatok, valamint a magyar-EU vámleépítés alapján
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vonalat, vagy a gazdasági növekedést, vagy mindkettõt
visszavetik, és amelyek mindig a gyengébb érdekérvé-
nyesítõ-képességgel rendelkezõ társadalmi csoportokat
sújtják leginkább. A vámterhelés nagyarányú csökke-
nése miatt az összterhelés még ezzel együtt is alacso-
nyabb lesz, mint néhány évvel ezelõtt volt.

A forint-felértékelés teljes hatásának csak mintegy
40%-a érvényesült a fogyasztói árak mérséklésében, a
további 60% döntõ részben az importõrök hasznát nö-
velte. Feltételezhetõ, hogy a fogyasztási adó emelésé-
nek hatását részben az importõrök lesznek kénytelenek
viselni, a dekonjunktúra piaci kényszere miatt.

A fogyasztási adót azért is célszerû emelni, mert a
forgalom nagyságrendjénél fogva már egy kismértékû nö-
vekedés is jelentõs többletbevételt eredményezhet: 1 szá-
zalékpontos emelés – a 2001. évi adatok alapján – mint-
egy bruttó 3,2 milliárd forintot hozhat.

A fogyasztási adó emelése esetén természetesen fel-
vetõdik a kérdés, hogy az árnövelõ hatás miatt nem
fog-e a forgalom növekedése olyan mértékben csök-
kenni, ami miatt nem teljesül a bevételi terv? Termé-
szetesen van ilyen hatás, de feltételezhetjük, hogy egy
akár 12 százalékpontos emelésnek sem lenne (figye-
lembe véve a vámleépítés és a forint-felértékelés eddi-
gi összegzõdõ hatását, valamint további ütemének
mérséklését is) olyan árdrágító hatása, ami a növekvõ
hazai reáljövedelmek mellett lényegesen visszavetné a
kereslet növekedését. Már csak azért sem történne ez,
mert míg például a vámpótlék esetében elõre lehetett
tudni annak részleges, majd teljes leépülését, addig a
megnövekedett fogyasztási adó tartósan beépül a vá-
rakozásokba, így nem ösztönöz a vásárlás elhalasztásá-
ra. A forint felértékelése és a vámok eltörlése követ-
keztében a személygépkocsik beszerzése és üzemelte-
tése abszolúte és relatíve egyaránt olcsóbbá vált, így a
személygépkocsi adóviselõ képessége nagymértékben
nõtt. Amennyiben pedig mégis visszaesik a gépkocsi-
behozatal növekedése, akkor a költségvetés bevételei
nem növekednek ugyan a várt mértékben, de javul a
külkereskedelmi és a folyó fizetési mérleg.

A gépkocsi-vásárlást a rendkívül kifinomult hitelfi-
nanszírozási formák is ösztönzik. Ez elõrehozott vásárlá-
si lehetõséget biztosít. Mivel a vásárlók így kevésbé ér-
zékenyek az árra, megemelt fogyasztási adóval ezt is el-
lentételezni lehetne.

Figyelembe kell venni azt is, hogy a jövõben a kör-
nyezetvédelmi követelmények szigorodni fognak, ami
azt jelenti, hogy a mostani gépkocsik olcsóbbak és kör-
nyezetszennyezõbbek annál, mint ami jövõben várha-
tó. Ezért is indokolt a fogyasztási adó emelése.

Magyarországon jelenleg a katalizátor nélküli sze-
mélygépkocsik fogyasztási adója 1600 cm3-ig 22%, 1601
cm3-tõl pedig 32%. A katalizátorral ellátott gépkocsik
esetében ez a mérték 10, illetve 20%. Mivel azonban

haladta meg az egy évvel korábbit. Az elsõ tíz havi nö-
vekedés még ennél is gyorsabb, 24,0%-os volt. A
gépjármûüzemanyag-kiskereskedelem értékesítési
volumene ugyanebben az idõszakban 8,9%-kal nõtt az
elõzõ év azonos idõszakához viszonyítva.

A valóságos import a fent említettnél nagyobb, mert
ehhez hozzá kell adni az import alkatrészekbõl összesze-
relt és belföldön értékesített – 2002-ben mintegy 35 ezer
– Suzuki gépkocsit is. Ez 2002-ben további 175 millió
USD importot jelentett. Tehát mindez összesen 1300
millió USD összegû közvetlen importot tett ki. (A pót-
alkatrészek és kiegészítõ kellékek ezen felül további je-
lentõs összeget képeznek.)

A gyorsan növekvõ behozatal a külkereskedelmi és
a folyó fizetési mérleget jelentõs mértékben rontja. A
nagyságrend érzékeltetésére: az 1997. évi értékhez ké-
pest 2002-re a személygépkocsik behozatala 878 millió
dollárral (1030 millió euróval) nõtt, ami több mint a
felét tette ki az áruforgalmi egyenleg 2002. évi romlásá-
nak. Ennek oka elsõsorban a vámok és illetékek fokoza-
tos leépítésében keresendõ. Az Európai Unióból és az
EU társult országaiból származó ipari termékek vámját
fokozatosan leépítettük, és 2001-ben teljesen megszün-
tettük. Az Amerikai Egyesült Államokból származó gép-
kocsik vámja pedig kétoldalú szerzõdés alapján jelentõ-
sen mérséklõdött. Az összesen 2–3%-ot jelentõ statisz-
tikai illeték és vámkezelési díj is minden viszonylatban
megszûnt. A fogyasztási adó aránya az összes behozatali
értékhez képest is lényegesen csökkent, ami nem a kul-
csok változásának, hanem inkább a korszerûbb behoza-
tali összetételnek (a kedvezményesen adózó katalizáto-
ros autók növekvõ – és mára már gyakorlatilag 100 szá-
zalékos – arányának) tulajdonítható. Mindezek hatásá-
ra az áfa-bevétel növekedésének üteme elmarad a be-
hozatal növekedésétõl. A mindezen tényezõk következ-
tében a személygépkocsi-importnak nyújtott rejtett tá-
mogatást a II.3.10.b. ábrán mutatjuk be. Megjegyezzük,
hogy miközben az elmúlt években a legelemibb egész-
ségügyi ellátás is súlyos pénzhiánnyal küszködött, addig
az állam rejtett módon egyre nagyobb támogatásban
részesítette a környezetet legnagyobb mértékben
szennyezõ és az egészséget károsító motorizációt. Ezt a
II.3.10. ábrán bemutatott óriási összegek egyértelmûen
tanúsítják.

Mivel a vámok újbóli növelése az EU-val kötött meg-
állapodásba ütközne, továbbá kiváltaná a Kereskedel-
mi Világszervezet (WTO) rosszallását, és hátrányosan
érintené a Magyarországon megtelepedett exportorien-
tált külföldi vállalkozásokat is, valamint egyéb gazda-
ságpolitikai bonyodalmakat is okozhat, ezért cselekvési
térként csak a fogyasztásiadó-mértékek növelése adó-
dik. Az így keletkezõ többlet államháztartási bevételek-
kel – más, hasonló intézkedésekkel együtt – ki lehet
váltani olyan megszorításokat, amelyek vagy az életszín-
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ma már nem hozható forgalomba katalizátor nél-
küli autó, a kedvezmény feleslegessé vált. Ezért ja-
vasoljuk, hogy a személygépkocsik fogyasztási adó-
ját egységesen, 1600 cm3-ig 22%-ban, 1601 cm3-tõl
pedig 32%-ban állapítsák meg.

 A fogyasztási adó javasolt emelése 2003-ban mintegy
38 milliárd Ft többletbevételt eredményezett vol-
na a költségvetés számára.

Üdvözöljük a jelenlegi Kormánynak azt az in-
tézkedését, hogy 2003-tól olyan vámtarifa-besoro-
lást léptetett életbe, amelynek alapján több autótí-
pus kikerül a haszonjármû kategóriákból, így azo-
kat személygépkocsiként vámkezelik, tehát meg
kell fizetni utánuk a fogyasztási adót, és az áfájuk
sem téríthetõ vissza. (A 2002. évi statisztikai rend
szerint ez tízezer gépkocsit érint.)

Felmerült a gépjármû-importõrök részérõl olyan
javaslat, hogy a jelenlegi fogyasztási adót az autóre-
gisztrációs díj váltsa fel. Az Európai Bizottság viszont
éppen ennek a díjnak az eltörlését javasolja, mivel
külföldre költözés esetén ezt a díjat újból meg kell
fizetni, ami nemkívánatos kettõs adózásnak minõ-
sül (Világgazdaság, 2002. szeptember 9.). Így itthon
sem célszerû ezzel a díjjal felváltani a fogyasztási
adót. A különbség a két adó között a következõ:
• A fogyasztási adót importáláskor kell megfizetni a

vámmal együtt, és alapja az áfának, tehát növeli az
import beszerzési árat, ennek következtében a fo-
gyasztói árat.

• A regisztrációs díjat a forgalomba helyezéskor kell
megfizetni, és a vásárlót terheli majd, így a fogyasz-
tói árnak közvetlenül nem része. A mértékérõl és
arról, hogy terheli-e majd áfa, még nincs döntés,
azonban értesüléseink szerint a gépjármû-importõ-
rök az áfa-mentességet szorgalmazzák.

Tehát félõ, hogy a regisztrációs díj bevezeté-
sével tovább csökkenne az autók ára – az állami
költségvetés és a környezet kárára.

Az EU-csatlakozási feltételek között az adónemek
elfogadása is szerepelt. A többi csatlakozó országgal
együtt folytatott tárgyalások végeredményeként a fo-
gyasztási adó ebbõl a felsorolásból kimaradt. Az adott
helyzetben tehát csak a regisztrációs díj bevezetése jö-
het számba.

Azt mindenképpen el kell érni, hogy a befizetés mérté-
ke legalább érje el a jelenlegi fogyasztási adó és áfa együt-
tes szintjét. Több tényezõ is azt indokolja azonban, hogy
a regisztrációs díj ennél jóval magasabb legyen.

• A személygépkocsi-értékesítések rendkívüli mérték-
ben nõttek az elmúlt években, és ez a folyamat még

inkább felgyorsulni látszik: 2003. I. negyedévében az
eladások száma mintegy 25%-kal nõtt az elõzõ év ha-
sonló idõszakához képest.

• A személygépkocsi-vásárlás feltételei nagymértékben
javultak a vámleépítés és a forint-felértékelõdés kö-
vetkeztében.

 Az elmúlt két évtizedben folyamatosan fele akkora
összeget fordítottak a meglévõ országos úthálózat fenn-
tartására, mint amennyi csupán a szintentartáshoz szük-
séges lett volna. 2003-ban tovább romlott a helyzet, mi-
vel az erre fordítható összeg mintegy 25 milliárd forinttal
kevesebb, mint 2002-ben volt. Mindez azt jelenti, hogy a
meglévõ közutak állapota egyre gyorsuló ütemben rom-
lik. Ezért feltétlenül szükséges többletforrásokat terem-
teni az utak fenntartására, felújítására. Egyúttal ennek a
kommunikálása a gépkocsi-tulajdonosok számára is elfo-
gadhatóbbá teszi a nagyobb mértékû díjemelést.

3.11. A használt autók fogyasztási
adójának (regisztrációs díjának)
emelése és megfizettetése

A Levegõ Munkacsoport egyetértéssel és örömmel fo-
gadta, hogy a Kormány 2003. január 1-jétõl megtiltja a
hét évnél idõsebb személygépkocsik behozatalát az or-
szágba.

A használt autók behozatalának részesedése több
évig alacsony volt, behozataluk abszolút értékben szá-
molva 2000-ig visszaesett, így arányuk (darabszámban
mérve, a magánbehozatallal együtt) az 1996-os 36%-
ról 1999-re 11,7%-ra csökkent. 2001-ben fordulat állt
be a használt személygépkocsik importjában, ugyanis ez

II.3.11. ábra: A használt személygépkocsi import
alakulása (ezer db)

Forrás: Lélegzet 2003. 02.
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sek újrafeldolgozásra visszavenni. Ez viszont nem vo-
natkozik a korábban gyártott kocsikra. Így az ezek ke-
zelésével járó költségek fedezetét nekünk kell elõte-
remtenünk.

3.12. Fedezet megteremtése
a roncs gépjármûvek kezelésére

Az elhasznált, üzemképtelen gépjármûvek (a továb-
biakban mindenféle gépjármûvet beleértve, a roncsau-
tók kifejezést használjuk) egyre nagyobb számban tûn-
nek fel a parkolókban, a lakóterületek félreesõ – és ke-
vésbé félreesõ – zugaiban, üres telkeken, de az erdõk-
ben, mezõkön is. Becsléseink szerint Magyarországon
évente legalább 130 ezer roncsautó keletkezik. Ezeknek
a többsége egyre növekvõ terheket jelent az önkormány-
zatoknak, és így közvetve (de bizonyos szempontból köz-
vetlenül is) az állami költségvetésnek.

Az EU elõírásai szerint 2005-tõl az autógyárak köte-
lesek visszavenni és újrafeldolgozni a használt gépkocsi-
kat. Az EU-rendelkezéssel összhangban kell az itthoni
szabályozást is kialakítani.

Az ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és
Környezetvédelmi Rt.-tõl kapott tájékoztatás szerint
ezeknek a roncsautóknak a környezetvédelmi elõírá-
soknak megfelelõ feldolgozása és anyagaik újrahaszno-
sítása kifizetõdõ lenne, amennyiben megoldódna a
roncsautók összegyûjtése és beszállítása az autóbontó-
ba (lehetõleg a feldolgozó számára díjmentesen). En-
nek a gondnak a megoldására nem egy új adó beveze-
tését javasoljuk, hanem csupán azt, hogy mindaddig
kelljen fizetni a gépjármûadót és a kötelezõ biz-
tosítást, amíg a tulajdonos nem igazolja, hogy a
tulajdonában lévõ gépjármûvet leadta a hatósági
engedéllyel rendelkezõ autóbontóba. Ez az intéz-
kedés várhatóan nem jelent majd költségvetési több-
letbevételt, mivel az autótulajdonosok remélhetõleg ér-
dekeltek lesznek a roncsautójuk leadásában. Viszont
az önkormányzatok (és így közvetve az állam) költség-
vetését kevésbé terhelnék meg a roncsautókkal kap-
csolatos teendõk.

A további ösztönzés érdekében, vagyis azért, hogy
például az autótulajdonos ne az erdõ közepén vagy egy
tó alján hagyja az autóját, bejelentve, hogy ellopták azt,
megfontolandó, hogy a roncsautók elszállításának
költségét az állam vállalja át. Ehhez a gépjármûadó
további emelése megfelelõ forrást teremthet.

Szükségesnek tartjuk az Európai Unió roncsautók-
ra vonatkozó szabályainak mielõbbi hatályba lépteté-
sét. Errõl mielõbb átfogóan kell hivatalosan tájékoz-
tatni a lakosságot és az érdekelt vállalkozásokat és ha-
tóságokat.

a 2000. évi 13 ezerrõl 2001-re 36 ezerre, majd 2002-ben
96 ezerre (!) ugrott (II.3.11. ábra). Az ugrásszerû növe-
kedés oka, hogy liberalizálták a használt autók behoza-
talát, továbbá megszûnt az EU-származású személygép-
kocsik vámja.

1996-ban négy évben korlátozták a behozható au-
tók korát. Ezt azonban 2000-ben eltörölték, ami ahhoz
vezetett, hogy Magyarország egyre inkább kezdett Nyu-
gat-Európa roncstemetõjévé válni. A nyugat-európai tu-
lajdonosok akár néhány száz euró ellenében is örömmel
szabadultak meg használt autójuktól (valamint az ezzel
kapcsolatos gondoktól és költségektõl). Ez a folyamat
viszont nálunk fokozta a környezetszennyezést és ron-
totta a közlekedésbiztonságot.

A használt autók importját az is nagymértékben elõ-
segíti, hogy a jelenlegi vámeljárás tömeges csalásra ad
lehetõséget, amit az érintettek sok esetben ki is hasz-
nálnak: a fogyasztási adót – és a hozzá kapcsolódó áfát –
nem a nemzetközileg elfogadott árkatalógus szerint fi-
zetik, hanem a bemutatott számla alapján, amely az ese-
tek nagy részében alulszámlázott. A magánimportban
behozott autók valódi értékét ráadásul csak akkor vizs-
gálják, ha a bemutatott számla értéke kevesebb, mint a
katalógusár fele (a korábbi 80% helyett). Ez a lazítás
ahhoz vezetett, hogy az így behozott autók számlaérté-
ke általában a katalógusár 51%-a…

A Levegõ Munkacsoport ezért sürgeti, hogy a hasz-
nált autók vámértékét, illetve a csatlakozás idõ-
pontjától a regisztrációs díjat a katalógusár alap-
ján határozzák meg.

Továbbá a használt személygépkocsik importjának
visszaszorítására javasoljuk, hogy a három évnél idõ-
sebb autók belföldi forgalomba hozatala esetében
progresszíven emelkedõ fogyasztási adót (vagy re-
gisztrációs díjat) vessenek ki olyan mértékben,
hogy négy évnél idõsebb jármûvet már ne legyen
érdemes újonnan forgalomba állítani.

 Javasoljuk, hogy a használt gépjármûvekre kive-
tett regisztrációs díj mértéke átlagosan legalább
100% legyen. Számításaink szerint – figyelembe véve
a 2004. évi csatlakozástól liberalizálódó használt gép-
jármû behozatalra, illetve forgalomba hozatalra vonat-
kozó elõírásokat, és évi tízezer darabra mérséklõdõ im-
porttal számolva – a költségvetés közvetlenül közel 10
milliárd Ft többletbevételre tehet szert.

A fenti intézkedést különösen indokolttá teszi, hogy
az EU országaiból származó használt személygépkocsik
áfája a csatlakozás idõpontjától a származási országban
marad, azaz nálunk már nem szedhetõ be. Az emiatti
költségvetési bevételkiesés 20–30 milliárd forintra be-
csülhetõ, amennyiben az általunk javasolt intézkedést
nem vezetik be.

Az intézkedés további fontos indoka, hogy 2005-
tõl az eladott új autókat az EU-beli autógyárak kötele-
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3.13. Az áfa jogtalan visszatartásá-
val történõ személygépkocsi-hitele-
zés megszüntetése

A személygépkocsik hitelezésénél évekig olyan konst-
rukciót alkalmaztak, amelynél az áfát csak az utolsó rész-
letnél kellett kifizetni, vagyis gyakorlatilag a költségve-
téssel kamatmentesen hiteleztették meg a gépkocsik ér-
tékének 20%-át. Ennek tömeges alkalmazása ismerete-
ink szerint már nem lehetséges, azonban még mindig
megengedett olyan ügylet (például bizonyos lízingfor-
mák), amelynél ez a módszer még alkalmazható. A régi
ügyletek 5 éves kifutással kerültek megkötésre, tehát
ezek még ma is tartanak.

Javasoljuk, hogy a PM részletesen számoljon be az Or-
szággyûlésnek arról, hogy évente milyen összeggel támo-
gatta ilyen módon a költségvetés az autóvásárlásokat. A
még megmaradt kiskapukat be kell zárni. Azt is meg kell
vizsgálni, hogy a korábban kötött, de jelenleg még élõ
szerzõdések esetében miként lehet az adót behajtani.

A költségvetést terheli a bevételek késleltetett be-
folyásából eredõ kamatköltség, ami becslésünk szerint
évi 2–3 milliárd forintot tehet ki.

3.14. A gyorsforgalmi úthálózat
továbbépítésére nyújtott
támogatás jelentõs csökkentése

A rendelkezésre álló forrásokat a meglévõ úthálózat
karbantartására-felújítására, a településeket elkerülõ rö-
vid szakaszok megépítésére és a vasúthálózat felújításá-
ra kell fordítani, mivel ez sokkal gazdaságosabb és kör-
nyezetkímélõbb, mint a gyorsforgalmi úthálózat fejlesz-
tése. Az egyetlen kivétel az M0-s keleti szakasza, ame-
lyet csak a gödöllõi átkötés nyomvonalán szabad meg-
építeni. A témával kapcsolatos részletes indoklást a 7.
melléklet tartalmazza. Így itt csak az M0-s északi szaka-
szára térnénk ki részletesebben.

A költségvetési tételek közé semmiképp sem szabad
összeget elõirányozni az M0-s autópálya északi (a 2-es
út és a 11-es út közötti) szakaszára, mivel ez az összesen
több mint 60 milliárd Ft-ba kerülõ óriásberuházás gaz-
dasági, közlekedési és környezetvédelmi szempontból
egyaránt megalapozatlan.

Az északi szakasz súlyosan szennyezné a környéket.
A légszennyezés, a zaj, a forgalmi zsúfoltság, a zöldterü-
letek pusztulása az ott lakók egészségét veszélyezteti,
valamint további Budapest környéki üdülõövezeteket
tenne tönkre akkor, amikor ezek száma már vészesen
megfogyatkozott.

Az autópálya a fõváros legjelentõsebb vízbázisa fe-
lett vezetne. Megengedhetetlen bármilyen beruházás,
amely 3 millió ember ivóvíz-szolgáltató rendszerének fõ
vízkészletét veszélyezteti.

Amint azt a déli szakasz is világosan megmutatta, az
új útszakasz hatalmas többletforgalmat gerjeszt.

Még ha valamilyen csoda folytán a többletforgalom
el is maradna, ez a szakasz akkor is csak kevesebb mint
1%-kal tehermentesítené a fõváros közlekedését. Ha erre
60 milliárd Ft-ot szánunk, és általában hasonló módon
kívánjuk megoldani a fõváros közlekedését, akkor a „tel-
jes megoldásra” több mint 6000 milliárd forintot kelle-
ne fordítanunk! Ennél több nagyságrenddel hatéko-
nyabb módszer a tömegközlekedés javítása, a parkolás-
szabályozás kiterjesztése, a forgalomcsillapítás stb.

Az északi szakasz a megépítés esetén a legoptimis-
tább elõrejelzések szerint is (amelyekkel szemben ko-
moly kétségek merülnek fel) csupán 20–30 ezer ember
utazási (autózási) feltételeit javítaná. Amennyiben vi-
szont az erre a célra szánt összeget – ami akkora, mint a
BKV egy éves teljes költségvetése – a tömegközlekedés
javítására fordítanák, 1,5 millió ember utazási körülmé-
nyeit lehetne érezhetõen javítani.

A beruházást több érintett önkormányzat határozat-
ban utasította el, és az elõzetes felmérések szerint az érin-
tett lakosság többsége is ellenzi.

 A privatizációs bevételekbõl a Kormány mintegy 90
milliárd forintot új autópályák és utak építésére kíván
fordítani. Véleményünk szerint az utak építése és a vas-
úti infrastruktúrától eddig elvont 1400 milliárd forint
sem a környezeti, sem a közlekedéspolitikai koncepci-
óval nem egyeztethetõ össze. Különösképpen igaz ez
az EU követelményeit figyelembe véve. Javasoljuk, hogy
ezt az összeget teljes egészében a vasút elmaradt fej-
lesztéseire fordítsák. (Ezt támasztja alá a motorvona-
tok legutóbbi problémája is.)

3.15. A Forma-1 Magyar Nagydíj
közvetlen és közvetett
támogatásának megszüntetése

A Forma-1 versenyek magyarországi megrendezé-
sét és annak állami támogatását azzal indokolták, hogy
a rendezvény alatt a hazánkba látogató turisták költé-
sébõl 2-3 milliárd forint többlet adóbevételhez jut a költ-
ségvetés, továbbá a verseny az országnak kedvezõ pro-
pagandát is jelent. A számítást kizárólag a Forma-1
Magyar Nagydíjban érdekelt szervek készítették, akik a
feltételezett kedvezõ hatásokat túlbecsülték, a hátrányo-
kat pedig elhallgatták.
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8991 081 6741 054

9991 002 8212 504

0002 081 6442 004 0,9061

1002 381 8503 004 5,6771 2,6 45,682

2002 061 0542 0052 1,1752 3,01 37,252

3002 0003 8,7782 3,11 00,452

4002 1,8713 5,21 00,552

5002 6,9053 7,31 00,652

**6002 6,5783 1,51 00,752

II.3.15. táblázat: A Forma-1 Magyar Nagydíj állami támogatásának fõ adatai

A rendezvény fokozott környezeti terhelést idéz elõ
a rendezvény helyszínén és a hozzá vezetõ utakon egya-
ránt. A versenypálya megépítése elõtt ez a Mogyoród
elõtti völgy tóval ékesített zöld oázis volt, ma sivár, füst-
okádó, izzó betonrengeteg. Ennek igen jelentõsek a költ-
ségei. (Az egyéb károk mellett megemlítendõ, hogy ez
elriasztja a hagyományos turistákat, akik sportolni és
pihenni vágynak.)

A Forma-1 valójában hatalmas rejtett támogatáso-
kat is élvez. Magyarországon ettõl az évtõl kezdve tilos
dohánytermékeket hirdetni. Ez alól kizárólag a Forma-
1 rendezvény kapott felmentést, aminek révén komoly
többletbevételre tesz szert – annál is inkább, mivel e
téren monopolhelyzetbe került, és így jelentõs verseny-
elõnyt kap a többi rendezvénnyel szemben. Ennek érté-
ke évente több milliárd forintra becsülhetõ. (Az Euró-
pai Unióban 2006-tól ez a fajta dohányreklám is tilos
lesz.) Az Ausztriában 2004-tõl bevezetendõ dohányrek-
lám-tilalom miatt utoljára 2003-ban rendezik meg a
Forma-1 osztrák futamát. Ez is bizonyítja, hogy a do-
hányreklámok kivételes engedélyezése mellett felesle-
ges a költségvetési támogatás.

A súlyosan környezetromboló Forma-1-nek óriási
propagandát biztosítanak. Ez gyengíti azokat az erõfe-

szítéseket, hogy környezetvédelmi ismeretterjesztéssel
és oktatással a kor követelményeinek megfelelõ gon-
dolkodás- és viselkedésmódot alakítsunk ki a lakos-
ságban. Gondoljunk csak arra, hogy a minden évben
megrendezésre kerülõ Európai Autómentes Nap,
amelyben már több mint ezer város vesz részt Európa-
szerte, milyen kevés erkölcsi és anyagi támogatást él-
vez hazánkban. A Forma-1 reklámjának társadalmi
kára felmérhetetlen. Furcsa, hogy az igazi sport céljai-
val szemben álló, környezetkárosító és a tömegeket
passzív cirkuszi nézõvé alakító rendezvényt éppen a
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (GYISM) tá-
mogatja. Gondoljunk csak az egyik „mellékterméké-
re”, az ilyenkor felélénkülõ prostitúcióra, és a kapcso-
lódó botrányokra.

A fenti tényezõk ismeretében rendkívül megdöb-
bentõ volt a Kormány azon döntése, hogy az eredetileg
400 millió forintos támogatás összegét több mint meg-
hatszorozza, és 2002-ben már 2500 millió forintot ad
mindannyiunk pénzébõl a Forma-1 számára. A 2002.
évi megemelt összegû 2500 millió forint állami támoga-
tás – a licencdíjak szerzõdésben foglalt évi 10%-os nö-
vekedése miatt – azt is jelenti, hogy az elkövetkezõ évek-
ben is ekkora, vagy ennél nagyobb összegû állami támo-

2002-ben garanciát vállalt az elõzõ kormány 3 milliárd Ft erejéig. Ha a cég ezt igénybe veszi, akkor behajtják rajta és felszámolják. Ezt
elkerülendõ a mostani kormány 2,5 milliárd Ft támogatást adott.
* A forint felértékelõdésével számolva.
** 2006-tól az EU elõírásai szerint cigarettareklámot nem sugározhat a tv. Magyarországon betiltották a dohányreklámokat. A Forma-1
ez alól kivételt élvez, ami szintén állami támogatást jelent, 3–4 milliárd Ft-ra becsülhetõ értékben. Ezért a Forma-1 állami támogatása –
amely 2001-ben 400 millió Ft-ot tett ki – 2002-re összesen több mint 5500 millió Ft-ra nõtt!
"Az RTL Klub kiemelkedõen jó esztendõt zárt abból a szempontból is, hogy a végleges decemberi eredmény nélkül már az év vége
elõtt közel kétmilliárd forinttal haladják meg a hirdetési bevételek a tavalyit. A legnagyobb pénzügyi növekedést azonban a még holt
szezonnak számító augusztusban produkálta a csatorna: az év legrangosabb magyarországi sportversenyének, a Forma-1-nek köszön-
hetõen ugyanis 2001. augusztusához képest közel 400 millió forinttal magasabb reklámbevételt könyvelhetett el a futam kizárólagos
hazai közvetítési jogát megszerezve." Arról nincs információ, hogy a Forma-1 külföldi reklámbevétele milyen összeget tett ki, ami
valószínûsíthetõen többszöröse a hazainak! Az EU-ban a televíziós dohányreklám csak a Forma-1 keretében lehetséges! Ezért a
bevétel összege akár 10 milliárd forintot is kitehet!
Forrás: Hungaroring Sport Rt., HVG, PM, költségvetési törvények
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gatást kell nyújtani a rendezvény számára (ld. a II.3.15.
táblázatot!). Ezt tükrözi a 2003. évi állami költségvetés
is, ahol a GYISM fejezetében már 3 milliárd forintra
emelik ezt a támogatást!

Az évek óta meglévõ garancia helyett állítólag azért
kell támogatást nyújtani, mert a garancia igénybevétele
esetén a rendezvényt szervezõ Hungaroring Sport Rt.-t
fel kellene számolni. A piacgazdaság elvének is ellent-
mond, hogy egy környezeti szempontból súlyosan kifo-
gásolható vállalkozást az említett közvetett támogatá-
sok mellett még ilyen óriási közvetlen támogatással is
életben akarjanak tartani.

A korábbi években biztató jel volt, hogy az állami
támogatás reálértéke évrõl évre csökkent. Sajnos ez a
folyamat most megfordult.

Ez a támogatás az Alkotmány és a környezetvédelmi
törvény megsértését is jelenti.

Az Alkotmány kimondja: „A Magyar Köztársaság
elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges kör-
nyezethez.” Az Alkotmánybíróság ennek megfelelõen
már több határozatában is megerõsítette, hogy „az
egészséges környezethez való jog a Magyar Köztársa-
ságnak azt a kötelezettségét is magában foglalja, hogy
az állam a természetvédelem jogszabályokkal biztosí-
tott szintjét nem csökkentheti, kivéve, ha ez más alap-
jog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerül-
hetetlen. A védelmi szint csökkentésének mértéke az
elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet arányta-
lan.” Most viszont az állam úgy nyújt jelentõs további
támogatást egy súlyosan környezetszennyezõ tevékeny-
séghez, hogy az egyáltalán nem szükséges más alapjog
érvényesítéséhez.

A környezet védelmének általános szabályairól szó-
ló 1995. évi LIII. törvény kimondja:

„6. § (1) A környezethasználatot úgy kell megszer-
vezni és végezni, hogy

a) a legkisebb mértékû környezetterhelést és igény-
bevételt idézze elõ;

b) megelõzze a környezetszennyezést;
c) kizárja a környezetkárosítást.
(2) A környezethasználatot az elõvigyázatosság el-

vének figyelembevételével, a környezeti elemek kímé-
letével, takarékos használatával, továbbá a hulladékke-
letkezés csökkentésével, a természetes és az elõállított
anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására töreked-
ve kell végezni.”

Nyilvánvaló, hogy a Forma-1-nek nyújtott támoga-
tás nem a környezeti elemek kímélését és takarékos hasz-
nálatát segíti elõ, hanem éppen annak ellenkezõjét.

Az állami támogatás mostani emelése – figyelembe
véve a dohánytermékek reklámjából származó 3–4 mil-
liárd forintra becsült különleges hasznot – közgazdasá-
gilag is felesleges. Érthetetlen, hogy eddig nem vizsgál-
ták, miért nem vált önfenntartóvá a vállalkozás.

Elfogadhatatlan az az érv, hogy a rendezvény nagy
nemzetközi reklámot jelent Magyarországnak. Nem te-
szi országunkat különösebben érdekessé a külföldiek szá-
mára, ha ugyanazt láthatják nálunk, mint amit otthon
már megszoktak. Egy környezetbarát, fenntarthatóan
fejlõdõ ország megteremtése viszont világszerte javítani
tudná az ismertségünket és elismertségünket.

Az az érv is abszurd, hogy ez a támogatás elsõsorban
azért szükséges, mert ezáltal több külföldi turista jön Ma-
gyarországra, akik itt pénzt költenek. A Forma-1 láto-
gatóinak száma 2002-ben mintegy 160 ezer fõt tett ki.
Ebbõl a külföldiek száma legfeljebb 60 ezerre tehetõ. A
3 milliárd forint állami támogatás azt jelenti, hogy min-
den külföldi turistának 50 ezer forint ajándékot nyúj-
tunk közpénzbõl. Ha a fent említett egyéb rejtett támo-
gatásokat is figyelembe vesszük, akkor ez az összeg meg-
haladhatja a 100 ezer forintot is… (Egyébként sem cél-
szerû éppen az idegenforgalmi csúcsszezonban, augusz-
tusban ösztönözni a turisták beáramlását.)

 A fentiek értelmében javasoljuk a 3 milliárd Ft össze-
gû állami támogatás elvonását, és hogy azt teljes egé-
szében a kábítószer-ellenes intézkedések finanszírozá-
sára fordítsák, ugyanis arra jelenleg nem áll elegendõ
pénz rendelkezésre.

3.16. A külföldi autóbuszok utáni
áfa beszedése
 Javasoljuk, hogy a külföldön bejegyzett autóbuszok Ma-
gyarországon végzett utasszállítási tevékenysége utáni
áfát szedjék be. A szolgáltatási díj adóalapja egységesen
utaskilométerenként 15 forint, amelyre a 12 százalé-
kos (ezen tevékenységre belföldön érvényes) áfát java-
soljuk kivetni.
 Jelenleg Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában is
behajtják az áfát a külföldi autóbuszok utaskilométer-
teljesítménye után az országuk területén. Magyarorszá-
gon mulasztás miatt ezt nem végzik el. Ennek az adónak
a behajtásából évente kb. 5 milliárd forint többletbevé-
tel nyerhetõ, ráadásul a külföldiektõl. További elõny, hogy
az indokolatlanul hátrányos helyzetünket is felszámol-
hatjuk. Így a Magyarországon bejegyzett autóbuszok
utasszállításának hátrányos, a tisztességes piaci versennyel
ellentétes megkülönböztetését is felszámoljuk.

Ez számunkra azért is elõnyös, mert 2001-ben 161
ezer külföldi rendszámú autóbusz lépett be, ezzel szem-
ben csak 32 ezer magyar autóbusz lépett ki. (Ennek dön-
tõ része nyugatról érkezik, a magyar-román határt csak
28 ezer autóbusz lépte át, így a magyar nemzetiségi for-
galom csak töredéke az összes forgalomnak.) További
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Budapest határán egy munkanapon – a 2000. évi
forgalomszámlálás alapján – 255 ezer személy- és te-
herautó lép be. Feltételezve, hogy alkalmanként átla-
gosan 1000 forint útdíjat kell fizetni a fõvárosba törté-
nõ belépéskor, és hogy ez az intézkedés a belépések
számát 160 ezerre mérsékli, az éves bevétel – 250 mun-
kanappal számolva – 40 milliárd forintot tenne ki.
(Az elsõ évben ezt néhány milliárd forinttal csökken-
tené a rendszer kiépítésének a költsége, utána azon-
ban viszonylag kis költséggel üzemben tartható. Rá-
adásul az így kialakított elektronikus rendszer részben
a tömegközlekedés céljaira is felhasználható lesz.) A
többletbevételt a tömegközlekedésre kell fordítani.

Az említett 40 milliárd forinton felül több tíz milli-
árd forint haszon keletkezik a környezetszennyezés és
egészségkárosítás mérséklõdésébõl, a torlódások, a zsú-
foltság csökkenésébõl, a város vonzóbbá válásából. (A
városi útdíjjal kapcsolatban részletes anyagok találha-
tók a Lélegzet 2003/6. számában.)

3.18. Parkolási díjak kötelezõ
bevezetése

A legértékesebb vagyonunk – az itt élõ emberek után
– a földterület. Ezen belül is kiemelkedõen értékes va-
gyon a városi belterület. Ezt jelenleg a legtöbbször in-
gyenesen veszik igénybe gépkocsik tárolására. Ez rend-
kívül ésszerûtlen területgazdálkodásra, pazarlásra ösz-
tönöz, és így óriási hiánygazdaság alakul ki ezen a téren.
(Ennek egyik mellékhatása az is, hogy egyre több gép-
kocsi vásárlására ösztönöz a sûrûn lakott területeken is.)

Javasoljuk tehát ezen a téren is a piacgazdaság be-
vezetését: a keresletet és a kínálatot megfelelõ árakkal
kell egyensúlyba hozni. Az állam kötelezõen írja elõ,
hogy az önkormányzatoknak fokozatosan „egyensúlyi
parkolási díjat” kell bevezetniük. Ez azt jelenti, hogy
úgy kell megállapítani a parkolási díjakat, hogy csúcs-
idõben is legalább 10 százalék szabad legális parkolási
hely álljon rendelkezésre, az illegális parkolás pedig tel-
jesen megszûnjön.

Hasonló intézkedésekre számos példa van a nemzet-
közi gyakorlatban. Így például Japán és Dél-Korea több
nagyvárosában csak arra az autóra adnak rendszámot,
amelynek tulajdonosa bizonyítja, hogy közterületen kí-
vül tudja tárolni a jármûvét.

Az is gondot jelent ma Magyarországon, hogy a par-
kolási díjakból befolyó összegbõl a közösség alig részese-
dik. Ezen is változtatni kell.

Az elsõ években ebbõl a forrásból évente mintegy
20–30 milliárd forintot lehetne beszedni, amit a tömeg-
közlekedés javítására és forgalomcsillapítási intézkedé-
sekre kell fordítani. Ezen intézkedések összességében szá-
mottevõen javítanák a városok élhetõségét, átjárható-

elõny, hogy a környezetkímélõbb vasúti személyszállítás
diszkriminációja ezzel is csökken.

Az említett 5 milliárd forintot az alábbi számítással
kaptuk:

Autóbuszonként 50 fõvel és átlagosan 400 km megtett
úttal (országon keresztüli átlós távolság, vagy a határtól
Budapestig és vissza) számoltunk. Az adó alapja (az auszt-
riai mértéket, 0,05 eurót véve alapul, 245,32 Ft/euró árfo-
lyamon) felkerekítve 15,00 Ft/utaskm. A személyszállítás
áfája 12%, tehát 1,80 Ft/utaskm. 160 000 autóbusz × 50 fõ
× 400 km × 1,80 Ft = kb. 5,76 milliárd Ft. Az adó beveze-
tésének forgalommérséklõ hatását levéve, 5 milliárd forint
összegû többletbevétel biztosítható.

„Ausztriában 2002. április 1-jétõl bevezették
az autóbuszok forgalmi adóját. A határon átlépõ
közúti személyszállítást végzõ jármûveken szállí-
tott utasok száma és az Ausztria területén meg-
tett út hossza alapján fizetendõ forgalmi adó kö-
telezettség életbe lép 2002. április 1-jén. Az adó
mértéke 0,60 ATS 10 százaléka (2002. január 1-
jétõl kb. 5 cent) minden egyes személy, és az
Ausztriában megtett fuvarozási útvonal minden
egyes kilométere után. Személyek száma × kilo-
méterek száma × 0,60 = átlagos fuvarozási díj ×
10 százalék = általános forgalmi adó.

Példa: 50 fõ, 300 kilométer: 50 x300 × 0,60 =
9 000 × 10 százalék = 900 ATS esedékes általá-
nos forgalmi adó. A vámhivatal által az adóbeval-
lásban szereplõ adatok alapján megállapított adó
azonnal esedékessé válik, tehát helyben adót kell
fizetni. A forgalmi adó bevallásának nyomtatvá-
nyát és a kitöltéshez szükséges tudnivalókat a
késõbbiekben ismertetjük. Felhívjuk tagjaink fi-
gyelmét, hogy a büntetõszankciók elkerülése ér-
dekében a nyomtatvány kitöltésére és az adó
megfizetésére készüljenek fel.”

(a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete honlapjáról)

3.17. Városi útdíjak bevezetése

Javasoljuk városi útdíjak bevezetését Budapesten, és
– amennyiben azt a megfelelõ vizsgálatok indokoltnak
mutatják – több más településen is. Ez önkormányzati
feladat, viszont az államnak elõ kell segítenie tájékozta-
tató munkával, szakmai segítségnyújtással, valamint a
megfelelõ jogszabályi környezet kialakításával.

Ezen javaslatunk megvalósítása esetén javulna az
érintett önkormányzatok pénzügyi helyzete is, ami
csökkentené az állami források iránti igényt. Ezen túl-
menõen ez az intézkedés számottevõen javítaná a vá-
rosok környezeti állapotát, közlekedése helyzetét és
gazdasági vonzerejét.
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ságát, fokoznák a versenyképességüket és idegenforgal-
mi vonzerejüket (különösen a fõ súlyt képezõ európai
turisták számára).

3.19. A fõvárosi 4. metró
megépítésének elhalasztása

Üdvözöltük, hogy az elõzõ Kormány elfogadta javas-
latunkat (bármi is volt ennek a tényleges oka) a terve-
zett fõvárosi 4. metróvonal megépítésének elhalasztá-
sára. Véleményünk szerint ezzel a döntéssel Budapest
egy idõre megmenekült attól a veszélytõl, hogy a forrá-
sok hiánya, illetve a viteldíjak nagymértékû emelése
miatt teljes közlekedési csõdöt és környezeti katasztró-
fát okozva összeomlik a fõvárosi tömegközlekedés. Saj-
nálattal látjuk, hogy most ismét elõtérbe került a met-
róépítés ahelyett, hogy a a forrásokat a fõváros és kör-
nyéke már meglévõ tömegközlekedési hálózatának fenn-
tartására, felújítására és fejlesztésére fordítanák, vala-
mint a vidék – fõleg Kelet-Magyarország – környezetkí-
mélõ közlekedésének fejlesztésére irányoznák elõ, amint
azt a Levegõ Munkacsoport is szorgalmazza.

A tervezett 4. metróvonal megépítésének elhalasz-
tása melletti fõbb érveket, valamint a budapesti közle-
kedés javítására vonatkozó javaslatainkat a 8. mellék-
let tartalmazza.

Amennyiben viszont mégis elkezdik építeni a 4-es
metrót, szükségesnek tartjuk jelentõs többletforrások biz-
tosítását az említett egyéb tömegközlekedési célokra is.

3.20. A légi közlekedéssel
kapcsolatos díjak, adók emelése

A légi közlekedés hatalmas rejtett és nyílt támoga-
tásban részesül szerte a világon. Ez a támogatás az aláb-
biakban nyilvánul meg:
• A repülõgépek üzemanyagát, a kerozint nem terheli

jövedéki (fogyasztási) adó.
• Nemzetközi utasforgalom esetén nem kell áfát fizet-

ni a repülõjegy után.
• A légitársaságok gyakran vámkedvezményt kapnak

a beszerzéseikre. (Például a MALÉV repülõgép-vá-
sárlásaira az utóbbi években az állam több milliárd
forint vámot engedett el.)

• A legtöbb ország repülõterein vámmentes (adómen-
tes) boltok üzemelnek. Az Európai Unió már betil-
totta ezeknek a boltoknak az üzemelését, mivel ál-
láspontja szerint súlyosan sértették a tisztességes pi-
aci versenyt.

• A légitársaságok és a repülõterek hatalmas közvet-
len állami támogatásban (beruházási támogatások
stb.) részesülnek szerte a világon. A légitársaságok

befolyására jellemzõ, hogy a 2001. szeptember 11-i
terrortámadás után az amerikai kormány 15 milliárd
dollár vissza nem térítendõ támogatást adott az ame-
rikai légitársaságoknak. (New York városa, amely a
támadás legsúlyosabban érintett áldozata volt, en-
nek az összegnek csak a töredékét kapta állami tá-
mogatásként!) Ugyanezen ürüggyel az Egyesült Ki-
rályság, Franciaország és Németország is számottevõ
támogatást adott a saját légitársaságainak. Bár az
Európai Bizottság és az Európai Parlament egyes kö-
rei kétségüket fejezték ki, hogy ezek a támogatások
összeegyeztethetõek-e a szabad piaci versennyel, a
légitársaságok hatalma nagyobbnak bizonyult. A
légiforgalom pedig – némi átmeneti visszaesés után
– azóta is töretlenül növekszik…

• Sok országban – így például az EU-ban – a légitársa-
ságoknak nem kell áfát fizetniük, ha repülõgépet vá-
sárolnak. Minden más közlekedési ágazatban a jár-
mûvásárlás után meg kell fizetni az áfát.

• A repülõterekhez vezetõ utakat, vasutakat túlnyo-
mó részben közpénzekbõl építik meg és tartják fenn.
(Németországban például az állam 1993 és 1998 kö-
zött 3 milliárd márkát fordított a repülõterek és a
hozzájuk legközelebb esõ városok közötti új utak és
vasúti összeköttetések kiépítésére.)

• A légi közlekedés fejlesztésére számolatlanul költöt-
ték – és költik ma is – a pénzt szerte a világon a hadi
kiadások keretében. Ennek hasznából a polgári légi
közlekedés is jelentõs mértékben részesül, azonban
errõl szemérmesen hallgatnak.

• A repülõtereken lévõ határõrséget és vámhatóságot
közpénzbõl tartják fenn.

• A magánrepülõgépek üzemeltetõi a kiadásaik nagy
részét költségként elszámolhatják, azaz a magáncélú
repülést olyan pénzbõl finanszírozzák, amely után
nem kell fizetni személyi jövedelemadót és társada-
lombiztosítási járulékot. Ez nem törvényes, de min-
dennapi gyakorlat, aminek a megszüntetésére a ha-
tóságok semmit sem tesznek. Ez azt jelenti, hogy egy
rendkívül szûk jómódú réteg súlyosan környezetpusz-
tító szórakozását ily módon is segítjük közpénzekkel.

• Végül, de nem utolsó sorban, talán a legnagyobb tá-
mogatásban azáltal részesül a légi közlekedés, hogy
nem fizeti meg az általa okozott környezeti, egészsé-
gi és egyéb károkat.
Amint a II.3.20. táblázatból látható, az Európai Unió-

ban az 1990-es évek közepén évente jóval több mint 45
milliárd euró állami támogatásban részesítették a légi köz-
lekedést. (A táblázatban – adatok hiánya miatt – nem
szerepel a fentiekben felsorolt mindenfajta támogatás.)

A légi közlekedésnek adott támogatásokat általában
azzal indokolják, hogy ily módon elõsegítik az érintett
térség gazdasági fejlõdését. Ez az állítás önmagában is
megkérdõjelezhetõ, figyelembe véve a csillagászati össze-
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ágazat részérõl 2000-ben 12 milliárd forint befizetést je-
lentene. Vagyis a repülõforgalmat közvetve ezzel az összeg-
gel is támogatja az állam. Mivel a belföldi légi forgalom
elhanyagolható volumenû, viszont a nemzetközi forga-
lom makro gazdasági kérdéseit az EU-val közösen célsze-
rû rendezni, ezért az ilyen irányú változtatást késõbb kell
meghozni. A MALÉV gazdasági helyzetének rendezésé-
nél ezt a támogatást komoly szempontként kell kezelni.

A MALÉV korábban vám- és áfa-mentesen szerez-
hette be jármûparkját.

A légi közlekedés tehát – gazdasági szempontból
ésszerûtlenül és társadalmi szempontból rendkívül igaz-
ságtalanul – hatalmas rejtett szubvencióban részesül. A
légi közlekedés fokozottabb megadóztatását indokolttá
teszi az a körülmény is, hogy az elmúlt években jelentõ-
sen megnõtt hazánk légterének forgalma, ami számot-
tevõ többlet környezetszennyezéssel is jár. (A Ferihegyi
repülõtéren 1990-ben 20 ezer repülõgép szállt le, 2000-
ben pedig már több mint 40 ezer.) Megjegyezzük, hogy
környezetvédõ mozgalmak világszerte követelik a légi
közlekedés erõteljes megadóztatását, és több tudomá-
nyos intézet konkrét javaslatokat is kidolgozott ennek
megvalósítására.

3.20.1. Az útvonal-használati díjak emelése

Az egyik lehetõség a légi közlekedés külsõ költsége-
inek legalább részbeni megfizettetésére a légi útvonal-
használati díjak emelése. A magyar útvonal-használati
díjak nemzetközi összehasonlításban rendkívül alacso-
nyak (lásd a II.3.20.1. táblázatot). Véleményünk szerint
ez elfogadhatatlan, ezért azt az osztrák, illetve német
szintre kellene emelni. Mivel azonban ezeket a díjakat
az ún. EUROCONTROL nemzetközi egyezmény sza-
bályozza, amelyhez hazánk is csatlakozott, ennek meg-
változtatása nehézkes és idõigényes. Így most csak azt
tudjuk javasolni, hogy a Kormány vizsgálja meg, milyen
módon lehetne e nemzetközi egyezménnyel összhang-
ban mégis emelni a díjat. Amennyiben az egyezmény
ezt semmilyen módon nem teszi lehetõvé az elkövetke-
zõ idõszakban, akkor meg kell vizsgálni, hogy milyen
egyéb, EU-konform módon lehetne növelni a légi köz-
lekedésbõl származó állami bevételeket.

A díj jelentõs emelésének egyik fõ indoka lehet, hogy
a magyar légiirányítók bére jóval elmarad az EU-beli
szinttõl, és az EU-csatlakozással célszerû ennek a kü-
lönbségnek a megszüntetése.

 Tájékoztatásképpen megemlítjük, hogy amennyiben si-
kerülne a hazai légi útvonal-használati díjakat az auszt-
riai szintre emelni, a költségvetés devizabevételei – elõ-
zetes becslésünk szerint – 40 millió USD-vel (9 milli-
árd Ft-tal) növekednének, és a fizetési mérleg is ennyi-
vel javulna.

gû támogatásokat, amelyeket ennek a közlekedési
alágazatnak nyújtanak. Aligha hihetõ ugyanis, hogy
amennyiben más ágazatoknak nyújtanának ilyen mér-
tékû támogatásokat, az nem vezetne hasonló vagy még
jobb gazdasági eredményre az érintett térségekben.
Azonban a kétségek teljes eloszlatása végett számos ta-
nulmányt készítettek a kérdésrõl. Ezek kimutatták, hogy
más tényezõk sokkal inkább befolyásolják egy-egy tér-
ség fejlõdését, mint az, hogy van-e ott repülõtér vagy
nincs. Mások mellett erre a következtetésre jutott egy
angliai felmérés is, amelynek során nagyvállalati felsõ-
vezetõket kérdeztek meg arról, hogy milyen szempont-
ok alapján választják meg vállalataik telephelyeit
(Sharing Economic Prosperity – A Strategic Approach
to Aviation. Policy Paper 5. APC, Surrey, UK, 1997).
A Levegõ Munkacsoport megbízásából a Magyar
Környezetgazdaságtani Központ készített értékelést a
Pécs-Pogányi repülõtér fejlesztésének gazdasági hatása-
iról (9. melléklet), amely szintén kimutatta ennek széle-
sebb értelemben vett gazdaságtalanságát.

Örömmel fogadtuk, hogy a Kormány és az Ország-
gyûlés 1997-ben elfogadta javaslatunkat, mely szerint a
Légiforgalmi és Repülõtéri Igazgatóság ne részesüljön köz-
vetlen állami támogatásban. Ennek alapján 1998-tól kezd-
ve az állami költségvetés már nem nyújt támogatást az
LRI-nek. Sajnos számos egyéb módon továbbra is hatal-
mas állami támogatásban részesül a légi közlekedés. Ez a
leginkább környezetszennyezõ közlekedési mód, azonban
ez egyáltalán nem mutatkozik meg az áraiban. A légi köz-
lekedés Magyarországon, csakúgy, mint a világ többi or-
szágában jelentõs kedvezményekben részesül, pl. a repü-
lõgép-üzemanyagot nem terheli fogyasztási (jövedéki) adó.
Ha a repülõgépek üzemanyagára ugyanakkora jövedéki
adót és ennek megfelelõ áfát kellene fizetni, mint a többi
üzemanyag esetében, akkor ez a magyar légi közlekedési

egellejsátagomátA
sátagomátA

ekétrém
)vé/óruedráillim(

ersédökûmkosátagomátneltevzök
ersétzseljefsé

3,2

egéssetnemódanizoreka 4,81

egéssetnem-afákeygeja 5,6

*kotlobsetnemódaõdökûmnekeretõlüpera 4,1

korákbéygeséitezeynrökttetezifmengem 4,61

sátagomátsezssÖ 0,54

II.3.20. táblázat: A légi közlekedés támogatása az Európai
Unióban az 1990-es évek közepén

* a meg nem fizetett adók összege ahhoz képest, mintha az adott
ország nem adómentes boltjaiban vásárolták volna meg ugyan-
azon termékeket
Forrás: Yehudi David Demitri van de Pol: The Myths of Flying.
Vereniging Milieudefensie, 1998. (www.milieudefensie.nl/
airtravel)
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3.20.2. Repülõtéri igénybevételi járulék
bevezetése

A légtér igénybevételét, mint természeti javak hasz-
nálatát kell kezelni (pl. zajbírság, levegõterhelési díj).
Meg kell vizsgálni az ilyen jellegû járulékok bevezeté-
sének lehetõségét a légi közlekedésben. Egyes külföldi
repülõterek pl. zajdíjat szednek a meghatározott zaj-
szintet túllépõ repülõgépek után. Nálunk repülõtéri
igénybevételi (környezetterhelési) járulékot kellene be-
vezetni. A légi közlekedés környezeti és egészségi ká-
rai ugyanis a repülõterek esetében fokozottan jelent-
keznek, mivel a repülõgépek károsanyag-kibocsátása
és zajterhelése a le- és felszállások alkalmával a legje-
lentõsebb. Az így befolyó összeg szintén az államház-
tartás bevételeit növelné.

Javasoljuk, hogy az így beszedendõ járulék mértékét
úgy szabják meg, hogy abból évente legalább 1 milliárd
forint bevétel keletkezzen.

3.20.3. A vámmentes boltok megszüntetése

A vámmentes (tax-free) boltok a tisztességes piaci
versenyt sértõ módon kedveznek a légi közlekedésnek,
valamint – egyebek mellett – a dohány- és alkoholter-
mékek eladásának. Az ilyen boltok mûködése a csem-
pészet számára is utánpótlást jelent. Ezért az Európai
Unió ezeknek a boltoknak az üzemelését 1999-ben
betiltotta. Ezt a példát Magyarországnak mielõbb kö-
vetnie kell, annál is inkább, mert mûködésük semmi-
féle elõnyt nem jelent a nemzetgazdaság részére, sõt
kifejezetten hátrányos a tisztességesen adót fizetõ vál-
lalkozásoknak.

Különösen megkérdõjelezhetõ a vámmentes boltok
léte most, amikor a vámelõírásokat úgy szigorították,
hogy a magyar állampolgárok gyakorlatilag már nem
hozhatnak be például cigarettát és tömény szeszt. Nem
kellene ezzel a lépéssel megvárni az EU-ba történõ be-
lépésünket.

3.20.4. Egyéb szigorítások

Javasoljuk a biztonsági követelmények szigorítását
is – pl. csak olyan légitársaság vehesse igénybe a légte-
ret, amely személyzetének képzettségi foka megfelel a
korszerû elõírásoknak. Ezzel egyes konkurens légitár-
saságok kizárhatók. Ez is a hazai munkahelyek megvé-
désének korszerû eszköze.

3.20.5. Közvetlen állami és önkormányzati
támogatások megszüntetése

Mivel a légi közlekedés fajlagosan a legszennyezõbb
közlekedési mód, semmiféle állami vagy önkormány-
zati támogatást nem szabad adni ennek az alágazatnak.
Így el kell utasítani azokat az elképzeléseket, amelyek
állami pénzbõl (illetve állami garanciával felvett hite-
lekbõl) kívánják korszerûsíteni, felújítani a hazai re-
pülõtereket.

2003 elsõ negyedében folyt az Országgyûlésben az
Országos Területrendezési Terv törvényjavaslat vitája.
Elfogadhatatlannak tartjuk a nagyszámú, gazdasági és
társadalmi hatásvizsgálatok nélkül bejelölt regionális és
nemzetközi repülõtér feltüntetését a mellékletben. A po-
zsonyi repülõteret sem gazdasági, hanem „nemzetállami
szemlélet” alapján fejlesztik, alig egy évvel az EU-csat-
lakozás elõtt. A mai kor fokozott biztonsági és környe-
zeti elvárásainak egy térségi repülõtérrel (Bécs) és gyors-
vasúti hálózattal (Bécs, Pozsony, Gyõr, Brno) sokkal gaz-

gázsrO )UCE(*jíD

grubmexuL/muigleB 90,87

gázsroteméN 44,66

gázsroaicnarF 24,16

gásyláriKtlüseygE 96,08

aidnalloH 83,54

gázsrorÍ 35,02

cjávS 30,27

ailágutroP 13,93

)airaMatnaS(ailágutroP 65,41

airtzsuA 57,35

)apóruE(gázsroloynapS 05,74

)ketegizs-iránaK(gázsroloynapS 26,54

gázsrogöröG 40,42

gázsroköröT 51,14

atláM 74,43

gázsrozsalO 31,46

surpiC 83,52

gázsroraygaM 08,12

aigévroN 64,64

aináD 67,15

ainévolzS 87,46

ainámoR 89,63

gásasrátzöKhesC 78,64

gázsrodévS 15,64

gásasrátzöKkávolzS 77,56

gázsrotávroH 11,64

airágluB 23,06

II.3.20.1. táblázat: Légi útvonal-használati díjak
Európában

*Az Európai Bizottság által jóváhagyott egységre vetítve
Forrás: KHVM, 1998
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daságosabban lehetne megfelelni. Mi ezzel szemben to-
vábbi repülõtereket álmodunk szinte minden nagyobb
településünkre.

A sajtóban közölt adatok szerint a vidéki repülõte-
rek támogatására az érintett önkormányzatok évi 2–3
milliárd forintot kérnek a költségvetésbõl. Tehát köz-
vetlenül ezt a költséget lehet megtakarítani, a közve-
tett megtakarítás viszont ennél jóval nagyobb.

3.20.6. Nem közforgalmi repülõjáratok
leszállási díja

Az elmúlt idõszakban erõteljesen megnõtt a nem
közforgalmú kis repülõgépek száma és forgalma. Ezek
jelentõs környezetszennyezést (zaj, légszennyezés, igény
újabb repülõterek építésére, a meglevõk bõvítésére)
okoznak és hatványozottan növelik a balesetveszélyt,
amint azt az utóbbi idõk katasztrófái is mutatják.

Ugyanakkor ez a forgalom is hasonló kedvezmények-
ben részesül, mint a közforgalmú járatok (sem az üzem-
anyag, sem a jármû után nem fizet jövedéki, illetve
fogyasztási adót, súlyadót stb.). Ez a forgalom túlnyo-
mó részben luxus célokat szolgál. Az ilyen légi forga-
lom különösen alkalmas terrorista akciók végrehajtá-
sára is. Mindezen okok miatt szükségesnek tartjuk a
nem közforgalmú repülõjáratok ellenõrzésének szigo-
rítását és megadóztatását. Ennek érdekében javasol-
juk, hogy ezek a gépek minden leszálláskor fizessenek
a felszállástól számított minden  megtett kilométerre
100 Ft díjat, továbbá 5000 Ft leszállási díjat. Ezeket az
összegeket a környezetvédelmi alapba (KAC) kelljen
befizetni. Ez legfeljebb néhány száz millió forint több-
letbevételt jelenthet, azonban itt a cél nem a bevéte-
lek növelése, hanem a környezet, a természet megóvá-
sa, a lakosság nyugalmának biztosítása.
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Az ország energiára fordított kiadásai 2001-ben mint-
egy 1200 milliárd forintot tettek ki. Az energiaszektor
közvetett és közvetlen külkereskedelmi hiánynövelõ ha-
tása közel 3 milliárd USD-t tesz ki, ami a vámbelföldi
export értékének közel 14%-a (Lásd a II.4.ábrát!).

A világpiaci olajár átmeneti növekedésének a magyar
gazdaságra gyakorolt hatását jól szemlélteti az is, hogy a
GDP növekedésének volumenét 1998-ban kb. 1%-kal
növelte, 2000-ben pedig 2%-kal mérsékelte (lásd a II.4.a.
táblázatot!). 2000-ben és 2001-ben a világpiaci árak nö-
vekedése teljesen begyûrûzött az országba, és ennek kö-
vetkeztében 1999-hez viszonyítva 2001-ben több mint
1 milliárd dollárral növekedett a devizakiadásunk. Te-
hát 2000-hez viszonyítva 2001-ben a kõolaj és termé-
keinek ára kissé mérséklõdött, ami 194,7 millió USD
javulást hozott. Azonban a földgáz árának késleltetett
követése miatt a kiadásaink nõttek, aminek következ-
tében 269 millió USD többletkiadás keletkezett. A két
hatás eredõjeként a szénhidrogén-import számlánk
összességében 74,3 millió USD-vel nõtt. A szénhidro-
gén-import ráfordításainak hatását a II.4.b. táblázatban
mutatjuk be.

Az energiafelhasználásunk alakulását, valamint an-
nak forrásait a II.4.a. és d. táblázatokban mutatjuk be.

1990 óta a dollár inflációját durva közelítéssel ellen-
súlyozta a forinthoz viszonyított felértékelõdése, ezért
ha a hazai energiaárakat az azóta eltelt idõszakban dol-
lárban fejezzük ki, akkor nagyjából megkapjuk ezeknek
az áraknak a reálértékét. A nagyfogyasztók gázdíja 1990.

4. Energia

január 1. és 2000. január 1. között 22%-kal nõtt, a la-
kossági pedig közel 70%-kal. A villamos áram ára a nagy-
fogyasztók számára közel 21%-kal, a lakossági ár pedig
mintegy 160%-kal emelkedett.

A vezetékes energiák hatósági árainak elhúzódó ren-
dezése miatt gazdaságosnak mutatkozott a fajlagosan
magas energiaigényû termékek exportja – különöskép-
pen az 1999. év végi és 2000. év eleji magas világpiaci
árak következtében –, ami fõleg az alapanyag-igényes
ágazatok exportjában jelentkezett. Ezért célszerû a ha-
tósági termelõi árakat gyorsabban és rugalmasabban ren-
dezni, ami 2002-ben nagyrészt megvalósult.

Gazdasági szerkezetünk korszerûsítését fékezi, hogy
magas a fajlagosan nagy energia- és nyersanyag-
igényû magyar (vámbelföldi) termékek exportja,
ugyanakkor pedig a munkaigényes magyar vámbelföl-
di export aránya mérsékelt. Az energiaárakkal kapcso-
latban szükséges, hogy a nagyfogyasztók ma már az
energia árát is világpiaci szinten fizessék meg, mivel
termékeiket is többé-kevésbé világpiaci áron értékesí-
tik. A lakossági energiaárak emelése is szükséges, vi-
szont ez a nyomott bérek és egyéb jövedelmek miatt
csak megfelelõ kompenzációval lehetséges. Az árak
emelését költségoldalról úgy kell végrehajtani, hogy
abban az EU által 2003. március 20-án elfogadott ener-
giaadók jussanak nagyobb szerephez, és ne a termelõk
profitja növekedjen. Ez utóbbi ugyanis azzal a káros
hatással is járhat, hogy nõ a profit kiáramlása, amit
viszont az államadósság magasabb kamatával lehet el-

II.4. ábra: A közvetlen energiaimport értéke (HS 27-csoport)
(millió USD)

Forrás: Külkereskedelmi vámstatisztika, GM

kolts-2.p65 2003.10.07., 13:42132



Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei 133

II.4.a. táblázat: A gazdasági növekedés (GDP) és az import energiaár változásának összefüggése

Megjegyzés:
* A növekedési deficit az elmaradt gazdasági növekedés hatása, ami a rosszul felmért alkalmazkodás miatt következett be. Ugyanis az
EU konjunktúra idején restrikciót vezettek be (Bokros-csomag), ami nélkül az optimális magyar GDP-növekedés mértéke az EU-
növekedés kétszerese lett volna (+ elõjel az elmaradt növekedés, – a többlet).
** A negatív elõjel növekedési többletet jelent
Forrás: KSH évkönyv, OECD Economic Outlook, 66.  dec. 1999, 68. 2000, 2001. KSH elõzetes

sézevengeM 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002
.1002

tazynáriõle

)JP(tropmiaigrenE 1,875 4,906 6,156 9,036 5,956 6,946 8,266 5,676

)DSUM(tropmiaigrenE 7171 1081 5912 1502 1961 6071 5862 3672

)tFdrM(tropmiaigrenE 181 622 533 973 163 704 067 297

maylofráDSU/tF 5,501 5,521 4,251 7,481 7,312 5,832 0,382 8,682

)JP/DSUM(tropmiaigrenE 079,2 659,2 863,3 152,3 465,2 626,2 150,4 480,4

)JP/tFM(tropmiaigrenE 313 173 315 006 845 626 7411 1711

)õlevön:+,õtnekkösc:-,avtíynozsivzehvéõzõle(asátahsevékanásásázotlávráaigrenetropmizA

neb-DSUMsátah 0,9- 8,862 0,47- 7,254- 8,93 9,449 0,74

nab-tFMsátah 0311- 37904 17631- 32769- 0059 524762 19431

)tFdrM(PDG 4165 9,3986 7,0458 4,78001 5,39311 2,57031 0,07741

nab-%esédekevönnemulovPDG 5,1 3,1 6,4 9,4 2,4 2,5 8,3

nab-%PDGaasátahsázotlávráaigrenetropmI 20,0- 95,0 61,0- 69,0- 80,0 50,2 90,0

)%(lüklénsátahráaigrenevönPDG 84,1 98,1 44,4 49,3 82,4 52,7 98,3

)%(esédekevönnemulovPDGUE 4,2 8,1 6,2 7,2 3,2 3,3 6,1

*%,ticifedisédekevönsevÉ 23,3 17,1 67,0 64,1 23,0 56,0- 96,0-

ótahttüygeticifedttozomlaH 330,1 150,1 950,1 470,1 300,1 799,0 099,0

)tFdrM(noráóylofsádaramelttozomlaH 681 153 305 057

óylofttözök0002-9991sádaramelttozomlaH
**)tFdrM(norá

63 34- 151-

noráóylofvönPDG 4,721 8,221 9,321 1,811 9,211 8,411 0,311

rotálfedPDG 5,521 2,121 4,811 6,211 4,801 1,901 901

drM(egezssöitnéknevésádaramelttozomlaH
)noráivé.0002,tF

653 355 966 788 04 34- 831-

nesezssöticifedisédekevönttozomlahleF
)tFdráillim,ttözök89-5991(

5642-

1002-9991(telbbötisédekevönttozomlahleF
)tFdráillim,ttözök
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lensúlyozni, ez pedig növelné a költségvetés kiadásait.
(Az energiaadó vonatkozásában pedig az a leginkább
elfogadtatható és indokolható, ha ezt környezetvédel-
mi adóként vetjük ki.)

Az energia-felhasználók jelenleg nem fizetik meg
az általuk okozott károk és költségek számottevõ ré-
szét. Jelenleg az energiaárak ugyanis nem tükrözik a
valós költségeket. Devizaárfolyamon számolva a lakos-
sági árak jelentõsen elmaradnak az EU-országok árai-
tól, vásárlóerõ-paritáson viszont nagyjából megegyez-
nek azokkal. A vezetékes energiahordozók nagyfogyasz-
tói árai nagyjából megfelelnek az EU-beli árak szintjé-
nek (itt a nemzetközi verseny érvényesül, ezért a kül-
piaci – vagyis a devizaáron számolt – árakat kell figye-
lembe venni). Azonban az árak az EU-ban is lényege-

sen alatta maradnak a tényleges költségeknek az aláb-
bi okok miatt:

• Az árak nem tartalmazzák azon intézkedések
nagy részének a költségeit, amelyek meghozatala szük-
séges ahhoz, hogy eleget tegyenek a környezetvédelem
szigorodó követelményeinek.

• Az árak nem tükrözik a források elõre látható
szûkülését, vagyis azt, hogy az energiahordozók a jövõ-
ben egyre költségesebben szerezhetõk majd be. (Az EU
és Magyarország is egyre inkább importra szorul. Ná-
lunk 10 éven belül a kõolaj és a földgáz importhányada
minden bizonnyal meg fogja haladni a 90 százalékot. Ez
a hazai energiaárak ugrásszerû emelkedéséhez vezethet
a beszerzési költségek növekedése miatt.) Az EU15-ök
energiafelhasználásának importhányada 1995-ben
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47,6% volt, 2010-re ezt 56,7%-ra, 2020-ra pedig 65,6%-
ra becsülik.

• Az energiaárak nem tükrözik a környezeti és
egyéb károk miatti költségek jelentõs részét. Amennyi-
ben ezeket a költségeket is érvényesítenék, az energia-
árak esetenként megtöbbszörözõdnének (ld. a 10. és 11.
mellékletet!).

A különbözõ mértékû energiaadók (illetve környe-
zetterhelési díjak – ld. az 5. pontot!) bevezetését indokol-
ja, hogy a külsõ költségek összege akár nagyságrendileg is
különbözhet a felhasznált energia típusától és az alkal-
mazott technológiától függõen. Erre utalnak a II.4.d. táb-
lázat adatai is.

Az energiaáraknak az energiaadók bevezetése, illet-
ve emelése miatti növekedését olyan mechanizmussal
lehet kompenzálni, amely a bérterheket csökkenti, és
ezáltal nemcsak nagyobb takarékosságra ösztönöz, de új
munkahelyeket is teremt, ami a családok jövedelmét is
növeli. Mindezzel végeredményben az egész lakosság
jövedelmi helyzetét tekintve erõteljes túlkompenzálás-
ra is sor kerülhet. Errõl a késõbbiekben még részlete-
sebben írunk.

Az energiaáraknak a valós költségekhez és az EU-
beli árakhoz képest alacsonyan tartása a lakosság és a
vállalkozók becsapását jelenti. Azt a képzetet kelti, hogy
ezek az árak valódiak, és hogy ez hosszabb távon is fenn-
tartható, ami nyilvánvalóan képtelenség. Ezért megfe-
lelõ kompenzációs rendszer kidolgozásával és bevezeté-
sével egyidejûleg (Ld. a 4.7.2. pontot!) elengedhetetlen-
nek tartjuk az energiahordozók fokozottabb megadóz-
tatását mind a lakosság, mind a nagyfogyasztók részére.

Noha különféle okokból ma nem emelik az energia-
árakat arra a szintre, amely megfelel a valódi költségek-
nek, az energiastratégia kialakításában mindenképp
a magasabb (valós) árakkal kellene, hogy számol-
junk. Amennyiben ugyanis hibás költségadatokkal vé-
gezzük a számításokat, akkor természetszerûleg alapve-
tõen elhibázott következtetésekre fogunk jutni, és té-
vesen fogunk dönteni.

A munkabér terheinek csökkentése és a nagyfogyasz-
tói energiaárak emelése erõsítenék egymás hatását, és
összességében a magyar gazdaság és export szerkezetét a
modernizáció irányába alakítanák át úgy, hogy közben a
magyar komparatív elõny (a rendelkezésre álló munka-
erõ és annak javuló versenyképessége) közgazdasági kény-
szeren keresztül érvényesül. Ez a magyar külkereskede-
lemben multiplikátor módon jutna kifejezésre, mivel a
hatékonyabb, fajlagosan magas munkakultúrájú termé-
kek nettó devizahozama pozitív, sõt jóval magasabb, mint
a fajlagosan nagy energia- és anyagigényû termékeké. Ez
utóbbiak egy része ráadásul még negatív nettó devizaho-
zamú is!

Az energiaadók emelésének csak részben és átme-
netileg lenne inflációs hatása. Az energiaracionalizálás
következtében egyrészt az energiaköltségek csökkenné-
nek (vagy legalábbis kisebb mértékben növekednének),
másrészt a foglalkoztatottság növekedése (10 éven be-
lül egymillió új munkahelyet kell létesíteni ahhoz, hogy
uniós foglalkoztatási szintet érjünk el) és a struktúra ja-
vulása következtében az inflációs hatás szerkezetében
mérséklõdne. A hatékonyság és a foglalkoztatottság nö-
vekedésének multiplikátor-jellegû hatásai következté-

5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

jaloõksreyN

DSUM 0,38 5,921 9,37- 1,303- 2,802 9,924 4,071-

tFM 87022 27173 63701 96393- 65536 771151 74064-

JP/DSU.M 3,0 6,0 3,0- 1,1- 9,0 8,1 7,0-

t/tF 0673 4476 8381 3485- 44011 37162 4528-

kekémretjaloõK

DSUM 0,0 5,51 8,0- 9,14- 1,13 6,721 3,42-

tFM 0 71041 7418 5542- 80211 65924 0015-

JP/DSU.M 0,0 2,0 0,0 7,0- 6,0 8,2 5,0-

t/tF 0 1358 0035 9751- 1868 81593 2793-

zágdlöF

DSUM 0,8 0,0 3,99 7,451- 6,571- 5,193 0,962

tFM 35821 20222 79814 5667- 64932- 220931 37118

JP/DSU.M 0,0 0,0 4,0 5,0- 6,0- 2,1 8,0

me/tF 3 3191 7432 8115 078- 6852- 90441 1468

nesezssökenégordihnézS
DSUM 1,19 9,441 6,42 7,994- 7,36 9,849 3,47

tFM 13943 09337 08706 98494- 71805 451333 62003

II.4.b. táblázat: Az import szénhidrogének árváltozásának hatása
(elõzõ évihez képest)

Forrás: Külkereskedelmi statisztika, HS osztályozás
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sézevengeM
9891 0991 1991 5991 6991 7991 8991 9991 ynét0002 setezõle1002

JP ailárutan JP ailárutan JP ailárutan JP ailárutan JP ailárutan JP ailárutan JP ailárutan JP ailárutan JP ailárutan JP ailárutan

sélemretiazaH

nézS 8,912 52302 1,881 03871 8,871 53171 1,031 88541 4,431 09151 1,831 98551 5,721 05641 7,521 74541 1,121 33041 9,811 64731

jaloõK 7,08 6691 5,87 4791 5,57 3981 4,86 8661 5,06 7741 8,55 0631 7,15 0621 0,15 3421 5,74 6311 7,34 7601

nilozaG 0,02 074 1,61 483 5,51 073 1,61 393 81 834 9,51 883 8,41 263 3,31 423 1,21 882 2,11 662

)ótten(zágdlöF 2,991 8506 6,951 4784 2,161 4794 6,851 6884 7,051 8664 6,041 9634 1,421 7783 9,901 1043 6,301 4913 4,501 4123

.B.PitazsáynáB 0,11 532 2,01 812 9,9 312 3,11 142 5,9 402 5,01 422 3,01 912 9,9 012 2,01 612 8,9 902

aigrenesomallivizíV 6,1 851 8,1 871 9,1 491 6,1 461 1,2 702 2,2 612 5,1 551 8,1 181 8,1 871 9,1 681

ûmõremotA 9,831 98831 3,731 13731 3,731 62731 3,041 62041 8,141 08141 7,931 86931 5,931 94931 0,141 69041 8,141 08141 3,141 62141

afizûT 8,31 7,11 4,31 9,51 5,41 7,41 6,31 6,31 9,41 3,51

béygE 6,11 2,5 6 1,6 9,5 6,5 6

nesezssÖ 0,586 3,306 5,395 9,355 7,635 5,325 1,984 1,274 6,854 5,354

latazoheB

iekémretsénézS 7,99 0073 2,56 9292 6,09 5124 5,34 2871 9,54 0681 4,53 6851 7,13 8921 6,43 1141 1,53 6731 1,23 1321

jaloõK 0,852 0036 1,362 8146 7,612 4825 6,042 9685 0,512 3425 6,432 3275 7,152 0416 0,732 0875 4,242 0085 6,232 9165

kémretjaloõK 0,16 0051 9,76 4261 1,13 747 6,96 5861 5,46 5751 2,56 2851 2,27 2271 0,16 7641 4,94 0711 45 0821

zágdlöF 0,891 0006 3,712 4046 1,802 1216 6,132 2186 2,403 6498 2,472 8708 5,692 8278 4,603 3109 6,703 7409 9,523 6859

)ódlazs(aigrene.lliV 0,111 00111 2,111 74111 6,37 2637 1,42 5042 0,22 7912 5,12 9412 4,7 047 6,01 3601 4,43 0443 9,13 1913

nesezssÖ 7,727 7,427 1,026 4,906 6,156 9,036 5,956 6,946 9,866 5,676

nesezssösárroF 7,2141 0,8231 6,3121 3,3611 3,8811 4,4511 6,8411 7,1211 5,7211 0,0311

)sánovel(letiviK 3,58 8,07 1,74 6,78 2,08 3,87 3,47 7,97 4,77 0,88

)sánovel(sázotlávtelzséK 1,11 0,31 1,31- 6,8 9,72 1,32 4,82 9,0- 0,41 0,32-

sálánzsahlefidlöfleB 3,6131 2,4421 6,9711 1,7601 2,0801 0,3501 9,5401 9,2401 1,6301 0,5601

*)tFdrM(PDG 6392 8282 8942 3152 6452 3662 3972 0392 2803 9733

)tFdrM(PDGótujar-JP1 032,2 372,2 211,2 553,2 753,2 925,2 176,2 018,2 579,2 371,3

**gésõggüftropmI %82,55 %52,85 %75,25 %11,75 %23,06 %19,95 %60,36 %92,26 %65,46 %25,36

)%(aigreneólujúgeM %50,1 %49,0 %41,1 %94,1 %43,1 %04,1 %03,1 %03,1 %44,1 %44,1

II.4.c. táblázat: Energiahordozók összevont mérlege
PJ-ban és természetes mértékegységben (kt, millió m3, Gwh)

Megjegyzés:
* 1991. évi változatlan áron, volumenindexek alapján felszorozva
** Import energiától való függõség = behozatal/belföldi felhasználás (%-ban)
Forrás: KSH
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-gaynaõlezüT
géseléf

isélürekeB
**rátropmi

***géstlökõslüK géstlöksejleT

ynoscala sagam ynoscala sagam

drálizs 6,778 7,982 1,6643 3,7611 7,3434

ynokéylof 1,7231 6,771 2,1861 6,4051 3,8003

zágdlöf 3,768 1,51 2,241 4,288 5,9001

II.4.d. táblázat: Az egyes típusú tüzelõanyagok beszerzési ára és a felhasználásukhoz kapcsolódó külsõ költségek*
millió Ft/PJ, 2000. évi áron

* Atomenergia- és villamosenergia-import nélkül
** Tényleges importárak, a külkereskedelmi statisztika és energiamérleg alapján
*** Kaderják Péter: Az integrált energia-környezetpolitika közgazdasági keretei (KTM 1234/K sz. tanulmány)
Megjegyzés: A fenti adatok csak a légszennyezésre és csak a felhasználásra vonatkoznak!
Forrás: KSH, GM Külkereskedelmi Statisztika

II.4.e. táblázat: Ipari villamosenergia-árak alakulása az OECD-országokban, USD/kWh

Forrás: Nemzetközi Energia Ügynökség (Energy Prices & Taxes, 2nd Quarter 2001)

gázsrO 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

ailártzsuA 640,0 240,0 540,0 640,0 360,0 650,0

airtzsuA 070,0 170,0 270,0 180,0 180,0 180,0 870,0

muigleB 460,0 060,0 950,0 860,0 560,0 550,0 250,0

adanaK 040,0 930,0 830,0

gázsrohesC 250,0 250,0 650,0 160,0 950,0 260,0 250,0 840,0 340,0

aináD 760,0 070,0 360,0 960,0 370,0 460,0 860,0 660,0 850,0

gázsronniF 550,0 640,0 050,0 060,0 260,0 250,0 050,0 640,0 930,0

gázsroaicnarF 750,0 550,0 350,0 060,0 750,0 940,0 740,0

gázsroteméN 390,0 980,0 980,0 001,0 680,0 270,0 760,0 750,0

gázsrogöröG 070,0 950,0 550,0 260,0 950,0 450,0 050,0 940,0

gázsroraygaM 060,0 350,0 640,0 540,0 840,0 450,0 650,0 550,0 940,0

gázsrorÍ 070,0 060,0 160,0 660,0 660,0 360,0 095,0 750,0 940,0

gázsrozsalO 311,0 190,0 190,0 390,0 101,0 490,0 590,0 680,0 980,0

nápaJ 241,0 361,0 271,0 581,0 751,0 641,0 821,0 341,0

aeroK 860,0 760,0 960,0 470,0 470,0 070,0 840,0 650,0 260,0

ókixeM 050,0 940,0 240,0 720,0 330,0 140,0 830,0 240,0 150,0

aidnalloH 150,0 460,0 560,0 570,0 170,0 360,0 260,0 160,0 750,0

dnaléZ-jÚ 130,0 330,0 630,0 830,0 440,0 040,0 530,0 030,0 320,0

gázsroleygneL 530,0 330,0 530,0 040,0 040,0 630,0 730,0 730,0 730,0

ailágutroP 331,0 811,0 211,0 811,0 801,0 490,0 090,0 870,0 760,0

aikávolzS 250,0 740,0 540,0 940,0 940,0 940,0 940,0 140,0 240,0

gázsroloynapS 501,0 580,0 870,0 180,0 080,0 460,0 950,0 650,0

gázsrodévS 550,0 530,0 630,0 930,0 540,0 430,0

cjávS 790,0 690,0 601,0 521,0 021,0 201,0 101,0 690,0 380,0

gázsroköröT 290,0 590,0 770,0 670,0 580,0 770,0 570,0 970,0 280,0

gásyláriKtlüseygE 670,0 860,0 760,0 860,0 560,0 560,0 560,0 460,0 550,0

komallÁtlüseygE 940,0 940,0 740,0 740,0 640,0 440,0 040,0 930,0 040,0

apóruEDCEO 970,0 270,0 170,0 670,0 470,0 560,0 560,0

DCEOsejleT 270,0 270,0 370,0 970,0 470,0 860,0 360,0
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gázsrO
somlÓ
nizneb

-nemmolÓ
niznebset

jalozáG
ûynnöK
jalozág

zágdlöF
-názaK

nézs
somalliV

aigrene

ailártzsuA 504,0 183,0 183,0

airtzsuA 907,5 17,5 2,7401 065 402,0

muigleB 64,02 64,02 7,11 055

adanaK 252,0

gázsrohesC 48,01 51,8

aináD 79,3 75,2 0502 0812 9861 6756,0

gázsronniF 523,3 808,1 9,104 2,311 8140,0

gázsroaicnarF 980,4 467,3 964,2 3,802 484,0

gázsroteméN 1,1 47,0 021

gázsrogöröG 511 101 38 00038

*gázsroraygaM 5,201 58 58

gázsrorÍ 163,0 572,0 691,0 3,73

gázsrozsalO 8701 7001 937 893796 9,83

nápaJ 1,23 54,0

grubmexuL 10,51 2,01 012

ókixeM 5898,1

aidnalloH 513,1 607,0 624 13,571 2940,0

dnaléZ-jÚ 9943,0 6300,0 64,91

aigévroN 87,4 87,4 87,3 268 311,0

gázsroleygneL 643,1 200,1 321

ailágutroP 85 3,94

aikávolzS 87,11 13,21 687 420,0

gázsroloynapS 253,75 448,16 109,44 79031 8321 839,0

gázsrodévS 61,5 5,4 40,3 5122 621,0

cjávS 647,0 77,0 6,31 5,3

gázsroköröT 7,382 4,772 006212 46135,2

gásyláriKtlüseygE 594,0 874,0 3,13

II.4.f. táblázat: Lakossági célú fogyasztási adók
a legújabb hozzáférhetõ adatok alapján,

nemzeti valutákban

* Magyarország: 2002. július 1-jétõl érvényes jövedéki adó
Forrás: Nemzetközi Energia Ügynökség (Energy Prices & Taxes, 2nd Quarter 2001)
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II.4.g. táblázat: Háztartási villamosenergia árak alakulása
az OECD-országokban, USD/kWh

gázsrO 2991 3991 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002

ailártzsuA 470,0 170,0 870,0 970,0 380,0 080,0

airtzsuA 171,0 361,0 661,0 291,0 491,0 961,0 861,0 431,0 121,0

muigleB 471,0 761,0 671,0 302,0 191,0 861,0 561,0

adanaK 460,0 360,0 060,0

gázsrohesC 920,0 920,0 230,0 730,0 830,0 730,0 050,0 150,0 450,0

aináD 781,0 781,0 081,0 902,0 512,0 591,0 312,0 702,0 791,0

gázsronniF 490,0 080,0 880,0 901,0 111,0 001,0 890,0 190,0 870,0

gázsroaicnarF 351,0 641,0 051,0 761,0 461,0 431,0 921,0

gázsroteméN 271,0 961,0 871,0 302,0 081,0 951,0 951,0 251,0

gázsrogöröG 221,0 201,0 990,0 411,0 411,0 301,0 990,0 090,0

gázsroraygaM 740,0 340,0 040,0 850,0 060,0 860,0 070,0 370,0 560,0

gázsrorÍ 041,0 121,0 321,0 231,0 531,0 131,0 321,0 711,0 101,0

gázsrozsalO 281,0 641,0 461,0 961,0 871,0 951,0 951,0 741,0 531,0

nápaJ 302,0 032,0 052,0 962,0 032,0 702,0 781,0 312,0

aeroK 301,0 101,0 601,0 311,0 111,0 101,0 860,0 080,0 380,0

grubmexuL 321,0 511,0 021,0 641,0 241,0 421,0 321,0 811,0 990,0

ókixeM 860,0 170,0 960,0 540,0 840,0 450,0 550,0 950,0 860,0

aidnalloH 911,0 311,0 511,0 531,0 841,0 031,0 821,0 231,0 131,0

dnaléZ-jÚ 450,0 650,0 560,0 670,0 380,0 580,0 170,0 270,0 260,0

aigévroN 570,0 860,0 760,0 870,0 180,0 870,0 760,0 460,0 750,0

gázsroleygneL 140,0 640,0 940,0 260,0 056,0 260,0 760,0 460,0 560,0

ailágutroP 481,0 461,0 361,0 181,0 671,0 651,0 451,0 141,0 021,0

aikávolzS 030,0 030,0 920,0 130,0 130,0 920,0 820,0 530,0 050,0

gázsroloynapS 112,0 771,0 671,0 591,0 091,0 361,0 451,0 341,0

gázsrodévS 501,0 280,0 580,0 490,0 011,0 101,0

cjávS 021,0 911,0 131,0 561,0 951,0 631,0 531,0 131,0 111,0

gázsroköröT 190,0 890,0 670,0 670,0 780,0 080,0 970,0 480,0 680,0

gásyláriKtlüseygE 531,0 611,0 221,0 721,0 521,0 521,0 121,0 711,0 801,0

komallÁtlüseygE 380,0 380,0 480,0 480,0 480,0 480,0 380,0 280,0 280,0

apóruEDCEO 241,0 031,0 431,0 941,0 641,0 131,0 031,0

DCEOsejleT 311,0 111,0 611,0 721,0 121,0 311,0 901,0

Forrás: Nemzetközi Energia Ügynökség (Energy Prices & Taxes, 2nd Quarter 2001)
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gázsrO
zéheN
jalozág

ûynnöK
jalozág

jalozáG
)leseiD(

somlÓ
nizneb

--nemmolÓ
niznebset

zágdlöF
-názaK

nézs
-lozskoK
nézsótah

somalliV
aigrene

ailártzsuA 0,01 0,01 0,01

airtzsuA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

muigleB 0,12 0,12 0,12 0,12 0,21

adanaK 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

gázsrohesC 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

aináD 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

gázsronniF 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

gázsroaicnarF 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91

gázsroteméN 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61

gázsrogöröG 0,81 0,81 0,81 0,81 0,8 0,8

gázsroraygaM 0,52 0,52 0,52 0,21 0,21 0,21

gázsrorÍ 5,21 0,02 0,02 0,02 5,21 5,21 5,21

gázsrozsalO 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

nápaJ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

aeroK

grubmexuL 0,21 0,51 0,21 0,6 0,21 0,6

ókixeM 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

aidnalloH 0,91 0,91 0,91 5,71 5,71

dnaléZ-jÚ 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21

aigévroN 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

gázsroleygneL 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

ailágutroP 0,71 0,71 0,5

aikávolzS 0,01 0,32 0,32 0,01 0,01 0,01

gázsroloynapS 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61

gázsrodévS 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

cjávS 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

gázsroköröT 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,8 0,71 0,71 0,71

ainnatirB-ygaN 0,5 5,71 5,71 5,71 0,5 0,5 0,5

ASU

II.4.h. táblázat: Az áfa (VAT) százalékos mértéke, a legutolsó ismeretek alapján

Forrás: Nemzetközi Energia Ügynökség (Energy Prices & Taxes, 2nd Quarter 2001.)

ben ugyanis a fajlagos társadalmi költségek mérséklõd-
nének, ami antiinflációs hatású. Azaz az energia helyett
olyan magasan feldolgozott társadalmi javakat használ-
nánk fel, amelyek nagy hozzáadott értéket tartalmaz-
nak. A foglalkoztatottság növekedése pedig a jelenlegi
munkanélküliséget, és ezáltal a szociális segély társadal-
mi terheit csökkentené. Ugyanakkor minden új foglal-
koztatott belépése az egy fõre esõ egyéb társadalmi költ-
ségeket is mérsékli.

Az energia-felhasználás mérséklése a hazai környe-
zet állapotát nagymértékben javítaná, és elõsegítené
nemzetközi kötelezettségeink teljesítését.

A villamos energia árai Magyarországon jóval ala-
csonyabbak, mint az Európai Unió országaiban. A II.4.e.
táblázatból látható, hogy például a villamos energia árai
Ausztriában a magyarországi árnál magasabbak, amint
azt a II.4.g. táblázat is mutatja.

Az EU döntéseitõl függetlenül is egyre több tagország
növeli egyre nagyobb mértékben az energiahordozók adó-
it. Ezt példázza a II.4.f. és h. táblázat is. (Lásd még a „Kör-
nyezetvédelmi adók és díjak az Európai Unióban” címû 6.
mellékletet is!) A világpiaci energiaárak ugrásszerû emel-
kedése miatt ez a folyamat átmenetileg lelassult, de nem
állt meg.
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mány erõsebb pozícióból tárgyalhasson az érintett – és
jelenleg túlságosan erõs – termelõi érdekcsoportokkal.

Az energiaadók emelése egyéb intézkedésekkel pár-
huzamosan (amelyekre a továbbiakban részletesebben
is kitérünk) elõsegíti az energiahatékonyság növelését
és a környezetkímélõbb energiatermelési módok hasz-
nálatának elterjedését (megújuló energiaforrások, kap-
csolt energiatermelés, távhõszolgáltatások).

4.1. A villamos energia, a földgáz
és a szén adóinak harmonizálása

Semmilyen ésszerû gazdasági indok nem található
arra, hogy a súlyosan környezetszennyezõ és fõleg im-
portot tartalmazó földgázt, villamos energiát és szenet
nálunk miért sorolták az alacsonyabb (12%-os) áfa-
kulcsba. (Tudjuk, hogy az összes fosszilis energiaforrás
közül a földgáz használata a legkevésbé környezet-
szennyezõ. Ez azonban nem jelenti azt, hogy környezet-
barát lenne, hiszen az egyre nagyobb mennyiségben tör-
ténõ felhasználása – egyebek mellett – számottevõen
hozzájárul az üvegházhatás kialakulásához. Továbbá a
földgáz is a meg nem újuló energiaforrások közé tarto-
zik, és ezért is fokozottan kell vele takarékoskodni.) Elv-
ben a többi ipari termékhez és az üzemanyagokhoz ha-
sonlóan ezek áfáját is a 25%-os mértékbe kell sorolni.
Azonban a legújabb kutatások szerint környezetvédel-
mi szempontból nem ez lenne az energiahordozók adóz-
tatásának a leghatékonyabb módja. (Már itt megjegyez-
zük, hogy az adóemeléssel egyidejûleg olyan tarifaátren-
dezést javaslunk, amely kompenzációt nyújt a lakossági
kisfogyasztóknak, s ugyanakkor nem csökkenti az ener-
giaszolgáltatók bevételeit.)

Az OECD Magyarországról szóló 2000. évi
országértékelése (OECD Economic Surveys, Hungary,
Country Reviews, November 2000) a következõket álla-
pítja meg azzal kapcsolatban, hogy egyes termékek ala-
csonyabb áfa-besorolásával igyekszünk szociális támo-
gatást nyújtani:

„A hatóságok azzal érvelnek, hogy a «szociálisan
érzékeny» termékre összpontosítanak, és így az alacso-
nyabb áfa-mértékbe sorolás széles körû alkalmazása a
társadalmilag kívánatos újraelosztást szolgálja. Figye-
lembe véve azonban a hatalmas összegeket, amelyek
az áfa-rendszeren keresztülmennek, és a komoly ártor-
zítást, amelyet ez okoz, nem világos, hogy vajon az áfa
valóban hatékony eszköze-e a jövedelmek
újraelosztásának. Valójában a legtöbb olyan országban,
amelyben többféle áfa-mérték létezik, elõfordul, hogy
az alacsony áfa-mérték a jómódúaknak nagyobb támo-
gatást jelent, mint a szegényeknek. Magyarországon ez
a támogatás átlagosan 9,7 százalékponttal csökkentett

Megjegyezzük, hogy az EU-országokkal történõ adó-
harmonizáció követelményeit a vezetékes energiahor-
dozók elégítik ki a legkevésbé.

1998. július 17-én az Európai Parlament jóváhagyta
az ún. Olsson Jelentést, amely az Európai Unió számára
elõnyösnek ítélte meg az újabb energiaadók bevezeté-
sét. Ugyanakkor 417 igenlõ szavazattal, 80 ellenében és
17 tartózkodással határozatot fogadott el, hogy a java-
solt energiaadókat mielõbb vezessék be az EU tagorszá-
gaiban.

Az Európai Parlament tagjai ezzel a döntésükkel vá-
lasztóik akaratát is kifejezték. Az Eurobarometer 1995-
ben végzett közvéleménykutatása szerint ugyanis az EU
tagországaiban a lakosság 73 százaléka támogatja a kör-
nyezetvédelmi adóreformot, és ennek keretében az ener-
giaadók emelését (ld. a II.4.i. táblázatot!).

Az energiaadók emelésére nemzetközi kötelezett-
séget vállaltunk azzal is, hogy aláírtuk az Energia Charta
Egyezményt, amely egyebek között kimondja (3. mel-
léklet, 3. cikk):

„A Szerzõdõ Felek ... megfelelõ jogi és szabályozási
kereteket dolgoznak ki, amelyek – többek között – elõ-
segítik az alábbiakat:

a) a piaci mechanizmusok hatékony mûködése, be-
leértve a piacorientált árképzést, valamint a környezeti
költségek és hasznok teljesebb tükrözését...”

Az éghajlatváltozással kapcsolatos Kiotói Jegyzõ-
könyv is elõírja, hogy feladatunk olyan intézkedések ki-
dolgozása és megvalósítása, mint a „piaci hiányosságok,
pénzügyi ösztönzõk, adó- és vámmentességek, valamint tá-
mogatások progresszív csökkentése és megszüntetése vala-
mennyi üvegházhatású gázt kibocsátó ágazat esetében.”

Természetesen nemcsak nemzetközi kötelezettsége-
inkbõl következik, hanem fõleg saját nemzeti érdekünk,
hogy a környezeti jellegû adókat emeljük, és ne a kivi-
hetõ profit növelését segítsük elõ, ráadásul környeze-
tünk terhére. Ezt tudatosítani kell a lakossággal, hogy a
közvélemény és a civil szervezetek támogatásával a Kor-

azsalávttezedrékgemA
sezssözaynárA

lüzökttezedrékgem
)kélazázs(

ajtagomátnesõrE 53

ajtagomátéssiK 83

iznelleéssiK 9

iznellenesõrE 8

tlozsalávmeN/ajdutmeN 01

nesezssÖ 001

II.4.i. táblázat: A 15 EU tagország lakosságának
álláspontja

a környezetvédelmi adóreformmal kapcsolatban

Forrás: Eurobarometer, 1995
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áfát jelent a társadalom alsó tizedének, ami nem sok-
kal különbözik attól a 8,7 százalékponttól, amit a felsõ
tized kap ilyen módon. Ennél is lényegesebb azonban,
hogy a lakosság leggazdagabb 10 százaléka a teljes tá-
mogatás 16 százalékát kapja meg, miközben a legsze-
gényebb 10 százalék annak mindössze 5 százalékát.”
(Ld. a II.4.1. ábrát!)

Tehát az OECD ugyanazt mondja, amit a Levegõ
Munkacsoport már évek óta hangoztat: értelmetlen az
áfán keresztüli támogatás.

Amennyiben a földgáz, a villamos energia és a szén áfáját
12%-ról 25%-ra emelnénk, akkor az állami költségvetés
2004-ben mintegy 60 milliárd forint többletbevétellel szá-
molhatna. Megfontolandó, hogy az áfa-mérték átsorolá-
sa helyett elsõ lépésben összesen ekkora bevételt ered-
ményezõ energiaadó kivetését javasoljuk. Ennek az adó-
nak az áfával szemben óriási elõnye, hogy mértéke kü-
lönbözhet az egyes energiahordozók és felhasználások
esetén a környezeti és egyéb tényezõktõl függõen.

Az adó alól mentesülne a távhõszolgáltatás, illetve a
kapcsolt energiatermelés és a megújuló energiák. A táv-
hõszolgáltatás alkalmazása különösen elõnyös a jelen-
tõs légszennyezéssel sújtott, sûrûn lakott területeken.

Az energiaadó bevezetésének részleteivel kapcsolat-
ban komoly szakmai elemzõ munka szükséges. Ez már
Magyarországon is megkezdõdött (ld. például a Magyar
Környezetgazdaságtani Központ 2000-ben megjelente-
tett Ökológiai adóreform II. címû tanulmányát!

4.2. A földgáz és a villamos energia
lakossági árának jelenlegi helyzete
és a megoldásra vonatkozó
javaslatok

4.2.1. A földgázár emelésének környezeti
hátrányai

A földgáz lakossági felhasználása jelentõs hatással van
környezetünk állapotára, mivel ez az egyik legtisztább
energiafajta. Ez a szempont különös fontossággal bír az
olyan nagy mértékben szennyezett levegõjû területeken,
mint Budapest. Ezen belül a földgáznak a kapcsolt ener-
giatermelésben – részben a távfûtés céljára – történõ
felhasználása jár a legnagyobb mértékû környezetkímé-
léssel.

Külön kiemelendõ, hogy az egymást váltó kormányok fõ-
leg a környezeti szempontok miatt támogatták erõteljesen több
évtizeden át a földgáz lakossági célú felhasználásának elter-
jesztését.

A földgáz árának jelentõs emelése viszont – a jelenle-
gi körülmények között – további súlyos környezeti ter-
heléssel járhat. Egy sor helyen a vegyes tüzelésû kazá-
noknál és egyedi tüzelési módoknál a földgáz árának eme-
lése a hulladékok tüzelésére ösztönöz. Ez különösen jel-
lemzõ a lakosságnál, ahol ezzel kívánják csökkenteni az
energiaszámlát és a szemétkezelés költségeit. Sok helyütt

II.4.1. ábra: Az egyes társadalmi rétegek (decilisek) támogatása
az általános forgalmi adón keresztül Magyarországon 1999-ben

Forrás: OECD Economic Surveys, Hungary, 2000 (a KSH adatai alapján)
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emiatt gyakori a hulladékoknak a háztartásokban, vala-
mint a nyílt téren történõ égetése. A mûanyagok és egyéb
hulladékok égetése során ugyanakkor rendkívül mérge-
zõ vegyületek kerülnek környezetünkbe. A hulladékok
lakosság általi tüzelésének elkerülésére eddig sajnos nem
alakult ki megfelelõ hatósági ellenszer. A felvilágosítás,
ellenõrzés és büntetés mellett hatásos fékezõ módszer a
gazdasági ösztönzés is. Az utóbbi idõben azonban e vo-
natkozásban többféle módon is serkentést kapott a kör-
nyezet szennyezése, amely ilyen módon már elviselhetet-
len helyzetet teremthet:
• A lakossági hulladékszállítás díja sok helyütt emelke-

dett annak ellenére, hogy már korábban is az inflációt
meghaladó mértékben nõtt. Budapesten például az
emelkedés mértéke 2003. január 1-jétõl 10,5%.

• A lakossági földgáz díja pedig 2003. május 15-tõl
12%-kal emelkedik és a jelzések szerint 2004. január
1-jétõl további jelentõs áremeléssel lehet számolni,
fõleg ha a GKM a lakossággal a tõke terhét is meg
akarja fizettetni, vagyis a pótlólagos 500-600 milli-
árd forintos fejlesztés összegét is (korlátozott mennyi-
ség felhasználásáig terjedõ, eddig nem számszerûsí-
tett kompenzációs mechanizmus alkalmazásával). Ez
utóbbi a természetes monopólium esetében jogilag
erõsen vitatható, mert akkor a tulajdonjog a fizetõ
fogyasztót illeti meg.

• A mûanyagok aránya a hulladékokban számottevõ-
en nõtt, és várhatóan tovább emelkedik. Budapes-
ten például a települési szilárd hulladékon belül ez
az arány 1990-ben 4,6 százalék volt, 2001-ben pedig
elérte a 15 százalékot!
Ezek a folyamatok számos településen (így például

Budapesten) jelentõsen súlyosbítják a már egyébként is
elfogadhatatlan levegõszennyezettséget.

4.2.2. A földgáz árát befolyásoló tényezõk
múltbeli, jelenlegi és várható alakulása

A hazai földgáz felhasználásában a hazai termelés
csökkenése következtében az import egyre növekvõ részt
foglal el, amint azt a II.4.2.2.a. táblázat mutatja.

Magyarországon az árakat az EU-országok nagy több-
ségéhez hasonlóan elsõsorban az import határozza meg.

A lakossági árral kapcsolatban ki kell emelni azt is,
hogy az EU-beli árakkal történõ összehasonlítást a kö-
vetkezõ módokon végeztük:
• A szokásos valutaárfolyamon történõ összevetés. Az

ezzel történõ számítást a versenyszektorban kell al-
kalmazni, mert termékei árának döntõ része külpia-
ci (kompetitív). Ezért a versenyszabályok szellemét
is sértené egy másfajta összehasonlítás.

• A vásárlóerõ-paritáson alapuló összevetés. Magyaror-
szág esetében ez a mutató (vagyis a vásárlóerõ-paritá-
son számolt árfolyam mértéke a hivatalos valutaárfo-

lyamhoz viszonyítva) 1999-ben 2,26 volt, vagyis a ha-
zai fogyasztói árak szintjét ezen együtthatóval szoroz-
va kell összehasonlítani. Az OECD szerint (Main
Economic Indicators. September 2001: Comparative
Price Levels, June 2001) a magyar árak 0,48-dal osz-
tandók ahhoz, hogy az osztrák és a német árakkal a
lakossági vásárlóerõ szempontjából összehasonlítha-
tók legyenek. Ezzel számolva nyilvánvaló, hogy a föld-
gáz lakossági ára már jelenleg is túl magas.
Vizsgáljuk meg, miként alakult az utóbbi években a

földgáz lakossági ára és az import tényleges beszerzési
ára (Ld. a II.4.2.2.b. táblázatot!).

A 2002. évi importárak alakulását több szempont-
ból szükséges vizsgálat tárgyává tennünk:

• A lakossági árak 2002-ben éves átlagban a 2001.
évi áthúzódó hatás következtében nõttek.

• Az importárak forintra átszámolva csökkentek,
mert USD-ben kifejezve mérséklõdtek és az árfo-
lyam is csökkent: a 2002. januári 275,92 Ft/USD-
rõl 2003. januárra 226,07 Ft/USD-re mérséklõdött.

• A földgáz beszerzése szerzõdés szerint USD-ben
történik, ezért a belföldi ár a Ft/USD árfolyamtól
is egyre nagyobb mértékben függ. Az USD 2002-
ben indult gyengülése napjainkban is folytatódott.
Ennek mértéke és hatása minden eddigi képzele-
tet felülmúló. A USA dollár leértékelése és a tar-
tóssá vált forintfelértékelõdés tehát további ár-
mérséklõ tartalékot rejt magában. A 2002. I. ne-
gyedévi átlagos árfolyam 278,36 Ft/ USD volt, ez
2003. I. negyedévére 226,93 Ft/ USD-re esett,
vagyis 18,5%-kal csökkent, azaz ennyivel mérsék-
lõdött a forintban fizetendõ ár. Ennek mértékét
a KSH 2003. elsõ negyedévi, 2003. 05. 12-i leg-
újabb jelentésének adatai alapján célszerû bemu-
tatni. Ezen idõszak alatt a teljes energiahordozó-
importunk, melynek döntõ része szénhidrogének-
bõl áll, és így a MOL Rt. az átvevõje, 837,1 millió
USD-t tett ki. A fenti árfolyamokból kiszámítha-
tó, hogy az 1 USD-re esõ különbözet 52,30 Ft,
aminek következtében az importbeszerzés forint-
ban fizetett értéke 44 milliárddal kisebb, mint a
2002. év azonos idõszakában volt.

II.4.2.2.a. táblázat: Az összes földgáz-felhasználás és az
import aránya

*távfûtés nélkül
Forrás: KSH Évkönyvek

sézevengeM 0991 5991 1002

%,aynáratropmI 7,75 1,95 9,57

,sálánzsahlefsezssÖ
mdráillim 3 3,11 7,11 8,21

igássokal:lõbbE
mdráillim,*sétísekétré 3 9,1 2,3 0,4
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miközben egy kisebb részét fél évig földalatti táro-
lókban is tárolni kell, finanszírozva ennek a készlet-
nek a költségeit is. A logisztikai költségek két he-
lyen, a MOL Rt.-nél és a szolgáltatóknál merülnek
fel. A lakossági ár tehát három részbõl épül fel, úgy-
mint a gázköltségbõl, a forgalmazási díjból és a szol-
gáltatói árrésbõl. Míg a lakosság által fizetett áron
belül az elõzõ kettõ a MOL Rt.-t, addig utóbbi a szol-
gáltatókat illeti meg. A lakossági árak tehát tartal-
mazzák a szolgáltatói árrést is, ezért a MOL pozíció-
ját az import számokból akkor lehet közelíteni, ha a
MEH által jóváhagyott viszonteladói (nagykereske-
delmi) árat hasonlítja valaki össze az importárakkal
(azért közelíteni, mert a viszonteladói árban meg
kellene kapni a szállítás és tárolás költségeit is). Ez
utóbbira 4 Ft/m3-t lehet figyelembe venni, így a MOL
árrése (a MOL pozícióját mutató „eltérés”) 2001-
ben tehát 17,63 Ft/m3. Ezt azonban részben ellensú-
lyozza a hazai földgáz-kitermelésnek a világpiacihoz
viszonyított jóval alacsonyabb költsége.

• A venezuelai válság és az iraki háborús elõkészüle-
tek 2002. decemberében a kõolajárak újabb átme-
neti emelkedését idézték elõ, amely folyamat 2003
elején is érvényesült, sõt a hadmûveletek megkez-
désekor fel is erõsödött. Miután véget értek a jelen-
tõs hadmûveletek, a kõolaj világpiaci ára és ezzel
együtt a földgáz ára csökkenõ tendenciát mutat. Ezt
markánsan fejezi ki a hazai üzemanyagárak május 7-
ével történt csökkenése. Azonban a mostani mérv-
adó OPEC átlagár 25 dollár/hordó, amiért nem

• 2003. májusának elejére a kõolaj ára 23 USD/hordó
körüli szintre, az árfolyam (2003. 05. 12.) pedig
211,26 Ft/USD-re esett. Ezen változásokat számsze-
rûsítve, a világpiaci ár 21,7%-kal csökkent, a dollár
árfolyama pedig 10,5%-kal esett, tehát együttesen
34,5%-kal javult a MOL Rt. helyzete.

• Itt célszerû külön kitérni arra, hogy az Egyesült Ál-
lamok hivatalos gazdaságpolitikájának részévé vált
az USA dollár alacsony árfolyama, mellyel az expor-
tot és ennek következtében a gazdasági növekedést,
valamint a foglalkoztatást szándékoznak ösztönözni.
Erre utal a következõ hír: „Az amerikai pénzügymi-
niszter, John Snow, aki mindössze három hónapja
van hivatalban, félredobta a washingtoni kormány-
zat nyolcéves «erõs dollár-politikáját» – írja a
Bloomberg hírügynökség, befektetõkre és közgazdász-
okra hivatkozva. Egy héttel ezelõtt Snow úgy nyilat-
kozott, hogy az éves szinten 21 százalékos dollárkur-
zus-csökkenés (az euróhoz képest) segíti az amerikai
exportot. Ezt a kijelentését megismételte párszor,
majd a hét végén, szombaton, a G7 pénzügyminisz-
teri találkozó után megadta a kegyelemdöfést a dol-
lárnak: azt nyilatkozta, hogy az amerikai pénz viszony-
lag szerényen veszített eddig az értékébõl.” (Véget
ért az erõs dollár politikája. 2003. május 19.,
FigyelõNet) Ezt a tényezõt a gázár hatósági megálla-
pításánál eddig nem vették figyelembe!

• Természetesen tudjuk, hogy az importárak nem ha-
sonlíthatók közvetlenül össze a lakossági árakkal,
mert a földgázt még el kell juttatni a fogyasztóhoz,

* A MOL Rt. éves jelentése szerint az átlagos importár 2001-ben 39,30 Ft/m3, 2002-ben pedig 28,30 Ft/m3 volt, tehát csak kis mérték-
ben tért el a hivatalos külkereskedelmi adatoktól.
** A MOL Rt. 2003. elsõ negyedévi jelentése szerint: "A földgázüzlet eredménye, folytatva a 2002-ben megfigyelhetõ tendenciát, 2003.
I. negyedévben kismértékben javult. A javulás mögött elsõsorban a forintban meghatározott import gázár gyenge dollár miatti csökkené-
se állt. Míg a dollárban meghatározott import gázár 15%-kal magasabb volt éves összehasonlításban, a forintban kifejezett, mennyiséggel
súlyozott importár 2002. I. negyedévhez képest 8%-kal volt alacsonyabb. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a forintban kifejezett
importár már emelkedett 2002. IV. negyedévéhez viszonyítva. Ez a tendencia várhatóan folytatódni fog 2003 folyamán, a 2002. IV. és
2003. I. negyedévben tapasztalt magas olajtermék-árak miatt. Az átlagos nagykereskedelmi értékesítési ár 25,9 Ft/m3-re (1,0%-kal)
csökkent a fogyasztási szerkezet változása miatt. A 2003. I. negyedévben tapasztalt szokatlanul hideg tél következtében megnövekedett
alacsonyabb tarifájú lakossági fogyasztás semlegesítette a 2002. július 1-jei, bizonyos nem-lakossági fogyasztók felé történt 5,4%-os
gázáremelés kedvezõ hatását."
Forrás: Lakossági árak: Magyar Energia Hivatal, importárakra: GM kiemelt termékek külkereskedelmi forgalma HS alapon (Vámstatisztika)

sézevengeM 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 *1002 *2002
**.3002
gi-41.50

igássokaL 10,9 31,41 52,22 98,42 58,72 58,72 95,03 12,43 01,63 01,63

tropmI 61,9 70,11 24,31 35,81 66,71 80,51 94,92 31,83 61,82 23,42

sérétlE 51,0- 60,3 38,8 53,6 91,01 77,21 01,1 29,3- 49,7 87,11

ráiódaletnozsiV 07,7 04,9 09,01 05,61 03,91 09,81 02,02 05,42 28,62

sérrá-LOM 64,1 76,1 25,2 30,2 46,1 28,3 92,9 36,31 43,1

II.4.2.2.b. táblázat: A földgáz ára
Ft/m3, éves átlag
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ugyanannyit kell fizetni euróban, mint 2002 elsõ fél-
évében, mivel a dollár nagy mértékû (kb. 30%-os)
tartós leértékelése következett be. A kõolaj világpi-
aci ára azonban jóval a 25 USD/hordó alá is eshet,
ha az iraki termelés beindulását nem követi a terme-
lés ennek megfelelõ visszafogása.

4.2.3. A MOL Rt. 2002. évi gyorsjelentésének
lényegesebb adatai

A MOL Rt. nettó eredménye 2001-ben 1,2 milliárd
forint volt, 2002-ben pedig már 66,3 milliárd forintot
ért el. Ebben természetesen lényeges szerepet játszott a
földgázárak alakulása (Ld. a II.4.2.3.a. táblázatot!)

Megjegyzendõ, hogy ezen adatok pontossága megkér-
dõjelezhetõ, mert a MOL Rt. 2001-ben és 2002-ben 2,1
milliárd forinttal magasabb helyi adót fizetett be, mint a
törvényes elõírás, és azt az összeget most visszakérik! Te-

hát a 2001. évi eredmény ezen összeggel is magasabb, mint
az auditált eredmény – közel kétszer akkora!

A teljesebb kép kialakítása érdekében további ténye-
zõket is figyelembe kell venni:

A külföldi tulajdonban lévõ gázszolgáltatók részére
az ún. alapdíj árasítása nem megalapozott, mivel e mö-

sézevengeM 1002 2002

rátropmisogaltÁ 3,93 3,82

ráisádaleLOMsogaltÁ 9,52 0,82

ráimledekserekygaN
élefkótzsaygofzága

5,42 3,62

ráimledekserekygaN
élefkevûmõrezasérapiza

5,03 0,33

kémreT gésygE 4991 5991 6991 7991 *8991 *9991 *0002 *1002 *2002

sreyN
jaloõk

annot.e 1285 2785 2155 0845 8376 5575 6775 9755 0305

JP 932 142 622 522 672 632 732 922 602

DSU.e 426095 947876 736667 983886 529245 788176 0893011 710698 156438

tFóilliM 11326 53948 209611 103621 419511 065261 833413 155752 583312

t/DSU 5,101 6,511 1,931 6,521 6,08 7,611 1,191 6,061 9,561

JP/DSU.M 74,2 28,2 93,3 60,3 69,1 58,2 66,4 29,3 50,4

t/tF 40701 46441 70212 64032 30271 74282 02445 66164 42424

-jaloõK
kekémret

annot.e 9652 9652 3461 7351 5551 1921 7801 4821 6902

JP 501 501 76 36 46 35 54 35 68

DSU.e 334973 334973 023852 698042 868102 407891 355392 057223 302454

tFóilliM 35004 35004 04693 43254 19234 16174 63628 44529 720711

t/DSU 7,741 7,741 2,751 7,651 8,921 9,351 1,072 4,152 7,612

JP/DSU.M 06,3 06,3 38,3 28,3 71,3 57,3 95,6 31,6 92,5

t/tF 19551 19551 22142 32492 44872 52563 34067 17027 93855

-dlöF
zág

m.M 3 0465 9176 0649 6818 5188 1629 8469 4939 69011

JP 291 822 223 872 003 513 823 913 773

DSU.e 699094 859295 047438 008128 314037 528195 7908001 3680521 5579911

tFóilliM 54615 77347 019621 627151 417551 246931 905482 091853 714213

me/DSU 3 50,78 52,88 42,88 93,001 68,28 19,36 94,401 51,331 31,801

JP/DSU.M 65,2 06,2 06,2 59,2 44,2 88,1 70,3 29,3 81,3

me/tF 3 6519 96011 61431 43581 56671 97051 88492 92183 75182

-somalliV
aigrene

hwkóillim 9532 1872 9743 1714 8233 4333 3094 6325 8884

JP 42 82 53 24 33 33 94 25 94

DSU.e 16984 33116 94209 990401 23478 886601 993531 443251 192271

tFóilliM 1715 9477 35731 88091 89681 01152 03973 72634 07444

hwk.e/DSU 57,02 89,12 49,52 69,42 72,62 00,23 16,72 01,92 52,53

JP/DSU.M 80,2 02,2 95,2 05,2 36,2 02,3 67,2 19,2 25,3

hwk/F 91,2 97,2 59,3 85,4 26,5 35,7 47,7 33,8 01,9

Forrás: Külkereskedelmi statisztika HS áruosztályozás szerint
*1998. júniustól megszûnt az 5%-os díj
A 2002. évi adatok elõzetesek!

I.4.2.3.b. táblázat: A szénhidrogének és a villamosenergia importjának alakulása

II.4.2.3.a. táblázat: A MOL Rt. eredményét befolyásoló
földgázárak, Ft/m

3

Forrás: MOL Rt. éves gyorsjelentés
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felhasználás célját szolgáló földgázszállítási kapacitás. Te-
hát a MOL Rt. ebben az esetben is a „ha lúd, legyen kö-
vér” elvet követi, és mindent a magyar lakossággal akar –
esetleg kétszeresen is – megfizettetni.

Kiemelendõ, hogy a földgáz áraknál a magyar-orosz
szerzõdés 9 hónapos késéssel követi a kõolajárak alaku-
lását, így a belsõ árak szabályozása megfelelõ ismeretek
birtokában történhet.

Az import árának bemutatását részletesebben lásd a
II.4.2.3.b. táblázatban, amely az EU-konform, hivatalos
hatósági vámokmányokon alapuló adatokból került
összeállításra.

II.4.2.4. További adatok egyes hazai
energiacégek helyzetérõl

A külföldi kézre került energiacégeknél költségcsök-
kentés céljából óriási, a privatizáláskor legfeljebb tízezres
létszámra becsült mértéket jóval meghaladó létszámle-
építésekre került sor, amint ezt a II.4.2.4.a. táblázat mu-
tatja.

Ezen felül jelentkezik a MOL Rt.-ben történt létszám-
leépítés, ahol a foglalkoztatottak száma az 1998. évi 20466
fõrõl 2002-re 13120 fõre, vagyis 7346 fõvel csökkent. Ez
a létszámcsökkenés 2003 elsõ negyedévében tovább foly-
tatódott: „a személyi jellegû ráfordítások az elsõ negyed-
évben 12%-kal csökkentek, tükrözve a létszámcsökken-
tési intézkedéseket”, ami 2,1 milliárd forintot és további
közel 1600 fõ elbocsátását jelenti. Tehát az energiaszek-
tor itt bemutatott részénél több mint 29 ezer fõ vesz-
tette el munkahelyét. Errõl – és fõleg ilyen mértékrõl –
a külföldi tulajdonba adásnál nem volt szó. Számunkra a
jövõben az ír példa legyen a követendõ, ahol a
magánosítási szerzõdések fontos feltétele volt a foglalkoz-
tatás meglévõ szintjének fenntartása: ellenkezõ esetben
szerzõdésszegést követ el a külföldi befektetõ és automa-
tikusan elveszti a tulajdon feletti jogát.

Az ilyen mértékû leépítés után az állam már nem
garantálhatja a 8%-os eszközarányos nyereséget, mert
ezen cégek megszegték a hallgatólagos megállapodást.
Véleményünk szerint egyébként már a 8%-os eszköz-
arányos nyereség garantálása maga is piacellenes. Ugyan-
akkor a szerzõdés piaci jellegû értelmezése szerint ezen

gött nincs tényleges szolgáltatás. Az alapdíj gyakorlati-
lag a földgáz tárolását, valamint a beszerzés, a termelés
és a fogyasztás csúcsainak kiegyenlítését végzõ MOL Rt.-
t illeti meg, és ennek fajlagos értéke kb. 2 Ft/ m3.

A gázszolgáltatók egy sor gyanús gazdasági cselek-
ményt követtek el: úgy vették meg a gázvezeték-rend-
szer jelentõs részét, hogy tényleges gazdáik, az önkormány-
zatok nem mondtak le róla, tehát orgazdaság miatt eljá-
rást kell indítani ellenük. Ezért a fogyasztók által befize-
tett hálózatfejlesztési hozzájárulást – több mint 24 milli-
árd forintot – tehát eredetileg sem lett volna szabad be-
építeniük a földgáz árába.

További ártartalékot (évente kb. 10 milliárd forin-
tot) jelent a baumgarteni vezetékrõl történõ beszerzés,
melyen körbeutaztatva jóval (20–30%-kal) drágábban
érkezik az orosz gáz. Az ezzel kapcsolatos szerzõdés ha-
mis, mert alternatív beszerzési forrásként tüntették fel,
azonban ha az orosz fél nem szállít gázt, akkor a nettó
importõr osztrák fél szállításképtelenné válik. Tehát ezt
a szerzõdést fel kell mondani, és az olcsóbb közvetlen
orosz beszerzésre kell átterelni magyar áruk ellenében.

A MOL Rt. legújabb nyilatkozataiban az elmaradt fej-
lesztések következtében ellehetetlenülõ ellátási kötele-
zettség miatti többlet fejlesztési igényt jelentett be,
500-600 milliárd forint összegben. Ez az összeg túlzott-
nak tûnik, különösen annak fényében, hogy a megoldás-
ra egyéb mód is mutatkozik. A földgáz iránti igény elsõ-
sorban a fajlagosan alacsonyabb beruházási igénnyel járó
földgázüzemû erõmûvek erõltetett fejlesztése miatt nõtt.
Tehát a külföldi befektetõk sajátos igényének következ-
ményeit is nekik, nem pedig a lakosságnak kellene visel-
nie. Másrész az új, többlet kapacitást jelentõ földgázveze-
ték létesítésére a nemzetközi kapcsolatok bõvítése lehe-
tõséget nyújt, és ezért a MOL Rt.-nek nem kell külön
beruházni. Ismert, hogy az orosz fél Szlovákián és Magya-
rországon át Olaszország felé történõ gázvezeték építését
kezdeményezte. Ennek megépülte után a MOL Rt. szá-
mára jelentõs összegû, tranzitból eredõ többletbevétel is
származik. Errõl már régóta folynak a tárgyalások, me-
lyek már jelentõsen elõrehaladtak. Itt elvárható, hogy a
tranzitengedélyért, ami bizonyos újabb környezeti koc-
kázatot jelent, a lakosság kedvezõbb lehetõséghez jusson.
Ehhez kapcsolódva szerény összegbõl növelhetõ a hazai

kótatláglozszáG
-somalliV

rotkezs-aigrene
nesezssÖ

5991 67201 39634 96935

1002 4136 24172 65433

ttözök1002sé5991evtípéeL 2693 15561 31502

II.4.2.4.a. táblázat: A dolgozói létszám alakulása a gázszolgáltatóknál és a villamosenergia-szektorban
évi átlagos állományi létszám, fõ

Forrás: Magyar Energia Hivatal éves jelentések adatainak idõsori összevetése
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nyereséget csak egyszer, a kezdõ évben kellett garantál-
ni. Az elbocsátási hullám viszont tovább tart, egyes ener-
giaszolgáltatók újabb leépítéseket jelentettek be.

A külföldi tulajdonba került gázszolgáltatók anyagi
helyzete jó, a vezetékek mûszaki állapota megfelelõ. A
magyar fogyasztók is fizetnek a bekapcsoláskor fejlesztési
díjat, ami a külföldi tulajdonos vagyonát gyarapítja, de az
eddigi magas profit is bizonyítja az eszközök viszonylagos
bõségét a rendkívül szerény fejlesztési igényekkel szem-
ben. Ezt a II.4.2.4.b. táblázat számai bizonyítják.

A fentiekbõl megállapítható, hogy a külföldi többsé-
gi tulajdonban lévõ földgázelosztó cégek 1996-tól 2001-
ig 71,6 milliárd forint összegû profithoz és vagyonhoz
jutottak (a 2002. évre további 15 milliárd forint becsül-
hetõ), miközben jegyzett tõkéjük csak 53 milliárd forin-
tot tesz ki.

A kormánynak elsõdleges törvényi kötelessége a ma-
gyar lakosság, a választópolgárok érdekét védeni, ezért
a tisztességtelen módon külföldi tulajdont növelõ, jelen
esetben a lakosság által befizetettet fenti 24128 millió
forintot vissza kell szereznie, és ezzel a befizetõ magyar
állampolgárok vagyonát kell gyarapítania!

Kiemelendõ, hogy a Magyar Energia Hivatal finanszí-
rozásának módja összeférhetõségi szempontból kifogásol-
ható, mert bevételeinek döntõ része a külföldi többségi
tulajdonban lévõ cégek befizetéseibõl származik, így az

állásfoglalása elfogult lehet. Ennek egyik példája a követ-
kezõ: A GM a MEH elõterjesztése alapján az elõzõ kor-
mány alatt a földgáz árának 40%-os emelését javasolta.
A kormány szerencsére felülbírálta a nem kellõ alapossá-
gú (csak a külföldi cégek érdekeit képviselõ) javaslatot.
Az események ezt az eljárást igazolták: a MOL Rt. nem
ment tönkre, a lakosság és a környezetünk viszont bele-
rokkant volna a 40 %-os áremelésbe. Az áremelés egyik
hatása az lett volna, hogy a hazai infláció legalább 2%-
kal megugrik, és ennek következtében a központi költ-
ségvetés kamatterhe évente kb. 120 milliárd forinttal nõ,
és a hiány is ennyivel magasabb lenne! A világpiaci árak
viszont azóta csökkentek, és 2003 második felében to-
vábbi csökkenésüket jelzik elõre. Kiemelendõ, hogy a
MOL Rt. még a legrosszabb évében, 2001-ben is 5,2 mil-
liárd forintot adott ki tanácsadásra, és 2,2 milliárd forint-
tal túlfizette a helyi adót, ugyanakkor létszámleépítés kö-
vetkeztében 2002-ben 2001-hez viszonyítva a személyi
jellegû ráfordításai kb. 3 milliárd forinttal mérséklõdtek!

Sõt, a 2001. évre jellemzõ, hogy az adózás elõtti ered-
ményt csökkentõ jogcímek között szerepel a „Környe-
zetvédelmi kötelezettségek fedezetére képzett céltarta-
lék-növekmény” (Ld. II.4.2.4.c. táblázatot!). Ebben a
MOL Rt. jelentõs összeget tartalékolt, hogy ezzel is az
áremelést kényszerítsen ki.

4.2.5. A bányajáradék és a hatósági ár
együttes alkalmazásának gyakorlata

A MOL Rt. esetében a bányajáradék jelenlegi szint-
je és kezelése nem rendezett. 2000-ben és 2001-ben a
magas energiaárak ellenére rendkívül alacsony szintû
bányajáradék volt érvényben. Ezt azonban az elõzõ kor-
mány az alacsony hatósági árak alkalmazásával gya-
korlatilag egy árjellegû „bányajáradékkal” fejelte meg,
ezzel is védve a lakosság érdekeit. Most állapíthatjuk
meg, hogy ez helyes lépés volt, bár a sajtó annak ide-
jén hevesen támadta ezt a döntést, amely egy minisz-
ter állásába is került. Ezt a lakosság érdekét védõ gya-
korlatot eddig a Medgyessy-kormány is folytatta.

A MOL Rt. jelenlegi bányajáradék-elszámolását nem
tartjuk megfelelõnek. A bányajáradék megállapításakor
egyrészt figyelembe kell venni a magyar szénhidrogén-
bányászat kedvezõ helyzetét, azonban különösen azt a
tényt, hogy ásványkincseink gyorsan fogynak, és a jö-
võben pótolhatatlanok. Mint említettük, a kormány a
bányajáradék alacsony mértékét a hatósági árral törté-
nõ jövedelemelvonással volt kénytelen ellentételezni,
hogy az valamelyest megfeleljen az igazságosság elvé-
nek és a gazdasági ésszerûségnek. Az ugyanis mégiscsak
abszurd, hogy a bányászati eredetû termékek árainak
ugrásszerû emelése ellenére a MOL Rt. befizetése szinte
változatlan maradjon, miközben a lakosságra egyszerre
óriási teher zúduljon.

sézevengeM 0002 1002

tFóillim,kélatratléc 7,0704 7,57352

*amázskegéc 351 221

II.4.2.4.c. táblázat: A környezetvédelmi kötelezettségek
fedezetére képzett céltartalék növekménye

Megjegyzés: Az összes cég közül messze a legtöbb céltartalékot a
MOL Rt. képezte. A konkrét összegrõl nincs adatunk.
Forrás: APEH Gyorsjelentés, I. kötet 32. oldal

vÉ
ittõlesázódA

ynémdere
isétzseljeftazóláhiótzsaygoF

sálurájázzoh

5991 058-

6991 4681 8963

7991 8606 3644

8991 4945 9183

9991 51101 4864

0002 24801 6945

1002 99031 8691

nesezssÖ 28474 82142

II.4.2.4.b. táblázat: A gázszolgáltatók adózás elõtti
eredménye és a fogyasztói hálózatfejlesztési

hozzájárulásból származó bevétele, millió forint

Forrás: Magyar Energia Hivatal 2001. évi jelentése
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A szénhidrogén-bányászaton keletkezõ jövedelem-
nek az importártól való függõségét a II.4.2.5. táblázat-
ban szereplõ tényadatok jól szemléltetik.

Az adatokból megállapítható, hogy az összes profit
(a kõolaj és a földgáz bányászata együtt, mert azok fizi-
kailag is nehezen szétválaszthatók) magasan meghalad-
ta a hatósági ár miatti veszteséget, és a cég nyereséggel
zárta mindegyik évet. Kiemelendõ, hogy eddig a kõolaj-
bányászat egyéb termékeinek árnyereségérõl a sajtó
mindig hallgatott, pedig ezt is be kell vonni az áralkuba.

4.2.6. Javaslat a megoldás módozatára

Az az elgondolás, amit a Kormány is javasol, hogy a
lakossági földgázárat reális alapokon álló, az eddigiek-
nél magasabb összegû bányajáradékból kell finanszíroz-
ni, gyakorlatilag megoldható. Ezzel az egyes évek eset-
legesen kiugróan magas importárai is mérsékelhetõk,
mert a magasabb importár esetén magasabb összegû já-
radék képzõdik kompenzációs célra. A lakossági áreme-
lés mértéke így 2003-ban viszonylag alacsony mértékû
maradhat, és nagyobb részt – amint az a Kormány el-
képzelésében is szerepel – kompenzálható.

Kiemelendõ, hogy Magyarországon 2001-ben 2899
ezer háztartás kapcsolódott a földgáz-hálózatba, és ezek
között 2363 ezer közvetlenül fûtésre is használta a föld-
gázt. Ezen felül a távfûtött lakások döntõ része is föld-
gázfüggõ. Tehát a magyar lakosság döntõ része érdekelt
abban, hogy ezt a témát tisztességesen rendezzék le.

A hazai földgázvagyon fogyóban van, ezért az ártámo-
gatás csak átmeneti jellegû és csökkenõ mértékû lehet.
Az a megoldás látszik kivitelezhetõnek, amely csak meg-

határozott és családonként korlátozott mennyiség támo-
gatását biztosítaná. Ez a villamos energiánál 2000-ig al-
kalmazott tömbtarifához hasonlítana, amit a család
nagyságától függõ szorzóval célszerû módosítani. A tömb-
tarifán felüli mennyiség ára progresszíven közelítene az
importárhoz, és az ezt terhelõ egyéb költségekhez (szezo-
nális tárolás és szállítás).

A Kormány által közzétett változat szerint 2003. május
15-tõl a lakossági fogyasztóknál 12%-kal emelik a földgáz
árát (egyéb fogyasztóknál 15%-kal). A 2003 õszétõl kezdõ-
dõ fûtési szezonban 1500 m3-ig 6 %, 1501–3000 m3 között
8%, 3000 m3 felett pedig 12% lesz az áremelés mértéke.
Véleményünk szerint ezt még a nagycsaládosok megfe-
lelõ támogatásával kell kiegészíteni. Ennek 2004. évi
költségvetési vonzata mintegy 30 milliárd forintra
becsülhetõ

Ezt a mennyiséget évenként a kitermelhetõ földgáz
fogyásával arányosan csökkenteni kell. Ezzel párhuza-
mosan megfelelõ összeget kell energiaracionalizálásra
biztosítani ahhoz, hogy a családok a kényszerû fogyasz-
táscsökkentést részben ezzel tudják kiváltani. Ez a meg-
oldás egyúttal a magyar gazdaság szerkezetét is javítaná,
új munkahelyeket teremtene, és így a gazdaság fejlõdé-
sével és a jövedelmek növelésével gyakorlatilag meg-
oldható lenne a világpiaci árhoz közeli hazai lakossági
földgázárak fokozatos bevezetése. Ezt a folyamatot az
EU-ban bevezetendõ energiaadók is felgyorsítanák.

4.2.7. A villamos energia áráról

A villamos energia ára a bekerülõ részben az ener-
giahordozók árától is függ, így a forint-felértékelés és az

II.4.2.5. táblázat: A kõolaj- és földgázbányászat egyes pénzügyi adatai, millió forint

* PM bányajáradék számításban megadott bontás szerint
Forrás: PM, KSH, külker statisztika

sézevengeM ynét7991 ynét8991 ynét9991 ynét0002 ynét1002 ótahráv2002 vret3002

tazsáynábjaloõK).1

norátropmikétrÉ 59204 79872 19244 72297 02826 21563 26513

egéstlöksélemretiazaH 5407 5727 6688 6439 8199 9647 7237

*kédarájaynáB 2783 3871 1592 3625 3034 8414 4334

tiforpartxE 87392 93881 57423 81646 99584 59842 00991

tazsáynábzágdlöF).2

norátropmikétrÉ 86328 82896 13135 915101 638621 601001 93568

egéstlöksélemretiazaH 74841 30741 91561 42381 30102 45342 49832

*kédarájaynáB 99211 7968 0117 5856 4677 7049 3549

tiforpartxE 12265 82464 30592 11667 96989 64366 29135

ótturb,tiforpartxE 99558 76256 77916 922141 865741 14219 29037

egésetzsevrázágdlöf:eL 04632- 91236 164301 87173 6543

ótten,tiforpartxesezssÖ 81658 01087 70144 46045 63696
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vÉ 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002

gezssÖ 8,37- 4,24- 4,81 8,45 0,57 3,57 9,46

géC 7991 8991 9991 0002 1002 2002

ûmlE 6653 1187 3579 3,9648 0,4087 0,86611

zsádÉ 2334 7258 5829 7,3547 0,4655 0,1715

zsádéD 3911 1791 4661 9,1632 5,1741 8,7123

zsámÉ 9611- 2751 1791 5,0303 6,114 3,9321

zsáméD 5933 4335 2906 2,2545 0,8452 0,6905

zsátiT 153 1481 0714 9,1844 0,099 0,2362

nesezssÖ 86611 65072 53923 5,94213 1,98781 1,42092

Forrás: Magyar Energia Hivatal és gyorsjelentések

II.4.2.7.b. táblázat: Az áramszolgáltatók adózás elõtti eredménye
milló forint

Forrás: Magyar Energia Hivatal 2001. évi jelentése

II.4.2.7.a. táblázat: A villamosenergia-ipari társaságok adózás elõtti eredménye
milliárd forint

USD gyengülése következtében itt is óriási költségmér-
séklõdés várható 2003-ra a 2001. és 2002. évekhez viszo-
nyítva. (Igaz, a szénhidrogének árának alakulása csak rész-
ben befolyásolja a villamos energia árát. A villamos ener-
gia összes végsõ költségét kb. felearányban teszi ki a villa-
mos energia elõállításának a költsége, a többi a szállítási,
elosztási költség. A hazai villamosenergia-iparban az összes
tüzelõhõ kb. 20–22% -át állítják elõ földgáz-alapon, to-
vábbi 40%-át az atomerõmûben, a fennmaradó hánya-
dot pedig a szenes erõmûvekben és olajjal. Az összes
tüzelõhõ kb. 3/4-e szolgál villamosenergia-elõállítási célt,
és a termelési költség 2/3-a a tüzelõanyag-költség. Így pél-
dául egy 10%-os földgázár-emelés hatása a villamos ener-
gia árára: 10 × 0,22 × 0,75 × 0,66 × 0,5=0,55%.)

A Magyar Villamos Mûvek felhalmozott vesztesége
jelenleg hatalmas mértékû, mintegy 80 milliárd forintot
tesz ki. (Már a korábbi években is több tíz milliárd fo-
rint költségvetési támogatást nyújtott a Kormány ezek-
nek a veszteségeknek az ellensúlyozására.) Az MVM Rt.
jelenlegi veszteségét az alábbi módon rendezték:
– az átlagosan 10%-os, 2003. február 1-jétõl belépõ ár-

emeléssel 55 milliárd forintot fizettetnek meg a fo-
gyasztókkal,

– 30,8 milliárd forintos veszteséget pedig 5 évre elha-
tárolva írnak le.
Megjegyezzük, hogy a súlyos üzemzavar miatti jelen-

legi paksi termeléskiesés költséghatása ezen felül jelent-
kezik.

A veszteség nagyrészt annak tulajdonítható, hogy
az MVM Rt. alacsony áron kell hogy adja az áramot az
áramszolgáltatóknak – amit azok azután jóval maga-
sabb áron adnak tovább. A külföldi tulajdonú cégek
részére ugyanis, ha törik, ha szakad, „8 %-os eszközará-
nyos nyereséget” garantálnak. Magyarán, azért veszte-
séges a Magyar Villamos Mûvek Rt., mert neki kell ki-
termelnie a külföldi tulajdonba adott erõmûvek extra-
profitját. Ezt mutatja a villamosenergia-ipari társasá-
gok (összevont) adózás elõtti eredménye (Ld. a
II.4.2.7.a. táblázatot!).

A fenti nettó számok, úgy tevõdnek ki, hogy a Ma-
gyar Villamos Mûvek veszteségét és a külföldi tulajdo-
nú cégek nyereségét összeadjuk. Ebbõl kitûnik, hogy
az áremelésre elsõsorban a külföldi tulajdonú cégek pro-
fitjának növelése céljából van szükség.

Érdekes következtetést vonhatunk le, ha a fentibõl
kiemeljük az áramszolgáltatók adózás elõtti eredményé-
nek összegét (II.4.2.7.b. táblázat).

Tehát az adózás elõtti eredmény jelentõs részét mes-
terségesen az áramszolgáltatók részére csoportosítják át.

A villamosenergia-szektor eladását és a számunkra
kifejezetten hátrányos feltételeket annak idején azzal
indokolta a Horn-kormány, hogy „az erõmûvek romos
állapotban vannak” és ezért óriási összegû beruházáso-
kat kell eszközölni.

Azóta bebizonyosodtak a következõk:
• Az erõmûvek nem voltak romos állapotban.
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c) A társaság a beruházási projektekhez szükséges
anyagokat úgy írja elõ, hogy azok szinte minden
esetben német származásúak legyenek. Ezt olyan
trükkel éri el, hogy maga köré szervezi a vállal-
kozásokat, vagyis kiterjeszti tevékenységét és
diktálja a feltételeket (csak az kap rendelést, aki
minden feltételt teljesít). Tehát vertikálisan
abszolút monopolhelyzetet épít ki.

d) Számláját a német tulajdonban lévõ Külkereske-
delmi Bank kezeli.

• A cég az említett módon rövid idõn belül nemzet-
gazdasági szinten mintegy 10 ezer magyar munkahe-
lyet számolt fel. Más oldalról viszont bõvíti a német-
országi munkahelyeket. Ez azért is elítélendõ, mert a
foglalkoztatási ráta (2000-ben) Magyarországon csak
59,1% volt, míg Németországban 74,8%.
Tehát költségoldalról aligha indokolható az áreme-

lés. Azonban itt is a volt tömbárhoz hasonló tarifa újbó-
li bevezetését célszerû kezdeményezni a takarékosság
erõteljesebb ösztönzése céljából.

4.2.8. A piacnyitás és a verseny kérdése

Napjainkban a természetes monopóliumoknál kiemelt
figyelmet fordítanak a versenyre. Véleményünk szerint a
villamos energia és a földgáz hazai piacán valójában nem
a versenyrõl van szó, hanem arról, miként szerezhetnék
meg a külföldi tõkeerõs cégek ezen piac minél nagyobb
részét. Valódi piacnyitáshoz, illetve valódi versenyhez több
valóságos tényezõ biztosítása szükséges:

1.) Jelenleg a földgázszállítók (jelen esetben az orosz
fél) beleegyezése szükséges ahhoz, hogy az általuk szállított
földgázt más országokba tranzitálják. Ez nehezen játszható
ki, mert a földgáz összetétele az eredetre jellemzõ tulajdon-
ságokkal bír. Ez az eladó, szállító ország, mint tulajdonos
joga, és ezt nem lehet egyoldalúan korlátozni. Beleegyezé-
se bizonyos többlet anyagi következményekkel jár.

Európában az EU 2020-ig terjedõ elõrejelzése szerint
az összes energián belül a földgáz-felhasználás aránya a
2000. évi 23,6%-ról 2020-ra 26,7%-ra nõ. Mivel a belsõ
források kimerülõben vannak, a földgáz kitermelése a
2000. évi 204 millió toe (kõolaj-tonnaegyenérték)
mennyiségrõl 2020-ra 141 millió toe-re csökken. Az im-
port viszont a 2000. évi 133 millió toe-rõl 2020-ra 290
millió toe-re nõ. (Ezt a jelenlegi 15 tagországra számol-
ták, a bõvítéssel az import ennél nagyobb mértékben nõ.)

Az import egyre nagyobb részét Oroszországból ter-
vezik beszerezni. Ezért keresleti oldalról a szállító mo-
nopolhelyzetének erõsödésére lehet számítani.

2.) A környezeti szempontok erõsödésével várható, hogy
a földgáz felhasználása iránti igény erõteljesebben nõ.

3.) Magyarországon a földgáz monopolhelyzetét a he-
lyettesítõ termékek jövedéki adózása (fõleg a háztartási
olaj) tovább erõsíti. Így a helyettesítõ termékek oldalá-

• Az erõmûvek nagy része továbbra is mûködik, csu-
pán rendszeres karbantartást kellett végezni és ezzel
együtt rekonstrukció folyt és folyik. Ebben termé-
szetszerûen kisebb fejlesztések is voltak (az erõmû-
veknél, más ágazatokhoz viszonyítva jóval nagyobb
összegû amortizáció képzõdik, ami jelentõs fejlesz-
tést is lehetõvé tesz) – fõleg a környezetvédelmi kö-
vetelmények miatt.

• Az erõmûvek jelentõs része a legkisebb fajlagos fej-
lesztést igénylõ földgáz-tüzelésre állt át. A 90-es évek
elején ezt – a „túlzott függõség miatt” – a Magyar
Állam saját erõmûveinek nem engedte meg. A hely-
zet azóta megváltozott, így jóval olcsóbb lett az ilyen
jellegû fejlesztés.

• Az ország villamosenergia-igénye idõközben az elõre
jelzettnél jóval kisebb mértékben nõtt, így a meglé-
võ (korszerûsítéssel bõvülõ) kapacitások kielégítik az
igényeket annak ellenére, hogy a jelenlegi
villamosenergia-import szintje az 1990. évinek kb.
az 50%-át teszi ki. Kiemelendõ, hogy a belföldi
villamosenergia-felhasználás szintje még 2001-ben
(32,2 milliárd kWh) sem érte el az 1990. évit (33
milliárd KWh).

• Az MVM Rt. 2003. évi privatizációja súlyos káro-
kat okozna az országnak, mert az innen elvont
összeggel biztosítják a már külföldi tulajdonba ke-
rült villamos cégek extraprofitját, ezért áron alul
lehet értékesíteni. Ezt bizonyítja, hogy 2002-ben a
Paksi Atomerõmû nyeresége mindössze 2,8 milli-
árd forint volt, ami egyúttal súlyos biztonsági koc-
kázatot is jelent az ország és környezete számára.
Ennek másik oldala, hogy a külföldi tulajdonban
lévõ áramszolgáltatók extra-profitja csúcsot dönt,
például a DÉDÁSZ adózás elõtti eredménye a 2001.
évi 1,5 milliárd forintról 2002-re 3,2 milliárd fo-
rintra nõtt, vagyis több mint megduplázódott. Ér-
tesüléseink szerint a Magyar Energia Hivatal az
energiaszolgáltató cégeket 2001 és 2003 között
9,3%-os nyereségszintre állította be, ami meghalad-
ta az induláskor vállalt 8%-os mértéket.

• Elrettentõ példa a német többségi tulajdonban lévõ
ELMÛ gazdálkodása. A cég 2002-ben 11688 millió
forint összegû adózás elõtti nyereséget realizált. A
dolgozói létszám terén szabályos irtás folyik: 1997-
tõl 2002 végéig a létszám kevesebb mint a felére csök-
kent. A közvetlen létszámleépítés 2068 fõ utcára do-
bását jelentette. Ugyanakkor számottevõ a cég által
közvetett módon végrehajtott munkahely-felszámo-
lás, amit a tulajdonosi jogokkal visszaélve tett meg:
a) Német fényforrások (OSRAM) importját diktál-

ta, a magyar termékeket visszaszorítva.
b) A magyar árammérõket sorban németre cseréli,

pedig azok sem a költségek, sem mûszaki színvo-
nal tekintetében nem jobbak.
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ról is csupán elméleti feltételezésen alapul a verseny.
Gyakorlatilag ez erõsen korlátozza a versenyt.

4.) A magyarországi viszonylag jóval alacsonyabb la-
kossági jövedelmek is korlátozó tényezõi a verseny ki-
bontakozásának.

4.2.9. Az egységes európai energiaadó
bevezetésének várható hatása

2003. március 20-án fogadta el az ECOFIN (az EU
Gazdasági és Pénzügyminiszteri Tanácsa) az energiákat
terhelõ energiaadó minimális mértékét. (Részletes ismer-
tetését lásd a Lélegzet 2003. májusi számában.)

Ennek a magyarországi energiafelhasználás szerke-
zetére és mennyiségére vetített hatását megvizsgálva a
következõket állapíthatjuk meg:
1.) Az üzemanyagok jelenlegi magyar jövedéki adója a

benzinnél 17,1%-kal, a gázolajnál 15,4%-kal halad-
ja meg az EU által elõírt minimális mértéket.

2.) A kereskedelmi és ipari célú felhasználás után jelen-
leg nálunk nem fizetnek energiaadót, ezért itt a mini-
mális mértékû adót teljes mértékben meg kell majd
fizetniük a felhasználóknak. Számításaink szerint így
összesen mintegy 8 milliárd forint adót fizetnének. Ez
az összeg a petrolkémiát 6,5 milliárd forinttal és a nit-
rogén-mûtrágya gyártását 1,5 milliárd forinttal érin-
tené. (Az EU szabályozás azonban lehetõvé teszi ezek-
nek az adóknak az elengedését.)

3.) A fûtési célú energia és a villamos energia felhasz-
nálására a minimális adómérték bevezetése esetén
(a 2001. évi tényleges energiafelhasználás mennyi-
ségével számolva) 2004-ben elvileg mintegy 20 mil-
liárd forint összegû adó vethetõ ki. A számítás so-
rán csak a végsõ felhasználást adóztattuk, vagyis a
villamosenergia-termeléshez felhasznált energiahor-
dozót csak az utolsó fázisban terheltük adóval.
A problémák ellenére az egységes energiaadóról szó-

ló irányelv elfogadása kedvezõnek tekinthetõ, mivel így
az energiaadók fokozatosan bevezethetõk és mértékük
növelhetõ, s ezekkel párhuzamosan csökkenthetõk a
bért terhelõ adók és járulékok.

4.3. Az energiahatékonysági
program kiszélesítése

A II.2.7.2. pontban már indokoltuk az energia-haté-
konyság támogatásának szükségességét. Itt néhány továb-
bi indokot is kifejtünk. Napjainkban egy erõteljesebb ener-
giahatékonysági program megvalósítása indokolt, annál
is inkább, mert a megnövekedett energiaárak következ-
tében az ilyen jellegû beruházások megtérülési ideje jóval
rövidebbé vált. Egy ilyen program hatása rendkívül ked-

vezõ abból a szempontból is, hogy a (fõleg importból szár-
mazó) energia elsõsorban hazai élõmunkával váltható ki.
Ezzel kapcsolatban hivatkozunk az osztrák és szlovák ku-
tatók által készített modellre, amely szerint az energia-
árak rendezése, megfelelõ energiaadók alkalmazása, va-
lamint egy államilag támogatott energiahatékonysági
program beindítása 350 ezer új munkahelyet teremtene
Szlovákiában (The Transformation of Slovakia).

Az energiahordozók áfa mértékének megváltoztatásá-
nak és az energiaadó bevezetésének inflációs hatását úgy
javasoljuk részben semlegesíteni, hogy az energiahaté-
konysági és takarékossági fejlesztések teljes áfa-vissza-
térítést kapjanak. A gyakorlat szerint egy energiaracio-
nalizálási beruházás összege átlagosan 5 év energiafelhasz-
nálásának felel meg. Ebbõl következik, hogy egyszeri ener-
giaracionalizálási beruházás esetén egyidejûleg jut a költ-
ségvetés akkora áfa-bevételhez, mint energiafelhasználás
esetén 5 év alatt! Villamos energia, földgáz, illetve távhõ
kiváltása esetén ez a különbség sokkal nagyobb, mivel
ezek áfája 12%, viszont a beruházásoké 25%. Tehát a
központi költségvetés nemhogy nem jár rosszul ezzel az
intézkedéssel, hanem éppen ellenkezõleg, összességé-
ben többletbevételre tesz szert.

Amennyiben az áfa azonnal visszatérítésre kerül, az
energiaracionalizálási beruházások jóval olcsóbbá vál-
nak, ami már a megvalósítás évében nagyobb mérték-
ben mérsékli az inflációt, mint amennyivel az az ener-
giaár emelése miatt növekszik. Ugyanakkor az inflációt
az is csökkenti – ráadásul tartósan –, hogy a beruházás
révén az energiaköltségek csökkennek. Továbbá a kör-
nyezet kímélése is költségcsökkentõ tényezõ.

Ez a program elõsegítené a magyar környezetvédel-
mi ipar kibontakozását, verseny- és exportképességének
javítását. Igen kedvezõ és jelentõs hatása lenne a foglal-
koztatottságra is.

A javasolt energiaracionalizálási program rendkívül
jól illeszkedne a lakásprogramhoz, a lakások felújításá-
hoz, sõt megsokszorozná a kedvezõ hatásokat, és ezáltal
elõsegítené az átfogóbb megvalósításukat.

Az energiahatékonysági díjat nem javasoljuk kivet-
ni a megújuló energiaforrásokra és a kapcsolt energia-
termelésre.

4.4. A Központi Nukleáris Pénzügyi
Alap arányos feltöltése

Már korábban is felhívtuk a figyelmet arra, hogy a
hatósági maximált villamosenergia-ár alkalmazásával
eszközöket vonnak el a Paksi Atomerõmûtõl, pénzügyi
oldalról veszélyeztetve annak biztonságát. Ennek elle-
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szempontból gyakran vitatható, költségei pedig gyakor-
latilag ellenõrizhetetlenek. Mind gazdasági, mind kör-
nyezetvédelmi szempontból az energiahatékonyság ja-
vítását kell elõnyben részesíteni az új erõmûvek létesí-
tése helyett.

Amennyiben mégis szükség van új erõmûre, akkor a
legkisebb költséggel és legkevesebb környezetterhelés-
sel járó beruházásokat kell elõnyben részesíteni. Kiemel-
ten támogatandó ebbõl a szempontból a kapcsolt ener-
giatermelés (a hõ és villamos energia egyidejû terme-
lésére szolgáló erõmûvek). A beruházások engedélyezé-
sének feltétele kell hogy legyen a magyar fõvállalkozó,
valamint a magas (50% feletti) beszállítói arány.

Elvetendõnek tartjuk többek között a bükkábrányi
lignitvagyonon alapuló alaperõmû létesítésének tervét,
mivel ez a több száz milliárd Ft beruházási összegen
túlmenõen óriási környezetszennyezéssel, a külsõ költ-
ségek növekedésével járna, és ellentétes lenne vállalt
nemzetközi környezetvédelmi kötelezettségeinkkel.
Amennyiben ez a beruházás elmarad, mérsékelhetõ az
energiaárak növekedése, tehát ez jótékonyan hatna az
inflációra is. (Szerencsére ez a beruházás már nem sze-
repel a prioritások között.)

Az állami szabályozással megfelelõen befolyásolt
energetikai beruházási gyakorlat hozzájárulhat a költ-
ségvetésre nehezedõ nyomás csökkentéséhez, és jelen-
tõs forrásokat szabadíthat fel egyéb célokra.

4.6. Földgáz beszerzése
barter-ügyletekkel

Megfontolandó, hogy a „sétagáz” kategóriába (ld. a
II.4.6. táblázatot!) tartozó osztrák és francia földgáz-im-
portot mondjuk le, mivel a szerzõdés nem valós ténye-

II.4.6. táblázat: A földgázimport
fõbb származási országok szerinti megoszlása

* Ukrajna: számított adat 1999-ben és 2000-ben
Forrás: KSH külkereskedelmi évkönyv 1997, 1998, 1999 és 2000

nére az atomerõmûben erõltetett termelés folyt a több-
letbevételek elérése céljából. Ez is közrejátszott a 2003.
áprilisában történt súlyos üzemzavar bekövetkeztében,
amely jelentõs többletköltségeket ró a cégre, ugyanak-
kor számottevõ bevételkieséssel is jár. Ezzel egyidejûleg
a fokozottabb üzembiztonság megteremtésének költsé-
geit is fedezni kell. Ezért most célszerû, hogy ezt az össze-
get a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból biztosítsák,
de azt a késõbbiekben vissza kell pótolni.

A jelenlegi helyzet azért is tarthatatlan, mert az „ol-
csó” Pakson termelt villamos áram finanszírozza a külföl-
di tulajdonban levõ villamos erõmûvek 8%-os eszközará-
nyos nyereségét (mivel az ott termelt áram magasabb ön-
költségû). A Paksi Atomerõmû által termelt villamos
energia átadási árát úgy kell szabályozni, hogy az a biz-
tonságos üzemeltetés teljes költségét (a szükséges fejlesz-
tésekkel együtt) fedezze, és biztosítsa a Központi Nukle-
áris Pénzügyi Alapba befizetendõ összeget. Ezen felül a
késõbbiekben az árba be kell építeni évi 6 milliárd fo-
rintot, amelyet a Paksi Atomerõmû 15 éven át be kell
hogy fizessen a központi költségvetésnek, mivel az atom-
erõmû beruházásához történõ állami alapjuttatásnak nem-
csak hogy a kamatát nem fizette ki, de a felgyorsult inflá-
ció miatt még az eredeti tõke összegét sem.

4.5. Az energiaszektor beruházási
politikájának módosítása

Az energiaszektor tulajdonváltását követõen a 8%-
os eszközarányos nyereség biztosítása elvileg lehetõvé
teszi a beruházások felfutását. Az új tulajdonosok érde-
keltek abban, hogy minél nagyobb összeget számolja-
nak el „fejlesztésre”, azaz új létesítmények (erõmûvek
stb.) megvalósítására. Ezek jogossága nemzetgazdasági
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ken alapul. Ez a szerzõdés biztonsági szempontok miatt
került megkötésre azzal, hogy az orosz szállítások kiesé-
se esetén Nyugatról szállítanának nekünk földgázt. Az
EU energetikai mérlegei szerint jelenleg az EU földgáz-
importjának több mint a fele orosz, és ez az arány egyre
növekszik. Tehát Magyarországra Nyugatról gyakorla-
tilag csak úgy lehet földgázt szállítani, hogy azt keresz-
tülvezetik például Szlovákián, majd Ausztriából tovább
szállítják hozzánk – ami jelentõs többletköltséggel és
többlet környezetszennyezéssel jár. Így a szerzõdés alap-
feltételeinek gyakorlatilag nem lehet eleget tenni, ami
elegendõ indok a felbontására. Ezt követõen ezt a föld-
gázt olcsóbban és magyar barter-áruk ellenében tudnánk
Oroszországból beszerezni. Természetesen az osztrákok-
nak célszerû felajánlani a meglévõ földgázvezeték olyan
hasznosítását, amelyben a szállítás iránya megfordulna,
vagyis Magyarország akár biztonsági, akár üzleti szem-
pontból orosz földgázt juttatna Ausztriába, mivel ez a
legrövidebb szállítási útvonal.

Jelentõs mennyiségû földgázt vásárolunk Ukrajná-
tól is, amelynek eredete vitatott. Orosz állítások szerint
ez a tranzitvezeték illegális megcsapolásából származik.
Hasznosabb ezt a beszerzést is magyar-orosz barter ke-
retében lebonyolítani.

 Ez a két ügylet együttesen további 30 ezer munkahe-
lyet, illetve mintegy 30 milliárd forint államháztartási
többletbevételt biztosítana.
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II.4.7. táblázat: A kedvezményesbõl normál áfa-mértékbe
átsorolni javasolt termékek

4.7. A mûtrágyák és néhány más
termék áfájának 25%-os mértékbe
sorolása

A mûtrágyák gyártása rendkívül energiaigényes fo-
lyamat. (Errõl a Miért elkerülhetetlen és hogyan valósítha-
tó meg az energiaárak emelése? címû tanulmányunkban
részletesen írtunk.)

Az ésszerûbb energiafelhasználásra ösztönöz az is,
ha nem részesítjük elõnyben a különösen nagy
energiafelhasználással készült termékeket. Ennek ér-
dekében, valamint környezetvédelmi szempontból is
szükségesnek tartjuk az általános forgalmi adóról szóló
1992. évi LXXIV. törvény 1. számú mellékletének (a
12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó ter-
mékek és szolgáltatások köre) felülvizsgálatát. Az aláb-
biakban az egyszerûbb áttekinthetõség érdekében a
II.4.7. táblázatban soroljuk fel mindazokat a terméke-
ket, amelyek áfáját 12% helyett a 25%-os adómérték-
ben kellene megállapítani. Nem helyes ösztönözni a
környezetet terhelõ mûtrágyák hazai felhasználását.
Intõ jel, hogy a nitrogén-mûtrágyák hazai felhasználá-
sa az 1999. évi 263 ezer tonnáról 2001-re 275 ezerre
nõtt, miközben a szerves trágya felhasználása ugyan-
ezen idõszak alatt 3920 ezer tonnáról 2869 ezer ton-
nára csökkent.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a pamut mosható pelenka 0%-os áfa-kulcsú legyen
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A mûtrágyák, illetve a rovarölõk és gyomirtók ked-
vezményes, 12%-os áfa-mértékét indokolatlan elõny-
ben részesítésnek, sõt energetikai és környezetvé-
delmi szempontból kifejezetten károsnak tartjuk.

Országunk egyik legfontosabb érdeke az, hogy a
mezõgazdasági termelés hosszú távon is fenntart-
ható, környezetkímélõ módon valósuljon meg. En-
nek egyik elõfeltétele a talaj, az élõvilág és az em-
berek egészségét károsító termékek használatá-
nak csökkentése. A magyar mezõgazdaságban a rend-
szerváltást követõen jelentõsen visszaesett a vegysze-
rek használata, sajnálatos tény azonban, hogy az utób-
bi idõszakban ez a folyamat megfordult. A további nö-
vekedés megakadályozását elõsegítené, ha e termékek
áfája a 25%-os mértékbe kerülne. Ez az átsorolás a na-
gyobb gazdálkodókat – akik az áfát vissza tudják igé-
nyelni – kevéssé érintené, viszont elõsegítené a kor-
szerûbb gazdálkodásra való áttérést azoknál a kister-
melõknél, akik kevésbé tudják betartani a szakszerû
vegyszerhasználat követelményeit, ugyanakkor legin-
kább alkalmasak a környezetkímélõbb gazdálkodási
formák megvalósítására.

Az említett áfa-átsorolást indokolja az is, hogy az
Európai Unióban egyre nagyobb hangsúlyt kap a vegy-
szerhasználat csökkentése. Az utóbbi 5 évben Ausztriá-
ban megtízszerezõdött a biogazdaságok termelési terü-
lete. Dániában, Finnországban és Svédországban külön
ökoadó is sújtja a növényvédõszerek felhasználását. A
magyar mezõgazdasági termékek közül már jelenleg is
csak a biotermékek vihetõk be korlátozás nélkül az EU
országaiba.

A mezõgazdaságban alkalmazott vegyszerek, illet-
ve azok alapanyagának túlnyomó része importból szár-
mazik. Csökkenõ felhasználásuk javítaná az ország kül-
kereskedelmi mérlegét és elõmozdítaná a hazai munka-
erõ versenyképességének növelését.

 Egyúttal azt is javasoljuk, hogy a mûtrágyák és
növényvédõszerek áfa-mértékének átsorolásából
eredõ többletbevételeket teljes egészében a biogaz-
dálkodás támogatására fordítsák. Ennek pénzügyi ki-

vitelezése úgy oldható meg, hogy a mûtrágyák felhasz-
nálásánál visszaigényelt áfát a támogatás rendszerénél
figyelembe vesszük, és összegét levonjuk. Az így képzõ-
dött összeggel növelni kell a biotermékek támogatását.
Számításaink szerint a 12%-rõl 25%-os áfa-mértékbe
történõ átsorolás mûtrágyákra és növényvédõszerekre
összesen mintegy 20 milliárd forintos többletterhet je-
lent, azonban az adó regresszív hatását számításba véve
15 milliárd forintos többletbevétel reálisan tervez-
hetõ, amelyet teljes egészében a biogazdálkodás támo-
gatására szükséges fordítani.

Ezek az intézkedések elõsegítenék a vidéki mun-
kanélküliség csökkentését is, hiszen köztudott, hogy a
biogazdálkodás élõmunka-igénye jóval magasabb, mint
a vegyszeres gazdálkodásé.

A fentieket a Magyar Tudományos Akadémia Stra-
tégia Kutatási Programjának keretében nemrég végzett
„Környezetvédelem és integráció” címû vizsgálatok is
alátámasztják.

Az utóbbi évtizedben elterjedt, nem újrahasznosítha-
tó termékek néhány évtizeden belül hulladék-katasztró-
fát fognak okozni. Az egyszer használatos csecsemõpe-
lenkának (vámtarifaszám: 4818 40) már a gyártása is sú-
lyosan környezetkárosító és energiaigényes. Mivel nem
újrahasznosítható, a szeméthegyeket gyarapítja. Egyetlen
gyerek egy tonna eldobható pelenkát „termel”, mire szo-
batiszta lesz. Tudatformálással is ösztönözni kellene ezek-
nek a termékeknek a jelentõs visszaszorítását. Az eldobó
pelenka nedvszívó rétege cellulóz, ami egyéb célokra hasz-
nos nyersanyag lehetne. Ráadásul ezek túlnyomórészt
importból származnak, és így rontják az ország fizetési
mérlegét is. Az áfa-emelésbõl várható költségvetési be-
vétel ennél a tételnél 1 milliárd Ft-ra tehetõ. Javasol-
juk, hogy ebbõl az összegbõl a csecsemõk szüleinek
olyan utalványokat adjanak, amelyekkel magyar
gyártmányú pamut (nem eldobó!) pelenkát lehet
ingyenesen beszerezni. (Évi 100 ezer gyermek születé-
sével, és gyermekenként 50 darabbal számolva, az 1 mil-
liárd Ft bõven fedezetet nyújtana erre a célra.)
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5. Környezetterhelési díjak, környezetvédelmi
termékdíjak, bányajáradék

Európa országaiban – az EU-ban csakúgy, mint a volt
szocialista országokban – egyre szélesebb körben alkal-
mazzák a különféle környezetvédelmi adókat és díjakat
(ld. a 6. mellékletet!). Az eddigi tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy ezeknek az eszközöknek az alkalmazása gaz-
dasági és környezetvédelmi szempontból egyaránt elõ-
nyös. Javasoljuk a környezetterhelési díjak (ktd) mielõb-
bi bevezetését. Ez elõsegítené a jövedelmek tisztessége-
sebb és ésszerûbb elosztását is. A jelenlegi helyzetben
ugyanis a környezetkárosítás megtûrése indokolat-
lanul – a versenysemlegességet megsértve – növeli
egyes cégek profitját. A ktd bevezetésével annyiban
is megváltozna a jelenlegi helyzet, hogy kevésbé kerül-
nének elõnybe a súlyosan környezetszennyezõ tevékeny-
ségek a több élõmunkát és szellemi hozzájárulást igény-
lõ tevékenységekkel szemben, azaz felgyorsulna nem-
zetgazdaságunk korszerûsödése.

A tudományos kutatások és a gyakorlati tapasztala-
tok egyaránt alátámasztják, hogy annál többe kerül a
környezetszennyezés okozta károsodások elhárítása,
minél késõbb kerül rá sor. Ezért a „szennyezõ fizes-
sen” elv alapján a környezeti elemek árát a gazda-
sági tervezés részévé kell tenni. A környezetterhelé-
si díj olyan hatékony közgazdasági szabályozó, amely a
környezetterhelés csökkentésére, a szennyezés megelõ-
zésére ösztönzi a környezethasználót, és a képzõdõ be-
vételekbõl támogatja õket ezen törekvésükben. Ered-
mények elérése esetén a társadalmi hasznok – a kör-
nyezeti minõség és az egészségi állapot javulása – mel-
lett számolhatunk az egyébként is esedékes, környezet-
védelmi szempontokat is figyelem bevevõ technológia-
váltás és -fejlesztés révén létrejövõ versenyképesség-nö-
vekedéssel a gazdálkodó szektorban.

A környezetterhelési díjak rendszere a gazdasági te-
vékenység minõségi fejlesztésén keresztül a fenntartha-
tó fejlõdést hivatott szolgálni.

A környezetterhelési díjak által kiváltott éves inflá-
ciós hatás – csak a közvetlen hatásokat számolva – vár-
hatóan nem haladja meg teljes bevezetés mellett a Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium által javasolt alacsony díj-
mértékek esetén a 0,3%-ot, magasabb díjmértékek ese-
tén a 0,5%-ot. A fokozatos bevezetés elsõ évében ezen
értékek 0,01%, illetve 0,15%. Ha azonban a közvetett
hatásokat is számításba vesszük, akkor a ktd bevezetése
összességében valószínûleg egyáltalán nem növeli az inf-
lációt. A ktd ugyanis elõsegíti a környezeti és egészségi
károk csökkenését, valamint hozzájárul a gazdasági szer-

kezet korszerûsítéséhez, és így össztársadalmi szinten
mérsékli a költségeket, azaz antiinflációs hatást fejt ki.

Úgy véljük, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium-
ban – a környezet védelmének általános szabályairól szó-
ló 1995. évi LIII. törvénnyel összhangban – a kívánal-
maknak megfelelõen folyik a környezetterhelési díjak-
kal kapcsolatos szakmai elõkészítõ munka, bár ezek még
nem fejezõdtek be, és további vizsgálatokra is szükség
van. Itt csak röviden foglalkozunk ezzel a témával, az
1999. évi állapotból kiindulva. Akkor azzal a feltétele-
zéssel éltek, hogy a ktd 1999-ben bevezetésre kerül, és
az alábbiakban mi is így hagytuk meg a számításokat.
Természetesen ezek a bevezetés idõpontjától függõen,
annak megfelelõen eltolódnak.

A környezetterhelési díjakat olyan módon javasol-
juk bevezetni, hogy az így keletkezõ bevételek jórészt a
helyi fejlesztési forrásokat növeljék.

Mivel Magyarországon a környezetvédelmi kiadások-
ra rendkívül korlátozott források állnak rendelkezésre,
ezért célszerû ehhez hasonló strukturális megoldások al-
kalmazását elõtérbe helyezni (azaz olyan megoldásokat,
amelyek közvetett gazdasági ösztönzõ hatásuk révén
csökkentik a szennyezést). Ezt az EU felé saját forrás-
ként kell bemutatni, azaz mint Magyarország pénzbeli
hozzájárulását a környezet védelméhez, és ennek meg-
felelõen kell az EU pénzügyi támogatását kérni. Ez egyút-
tal a piacgazdaság elveinek megfelelõ megoldás.

A környezetterhelési díjakra vonatkozóan a Környe-
zetvédelmi Minisztérium egy alacsonyabb (A) és egy ma-
gasabb (B) mértéket tartalmazó változatot dolgozott ki.
Az egyes változatok alapján a várható éves bevételek a
II.5. táblázat szerint alakulnának.

Megjegyezzük, hogy a Környezetvédelmi Minisztéri-
um által javasolt magasabb díj is jóval elmarad attól a
mértéktõl, ami fedezné az érintett tevékenységek által
okozott környezeti károkat. Ebbõl a szempontból fon-
tos lenne a ktd mielõbbi bevezetése, mégpedig a maga-
sabb díjmértékkel. Ugyanakkor meg kell vizsgálni azt is,
hogy a jelenlegi körülmények között valóban ez lenne-e
az egyik hatékony gazdasági eszköz a környezetszennye-
zés visszaszorítására. A ktd ugyanis jelentõs adminiszt-
rációs többletmunkával (és kiadással) járna, ugyanak-
kor a bevételek jóval alacsonyabbak lennének, mint szá-
mos más adónembõl. Amint pedig már korábban rámu-
tattunk, egyes meglevõ adók emelésével gyakorlatilag
újabb adminisztrációs terhek nélkül jelentõsebb mérték-
ben növelhetõ az állami költségvetés bevétele.
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5.1. A levegõterhelési díj (ltd)
bevezetése

Az elmúlt évtizedben elért eredmények ellenére ma
Magyarország levegõminõségi helyzete sok helyen nem
felel meg az egészségügyi határértékeknek. A szennye-
zett területek kiterjedése összességében csökkent, vi-
szont a „szennyezett” és „mérsékelten szennyezett” ka-
tegóriák együttes kiterjedése egyre növekszik. Ezeken a
területeken él az ország lakosságának több mint a fele.

Az ltd-t a levegõbe kibocsátott szennyezõanyag évi
tömege és veszélyessége alapján állapítanák meg.

A Környezetvédelmi Minisztérium A környezetterhe-
lési díjakról szóló koncepció hatásvizsgálata címû tanulmá-
nyában bemutatja, hogy amennyiben a magasabb díj-

9991 0002 1002 2002 3002 nesezssÖ

jídisélehretõgeveL 6,2 22,5 8,7 44,01 150,31 351,93

jídisélehretzíV 84,2 69,4 44,7 29,9 4,21 2,73

jídisélehretjalaT 47,1 84,3 22,5 69,6 7,8 1,62

nesezssÖ 7,7 4,51 32 8,03 64,83 4,511

9991 0002 1002 2002 3002 nesezssÖ

jídisélehretõgeveL 9,3 8,7 7,11 6,51 15,91 45,85

jídisélehretzíV 3,4 6,8 9,21 2,71 65,12 86,46

jídisélehretjalaT 3,4 6,8 8,21 1,71 24,12 62,46

nesezssÖ 5,21 52 5,73 05 5,26 5,781

Magasabb díjtételek esetén („B” mérték)

Forrás: KöM

II.5. táblázat: A környezetterhelési díjakból várható bevételek
milliárd Ft

Alacsonyabb díjtételek esetén („A” mérték)

mérték kerül bevezetésre (a javasolt díjmértékekre vo-
natkozóan ld. a II.5.1. táblázatot!) és a díj megõrzi reál-
értékét, a kén-dioxid esetében 72 ezer tonna, míg a nit-
rogén-oxidok esetében 2100 tonna kibocsátás-csökke-
nés várható, és az ebbõl adódó környezeti haszon meg-
haladja a szennyezéscsökkentési költségeket. Ehhez hoz-
záadható a visszahagyás – azaz a díjbevételek díjfizetõk-
nek történõ visszaadása szennyezéscsökkentõ beruhá-
zásra – ösztönzõ hatása, valamint az új bírságok, határ-
értékekre vonatkozó jogszabályok és a támogatási rend-
szerek módosításának esetleges erõsítõ hatása. Mind-
ezek alacsonyabb díjmérték kiszabása esetén is eredmé-
nyezhetnek környezeti terheléscsökkenést. Jelentõsebb
szennyezéscsökkenéssel azonban csak az 5 éves, fokoza-
tos bevezetés elteltével és a teljes díjmérték elérését kö-
vetõen számolhatunk. A levegõterhelési díjjal legjob-

gaynaõzeynnezsgéL gk/tF)kétrém�A�(jídgésygE gk/tF)kétrém�B�(jídgésygE

dixoid-néK 51 03

kodixo-négortiN 03 06

dixonom-nézS 51 51

)sukixotmen(gaynadrálizS 51 51

kózotratabtazokofigésseylézsevse-1 057 057

kózotratabtazokofigésseylézsevse-2 57 57

II.5.1. táblázat: A levegõterhelési díj javasolt mértéke
a különbözõ szennyezõanyagokra

Forrás: KöM
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ban terhelt ágazat a villamosenergia-szektor, amely a
díjbevételek legnagyobb részét adná. Jelentõsen érin-
tett ágazat még a bányászat, a nemfém termékek gyár-
tása, valamint a kohászat és a fémfeldolgozás.

5.2. A vízterhelési díj (vtd)
bevezetése

Az utóbbi években megfigyelt vízminõség-javulás elle-
nére a vízhasználatot és a természetes vízi és vízközeli éle-
tet a jelenlegi vízminõségek jelentõsen korlátozzák. A fel-
színi vizek szennyezésének, illetve szennyezettségének csök-
kentése kiemelkedõen fontos az emberi egészség védelme,
és a vizek ökológiai használati értékének megõrzése és ja-
vítása érdekében. Nemzetközi kötelezettségeink és az EU-
csatlakozás is ilyen irányú intézkedések megtételét – töb-
bek között gazdasági ösztönzõk kialakítását – kívánják meg.
A vízterhelési díj teljes hatása csak a többi szabályozással
együtt értékelhetõ, ennek megfelelõen a vízterhelési díj ki-
alakítása is csak a többi szabályozási elemmel összefüggés-
ben történhet.

A vízterhelési díj alapja a vízbe juttatott szennyezõ-
anyagok évi kibocsátott teljes mennyisége. Az egyes
szennyezõanyagok esetén a díj eltérõ mértékû a veszé-
lyességtõl és a terület adottságaitól függõen (ld. a II.5.2.a
és b. táblázatokat!).

Az alacsonyabb díjmérték bevezetése esetén a köz-
vetlen szennyezõanyag-kibocsátás várhatóan 3,14%-kal
csökken. Ennél a mértéknél néhány megyei jogú város
már ösztönzötté válik bizonyos mértékû beruházás vég-
rehajtására. A magasabb díjtételek bevezetése mintegy
36%-os kibocsátás-csökkenést eredményez (a csökkenést
veszélyeztetési egységben számolva), amely elsõsorban Bu-
dapest térségében, így a Duna szennyezõanyag-csökke-
néseként következne be. A 36%-os terheléscsökkenés-
hez kapcsolódó beruházások teljes egészében a települési
szennyvíz-elvezetés ágazatban valósulnának meg.

5.3. A talajterhelési díj (ttd)
bevezetése

A települési környezet kialakítása és az ipari, katonai
tevékenységek végzése során a talaj, illetve a felszín alatti
vízkészlet jelentõs károsodása következett be. Az elmúlt
évtizedekben a potenciális szennyezõforrások és a bekö-
vetkezett szennyezések száma fokozatosan emelkedett.

A talajterhelési díj a talaj és a felszín alatti vizek vé-
delmét szolgálja. A ttd-t a szennyvíz szikkasztására, il-
letve tárolására vetnék ki. Célja egyrészt a települések
egyik fõ szennyezõforrásának, a lakossági szennyvíz-szik-
kasztások szennyezõ hatásának felszámolása, mérséklé-
se azáltal, hogy a lakosság érdekelté válik a ttd-hez ha-

esézevengemsnenopmoK
gk/tFjídgésygE

A B C

ynéginégixoiaiméKa.1 03 44 061

ynéginégixoiaigóloiBb.1 05 3,37 762

mutkartxerezsódlosevrezS.2 006 088 0023

rofzsoF.3 005 3,337 7662

négortiN.4 06 88 023

keméfzéheN.5

ynagiH.a5 e57 e011 e004

muimdaK.b5 e51 e22 e08

mórK.c5 0003 0044 e61

lekkiN.d5 0003 0044 e61

molÓ.e5 0003 0044 e61

zéR.f5 0051 0022 0008

óssezssÖ.6 5,1 2,2 8

sáticixoT.7 m/tF5,0 3 m/tF7,0 3 m/tF7,2 3

sézeynnezsõH.8 0 0 0

II.5.2.a. táblázat: A vízterhelési díj javasolt mértéke

Forrás: KöM
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5.4. A környezetvédelmi
termékdíjak emelése
és kiterjesztése

Részletesen meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi ter-
mékdíjak mennyire váltak be, s hogy milyen mértékben
célszerû emelni azokat, illetve újakat bevezetni.

A környezetkárosítás visszaszorítása, illetve a szük-
séges környezetvédelmi feladatok elvégzése az eddigi-
nél jóval magasabb termékdíj kivetését indokolta. Ép-
pen ezért örömmel fogadtuk, hogy a Kormány 2003. feb-
ruár 15-tõl kezdõdõen három lépcsõben jelentõs mér-
tékben megemelte az egyes termékdíj-tételeket, illetve
újakat vezetett be. A termékdíjak emelését az is indo-
kolta, hogy az esetek túlnyomó többségében az eddigi
emelésük messze elmaradt az inflációtól. (Ld. a II.5.4.
táblázatot!)

Örömmel fogadtuk, hogy a termékdíj-köteles termé-
kek körébe – a korábbi javaslatunknak megfelelõen –
2003-tól kezdõdõen bevonják azokat a hígítókat és ol-
dószereket, amelyek elõállítása és felhasználása komoly
terheket ró a környezetre, és amelyek környezetkímé-
lõbb termékekkel helyettesíthetõk.

A hígítókra és oldószerekre vonatkozó termékdíj
(amely elsõsorban a lakkokat és festékeket érinti) beve-

sonló összegû, de komfortosabb közüzemi szolgáltatás
igénybevételében, másrészt a gazdálkodók talajterhelé-
sének csökkentése. A talajterhelési díj alapja a szolgál-
tatott víz mennyisége, a veszélyeztetés mértékétõl és a
terület adottságaitól is függõen. Az alap egységdíj az A
változat szerint 30 Ft/m3, a B változat szerint 60 Ft/m3.

A lakosságra jut a talajterhelési díjfizetési kötelezett-
ség 84%-a, a gazdálkodói rész mindössze 16%, tehát az
ágazatok többségét egyáltalán nem, vagy kis mértékben
(villamosenergia-, gáz-, hõ- és vízellátás, élelmiszeripar,
bányászat) érinti. A talajterhelési díj ösztönzõ hatásáról
elmondható, hogy egy alacsonyabb összeggel (pl. 12 Ft/
m3) induló, fokozatosan bevezetett díjtétel önmagában
legfeljebb a már meglévõ csatornára való rákötést ösz-
tönzi, és azt is csak a vidéki területeken. A ttd mértékét
viszont úgy kell meghatározni, hogy az meghaladja a köz-
mûpótló beruházás vagy a csatornázás költségeit.

A víz- és csatornadíjak emelésének ütemét úgy le-
het a legcélszerûbben mérsékelni, és egyúttal a fejlesz-
tésekhez szükséges összeget biztosítani, ha a vízterhelési
díjat és a talajterhelési díjat adószerûen szedik be. Ek-
kor ezek nem képeznek áfa-alapot, csökkentik a cégek
nyereségét, ezért nem kell utána vállalkozási adót fizet-
ni, az más célra nem használható fel. Így biztosítható,
hogy kizárólag fejlesztésre fogják fordítani. (Sõt, mivel a
beruházás közpénzbõl történik, az elszámoltatása és el-
lenõrzése kötelezõ.)

tazagÁ
)tFdráillim(jídisélehretzíV m/tF(jídisélehretzívsogaljaF )3

1 2 1 2

kemezüirapiózokaltasczohánrotasczöK 3,8 9,2 5,28 3,82

gássokalttötökebabánrotasczöK 9,2 7,6 21 3,82

kotazagábéygE 8,0 4,2 9 3,82

nesezssögázsrO 21 21 3,82 3,82

tazagÁ
)tFdráillim(jídisélehretzíV m/tF(jídisélehretzívsogaljaF 3)

1 2 1 2

kemezüirapiózokaltasczohánrotasczöK 2,21 2,4 121 6,14

gássokalttötökebabánrotasczöK 3,4 8,9 6,71 6,14

kotazagábéygE 2,1 4,3 2,31 6,14

nesezssögázsrO 7,71 7,71 6,14 6,14

Forrás: KöM

(„B” mérték, 2003-ban 1996-os árakon)

II.5.2.b. táblázat: A vízterhelési díjból várható bevétel

(„A” mérték, 2003-ban 1996-os árakon)
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9991 0002 lõt-51.203002 4002 5002

)gk/tF(ajídkémretimledévtezeynrökkoscnorbaimuG

,scnorbaimugjú]õzeklednerlellej"E")BGEZSNE([ttoygahávóJ
sélekkeletétlefttozorátahgemnabylábazsgojnölüktnimalav

nétesescnorbaimugttozoheb)arsázótufarjú(arsátíjúlefanebgésiynnem
03 03 03 03 4,23 53 5,83 7,55 6,07 68

)ttozótufarjú(ttotíjúlef]õzeklednerlellej"E")BGEZSNE([ttoygahávóJ
nétesealatazohebscnorbaimug

scnin scnin scnin scnin scnin 34 3,84 07 09 011

ttozorátahgemnabylábazsgojnölük()arsázótufarjú(arsátíjúleF
nétesescnorbaimugtlánzsahttozoheb)lekkeletétlef

scnin scnin scnin scnin scnin 041 451 9,222 9,282 443

nétesescnorbaimugtlánzsahtlátropmI 021 021 021 021 6,921 053 005 0031 0071 0012

)gk/tF(ajídkémretimledévtezeynrökközökzseólogamosC

,gaynaûM
gaynaúmlatrat-CVP,CVP

01 01 01 01 11 5,11 7,21 5,52 92 4,03

ttotísráT 8 8 8 8 9 7,11 2,51 4,03 53 8,63

muinímulA 5 5 5 5 4,5 5,5 6,5 1,11 31 7,31

)muinímulaevévik(méF 4 4 4 4 3,4 3,4 3,4 6,8 01 5,01

litxetúpalasetezsémret,af,rípaP 3 3 3 3 3,3 3,4 6,5 1,11 31 7,31

gevÜ 2 2 2 2 2,2 1,2 1,2 1,4 5 3,5

béygE 5 5 5 5 4,5 5,5 6,5 4,03 53 8,63

)l/tF(ajídkémretimledévtezeynrökkogaynamezÜ

niznebrotoM 2 2 2 3,2 3,2 6,2 abódaikédevöjatlüpéeb

jalozáG 2 2 2 2 2 52,2 abódaikédevöjatlüpéeb

)gk/tF(ajídkémretimledévtezeynrökkorotálumukkA

korotálumukkattötlötleflattilortkelE 83 83 83 83 14 54 05 1,98 3,001 211

korotálumukkattötlötmenleflattilortkelE 83 83 83 83 14 36 07 3,421 041 651

)gk/tF(ajídkémretimledévtezeynrökkekémretjaloõkbéygE

jaloõneK scnin scnin scnin 8,06 8,06 9,96 5,47 88 4,29 79

II.5.4. táblázat: A környezetvédelmi termékdíjak alakulása bevezetésük óta
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)gk/tF,bd/tF(ajídkémretimledévtezeynrökkegezökõtûhsékesézednerebõtûH

ieletétjídkémretkesézednerebõtûhjÚ

tagofrétõtûhsegelvéN )bd/tF(

giretil00,021 006 006 006 006 056 5,218 6101 0741 6681 2622

retil00,052�10,021 0801 0801 0801 0801 0711 5,2641 9281 7462 0633 2704

retil10,052 0082 0082 0082 0082 0203 5773 9174 8286 7668 40501

egésiynnemgezökõtûhA )bd/tF(

gi-gk05,0 051 051 051 051 261 5,202 2,352 663 564 465

gk00,2�15,0 072 072 072 072 092 5,263 2,354 556 238 0101

ttelefgk10,2 007 007 007 007 067 059 7811 7171 0812 2462

)gk/tF(kegezökõtûH

kérevek-CFCsénoerfynémeK 052 052 052 052 072 scnin scnin scnin scnin scnin

kérevek-CFCHsénoerfygáL 001 001 001 001 811 scnin scnin scnin scnin scnin

kérevek-CFCHséCFCH scnin scnin scnin scnin scnin 5,741 581 645 396 048

néteseajtropmikesézednerebõtûhtlánzsahkeletétjídkémreT

)bd/tF(tagofrétõtûhsegelvéN

giretil00,021 006 006 006 006 056 0523 4604 6409 00021 00651

retil00,052�10,021 0801 0801 0801 0801 0711 0585 6137 68261 00212 00572

retil10,052 0082 0082 0082 0082 0203 00151 67881 81024 00645 00017

)bd/tF(egésiynnemgezökõtûhA

gi-gk05,0 051 051 051 051 261 018 8,2101 5522 0003 0093

gk00,2�15,0 072 072 072 072 092 0541 5,2181 5304 0035 0096

ttelefgk10,2 007 007 007 007 067 0083 0574 47501 00831 00081

)gk/tF(kegezökõtûH

kérevek-CFCséCFCtlárenegeR scnin scnin scnin scnin scnin 8471 0242 7835 avtliteb avtliteb

kérevek-CFCHséCFCH scnin scnin scnin scnin scnin 095 5,737 2461 0022 0092

CFCHsamlaklaarsálárenegeR scnin scnin scnin scnin scnin scnin scnin 0621 0071 0032

CFCsamlaklaarsálárenegeR scnin scnin scnin scnin scnin scnin scnin 0621 avtliteb avtliteb

)gk/tF(ajídkémretkerezsódlosékótígíH

kerezsódlobéygesékótígíH scnin scnin scnin scnin scnin scnin scnin 002 012 122

)gk/tF(ajídkémretkorípapózodrohmálkeR

rípapózodrohmálkeR scnin scnin scnin scnin scnin scnin scnin 31 5,91 62

Forrás: Éves költségvetés mellékletei
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zetésének elsõdleges célja nem a keletkezõ károk és hul-
ladékok ártalmatlanításához szükséges költségek elõte-
remtése, hanem a környezetszennyezés megfizettetése, és
a környezetbarát termékszerkezet-váltás ösztönzé-
se. Nagyobb, technológiailag fejlettebb cégek gyártanak
környezetbarát minõsítésû festékanyagokat – a hazai ter-
melés majdnem felét is ilyen típusú festékek teszik ki –,
és így indokolt elõsegíteni ezek mind szélesebb körben
való elterjedését, valamint piaci részesedésük növelését.
A keletkezõ forrásból a termékeket megfelelõ veszélyes-
ségi kategóriákba soroló egységes, fejlett minõsítõ rend-
szer kialakítását, valamint a társadalom szemléletválto-
zását elõsegítõ programokat célszerû támogatni.

Nem tartjuk helyesnek a Kormány azon korábbi ter-
vezetét, hogy az információhordozó papírra is termék-
díjat vessenek ki. Ezáltal ugyanis azokat a kulturális ter-
mékeket is megadóztatnánk, amelyek segítik a lakosság
mûvelõdését, oktatását, felvilágosítását (nem utolsósor-
ban a környezetvédelmi tudatformálást is). Ezeknek a
kiadványoknak jelentõs része hosszú távra készül (pl.
könyv), tehát a belátható jövõben nem képez hulladé-
kot. Környezetpolitikai szempontból azért is hibás len-
ne ez a lépés, mivel azoknak az ellenszenvét váltaná ki,
akiket rendkívül fontos megnyerni a környezetvédelem
ügyének. Fontos azt is figyelembe venni, hogy az Euró-
pai Unió csaknem minden országa kedvezményes vagy
kiemelten kedvezményes áfa-mértékkel is segíti a kul-
túra és a nyelv terjedését szolgáló termékeket. Például
még a legelterjedtebb nyelv hazájában, Nagy-Britanni-
ában is 0%-os áfa érvényes a könyvekre, újságokra és
folyóiratokra. Az információhordozó papírokra kiveten-
dõ termékdíjak ily módon a magyar nyelvet és kultúrát
is hátrányosabb helyzetbe hoznák. Teljes mértékben
támogatandónak tartjuk viszont a termékdíj kivetését
információhordozó papírokra, ha az csak a reklámokra
(szórólapok stb.) vonatkozik. (Másik lehetõség a vonat-
kozó hirdetések kulturális járulékának megemelése, és
a befolyó összeg egy részének átcsoportosítása a KAC
számára. Ennek javasolt mértékét és részletes indoklá-
sát a 7.3. és 7.4. fejezet tartalmazza.) Ennek megfelelõen
egyetértünk azzal, hogy 2003. február 15-tõl a reklám-
hordozó papírokra termékdíj kerül kivetésre.

A termékdíjakkal kapcsolatban fontosnak tartjuk
felhívni a figyelmet arra, hogy az EU egyik alapelve és
a jogharmonizáció alapja (amit a hatályos magyar kör-
nyezetvédelmi törvény is helyesen tartalmaz) „a
szennyezõ fizet” elv. Ezért megalapozatlannak tartjuk
azt az igényt, hogy a termelõk rendelkezzenek a befi-
zetett termékdíj felett. Az így keletkezõ bevételt ugyan-
is a szennyezés által okozott kár – többnyire részleges
– megtérítésének kell tekinteni, és úgy kell felhasznál-
ni, hogy az a leghatékonyabban szolgálja a környezet-
védelem érdekeit (például az eldobó csomagolás
mennyiségének csökkentésére).

 A termékdíjak javasolt emelése és kiterjesztése éven-
te mintegy 5 milliárd forint többletbevételt eredmé-
nyezne.

5.5. A bányajáradék emelése
Megújíthatatlan nyersanyagkincseink, pótolhatatlan ter-
mészeti erõforrásaink fokozottabb megóvása, illetve a
környezetkárosítás csökkentése céljából javasoljuk a bá-
nyajáradék emelését akkora mértékben, hogy az ebbõl
származó bevétel jelentõsen növekedjen. Az elmúlt évek-
ben ezzel ellentétes folyamat játszódott le, és így 1999-
ben már csak kevesebb, mint harmadannyi bevétel szár-
mazott ebbõl a forrásból, mint 1995-ben. A csökkenõ
bevétellel szemben jelentõs mértékû a bányászat után
maradt károk helyreállításához szükséges összeg. Ezért
növelni kell az erre fordítandó kiadásokat, különös te-
kintettel az EU-csatlakozásra. Ehhez célszerû EU forrá-
sokat is megszerezni.

a) A szénhidrogének bányajáradéka
A bányajáradék túlnyomó része a szénhidrogének ki-

termelése utáni befizetésekbõl származik (A 2001. évi
13,9 milliárd Ft összbefizetésbõl 12,1 milliárd Ft.)

A szénhidrogének belföldi ára általában az import
árához igazodik (földgáz esetében kilenc hónapos kés-
leltetéssel). Nem felel meg a valóságnak az az állítás,
hogy jelenleg a MOL Rt. ráfizet a szénhidrogének bel-
földi értékesítésére. A II.5.5.a. táblázatból látható, hogy
1999-ben az import gáz tényleges ára az utóbbi néhány
év mélypontjára zuhant és 15,08 Ft/köbméter értéket
ért el. 2001-ben a szénhidrogének importára elérte csúcs-
pontját, és 2002-ben éves átlagban kissé mérséklõdtek.

A II.5.5.b. táblázatban kimutattuk azt, hogy a hazai
kedvezõ kitermelési lehetõségek következtében az im-
portár teljes alkalmazása esetén a jelenleg fizetett bá-
nyajáradékon felül a MOL Rt. bányászati ága évi 65 és
149 milliárd forint közötti nagyságú extraprofitra tesz
szert, vagyis az egész magyar nemzet kincsét képezõ bá-
nyatermékre túl alacsony bányajáradékot szabtak meg,
és ezzel végeredményben a MOL Rt. tõzsdei árfolyamát
tiltott módon manipulálták. (A Btk. 298/A. §-a szerint
a gazdasági társaság vezetõje vétséget követ el, ha a tár-
saság vagyonát illetõen megtévesztõ adatot közöl. A Btk.
299/A. §-a szerint pedig bûntettet követ el, aki benn-
fentes információ felhasználásával elõnyszerzés végett
értékpapírügyletet köt vagy köttet.)

Amennyiben a bányajáradékot a Levegõ Munkacso-
port által eredetileg javasolt import-árszint alapján ál-
lapítjuk meg, ami a Kormány mostani határozata alap-
ján rövidesen megtörténik, akkor az alábbi hatásokkal
számolhatunk:
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• Az üzemanyagok kútára nem változna, mivel an-
nak meghatározása továbbra is a mediterrán árbá-
zison történik. A belföldi termelésû kõolaj árának
orosz import árbázisra történõ emelése a MOL Rt.
finomítóinak nyereséges mûködését nem szüntet-
né meg, csak mérsékelné azt az extraprofitot, ame-
lyet a hazai termelés – véleményünk szerint szabály-
talan – alulértékelésébõl kapott.

• A földgáz belföldi ára jelenleg is meghaladja a meg-
nõtt importbeszerzés árát. Az importbeszerzés költsé-
ge a nemzetközi ármozgások csillapodásával mérsék-
lõdik, továbbá a legdrágább, a baumgarteni vezeté-
ken történõ beszerzését célszerû közvetlen orosz barter-

vásárlásra módosítani. (Jelenleg a baumgarteni gáz is
orosz eredetû, viszont Szlovákián át Ausztriába megy,
és onnan érkezik Magyarországra, vagyis feleslegesen
körbeutazza térségünket. Ezáltal is drágább, mint a köz-
vetlen beszerzés. Ugyanakkor ez nem növeli a bizton-
ságunkat, mert az EU földgáz-importjának több mint
a fele Oroszországból származik. Ez utóbbi kiesése ese-
tén így földgázt nem lehetne beszerezni Nyugat-Euró-
pából sem.)

• A költségvetés évente nettó 40 milliárd Ft nagyságú
többletbevételhez jutna. Ez kettõs elõnnyel járna.
Egyrészt ezen összeggel csökkenthetõ az szja-befize-
tés, ami – egyéb kedvezõ hatásai mellett – mérsékel-

kémreT gésygE 4991 5991 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002

-sreyN
jaloõk

annotreze 1285 2785 2155 0845 8376 5575 6775 9755 0305

JP 932 142 622 522 672 632 732 922 602

DSUreze 326095 847876 736667 983886 529245 788176 0893011 710698 156438

tFóillim 11336 53948 209611 103621 419511 065261 833413 155752 583312

t/DSU 5,101 6,511 1,931 6,521 6,08 7,611 1,191 6,061 9,561

JP/DSUóillim 74,2 28,2 93,3 60,3 69,1 58,2 66,4 29,3 50,4

t/tF 67801 46441 70212 64032 30271 74282 02445 66164 42424

-jaloõK
kekémret

annotreze 5842 5661 3461 7351 5551 1921 7801 4821 6902

JP 201 86 76 36 46 35 54 35 68

DSUreze 803373 822652 023852 698042 868102 407891 355392 057223 302454

tFóillim 30493 86023 04693 43254 19234 16174 63628 44529 720711

t/DSU 2,051 9,351 2,751 7,651 8,921 9,351 1,072 4,152 7,612

JP/DSUóillim 66,3 57,3 38,3 28,3 71,3 57,3 95,6 31,6 92,5

t/tF 65851 85291 22142 32492 44872 52563 34067 17027 93855

zágdlöF

móillim 3 0465 9176 0649 6257 2967 1629 8469 4939 69011

JP 822 822 223 872 003 513 823 913 773

DSUreze 699094 859295 047438 008128 314037 528195 7908001 3680521 5579911

tFóillim 54615 77347 019621 627151 417551 246931 905482 091853 714213

mreze/DSU 3 50,78 52,88 42,88 02,901 69,49 19,36 94,401 51,331 31,801

JP/DSUóillim 51,2 06,2 06,2 59,2 44,2 88,1 70,3 29,3 81,3

mreze/tF 3 6519 96011 61431 16102 44202 97051 88492 92183 75182

-somalliV
aigrene

hWkóillim 9532 1872 9743 1714 8233 4333 3094 6325 8884

JP 42 82 53 24 33 33 94 25 94

DSUreze 16984 33116 94209 990401 23478 886601 993531 443251 192271

tFóillim 1715 9477 35731 88091 89681 01152 03973 72634 07444

hWkreze/DSU 57,02 89,12 49,52 69,42 72,62 00,23 16,72 01,92 52,53

JP/DSUóillim 80,2 02,2 95,2 05,2 36,2 02,3 67,2 19,2 25,3

hWk/tF 91,2 97,2 59,3 85,4 26,5 35,7 47,7 33,8 01,9

II.5.5.a. táblázat: A szénhidrogének importjának alakulása

Forrás: Külkereskedelmi statisztika HS áruosztályozás szerint
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né az inflációt, másrészt a külföldi részvényesek re-
patriálható extraprofitja csökkenne, és ezen összeg-
gel javulna a fizetési mérlegünk.
A fentiek alapján kijelenthetõ, hogy a bányajáradék

emelése közgazdaságilag indokolt, és véleményünk sze-
rint a törvényeink alapján kötelezõ is. Javasoljuk, hogy
a kõolaj és földgáz bányajáradékát 2004-tõl emeljék fel
a jelenlegi 16 milliárd forinton felül további 40 milliárd
forinttal, vagyis összesen legalább 56 milliárd legyen.

A szénhidrogének magyarországi kitermelésének
megkezdése óta nem végeztek érdemi rekultiváci-
ót. Ugyanakkor a szénhidrogén-vagyonunk rohamosan
apad. Nem engedhetjük meg, hogy a most megnöveke-
dett árból befolyó összeget ne a rehabilitációra fordítsák.
A MOL Rt. természetszerûleg arra törekszik, hogy eleget
tegyen a – döntõ mértékben külföldi – részvényesek igé-
nyeinek, és a lehetõ legnagyobb nyereséget érje el, amit a
külföldiek adózás után kivihetnek. (Ez rontja az ország
fizetési mérlegét is.) Ha a rekultivációt végrehajtjuk, az
piacot teremt a hazai környezetvédelmi iparnak, amely
így megerõsödve exportképessé válhat.

A Bokros-csomag elvette a bányajáradék értékének
azon 10%-át, amely a bányászati tevékenység környe-
zeti kárainak felszámolására szolgált volna. Ez vélemé-
nyünk szerint az Alkotmány és a környezetvédelmi tör-

vény elõírásaival ellentétes volt, ezért is szükséges a já-
radék ezen részének a visszaállítása.

Az emelésbõl származó összeg egy részét az érintett
cégeknek javasoljuk visszajuttatni a bányakárok hely-
reállítására, így ez növelné értéküket és eredményessé-
güket. Például a MOL Rt. tõzsdei értéke is nõne.

b) A szénhidrogéneken kívüli ásványi
nyersanyagok bányajáradéka

Jelenleg elhanyagolható összegû az építõanyag-jelle-
gû bányászati termékek utáni bányajáradékból származó
bevétel: 2001-ben alig 0,7 milliárd Ft az 51,3 millió ton-
na nyilvántartott kitermelés ellenére. (Feltehetõen jelen-
tõs a nem nyilvántartott, illegális kitermelés is.) Az épí-
tõipari nyersanyagok utáni átlagos befizetés 13 Ft/
tonna volt, ami nevetségesen alacsony összeg. Ezen
felül 2001-ben 5,5 millió tonna kerámia-nyersanyagot bá-
nyásztak, ami után mindössze 27,6 millió Ft-ot fizettek
bányajáradékként, vagyis tonnánként mindössze 5 Ft-ot.
(Ld. a II.5.5.c. táblázatot!)

Az alacsony bányajáradék több szempontból is ká-
ros hatású:

Akkor is új anyagot használnak, amikor az építõanyag
egy részének másodlagos felhasználása helyben megold-

sézevengeM 7991 8991 9991 *0002 1002
2002

**ótahráv
3002

sézlejerõle

eletévebráóttensétísekétrÉ 7,81622 1,10742

eynémderegésynekévetimezÜ 9,527 2,3272

géstlöknötlüsceB 39812 87912 48352 96672 12003 22813 59033

)JP(négordihnézstlemreT 8,222 9,002 1,481 4,371 1,071 351 051

)tFóillim(egéstlöknöJP1 3,89 4,901 9,731 6,951 5,671 802 022

)JP(négordihnézstropmI 1,305 0,675 0,155 565 845 845 055

)tFóillim(négordihnézstropmI 3,720872 3,826172 7,102203 6,648895 147516 369505 646644

)JP/tFóillim(arátropmiJP1 7,255 6,174 5,845 9,9501 6,3211 329 218

***rehetkétellitropmI 3,085 4,384

norátropmisélemretiazaH 4,982921 3,50179 6,179001 6,787381 9,621191 451141 920221

egéstlöknösélemretiazaH:avnovel 9,29812 9,77912 5,48352 1,96672 0,12003 22813 59033

**.tRLOMkédarájaynáB:avnovel 2,17151 1,08401 8,06001 84811 76021 45531 78731

)kédarájótten(ajtiforpartxetazsáynábA 3,52229 3,74646 3,62556 5,072441 9,830941 77759 64157

* 2000 tény: A KSH a kõolaj- és földgáz-kitermelés és szolgáltatás összes értékesítésére 13,96 md Ft-ot közöl
** 2002 várható = az I–IX. havi ténnyel számolva
*** 1998. júniusáig az importon 5 %-os vámkedvezmény és statisztikai illeték volt, amit ezután a PM elengedett
Forrás: KSH, Külkereskedelmi statisztika, APEH, PM költségvetési elõterjesztések (T/3122.)

II.5.5.b. táblázat: A kõolaj-, és földgáz-kitermelés eredménye
importár alkalmazása esetén

millió Ft
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ható lenne, ami a szállításból adódó környezeti terhe-
lést is mérsékelné.

Ezek az ásványi termékek nem megújuló nyersanya-
gok, tehát a kibányászott anyagok nem pótolhatóak,
ennyivel is csökken a természeti vagyonunk.

A bányászat önmagában is jelentõs környezetterhe-
léssel jár.

A gazdálkodó szervezeteket helytelenül orientálja,
amint az Ausztriába irányuló export alábbi példája jól
szemlélteti:

A járadék rendkívül alacsony mértékét mutatja az
is, hogy az Ausztriába irányuló kõ, kavics és homok 2000.
évi 715 ezer tonna exportjának határparitásos átlagára
(ami a határig felmerült szállítási költséget is tartalmaz-
za) mindössze 2,8 euró/tonna volt (ld. a II.5.5. ábrát!).

Érdemes lenne megvizsgálni, hogy kiknek éri meg csu-
pán 2,8 eurós átlagáron ezen termékek tonnáját Ausztri-
ába exportálni, figyelembe véve, hogy a szállítási költsé-
gek is meghaladják ezt az összeget. Ez nemcsak az ország
bányajáradékból származó bevételeit mérsékelte, hanem
ennek szállítása környezeti és infrastruktúra-kárt is oko-
zott. Ez a hulladék építõanyagok másodlagos felhasználá-
sát is fékezi, adott esetben lehetetlenné teszi.

 Javasoljuk, hogy a bányajáradék mértéke a je-
lenlegi néhány tized százalék helyett az
in situ (a bányászati termelési érték körüli) érték
12%-a legyen. Számításaink szerint a 2002. évi ter-
melési szintet figyelembe véve ez mintegy 3,8 milliárd Ft
többletbevételt jelentene. A termelés visszaesése miatt
reálisan azonban mintegy 3 milliárd forinttal növelné a
bevételeket. Ezt a teljes összeget az építõipari anyagok

gaynasreyniynávsÁ
iynávsÁ

-gaynasreyn
)tóillim(sélemret

nátusélemreT
kédarájttetezifeb

)tFóillim(

õsearánnot1
ttetezifeb

)t/tF(kédaráj

nézsõketekeF 75,0

nézsõkanraB 62,5

tingiL 40,8

nesezssönézS 78,31 4418001 76,27

tixuaB 00,1

crénágnaM 40,0

crénárU 00,0

*gaynasreynitazsáynábynávsÁ 80,3

nesezssökecrÉ 80,4 521531 31,33

gaynasreynzsémsétnemeC 93,5

gaynasreynõkzsídséisétípÉ 97,31

scivaksékomoH 61,23

nesezssögaynasreynirapiõtípÉ 43,15 067666 99,21

gaynasreyn-aimáreK 25,5 98572 00,5

II.5.5.c. táblázat: Ásványi nyersanyagok termelése és az utánuk befizetett bányajáradék 2001-ben

Forrás: KSH Külkereskedelmi évkönyvek

*Dolomit, magnezit, magnéziumszilikát
Forrás: Magyar Bányászati Hivatal (www.mbh.hu)

másodlagos felhasználásának elõmozdítására kellene for-
dítani. (Ezáltal az építõipari hulladékok mennyisége is
csökkenne – évente több millió tonnával.)

II.5.5. ábra: Fajlagosan kis értékû áruk exportja
Ausztriába
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5.6. Veszélyes hulladékok
kezelésének szigorúbb elbírálása

A hulladékgazdálkodási törvény hatályba lépése és
több nemzetközi egyezményhez történt csatlakozásunk
megköveteli a veszélyes hulladékokra vonatkozó elõírá-
sok és bírságok szigorítását, valamint ezek betartásának
fokozottabb ellenõrzését.

A veszélyes hulladékok fajtái és mennyisége napja-
inkban tovább bõvülnek az elektronikai hulladékkal. A
mindennapi fogyasztási cikkek területén az elemes táp-
forrás jelent egyre súlyosabb problémát.

Magyarországon a legnagyobb volumenû, évtizedek
alatt felhalmozott, mintegy 30 millió tonnára becsülhe-
tõ veszélyes hulladék a timföldgyártás során képzõdött
ún. vörösiszap. Itt a probléma kettõs. Egyrészt a felhal-
mozott hulladék környezeti veszélyforrást jelent. Más-
részt a timföld és timföldhidrát termelése – bár kisebb
mennyiségben –  napjainkban is folytatódik. Minden 1
tonna timföld termelése esetén 2 tonna veszélyes hulla-
dék képzõdik.

A vörösiszap környezetvédelmi problémáját a szak-
ma is elismeri:
• a hányók értékes területeket vonnak ki a mezõgaz-

dasági mûvelés alól,
• a száraz vörösiszapot a szél porfelhõként távoli (10–

15 km) lakott területekre is elviszi,
• az iszap híg lúgtartalma (Na2Oö = 5–6 g/l) a talajba

szivárog, ami a vegetációra és a környék ivóvízellá-
tására veszélyt jelent.
A privatizálás során az új tulajdonosok szerzõdésben

vállalták a mintegy tíz milliárd forint összeget kitevõ kör-
nyezeti kár elhárítását, azonban errõl eddig semmilyen
információ nem jelent meg, pedig az a hatályos törvé-
nyeink értelmében közérdekûnek számít.

 A vörösiszap tárolási és semlegesítési költsége ton-
nánként 50–100 ezer Ft körüli összegre becsülhetõ. A
felhalmozott hulladékon felül a timföld és hidrát gyár-
tásának újraindítása és felfutása következtében a veszé-
lyes hulladék miatti kár évi 5 milliárd Ft-ot tehet ki,
nem számítva, hogy a fajlagosan magas energiaigényû

timföldtermelés közvetett támogatásban is részesül az
alacsony hazai energiaárakon keresztül.

Az EU-ba történõ belépésünk ezen a téren rendkí-
vül szigorú intézkedések megtételét teszi szükségessé.

Javasoljuk, hogy a vörösiszap-tározóterek felszámo-
lására és hasznosítására indítsunk széles körû nemzet-
közi kampányt, kérjük az EU és más fejlett országok hoz-
zájárulását ennek az anyagnak a környezetet nem káro-
sító hasznosítására, illetve felszámolására. A Kormány
külön programot dolgozzon ki erre. Ezzel több ezer mun-
kahely tartósan biztosítható.

A privatizáció során vállalt környezeti kárelhárítást
meg kell kezdeni. Így a vörösiszap további lerakását csak
teljesen semlegesített módon lehet engedélyezni azzal,
hogy a rekultivációt is meg kell kezdeni. Ez a közeljövõ-
ben nem jelent állami költségvetési bevételt, de a to-
vábbiakban az állam mentesül a több 10 milliárd forin-
tos környezeti kárelhárítás terheitõl.

5.7. Betétdíjak kötelezõvé
és általánossá tétele

A Környezetvédelmi Minisztériumban már régóta fo-
lyik a betétdíj-rendszerre vonatkozó koncepció kidol-
gozása. Ezt a munkát az FVM-mel történõ szoros együtt-
mûködéssel kellene folytatni. A betétdíjak meghatáro-
zott termékekre történõ bevezetése
• elõsegítené a környezet védelmét,
• mérsékelné az inflációt, mert az eldobó csomagolás

nagy költsége helyett inflációt gyakorlatilag nem ger-
jesztõ betétdíj kerül bevezetésre, amit a fogyasztó
visszakap,

• védené a hazai ipart,
• hozzájárulna a hazai környezetvédelmi ipar fejlõdésé-

hez,
• csökkentené a hulladékképzõdést, így megtakaríta-

nánk a hulladékok kezelési, ill. ártalmatlanítási költ-
ségeit.
Az itt létrejövõ inflációmérséklõ hatás csökkenti az

egyéb termékdíjak okozta áremelések hatását.
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