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A repülőjegy-adóról egy berlini konferencián 
 
 
Berlinben a Bonhoeffer Hausban került megrendezésre 2009. október 9-én a 
Német Zöld Költségvetés Szövetség (Forum Ökologisch- Soziale 
Marktwirtschaft, FÖS) szakkonferenciája „Közgazdasági eszközök a 
környezetvédelem és a szociális igazságosság érdekében – európai példák és 
németországi perspektívák” címmel. 
 
A konferenciát a FÖS elnöke, Dr. Anselm Görres nyitotta meg, aki a klímahelyzet 
javításának érdekében egy zöldebb, gazdaságosabb kapitalizmust vázolt fel. Három 
szintre osztotta a gazdaságot; a mikroszintre, amely a háztartásokat jelenti, a 
makroszintre, amely az állam mozgástere, végül a középszintre, amely a vállalatok 
tevékenységét jelenti. A mikroszint például az alacsonyabb áram- és 
gázfogyasztással, a makroszint az ökoadók bevezetésével, a középszint pedig a 
vállalati autók és a légi közlekedés kevesebb használatával járulhat hozzá az 
éghajlatváltozás lassításához. 
 
„Környezetvédelmi pénzügyi reform az éghajlatváltozás és a válság idején – avagy, 
amit más államoktól tanulhatunk” címmel tartott előadást Dr. Martin Rocholl az 
Európai Éghajlatvédelmi Alapítványtól (European Climate Foundation). Kifejtette, hogy 
az elmúlt száz esztendőben milyen ütemben változott az átlaghőmérséklet Európában, 
illetve, hogy milyen tendencia várható az elkövetkező száz évben (1. ábra). Elmondta, 
hogy a 2003-ban a rendkívüli nyári hőhullámban 35 000 ember halt meg Európában a 
forróság miatt. 
 
1. ábra: Az átlaghőmérséklet Európában a nyári időszakban 1900 és 2100 között  
(tényadatok, valamint előrejelzés arra az esetre,  
ha a jelenlegi tendenciák változatlanul folytatódnak) 
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Rocholl szemléltette, hogy miként változott Európa különböző térségeiben az 
átlaghőmérséklet és a csapadék, továbbá, hogy mi várható, amennyiben nem 
cselekszünk. Spanyolországban a hőmérséklet növekedésének és a csökkenő 
csapadéknak a következménye az erős elsivatagodás (ld. a 2. és 3. ábrát). 
 
 
2. ábra: A csapadék mennyiségének változása Európában 1961 és 2006 között 
 

 
 
3. ábra: A csapadék várható mennyisége Európában  
a 2071-2100 közti időszakban az 1961-1990. évek átlagához viszonyítva  
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Mára már Kína is észlelte a magas széndioxid-kibocsátás következményeit.  
A világnak az autóhasználatban is változnia kell. Az előadó szerint komoly szerepe van 
a flottákat üzemeltető nagyvállalatoknak, amelyek sokszor korlátozás nélkül engedik 
dolgozóiknak az autóhasználatot, hiszen a benzinköltséget úgyis le tudják vonni az 
adóból, még az amortizációt, sőt akár magát az autónak az árát is elszámolhatják 
céges költségként. Dr. Rocholl vélekedése szerint az az egyik fő probléma, hogy nincs 
elég igény az alacsony fogyasztású autókra, pedig ezek már évek óta a piacon 
vannak.  Az üzemanyagok árának emelkedésével ez a tendencia várhatóan néhány 
éven belül megfordul. 
 
Az előadás után három szekcióülés külön vitatta meg a következő témákat: a jegyadó 
és más gazdasági eszközök a légi közlekedésben; a cégautók adókedvezményei és 
csökkentésük lehetőségei; az atomenergia megadóztatása a méltánytalanul magas 
profitok korlátozására. Mivel az első szekcióban vettem részt, ezért a továbbiakban 
arról számolok be. 
 
A szekció első előadója Dr. Werner Reh, a Német Természetvédelmi Szövetség 
(BUND) közlekedési témafelelőse volt, aki szerint az üvegházhatást előidőző gázok 4,9 
százaléka a légiközlekedésből származik. 2020-ra ezt az arányt 3 százalékra kell 
csökkenteni. 
 
2005-höz képest 2025-ig várhatóan két és félszeresére emelkedik a légi 
utaskilométerek száma a világon. 2020-ra cél, hogy az újonnan forgalomba állított 
repülőgépek 50 százalékkal kisebb energiafelhasználással és széndioxid-kibocsátással, 
80 százalékkal kevesebb nitrogénoxid kibocsátással és 50 százalékkal alacsonyabb 
zajkibocsátással működjenek. Külön gazdasági ösztönzés nélkül ez nem sikerülhet 
állapította meg Werner Reh.  
 
Az egyik lehetőség a repülőjegyre kivetendő adó. A BUND javaslata szerint (a 
széndioxid árát tonnánként 30 eurónak feltételezve rövidebb útra (500 km) 9 euró 
körül lenne, ami egy repülőnél összesen 600 eurót jelenthet. Egy közepesen hosszú 
útnál (1500 km) 17,4 euró lenne az adó, így egy repülőgépnél 200 ülőhellyel 
számolva 2430 euró, egy tengerentúli útnál (6000 km) 400 fős gép esetében már 
15 540 euró bevétellel számolhat az állam. A bevezetés 3 éves kísérleti időszakon 
menne keresztül. A nitrogénoxidok kibocsátását külön megadóztatnák: 
kilogrammonként 1,5 és 5 euró közötti adót terveznek kivetni. 
 
A BUND a zaj megfizettetésére is tett javaslatot, mely szerint a rövid utakra a jegyre 
4, 62 eurót, a középtávúakra 4,29 eurót, míg a hosszabbakra 3,75 eurót kellene 
felszámolni.  
 
Az Európai Bizottsága az unión belüli utakra 10 eurót rakna rá a jegyekre, míg 
interkontinentális utak esetén 30 eurót. Így 6 milliárd euró bevétellel számolnak 
évente. A Német Környezetvédelmi Hivatal (Umwelt Bundes Amt) már 2007-ben 
javasolta, hogy 300 kilométeren belül 15 eurós adó vessenek ki a turista osztályon 
utazók jegyére, a business osztályra pedig 30 eurót. 300 és 500 kilométer között 20, 
illetve 40 euróval emelték volna a jegy árát. 700 kilométer felett pedig 30, illetve 60 
euróval kellene többet fizetni egy útért. 
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Nagy-Britannia és Franciaország már be is vezették a repülőjegy adóját az alábbi mértékkel: 
 

Az út hossza Nagy-Britannia Franciaország 
Európán belüli turista 10 font 1 euró 
Nemzetközi turista 40 font 4 euró 
Európán belüli Business 20 font 10 euró 
Nemzetközi Business 80 font 40 euró 

 
Franciaország ebből a bevételből a fejlődő országokban az AIDS, a tuberkulózis és a 
malária elleni küzdelem támogatását irányozta elő. Németországban viszont a 
kormányzó pártok 2006-ban elutasították az adó bevezetését.  
Hollandia 2008 júliusában bevezette a repülőjegyek adóját (Air Passenger Duty) – 
mondta el Carlijn Jonkman, a holland pénzügyminisztériumból. Az adó Európán belül, 
Törökországban és Észak-Afrika nyugati részébe 11,25 euró, minden más úticélra 
pedig 45 euró volt. Kiinduló pontnak azt a példát vették, mely szerint Olaszországba 
olcsóbb repülővel utazni, mint vonattal, mert az utóbbi árában már jóval magasabb az 
adótartalom. 
 
2009 júliusában Hollandiában eltörölték az  adót a gazdasági válság, és a bizonytalan 
üzemanyagárak miatt, azonban legfőképp azért, mert egyre több utas  választotta a 
hollandiai repterek helyett a közeli németországi repülőtereket. 
 
Jelenleg áfát csak belföldi utakra lehet kivetni a vonatkozó nemzetközi egyezmények 
miatt. Javasolják, hogy az áfát nemzetközileg is vezessék be a légi forgalomra, hiszen 
a felszíni közlekedés esetén azt meg kell fizetni, ami torzítja a piaci versenyt. Kérdés 
az is, hogy kinek a részére kelljen fizetni az áfát? Annak az országnak, ahonnan 
felszállt a gép, vagy annak az országnak, ahova leszállt? Jonkman asszony szerint a 
legegyszerűbb, ha az utazás kiindulópontján fizetik. Mindig vannak államok, akik nem 
akarnak csatlakozni az adózónákhoz, hisz nekik a jelenlegi helyzet előnyösebb. Erre 
Olaszországot hozta példának az előadó.  
 
A kerozinadó lehetősége is felmerült, azonban ez csak belföldi utakra vethető ki a 
vonatkozó nemzetközi egyezmények miatt. Németországban azonnal be lehetne 
vezetni a belföldi járatokra az áfát, ami a kerozin literére vetítve 65 eurócentnek felel 
meg. Ez a Hamburg–München–Hamburg útvonalon 39 eurót jelentene utasonként. 
Egy év alatt összesen 350-400 millió euró bevételhez juttatná a német államot.  
 
Lényeges pontja volt a konferenciának, a „nőni és mégis környezetbarátnak maradni”. 
Ezzel kapcsolatban több hozzászóló sürgette a környezetvédelmi adóreform mielőbbi 
bevezetését. Rámutattak, hogy ezáltal nemcsak a környezet állapota javulna, de nőne 
a társadalmi igazságosság is, és számos új munkahely keletkezne. 
 
Budapest, 2009. október 20. 
 
 
Szöllős András 
(a Levegő Munkacsoport megbízásából) 
 


