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Egyre időszerűbb  
a zöld államháztartási reform 
 
 
 
Csehország környezetvédelmi minisztere és egyúttal miniszterelnök-helyettese, Martin 
Bursík meghívására április végén Prágában tartotta idei első ülését az Európai Zöld 
Költségvetés Projekt Irányító Testülete1. A helyszínnek és az időpontnak különös je-
lentőséget adott, hogy az Európai Uniónak most cseh elnöksége van. Másrészt a kü-
szöbön álló csehországi kormányváltás előtt a környezetvédelem iránt elkötelezett 
Bursík ezt az alkalmat is ki akarta használni arra, hogy előmozdítsa az unió és Cseh-
ország politikájának zöldítését. Bár a korábbi terveivel ellentétben az ülésen szemé-
lyesen nem tudott részt venni, mert végig a parlamentben kellett lennie, Rut Bízková 
környezetvédelmi miniszterhelyettes képviselte őt körünkben. 
 
Az ülés fő témája természetszerűleg az volt, miként kell átértékelni (vagy egyáltalán 
át kell-e értékelni) a zöld költségvetéssel kapcsolatos elképzeléseinket a pénzügyi vál-
ság tükrében. A témáról Anselm Görres, a német Zöld Költségvetés Szövetség2 elnöke 
készített vitaanyagot. Mondanivalójának lényege, hogy a környezetvédelem érdeké-
ben eddig használt, illetve javasolt gazdasági eszközök (környezetvédelmi adóreform, 
kibocsátási jogok kereskedelme, káros támogatások leépítése stb.) továbbra is idősze-
rűek. Sőt, ezek még nagyobb szerepet kaphatnak, hiszen kormányok mostani hatal-
mas költekezésének meglesz a böjtje, az adósságot valamiből ki kell majd fizetni, és 
ennek a leginkább elfogadható módja éppen a környezetgazdasági eszközök alkalma-
zása lesz. (Görres ezt a költekezést egy új keynesi gazdaságpolitikának nevezte, má-
sok szerint inkább a „Zöld New Deal” kifejezést kellene használni, mert ez utóbbit a 
keynesi gondolatok ellenzői is elfogadják.) 
 
Görres szerint ugyanakkor fokozottan kell ügyelni arra, hogy a hatalmasra duzzadó 
kormányzati kiadásokat csak olyan célokra fordítsák, amelyek nem rontják a környe-
zet állapotát és nem növelik a társadalmi különbségeket, a szegényebb rétegek to-
vábbi leszakadását. Így például szerinte az alacsony fogyasztású gépkocsik vásárlását, 
illetve az épületek energiahatékonyságának növelését szolgáló beruházásokat szabad 
támogatni, de általánosságban a gépkocsi-vásárlást vagy az építőipart nem. Felvetet-
tem, hogy az említett „környezetbarát” támogatások sem hozzák meg a kívánt ered-
ményt, ha nem vetnek ki nagyobb környezeti adókat. Így például a kisebb fogyasztá-
sú autók használata minden eddigi tapasztalat szerint oda vezet, hogy az emberek 
többet autóznak, és így a hatékonysággal nyert üzemanyag-megtakarítás gyakorlati-
lag elvész. Sőt, a helyzet még ennél is rosszabb lesz, mert a megnövekedett forgalom 
újabb utak építését kényszeríti ki. A tapasztalatok azt is mutatják, hogy amennyiben 
az épületek kevesebb energiát használnak, akkor az emberek előnyben részesítik a 
nagyobb lakásokat, és arra is kevésbé figyelnek, hogy takarékoskodjanak például a 
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fűtési energiával. Az ülés résztvevői egyetértettek a felvetéssel, és hangsúlyozták, 
hogy ez egy újabb érv a környezetvédelmi adók fokozottabb alkalmazása mellett. Ez-
zel együtt sürgetni kell, hogy a döntések előtt minden esetben vizsgálják meg az ál-
lami támogatások környezeti hatását, és a közbeszerzéseknél kiemelten érvényesítsék 
a környezetvédelmi szempontokat.  
 
Vita volt arról, hogy a környezetvédelmi adókat vagy a kibocsátási jogok kereskedel-
mét kell-e inkább szorgalmazni. A résztvevők kifejtették, hogy a környezetvédelmi 
adózásnak számos előnye van a kibocsátás-kereskedelemmel szemben. Ugyanakkor 
elvben mindkét eszközzel elérhető ugyanaz a környezetvédelmi eredmény, és a politi-
kai realitásokat figyelembe véve, mindig azt kell támogatni, amelynek nagyobb az 
esélye az elfogadtatásra. („Mindegy, hogy milyen színű a macska, az a lényeg, hogy 
megfogja az egeret.”) 
 
Ezen vita után a cseh környezetvédelmi minisztérium által szervezett sajtótájékozta-
tón vettünk részt, ahol az újságírók részére ismertettük a zöld költségvetés lényegét, 
és azt, hogy miként segíthet a válság leküzdésében. 
 
Délután egyes konkrét ügyek kerültek terítékre. A dán Mikael Skou Andersen profesz-
szor, a COMETR-kutatás3 vezetője az unió tervezett új energiaadó-irányelvével kap-
csolatos fejleményekről számolt be. Az Európai Bizottság már elkészítette a tervezet 
első változatát, amely a jelenlegi adók emelését is tartalmazza. Az irányelv elfogadá-
sát viszont várhatóan hosszas viták, egyeztetések fogják megelőzni – annál is inkább, 
mivel ezt csak az összes tagállam egyhangú döntésével lehet megtenni. 
 
Az Európai Unió költségvetés felülvizsgálatáról Miroslav Hayek, a cseh környezetvé-
delmi minisztérium főosztályvezetője számolt be. Elmondása szerint a cseh elnökség 
sürgeti, hogy az EU a következő időszakban már ne nyújtson olyan támogatásokat, 
amelyek a környezet állapotának romlását eredményezik, és a támogatások elbírálá-
sához dolgozzon ki ennek megfelelő szempontrendszert. 
 
John Hontelez, az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) főtitkára az év végén Kop-
penhágában tartandó klímacsúcs előkészületeiről számolt be. Véleménye szerint ko-
moly veszélyben van a kibocsátás-kereskedelmi rendszer, mivel egyrészt nagymér-
tékben kiszámíthatatlanná vált, másrészt pedig a kormányok ebből nem tudják előte-
remteni a várt bevételeket. 
 
Az Irányító Testület felkérésére rövid ismertetést tartottam a tehergépkocsik útdíjával 
kapcsolatos fejleményekről. Ennek nyomán a résztvevők úgy döntöttek, hogy fokozot-
tan szorgalmazzák a vonatkozó uniós irányelv szigorítását, valamint a kilométer-
arányos útdíj bevezetését az összes tagországban. 
 
Végezetül szervezési kérdésekre került sor. Többek között megállapodtunk abban, 
hogy az Irányító Testület üléseit lehetőleg félévente tartjuk – mégpedig abban az or-
szágban, amely a rá következő félévben ellátja az EU elnökségét (így például 2010 
őszén Magyarországon fogunk ülésezni). Ez alól csak a következő ülés lesz kivétel, 
amelyre idén július 17-én Londonban kerül sor az Európai Zöld Költségvetés Projekt 
konferenciájával4 együtt. Ez utóbbi címe: „Környezetpolitika a pénzügyi válság ide-
jén”. Előtte, 15-én és 16-án szintén Londonban a neves tudósokból és az összes par-
lamenti párt egy-egy képviselőjéből álló brit Zöld Pénzügyi Bizottság5 rendez konfe-
renciát „Környezetvédelmi adóreform Európában: Az erőforrás-hatékony, alacsony 
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széntartalmú gazdaság kulcsa” címmel6. Kihasználva az alkalmat, július 18-án pedig 
az EEB Környezetvédelmi Pénzügyi Reform7 munkacsoportja tartja a soron következő 
ülését a brit fővárosban. 
 
Budapest, 2009. április 30. 
 
 
Lukács András 
a Levegő Munkacsoport elnöke 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Az előzményeket ld.: http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/brusszel-konf_0810.pdf 
2 Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V., www.foes.de 
3 COMETR – Competitiveness Effects of Environmental Tax Reform, 
http://www2.dmu.dk/cometr/Partner%20only/Brussels/policy%20brief/COMETR_Policy_Brief_Mar_2007.
pdf Rövid ismertetése magyarul: http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/brussz-
konf_0703.pdf  
4 http://www.foes.de/en/downloads/Green_Budget_Europe/Conference%20program%20London.pdf 
5 http://www.greenfiscalcommission.org.uk/ 
6 Environmental Tax Reform (ETR) in Europe: The Key to a Resource-Efficient, Low-Carbon Competitive 
Economy 
7 Ld. http://eeb.org/activities/env_fiscal_reform/Index.html.  


