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„A kormány környezet- és természetvédelmi kötelezettség vállalásai" címmel Miniszterelnök úr 

által aláírt dokumentum (http://www.kvvm.hu/min/miniszterium/vallal.htm) szellemében alapos 
elemzést készítettünk a Levegő Munkacsoport anyagáról. 

Az anyag igen alapos, sok területre kiterjedő elemzést tartalmaz, amely hasznos lehet a PM 
különböző szakterületein dolgozók tájékoztatására, velük termékeny vita kialakítására. 

Előzetes összefoglalásképpen meg kell jegyezzük, hogy a javaslatok jelentős része más tárcák 
meggyőzését tenné elsődlegesen fontossá, ill. kormánydöntést igényel. Az alábbiakban ettől 
függetlenül is elmondjuk véleményünket, azonban elsősorban a PM fő szakfeladataival kapcsolatban 
foglalunk állást, mondunk véleményt. 

A javaslat egészében, megítélésünk szerint, azért nem tekinthető egyenleg-semlegesnek már 2004-
ben, mivel a javasolt bevételek közül néhány igen nagy súlyúnak a realizálása kétséges, ill. csak 
alapos előkészítést igénylő döntés esetén lenne bevezethető, bevezetés esetén pedig hatása több év 
alatt jelentkezne a költségvetésben. A javasolt kiadások legfeljebb csak a realizált többletbevételek 
befolyása szerint lennének vállalhatók (ha egyéb kifogások nem is merülnének fel velük 
kapcsolatban). Ezen túlmenően a hiány csökkentésére is szükség van a makrogazdasági helyzet miatt, 
azaz a bevétel-semlegességnél szigorúbb feltételnek is eleget kell tenni. 

A Levegő Munkacsoport az általa javasolt bevételek felhasználására is javaslatot tesz (p1. 
kompenzációk nyújtása, támogatások átcsoportosítása). Az előbbiek miatt ezek a kiadási célok is 
alaposan átgondolandók, szelektálandók. 

Véleményünk, észrevételeink, megjegyzéseink és kritikánk, valamint az egyes javaslatokkal 
kapcsolatos álláspontunk a Mellékletben olvasható. 

 
Budapest, 2003. november  
 

Üdvözlettel: 
 
 

Dr. Bathó Ferenc 
főcsoportfőnök 
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Észrevételek, megjegyzések, kritikák 
 

GAZDASÁGPOLITIKA 
 
 
Külkereskedelem: árfolyam, vám, vámszabad területek  
 

Általános 
 
A LMCs a hazai gazdaság versenyképességét kulcsfontosságú kérdéskörként kezeli, amint a 

Kormány is. A helyzetértékelésben több, figyelemre méltó számítást és érvelést találhatunk, azonban 
mindenképpen összetettebbnek látjuk azokat az előnyöket és hátrányokat, amelyek pl. az EU-felé tett 
piacnyitással, a vámszabadterületek magyar gazdaságra gyakorolt hatásaival kapcsolatosak. Az 
árfolyamerősödés versenyképességre gyakorolt negatív hatását sem értékeljük olyan mértékig 
súlyosnak (bár a költségei tagadhatatlanul számottevőek), mint a LMCs. A versenyképesség 
javítására vonatkozóan tett ajánlások egy részét megfontolandónak tartjuk. 

 
 

Részletes 
 

16. Az EU döntő aránya a külkereskedelemben már a vizsgált időszak kezdetétől, 1995-től 
jellemző, ugyanakkor a vámcsökkentések, legalábbis magyar részről, csak fokozatosan történtek meg. 
Az EU-nak 50% feletti részesedése a magyar külkereskedelmi forgalomból már a teljes körű 
vámlebontás előtt kialakult, azaz nemcsak a vámvédelem mérséklődésének hatásaként alakult ki. 

 
22. A WTO szerinti eljárások csak a vámok csökkentésére adnak lehetőséget, az import teljes 

egészével szembeni védelemre nem nyújtanak lehetőséget, így a „védelem” csak jól körülhatárolt 
esetekben, egyes termékekre irányulhat. A WTO-konform védőrendszer kialakításától várható haszon 
elemzésére, tudomásunk szerint, készült tanulmány.1 Ennek tanulsága az, hogy inkább csak a fejlett 
országokon kívüli körből érkező áruk viszonylag szűk köre ellen lehetne minőségi előírások és 
szabványok révén védeni a hazai ipart, az EU-importtal szemben nem. A fejlett világban alkalmazott 
ilyen eszközök elsősorban azért alkalmasak a hazai gazdaság védelmére, mert olyan magas minőségi 
normákat tudnak előírni, amelynek viszonylag kevesen felelnek meg még a fejlett országokban is. A 
magyar termelők általában elérik az európai színvonalat, viszont a fölé már ritkán jutnak. Az európai 
átlag fölé kerülésnek és a WTO-konform védőrendszer kiterjedtebb alkalmazásának feltétele először 
is a hazai kutatási-fejlesztési tevékenység, innovációs képesség megerősítése lenne. A piacvédő 
intézkedéseket ráadásul a betelepült külföldi nagyvállalatok is ritkán igénylik, ill. kezdeményezik, 
mivel számukra nem éri meg lehetséges exportpiacaikat kockáztatni a szerény méretű, magyar piacon 
szerezhető korlátozott védettség érdekében. Mindazonáltal a néhány lehetséges előírással a GKM-
nek, mint főfelelősnek kellene foglalkoznia. 

Az elmúlt évek vámcsökkentései nemzetközi megállapodásokban rögzítettek, s mint ilyenek, 
minden esetben ellentételt is elérő vámcsökkentések voltak. Az ipari termékek vámlebontása a 1992-
ben aláírt Interim Megállapodáson alapult. Ez 2001-ben valóban az összes ipari termékre vonatkozó 
vám eltörlését jelentette a szabadkereskedelmi megállapodások körében, ugyanakkor ennek 

                                                 
1 Nagy Ágnes � Páczi Erzsébet: Az EU-val szemben vállalt vám- és kvótaliberalizációban érintett, súlyos környezeti 

terhelésű termékek importszabályozásának korszerűsítése, KOPINT-DATORG 1997. 
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ellentételeként az EU már 1994-ben eltörölte az ipari vámokat. 
A vámvédelem 1995 és 2001 közötti csökkenése (2157 Mrd Ft) nem jelent ugyanekkora 

versenyképességromlást, mivel exportpiacainkon csökkent az ottani vámvédelem, az európai 
külkereskedelmi egyenlegünk már aktívvá vált. Igaz ugyan, hogy a nem vámjellegű piacvédő 
intézkedések terén a fejlett országok minden bizonnyal előnyben vannak hozzánk képest, de ezt az 
előnyt ellensúlyozza a forint vásárlóerejének alacsony szintje, ami nem jelent egyben kisebb jólétet is. 
Így a nyugati piacnyitás nettó költsége minden bizonnyal jóval kisebb volt a kétezer Mrd Ft feletti 
összegnél. Az import terhei ugyan valóban csökkentek, azonban ezzel arányosan, sőt a beépülő 
költségek mérséklődése révén az export termékek kedvezőbb helyzetbe kerültek ahhoz az állapothoz 
képest, mintha a vámok nem változtak volna. 

A vámpótlék leépítése nem pánikszerű volt, hanem a WTO-nak bejelentett határidőnek 
megfelelően történt! 

 
23-36. A vámszabad területek tevékenységének jellemzése túlságosan negatív a LMCs anyagában. 

A vámszabad területek valóban magas importtartalmú tevékenysége mégiscsak tartalmaz hozzáadott 
értéket. A megtermelt jövedelemnek csak egy részét transzferálják profit átutalásként, másik, kb. 
ugyanakkora része a reinvesztíció. Az MNB által megfigyelt körből vett adatok szerint ez kb. a GDP 
2-2,5 %-a, de még az ezen kívüli, kisebb vállalkozások körét tekintve is csak mintegy 3-3,5% adódik 
az 1998-2001 évekre évente. 

A vámszabad területi tevékenység negatív értékelésének egyik indoka, hogy a vámszabad területek 
tevékenysége hatásában független az 1995. évi stabilizációs csomagtól. Valójában azonban a 
stabilizációs csomag és az ennek alapján folytatott gazdaságpolitika elősegítette a működő tőke 
intenzív beáramlását (a versenyképesség növelésével), amely az export kapacitások bővítésének 
alapjául szolgált a későbbiekben, lehetővé téve az export dinamikus növelését. 

 
49-50. A 2001-es árfolyamrendszer-váltás utáni forinterősödés miatti veszteség számításában a 

munkacsoportnál az exporton elért veszteség az exportálóknál hozzáadódik az importon adódó 
nyereséghez. A 2002-es évre jellemző erős forint mellett az exportőrök 830 Mrd Ft-ot vesztenek, az 
importon pedig – a Levegő Munkacsoport által alkalmazott feltevés mellett, azaz ha az importár-
csökkenése a behozatalnak pusztán 40%-át érintené – 488 Mrd Ft-ot, összesen 1300 Mrd Ft-ot. Ez a 
számítási mód eltér a más elemzők által alkalmazottaktól, mivel ott nem összeadják, hanem kivonják 
az exporton elért veszteségből az importon elért nyereséget. Az utóbbi számítási mód 342 Mrd-os 
veszteséget jelentene nettó módon. Tehát igen jelentős a különbség. 

A Levegő Munkacsoport által alkalmazott számítási mód azt feltételezi, hogy az export vesztesége 
teljesen a hazai termelőt (exportálót), az import nyeresége pedig jórészt szintén a hazai termelőt (mint 
az olcsóbbá váló importtal a hazai piacon versengő termelőt) érinti negatívan. Azt is felteszik, hogy 
az árfolyamgyengülésnek csak 40%-a megy át árcsökkentésbe, a többi nem. Kérdéses azonban, hogy 
a fennmaradó 60% felfogható-e úgy, mint ami az importot ösztönzi. Hiszen erre a 60%-nyi importra 
az jellemző, hogy az árfolyamerősödés után forintban kifejezett ára nem csökkent, változatlan maradt. 
A változatlan áru importtal szemben pedig nem változott a hazai termelő belföldi 
árversenyképessége. Igaz azonban, hogy az importálónak ugyanazon forintbevétel többet hoz a maga 
nemzeti devizájában, ami középtávon, többletfejlesztési forrást eredményez, és így javítja a 
versenyképességet. Ekkor azonban a versenyképességi előny már több évre oszlik el. 

A veszteséget csökkentheti az, hogy az erős pozícióban levő exportőrök árat tudtak emelni 
külföldi piacaikon (minden bizonnyal az ilyen exportálók aránya a teljes magyar exportban kisebb, 
mint a hasonlóan erős pozícióban levő importőröké a teljes importban). Ennek számszerűsítésére is 
szükség lenne. Az árfolyamerősödésnek idővel több, mint 40 %-a megy át forint-árcsökkenésbe. Az 
MNB elemzése szerint nem egy év, hanem kettő is kell ahhoz, hogy az árfolyamerősödés hatásának 
nagy része begyűrűzzön. Ennek mechanizmusa tipikusan az, hogy az esedékes áremeléseket 
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elhalasztják. 
A forint felértékelés a pénzügyi mérlegen keresztül a külső adósságszolgálat terheit is csökkenti a 

vállalati szféra számára, ezzel viszont a Levegő Munkacsoport nem foglalkozik, pedig ez már rövid 
távon is számottevő pozitív hatással bír aggregált szinten. Kétségtelen azonban, hogy az előnyök 
meglehetősen koncentráltan jelentkeznek (p1. pénzintézeti szektor), a környezetterhelő ágazatokat és 
fogyasztást juttatják előnyhöz, és a munkaerő relatív árát emelik. Azonban a jelentős exportot 
bonyolító, hazai feldolgozóipar vállalatok is hiteleik nagy részét devizában vették fel, ami 
veszteségeiket számottevően csökkentette. 

Összességében csak azt mondhatjuk, hogy az árfolyamerősödés miatti veszteségek számítása igen 
bonyolult kérdés, a Levegő Munkacsoport anyagában szereplőnél több tényezőt is figyelembe kellene 
venni. 

Az állami megszorítások és a külkereskedelmi egyenlegben bekövetkező javulás összefüggését 
vagy éves-éves adatok vagy halmozott-halmozott adatok összevetésével kellene elvégezni. Az a 
megközelítés, hogy a halmozott költségvetési elvonást vetjük össze egy adott év külkereskedelmi 
egyenlegének az 1994. évi eltérésével, nem megfelelő. 

 
125. A Levegő Munkacsoport szerint az EU-ban a reptéri vámmentes bolthálózatot betiltották. 

Ezzel szemben az EU-ban a légi kikötőkben a harmadik országos úti céllal utazók számára működnek 
ilyen boltok, e téren a magyar szabályozás nem tér el lényegileg a nemzetközi gyakorlattól. 

 
173. Kifogásolja az anyag, hogy bizonyos összeg megfizetése mellett egy cég telephelyére kérheti 

a vámkezelést. Ilyen szemlét a szemledíj megfizetésével bármely cég kérhet. Ez az „előny" azonban 
jelentőségét veszti az egyszerűsített vámkezelés és az elektronikus árubejelentés jogszabályi 
lehetősége révén. 

 
196. A VPOP érdekeltségi alapra helyezésére vonatkozó indítvány megítélésünk szerint 

pontatlanul fogalmaz, amikor azt a látszatot kelti, hogy az importárut terhelő vámok jobb behajtása 
képezhetné az érdekeltséget szolgáló juttatások fedezetét. Valószínűleg arra gondoltak inkább a 
szerzők, hogy a VPOP teljes beszedési tevékenységére vonatkozna az érdekeltségi rendszer (melybe 
beletartoznak a jövedéki termékek), így általában a feketegazdaság adóelkerülésének feltárása, nem 
pedig csak az importáruk vámterhe lenne a forrás. A csatlakozást követően egyébként a beszedett 
vám 25%-a a nemzeti beszedési költségek finanszírozására kerül vissza a magyar költségvetésbe, 
azaz egyfajta érdekeltség megteremtődik. 

A kintlévőségek behajtásának akadálya, hogy megszűnt cégeket érint, így elsősorban arra kell 
ösztönözni a beszedő szerveket, hogy új kintlévőség ne keletkezzen. 

 
Foglalkoztatás 

 
A LMCs az általa javasolt intézkedésekkel a környezet védelme mellett hangsúlyosan elő kívánja 

segíteni a foglalkoztatás növelését. Ebben törekvése újfent találkozik a Kormányéval. A gyakorlat 
sajnos azt mutatja, hogy a munkaerő kínálata csak korlátozottan reagál a foglalkoztatás terheinek 
csökkentésére. 

 
15. A környezetvédelem kiemelt figyelmet érdemel, valamint az is, hogy a magyar gazdaság egyik 

súlyos problémája a foglalkoztatottság – nemzetközi összehasonlításban is – alacsony szintje. A 
foglalkoztatottság visszaesése a gazdasági szerkezet átalakulásának egyik fájdalmas, de szükségszerű 
velejárója volt. A munkahely-teremtés ösztönzése valóban igen lényeges feladat, és az sem vitatható, 
hogy az élőmunkát terhelő adók és járulékok mérséklése segítheti a foglalkoztatás növekedését. 
Azonban nem vehető biztosra, hogy a fajlagosan magas munkaigényű termelésre az átállás egy 
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kisméretű, rendkívül nyitott gazdaságban automatikusan fékezné az importot és javítaná a külső 
egyensúlyt. Ehhez, ill. a foglalkoztatás növekedéséhez szükséges lenne a kínálat megfelelő reagálása 
is. 

A képzett munkaerő foglalkoztatásának növekedése nem jelenti egyben a foglalkoztatottság 
növekedését, ill. növekedésének felgyorsulását is a fejlett országokban. A korábban esetleg 
középfokú végzettségűek által betöltött munkaköröket felsőfokú végzettségűek veszik át, ami egyben 
azt is jelenti, hogy a középfokú végzettségűek foglalkoztatottsága a korábbi növekedés helyett 
csökkenésbe fordul. 

Igaz ugyan az, hogy Magyarországon a fejlett ipari országokhoz képest alacsonyabb a 
szolgáltatásban dolgozók részaránya, de ez a fejlettségbeli különbséggel magyarázható, a gazdasági 
fejlődéssel és felzárkózással természetes módon nőni fog. Az oktatásban foglalkoztatottak 
létszámának csökkenésében, a születések számának csökkenése is szerepet játszik. 

Szakmailag téves az a megállapítás, hogy a termelékenység számítási alapja a bruttó termelési 
érték, így a beszállított termékeken keresztüli halmozódás mesterségesen növelné a mutatót. A 
termelékenységet GDP-alapon mérjük (GDP növekedés/foglalkoztatottság növekedés), ez a mutató 
pedig nem tartalmazza a folyó termelő felhasználást, vagyis kiszűri a halmozódást. 

A nettó bér növekedésének elmaradása a bruttóétól sem 2002-ben, sem 2003-ban nem volt igaz. 
 
57. Egyetértünk azzal, hogy a járulékcsökkentés a foglalkoztatók élőmunka terheinek 

csökkentésével hozzájárulhat a foglalkoztatottak számának növekedéséhez, lehetőséget teremt a 
versenyképesség növelésére, a közterhek uniós arányoknak megfelelő kialakítására. Ugyanakkor a 
járulékok csökkentésénél figyelembe kell venni, hogy a befizetésekhez ellátások, szolgáltatások is 
tartoznak, így ezek nem egyoldalúan csak kötelezettségeket jelentenek. 

 
 
 

ADÓPOLITIKA 
 
Az egyes adókra vonatkozó javaslatok számottevő része elvben támogatható, mindazonáltal az 

egyik, az áfa-kulcs csökkentésével elérhető kamatcsökkentés sokkal alaposabb elemzést igényelne. 
Számos esetben a kívánt cél, bizonyos környezetterhelő tevékenységek adóztatása technikai 
részleteiben, ill. társadalmi-politikai elfogadtathatóságában több, nehezen megválaszolható kérdést 
vet fel. Az egyes intézkedésektől várható többletbevétel is újraszámítandó véleményünk szerint. 

 
99: A PM számításai nem egyeznek meg a Levegő Munkacsoportéval: a 2001. évi forgalom 

alapján a fogyasztói ár további 6%-ával megemelt jövedéki adó emelés esetén az adott évre a 
benzinnél nem 37 Mrd Ft, hanem 24 Mrd Ft lett volna az elméleti többletbevétel, még ha a további 
adóemelés forgalomcsökkentő hatását nem is vesszük figyelembe. A gázolaj adó, tervezettnél 
alacsonyabb emelése következtében csak 4,8 Mrd Ft bevételkiesés volt számszerűsíthető, a 13 Mrd Ft 
anyagban jelzettel szemben. 

 
106-107. Erősen túlzónak tartjuk azt az állítást, hogy a gépjármű-tulajdonosok 30-40%-a nem 

fizeti be a gépjárműadót. A valós arány szerintük jóval alatta van az LM által közölt aránynak. 
Jelenleg is vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a „nemadózó” tulajdonosi kör a jövőben 
adókötelezettség alá kerüljön. 

 
167. A Levegő Munkacsoport azt javasolja, hogy az áfa alsó kulcsát csökkentsék, és az ebből 

eredő bevételkiesést a kamatok csökkenésével ellentételezzék. A kamatok csökkenését az tenné 
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lehetővé, hogy az infláció az áfa-csökkenés miatt visszaesne. Ez az érvelés azonban figyelmen kívül 
hagyja az inflációcsökkentés ezen módjának egyszeriségét, ami azt jelenti, hogy a kamatkiadás 
megtakarítás jórészt nem tartós, és nem ellentételezi a bevételkiesést. Más helyütt, az ökoadók 
inflációgerjesztő hatása ellenében érvelve egyébként a Levegő Munkacsoport is azt mondja – 
helyesen -, hogy az ebből eredő, egyébként csekély áremelkedés hatása, éppen mivel egyszeri, az 
intézkedés utáni évben már nem jelentkezik. (44.) A jegybank az áfa-csökkentés egyszerisége miatt 
miden bizonnyal nem menne utána az irányadó kamat mérséklésével az egyszeri árszint esésnek, így 
a kamatok csökkenése nincs biztosítva. Emiatt ennek a bevételcsökkentő javaslatnak az alaposabb 
átgondolására lenne szükség, ill. konzultációra a monetáris hatósággal. 

Nem kizárt persze, hogy az infláció valamelyest csökkenjen az áfa-kulcs csökkentés miatt, 
azonban nagy a valószínűsége, hogy a kamatkiadásokon elért megtakarítás csak kisebb részt 
ellensúlyozná a bevételkiesést. Az intézkedés bevezetése előtt vizsgálni kellene – és lehetne – 
nemzetközi példákat (p1. Görögországot az euró-övezeti csatlakozása előtt), és monetáris politikai 
szakemberekkel kellene konzultálni, mekkora nettó költségvetési hatást lehetne pontosan várni a 
javasolt intézkedéstől. 

 
Kis és középvállalkozások 
 

A kis- és középvállalkozások jelenlegi rendszerét a LMCs alapvetően elhibázottnak tartja. A 
hatályos támogatási rendszert a Kormány megfelelőnek véli, azon nem kíván változtatni. 

 
90-91: A kis- és középvállalkozások támogatásáról szóló fejezet egyrészt foglalkozik a 

vállalkozások társasági adó terhével, megemlítve a multinacionális vállalkozások kedvezményét, 
súlyosan elhibázottnak tartva a kis- és középvállalkozások egyedi támogatásának elképzelését. Ezzel 
kapcsolatban felhívjuk arra a figyelmet, hogy a társasági adóban az EU csatlakozástól kezdődően 
hatályba lépnek a harmonizált jogszabályok, amelyek az átlagos adóterhelésbeli különbségeket 
megszüntetik. (Ezen túlmenően azonban szükséges lehet a kis- és középvállalkozások adóeszközökön 
kívüli kiemelt kezelése is.) 

A társasági adóban lévő beruházási hitelkamat legfeljebb 5 millió forint évi kedvezménye – az 
anyag állításával ellentétben – nemcsak a bankoknak teremt üzletet, hanem a hitelt felvevő 
vállalkozás kamatterhét is csökkenti a társasági adójából való visszahagyással. 

Vitatkoznunk kell azzal (bár a hazai vállalkozások támogatásával egyetértünk), hogy a 
költségvetés által finanszírozott, a hazai termelőnek a közbeszerzés során nyújtott árelőny költsége 
annyival növelné pótlólagosan a hazai beszerzéseket, mint amennyit a Levegő Munkacsoport ettől 
remél. Az erre szánt keretet esetleg már azok a közbeszerzési pályáztatók elfogyasztanák, amelyek e 
nélkül is hazai terméket vásárolnának. Ennek alternatívája a keret nyitottá tétele lenne, ami azonban a 
költségvetés szempontjából kockázatos, és nem biztos, hogy hatékony megoldás. 

 
Közlekedés 
 

A LMCs által támogatott közlekedéspolitika alapvetően különbözik attól, amely mellett a 
Kormányzat elkötelezte magát, mivel az utóbbiban az autópálya hálózat kiépítése a regionális 
fejlesztés egyik fontos pillére. A közúti rendszer finanszírozására tett javaslatok és ezek érvrendszere 
ettől függetlenül megfontolandó, bár szerintünk egyes javaslatok problematikusak 

 
87. Az a javaslat, hogy a Csepel tb-járulék és adófizetési kötelezettségeit késleltetve, 

kamatmentesen fizesse, nem tűnik EU-konformnak, hiszen az egy vállalatot egyoldalúan juttat 
előnyhöz. Egyébként az anyag maga is a normatív jellegű támogatást mint formát támogatja, az 
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egyedi, vállalatnak nyújtott kedvezményekre épülő rendszert több helyen is elutasítja. (p1. 90. oldal) 
 
88. A jelenlegi keresztfinanszírozás az autópályadíjakban – a tehergépkocsik okozta költséget 

jórészt a személygépkocsikkal, ill. egyéb állami forrásból finanszírozzák – indokul szolgálhat-e arra, 
hogy a személygépkocsik okozta – bár kisebb nagyságú – infrastruktúraköltséget most a 
tehergépjárművekkel fizettessük meg? A személygépkocsik által okozott kisebb károkat nem az 
autópályadíj eltörlésével, hanem annak jelentős mérséklésével lehetne elismerni. 

 
94. A közlekedés okozta külső költségek számításánál nem lehetne mechanikusan átvenni az EU-

ban készült számításokat. A Levegő Munkacsoport által közölt extern költségek a szállítási 
teljesítmény arányában vannak megadva, ezért figyelembe kellene venni, hogy a magyar szállítási 
teljesítmény – mind a teher, mind a személyforgalomban – kisebb, és azon belül a közúti szállítás 
aránya is kisebb. Másfelől a GDP is kisebb, mint az uniós átlag. Mivel azonban a magyar GDP 
nagyobb mértékben tér el az uniós átlagtól, mint a szállítási teljesítményünk (azaz mivel a szállítás-
intenzitás nálunk nagyobb), ezért a Magyarország sajátosságait figyelembe vevő módszer szerint a 
GDP arányos externália valószínűleg nagyobb, mint az EU-ban (azaz 5,1-7,8%-nál nagyobb lehet). 

 
Energia 
 

A Kormány a magyar energiarendszer hatékonyságának javítását, az energiatakarékosságot igen 
fontos célnak tartja (összefüggésben az ezen a téren jelentkező EU-kötelezettségekkel), ami eddigi 
döntésekben is kifejeződött (energiaárak és energia-áfa emelése). 

 
128-130: Célszerű lenne a félreértések elkerülése végett világosabban érzékeltetni, hogy az 

energiaárak általában, ezen belül a villamosenergia-árak és a gázárak az EU-átlagtól különböző 
irányban térnek el. A szöveg a 128. oldalon az energiaárakról általában állapítja meg, hogy a lakosság 
esetében azok vásárlóerő paritáson, a vállalatok esetében a megfelelő árfolyammal számolva 
megfelelnek az EU-beli szintnek. A 130. oldalon a villamosenergia-árról azt állítja, hogy az jelentősen 
elmarad az EU-szinttől. A 137. oldalon derül ki, hogy a lakossági gázár van az európai fölött 
(vásárlóerő paritáson), és ez magyarázza, hogy az átlag szintjén nincs eltérés az energiaáraknál 
(vásárlóerő paritáson). 

Úgy véljük, van alapja a vásárlóerőparitáson vett árak összehasonlításának a lakosság esetében, ez 
azonban csak nagyobb odafigyeléssel érthető meg az anyagból. Ezért javasoljuk, hogy 
világosabban magyarázzák el, miért lehet a lakosság esetében a vásárlóerő-paritásos árakat venni, 
és miért nem indokolt ezt a vállalatok/nagyfogyasztók esetében megtenni. 

Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a II.4.e táblázatban egyfajta trend tapintható ki Európában az 
ipari villamosenergia-árak csökkenésére, aminek konzekvenciáiról nem szól az anyag. Emiatt 
valamely év statikus adatainak összehasonlítása (a magyar adatok összevetése az egyes európai 
országokéval egy adott évben) nem egyértelműen meggyőző. 

 
130-134. Az energiaadóval kapcsolatban megemlítjük, hogy jelenleg egyeztetés alatt áll az EU 

energiaadózásról szóló új irányelvének átvételéről szóló Kormány előterjesztés. 
 
144. Energiahatékonysági hozzájárulásra vonatkozó javaslatban ellentmondás van aközött, 

hogy az ebből a forrásból megvalósuló fejlesztések áfa-visszatérítésre jogosultak, és aközött, 
hogy a Levegő Munkacsoport a beruházások miatti áfá-t a kiadás költségvetési hatását 
ellentételező tényezőként veszi számba. 
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Mezőgazdaság, erdősítés 
 

A LMCs az agrárium területén a Nemzeti Agrár-ökológiai Programot propagálja, és 
javaslatokat tesz ennek többlettámogatására (aminek fedezetét a. növényvédőszerek és műtrágyák 
magasabb áfa-kulcsba sorolása képezné). Tisztában kell lenni azonban azzal, hogy legjobb 
esetben is csak az egyéb agrártámogatások rovására lehet az ilyen kifizetéseket növelni (esetleg 
az elvonások csökkentésében gondolkodni), mivel az EU agrárpiaci rendtartása alapján egyik 
tagállam kormánya sem határozhatja meg tetszése szerint az agrárkiadások nagyságát. 

 
158-59. A mezőgazdasággal kapcsolatos egyes részek elavultak, p1. a csatlakozás várható 

időpontját 2004. január 1-re teszik. 
 
219-224. A Levegő Munkacsoport javasolja 762 ezer ha szántó erdővé konvertálását (219 

oldal). Ezzel kapcsolatban a szakfőosztály a következőket tartja fontosnak megjegyezni: az 
elmúlt 10 évben az erdősítés üteme 7.600 hektár volt, tehát ilyen ütem mellett pont 100 év 
szükséges a javasolt cél eléréséhez. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv a közeljövőben is 8000 ha 
erdőtelepítéssel számol, ennek van reális esélye az Élelmiszergazdasági főosztály szerint 
(nemcsak a költségvetési, illetve EU támogatás összege a meghatározó, hanem a szaporítóanyag-
kapacitás és az, hogy hogyan lehet rávenni több ezer kistermelőt, hogy összefüggő erdőt 
létesítsen!) 

Az agrár-környezeti kutató, oktató és tanácsadó hálózat az egyetemeken és más 
kutatóhelyeken már rendelkezésre áll, ezért ennek létrehozásáról már nincs értelme beszélni. 

 

SZOCIÁLPOLITIKA 
 
Nyugdíj 
 

A LMCs a nyugdíjreformmal kapcsolatban fogalmaz meg kritikát, és a nyugdíjak emelésére 
tesz javaslatot. A nyugdíjreform bemutatása szerintünk nem tekinthet el az előnyöktől. A 
Kormány a nyugdíjasok helyzetén több intézkedésével (13. havi nyugdíj, özvegyi nyugdíj 
emelése) javított, a jövőben is várható a hatályos nyugdíjtörvény szerinti évenkénti rendszeres és 
kiegészítő emelés, azonban jelenleg nincs lehetőség ezen túlmenően további nyugdíjemelésekre. 

51.o I.3.a táblázat: Nem érthető az utolsó sorban szereplő magánnyugdíj-pénztári egyenleg 
hogyan vált át 1999-ről 2000-re pozitívba. A helyi önkormányzatoktól elvont pénzösszeg nem 
adható össze a TB-től elvonttal, mivel a TB-elvonás jelentős része az egészségügyben 
jelentkezett, mivel a TB-finanszírozza az önkormányzati tulajdonban lévő kórházakat. Nem 
világos, mi a közgazdasági alapja annak, hogy az elinflálás miatti elvonásokhoz hozzáadják az 
elvonások kamatának nevezett összeget. Ennek a számítási módnak egyébként az a hátránya, 
hogy miközben p1. a nyugdíjkiadások reálértéke már növekedésnek indult 2000-től, a halmozott 
elmaradás még mindig növekedést mutat. (ld. II.2.3.1.a táblázat) Ez nehezen indokolható. 

A kétszeres számítás elkerülése érdekében ellenőrizni kellene, hogy a szociális kiadási tételek 
nem szerepelnek-e a központi költségvetési tételek között is, valamint hogy a központi 
költségvetési kiadások nem tartalmazzák-e a helyi önkormányzatok támogatását. 

Az anyag „2.3. A nyugdíjak és egyéb szociális ellátások javítása" című fejezet a magánnyugdíj 
pénztári rendszer bevezetésének hátrányait emeli ki, azonban az intézkedéseknek előnyeitől nem 
lehet eltekinteni. A LMCs szerint az új rendszer jelentősen növelte a biztosítottak kockázatát. 
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Bírálják továbbá az öregségi nyugdíjkorhatár emelését, mivel ez kényszerhelyzetet teremtett az 
idősebb generációk körében, és rontotta a foglalkoztatottsági helyzetet. 

A nyugdíjreform szükségessége mellett szól azonban a demográfiai helyzet alakulása 
(csökkenő születési számok, javuló halandóság), egyébként az általános európai trendekhez 
hasonlóan. A reform által a rendszer finanszírozhatósága középtávon javult. A 
magánnyugdíjpénztári rendszer bevezetésével az ellátások egy részét idővel az előtakarékosságon 
alapuló magánpénztári pillér fogja fedezni. A korhatár emelése – amit egyébként az EU is 
támogat – szintén jelentősen csökkentette az implicit államadósságot. 

A korhatár emelése folyamatosan, 12 éves átmeneti időszak alatt, 2009-ig valósul meg, azaz 
van lehetőség az érintett generációk alkalmazkodására. Az emelés által érintett korosztályok 
részére az előrehozott öregségi nyugdíj, valamint a korengedményes nyugdíjrendszer fokozott 
rugalmasságot biztosít a korhatár alatti nyugdíjba vonulásra. A 45 év feletti személyek 
munkaerőpiaci helyzetének javítására foglalkoztatáspolitikai intézkedések történtek. 

A munkacsoport elemzése kritikát fogalmaz meg a nyugdíjakra fordított kiadások, az ellátások 
reálértékének alakulását illetően is. 1995-1996-ban valóban csökkent a nyugdíjak vásárlóértéke, 
párhuzamosan azzal, hogy a nyugellátások fedezetét jelentő keresetek reálértéke is csökkent. 
1997-től kezdődően azonban évről-évre inflációt meghaladó mértékben növekedtek a nyugdíjak. 
(2002-ben 10 százalékos reálérték emelkedés történt.) A Kormány elképzelései szerint az 
ellátások reálértéke a következő években is növekedni fog. A nyugdíjasok helyzetének javítását 
célzó intézkedések között fokozatosan bevezetésre kerül a 13. havi nyugdíj intézménye is, és 
emelkednek a 20 százalékos mértékű özvegyi nyugdíjak is. 

Az összehasonlítás többi kelet-közép európai országgal a makrogazdasági környezet és a 
nyugdíjrendszerek eltérő sajátosságai miatt megtévesztő lehet. Az anyag például nem vásárlóerő-
paritáson számolja USA dollárra az adatokat (II.2.3.1.c. táblázat), ami a nyugdíjak értékének 
összehasonlításában félrevezető képet ad. A tendenciák értékelésekor tekintettel kell lenni arra is, 
hogy az átlagos nettó öregségi nyugdíj és a nettó átlagkereset aránya 2000-ben Lengyelországban 
59,9 százalék, Csehországban 57,2 százalék, Magyarországon pedig 61,5 százalék volt. 

A fejezet végén az összeállítás javaslatot tesz a nyugdíjindexálás keresetek emelkedéséhez 
történő igazítására. A nyugdíjemelés rendszerében a nettó átlagkereset, illetve infláció arányának 
nettó eltolása az átlagkereset irányába a Kormányprogramban nem szerepel. Egy ilyen intézkedés 
ugyanis jelentős finanszírozhatósági problémákat vetítene előre. Számos EU tagországban (p1. 
Belgiumban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Portugáliában, Svédországban) csak a 
nyugdíjak értékmegőrzésére törekednek, vagyis az indexálás csak az árszínvonal figyelembe 
vételével történik. A Kormány a jövőben is keresetek és az infláció egyenlő súllyal történő 
figyelembe vételét támogatja, ami az ellátások vásárlóértékének folyamatos emelkedését 
biztosítja. 

 

Egészségügy 
 
A LMCs az egészségügytől az elmúlt években elvont források számszerűsítése után 

javaslatokat fogalmaz meg, hogyan lehetne ennek az államháztartási alrendszernek a 
finanszírozási helyzetén javítani. Az egészségügyből történt tőkekivonás tényében nincs vita, 
viszont annak számszerűsítése megítélésünk szerint pontatlan, ill. problematikus, mint 
lemaradásunk bemutatása is ezen a téren. A javasolt intézkedések jó részével egyetértünk, a 
Kormány tervei több ponton is hasonló irányba mutatnak. 

 
63.: A munkacsoport tanulmánya az egészségügyet tárgyaló részben kritikát fogalmaz meg a 
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születéskor várható élettartam alacsony szintjére, az egészségügyi közkiadások összes 
egészségügyre fordított kiadáson belüli arányára és az egészségügyi kiadások reálértékének 
alakulására vonatkozóan. 

A Kormány az egészségügy területén az életminőség javítását, az élettartam hosszabbodását 
kívánja elérni. Ennek érdekében a népegészségügyi program aktualizált folytatását, a prevenció 
előtérbe helyezését, bér- és jövedelemjavító intézkedéseket, felújítási, beruházási elmaradások 
gyors ütemű pótlását, a meglévő intézményrendszer konszolidációját és erősítését tűzte ki célul. 
Az egészségügyi közkiadások összes GDP-hez viszonyított arányát illetően a Kormány határozott 
szándéka, hogy ebben a tekintetben 2006-ig egyharmadára csökkenjen az ország Európai Unió 
átlagához viszonyított lemaradása. 

A születéskor várható élettartam jelentősen elmarad az Európai Unió átlagához képest, bár az 
utóbbi években mind a nők, és mind a férfiaknál kedvező a változás, elmarad az Európai Unió 
átlagától. 

Az egyes országok egészségügyi kiadásait bemutató II.2.1.2.a. táblázat 1997-es adatokat 
tartalmaz, azóta előrelépések történtek, mind a GDP-hez viszonyított egészségügyi kiadások, 
mind az egy főre eső egészségügyi kiadások vonatkozásában, másrészt hiányos a táblázat, mert a 
csatlakozás előtt álló többi kelet-közép-európai országra (Szlovákia, Lengyelország) jellemző 
adatok nem kerültek feltüntetésre, noha ezeknél az országoknál sokkal kedvezőbb adatokat tud 
Magyarország felmutatni. 

A tanulmány kitér arra, hogy nemzetközi tapasztalatok szerint az ellátórendszer fejlesztésével 
rövid idő alatt is komoly javulást lehet elérni, ezért a Levegő Munkacsoport szorgalmazza az 
egészségügyi kiadások számottevő növelését. Ez a megállapítás ilyen formában vitatható, mivel 
az európai országokban a lakosság egészségi állapota csak kisebb mértékben, mintegy 10-12 
százalékban függ az egészségügyi ellátórendszer kiépítettségétől, működési hatékonyságától, 
mivel az alapvető ellátásokhoz a megfelelő hozzáférés szinte minden országban biztosított. 
Eltérések inkább a bérekben, a legkorszerűbb ellátási formák alkalmazásának elterjesztésében, az 
eltérő költséghatékonyságban vannak. Egyes országok ugyanazt vagy közel azonos nagyságú 
születéskor várható élettartamot meglehetősen eltérő kiadási szinttel és jelentősen különböző 
ráfordítás szerkezettel érik el. Ugyancsak nem mutatkozik élettartambeli előny sem a nagyobb 
állami szerepvállalást választók, sem a lakosságnak nagyobb készfizetői szerepet szánó országok 
javára. 

A tanulmány gyógyszeripari felvetéseivel kapcsolatban elmondható, hogy a pénzügyi tárca 
következetesen arra törekszik, hogy a Kormány elé olyan javaslatok kerüljenek, amelyek a lehető 
legnagyobb mértékben megfelelnek a közpénzekkel való hatékony gazdálkodás 
követelményeinek. Ennek megfelelően egyetértünk a szelektív támogatási rendszer 
kialakításával, így az azonos hatóanyag tartalmú készítmények esetén az egymással 
helyettesíthető termékek közül – az ellátás biztonságát szem előtt tartva – a legkedvezőbb napi 
terápiás készítmények, és a támogatási lista lakossági, valamint költségvetési megtakarítást 
eredményező generikus készítmények bővítését. 

A munkacsoport által készített anyag „2.2. A családi pótlék 1994. évi reálértékének 
helyreállítása" című részében leírtakkal kapcsolatban szeretnénk jelezni, hogy a jelenlegi 
kormány a családi pótlékra fordított 2002. évi összeget nem 9,2 milliárd forinttal, hanem 18 
milliárd forinttal (az eredeti előirányzatot 135 milliárd forintról 153 milliárd forintra) emelte, 
illetve az eredeti előirányzat 155,8 milliárd forintra teljesült. A kormányzat célja ugyanakkor, 
hogy egyensúlyt tartson a pénzbeli és természetbeni ellátások aránya között, hiszen nagyon sok 
esetben a természetbeni ellátások biztosításával hatékonyabban lehet meghatározott célokat 
elérni, így nem indokolt a pénzbeli ellátások túlzott mértékű növelése. 
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A fogyatékosok helyzetével foglalkozó részben a testi fogyatékosok megnevezés helyett 
javasoljuk a fogyatékkal élők fogalmának használatát, hiszen ezen emberek közé nem csak a testi 
fogyatékkal rendelkezők tartoznak. Számukat tekintve pontos információk nem állnak 
rendelkezésre, egyrészt népszámlálási adatokra tudunk támaszkodni, másrészt az ellátás oldaláról 
lehet közelítő értékeket kapni erre vonatkozóan. Ezek alapján elmondható, hogy a fogyatékkal 
élők száma mintegy 600-700 ezer. A tanulmány azon kijelentése, hogy mintegy 30 ezer 
fogyatékkal élő rendelkezik munkahellyel, pontosításra szorul. A célszervezetekben 
megközelítőleg 32 ezren dolgoznak, míg normál szervezetekben 15 ezren, adókedvezményt 
mintegy 100 ezer fő után igényelnek. Ezen adatok alapján elmondható, hogy legalább 100 ezer 
fogyatékkal élő rendelkezik munkahellyel. A kormányzat a fogyatékkal élők, illetve a csökkentett 
munkaképességűek foglalkoztatását (különösen a célszervezetek termelését) jelenleg is előnyben 
részesíti, a jelenlegi dotáció mellett további támogatás lehetősége nem elfogadható. Ugyanakkor 
a rehabilitációs hozzájárulás emelése, amelyről Kormányhatározat született, a csökkent 
munkaképességűek foglalkoztatási lehetőségét a teljes munkaképességűekéhez viszonyítva 
kedvezően befolyásolja. 

 
Lakásügy 

 
A Kormány lakáspolitikai koncepciójának helyességét több ponton is megerősíti az anyag 

(inkább a rászorulókra koncentrálni a forrásokat, segíteni a meglevő lakásállomány felújítását), 
viszont a jelenlegi körülmények között a lakáskiadások javasolt mértékű növelésére csak több év 
alatt lenne lehetőség. 

 
72-73.: A lakáspolitikával foglalkozó rész számos pontja – mint lakáspolitikai cél – találkozik 

a Nemzeti Lakásprogramban foglalt kormányzati elképzelésekkel. Egyes pontok alapvetően nem 
a lakáspolitika eszközrendszeréhez kapcsolódnak, hanem túlmutatnak azon. Ezek a 
rozsdaövezetek versenyképességének támogatása (8. pont) és a természetes területek védelme (9. 
pont). 

Számításaink szerint a 2003. évben lakástámogatásokra a GDP 0,77%-át fordítja majd a 
költségvetés. Ennek az összegnek a GDP 1,6 %-ára javasolt emelése a tanulmányban említett 130 
milliárd forint többletkiadásnál is nagyobb összegű, 150 milliárd forint kiadással járna. (A 
visszafolyó bevételekkel együtt is több tíz milliárd Ft-ról van szó.) A források ekkora összegű 
növelését csak a gazdaság teljesítőképességéhez igazodóan fokozatosan tartjuk elképzelhetőnek. 
Így a javasolt változtatások pénzügyi forrását a 2004. évi költségvetésben nem lehet biztosítani. 

Megjegyezzük, hogy a 11. pontban foglalt javaslat nem újdonság, ugyanis egy építésügyi 
koordináló szervezet felállítására már konkrét kormányzati elképzelések vannak, így az várhatóan 
már ebben az évben megkezdi működését. 

 
EU költségvetési kapcsolat 
 

Bár az LMCs látóköre igen széles az EU-t illetően, néhány helyen mégis pontatlan az anyag, 
ill. nem vet számot néhány újabb, a magyar csatlakozási folyamatban felmerült fejleménnyel. 

 
23. A GNI mielőbbi pontos kimutatására, és közlésére vonatkozó javaslat „nyitott kapukat 

dönget", hiszen egyrészt a KSH a munkát már megkezdte, másrészt az EU felé kötelezően 
közölnünk, tehát számolnunk kell ezt a mutatót. 
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44. Az az állítás, hogy az infláció kiugróan magas lenne, és a dezinflációs politika ne lenne 
hatékony, ma már tényszerűen nem igaz. 

 
49: Téves az a megállapítás, hogy Magyarország hozzájárulása az Unió költségvetéséhez 

mindig meghatározott összegű, a GDP 0,55%-a. A befizetési kötelezettség több tételből adódik 
össze, nem csak a GDP, illetve GNI alapján határozták meg. 

A tanulmány számos pontjából úgy tűnik, hogy a készítők nem vették figyelembe, a 2002. 
december 12-13-án Koppenhágában megtartott Csatlakozási Konferencián kötelezettségvállalási 
szinten véglegesen meghatározott uniós forrás összegét, melyre Magyarország a 2004-2006-os 
időszakban jogosult. A tanulmány az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatban nem a jelenlegi 
helyzetre épít, az EU Bizottság 2002. január 30-i ajánlatát tekinti kiindulópontnak a 
mezőgazdasági támogatásokkal kapcsolatban. 

Átadtuk Brüsszelnek a Nemzeti Fejlesztési Tervet, melyben Magyarország vázolta, hogy a 
Strukturális Alapok felhasználásával ebben az időszakban milyen célokat kíván megvalósítani. 

A Kohéziós Alap Stratégia azokat a közlekedési és környezetvédelmi projekteket tartalmazza, 
amelyeket Kohéziós Alap forrásból kívánunk megvalósítani. A Levegő Munkacsoport 
ajánlásainak nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni ezeket a dokumentumokat. 

 
Konkrét javaslatok 
 
 

Természetesen egyik intézkedésnek az elfogadása sem garantálható ezen a szinten, hiszen még 
számos feltétel teljesülését teszik szükségessé. 

A Levegő Munkacsoport javaslatait három csoportba soroltuk. Az első csoportba a 
kivitelezhető indítványokat, a másodikba a módosítással megvalósíthatókat tettük. A harmadikba 
a valamilyen szempontból problematikus javaslatok kerültek. Ezek vagy ellentétesek a Kormány 
eddigi döntéseivel, vagy további, szaktárcák által elvégzendő elemzést igényelnek. 

 
Megjegyezzük, hogy az intézkedések mellett feltűntetett összeg nem feltétlenül javítja a 

költségvetés nettó pozícióját, mivel a Levegő Munkacsoport a bevételek felhasználására is több 
esetben javaslattal áll elő. Mindazonáltal a bevételekre tett javaslatok egy része elfogadható úgy, 
hogy a kiadások esetében nem vagy csak részben követjük a szerzők indítványait. 
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A Levegő Munkacsoport támogatható javaslatai 
milliárd forint 

KKKSZ 1%-os környezetterhelési díjjal terhelése  

Gázolaj jövedéki adójának 16%-os emelése világpiaci ár függvényében 
többletbevétel 

 

Nehéz tehergépjárművek infrastruktúra díjának emelése2  

A 10 tonna feletti tengelyterhelésű gépjárművek progresszív adóztatása  

Külföldi kiküldetések napidíjának egységesítése3  

Személygépkocsi-használat elszámolásának szigorítása  

Cégautók adójának emelése4  

Fedezet teremtése a roncs járművek kezelésére  

Reptéri igénybevételi járulék bevezetése5  

Termelői szektor energiaadójának bevezetése (egységes európai energiaadó)  

Fűtési és villamosenergia adójának bevezetése (egységes európai energiaadó)  

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap feltöltése  

Környezetterhelési díjak  

Termékdíjak  

Földvédelmi járulék emelése és kiterjesztése  

Agrártermelési rendszer átalakítása  

Élvezeti cikkek jövedéki adójának emelése  

Környezetvédelmi bírság helyben maradó hányadának emelése  

Kulturális járulék emelése  

Személygépkocsik fogyasztási/regisztrációs adójának emelése  

Gépjárműadó valorizálása  

Műtrágyák és növényvédő szerek áfájának emelése  

Társasági adó emelése  

Bányajáradék emelése  

Energiahatékonysági hozzájárulás  

  

 
milliárd forint 

 
2 Levegő Munkacsoport ezen javaslatát állításuk szerint támogatja az EU Bizottság Közlekedési és Energiaügyi Főigazgatóságának az Európai 

Közlekedési és Környezetvédelmi szövetségnek írt levele. 
3 A szakfőosztály a napidíjra vonatkozó kedvezmények felülvizsgálatát tervezi. (A várható bevételre alternatív számítással azonban nem álltak 

elő 
4 Kormányhatározat döntött a cégautók adójának emeléséről  
5 A szakfőosztály cégrepülő adó bevezetését fontolgatja 
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Módosítással elfogadható javaslatok 
 
 

Jövedéki adó és áfa kivetése a gépjárműben behozott üzemanyagra 
Megjegyzés: Célszerűbbnek tartanánk a vámhatóság olyan eljárását, amely kiszűrné 
a mentességi szabályokkal visszaélőket. 

 

Energia áfájának emelése 25%-ra 
Megjegyzés: Kormányhatározat született az energia áfának átsorolásáról a normál 
kulcsba. Eltérés viszont, hogy csökkent a normál kulcs, így az áfa nem 25, hanem 
23% lesz, továbbá, hogy a vezetékes gáz a kedvezményes kulcsban maradt, viszont a 
kedvezményes kulcs nőtt. 

Tőzsdei ügylet keretében megszerzett bevétel adóztatása 
Megjegyzés: A javasolt intézkedéshez hasonlónak tekinthető, hogy az adóhitel 
eltörléséről döntött a kormány 

 

Használt autók fogyasztási adójának emelése 
Megjegyzés: A használt autók elvileg külföldi rendszámmal is regisztrálhatók, és a 
100%-os javasolt adómérték mellett a jármű külföldön történő szervizeltetése és 
biztosítása is megérheti. Erre való tekintettel csak olyan százalékos adómértékre 
való emelést tartunk lehetségesnek, amely mellett a külföldi regisztráció esetén 
felmerülő tranzakciós költségek még nem válnak effektívvé. 
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Kormányszinten vizsgálandó, tovább vizsgálandó, 
nem támogatható javaslatok 

milliárd forint 

Külföldi buszok utáni áfa  
Megjegyzés: Az EU-szinten ezzel kapcsolatban tett vállalás a javaslatnak ellene  
mond. A nemzetközi személyszállítás adómentességet élvez, és a csatlakozási 
tárgyalásokon Magyarország is jelezte, hogy a jelenlegi szabályozásnak ezt a részét 
fenn kívánja tartani. A Levegő Munkacsoport ezzel szemben azt állítja, hogy az áfát 
Auszriában kivetik. A szabályozással kapcsolatos ezen ellentmondást tisztázni 
kellene. Amennyiben az intézkedést bevezetnénk, az áfá-t a vasúti szállításra is ki 
kellene vetni. Ez megítélésünk szerint nem okozna problémát, mivel azt az állam 
visszajuttathatná a vasútnak. (Valószínűleg nem közvetlenül, de a létező fogyasztói 
árkiegészítés vagy bevezetendő üzemeltetési támogatás keretében, annak összegének 
emelésével.) 

 

KKV-k többlettámogatása következtében a gazdasági növekedés hozadéka 
Megjegyzés: Összességében azt kell mondanunk, hogy bár KKV-k támogatása 
kívánatos cél, a javasolt eszközök által kiváltható többletnövekedés bizonytalan. A 
kis- és középvállalkozások támogatásáról szóló fejezet egyrészt foglalkozik a 
vállalkozások társasági adó terhével, megemlítve a multinacionális vállalkozások 
kedvezményét, súlyosan elhibázottnak tartva a kis- és középvállalkozások egyedi 
támogatásának elképzelését. Ezzel kapcsolatban a szakfőosztály szükségesnek 
tartotta megemlíteni, hogy a társasági adóban az EU csatlakozástól kezdődően 
hatályba lépnek a harmonizált jogszabályok, amelyek az átlagos adóterhelésbeli 
különbségeket megszüntetik. (Ezen túlmenően azonban szükséges lehet a kis- és 
középvállalkozások adóeszközökön kívüli kiemelt kezelése is.) 

Öko- és gyógyturizmus (90.) 
Megjegyzés: A javaslat két elemet tartalmaz. Egyrészt az öko- és gyógyturizmus 
relatív kedvezményezését a hagyományossal szemben, másrészt a terület 
többlettámogatását. Az előbbi a szaktárca kompetenciájába tartozik. Azt pedig, hogy 
milyen mértékben lehet abban bízni, hogy a többlettámogatás többletbevételeket hoz 
az államnak, alaposabb vizsgálatnak kellene alávetni. 

Közbiztonságot javító bírságok 
Megjegyzés: A javaslat a BM hatáskörében vizsgálandó, csak ez alapján ítélhető 
meg a becsült bevétel realitása. 
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Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program többlethozama 
Megjegyzés: A többletbevétel feltétele a Program Levegő Munkacsoport által 
javasolt többlettámogatása. A tárca feladata lenne a támogatások szerkezetének 
olyan alakítása, amelynek jóléti haszna a legnagyobb. Az agrárium 
többlettámogatása az EU-val kötött megállapodás miatt csak tárgyalások révén 
lenne esetleg kivitelezhető. (Az EU az agráriumnak adható bruttó támogatást 
maximalizálja.) Az EU-val kitárgyalt nagyságú támogatások átcsoportosítására 
elvben lenne lehetőség. Ehhez viszont a szaktárca támogatása is szükséges lenne. 
Elvben támogatható lenne a műtrágyák és növényvédőszerek áfa emelése, ha az 
ebből származó bevételt az elvonások csökkentésével ellentételeznénk. 

Gyorsforgalmú úthálózat továbbépítésének nyújtott támogatás csökkentése  

Forma 1 támogatás 
Megjegyzés: A PM önmagában – még amennyiben a Levegő Munkacsoport által 
képviselt állásponttal egyetértene is -, a Kormány és a politikai döntéshozás 
támogatása nélkül ezekben a kérdésekben nem tud dönteni. Egyetértünk azzal, hogy 
a Forma-1 támogatása a piaci verseny tisztasága (ld. dohány-reklám engedélyezése) 
szempontjából is felvet kérdéseket, nem is beszélve a támogatás nem hatékony 
voltáról. (Bár szerintünk nem helyes, hogy a Forma-l-re belépőt váltó hazai teljes 
közönségszám alapján számítja az egy főre jutó támogatást – amely így 100.000 Ft-
ra tehető -, hanem indokolt a jegyet váltók egyéb magyarországi költésének hasznait 
is figyelembe venni.) 

 

Légi közlekedés úthasználati díjának emelése 
Megjegyzés: A légi útvonalhasználati díjak emelésével kapcsolatban a Kormánynak 
ill. az illetékes tárcának kellene felülvizsgálni a nemzetközi egyezményeket, hogy ezek 
milyen lehetőséget biztosítanak a nemzetközi összehasonlításban rendkívül alacsony 
díj-mérték emelésére. 

 

Repülőtéri beruházások támogatásának megvonása  

A külföldi befektetésekkel kapcsolatos foglalkoztatás rendezése  
Megjegyzés: A javaslat német mintára hivatkozik. A példa relevanciáját és 
alkalmazhatóságát csak a szaktárca – Külügyminisztérium vagy GKM – 
tájékozódása és állásfoglalása után lehetne megítélni. 
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A közvetítő kereskedelem visszaszorítása  
Megjegyzés: A javaslat egy olyan jogszabályra hivatkozva kívánja engedélykötelessé 
tenni a kereskedési forgalmat, amely a nem piacgazdasági országokra vonatkozik. 
Ebbe a körbe aligha sorolhatók be a WTO-tagok, így újabban már igen jelentős 
importőrünk, Kína sem. A szaktárca és az EU ügyekért felelős miniszter 
állásfoglalása lenne szükséges az intézkedéshez. Az EU-csatlakozás után harmadik 
országok esetében is problematikussá válhat engedélykötelessé tenni az importot. Ezt 
az importáló azzal tudja majd igen egyszerűen elkerülni, hogy nem Magyarországon 
vámkezelteti a behozott terméket. Azt is látni kell, hogy az intézkedéshez kapcsolt 
többletbevétel legjobb esetben is csak középtávon érhető el. 

 

Embargó Kárpótlási Alap és áfája 
Megjegyzés: A szerzők is utalnak rá, hogy az alap nemzetközi elfogadtatása gondot 
jelent. A szaktárca elemzése és állásfoglalása mindenképp meg kell előzze az ítéletet 
a javaslat realitásáról. 

 

Személygépkocsi-hitelezés révén késleltetett áfa-fizetés 
Megjegyzés: Ma már lízing esetén a birtokba vételkor meg kell fizetni az áfát. Ezért a 
javaslatban említett ügyletre nincs lehetőség. 

Földgáz beszerzése barter ügylettel 
Megjegyzés: A szakfőosztály szerint a földgáz piac nyitását követően a feljogosított 
fogyasztók szabadon választhatnak földgáz beszerzési forrást, ez lehet akár barter 
ügylet is, de kötelező előírást nem lehet alkalmazni. 

 

ÁFA 12%-os mértékének csökkentése  
Megjegyzés: 172 milliárdos kiesés, amelyet a kamatok csökkenése ellentételezne. 
Az intézkedés kétséges inflációs hatásairól korábban szóltunk. 

 

Városi útdíjak bevezetése  

Parkolási díjak kötelező bevezetése  
Megjegyzés: Önkormányzati feladatkörbe eső javaslatok, a Kormány nem tekinthető 
kompetensnek. 
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Eltérő vélemények a PM-ben 
a Levegő Munkacsoport „Az államháztartás ökoszociális reformjának 

szükségessége és lehetőségei" című anyagával kapcsolatban 
 

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a szakfőosztályi észrevételeket, amelyekkel nem értünk 
egyet (mert szerintünk nem kellően megalapozottak, az anyag félreértésén alapultak, vagy az 
azóta született kormányhatározatok miatt elavultak). Hozzáfűzve saját észrevételeinket, kérjük 
további érveiket, melyek alapján saját álláspontunkat felülvizsgálhatjuk. 

A Gazdaságpolitikai főosztály szerint a közkiadások emelésén keresztül a fogyasztás növelése 
nem egyenrangú az export növelésével. Az előbbi a magyar gazdaság esetében az adottságokat 
figyelembe véve legalábbis kockázatos – az ilyen gazdaságpolitika egyensúlyrontó hatásának 
következményeivel éppen napjainkban kell szembenéznünk. 

Megítélésünk szerint itt félreértésről van szó, mivel az anyagban nem arról van szó, hogy a 
fogyasztás (a kereslet) állami deficitnöveléssel való élénkítésére lenne szükség, hanem arról, 
hogy adott költségvetési keresleti hatás (államháztartási hiány) esetén az állam kiadásai nem 
kevésbé járulhatnak hozzá a gazdaság prosperálásához, hosszú távon a jóléthez, mint az 
exportból származó bevételek elköltése. A Levegő Munkacsoport nem többletkiadásokra, 
nagyobb deficitre tesz javaslatot, hanem a kiadások és a bevételek szerkezetének átalakítására. 
Samuelson-Nordhaus híres tankönyvét abban az összefüggésben idézik, hogy nincs érdemi 
különbség bizonyos állami és bizonyos magánkiadások között. Az ezt tagadó tétel, mely szerint 
minden egyes magánkiadás jobb minden egyes állami kiadásnál, aligha védhető közgazdaságilag. 

A Gazdaságpolitikai főosztály a foglalkoztatással foglalkozó megállapításokkal kapcsolatos 
kritikái között rámutat arra, hogy a bérek felzárkózására valóban szükség van, de az, hogy az 
élőmunka fajlagos ára 1/7-e az EU-beli szintnek csak árfolyamon számolva igaz, vásárlóerő-
paritáson számolva ez az arány kb. 1/3. A Gazdaságpolitikai főosztály ezekkel az adatokkal a 
Levegő Munkacsoportnak a bérfelzárkóztatást sürgető igényével szemben próbál meg érvet 
megfogalmazni. Azért nem javasoljuk ezeknek az érveknek a levélben szerepeltetését, mivel a 
nemzetközi versenyképesség szempontjából az árfolyamon, nem pedig a vásárlóerő-paritáson 
való számolás az érdekes; valamint a magyar bérek elmaradása mindkét módon számítva 
jelentős. Így nem igazán meggyőző érvek a Levegő Munkacsoport felvetésével szemben. 

23.-36. A Gazdaságpolitikai főosztály szerint a külkereskedelem értékelése a Levegő 
Munkacsoport anyagában teljesen torz, prekoncepcionális, nem szakszerű. Az értékeléssel 
szembeni konkrét kifogásokat a levélbe beszerkesztettük. Azonban a Levegő Munkacsoport 
olyan kockázatra hívja fel a figyelmet, amelyek számszerűsítésére is vállalkozik, ami valóban 
hátránya a túlságosan a külföldi rezidensek befektetéseire építő gazdaságpolitikának. Nemzetközi 
irodalma van annak, hogy a hazai iránti elfogultság (home-bias) jelentkezik-e és milyen 
mértékben a gyakorlatban. Az eredmények szerint országonként, kultúránként különböző 
mértékben, eltérés van a természetes személyek és a vállalatok, ill. utóbbiak egyes csoportjai 
között. Amilyen mértékben létezik ez az elfogultság, olyan mértékben nagyobb a kockázata az 
ezt figyelmen kívül hagyó gazdaságpolitikának. Ma már kutatások bizonyítják – a Levegő 
Munkacsoport számításaival összhangban -, hogy a külföldi befektetésektől egykor várt 
foglalkoztatási képesség és innováció nem realizálódott a kívánt mértékben. 

39-43. A Gazdaságpolitikai főosztály szerint a magyar államháztartás mérete nemzetközi 
összehasonlításban közepesnek tekinthető. Az az igény szerintük, miszerint növelni kellene az 
újraelosztást (39.old), ugyanakkor mérsékelni az adókat (57-59 old) és csökkenteni az 
államadósságot (195. old) az egymásnak ellentmondó követelményrendszer miatt megoldhatatlan 
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feladat, az adósság ugyanis csak a deficit visszaszorításán keresztül csökkenthető. 
A Gazdaságpolitikai főosztálynak ez a kritikája szerintünk azért nem állja meg a helyét, mivel 

a Levegő Munkacsoport anyagában csak egyes adók csökkentéséről lenne szó, amit mások 
emelése ellentételezne, így abból a szempontból konzisztens, hogy a saját – egyébként bírálható – 
feltevései között a javasolt többletkiadásokat ill. adócsökkentéseket más bevételek ill. 
kiadáscsökkentések ellensúlyozzák. 

49: Az EU Költségvetési kapcsolatok osztálya szerint a csatlakozási tárgyalásokon használt 
számítások alapján Magyarország nem válhat nettó befizetővé, illetve nettó pozíciója nem 
romolhat a 2003. évihez képest. Erre vonatkozóan azonban nincs törvényi garancia, nettó 
pozíciónk a pályázati úton elnyerhető támogatások kedvezőtlen alakulásakor a valóságban akár 
romolhat is. 

62. Az oktatást támogató közcélú adományok szja-ból való levonását a Jövedelemadók 
főosztálya a kiszámíthatatlan hatások miatt nem támogatja. Erről a levélben azért nem írunk, 
mivel e kiszámíthatatlanság mibenlétéről nem szólnak, és a kockázat nagyságát nem becsülik 
meg, előnyeit és hátrányait nem állítják egymással szembe. 

72-73. A Jövedelemadók főosztálya véleménye szerint az épület-felújítási adókedvezmények 
javaslata nem támogatható, bevételi okok miatt. Szerintünk az épület-felújítások preferálása az új 
lakások építésével szemben több ok miatt is indokolt lenne, amelyeket a Levegő Munkacsoport 
anyaga is említ. Valószínűleg nagyobb hozzáadott érték lenne ezen a módon elérhető a 
felújítások nagyobb munkaigénye miatt, ezért nem meggyőző bevételi okokra hivatkozva 
elutasítani a javaslatot. 

80. A tömegközlekedés javítása cím alatt (II/2.7.3.1 2. pontja) javaslatként merül fel a helyi 
tömegközlekedés költségének a munkáltatónál történő elszámolási lehetősége, illetve a helyi 
tömegközlekedés jövedelemadó mentességének kezdeményezése. A személyi jövedelemadóról 
szóló törvény megkülönbözteti a munkavállaló munkába járásával, valamint a hivatalos céllal 
kapcsolatos közlekedési költség elszámolást. A hivatali, üzleti célú közlekedés költsége – mind a 
helyi, mind pedig a helyközi – közlekedési eszköztől függetlenül, adómentesen elszámolható 
meghatározott szabályok szerint. A dolgozó munkába járásával kapcsolatos helyi 
tömegközlekedés költségét a munkáltató jelenleg elszámolhatja, az adóval együtt. A helyközi 
közlekedési költség részben adómentes térítése a Jövedelemadók főosztálya álláspontja szerint 
nem alkotmányellenes – szemben a Levegő Munkacsoport állításával -, mivel annak a 
munkavállalónak a többletköltségét kompenzálja, aki emiatt hátrányos helyzetben van. A 
(munka) helyi tömegközlekedés költségtérítése viszont egységesen, minden munkavállaló (mind 
a munkahelyen lakó, mind pedig a más helységből „bejáró") számára adóköteles juttatás. 

A munkába járás munkáltatói költségtérítésének a kerékpárra történő kiterjesztése a 
szakfőosztály szerint nem támogatható, mivel a költségtérítés kormányrendelet alapján csak 
helyközi közlekedés esetén vehető igénybe, ilyen esetben kerékpárral való napi munkába járás 
nem jellemző. Továbbá a személyi jövedelemadóban csak a felmerült költség egy részének 
megtérítésére adható adókedvezmény, ez a kerékpár esetében csekély lenne, illetve a gyalog 
történő munkába járás esetén fel sem merül költség. 

Ezeket a kritikákat a következők miatt nem javasoljuk a levélbe illeszteni. A jövedelemadó 
főosztály nem veszi figyelembe a járulékok terén adott kedvezményeket, hanem szűken az 
adókedvezmények terén mutatkozó aszimmetriára alapozva érvel. A járulékfizetésben adott 
mentesség révén a helyi és a helyközi közlekedés egyaránt kedvezményezett (természetbeni 
hozzájárulásként nem kell megfizetni utána a munkavállalói járulékot). Van példa európai 
országokban a kerékpáros közlekedés adókedvezményére, tehát az ennek kedvezményezése 
esetén felmerülő problémákat máshol már sikerült megoldani. A bevételkiesés sem lenne jelentős 
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a kedvezmény következtében, ha az egyéb közlekedési eszközre esetleg kisebb kedvezményt 
kapna ugyanaz a dolgozó. 

106-107. A Levegő Munkacsoport javasolja a gépjárműadó beszedésének az APEH-hez való 
áthelyezését, hivatkozva arra, hogy az ÁSZ megállapítása szerint az önkormányzati adóknál 
rendkívül magas a behajtás költsége. Az Illetékek és önkormányzati adók főosztálya szerint az 
adónem APEH kezelésűvé tétele esetén az önadózás szabályai érvényesülnének, s ez által a mai 
BM listán alapuló kontroll-lehetőség is megszűnne, továbbá a rendszer működtetése az egyik 
adóhatóságnál fejlesztést, míg a másiknál leépítést igényelne. Ezáltal a bevételek beszedésének 
hatékonysága is – a Levegő Munkacsoport törekvésével ellentétesen – csökkenne. Szerintünk a 
szakfőosztály nem világosan indokolja azt, miért szűnne meg a BM kontroll lehetősége. Továbbá 
egy bizonyos adónem beszedésének egyik hatóságról a másikra helyezésére már több példa volt a 
magyar adózás történetében (p1. tb-járulékok), és tudomásunk szerint lesz is (az import áfa 
átkerül a VPOP-tól az APEH-hez). Az áthelyezés egyszeri kiadást jelent, ami nem perdöntő a 
hatékonyság szempontjából. 

A Levegő Munkacsoport szerint a dízelüzemű gépjárművekre az általuk gépjárműadó 
alapkulcsként javasoltnak a 1,5-szeresét kellene befizetni. A tehergépjárműveken belüli (tömegen 
alapuló) esetleges differenciálás lehetőségét az Illetékek és önkormányzati adók főosztálya is 
vizsgálja. Az adóalap meghatározása a jármű fajtája szerint ma is differenciált, a személyszállító 
gépjármű az önsúly, míg a tehergépjármű az önsúly + (raksúly 50 %-a) szerint adózik. Azonban 
az Illetékek és önkormányzati adók főosztálya szerint a gépjárművek által okozott környezeti és 
útkárok ellentételezésére (enyhítésére) a gépjárműadó (az adónemből származó bevétel) nem 
alkalmas eszköz. A környezetrongálóbb gépjárművek magasabb közteherrel történő adóztatása, 
valamint a diesel üzemű gépjárművek fokozottabb adóterhelése szerintük nem ennek az 
adónemnek a feladata. E téren történő jelentős változáshoz szerintük az adónem struktúrájának 
átalakítására, adórendszeren belüli helyének újraszabályozására lenne szükség. Viszont az 
Illetékek és önkormányzati adók főosztálya nem tér ki arra, hogyan, milyen elvonással lehetne a 
gépjárművek által az infrastruktúrában okozott károk igen jelentős eltérését megfelelő 
adóztatással ellensúlyozni. (Azt a helyzetet ugyanis, hogy a gépjárműállománynak mindössze 
egynéhány százalékát kitevő nehéz-tehergépjárművek okozzák a károk 3/4-ét.) Ez a rejtett 
támogatás közgazdaságilag, társadalmilag és környezetileg egyaránt indokolhatatlan. 

136. Az Infrastruktúra és vállalkozás-szabályozási főosztály véleménye szerint nem derül ki, 
hogy a szerzők mit tartanak célszerűnek: áremelést vagy árcsökkentést; a földgázt 
környezetkímélőnek vagy környezet-szennyezőnek tartják? Szerintünk a dolog érthető, bár a kép 
összetett, az áremelés környezeti hatása egyfelől pozitív, amennyiben visszafogja a 
gázfogyasztást, viszont amennyiben egyéb, környezetszennyező erőforrással, pl. szemétégetéssel 
váltják ki a lakosok, negatív következményei is vannak. A Levegő Munkacsoport javaslatának 
lényege az, hogy az áremelésből képződő – állami és vállalati – többletbevételeket a lakosságnak 
szociális kompenzáció, főleg energiatakarékossági intézkedések révén kell odaadni. Ez teszi 
lehetővé az energiaimport csökkenését, az energetikai szektor fejlesztéseinek kiváltását (minek 
következtében a költséget növelő profit mérséklése is lehetővé válik), a hazai ipar támogatását, az 
áremelés esetleges – környezeti szempontból – negatív hatásainak elkerülését. 

158-59. Az Élelmiszergazdasági főosztály szerint a mezőgazdasággal kapcsolatos részek 
rendkívül elavultak, ezért nem értékelhetők. Az agrártermelés ökológiai adóztatásával 
kapcsolatban az Élelmiszergazdasági főosztály arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat társasági 
adó befizetése mindössze 7.005 millió Ft volt 2002-es évben, ezért bármilyen adóteher kivetése 
egyrészt azzal a következménnyel jár, hogy a gazdaságok túlnyomó többsége nem fizeti be, 
másrészt tovább nehezíti az egyébként is igen nehéz helyzetben levő termelők gazdálkodását. 
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Ezzel szemben a Levegő Munkacsoport javaslatai nem tartalmazzák az agrárium 
többletadóztatásának tervét, mivel a mezőgazdaságot terhelő ökoadóból befolyó bevételt a 
mezőgazdaság környezetbarát módszereinek támogatására kívánják fordítani. Továbbá a 3. 
mellékletben több oldalas ismertető mutatja be az EU agrárpolitikájának napjainkban zajló 
átalakítását agrár és vidékpolitikai folyamattá (ráadásul annak a szerzőnek a tollából, aki a hazai 
Agrár-környezetvédelmi Program kidolgozásában vezető szerepet játszott), azaz aligha lehet 
azzal vádolni az anyag készítőit, hogy tájékozatlanok ezen a téren. 

A termelésből kivont területek növekedését és az agrárfoglalkoztatás csökkenését természetes 
jelenségnek tartja az Élelmiszergazdasági főosztály. Az agrártámogatási rendszert szerintük nem 
uralhatja egyedül az agrár-környezetvédelmi program. Ezzel szemben a Levegő Munkacsoport 
anyagának 3. mellékletéből az derül ki, hogy kizárólagossá ugyan nem, de dominánssá válik az 
EU-ban a környezeti és tájgazdálkodási támogatások köre, miközben a piacstabilizálási 
támogatások igen jelentősen veszítenek súlyukból. 

219-224. Az extenzifikációból származó munkanélküliség-csökkenés nem igazolható az 
Élelmiszergazdasági főosztály véleménye szerint. Viszont nem indokolja meg, hogy Nyugat-
Európához és Amerikához képest mi nálunk az az egyedi jellemző, ami miatt ott kimutatható volt 
pozitív foglalkoztatási hatás, nálunk viszont nem. Arra tesz utalást, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások jelenleg is rendkívüli távolságokból „hordják össze" busszal a munkaerőt, vagy 
külföldi – elsősorban román – feketemunkásokat foglalkoztatnak. Ha ez nem kívánatos jelenség, 
és helyi munkaerő egyébként rendelkezésre állna, akkor a munkaerőpiac reformjára lenne 
szükség, nem pedig az agrár-ökológiai program késleltetésére. 

Az Élelmiszergazdasági főosztály felhívja a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési 
Terv (NVT) (224. oldal) nem az 1996. évi XXI. Tv. alapján készült, és nem azonos a 
Vidékfejlesztési Célelőirányzattal sem, amelynek számait a szerzők itt közlik, és amelyeknek 
szintén nincs köze a területfejlesztési törvényhez! Azonban a Levegő Munkacsoport anyaga 
valójában nem állítja, hogy az NVT az 1996. évi XXI. Tv alapján készült, csak azt, hogy 
egyugyanazon folyamat részei, amely folyamat a többfunkciós európai agrármodell átvétele. 

 
 
Szakfőosztály által nem támogatott, de általunk javasolt intézkedés: 
 

Személygépkocsik fogyasztási/regisztrációs adójának emelése 
Mi, a Forgalmi adók és fogyasztói árkiegészítések főosztályának véleményével szemben azon 

a véleményen vagyunk, hogy a személygépkocsi forgalom és import növekedésének dinamikája 
(mely az átlagos fogyasztás növekedését jelentősen, mintegy kétszeresen meghaladja) indokolttá 
teszi mind költségvetési, mind a külgazdasági egyensúly javítása szempontjából az adóemelést. 
Nemcsak az adók és vámok csökkentéséről volt szó az elmúlt évek során, hanem a fogyasztási 
adó értékének az összes behozatali értékhez viszonyított jelentős csökkenéséről is. Eközben a 
termelési tényezők (munka, tőke) adója reálértéken is nőtt. A versenyképesség javítása 
szempontjából éppen ennek fordítottja lenne kívánatos. A Levegő Munkacsoport javaslata 
értelmében nem lenne másról szó, mint hogy a korábban a katalizátor nélküli gépjárművekre 
érvényes adókulcsot most – miután ez a kategória az új gépjárművek esetében szinte megszűnt – 
a katalizátorosakra terjesztjük ki. 

 
Gépjárműadó valorizálása 

A Illetékek és önkormányzati adók főosztálya a javasolt adómérték-emeléseket nem 
támogatja. Az indoklás szerint 2004-ig csak az alsó adómérték lehet(ett) a valorizálás 
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szempontjából a kiindulási pont, mivel csak ez (volt) kötelező, erre figyelemmel 2003. évre 25 
%-os, míg 2004-re 20 %-os adóteher növekedésről beszélhetünk az előző évhez képest. (A 
Levegő Munkacsoport javaslata szerint általában 100%-os adóemelésre kerülne sor.) 
Megítélésünk szerint a kérdés azzal nincs eldöntve, hogy a 2003-2004-ben tehát kb. 45%-kal nő 
ez az adó. Hiszen 2000-2002 között 29%-ot vesztett értékéből. Azt is látni kell, hogy a bérhez 
kapcsolódó adók e két év alatt automatikusan nőnek a bérek emelkedésével, ami 2003-4-ben eléri 
a 18%-ot. Azaz a 2000-2004-es időszak egészében a béradók növekedéséhez képest aligha nő 
gyorsabban a gépjárműadó viszonylagos nagysága. Az alapkérdés az, hogy a versenyképességet 
növelendő akarunk-e a bért terhelő adókon csökkenteni, és a terhet, a versenyképességet nem 
javító egyéb tényezőkre átrakni. 

 
Használt autók fogyasztási adójának emelése 

A Forgalmi adók és fogyasztói árkiegészítések főosztálya szerint nincs értelme 100%-os, 
„büntető" adó kivetésének, mivel ekkor a belföldi regisztráció elkerülésével próbálkoznának az 
importőrök. Szerintünk a 100%-os adó büntetőnek minősítése esetén a dohány fogyasztási adóját 
is annak kellene minősíteni, és visszavonását kezdeményezni, mivel az adóelkerülést ez az 
adószint nagyban motiválja. Ezzel szemben jelentősen növelni kívánjuk ezt az adószintet az EU 
jogszabályokkal való harmonizáció jegyében. A regisztráció elkerülése szerintünk igen nehezen 
kivitelezhető, hiszen ekkor sem rendszámot, sem biztosítást nem köthet a tulajdonos a 
gépjárműre. A használt autó importot azért is indokolt visszafogni, mivel a használt gépjármű 
áfája az exportőr (EU) országban marad. Erre a szakfőosztály véleménye nem hívja fel a 
figyelmet. A Levegő Munkacsoport szerint emiatt 20-30 Mrd Ft bevételkiesést valószínűsít az 
import visszafogás elmaradása esetén. (Ezzel a számítással a szakfőosztály nem vitatkozik.) 

A szakfőosztály azonban joggal veti fel, hogy a használt autók elvileg külföldi rendszámmal 
is regisztrálhatók, és a 100%-os javasolt adómérték mellett a jármű külföldön történő 
szervizeltetése és biztosítása is megérheti. Erre való tekintettel javasoljuk arra vonatkozó 
számítások elvégzését, milyen – esetleg 100%-nál kisebb – százalékos adómérték esetén 
válhatnak a külföldi regisztrációs esetén felmerülő tranzakciós költségek effektívvé. 

 
Műtrágyák és növényvédő szerek áfá-jának emelése 

Két főosztályunk – az Élelmiszergazdasági, valamint Infrastruktúra és vállalkozás-
szabályozási – szerint a javaslatok az egyébként is nehéz helyzetben lévő mezőgazdasági 
növénytermesztés gondjait szaporítanák. Azonban ez a megállapítás eltekint attól, hogy ezt a 
bevételt a Levegő Munkacsoport a mezőgazdaságnak, a biogazdálkodás támogatására juttatná 
vissza, azaz nem jelentene nettó forráskivonást az intézkedés. 

 
Társasági adó emelése 

A Jövedelemadók főosztálya a javasoltakat nem támogatja, mivel az EU-ban nincs egységes 
társasági adó mérték, továbbá a társasági adó emelése ellentétes Magyarország vállalkozás-
fejlesztési elképzeléseivel és a jelenlegi nemzetközi tendenciákkal. Ezzel szemben a bérterhek 
növelése, amely a jelenlegi tervek szerint napirenden van, ellentétes a Lisszaboni elvekkel, ami 
pedig az EU igen alapvető gazdaságpolitikai állásfoglalása. 

 
Jövedéki adó és áfa kivetése a gépjárműben behozott üzemanyagra 

A Vám és jövedéki adó főosztály szerint a gépjárművek tankjában behozott üzemanyagok 
árkülönbözetének megfizettetése azért nem kivitelezhető a gyakorlatban, mert a kútárak 
különböznek egymástól. Továbbá a jövedéki adó rendszerben az EU és az EU-n kívüli járművek 
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megkülönböztetése problematikus. 
A LMCs szerint az üzemanyag-turizmus kezelése nem feltétlenül a jövedéki-adó 

rendszerében képzelhető el, alternatívaként újabb adó, díj vezetése is elképzelhető. A bevezetésre 
kerülő energia-adó tervezet jelenleg csak a villamos energiára és a földgázra terjedne ki (annak 
importjára is), azonban a hazai jogszabálynak alapul szolgáló direktíva szellemétől nem lenne 
idegen a gépjárművek tankjában behozott energiahordozóknak az adóztatása. 
 
Energiahatékonysági hozzájárulás 

A szakfőosztály szerint az energiahatékonysági díj bevezetése további áremelést indukál, ez 
pedig nem lehet cél. Szerintünk viszont az intézkedés inflációs hatása középtávon inkább negatív, 
mivel költségoldalról, az energiafogyasztás csökkenése megtakarítást eredményez. 
 


