
Környezetvédelmi adóreform az új tagországokban 
 

Ez volt a címe annak a konferenciának, amelyet a Német Zöld Költségvetés Szövetség 
(FÖS*) rendezett Berlinben idén októberben. A szervezők lehetőséget kívántak adni, hogy az 
Európai Unió új tagországai kicserélhessék tapasztalataikat a környezetvédelmi adóreformmal 
kapcsolatban és összevethessék azokat az EU régebbi tagországainak gyakorlatával. 

 
Anselm Görres, a FÖS elnöke bevezető előadásában egyebek mellett rámutatott: sok 

gyakorlati tapasztalat bizonyítja, hogy a környezetvédelmi adók befolyásolják a környezet 
állapotát. Például az utóbbi években az Európai Unióban összességében folyamatosan nőtt a 
közlekedésből származó szén-dioxid-kibocsátás, viszont abban a két országban, ahol 
folyamatosan emelték az üzemanyagadókat (Nagy-Britanniában és Németországban), a 
kibocsátás csökkent (1. ábra). Kai Schlegelmilch a Német Környezetvédelmi Minisztérium 
képviseletében ezt megerősítette: 1950-től 2000-ig szinte minden évben növekedett az 
üzemanyag-fogyasztás és csökkent a tömegközlekedési utasok száma, azonban ez a folyamat 
2000-től kezdve megfordult, és azóta is tart (lásd a táblázatot)! Az adóreform keretében más 
környezetszennyező tevékenységek és termékek adóját is emelték, ugyanakkor csökkentették 
a társadalombiztosítási járulékot. Ennek hatására összességében több mint 250 ezerrel 
megnőtt a munkahelyek száma – részben a munkaerő árának csökkenése, részben az 
energiahatékonysági beruházások következtében. Az energiafogyasztás 2000 és 2003 között 
2,3 százalékkal csökkent. A reform sok vállalatnál elősegítette az innovációt és hozzájárult az 
energiaköltségek mérsékléséhez. A bevezetéskor széles körű lakossági tájékoztató kampányt 
indítottak, amelynek során közérthető – és sokszor humoros – módon hívták fel az emberek 
figyelmét az adóreform előnyeire (ld. a 2. ábrát!). Az Interneten „ökoadó-számlalót” tettek 
közzé, amelynek segítségével mindenki kiszámíthatta, miként hat a reform a saját 
háztartására. Egyúttal segítik más országokban is hasonló adóreform bevezetését: a cseh és a 
lengyel kormánnyal közös munkabizottságokat hoztak létre ebből a célból. 

 
 

 
1. ábra: A környezetvédelmi adóreform hatása a közlekedés szén-dioxid-kibocsátására 

Nagy-Britanniában és Németországban 
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2. ábra: „Több szex!” A környezetvédelmi adóreformot népszerűsítő plakát. (A kijelentés 

azon a megfigyelésen alapul, hogy 1967-ben New Yorkban a nagy áramszünet után 9 
hónappal hirtelen megugrott a születések száma…)  
 



Az üzemanyag-fogyasztásnak, a tömegközlekedési utasok számának és a közös autóhasználatban részt vevők 
számának alakulása Németországban 1999 és 2004 között (változás az előző évhez képest, százalékban) 

 
Év Üzemanyag-

fogyasztás 
Tömegközlekedési 

utasok száma 
Közös 

autóhasználatban 
részt vevők száma 

2000 -2,8 +0,8 +26 
2001 -1,0 +0,8 +22 
2002 -2,3 +0,5 +  8 
2003 -3,5 +1,5 +15 
2004 -2,3 +0,9 +10 

 
 
Katri Kosonen, az Európai Bizottság Adó- és Vámügyi Főigazgatóságának munkatársa 

egy új tanulmányt ismertetett, amely az energiaadók hatását vizsgálta a versenyképesség és az 
éghajlatváltozás tekintetében**. A tanulmány kimutatta, hogy a jelenleginél jóval magasabb 
energiaadók is csak jelentéktelen mértékben lassítanák a gazdasági növekedést, viszont 
növelnék a foglalkoztatottságot, és több százalékkal csökkentenék az energiafelhasználást (és 
így a szén-dioxid-kibocsátást). 

Martin Bursík kormánytanácsadó, volt cseh környezetvédelmi miniszter elmondta: náluk a 
környezetvédelmi tárca már kidolgozta a környezetvédelmi adóreform tervét, és most folynak 
az egyeztetések a pénzügyminisztériummal. Ettől függetlenül az elmúlt években több 
környezetvédelmi jellegű adót vezettek már be, illetve döntöttek a bevezetésről (így például 
2007-től elektronikusan működő útdíj-rendszer működik majd a tehergépkocsik részére). 
Valdur Lahtvee, a Stockholmi Környezetvédelmi Intézet Tallini Központjának munkatársa 
arról számolt be, hogy 2005-ben az észt kormány programot fogadott el a környezetvédelmi 
adóreform fokozatos megvalósítására, amelynek során 6 százalékkal csökkentik a személyi 
jövedelemadót, az így kieső bevételeket pedig különféle környezetvédelmi adókkal és 
díjakkal ellensúlyozzák. Janis Brizga, a WWF lettországi tagozatától elmondta, hogy bár a lett 
kormánynak nincs külön programja az adóreform megvalósítására, az elkövetkező években az 
energiadók emelkedni fognak. Ewa Świerkula, a varsói Fenntartható Fejlődés Intézet 
közgazdásza bemutatta, hogy Lengyelországban 80 különféle környezetvédelmi jellegű adót 
és díjat alkalmaznak. Nives Nared a szlovén környezetvédelmi minisztérium részéről 
kifejtette, hogy hazájában már bevezették a szén-dioxid-adót, továbbá adóval és díjakkal 
terhelik a vízfelhasználást, szennyvízkibocsátást, hulladéklerakást, kenőolajat, továbbá díjat 
szednek be a gépjármű-tulajdonosoktól, amit a roncsautók feldolgozására fordítanak. Marie 
Briguglio, a máltai környezetvédelmi minisztérium főosztályvezetője szintén az alkalmazott 
ökoadók széles köréről számolt be, amelyek nagy részét 2004-ben vezették be. Külön 
hangsúlyozta a repülőjegyekre kivetett adó jelentőségét, amellyel a robbanásszerűen növekvő 
légi közlekedés káros hatásait kívánják mérsékelni.A résztvevők nagy érdeklődéssel 
hallgatták meg a Levegő Munkacsoport képviselőjének előadását is a magyarországi 
fejleményekről.  

 
 

Lukács András 
 
 
 

* Förderverein Ökologische Steuerreform, honlapja: www.foes.de. A konferencia előadásain vetített képeket a 
http://www.eco-tax.info/3events/NewEU.html címről lehet letölteni. 
** Nikos Kouvaritakis and Leonidas Paroussos, NTUA – Denise Van Regemorter, CES-KULeuven: The 
macroeconomic evaluation of energy tax policies within the EU, with the GEM-E3-Europe model. Letölthető a 
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/economictaxation_final_report.pdf címről. 


