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DR. TURI-KOVÁCS BÉLA,
az Országgyûlés Környezetvédelmi
Bizottságának elnöke (Fidesz):

Ha megengedik, azzal kezdeném a mai tanácskozásunkat,
hogy a Levegõ Munkacsoportnak volt egy – szerintem
nagyszerû – kezdeményezése, amely szerint próbáljunk meg
szembesülni egy másik oldalról a költségvetéssel. Van a
költségvetésnek egy olyan oldala, amely a fiskális részt je-
lenti, van egy olyan, amelyik a tárcaszempontokat jelenti,
és azt gondolom, van egy nagyon határozott zöld, környe-
zetvédõ szempontokat érvényesítõ része. Amikor elõször
beszéltünk Lukács András elnök úrral errõl, a magam ré-
szérõl úgy ítéltem meg, hogy ez egy támogatható, jó kez-
deményezés.

Meg kell mondanom önöknek, kicsit fájlalom, bár
magyarázatokat próbálok találni arra, hogy az a tárca,
amelyik igazán érintett ebben az ügyben, képviselteti ugyan
magát, de jobb lett volna, ha a költségvetés oldaláról kép-
viselik magukat. Hiszen a megjelent kolléga úr biztosan
nagyszerûen el fogja a látni a feladatát, de nagyjából-egé-
szében valamennyien ismerjük, kik azok, akik a költség-
vetést készítették, összeállították. Nem a minisztert hiá-
nyoljuk, félreértés ne essék, és nem is azt kifogásolom, hogy
õ nem jelent meg. Ezt rendjén és helyénvalónak gondo-
lom, viszont azt gondolom, mégiscsak jó lett volna, ha a
költségvetéshez valaki, aki azt összeállította, hozzászól.

DR. KISS RÓBERT,
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium:

A zöld költségvetéssel kapcsolatosan dr. Kórodi Mária
miniszter asszony írt egy levelet, amelyet felolvasok:

„A szakmai nap témájához kapcsolódóan a tárca meg-
kapta a Levegõ Munkacsoport által készített, Az állam-
háztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehe-
tõségei címû munkaanyagát.

A társadalmi szervezetek támogatása elengedhetetlen
az Európai Unióhoz való csatlakozásunkhoz, ezáltal bizto-
sítva van a nonprofit szféra önszervezõdése. A társadalom
széles köre egyre nagyobb mértékben bevonódik a dönté-
sek elõkészítésébe. A civil szervezeteknek, akik a lakosság
érdekeit szolgálják, ezért szükséges egyre nagyobb mérték-
ben részt venni a folyamatos munkában. A kormány négy-
éves programjában kiemelt figyelmet kíván fordítani a
környezet védelmére. Elsõbbséget biztosít az olyan politi-
kának, amely nem veszélyezteti a lakosság egészségét és
természetes környezetét, a természeti értékeket. Elõrelép
az ökoszociális piacgazdaság, a fenntartható fejlõdés meg-
teremtése irányában. Az eddiginél jóval nagyobb mérték-
ben támogatja mindazokat a nem anyag- és energiaigé-

nyes tevékenységeket, amelyek elõsegítik a természeti erõ-
források megõrzését és a nagyobb szennyezõdések elkerü-
lését, valamint a társadalom fejlõdését és az emberek jó-
létét is, az oktatást, a mûvelõdést, a mûvészeteket, az egész-
ségügyet, a tudományos kutatást és az emberek boldogu-
lását segítõ társadalmi érintkezések különbözõ formáit.

Ösztönzi Magyarországon olyan tudásalapú társadalom
létrejöttét, amely a nemzetgazdaság és a környezetvédelem
érdekeit egyaránt szolgálja. Napjaink mindenki számára
egyre nyilvánvalóbbá váló környezeti problémái, a nem
megújuló erõforrások rohamos fogyása, a fajok eltûnése, a
globális felmelegedés, az ivóvízkészletek elszennyezõdése, a
keletkezõ hulladék növekedése és feldolgozatlansága csak
egy tudatos, a problémákat ismerõ és azok megoldásáért
tenni tudó emberekbõl álló társadalomban oldhatók meg.

A környezetvédelmi és vízügyi tárca a jelen kormány-
zati ciklusban egyik legfontosabb – ha nem a legfontosabb
– feladatának tartja, hogy a környezettudatos gondolko-
dást, a környezetkímélõ gazdálkodást a fenntartható fej-
lõdés alapelveinek megfelelõen a környezeti, gazdasági,
társadalmi folyamatokban érvényesítse.

A környezeti nevelésnek és szemléletformálásnak alap-
vetõ szerepe van a környezeti problémák kezelésében. A
szemléletváltozás a fenntarthatóság irányában csak akkor
valósulhat meg, ha a társadalom minden szereplõje képes
lesz átérezni saját felelõsségét, és tisztában van tetteinek a
környezet egészére gyakorolt hatásával.

A környezettudatosság, mint cél, illetve a szemlélet-
formálás, mint eszköz, a 2003–2008 közötti idõszakra szó-
ló nemzeti környezetvédelmi program szerves része. Az
itt megfogalmazott feladatok teljesítése hozzájárul a ki-
tûzött környezeti célállapotok eléréséhez. A környezet-
tudatosság fejlesztését szolgáló tematikus akcióprogram-
ban jelennek meg az iskolarendszerû és iskolarendszeren
kívüli környezeti nevelés, oktatási, képzési, valamint a
társadalom egészét érintõen a környezettudatosságot fej-
lesztõ feladatok. Így többek között a családi és háztartás-
vezetési, fogyasztói szokások, a környezettudatos szabad-
idõs tevékenységek, a társadalmi részvétel erõsítése a
döntéshozatalban, a környezeti információhoz való hoz-
záférés, a tömegkommunikáció fejlesztése a környezet
érdekében, a környezettudatos irányítás és minõsítési
rendszerek elterjesztése.

A környezettudatosság fejlesztését szolgáló tematikus
akcióprogram mellett a nemzeti környezetvédelmi prog-
ram második változata valamennyi feladatcsoportjához
csatlakozik még az adott témakörhöz kapcsolódóan konk-
rét, szakmai tartalmú szemléletformálási, kommunikációs
feladat is, például az energiahatékonyság, környezetbiz-
tonság, hulladékgazdálkodás, környezet-egészségügyi tá-
jékoztatás érdekében.

A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megjelení-
tett feladatok és fõ célkitûzések további részletes kimun-
kálása érdekében a közeljövõ feladata a nemzeti környe-
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zeti nevelési program kidolgozása. Végül, de nem utolsó-
sorban szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy a környe-
zettudatos magatartásformák és a helyes szemlélet kiala-
kítása csak közös, a társadalom minden érdekét érintõ
munkával valósítható meg. Ennek érdekében a miniszté-
rium anyagilag és erkölcsileg is támogatni kívánja a kör-
nyezetvédelmi szemléletformálásért aktívan tevékenyke-
dõ intézmények, társadalmi szervezetek munkáját.

DR. ILLÉS ZOLTÁN,
az Országgyûlés Környezetvédelmi
Bizottságának alelnöke (Fidesz):

Nagyon nagyra értékelem azt a munkát, amelyet a Levegõ
Munkacsoport a zöld költségvetés kialakítása érdekében
évrõl évre megtesz, és nagyon nagyra értékelem azt a mun-
kát, amelyet a zöld szervezetek végeznek, akár csak érin-
tõlegesen is legyen szó a költségvetés bármely részérõl.
Ugyanakkor azt akarom mondani, hogy biztos vagyok ben-
ne, az a költségvetés, amelyet mi zöld költségvetésnek hí-
vunk és ismerjük annak részleteit, az elmúlt tíz évben nem
valósulhatott volna meg és az elkövetkezendõ tíz évben
nem fog megvalósulni. Lehet illúziókat kergetni a zöld
költségvetés tekintetében, bár inkább azt mondanám, hogy
helyes az a hozzáállás, hogy mindent megteszünk, tehát a
hozzáállásom mozgatója nem a pesszimizmus, hanem el-
lenkezõleg, a következetes harcos kiállás. Mindent meg-
teszünk annak érdekében, hogy a meglévõ költségvetések
zöldebbek legyenek.

Ebben a kiindulóhelyzetben én elsõsorban zöld gondo-
latokat akarok mondani a 2003. évi költségvetéshez. A
Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló tör-
vényjavaslat nem zöld költségvetés. Hangsúlyozni szeret-
ném, az elõzõ költségvetések sem voltak zöld költségveté-
sek, és az elkövetkezendõ évek költségvetési sem lesznek
zöld költségvetések. A környezettudatos szemléletmód a
mostani költségvetést nem hatja át, és azt gondolom, mind-
az, amit mi képviselünk – zöld szervezetek, szakértõk, egye-
temi oktatók, tudományos kutatók, környezetpolitikusok
–, abba az irányba hat, hogy a költségvetések környezet-
védelmi szempontból elfogadhatóbbak lehetnek. Az a kí-
sérlet, amelyet a Levegõ Munkacsoport minden évben
megtesz a zöld költségvetés kialakítása tekintetében, rá-
mutat arra, hogy a költségvetés egésze lehetne a környe-
zetvédelem és a természetvédelem szempontjából zöldebb.

Ugyanakkor tudjuk, a költségvetési törvényjavaslat egy
csomagtörvény, és azt gondolom, ez több szempontból
egészségtelen helyzetet eredményez, csorbítja a parlament
törvényalkotó szerepét. Nevezetesen: ha ezt bizonyos ré-
szeit tekintve az ember elutasítja parlamenti képviselõ-
ként vagy egy politikai párt utasítja el, valójában akkor
magát a költségvetést utasítja el. Itt van például a környe-

zetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környe-
zetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi törvény átfogó
módosítása, amely a költségvetési törvény keretében zaj-
lik. Ez egyszerûen felháborító és elfogadhatatlan, hiszen a
termékdíj természetes része a költségvetési pénzügyi poli-
tikának, ezt el kell ismerni, azonban a szakmai irányelvek
lefektetése önálló vitát igényelne.

Az egyes termékdíjak tételes megállapítása semmikép-
pen sem lehet a költségvetési törvény feladata, ez a kör-
nyezetvédelem központi kérdése azáltal is, hogy ezen be-
vételek sok más feladat finanszírozásának forrásául szol-
gálnak. Ezen túl a termékdíjtételeket több évre elõre kell
lefektetni a kiszámíthatóság érdekében. Ezzel a szellem-
mel ellentétes egy egyetlen évre szóló törvénybe foglalni a
2004-es vagy a 2005-ös díjtételeket.

Megdöbbentõ például az is, hogy ebben a mostani költ-
ségvetési törvényben kerül összehangolásra a
termékdíjtörvény a hulladékgazdálkodási törvény egyik
vitapontjában, nevezetesen az égetéssel történõ energeti-
kai hulladékhasznosítás kérdéskörében. Tehát ezt nem a
költségvetési törvényben kellene csinálni, hanem ezeket
a vitákat külön kellene lefolytatni, mint ahogyan folytak
is, de semmifajta közös konszenzus ebben a pillanatban
ebben a témakörben nincsen, de a végleges pontot az i-re
a költségvetési törvény teszi meg, egyoldalúvá téve ezt a
helyzetet.

Ki kell emelnem a környezet-kármentesítési kérdés-
kört is. A probléma nagyságrendje ismert. A költségvetési
törvényben az van benne, hogy nagyobb összeget, több
pénzt kell szánni a kárelhárítási programra, ehhez képest
a költségvetésben mindösszesen az ÁPV Rt. fejezetében
található 4 milliárd forint a költségvetés keretén belül a
környezeti kárelhárításra, sehol máshol egy peták nincsen
benne. Ehhez képest a környezeti károk problémakörét
illetõen mondjuk csak a Peremartoni Vegyipari Vállalat
veszélyeshulladék-lerakójának kárelhárítása mai árakon
2,5 milliárd forint körüli összeg. A probléma nagyságrendje
például Berhida térségében: három éven belül tizennégy-
ezer ember ivóvíz nélkül marad, a nyolc ivóvízkivételi kút
közül kettõt már be kellett zárni, a szennyezés elérte a
kutakat. Ezt a Bakonyvíz Rt. adatai pontosan tükrözik,
ismertek, szakmailag megalapozottak, ehhez képes az ÁPV
Rt. költségvetésében 4 milliárd forint van csupán a kárel-
hárításra.

Az minisztériumi átszervezésrõl még egy utolsó gondo-
latot mondanék. Elõbb kellett volna megtenni, bármilyen
nemû is az az átszervezés, és az átszervezések folyománya-
képpen kellett volna elkészíteni a tárca költségvetését, és
ilyenformán annak kellett volna belekerülnie a költség-
vetési törvénybe.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium költség-
vetése az elkövetkezendõ évre megnõ, ami örömteli tény,
de a növekedés abból származik, hogy két részterületet, a
vízügyet és a környezetvédelmet összekapcsolják. Ha még
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megnézzük a rendelkezésre álló pénzeket külön-külön, te-
hát az elõzõ költségvetési törvényben rendelkezésre álló
külön pénzeket, azt látjuk, hogy a két részterület pénzeit
összeadva most kevesebb a költségvetésben a környezet-
és természetvédelemre, a vízügyre szánt pénz, mint az elõ-
zõ kormányzati idõszakban volt, pedig sajnálatos módon
és elfogadhatatlan módon akkor is csökkent az ezen terü-
letekre szánt pénz.

A KAC helyzetének tisztázására semmi remény nin-
csen. A termékdíjbevételek fokozatos elmaradásával az
alap képtelenné válik ezen fejlesztési célok ellátására. En-
nek jelei ez évben már fokozottan jelentkeztek, hiszen e
körben a kormányváltás óta a mai napig nem született
támogatási döntés. Tekintettel arra, hogy a KAC-támo-
gatási ígérvény megelõzi a BM céltámogatását, ez a többi
forrás elnyerését is veszélyezteti, a közmûproblémák meg-
oldásának leállásához is vezethet.

Jellemzésképpen még egy adat: az összevonás követ-
keztében a természetvédelem országos hálózata csupán
3,39 milliárd forintot kap jövõre, a környezetvédelem 5,3
milliárdot, a vízügy 10,58 milliárdot, tehát aránytalansá-
gok vannak a mostani költségvetésben a feladatok és a
hozzárendelt pénzek tekintetében.

Végezetül egy gondolat, amit szeretnék kiragadni a
Levegõ Munkacsoport általam kiválónak tartott anya-
gából, nevezetesen a környezetterhelési díjak ügyét.
Magam hosszú idõn keresztül folyamatosan támogattam,
szorgalmaztam a környezetterhelési díjak bevezetését. A
Pénzügyminisztérium részérõl folyamatos elutasítás tör-
tént, többek között arra hivatkoztak, ha valamit kiró-
nak, az adó, tehát olyan, hogy környezetterhelési díj, nin-
csen, csak adó. Márpedig, ha adót kirónak, akkor azt be
is kell szedni. Márpedig, ha beszedik, növekszik a költ-
ségvetés bevételi oldala, és az újraelosztási mutató rom-
lik, amit nem tud elfogadni a pénzügyi kormányzat. Csak
abban az esetben, ha átfogó adóreform, és a tõke terhei-
nek átfogó reformja következik be.

Csak úgy tudta volna elfogadni a mindenkori pénzügyi
kormányzat – a négy évvel ezelõtti és a korábbi is – a kör-
nyezetterhelési díj bevezetését, ha csökken másfajta sze-
mélyi jövedelemadó, és a tõke terheibõl származó bevéte-
lek csökkennek. Ezzel ellentétben viszont nem támogatta
a környezetterhelési díj bevezetését. Semmi esélyt nem
látok arra a jelen pillanatban, hogy a környezetterhelési
díj bevezetésre kerülne, és lassan azt is érzékelem, hogy az
Európai Unióhoz való csatlakozás talán túlhaladottá teszi
ezt a kérdéskört. Viszont jelzem, hogy az Európai Unión
belül az ökoadók rendszere mûködik. Szívesen átnevezem
a környezetterhelési díj helyett ökoadónak azt az új rend-
szert, amit támogatni kellene, viszont azt is látom, hogy a
Pénzügyminisztériumban azok a személyi feltételek és fel-
és alárendeltségi viszonyok uralkodnak továbbra is, ame-
lyek uralkodtak az elmúlt tíz évben. Legfeljebb nyugdíjba
vonulással történnek majd olyan személyi változások,

amelyek egy teljesen új költségvetési törvénytervezetet
országos szinten tesznek lehetõvé, ezen belül pedig a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos megfontolások erõteljesebb
megjelenését eredményezik.

DEVÁNSZKINÉ DR. MOLNÁR KATALIN,
országgyûlési képviselõ (MSZP):

Természetesen azt várja mindenki tõlem, hogy a kormány-
oldal nevében egyértelmûen kiálljak a 2003. évi költségve-
tés tervezete mellett. Természetesen ennek a várakozásnak
alapvetõen meg fogok felelni, de engedtessék meg nekem,
hogy azért néhány olyan dologra hívjam fel a figyelmet,
amelyben esetlegesen összefogással még tudunk lépni.

Nem titok, hogy a fõváros szennyvize a mai napig is
nagymértékben szennyezetten folyik a Dunába. Tehetünk
mi olyat, hogy ostorozzuk a lakosságunkat, esetleg díjak-
kal, bírságokkal vagy adókkal terheljük õket akkor, ami-
kor nem teszünk meg mindent annak érekében, hogy a
környezetszennyezés alapjait megszüntessük? Nem vagyok
egy zöldnek kikiáltott ember, viszont tudomásul veszem
azt – és eddig is tudomásul vettem –, hogy evidencia ma-
napság, hogy minden döntésnek vizsgálni kell a környeze-
ti hatásait. Úgy érzékelem, hogy akár kormány-, akár el-
lenzéki oldalon, akár az elõzõ kormány, akár a mostani
kormány idõszakában, azt kell tapasztalnunk, hogy sajnos
ugyan mindenki evidenciának tartja, de a gyakorlati dön-
tések meghozatalánál már elfeledkeznek bizonyos környe-
zeti hatások vizsgálatáról. Ez lehet önkormányzat, lehet
kormány, lehet frakció, sajnálatos módon csak deklarál-
juk azt, hogy a környezetet óvjuk-védjük, és a döntéseink
nagy-nagy többségében ezek nem jelennek meg.

Elkészült a hulladékgazdálkodási terv. Magam ugyan
azt mondtam, hogy ez rengeteg hibával készült el, nagyon
sokat kell majd még rajta dolgozni, hogy az országgyûlési
határozat függeléke és melléklete helytálló és helyes le-
gyen, de hogy egyáltalán végre teljesíti Magyarország az
Európai Unióhoz való csatlakozás alapkövetelményét,
hogy elkészüljön a hulladékgazdálkodási terv, ezt öröm-
mel üdvözlöm.

No, de! Ehhez akkor viszont meg kellene néznünk azt,
hogy a 2003. évi költségvetés ad-e kellõ pénzügyi fedeze-
tet. Be kell vallani, hogy a 2003. évi költségvetés nem ad
erre fedezetet, sem az önkormányzatoknak, sem a minisz-
tériumnak, sem azoknak a szerveknek, szervezeteknek,
amelyeknek ezeket a feladatokat végre kell hajtaniuk.

Általában a hulladékgazdálkodásra sokkal több pénz
kell. Úgy prognosztizálom, hogy körülbelül 2005-2006-ra
éri el a Magyar Köztársaság azt, hogy a költségvetésében
nagyjából a helyén szerepeljen ez a terv. Úgy tudom, erre
a Pénzügyminisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium között vannak egyeztetések.
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Érdekes volt, amikor Illés Zoltán alelnök úr felvetette
Peremartont. Én gyerekként ott nevelkedtem. Akkor még
alacsony volt a kénsav alapú mûtrágyagyártáshoz használt
kémény magassága, és reggelente vastagon állt a pirit az
ablakon. Mi ezt minden nap eltakarítottuk, de másnap
ismét ott állt a pirit az ablakpárkányon. Emlékszem, az
akkor még nagyon drága nylonharisnyákon apró lukak
jelentek meg a savhatás eredményeképpen. Nekem akkor
még nem volt nylonharisnyám, mert gyerek voltam, de
tudtam, hogy ezek az apró, pici lukak, amelyek nem fut-
nak le, csak lukak, ennek a szörnyû környezetszennyezés-
nek a következményei. Nagyon nehezen tudtunk növényt
termelni, rengeteg lemosópermetezésre volt szükség ah-
hoz, hogy a ’60-as, ’70-es években egyáltalán valamilyen
növény megmaradjon Peremartonban. Senki nem foglal-
kozott ezzel a kérdéssel. Mi ott éltünk, és ha egyszer meg-
halok, meg fogják állapítani, hogy az a bizonyos szennye-
zés, amit akkor elszenvedtem a többiekkel együtt, milyen
káros hatásokat okozott a szervezetemben.

Mi nem várhatunk arra, hogy a mai népesség kihaljon.
Mi nem várhatunk arra, hogy majd egy új generáció egé-
szen más szemlélettel fog hozzáállni a környezethez. Most
kell elindulnunk, és ezért támogatom azt a költségvetést,
amely a mostani nevelést, a mostani információt, a mos-
tani szemléletformálást szolgálja.

PARRAGH DÉNES,
országgyûlési képviselõ (Fidesz):

Tudjuk azt, hogy még nagyon sokéves harc áll elõttünk,
még az unokáinknak is lesz mit tenniük, hiszen látjuk, az
élet minden területén, így a költségvetésben is, a kör-
nyezetvédelem folyamatosan és rendszeresen háttérbe
szorul.

Általában csökkenõ támogatásokat látunk a költség-
vetés környezetvédelmet érintõ részeiben. Csökkenõ tá-
mogatásokat látunk a környezetvédelem területi szervei-
nél, csökkenõ támogatásokat látunk a szennyvíz- és ivó-
vízfronton, így például a kiemelt városok szennyvízkeze-
lésében, a vízbázisvédelemben, és csökkenõ összeget lá-
tunk a KAC-nál is.

Engedtessék meg nekem, hogy bár szó volt róla, de a
hulladékgazdálkodás területérõl néhány gondolatot mond-
jak el, elsõsorban kezdeném az önkormányzatokkal. A
költségvetés nagy problémája, hogy bár a hulladékgazdál-
kodásról szóló törvény kötelezõen rendeli el a köztisztasá-
gi szolgáltatást, de a normatív támogatás az ígéretek elle-
nére a jövõ évi költségvetésbe nem került be. Bekerült
ugyan a szociális támogatás normatív támogatásának az
emelése, azonban tudjuk, szakmailag ez nem pótolhatja a
köztisztasági normatív támogatás emelését, és azt hiszem,
aki kicsit is ismeri az önkormányzatok mûködését, az tud-

ja, hogy ezek a megemelt pénzek nem oda és nem arra a
célra fognak fordítódni.

Gond van a hulladékhasznosítással is. A költségvetés-
ben nem látunk semmilyen garanciát arra, hogy a szintén
oly sokat emlegetett alapelvek, mint a hulladék mennyi-
ségének a csökkentése, a hasznosítása valamilyen módon
haladni fog, és ezt a költségvetés támogatná. A hulladék-
gazdálkodásról szóló törvény elõírja, hogy 2005. július 1-
jéig 50 százalékban hasznosítani kell a csomagolóanyag-
hulladékokat. A hivatalos adatok szerint 2002-ben 790
ezer tonna csomagolóanyag-hulladék keletkezett, és szin-
tén a hivatalos adatok szerint majdnem 38 százaléka ke-
rült hasznosításra. Ha megnézzük, hogy a 38 százalék ho-
gyan áll össze, azt kell látnunk, hogy ennek nagy része a
termelõktõl begyûjtött csomagolóanyag-hulladék, és a
háztartásokból visszagyûjtött hulladék mennyisége csupán
1,3 százalék.

Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy az 50
százalékot elérjük, alapvetõen meg kell emelnünk a ház-
tartásokból visszagyûjtendõ hulladékok mennyiségét, de
jelenti azt is, hogy az ipari termelõknél visszagyûjthetõ
mennyiségben már kicsi a tartalék, ugyanakkor nagyon
jelentõs mennyiséget kellene a háztartásokból visszagyûj-
teni. Aki foglalkozik ezzel a területtel, tudja azt, hogy ez
sokszorosan többe kerül, mint az ipari termelõknél törté-
nõ visszagyûjtés, és ennek a költségvetési forrását meg
kellett volna teremteni. Sajnos, ez nem történt meg, bár
ez év májusában a 2138. számú kormányhatározat köte-
lezte a környezetvédelmi minisztert, hogy a csomagoló-
eszközökrõl és a betétdíjról szóló rendeleteket vizsgálja
felül. Ez mind a mai napig nem történt meg. A most mû-
ködõ termékdíjrendszer sem ad garanciát arra, hogy a hasz-
nosítás javulni fog. Sajnos, van egy olyan tendencia, hogy
információink szerint a készülõ jogszabályok is lehetõsé-
get adnak arra, hogy éppen a jobban jövedelmezõ és nagy
mennyiségben jelentkezõ termelési hulladékok visszagyûj-
tése megtörténjen, de teljesen magára hagyja az önkor-
mányzatokat, illetve az önkormányzati szolgáltató cége-
ket pont abban a szektorban, ahol az 1 százaléknak 20-25
százalékra kellene emelkednie.

Ennek valamilyen jogszabályi és költségvetési támoga-
tását kellett volna már a 2003. évi költségvetésben is biz-
tosítani ahhoz, hogy a törvényben – és természetesen az
uniós csatlakozás során – elõírt és elvárt kötelezettségek-
nek eleget tudjunk tenni. Sajnos, ebben az új költségve-
tésben semmilyen elõrelépést nem látunk.

Még egy területrõl hadd beszéljek, amely talán kevés-
bé került kiemelésre, bár Illés Zoltán említette: a termé-
szetvédelemrõl. A költségvetés szöveges összefoglalója
megemlíti, hogy 50 fõvel növekszik a természetvédelmi
õrök létszáma. Ez pozitív dolog, azonban nem derül ki a
költségvetésbõl az, hogy a természetvédelmi õrök, az õr-
zés technikai feltételei – amelyek, eddig is tudtuk, nagyon
rosszak voltak – javulnak-e, biztosít-e erre a költségvetés



Zöld költségvetés a társadalomért 7

támogatást? Sajnos a természetvédelmi beruházásoknál és
a védettségi szint helyreállításánál szereplõ összegek szin-
tén a múlt évihez képest csökkenõ értéken szerepelnek.
Tehát a természetvédelem területén sem sikerül a jövõ
évi költségvetésben javulást elérni.

LUKÁCS ANDRÁS,
a Levegõ Munkacsoport elnöke:

Tudjuk, hogy az árnak két fõ összetevõje van: egyrészt a
termék termelési költségei, másrészt a nyereség. Viszont
van egy nagyon fontos tényezõ, amit az ár nem tartalmaz
– legalább is többnyire nem tartalmazza –, ez pedig az,
amikor egy termék elõállítása, használata, ártalmatlanítá-
sa során, vagy egy szolgáltatás elvégzése következtében
különbözõ környezeti és egészségi károk keletkeznek. Eze-
ket többnyire nem a felhasználó fizeti meg – legalább is
nem közvetlenül – hanem az egész társadalom, illetve a
jövõ nemzedékek. Ezt hívják külsõ költségeknek.

Egy termék vagy szolgáltatás árának legfonto-
sabb összetevõi:
• a termék termelési költségei, beleértve a külön-
bözõ adókat,
• a piacon a kereslet alapján a konkurensekkel
folytatott versenyben elérhetõ nyereség.

Mit nem tartalmaz az ár?
A termék elõállítása, használata és ártalmatlanítá-
sa során, illetve a szolgáltatás lebonyolítása miatt
bekövetkezõ környezet- és egészségkárosítás költ-
ségeit.
Ezeket a terheket részben az egész társadalom, il-
letve az érintett közösség, részben pedig a jövõ nem-
zedékek viselik. (Ezek az ún. külsõ költségek.)

Kérdés, mekkorák ezek a külsõ költségek, kicsik-e vagy
nagyok, mert ettõl függ, hogy mit kell tennünk. Sok kuta-
tás készült e témában, a Levegõ Munkacsoport irodájá-
ban több polcnyi van ezekbõl az anyagokból, az Európai
Unió is igen komoly összegeket fordít a téma kutatására.
Néhány eredményt mutatnék be.

A közlekedés külsõ költségeire vonatkozóan az Euró-
pai Közlekedési Miniszterek Tanácsának egyik tanulmá-
nya kimutatta, hogy mennyivel kellene jármû-kilométe-
renként emelni a közlekedés árait, ha ezeket a külsõ költ-
ségeket szeretnénk beépíteni. Ez például benzinárban ki-
fejezve azt jelenti, hogy amennyiben a benzin árába építe-
nénk be ezeket a költségeket, akkor a benzin árát meg
kellene kétszerezni vagy háromszorozni. És ráadásul itt még
nincs is felsorolva az összes ilyen külsõ költség.

 Hasonló hazai számítást láthatunk a közlekedési tár-
ca részérõl a következõ táblázatban, amely szintén azt mu-
tatja, hogy a károk esetenként – különösen a közúti köz-
lekedés esetében – körülbelül háromszor, négyszer akko-
rák, mint amennyi a gépjármû-közlekedésbõl származó
adóbevétel (ld. az 1. táblázatot).

Az energiahasználat költségeire is több kutatás készült,
nemrég mutatták be az Európai Parlamentben ennek a
kutatásnak az eredményeit. Évente több mint 80 milliárd
euróra becsülik az energia felhasználásának, elõállításá-
nak külsõ költségeit az Európai Unióban. A 2. táblázatban
a villamos energia külsõ költségeit mutatjuk be. Látjuk,
hogy ez a bruttó hazai termék 1–3 százalékát teszi ki az
egyes országokban.

A termõföld kérdését vizsgálva, azt tapasztaljuk, hogy
rendkívül gyorsan tûnik el a termõföld, a növényzet. En-
nek az egyik fõ oka az, hogy a termõföld és a növényzet
ára nem tükrözi annak valódi értékét. Elvben a tényleges
árak érvényesülését szolgálná a földvédelmi járulék, amely
azonban annyira alacsony, hogy gyakorlatilag nem gátolja
meg a föld, a termõföld, a növényzet elpazarlását. A föld-
védelmi járulék nem tartalmazza a termõföld elvesztésé-
nek valódi költségeit. Vagy említhetnénk a fák értékét:
amikor kivágnak egy fát, akkor azt általában tûzifa érté-
ken tartják számon. Pedig a fák igen sok szolgáltatást nyúj-
tanak, amit pénzben is ki lehet fejezni. Ezt tulajdonkép-
pen már hivatalosan is elismerték, nemrég jelent meg egy
minisztériumi irányelv, amely szerint egy átlagos közpark-

1. ábra: Az ECMT javaslata a használóra kivetendõ
többletdíjakra városban és vidéken

Forrás: ECMT
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ban a fák értéke egy hektáron meghaladhatja a 90 millió
forintot is.

Tulajdonképpen a termékek vásárlói, a szolgáltatások
igénybe vevõi ezeket a hatalmas külsõ költségeket nem fi-
zetik meg. Kérdés, milyen következményei vannak annak,
hogy az árak nem tükrözik a valódi költségeket? Ennek nem-
csak környezetvédelmi következményei vannak, hanem igen
súlyos hatásai vannak a gazdaságra és a társadalomra egya-
ránt. A legfontosabb következmény, hogy mivel nincs meg-
felelõ információ arról, mi mennyibe kerül, minden szinten
hibás döntések születnek, a háziasszonytól kezdve az ön-
kormányzatokon keresztül egészen a legfelsõbb szintig, a kor-
mányzatig és az Országgyûlésig. Természetesen a végsõ kö-
vetkezménye ennek, hogy gyorsuló ütemben szennyezõdik
a környezet, hiszen azokat büntetjük, akik óvják a környe-
zetet, és azokat jutalmazzuk pénzügyileg, akik környezet-
szennyezõ módon élnek.

Minden szinten hibás döntések születnek:
• A háziasszony a környezetre ártalmasabb mosó-
szert vásárolja a környezetkímélõbb helyett, a vegy-
szerrel termesztett zöldséget veszi meg a vegyszer-
mentes helyett…
• A vállalatok pazarolnak az energiával, a nyers-
anyagokkal, és kénytelenek a munkaerõn spórolni…
• Az önkormányzatok felélik a zöldterületüket, ha-
talmas közúti beruházásokra fordítják pénzüket, ösz-
tönzik a hatalmas bevásárlóközpontok építését…
• Az állam hatalmas pénzügyi kedvezményeket
nyújt egyébként gazdaságtalan és hosszú távon fenn-
tarthatatlan tevékenységekre.

Növekszenek a társadalmi feszültségek is, egyrészt,
mert a szegényebb rétegeknek sokkal kevesebb lehetõ-
ségük van kikerülni a környezeti ártalmakat, mint a jobb

Közlekedési eredetû
károk

Költség a GDP %-ában
Költség folyó áron 2000-ben (milliárd Ft)

Összesen Közút Vasút

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Balesetek 1,5 2,0 196 262 174 232 22 30

Levegõszennyezés:

    helyi 1,0 1,3 131 170 125 162 6 8

    egyéb (külterületi) 0,3 0,5 39 65 34 57 5 8

Zaj, rezgés 0,8 1,0 105 131 85 106 20 25

Idõveszteség 2,0 3,0 262 392 226 339 36 54

Összesen 5,6 7,8 732 1020 643 895 89 125

1. táblázat: A közlekedés környezeti kárai a GDP alapján számolva 2000-ben (milliárd Ft)

Forrás: KHVM és Magyar Statisztikai Évkönyv, 2001

2. táblázat: A villamos energia externális költségei Nyugat-Európában

Forrás: Externalities of Energy, European Commission, 1999
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módú embereknek, másrészt azért is, mert ez a hatal-
mas rejtett támogatás sokkal inkább a gazdagok felé
áramlik, semmint a szegények felé. A jobb módúaknak
van lehetõségük bizonyos mértékig védekezni a környe-
zeti ártalmak ellen, a szegényeknek kevésbé. Egy konk-
rét példát mondanék: az OECD felvetette a kérdést,
hogy miért esik a villamos energia, a földgáz és a szén
12 százalékos áfa-mérték alá, amikor a többi energia és
szinte minden ipari termék 25 százalék alá tartozik. A
magyar kormánytól azt a választ kapták, hogy szociális
okok miatt van ez így. Az OECD ezt az érvet megvizs-
gálta, és arra az eredményre jutottak hogy a magyar la-
kosság leggazdagabb 10 százaléka háromszor annyi tá-
mogatást kap az alacsony áfán keresztül, mint a legsze-
gényebb 10 százaléka. Ebbõl az OECD azt a következ-
tetést vonta le, hogy talán nem ez a legcélszerûbb mód-
ja a szociális támogatásnak (ld. a 2. ábrát.).

Ennek a helyzetnek az is a hátrányos hatása, hogy mi-
vel nem a környezetszennyezést terhelik az adók, ezért az
állam kénytelen a másik oldalra, az élõmunkára kivetni
magas adókat és járulékokat, ami éppen azt gátolja, amit
leginkább ösztönöznie kellene, a foglalkoztatottságot, az
emberi munkát, hiszen abból bõségesen áll rendelkezés-
re. Tudjuk, hogy az elmúlt években mennyire csökkent a
foglalkoztatottság. Mindez azt is eredményezi, hogy rom-
lik a hazai gazdaság versenyképessége, ugyanis a környe-

zetszennyezõ import – és általában az import – elõnyben
részesül a hazai munkaerõvel szemben.

Mivel az adójellegû terhek túlnyomó részben a mun-
kabért terhelik, és ráadásul a környezetszennyezés-
nek nyújtott állami támogatások is csak ezen terhek
növelése árán történhetnek és történnek is, kevés-
bé kifizetõdõ az embereket foglalkoztatni.

Egyébként ugyanaz a véleményük a vállalatvezetõknek
is. A Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetemen készült
egy felmérés: amikor megkérdezték a vállalatvezetõket,
hogy leginkább milyen adók rontják leginkább az export-
képességüket, akkor az elsõ helyen a munkabéreket terhe-
lõ adókat említették, tehát a tb-járulékot és a személyi jö-
vedelemadót, legkevésbé pedig a fogyasztási – illetve most
már jövedékiadót. Mindebbõl az is következik, hogy a kel-
leténél lassabb a gazdaság korszerûsödése. Mindenütt azt
halljuk, hogy most már a tudásalapú társadalom követke-
zik, ezért minden erõnkkel ezt a folyamatot kell támogatni,
azonban jelenleg az adó- és árrendszer éppen a nagy nyers-
anyag- és energiaigényû, súlyosan környezetszennyezõ te-
vékenységeket részesíti elõnyben, nem pedig a tudásalapú
társadalmat. (Például kifizetõdõbb az energiahordozók im-
portja, viszont kevésbé kifizetõdõ a hazai szolgáltatási szek-
tor igénybe vétele.)

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

Forrás: OECD Economic Surveys Hungary, 2000 (a KSH adatai alapján)
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4. ábra: A munkabért közvetlenül terhelõ befizetések,
a jövedéki és fogyasztási adóbevételek, valamint az infláció

alakulása (1988=100)

Forrás: Az állami költségvetés zárszámadásai és törvényjavaslatai

• Ma már nem a nagy energia- és nyersanyagigé-
nyû tevékenységek jelentik a gazdasági fejlõdés mo-
torját, hanem az emberi tudás. A hibás árrendszer
viszont az elõbbit értékeli fel, míg az utóbbit leérté-
keli.
• Egyebek mellett ennek következtében az okta-
tás, a kultúra, a tudomány sem kapja meg az õket
megilletõ helyet a társadalomban.

Sajnos, az elmúlt 14 év gyakorlata is folyamatosan ron-
tott a helyzeten. A 4. ábrán az infláció, a személyi jöve-
delemadóból és a társadalombiztosítási járulékokból szár-
mazó állami bevételek, az egy fõre jutó bérteher, és a jö-
vedéki adóból származó bevételek alakulását mutatjuk be.
A rendszerváltás óta közel másfél millió munkahely szûnt
meg, tehát egyre kevesebb aktív dolgozóra jutott összes-
ségében ugyanazon bérteher, ugyanakkor a súlyosan kör-
nyezetszennyezõ és egészségkárosító tevékenységekre ki-
vetett jövedéki és fogyasztási adóból származó állami be-
vétel messze elmaradt a az inflációtól. Ilyen módon fo-
lyamatosan kedvezményben részesítettük a környezeti-
leg káros tevékenységeket (ld. a 4. ábrát). Egy konkrét
példa: a közhiedelemmel ellentétben a benzin ára – reálér-
téken számolva – évrõl évre csökken, ami óriási kedvez-
ményt jelent a motorizációnak, ennek a környezetszennye-
zõ tevékenységnek (ld. az 5. ábrát).

További súlyos gond, hogy sok esetben a környezetre és
az egészségre ártalmas termékek vagy tevékenységek köz-
vetlen állami vagy önkormányzati támogatásban is része-
sülnek, vagyis az árukat tisztességtelen, piacidegen módon
csökkentik és így mesterségesen még inkább megnövelik az
irántuk való keresletet! Erre konkrét példa az autógyárak
részére adott hatalmas vám- és adókedvezmények, a

3. ábra: Az adók hatása az exportképességre

Forrás: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

villamosenergia-iparnak nyújtott évi több tíz milliárd forint
közvetlen költségvetési támogatás, vagy az autópályák és
repülõterek építésének és fenntartásának közpénzekbõl tör-
ténõ finanszírozása. Ilyen káros támogatás az is, hogy pél-
dául tavaly több mint 90 milliárd forint adót engedtek el a
külföldi kamionosoknak.
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Mit javasolunk kiútként? A zöld államháztartási refor-
mot, beleértve a környezetszennyezõ tevékenységek adó-
inak, díjainak emelését, és ennek megfelelõen a környe-
zetkímélõ tevékenységnek – ide soroljuk az alkotó emberi
munkát – adóinak a csökkentését.

Zöld Államháztartási Reform:
• A környezetet és az egészséget súlyosan károsí-
tó tevékenységek közvetlen és közvetett pénzügyi
támogatását mielõbb fel kell számolni.
• A többletbevétel, illetve kiadáscsökkenés révén
keletkezõ forrásokat a fenntartható fejlõdést szol-
gáló tevékenységek támogatására kell fordítani.

PÁLVÖLGYI TAMÁS,
ENV-IN-CENT Környezetvédelmi
Tanácsadó Iroda:

Két hónappal ezelõtt fejezõdött be Johannesburgban egy
hatalmas lélegzetû és talán nem akkora hatású esemény a
fenntartható fejlõdés témakörében. Az ENSZ-tagállamok
a legmagasabb szinten képviseltették magukat, és határo-
zott elkötelezést tettek a fenntartható fejlõdés elõremoz-
dítása mellett. Többek között a Magyar Országgyûlés el-
nök asszonyának képviseletében igen fontos elkötelezést
tett Magyarország is a fenntartható fejlõdés felé történõ
átmenet érdekében.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Tulajdonképpen mit is
üzent Johannesburg, amit a költségvetés tervezése során
szükséges alkalmazni? Az egyik legfontosabb üzenet – da-
cára annak, ami a médián keresztül átjött, nem biztos,
hogy az volt, ami ott valójában történt –, amelyre Kóródi
Mária miniszter asszony üzenetében is hallhattunk uta-
lást, hogy be kell engedni a tervezésbe a fenntartható
fejlõdés hosszú távú szempontjait. Másképp megfogal-
mazva: a fenntartható fejlõdés felé történõ elmozdulás
mértéke, hogy hol tartunk, a környezet állapotának rom-
lása felé vezetõ út felénél tartunk-e, vagy pedig az állam-
polgárok életminõségét, a gazdaság versenyképességét
javító, a környezetkímélõ és a társadalmi érdekeknek
megfelelõ pályán vagyunk-e. Ennek az egyik mértéke le-
het az, hogy a mindenkori költségvetés mennyire veszi
figyelembe a környezetvédelem szempontjait. Ebben az
értelemben a zöld költségvetés – tehát mindaz, amirõl
ma beszélünk – tulajdonképpen egy étlap, egy gyûjtemény
ahhoz, hogyan, mit lehet átemelni belõle a mindenkori
költségvetésbe. Abból a célból – és ez a szó többször el-
hangzott ma, és szerintem sokszor el fog majd hangozni
–, hogy egy ökoszociális társadalom és gazdaság felé moz-
duljunk el.

A zöld költségvetés másik funkciója ebben az értelem-
ben az lehet, hogy tulajdonképpen egyfajta vészcsengõ-
ként mûködik. Felhívja a döntéshozók figyelmét olyan
kötelezõen begyûrûzõ, begyûrûzõdõ fejleményekre, mint
például az Európai Unió ökoszociális adóreformja. Itt kü-
lön szeretném felhívni a figyelmet a Monti-féle irányelv-
re, amely nyilvánvalóan elõbb vagy utóbb – személyes vé-
leményem szerint elõbb – révbe fog érni. Csak annyit zá-
rójelben errõl az irányelvrõl és errõl a megközelítésrõl, hogy
az Európai Unió szeretne a tagállamaira kiterjeszteni egy
új szemléletû energiaadózási rendszert. Ennek az adórend-
szernek a szemlélete sok szempontból környezetvédelmi,
ökologikus gondolkodáson alapszik. Az ökológiai szempon-
tú energetikai adórendszer elsõdleges célkitûzése éppen
környezetvédelmi indíttatású, többek között a széndioxid-
kibocsátás mérséklésére irányuló követelmény. Erre azért
is hívnám fel a figyelmet, mert ez is egy értéke, érdeme
lehet a zöld költségvetésnek. Nevezetesen olyan várható
fejleményeket jelez elõre a döntéshozók számára, amit ta-
lán hasznos lehet idejekorán beépíteni a döntésekbe.

Végezetül harmadsorban szeretném kiemelni, és talán
javaslatként is bátorkodnék megfogalmazni egy felvetést,
amely Dévánszkiné dr. Molnár Katalin képviselõ asszony
hozzászólása kapcsán jutott eszembe. Azt mondta, és erre
szeretném nagyon hangsúlyosan felhívni a figyelmet: va-
lamennyi jelentõs, nagysúlyú, a környezetvédelmet érintõ
döntés során vizsgálni kell a környezeti hatásokat. Hát,
itt van az adott évi költségvetés. Vizsgáljuk ennek a kör-
nyezetre gyakorolt hatását? Hogy egy fokkal még tovább
menjek, a környezetvédelmi törvény 43. és 44. paragrafu-
sa tartalmaz egy vizsgálati elemzésnek nevezett, ma még

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

1991=1000

Forrás: KSH, adótörvények
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igazándiból nem alkalmazott és kidolgozatlan követel-
ményt. Ez a követelmény a társadalom és a gazdaság fejlõ-
dését lényegesen meghatározó döntések környezeti szem-
pontú vizsgálatát írja elõ. A tárgyévi költségvetés mi más,
ha nem a társadalom és a gazdaság mûködését, lehetõsé-
gét lényegében befolyásoló döntés. Ilyeténképpen javasol-
nám megfontolni azt, hogy a mindenkori költségvetési
törvényjavaslatra készüljön vizsgálati elemzés.

UNGVÁRI GÁBOR,
Magyar Környezetgazdaságtani
Központ:

A Levegõ Munkacsoport anyaga nagyon fontos abból a
szempontból, hogy mindenekelõtt képviseli azt az állás-
pontot, hogy a környezet nem egy ágazat, hanem egy fel-
tételrendszer, amelyet az egész állam területén érvényesí-
teni kellene. Ez a zöld költségvetés bizonyos szempontból
egy heroikus vállalkozás, mert olyan, mintha egy széna-
boglyát akarna valaki megfordítani a talpáról a fejére.
Addig, amíg az egyes tervezési folyamatokba nem épül-
nek bele azok az elvek, amelyekrõl ma már szó volt, addig
ez csak tûzoltás lesz. Tehát addig, amíg a tervezésbe ez be
nem épül, csak utóvédharcokat lehet folytatni.

Most a KvVM házatáján szeretnék sepregetni, konkrét
példával, ahol nem is a forrás nagyságáról, hanem a terve-
zésrõl van szó. Az új minisztériumba került be a vízüggyel
együtt a Tisza árvízi koncepciója. Saját tapasztalataim alap-
ján, amelyet a Tisza-völgy egy súlyosan depressziós térségé-
ben végzett tájrehabilitációs program környezetgazdálko-
dási megalapozásának során szereztem, fel szeretném hívni
az integrált, a társadalmi részvételre alapozó tervezés fon-
tosságára a figyelmet. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése
a jelenlegi formájában, nem része egy integrált tájgazdálko-
dási tervnek, amit a Tisza-völgy egészére kellene megvaló-
sítani. Ez csupán önálló ágazati fejlesztési terv, és mint ilyen,
nincs összhangban sem a környezetvédelem, sem a mezõ-
gazdaság területhasználati rendszerével, ami különösen az
Európai Unióba való csatlakozás után lesz nagy jelentõsé-
gû. Különösen ki kell emelni a mezõgazdaság környezetvé-
delmi szerepét, amely az EU-csatlakozás után kiemelkedõ
fontosságú lesz. Zárójeles megjegyzés:  az idei költségvetés-
ben az erre szánt források már meg vannak kurtítva, ami
szerintem nagyon nagy baj, mert pont az alkalmazkodásunk
lehetõségét számoljuk fel.

Mirõl is van szó? A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése
olyan területhasználati rendszert szolgál ki a Tisza-völgyé-
ben, amely elavult, az élet túllépett rajta, túlléptek rajta a
társadalom igényei is. Emiatt jelen koncepció szerinti
megvalósításának eredményeképpen igen jelentõs ökoló-
giai szolgáltatáscsomagoktól esünk majd el társadalmi szin-
ten. Ez éves szinten több milliárd forintot fog jelenteni.

Ha viszont az integrált tervezés megvalósul, akkor az tár-
sadalmi hasznot és elkerülhetõ költségeket eredményez
számunkra. Ugyanakkor a jelenlegi koncepció mentén az
érintett térségek számára egy nagyon rossz helyzet kon-
zerválódik, ami össztársadalmi szinten növekvõ ráfordítá-
sokat fog eredményezni, növekvõ segélyeket, amelyeket a
kilábalás lehetõségének reménye nélkül fogunk e térsé-
gekbe önteni, mert a szükséges ökológia alapok felhalmo-
zására nem nyílt lehetõség.

Ez a probléma nem a zöld szervezetek és a Környezet-
védelmi Minisztérium konfliktusa vagy a zöld szervezetek
és a vízügy konfliktusa. Ez a konfliktus abból adódik, hogy
egy tervezési folyamatot rossz helyen kezdett el a politikai
szféra, a probléma összefüggéseinek feltárására nem bizto-
sított sem idõt, sem forrásokat és nem épített a civil kez-
deményezéseknél már rendelkezésre álló információkra.

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon fontos ez
a zöld költségvetés, de ahhoz, hogy hatása legyen, a mai
tervekben kellene az integrált tervezési elveket érvényre
juttatni, hogy ne a tûzoltásra kelljen koncentrálni, hanem
a tartamos alkotásra.

KOLOSZÁR MIKLÓS,
Pénzügyminisztérium:

A kérdés az, hogy mi történt, milyen tendenciák mutat-
koznak az elmúlt tizenkét évben a környezetvédelem te-
rületén? Megállapítható, hogy reálértéken folyamatosan
nõ a környezetvédelmi fejlesztésekre fordított érték.

A kezdetekben, a kilencvenes évek elején az állam-
háztartás fedezte a környezetvédelem fejlesztési kiadásai-
nak 80 százalékát, ez lassan módosult, a 2003-as költség-
vetésben 61 százalék várható ebbõl a forrásból. A lakos-
ságnak végig részt kellett vennie a környezetvédelmi fej-
lesztésekben. Kezdetben 5 százalék körüli, jelenleg 8 szá-
zalék körüli nagyságrendben. Ami lényeges és ami az ará-
nyok belsõ változását elõidézte, az, hogy a vállalkozói szféra
hozzájárulása, részvétele a környezetvédelemben folyama-
tosan nõ. A következõ évben, a 2003. évi költségvetés-
ben az összes környezetvédelmi ráfordítások várhatóan
24,7 százalékát a vállalkozói szféra fedezi. A negyedik for-
rás, amely a következõ idõszakban döntõen növeli a lehe-
tõségeinket: a külsõ források. A külsõ források értéke 7-8
százalék körül van az összes környezetvédelmi ráfordítá-
son belül.

Felvetõdik, hogy mi nõ gyorsabban: az ország gazdasá-
gi teljesítménye vagy az elõbb említett környezetvédelmi
ráfordítás? Ezt végignéztük, és úgy néz ki, hogy az idõszak
elején a GDP körülbelül 0,5 százalékát tudtuk erre a célra
fordítani.Valamikor a ’90-es évek végén, ’99 körül elér-
tük az 1 százalékot meghaladó mértéket, 1,05 % volt az az
érték, ameddig el tudtunk jutni, és azóta gyakorlatilag stag-
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nál ez a mérték. Tehát a ’90-es évek végéig a környezet-
védelmi ráfordítás gyorsabban nõtt, mint a GDP, és a 2000-
2001-2002, sõt a 2003. évben is gyakorlatilag az 1 száza-
lék körül van. Vagyis, ez azt jelzi, hogy ugyanolyan mér-
tékben nõ a környezetvédelmi fejlesztési ráfordítás, mint
a gazdaság teljesítménye. Hogy kevés-e, vagy sok, azon
nyilván hosszan vitatkozhatunk, de messze egyetértünk
abban, hogy ennél sokkal több kellene.

A Levegõ Munkacsoport tanulmányából egyrészt meg
lehet állapítani, hogy 12 év alatt a környezetvédelem nem
volt egyik kormányzatnál sem kiemelt feladat. Vagy azért,
mert nem fért hozzá, nem volt elegendõ energia, pénzügyi
forrás ahhoz, hogy ehhez hozzányúljon, vagy más okokból
került háttérbe. 2003-ban sem lesz elsõ helyen kiemelve,
nem kerülhetett a kiemelt területek közé a környezetvé-
delem. Ez természetesen nem vonatkozik a verbális kieme-
lésekre, mert abban minden kormányzat minden idõben
megtette a magáét. Ennek megvoltak már korábban is az
elõzményei, már a ’80-as években is megjelentek a verbá-
lis környezetvédelem különbözõ elemei.

A következõ feltétel, ami lényegesen javult, és ezt 2002-
2003-ban, tehát ezekben az években igen erõteljesen hoz-
zájárul ahhoz, hogy a környezetvédelem jogi feltételei ja-
vuljanak, ez az európai harmonizáció. Van egy követen-
dõ, illetve egy behozandó,– ha nem is szakadék, de min-
denesetre – különbség a jogi elõkészítés és a követési se-
besség között.

Még egy lényeges gondolatot szeretnék kiemelni a Le-
vegõ Munkacsoport tanulmányából. A környezetvédelem-
nek vannak alapvetõ mutatói. Ilyen alapvetõ mutató, hogy
mennyi CO2-t, mennyi SO2-t, mennyi nitrogénoxidot –
csak ezt a hármat kiemelve – bocsátottunk ki. Érdekes
módon ezek, függetlenül attól, hogy mi történt kormány-
zati szinten, elég jelentõs mértékben javultak. Miért ja-
vultak? Elsõdlegesen azért, mert a gazdasági szerkezetvál-
tás lehetõvé tette ezen a téren az alapvetõ változást. Ugyan-
akkor, ha megnézzük, hogy ebben mekkora szerepe volt a
tudatos környezetvédelemnek, és mennyi volt az automa-
tikus szerkezetváltásnak, akkor azt találjuk, hogy az utób-
binak volt csupán jelentõsége és szerepe.

DR. KISS KÁROLY,
egyetemi docens,
Budapesti Közgazdaságtudományi
és Államigazgatási Egyetem:

A mai vita során a felszólalók többnyire a zöld költségve-
tés kifejezést használták. A zöld költségvetés szélesebb
értelemben azt jelenti, hogy környezetvédelmi szempon-
tokat építünk be a költségvetésbe. Eredetileg a zöld költ-
ségvetés koncepciója az adórendszer bevételsemleges át-
alakítását tûzte ki célul, nevezetesen, hogy zöld, azaz kör-

nyezetvédelmi adókat emelünk, vagy vezetünk be, más-
részt ugyanolyan mértékben csökkentjük a hagyományos
adókat. Tehát összességében nem terheljük több adóval
a gazdaságot. Ezt a fajta zöld költségvetést én helyeseb-
ben környezetvédelmi adóreformnak nevezem.

Ez a megoldás nem csak elméletileg létezik, a gyakor-
latot Nyugat-Európa több országában is folytatják, konk-
rétabban Észak-Európában és Északnyugat-Európában.
Ezért úgy tûnik, mintha a gazdag országok környezetvé-
delmi technikája lenne. (Erre mondják a spanyolok, hogy
ez nem más, mint a gazdag országok hobbija.) Az úgyne-
vezett kohéziós országok – Spanyolország, Portugália,
Görögország, Írország – egyáltalán nem alkalmazzák a
környezetvédelmi adóreformot. Az igazsághoz hozzátar-
tozik az is, hogy Franciaországban, Olaszországban és
Ausztriában van ilyen elképzelés, sõt, konkrétan kidol-
gozott terv is, amit részben be is indítottak, de azután
különbözõ gazdaságpolitikai vagy alkotmányjogi okok
miatt nem sikerült megvalósítani. A határvonal nem a
gazdag és szegény országok között húzódik, hanem ha
figyelmesebben megnézzük a térképet, akkor valójában
ez a germán Európa és a latin Európa különbsége, hiszen
Belgiumot és Franciaországot egyáltalán nem lehet a sze-
gény országok közé sorolni. Franciaország, Belgium és
Olaszország jelzi, hogy a germán és a latin törésvonal
mentén folyik ennek a megvalósítása, illetve az ettõl való
idegenkedés.

A környezetvédelmi adóreform tehát egy adóátváltá-
si technika, az adók átcsoportosításán alapul. Az egyik
oldalon növelik a környezetvédelmi adókat, a másik ol-
dalon pedig csökkentik a hagyományos adókat. Nyugat-
Európában a környezetvédelmi adók háromnegyed része
az energiaadókból áll, 20 százaléka a közlekedési adók-
ból és 5 százaléka a szennyezési adókból. Ezekbõl a kör-
nyezetvédelmi adókból a környezetvédelmi adóreform
keretében szinte kizárólag az energiaadók azok, amelyek
szerepet játszanak, és nem csak a hagyományos energia-
adók – a fogyasztási adó –, hanem például a széndioxid-
adó, vagy szénadó. Ilyen adókat vetnek ki a környezet-
védelmi adóreform keretében, és az így befolyt jövedel-
met teljes mértékben visszaforgatják, tehát a gazdaság
teljes adóterhelése nem változik. Elsõsorban a munkál-
tatói tb-járulék csökkentésére használják az így besze-
dett adókat. Felhasználják a munkavállalói tb-járulék
csökkentésére is a többletbevételeket, a legtöbb ország-
ban mûszaki fejlesztési alapokat is képeznek, de van, ahol
a személyi jövedelemadót csökkentik belõle. Tehát a do-
log lényege: energiaadókat vetnek ki, a másik oldalon
pedig csökkentik a munkaerõ költségeit.

Néhány példa: Dániában 1994 és 2000 között a kör-
nyezetvédelmi adókat a nemzeti termék 4 százalékáról 5
százalékára emelték, ugyanezen idõszak alatt a személyi
jövedelemadó a nemzeti termék 27 százalékáról 26 száza-
lékára csökkent. Ez a dán adótechnikai megoldás.
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Németországban 1999 áprilisában kezdték el a környe-
zetvédelmi adóreform bevezetését, és ötéves idõszakot cé-
loztak meg, amely során például az üzemanyagoknál min-
den évben 6 pfenniggel vagy 3 eurócenttel növelik az adó-
kat, és az idõszak végére, tehát 2003-ra literenként 30 pfen-
niggel vagy 15 eurócenttel lesznek drágábbak az üzem-
anyagok. A könnyû fûtõolaj tekintetében már óvatosak,
ott csak egyszeri 4 pfenniges emelkedés történt. A nehéz
fûtõolaj esetében még inkább óvatos ez az adózás, csak
egyszeri 0,5 pfenniges. A földgáz esetében még kisebb egy-
szeri emelés történt, a villanyáram esetében is kilowatt-
óránként egyszeri 2 pfenniges ez az összeg. Ezek a bevéte-
lek a tb-járulékot ezen idõszak alatt 20,3 százalékról 18,8
százalékra csökkentik, egyformán megosztva egyrészt a
munkavállalói, másrészt a munkáltatói tb-járulék között.

Látjuk, hogy ez az adózási technika az ország, a gazda-
ság, a társadalom egésze számára nem jelent több terhet,
mert ugyanannyi adót visszaosztanak, mint amennyit be-

szedtek. Igen ám, de ez az egyes ágazatok szempontjából
nem mindegy. Nagyon eltérõen érinti a környezetvédelmi
adóreform az egyes ágazatokat. Egyértelmû, hogy az
energiaintenzív ágazatokat sokkal jobban megterheli. Tehát
hátrányosan érinti azokat az ágazatokat, amelyek sok ener-
giát használnak és kevés munkaerõt, azokat az ágazatokat
pedig, amelyeknél fordított a termelési tényezõk aránya,
tehát sok munkaerõvel és kevés energiafelhasználással
dolgoznak, kedvezõbben érinti. Ráadásul az energiainten-
zív ágazatokban csak igen korlátozott a lehetõség az ener-
giának munkaerõvel történõ felváltására. Nevezetesen,
nem nagyon van lehetõség arra, hogyha az adózás miatt
drágább az energia, a munkaerõ pedig olcsóbb, akkor több
munkaerõvel helyettesítsék az energiát. Ebbõl kifolyólag
nyilvánvaló, hogy az energiaintenzív szektorok ellenállá-
sa igen erõteljes. Olyannyira az – és ez végül is a kormá-
nyok megértésére talál –, hogy több országban olyan sok
mentesítést, kedvezõ adórátát és kivételt alkalmaznak,

A dán környezetvédelmi adóreform két összetevõjének alakulása

Forrás: Dyck-Madsen

Az ökoadók ütemezése és mértéke Németországban

Forrás: Bund, Bach et al. 2001a és Meyer
Megjegyzés: * áfa nélkül

adók 1998 elõtt
(az öko-adókat
megelõzõen) *

1999.
április 1.

2000.
január 1.

2001.
január 1.

2002.
január 1.

2003.
január 1.

ökoadók összesen
2003-ban

(pf és cent)

ökoadók összesen
2003-ban

(DM/GJ és euró/GJ)

normál- és szuperbenzin 98 pf/l 6 pf/l 6 pf/l 6 pf/l 3 cent/l 3 cent/l 30 pf/l15 cent/l 9,274,7

dízel 62 pf/l 6 pf/l 6 pf/l 6 pf/l 3 cent/l 3 cent/l 30 pf/l15 cent/l 8,384,19

könnyû fûtõolaj 8 pf/l 4 pf/l - - - - 4 pf/l2 cent/l 1,120,56

nehéz fûtõolaj � - 0,5 pf/l - - - 0,5 pf/l0,25 cent/l 0,120,06

földgáz 0,36 pf/kWh 0,32 pf/kWh - - - -
0,32 pf/kWh0,16

cent/kWh
0,890,45

villanyáram - 2,- pf/kWh 0,5 pf/kWh 0,5 pf/kWh 0,26 cent/kWh 0,26 cent/kWh
4 pf/kWh2
cent/kWh

11,115,6

ökoadó-bevétel - 8,5 Md DM 17,2 Md DM 22,4 Md DM 14,3 Md EUR 17,2 Md EUR

nyugdíjbiz-tosítási
hozzájárulás
(a bruttó bér %-ában)

20,3% 19,5% 19,3% 19,1% 19,-% 18,8%
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A német környezetvédelmi adóreform jövedelmi hatása 2003-ban az egyes háztartási csoportok szerint
(a rendelkezésre álló jövedelem %-ában)

Forrás: Bach et al. 2001a.

hogy gyakorlatilag az energiaintenzív ágazatok szinte nem
is fizetnek ilyen adót.

Nézzük meg a fontosabb német mentesítéseket. Pél-
dául a villanyáram, a fûtõolaj és a földgáz esetében az
ökoadók rátáját 80 százalékban csökkentik az itt felsorolt
ágazatokban, ha a fizetendõ ökoadó teljes évi összege 500
euró felett van. Nyilvánvaló, hogy még a legkisebb vállal-
kozásnál is ez a helyzet, tehát az ipart eleve mintegy 80
százalékig mentesítik. De ez még nem minden, utána kö-
vetkezik egy újabb kedvezmény, amely szerint a fizetendõ
ökoadó teljes összege legfeljebb 20 százalékkal lehet több,
mint a társadalombiztosítási hozzájárulások csökkentése.
Tehát gyakorlatilag a teljes ipart mentesítik, és a háztartások
felé terelik az ökológiai adóreformot. Egyedül Angliában for-
dított a helyzet, ott az iparra alkalmazzák az energiaadó-
kat, és a háztartásokat mentesítik, Dániában mindkét szek-
torban alkalmazzák, de az összes többi országban az ipar
mentesül.

Mentesítések Németországban:
• A bemutatott ráták elsõsorban a háztartásokra,
a közlekedésre és a szolgáltatásokra vonatkoznak.
• A feldolgozóiparban, az építõiparban, a mezõ-
gazdaságban, a villamosenergia-iparban és a bányá-
szatban a villanyáram, a fûtõolaj és a földgáz eseté-
ben az ökoadók rátáját 80%-kal csökkentik (!), ha
a fizetendõ ökoadó teljes évi összege 500 euró fö-
lött van.

• A fizetendõ ökoadók teljes összege legfeljebb
20%-kal lehet több, mint a társadalom-biztosítási
hozzájárulások csökkentése.
• A kombinált erõmûvek teljesen mentesítve van-
nak.
• Úgyszintén az energiahordozók nem energetikai
célú felhasználása is teljes mentességnek örvend.
• Az ökoadót nem alkalmazták a szénre. (Ott
ugyanis elõször az óriási támogatásokat kellene le-
építeni.)
Különösen az a kitétel esik súlyosan a latba, hogy
az ökoadók összege legfeljebb 20%-kal lehet maga-
sabb a tb-járulék csökkentésénél. Mivel ez utóbbit
a bérek volumene határozza meg, az ökoadó való-
jában nem a felhasznált energiától, hanem a bértö-
megtõl függ. (Ezzel nem 80%-os, hanem valójában
95-99%-os a mentesítés.)

Más országokban is igencsak degresszív adókat alkal-
maznak. Hollandiában a földgáz köbméterére különbözõ
adókulcsokat alkalmaznak. nulla és ötezer köbméter kö-
zött 12,40 euró az ökoadó, ötezer és 170 ezer között már
csak a fele: 5,79. 170 ezer és egymillió felett 1 euró, és
egymillió felett egyáltalán nem fizetnek ökoadót. Ugyan-
ez a degresszív skála van érvényben a villanyáramra is,
tehát egyértelmû hogy az ipart mindenáron mentesíteni
akarják, különösen az energiaintenzív ipart, alapvetõen
versenyképességi megfontolások miatt.
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Talán érdemes egy-két mondatot szánni arra is, hogyan
hat ez a háztartásokra, a lakossági fogyasztásra. Nyilvánva-
lóan regresszíven hat, azaz minél alacsonyabb jövedelmi
csoportba tartozik egy háztartás, az energiafogyasztása
aránylag annál nagyobb, és így annál kedvezõtlenebbül
érinti. A következõ ábrán ezt a regresszív hatást láthatjuk:
hogyan hat a különbözõ lakossági csoportoknál az alacsony,
a közepes és a magas jövedelmûekre az adóátváltás. Az
ökoadóztatás minden társadalmi-jövedelmi csoportban az
alacsony jövedelmûeket terheli meg viszonylag a legjob-
ban, és ennek megfelelõen különbözõ kompenzálási tech-
nikákat alkalmaznak: adó-visszatérítést, átalány-visszaté-
rítést és hasonlókat.

A pozitív környezeti hatáson túl figyelemre méltó még
a foglalkoztatás-bõvítõ hatás, bár az adóátváltás kis mér-
téke miatt a gyakorlatban ez nehezen mutatható ki (több-
nyire modellszámítások igazolják ezt).

Az adóreform nagyon lassan halad elõre. Még az em-
lített országok is csak nagyon kis mértékben alkalmaz-
zák ezt az adózási technikát. Ennek az az oka, hogy az
Európai Unióban az energiahordozók harmonizáltsága igen
hiányos és alacsony szintû. Ez alatt azt kell érteni, hogy a
földgázra, a szénre és a villanyenergiára egyáltalán nincs
harmonizált, tehát kötelezõen elõírt minimális adóráta,
és a többi energiahordozó esetében is igen alacsony. (Lásd
az  ábrát.)

Például az ólmozatlan benzinnél a harmonizált mini-
mumadó az Európai Unióban 287 euró ezer literre. Az egyes
országokban az adók tényleges nagysága igen eltérõ. A ko-
héziós országokban éppen csak elérik ezt a szintet. Hasonló
a helyzet a dízelüzemanyagoknál és a fûtõolajoknál is.

Az Európai Unióban évek óta igen kiterjedt és kicsi-
nyes, a szó szoros értelmében kisstílû viták folynak a mini-
mális ráták megemelésérõl. Úgy tûnik, hogy hamarosan
lesz megállapodás, elsõsorban amiatt a fenyegetettség mi-
att – ezt így kell mondjam, mert õk így érzik –, hogy ha
most nem állapodik meg a 15 ország egymás között, akkor
az újonnan belépõ tíz kelet-európai ország teljesen lehe-
tetlenné fogja tenni, hogy legyen valamilyen elõrehaladás
ezen a téren. Ezért szinte száz százalékosan biztos, hogy
ezeket az elõbb bemutatott minimális adórátákat 15-20
százalékkal meg fogják emelni. De olyan sok a mentesítés
és a kivétel, hogy a közös piaci adóügyi fõbiztos, Bolkestein
azt mondta, hogy ez az egész dolog olyan, mint a gruyere-
i sajt, azaz tiszta lyuk, tehát nem sokat ér.

VÁG PÉTER,
Budapesti Közlekedési Vállalat:

Az lehetne talán a mottóm, hogy a jó minõségû helyi köz-
lekedés egyenlõ a helyi jó minõségû környezetvédelem-
mel is, és ezt ebben a körben nem is kell jobban kifejte-
nem. Természetesen nem egy egyéves költségvetés hoz-
hat megoldást, hanem az elmúlt és a következõ költségve-
téseknek együtt kell biztosítaniuk azt a célt, amit itt – gon-
dolom, úgy is fogalmazhatok – közös célunk lenne.

Az EU-csatlakozás a városi közlekedésnél is nagyon nagy
kihívást jelent. Nagyon nagy versenykihívást jelent annak,
aki szolgáltatni akar és nagyon nagy kihívást magának a
nemzetgazdaságnak is. A közösségi közlekedés, mint köz-

Az ólmozatlan benzin fogyasztási adója 2000-ben
(euró/1000 liter)

Forrás: EEA 2000
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szolgáltatás, az EU társadalmi modelljének egyik fontos ele-
me. Fenntartása, fejlesztése és versenyképessé tétele közér-
dek, és nem nélkülözheti a politikai akaratot és segítséget.

Örömmel látjuk és tapasztaljuk is, hogy a helyi és a
helyközi közforgalmú személyszállítás fontossága minden
európai uniós és magyar közlekedéspolitikai, valamint stra-
tégiai dokumentumokban és dokumentumtervezetekben
megjelenik. A helyi közforgalmú személyszállítás fontos-
ságának kinyilvánítása szükséges, de nem elégséges felté-
tel a finanszírozáshoz. Itt megvan az állam, az önkormány-
zat feladata, de tudjuk, hogy nagyfokú vállalati öntevé-
kenységre is szükség van.

Miért nagyon fontos, hogy környezetvédelmi támoga-
tást kapjon egy szállításért felelõs cég? Ezt egy példával
szeretném bemutatni. Az utast A-tól Z pontig egy jó autó-
busszal visszük el, amelyben mondjuk egy EU-III-as mo-
tor van, vagy pedig a trolibusz-közlekedést választjuk. A
trolibusz ugyan drágább, viszont az externáliákban megje-
lennek azok a hasznok, amelyek a szállítóknál nem jelen-
nek meg. Elkészült több megvalósíthatósági tanulmá-
nyunk, ahol kiszámoltuk például a szentendrei regionális
közlekedésnél, a Kelet-nyugati metró felújításánál a gaz-
dasági megtérülést, ami nálunk jelentkezik és a nemzet-
gazdasági megtérülést. Míg mondjuk a BKV-nál 30 év alatt
térülne meg egy eszköz, a nemzetgazdasági megtérülésnél
ez kimutathatóan 6-9 év. Itt jön az, amit Lukács úr és dr.
Kiss Károly úr is említett, hogy az externáliákban jelent-
kezõ hasznokkal kapcsolatban eljussunk oda, hogy azok
számszerûen is megjelenjenek.

FUCSKÓ JÓZSEF,
Magyar Környezetgazdaságtani
Központ:

A mondandóm lényege tulajdonképpen azokon kutatá-
sokon alapul, amelyeket a Környezetvédelmi Minisztéri-
um számára végeztünk: ez egyrészt a környezetterhelési
díj hatásvizsgálata, másrészt egy ökológiai adóreform le-
hetõségének vizsgálata.

Egy ilyen adóreform alapvetõen valamilyen nagy be-
vételt biztosító adóra alapulóan valósítható meg. Lehet
egy alternatív utat is választani, azaz apró részletekben
hajtjuk végre, például egyes termékek áfáját vagy bizonyos
beruházási termékek leírását környezeti megfontolások-
ból változtatjuk. Ezek a kis lépések is vezetnek némi, bár
minimális eredményre, de mégis a jó irányban tett elmoz-
dulást mutatnák. Ha azonban érzékelhetõ
költségvetésszerkezet-váltási hatást (az élõmunka adóter-
heinek érzékelhetõ csökkentése révén) akarunk elérni,
akkor találnunk kell valamilyen nagy környezetkárosító
adóalapot. Mi lehet ez? Lehet energia, de az energiatarta-
lomra kivetett adó nem a leghatékonyabb módja ennek

(viszonylag nagyobb makrogazdasági költség mellett kisebb
környezeti haszon). Természetesen mindenféleképp van
értelme ráterhelni a külsõ költségeket az energiára, mert
az energiaintenzív termelõk és fogyasztók a tényleges költ-
ségekkel szembesülve döntsék el, hogy mennyit használ-
janak ezekbõl az energiaintenzív termékekbõl. Így igazsá-
gosabb a társadalmi költségviselés, hiszen így tényleg azok
fogják megfizetni a külsõ költségeket, akik ezeket hasz-
nálják. Tehát nem a társadalom egészére vannak szétte-
rítve a terhek, hanem szembesülnek velük a tényeleges
használók. Ehhez azonban joule és joule között jelentõsen
differenciálni szükséges annak érdekében, hogy ne egy-
formán sújtsuk a különbözõ szennyezési potenciálú ener-
giahordozókat. Ez a rendszert elbonyolíthatja.

Környezeti szempontból (és gazdasági szempontból is)
jobb lehetõség a széndioxid-adó, ugyanis a széntartalmú
termékek az üvegházhatásukon túl egyéb tekintetben is
potenciálisan szennyezõk, gondolok itt a kén-dioxidra és
a porra. Nem tökéletes megoldás, ugyanakkor adminiszt-
ratív szempontból jobban megvalósítható, mint a közgaz-
dasági világban ideálisnak mondott szennyezési adó. (Ez
utóbbi azt jelenti, hogy közvetlenül a kéndioxidot és a nit-
rogénoxidot, vagy egyéb szennyezéseket adóztatjuk meg.)
A széndioxid-adó jó kompromisszum lehet, a bevételte-
remtõ képessége sem elhanyagolható – százmilliárdos nagy-
ságrend –, viszonylag elviselhetõ makrogazdasági teher
mellett, amennyiben a bevételeket költségvetés-semlege-
sen visszaforgatjuk. Az energiatartalomra kivetett adók-
kal ennél nagyobb bevételre lehet szert tenni, tehát cseré-
be nagyobb adóráta-csökkentést lehetne elérni a munka-
terheken, de környezetvédelmi szempontból a széndioxid-
adó jobb lehet a tüzelõanyagszerkezet-váltásra kifejtett
ösztönzõ hatása révén, és makrogazdasági terhei (pl. eset-
leges GDP csökkentõ hatás) is kisebbek, mint az energia-
tartalom alapján kivetett adónak.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy egy ilyen ökológiai
adóreform bevezetésének illeszkednie kell a meglévõ egyéb
szabályozási környezethez, politikai eszközökhöz. Például az
Európai Unió bevezetésre javasolja a széndioxid-emisszió
kereskedelmet. Ez a direktívatervezet a nagy kibocsátókra
fog vonatkozni. Valószínûleg nem fog menni, hogy egyrész-
rõl megadóztassuk õket, másrészt pedig ebben az emisszió-
kereskedelmi rendszerben is részt kell venniük (hacsak az
emissziós jogok kezdeti leosztása nem bõkezû).

Tehát a környezeti adókat hiánypótló eszközként kell
figyelembe venni olyan szennyezõknél (adóalanyoknál),
akiket más hatékony szakpolitikai eszközzel még nem cé-
loztak meg. Le is lehet azonban váltani bizonyos környezet-
politikai eszközöket, gondolok itt például a normatív („uta-
sítás-ellenõrzés” típusú, határértékeken alapuló) szabályo-
zás egyes elemeire. Nagyon érdekes eredmény, hogy a kör-
nyezetterhelési díjat hosszú huzavona után sem tudta be-
vezetni a kormányzat, ugyanakkor egy tollvonással sikerült
bevezetni egy olyan levegõtisztaság-védelmi elõírást, amely
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ellen például az MVM Rt. próbál most küzdeni, mert ez
összességében a ktd-nél sokkal nagyobb terhet jelent szá-
mukra. Legalábbis 2005-ig, amikor olyan, vagy még radiká-
lisabb lépéseket kell tenniük, mint amelyeket a környezet-
terhelési díj bevezetése egyébként is okozott volna.

Az a véleményem a környezetterhelési díjjal kapcso-
latban, hogy annak idején jó kompromisszum lett volna a
Környezetvédelmi Minisztérium részérõl, ha belemegy
abba, amit a Pénzügyminisztérium javasolt, vagyis ha az
adóteher növelése helyett a költségvetés-semleges, adó-
reform jellegû ktd tervezetet terjesztik elõ, legalábbis a
levegõterhelési díj esetében. Ugyanis a címkézés, vagy
visszahagyás nélkül is kimutatható környezeti javulás lett
volna elérhetõ. Valamivel kisebb javulás, mint a beruhá-
zásokra megcímkézett koncepcióban, de akkor talán a PM
belement volna a bevezetésébe, és akkor ma lenne kör-
nyezetterhelési díj egy megfelelõ környezeti hatással.
Ugyanakkor azt is kimutattuk, és ez már nem modellszá-
mítás eredménye volt, hanem konkrét, vállalati szintû fel-
mérés, hogy a környezetterhelési díjnak pusztán a fenye-
getése már elindított egy innovációs folyamatot. Tehát a
vállalatok elkezdtek innovatív megoldásokat keresni arra,
hogy mi módon tudnák elkerülni a környezetterhelési dí-
jat, és ezáltal nyilván a környezetszennyezést.

A szabályozói hatásvizsgálattal kapcsolatban is lenne
egy megjegyzésem. Az Egyesült Államokban minden na-
gyobb föderatív tervnek kötelezõ stációja a szabályozói
hatásvizsgálat, amelynek az egyik lényeges komponense a
költség-haszon elemzés. A környezeti károk és az elkerült
károk – mint hasznok – figyelembevétele alapvetõen be-
folyásolhatja bizonyos projektek vagy tervek megvalósu-
lását, illetve módosítását. Nagyon jó lenne ezt a hazai gya-
korlatban is bevezetni. Ami igazán gátolja ezt, az az, hogy
a környezeti károk mértékére igen alapos, magyarországi
releváns felmérés nem nagyon készült még. Ebbõl követ-
kezõen tehát fontos feladat lenne, hogy a kormányzat ilyen
kutatásokat megfinanszírozzon, mert az nem mûködik,
hogy mindig nyugati adatokat kell átvennünk és módosít-
gatva applikálnunk. Bizonyos szinten, nagy hibahatárral
persze ez is érvényes lehet, de kellene, hogy releváns ma-
gyarországi vizsgálatok és számok álljanak rendelkezésre.

Végül egy javaslatot szeretnék tenni. Magyarországon
támogatjuk egyrészt a megújuló energiahordozókat, más-
részt az energiahatékonysági intézkedéseket. Ezeknek a
pályázatoknak az elbírálása részben a KAC, részben az
Energiaközpont Kht. keretén belül történik, az elõbbiben
meglehetõsen ad hoc módon, az utóbbiban általában az
energia-megtakarítás alapján. Lenne egy olyan javaslatom,
hogy ezeknek a támogatásoknak legalább egy részét - akár
egy széndioxid alap létrehozásával - lehetne az elkerült
széndioxid-mennyiséghez kötni. Bizonyos projekttípusok-
nál egyszerûbb technikákkal ezt könnyen lehet számolni,
és akkor az elkerült széndioxid-kibocsátást valamilyen, a
nemzetközi tendenciáknak megfelelõ áron figyelembe

véve, - most van kialakulóban egy piaca ezeknek a széndi-
oxid-kibocsátási jogoknak a kiotói folyamat nyomán - a
befektetõnek kifizetni. Ez kétszeres haszonnal járhatna:
egyrészt a hazai szereplõk tanulnának a késõbbi kiotói
mechanizmusokban való részvételre felkészülendõ, más-
részt úgy támogathatnánk ilyen projekteket, hogy az hosszú
távon költségvetési terhet nem jelent. Ugyanis az így ke-
letkezett széndioxidkibocsátás-csökkentésnek értéke van.
Ez hozzáadódik a magyar nemzeti buborékhoz: vagy ennyi-
vel több eladható jogunk lesz, vagy ennyivel kevesebbet
kell vásárolnunk külföldrõl, vagy egyéb, megszületõ intéz-
kedésekkel kitermelni 2012-ig. Ha ez a bevétel távolinak
tûnik a költségvetés tervezõi számára, akkor addicionális
pénzek helyett a meglévõ évi 4-5 milliárd forintos ener-
giahatékonysági támogatásokból lehet ilyen alapon oda-
ítélni mondjuk egy milliárdot. A célok elérését ez nem
hátráltatná, hiszen így is hasonló projektek kerülnének
támogatásra, de közgazdaságilag racionálisabb alapokon.

DOBÓ ISTVÁN,
Országos Környezetvédelmi Tanács:

Rövid hozzászólásomnak azt a címet adhatnám és adom is,
hogy Zöldet a zöld költségvetésbe! Zöldet, zöld biomasszát,
pontosabban annak a tömegét feltétlenül növelni kell a jö-
võben, hiszen az a növekedési ütem, ami az elmúlt években
tapasztalható, nem nyújt kielégítõ eredményt. Az erdõk
területének, térfogatának, biomasszájának a növelésérõl van
szó, magyarul: új erdõk telepítésérõl.

A környezetvédelmi célú erdõtelepítés, tehát mindazon
szolgáltatások növelése, melyeket az erdõ nyújt -oxigén-
kibocsátás, széndioxid-megkötés - pótolhatatlan a levegõ
tisztaságának a biztosítása, a levegõ szûrése vonatkozásá-
ban, és akkor egyéb járulékos hatásokról, - mint például
közjóléti, szociális funkciók - nem is tettünk említést.

A 2003-2008. idõszakra szóló Nemzeti Környezetvé-
delmi Program 18,9 százalékról csupán 22 százalékra ter-
vezi megnövelni a magyarországi erdõk területét. Megíté-
lésem szerint ez kevés, több kell tehát a zöldebb költség-
vetésbe.

PAVICS LÁZÁR,
közgazdász, Levegõ Munkacsoport:

A költségvetési javaslatainkat reálgazdasági alapon nyug-
vó gazdaságpolitikai elemzés elõzi meg. A magyar gazda-
ság valós helyzetébõl és lehetõségeibõl indulunk ki. A kör-
nyezetet nem lehet a külkereskedelemtõl, a nemzetközi
kapcsolatoktól, azok versenyképességétõl függetlenül
szemlélni.
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Egyrészt a meglévõ állapotot a magyar gazdaság kül-
kereskedelmi függõsége, nagy fokú nyitottsága határoz-
za meg úgy export, mint import oldalon. A nyitottság
elfogadott értékmérõje az exportnak és az importnak a
GDP-hez való százalékban kifejezett viszonya. 2001-ben
ez az exportnál 59%, az importnál 65,2% volt. Más ha-
sonló nagyságú országokhoz viszonyítva is magas a nyi-
tottságunk foka.

Másrészt a magas fokú nyitottságunk a nemzetközi
munkamegosztásba való intenzív bekapcsolódásunkat je-
lenti. Jelenleg a teljes exportunk 83,4%-a az EU-val és a
vele társult országokkal (9,0%) folyik. Tehát külkereske-
delmi vonalon ez a determináció már most nagyobb, mint
1989-ben a KGST-vel volt, amelynél akkor ez a mutató
41,8% volt, vagyis fele annyit, mint most. Ugyanakkor azt
is figyelembe kell venni, hogy 1989-ben az export a GDP
csupán 34,9 %-át tette ki. Ezzel számova külkereskedelmi
kapcsolatunk szorossága az EU-val 2001-ben 3,4-szer ak-
kora volt, mint 1989-ben a KGST-vel. Tehát Magyaror-
szág és az EU gazdasági kapcsolatának magas foka már most
meghatározó tény, ezért ezt fontos kiindulási alapnak kell
tekinteni.

Ennélfogva a külgazdasági tényezõket – ezen belül kü-
lönösen az EU-val való kapcsolatot és annak minõségi
mutatóit –, illetve azok várható alakulását figyelembe véve
kell a 2003. évi költségvetést felépíteni.

2001-ben olyan alapvetõ változások történtek a kül-
gazdaság terén, hogy azok meghatározó jelleggel bírnak az
azt követõ évek gazdálkodására és az annak egyik szeg-
mensét képezõ költségvetésre. Ezen két alapvetõ változás
a következõképp foglalható össze: Megszûntek a vámok
az EU-ból és a társult országokból származó ipari termék-
re (az élelmiszert kivéve), valamint 2001 májusától az ad-
digi mérsékelt forintfelértékelési folyamatot egy rendkí-
vül drasztikus felértékelés követte. A Magyarország és az
EU közötti inflációs ütem közötti különbségen felül a fo-
rint névleges felértékelése is megtörtént, amely napjaink-
ban is tart. Csak szemléltetés céljából: a 2001. áprilisi Ft/
euró árfolyam 266,97 volt, amely 2002. XI. 12-ig 238,62
értékre csökkent, azaz 28,32 forinttal kevesebbet kap min-
den euróért egy devizát kitermelõ magyar cég. A Pénz-
ügyminisztérium által beterjesztett költségvetési törvény-
javaslat több helyen is felveti ezt a problémát, de valódi
megoldására konkrét javaslatot nem tesz.

A 2002. évi várható és részben a 2003. évre áthúzódó
nemzetgazdasági hatást összegszerûen elemeztük az eddi-
gi külkereskedelmi tényszámok alapján, amit az követke-
zõkben foglalunk össze:
• A termékexport terén a forintfelértékelés csak 2002-

ben várhatóan 570 milliárd forinttal csökkenti a vám-
belföldi cégek bevételeit.

• A devizabevétellel járó export szolgáltatások terén
(2001. évi szintet, 8621 millió eurót és 30 Ft/euró erõ-
södési hatást véve alapul) további mintegy 260 milli-
árd forint bevételcsökkenés jelentkezik (elsõsorban az
idegenforgalomban).

• Az áruimport oldalon jelentkezõ nyereség látszólag 814
milliárd forintot tesz ki, ennek azonban csak mintegy
40%-a jelentkezik ármérséklõdés formájában (durván
326 milliárd forint, mert a belföldi ármérséklõdés egy
részét a belföldi termelés külpiaci árvezérlése jelenti,
például a hazai kõolajból termelt gázolaj és benzin árá-
nak mérséklõdése), vagyis csak ennyi szolgálta a bel-
földi ármérséklõdést. A fennmaradó 488 milliárd fo-
rint eltûnt, illetve az importot ösztönözte, vagyis az im-
portõrök hasznát növelte.

• Ebbõl származó további súlyos probléma, hogy a növek-
võ import egyre nagyobb része magyar termelést és ezzel
a magyar munkaerõt szorítja ki. Például a környezetkí-
mélõbb tömegközlekedés hazai gyártása lassan megszû-
nik. (Budapest és Pécs egyre több német autóbusszal bo-
nyolítja le a forgalmat, amelyek importja után az állam-
háztartás összbevétele jóval kevesebb, mint a hazai gyár-
tás esetén.) Figyelmezetõ jel erre, hogy ez év legújabb
adatai szerint szezonálisan kiigazítva is csökken a vállal-
kozási szektorban a foglalkoztatottság szintje.

Ezt azért vázoltam ennyire részletesen, hogy lehessen
látni, melyek azok a gazdasági folyamatok, azok a pénzek –
nem 2–3, vagy 10–20 milliárdok, hanem százmilliárdok –,
amelyek igazán meghatározzák a gazdasági és környezeti
viszonyokat. A költségvetés elszámolt-e ezekkel a tételek-
kel, figyelembe vették-e ezeket az összegeket? Részletes
számítást végeztünk, de nem akarok untatni senkit a táb-
lázatok tömegével. Ezeket a számokat nem hasból vettük,
hanem minden ágazat, terület esetében az összes részszá-
mítást elvégeztük. Minden adat hivatalos: KSH-adat, kül-
kereskedelmi adat, tehát egyetlen olyan sincs, amelyet nem
hivatalos dokumentumból számoltunk volna ki.

Meglepõ dolgok jönnek ki, ha például egyéves folyama-
tot nézünk A forint felértékelésébõl adódóan a magyar gaz-
daságban – külön véve a vámszabadterületeket, amelyek
gyakorlatilag nem számítanak, ugyanis az önmagában zárt
folyamat – 570 milliárd forinttal csökkent a magyar vám-
belföldi cégek árbevétele az elmúlt egy évben. Ez óriási vál-
tozást jelent. Tulajdonképpen nemcsak az áruexport, a ter-
mékexport vesztett, hanem, ha nézzük a költségvetést, ak-
kor az idegenforgalom is megszenvedte a forintfelértéke-

Alapvetõ változások 2001-ben:

Megszüntek a vámok az EU-ból és társult országaiból
származó ipari termékekre

Rendkívül felerõsödött a forint az euróhoz képest

2001. április:
2002. november:

1 euró = 267 Ft
1 euró = 239 Ft
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lést. Megvizsgáltam a szolgáltatások bevételi oldalát, és 260
milliárdos kiesést találtam. Tehát ennyit szenvedett meg a
devizát kitermelõ idegenforgalmi ágazat.

A másik oldalon azt mondják, hogy nyerünk viszont
az importon. Kétségtelen, ha az áruimportot ugyanezzel
a módszerrel megvizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy 814
milliárd forintot nyert. Megvan-e ez a 814 milliárd? Az
ármodellbõl kitûnik, hogy a forint felértékelése a belsõ
árak csökkenését idézte elõ. Durván számolva 15 száza-
lékos volt a felértékelés, de az árban alig volt csökkenés,
ennek csak a 40 százaléka jelentkezett. Tehát kiderült,
hogy ennek a 60 százaléka eltûnt. Hova tûnt el? Egy ré-
sze arra, hogy az importõrök egyszerûen ezt a pénzt vala-
milyen módon lenyelték. Tehát egy rosszul elõkészített
gazdaságpolitikai intézkedés mellett óriási a veszteség,
amire majd még késõbb visszatérek, hogy mit lehet tu-
lajdonképpen ezzel tenni.

Ha összeadom ezeket a hatásokat, a kiesõ export miatti
bevételkiesést és az importnál nem jelentkezõ összeget, ak-
kor 1,318 milliárd forintot kapunk. Ez a GDP 7,8 százaléka!

Az eddig elmondottakból eredõ környezetterhelési
többlettel járó hatások jóval összetettebbek és mélységük-
ben széttagoltabbak.

Elsõ lépcsõs hatásként az üzemanyag viszonylag olcsób-
bá válik, ezzel relatíve is drágul a tömegközlekedés, a vas-
úti szállítás, olcsóbbá válik a közúti személy- és áruszállí-
tás. Ugyanezt a környezetileg káros hatást tovább erõsíti,
hogy az utóbbi években a személygépkocsi-beszerzés, amely
közvetlen vagy közvetett módon importból ered, összes-
ségében az 1996. évhez viszonyítva 568 milliárd forinttal
olcsóbb lett, a tehergépjármû import pedig, amely most
már teljesen behozatalból származik, 258 milliárd forint-
tal kedvezõbben bonyolódott le.

Második lépcsõs hatásként a fenti, a környezetet ter-
helõ ösztönzés hatása abban nyilvánul meg, hogy a közúti
gépjármû-forgalom növekedése következtében romlik a
környezet állapota és a környezetet kímélõ tevékenysé-
gek helyzete. A növekvõ forgalom fokozza az utak zsúfolt-
ságát. A városok, fõleg Budapest környezeti helyzete egy-
re elviselhetetlenebbé válik, az emberek egy része kiköl-
tözik, viszont ezzel párhuzamosan a forgalom még tovább
nõ. Nemcsak az ingázók száma emelkedik, hanem az álta-
luk naponta megtett út hossza is megtöbbszörözõdik. Jel-
lemzõ a helyzet romlására, hogy az utóbbi években Buda-
pesten és Pest megyében a regisztrált személygépkocsik
száma rohamosan emelkedett. Ehhez ráadásként Buda-
pest és környéke bevásárlóközpontjainak többletforgalma
is társul. 1994-ben naponta 150 ezer autó lépett be Buda-
pest határán, 2000-ben pedig már 230 ezer.

Budapesten és Pest megyében 1999-ben 781 ezer, 2000-
ben 827 ezer, 2001-ben 874 ezer volt a személygépkocsi-
állomány, azaz 2000-re egy év alatt 47 ezerrel, 2001-re
szintén további 47 ezerrel gyarapodott az állomány. Or-
szágos szinten is felgyorsult ez a folyamat: az elõzõ évhez

viszonyítva 1999-ben 37,5 ezerrel, 2000-ben 109 ezerrel,
2001-ben 118 ezerrel nõtt. Tehát a jelenlegi tendencia
mellett 4–5 éven belül a 200 ezres állomány-gyarapodás
következhet be. Kiemelendõ, hogy az állomány jelenlegi
szintje és a forgalom növekedése következtében a zsúfolt-
ság exponenciálisan nõhet. Így a korábban feltételezett-
nél rövidebb idõn belül, azaz 4–5 év alatt lényeges romlás
következik be.

A tömegközlekedés sem fizikai, sem anyagi módon nem
képes az óriási összeggel ösztönzött közúti forgalommal lé-
pést tartani, lemaradása nõ és ezzel a környezet állapota
tovább romlik. A helyzet olyan súlyos az EU-csatlakozás
küszöbén, hogy azonnali és hathatós intézkedések megté-
tele szükséges.

A fenti ábrán látható import-árcsökkenés 1996–2001
között összesen euróban számolva elérte az 568 milliárd
Ft-ot a személygépkocsik esetében.

A fenti ábrán látható import-árcsökkenés 1996–2001
között euróban számolva összesen elérte a 258 milliárd
Ft-ot a tehergépkocsik esetében.

Az Európai Unióból származó személygépkocsik
importjának árcsökkenése

a vámleépítés és a forintfelértékelés miatt
az 1995 évi árszinthez képest

Forrás: Saját számítás a Külkereskedelmi Statisztika, MNB adatok,
valamint a magyar-EU vámleépítés alapján

Az Európai Unióból származó közúti
tehergépjármûvek importjának árcsökkenése
a vámleépítés és a forintfelértékelés miatt

az 1995 évi árszinthez képest

Forrás: Saját számítás a Külkereskedelmi Statisztika, MNB adatok,
valamint a magyar-EU vámleépítés alapján
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Javaslataink lényege abban rejlik, hogy a környezetet
nagyobb mértékben terhelõ tevékenységek jelenlegi köz-
vetlen és közvetett támogatását fokozatosan meg kell szün-
tetni, és az ebbõl nyert többlet eszközöket a környezetet
kímélõbb tevékenységekre kell fordítani olyan módon,
hogy ezzel a katasztrofálisan alacsony szintû hazai foglal-
koztatás is növekedjen. A következõkben csak néhány
javaslatot emelünk ki abból a csokorból, amit a Levegõ
Munkacsoport szakértõi dolgoztak ki:
• A délszláv embargóból származó károk pótlására 2003-

ra – WTO-konform módon – 3%-os járulékot kellene
kivetni az importra. Ez kb. 280 milliárd forint többlet-
bevételt hozna. Kedvezõ mellékhatás lenne az import
átmeneti fékezése, de a legrosszabb esetben is javulna
EU-n belüli tárgyalási pozíciónk.

• Úthasználati díjat kell EU-konform módon kivetni a
12 tonna megengedett össztömegnél nagyobb teher-
gépkocsikra. Ez legalább 80 milliárd forint összegû több-
letbevételt eredményezne, fõleg devizában. A közúti
tranzitforgalom is csökkenne, ami környezetileg is ked-
vezõ hatású.

• Le kell állítani az autópálya-építési programot.
• A forintfelértékelésbõl származó belföldi ármérséklés

elmaradását szigorú vizsgálatnak kell alávetni. Minden
importból származó termék devizaárát kötelezõ jelleg-
gel fel kellene tüntetni, hogy a hazai felhasználók a nagy
különbséget látva, olcsóbb megrendelõtõl is megvehes-
sék a terméket. A bejáratott piacgazdaságú országok-
ban ez az eljárás a gyakorlatban érvényesül. Ezzel több
száz milliárd forinttal tudnánk csökkenteni a hazai gaz-
daság költségét. Durván 10%-kal, 20-30 milliárd fo-
rinttal növekedne a vállalatok nyeresége és a társasági
adó összege.

• A vámosok bérét az EU szintjére kell emelni. Ez törvé-
nyesen felszámítható vámkezelési díjként, amit a kül-
földiek fizetnek. Ebbõl többszörös elõnyünk származ-
na. Már 2003-ban több tíz milliárd forint közvetlen ál-
lamháztartási bevétel-többlet várható. Az EU-ba való
belépés után az eddigi vámok 75%-a az EU-t illeti meg,
azonban az EU-ba tartó összes áruk vámolását a ma-
gyar határon nekünk kell elvégezni, ezáltal jóval több
áru után szedhetõ be a vám, és ennek 25%-a a magyar
költségvetést illeti meg. Ezzel további elõnyt szerezhe-
tünk. Évenként 100 milliárd forintot is meghaladó be-
vételt érhetünk el ennek révén.

• Jelenleg Ausztriában és Szlovákiában is behajtják az
áfát a külföldi autóbuszok utaskilométer teljesítménye
után az országuk területén. Magyarországon mulasztás
miatt ezt nem végzik el. Ennek az adónak a behajtásá-
ból kb. 5 milliárd forint többletbevétel nyerhetõ, rá-
adásul a külföldiektõl.

• A gépjármûvek e célra gyárilag rendszeresített tartá-
lyában behozott üzemanyag csak azon országokból tör-
ténõ belépés alkalmával legyen vámkezelhetõ vámmen-

tesen, amelyekben az üzemanyagokra vonatkozó szab-
ványok környezetvédelmi szempontból nem rosszab-
bak, mint a hatályos magyar szabványok. A hivatalos
statisztikán alapuló közelítõ jellegû modellszámítása-
ink szerint ugyanis a magyar állampolgárok évente
mintegy 287 millió liter, a külföldiek pedig 792 millió
liter üzemanyagot hoznak be azokból az országokból,
ahol az olcsóbb, mint nálunk. Az elõbbin 40 milliárd,
az utóbbin pedig 106 milliárd forintot veszít a magyar
államháztartás.

• A tehergépkocsik úthasználati díjából beszedett összeg
egy részét az utak karbantartására kellene fordítani,
mert az elmaradás óriási. A rossz utak évente több mint
száz milliárd forint kárt okoznak a magyar autósoknak
és a környezetnek egyaránt.

• A magyar vagyon értékesítésébõl származó teljes össze-
get – 92,1 milliárd forintot – nem az autópálya-épí-
tésre, hanem a vasút korszerûsítésére kell fordítani,
ugyanis az állam eddig a vasút vagyonából és bizton-
ságos üzemeltetésétõl 1400 milliárd forintot vont el.
Elõször ezt a hatalmas összeget kell visszajuttatni a
vasútnak. Így Magyarország és az EU környezeti álla-
pota egyaránt javulhatna. A vasúti szolgáltatás javu-
ló minõsége és közúti áruszállításhoz viszonyított ala-
csonyabb tarifája növelné a gazdaságilag elmaradott
térségek versenyképességét, sõt ez növelné az EU in-
tegráló képességét is.

• Javasoljuk, hogy a fõvárosi tömegközlekedésnek 10
milliárd forint támogatást nyújtsanak szigorú feltéte-
lek mellett. Egyrészt a hazai munkahelyek száma nö-
vekedjen, tehát az erre a célra megrendelt termékek
és szolgáltatások legalább 80%-a hazai eredetû legyen.
Másrészt a Fõvárosi Önkormányzat a jelenlegi súlyos
pénzügyi helyzetben kizárólag a meglévõ tömegköz-
lekedési szolgáltatások fenntartását és a szükséges fel-
újításokat finanszírozza, a további fejlesztésekrõl a
döntést csak a pénzügyi helyzet rendezése után hoz-
hat. Harmadrészt a Fõvárosi Önkormányzat haladék-
talanul készítsen intézkedési tervet a tömegközleke-
dési jármûvek forgalmi elõnyben részesítésére min-
den vonalon, konkrét, mielõbbi végrehajtási határ-
idõkkel. Az állam csak mûködõ tömegközlekedésnek
nyújtson támogatást, olyannak nem, amely a dugók-
ban vesztegel. Negyedrészt a Fõvárosi Önkormány-
zat készítsen részletes kimutatást minden vonalra
külön kiterjedõen arra vonatkozóan, hogy 2010-ig
évente mekkora összegre van szüksége a már meglé-
võ tömegközlekedési hálózat mûködtetéséhez, fenn-
tartásához és felújításához.

Csak a fenti néhány javaslat valóra váltásával csupán
2003-ban mintegy 470 milliárd forint olyan államháztar-
tási többletbevétel érhetõ el, amely még 1,7 milliárd
euróval is javítaná a devizamérlegünket, vagyis a külföldi-



ek viselnék a számla túlnyomó részét. Sõt, 2004-2005-tõl
EU-tagként a megfelelõ leleményességû vámoláson továb-
bi több száz millió eurót is nyerhetünk. Tehát az EU jelen-
legi feltételei mellett is jobban járhatunk.

Javaslataink pénzügyi mérlege:
• Mintegy 470 milliárd forint államháztartási többletbe-

vétel
• 1,7 milliárd euró devizamérleg-javulás

ZIELINSKI SZILÁRD,
Kreatív Energia Bt.:

A kiserõmûvek elterjedését akadályozza a villamosenergia-
törvény, annak végrehajtási rendeletei, az a rész, amelyik
a 0,1 megawatt alatti kiserõmûveket nem támogatja. Az
én kérésem kedves mindnyájukhoz az, hogy a
villamosenergia-törvényben és a végrehajtási rendeletben
a kiserõmûvekre vonatkozó 0,1 megawattos küszöbérték
eltörléséért tegyék meg lehetõségeik szerint azt a lépést,
amit megtehetnek.

Mit tapasztalok a törvényalkotás részérõl? Azt, hogy a
törvényalkotás megenged valamit, lazán megengedi azt,
amibõl semmi baj nem lesz, mert egyéb fizikai okok miatt
úgysem valósítható meg. De amelyik megvalósítható, és
annak különösebb fizikai akadálya nem volna, hát, annak
az engedélyezésétõl inkább elzárkóznak, mert ha ezek na-
gyon elterjednének, akkor bizony nagy baj lenne, legalább
is, az áramszolgáltatónak, akiknek az ilyen kiserõmûvek
elterjedése bizony, üzletvesztést tudna okozni.

Tudni kell, hogy ezek a kiserõmûvek a 100 százalé-
koshoz közelálló hatásfokúak, mert mind felhasználják a
hõt és a villamos energiát, a nagyerõmûveknél pedig a

töménytelen sok hõenergia felhasználására fizikailag alig
van lehetõség.

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA,
az Országgyûlés Környezetvédelmi
Bizottságának elnöke (Fidesz):

Illés Zoltán alelnök urat szeretném emlékezetbõl
idézni. Azt mondta, hogy tíz évvel ezelõtt sem érvénye-
sült a zöld költségvetés, és valószínûleg tíz évvel késõbb
sem fog érvényesülni. Valószínûleg, sõt biztos vagyok ben-
ne, hogy a kiváló Levegõ Munkacsoport minden tagja ezt
pontosan ugyanígy tudja, mint én. Mégis úgy ítélik, hogy
szükség van ezekre a költségvetésekre, mert, ha mindig
valamilyen része megvalósul, vagy egy kicsit elõre lehet
haladni, akkor ez elõremozdítja legalább a gondolkodást.

Az uniós csatlakozás elõtt egy esztendõvel olyan költ-
ségvetése van a zöldtárcának, amely megítélésem szerint
csak az összeomlás felé vezethet. Harminc százalékos csök-
kenés a fejlesztésben nem elviselhetõ! Nem elviselhetõ
az, ami a KAC támogatási rendszerén belül megjelenik.

Szilárd meggyõzõdésem, hogy az egyik irány, amiben el
kellene indulni, és ebben közösen kellene gondolkodni,
hogy független alap legyen az, amely biztosítja – például a
parlament valamely bizottsága útján –, hogy a civil szer-
vezetek hozzájussanak ahhoz a pénzhez, ami nekik jár. De
lehet más megoldás is, de ennek mindenképpen kormány-
tól és aktuál-politikától függetlennek kellene lennie. Nem
elfogadható, ha a díjazás a szerint történik, hogy milyen a
megnyilvánulásuk. Nem elfogadható, mert azt gondolom,
így a civil társadalom elveszíti, nemcsak a profilját, ha-
nem a lényegét.

Még egyszer köszönöm a részvételt mindenkinek.
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