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Az egészségügy, a közoktatás, a közbiztonság és számos
egyéb feladata ellátásához az államnak adóbevételekre van
szüksége. Azonban a jelenleginél jobb adórendszerünk is
lehetne.

Amennyiben a környezetet súlyosan károsító tevékenységek
adóját megemeljük és más adókat ennek megfelelôen
csökkentünk, úgy nemcsak a környezet állapotát javíthatjuk, de
csökkennek azok terhei, akik kímélôbben bánnak a természeti
erôforrásokkal.

Olyan árrendszert lehet így kialakítani, amely a környezet- és
egészségvédelem érdekeit jobban szolgálja, a pazarlást sújtja,
ráadásul munkahelyeket is teremthet

a környezetvédelemért!
Valósárakat



A Zöld Államháztartási Reformban rejlô lehetôségek:
b A környezetszennyezô tevékenységek költségvetési 

támogatásának megszüntetése révén több jut az adónkból a
közérdeket jobban szolgáló célokra.

b A környezetvédelmi adók hatására összességükben nem emelkednek
a terhek. A többletbevételt visszajuttatják azoknak a háztartásoknak és

gazdálkodóknak, akiket indokolatlanul sújtana a drágulás.
b Amennyiben a környezetterhelô termékek és szolgáltatások árai a

környezetvédelmi adók miatt emelkednek, úgy ez a piac és a
társadalom viselkedését a környezetileg kedvezôbb 

tevékenységek és fogyasztás felé tereli.
b A befolyó többletbevételbôl fejleszthetôk a környezetet kímélô
területek: az energiatakarékosság, a karbantartások-felújítások, a

tömegközlekedés, a helyi kis- és középvállalkozások, a megelôzô,
költségkímélô megoldások és ezek elterjesztésére irányuló

tevékenységek (oktatás, egészségügy, helyi ellátás, tömegsport stb.). 
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hogy 
a pénztárcáján keresztül, 

Érezze mindenki 
pazarlóan
környezetet kímélôen él!vagy

Nemcsak a Levegô Munkacsoport határozott véleménye szerint
rejlenek nagy lehetôségek a zöld államháztartási Reformban. A
reformok hatékonyságát az Európai Unió és az OECD is elismeri,
továbbá számos ország gyakorlati tapasztalata szintén ezt támasztja alá.
A zöld államháztartási reform összességében nem eredményez
magasabb adókat, csupán más típusú adók fogják a költségvetés
számára ugyanazt az összeget elôteremteni. Természetesen a nagy
energiatartalmú termékek (pl. benzin) meg fognak drágulni, azonban
cserébe kevesebb adót kell például a bérünkbôl befizetnünk.

Társadalmi igazságosság
Mindezt úgy lehet és kell megvalósítani, hogy az ne érintse
hátrányosan az alacsonyabb jövedelmû rétegeket, a családokat, az
idôseket. A befolyó többletbevételeket vissza lehet forgatni úgy, hogy
az inkább ezeket a rétegeket kedvezményezze. Erre példa lehet a
családi pótlék, illetve a nyugdíjak emelése.

Gazdasági versenyképesség
Európa több országában az árak már jobban tükrözik a
környezetvédelmi szempontokat, mint Magyarországon. A reform
nem érinti hátrányosan a hazai ipar nemzetközi versenyképességét,
ugyanis általa éppen a korszerû, környezetkímélô tevékenységek
kerülnek elônybe. Így azokat a gazdasági ágazatokat támogatjuk
leginkább, amelyekre a legnagyobb szükségünk van ahhoz, hogy a
mai világgazdasági versenyben helyt tudjunk állni. A valós árak ezen
túlmenôen állandó mûszaki fejlesztésre, az erôforrások, lehetôségek
jobb kihasználására ösztönöznek.

Több munkahely
Több ország gyakorlata bizonyítja, hogy a zöld államháztartási reform
eredményeként új munkahelyek létesülnek, és az export is nôhet. A
munkabér terheinek csökkenése elôsegítheti, hogy a vállalatok több
embert foglalkoztassanak. A világpiacon is egyre nagyobb az
érdeklôdés a környezetbarát termékek 
(pl. bioélelmiszerek, megújuló energiát hasznosító berendezések,
hulladékfeldolgozó illetve hulladékmentes technológiák) iránt.



A zöld államháztartási reform következtében a környezetterhelô
tevékenységek és szolgáltatások megdrágulnak, a környezetbarátok

olcsóbbá válnak, és ráadásul több pénz juthat az oktatásra, a
kultúrára, az egészségügyre és a környezetvédelemre, továbbá
csökkenhetnek a munkabért terhelô adók. Például jobban meg

fogja érni megvenni azt a hûtôgépet, amely kevesebb áramot
fogyaszt, míg a „vízzabáló" mosógépet drágább lesz fenntartani. 

Összességében nem fogunk több adót fizetni, viszont a
környezettudatos viselkedés jobban kifizetôdô lesz a lakosság és a
vállalatok számára egyaránt. A „szennyezô fizet" elvnek megfelelôen

a környezetterhelés drágább lesz, míg a környezettudatos
fogyasztó jobban fog járni. Így mindenkinek a saját pénztárcáján

fog lecsapódni, hogy mennyire fontos számára a környezet
állapota. Azok a vállalatok, amelyek környezetvédelmi

beruházásokat hajtanak végre, illetve amelyek kevesebb energiát,
nyersanyagot és több emberi munkát alkalmaznak, gazdasági

elônybe fognak kerülni.

Éljünk 
fenntartható 

módon!
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Magyarországon a kamionok évente mintegy 250 milliárd forint
olyan kárt okoznak, amelyeket nem az üzemeltetôik, hanem az
egész társadalom fizet meg. A zöld államháztartási reform
megvalósítása azt jelentené, hogy megszûnnének a kamionos
fuvarozásra adott adókedvezmények és támogatások. Ez
összességében nem emelné a termékek és szolgáltatások árát,
hiszen az említett 250 milliárd forintot eddig is megfizettük: a
kamionok által tönkretett utaknak, a többi jármû emiatti
nagymértékû rongálódásának, az utak alatt futó közmûvekben és
az útmenti épületekben keletkezô jelentôs károknak, a súlyos
környezetszennyezésnek és egészségkárosodásnak a költségei
eddig is ránk hárultak. Tehát nem történne más, mint hogy azok
fizetik majd meg a költségeket, akik azokat okozzák. Ugyanakkor az
árufuvarozás a jelenleginél jóval nagyobb mértékben terelôdne át
a vasútra, amely ugyanannyi árut tizedannyi
környezetszennyezéssel tud elszállítani. Ennek külön elônye, hogy
a vasút eddig veszteséges tevékenysége nyereségessé válhat.
Tovább fognak tartani az utak és egyéb létesítmények, kevésbé
rongálódnak a jármûvek, tisztább lesz a környezetünk, és
egészségesebben élhetünk. A mindezek következtében
felszabaduló forrásokat az állam adóink csökkentésére
használhatja fel, vagy az oktatás, az egészségügy és a
közérdekeket szolgáló más fontos tevékenységek színvonalának
emelésére fordíthatja.

a zöld 
államháztartási reform
Példák 

elônyeire
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Rohamosan fogy egyik legfontosabb nemzeti vagyonunk: 
a termôföld. Míg 1938-ban a mûvelésbôl kivont terület aránya 

az ország teljes területének csak 6,6 százalékát, 1990-ben 11,5
százalékát tette ki, 1996-ban ez az arány már 13,8 százalékra

emelkedett, 2001-ben pedig elérte a 16,9%-ot! Az ipar, 
a bányászat, a közlekedés, a kereskedelmi és a lakóépületek,
valamint egyéb létesítmények egyre több értékes földterületet
fednek le gyakorlatilag visszavonhatatlanul. A szuburbanizáció, 

a közúti közlekedés robbanásszerû növekedése, 
a bevásárlóközpontok terjedése és egyéb zöldmezôs beruházások

azonban nemcsak környezeti szempontból okoznak súlyos
veszteségeket, hanem gyakran társadalmilag is károsak és
nemzetgazdaságilag is ésszerûtlenek: súlyos terhet rónak

mindannyiunkra, és így egyebek mellett kimutathatóan rontják
országunk versenyképességét. Zöldterületeink pusztításának és az 

e téren szinte általánossá vált súlyos korrupciónak egyik fô oka,
hogy az ingatlan értéknövekedésekor a megnövekedett haszon 

a tulajdonos zsebébe vándorol, a társadalmat ért kárt viszont 
a közösség viseli. Ez utóbbiak közé tartozik az értékes

zöldterületek pusztulása, az átszellôzô csatornák, kilátás,
benapozás „elépítése", a fokozódó közlekedési igények 

és az ezzel járó környezetszennyezés, a többlet infrastruktúra – víz,
csatorna, egészségügyi ellátás, iskola stb. – iránti igény, a más
helyütt már meglévô infrastruktúra kihasználtságának – és így 

a hatékonyságának – romlása. Ezt a tarthatatlan helyzetet
változtatná meg, ha a zöldterületek átminôsítésére, beépítésére

jelentôs adót vetnének ki.
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Élelmiszereinket túlnyomó részben nagyüzemi módszerekkel,
jelentôs mennyiségû vegyszer alkalmazásával állítják elô. Hatalmas
mennyiségû mûtrágya, gyom- és rovarirtó kerül a környezetbe 
és részben a szervezetünkbe is. Az ilyen jellegû mezôgazdasági
termelést az állam évente több száz milliárd forinttal támogatja.
Ugyanakkor a környezetbarát, vegyszermentes gazdálkodásra
szinte csak fillérek jutnak. Pedig ez utóbbi újbóli térnyerésével
javulna környezetünk és egészségünk állapota. Ezen felül több
embernek lehetne munkát adni, mivel a biogazdálkodás sokkal
több hazai élômunkát igényel, mint a vegyszeres termelés, ami
viszont a túlnyomó részben külföldrôl importált energián és
nyersanyagokon alapul. Ráadásul az Európai Unió is sokkal
nagyobb támogatást ad a biogazdálkodásra, mint a vegyszeresre.
A biotermékekre szinte korlátlan kereslet van Nyugat-Európában. 

Németországban az építési hulladék, a sitt 70 százalékát
kötelezôen újra fel kell használni. Ha az építtetô ezt nem teszi
meg, akkor az önkormányzatok közhasznú munka keretében saját
telepükön végzik a válogatást az építtetô költségére.
Magyarországon semmiféle hasonló szabályozás nincs.
Ugyanakkor rendkívül alacsony a bányajáradék, amit a kitermelt
építôanyagok után kell fizetni. A bányászat pedig a legsúlyosabb
környezetpusztító tevékenységek közé tartozik. Ha az állam
megemelné a bányajáradékot, és az így befolyó összegbôl
támogatná az építési hulladékok újbóli felhasználását, akkor javulna
a környezet állapota, a jövô nemzedékek számára is
megôrizhetnénk ásványi kincseink jelentôs részét, és kevesebb
gondunk lenne a hulladékok lerakásával, ártalmatlanításával is.
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Clean Air 

The Clean Air Action Group, founded in 1988, is a national
federation of 126 Hungarian environmental NGOs.

Our main fields of activities are the following:
b greening the state budget

b sustainable transport
b sustainable energy policy

b sustainable urban development
b protection of green areas in cities

Action 
Group,Hungary
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További levegô füzetek 

Hulladékégetés okozta légszennyezés
Közlekedés és légszennyezés 

www.levego.hu | www.lelegzet.hu | www.tiszta.levego.hu Le
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