
 

Miként segítheti  

a zöld államháztartási reform  

a versenyképesség javítását és  

az adósságcsökkentést? 
 

Lukács András 
elnök 

Levegő Munkacsoport 



A Szent Máté-sziget rénszarvasainak története 



http://www.alaskadispatch.com/article/what-wiped-out-st-matthew-islands-reindeer 

1944-ben 29 rénszarvast telepítettek a szigetre 



A Szent Máté-sziget rénszarvas-állományának alakulása 

http://jayhanson.us/page80.htm 



http://www.weatherwise.org/Archives/Back%20Issues/2009/Nov-Dec%202009/full-Reindeer.html 

2005-re ez maradt a 6000 rénszarvasból  álló csordából 



A rénszarvasok kipusztulásának oka: 

nem szembesültek időben a tevékenységük  

valódi költségeivel. 

Nem is volt lehetőségük, hogy ezen 

változtassanak. 

 

Nekünk viszont van ilyen lehetőségünk: 

a termékeknek és szolgáltatásoknak olyan árat 

kell megszabnunk, amely tükrözi azok valódi 

költségeit (beleértve a várható jövőbeni 

szűkösségüket). 

Vajon ezt tesszük-e? 

 

 



Sok példát lehet felsorolni 

az energiaszektor, 

a közlekedés, 

az ipar, 

az építőipar, 

a mezőgazdaság, 

a kereskedelem 

stb. területéről. 
 

 

Torz árak → hibás döntések → gyenge versenyképesség 

Sajnos nem! 
 



http://www.levego.hu/sites/default/files/kozuti_vasuti_kozlekedes_tarsadalmi_merlege_magyarorszagon_0.pdf 



Közút Vasút 

Össze-

sen 

Személy- 

gépkocsik 

Teher- 

gépkocsik 

Helyközi 

autóbusz 

Össze-

sen 

Személy- 

szállítás 

Teher- 

szállítás 

üzemanyagok jövedéki 

adója 

441,2 245,0 180,5 9,8 0,0 0,0 0,0 

áfa személygépkocsik 

céges használata után 

117,3 117,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

regisztrációs adó 88,4 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

gépjárműadó 51,3 31,2 18,9 0,8 0,0 0,0 0,0 

gépjármű átírási illeték 20,9 14,0 6,6 0,1 0,0 0,0 0,0 

autópályadíj 30,7 17,6 12,4 0,8 0,0 0,0 0,0 

parkolási díjak 5,4 5,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

energiaadó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 

egyebek 35,6 23,7 11,4 1,1 1,0 0,2 0,3 

államháztartási 

bevételek összesen 

790,8 540,6 230,1 12,6 1,0 

 

0,6 0,4 

A közlekedési eredetű államháztartási bevételek 2006-ban, milliárd Ft 

A KTI álláspontja szerint ide tartoznak a speciális adók (üzemanyagok jövedéki adója, 

regisztrációs adó) áfájából származó bevételek és az uniós támogatások.  

Azonban: nincs érdemi különbség a két végeredmény között. 



Közút Vasút 

Össze-

sen 

Személy- 

gépkocsik 

Teher- 

gépkocsik 

Helyközi 

autóbusz 

Össze-

sen 

Személy- 

szállítás 

Teher- 

szállítás 

fogyasztói árkiegészítés 0,0 0,0 0,0 50,0 29,4 29,4 0,0 

egyedi támogatás 0,2 0,0 0,0 0,1 77,8 77,8 0,0 

(vas)útépítés 486,8 275,9 189,4 21,3 0,0 0,0 0,0 

(vas)útfenntartás 51,9 10,4 36,2 3,8 32,7 14,3 18,4 

(vas)útüzemeltetés 42,0 28,7 12,2 0,8 0,0 0,0 0,0 

közlekedés 

tőkeköltsége 

(vagyonfelélés nélkül) 

146,0 82,7 56,8 6,4 23,0 10,0 13,0 

egyéb* 308,0 150,2 63,9 10,1 21,0 10,5 10,5 

államháztartási 

kiadások összesen 

1034,9 547,9 358,5 92,5 183,9 142,0 41,9 

A közlekedésre fordított államháztartási kiadások 2006-ban, milliárd Ft 

A KTI és a Levegő Munkacsoport álláspontja egyezik. 

 
* kapcsolódó közlekedés- és közbiztonsági kiadások, többcélú fejlesztések közlekedési 

vonatkozásai, kapcsolódó környezetvédelmi beruházások stb. 



Közút Vasút 

Össze-

sen 

Személy- 

gépkocsik 

Teher- 

gépkocsik 

Helyközi 

autóbusz 

Össze-

sen 

Személy- 

szállítás 

Teher- 

szállítás 

államháztartási 

bevételek (mrd Ft) 

790,8 540,6 230,1 12,6 1,0 0,6 0,4 

államháztartási kiadások 

(mrd Ft) 

1034,9 547,9 358,5 92,5 183,9 142,0 41,9 

államháztartási egyenleg 

(mrd Ft) 

-244,1 -7,3 -128,4 -79,9 -182,9 -141,4 -41,5 

szállítási teljesítmény 

(millió átkm, ukm) 

  39290,0 36887,0 11784,0   9584,0 10167,0 

fajlagos költség 

(Ft/átkm, Ft/ukm) 

  -0,2 -3,5 -6,8 0,0 -14,8 -4,1 

A közlekedés államháztartási összesített és fajlagos egyenlege 2006-ban 

A KTI álláspontja szerinti eredmény nem különbözik jelentősen ettől. 



Közút Vasút 

Össze-

sen 

Személy- 

gépkocsik 

Teher- 

gépkocsik 

Helyközi 

autóbusz 

Össze-

sen 

Személy- 

szállítás 

Teher- 

szállítás 

üvegházhatású gázok  61,7 33,8 26,7 1,2 1,8 1,5 0,3 

egyéb levegőszennyezés 171,7 58,6 108,5 4,5 2,9 1,7 1,3 

zajszennyezés 41,2 15,6 25,6 0,0 1,1 0,8 0,4 

talaj- és vízszennyezés 15,7 6,4 8,4 0,9 0,1 0,0 0,0 

területfoglalás és elválasztó 

hatás 

22,4 16,4 5,7 0,3 10,8 10,1 0,6 

torlódás és más városi 

hatások 

148,9 94,3 54,7 0,1 0,5 0,3 0,2 

erőforrások korlátozottsága 88,7 50,5 36,6 1,6 2,5 2,0 0,5 

autógyártás, útépítés, 

kőolaj-kitermelés stb. 

környezeti kárai 

72,5 43,6 27,8 1,1 1,2 0,7 0,5 

nem piaci árú tárolás, 

parkolás 

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

balesetek 665,0 397,9 70,3 4,7 5,9 4,5 1,3 

externális hatások összesen -1307,8 -737,1 -364,3 -14,4 -26,8 -21,6 -5,1 

kibővített egyenleg  -1551,9 -744,4 -492,7 -94,3 -209,7 -163,0 -46,6 

kibővített fajlagos költség 

(Ft/átkm, Ft/ukm) 

  -18,9 -13,4 -8,0 -17,0 -4,6 

A közlekedés externális hatásai (környezeti, egészségi károk) 2006-ban 



A közlekedés externális hatásai  

(a használók által meg nem fizetett környezeti, egészségi károk)  

2006-ban 

• Uniós tanulmányok adatai alapján (IMPACT stb.) 

• Nincs eltérés a KTI és a Levegő Munkacsoport álláspontja között 

• A táblázat adatai középértékek 

• Számos bizonytalanság – további kutatások szükségesek 

  



Közút Vasút 

Össze-

sen 

Személy- 

gépkocsik 

Teher- 

gépkocsik 

Helyközi 

autóbusz 

Össze-

sen 

Személy- 

szállítás 

Teher- 

szállítás 

személygépkocsik 

cégesként elszámolt 

magánhasználata  

1237,0 1237,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 

csalás bérterhek terén 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

egyéb feketegazdaság 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

hétvégi kamionstop 

hatása 

0,0 0,0 -48,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

egyéb versenytorzító 

tényezők összesen 

-1513,1 -1237,0 -276,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

A közlekedés egyenlegét befolyásoló egyéb tényezők 2006-ban 

A KTI szerint a személygépkocsi-használattal kapcsolatos adócsalás 

mértéke mintegy 700 milliárd Ft-tal kevesebb. 

Nem elvi különbség, hanem eltérő számítási módszerek (Levegő 

Munkacsoport – KSH adatok alapján; KTI – részben szakértői becslések 

alapján). További kutatás szükséges a különbség okának megállapítására. 



Közút Vasút 

Össze-

sen 

Személy- 

gépkocsik 

Teher- 

gépkocsik 

Helyközi 

autóbusz 

Össze-

sen 

Személy- 

szállítás 

Teher- 

szállítás 

személygépkocsik 

cégesként elszámolt 

magánhasználata  

1237,0 1237,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 

csalás bérterhek terén 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

egyéb feketegazdaság 0,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

hétvégi kamionstop 

hatása 

0,0 0,0 -48,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

egyéb versenytorzító 

tényezők összesen 

-1513,1 -1237,0 -276,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

A közlekedés egyenlegét befolyásoló egyéb tényezők 2006-ban 

A KTI szerint ezek a tételek nem képezhetik a részét a kibővített 

államháztartási mérlegnek, mert hasonló versenytorzító tényezők a 

nemzetgazdaság szinte minden területén megtalálhatók. 

A Levegő Munkacsoport szerint ez igaz, azonban ezen tételek szerepeltetése 

nélkül a döntéshozók torz képet kapnak az egyes közlekedési módok 

tényleges költségeiről.  



A közlekedés externális hatásokkal kibővített államháztartási mérlege 2006-ban 

alágazatonként 

  

 
Közút 

 
Vasút  

 
 

Összesen 

 

Személy-

gépkocsik 

 

Teher-

gépkocsik 

 

Helyközi 

autóbusz 

 

Összesen 

 

Személy-

szállítás 

 

Teher-

fuvarozás 

Államháztartási  

bevételek (mrd. Ft) 

887,6 603,6 

 

246,3 

 

24 

 

19,9 

 

12,1 

 

7,8 

 

Államháztartási  

kiadások (mrd. Ft) 

1034,9 547,9 

 

358,5 

 

92,5 

 

183,9 

 

142,0 

 

41,9 

 

Államháztartási  

egyenleg (mrd. Ft) 

-147,3 

 

55,7 

 

-112,2 

 

-68,5 

 

-164 

 

-129,9 

 

-34,1 

 

Szállítási teljesít-

mény (millió átkm, ukm) 

  

 
39290 

 

36887 

 

11784 

 

  

 
9584 

 

10167 

 

Fajlagos állam-

háztartási egyenleg 

(Ft/átkm, Ft/ukm) 

  

 
1,4 

 

-0,2 

-3,0 

 

-3,5 

-5,8 

 

-6,8 

  

 
-13,6 

 

-14,8 

-3,4 

 

-4,1 

Externális hatások  

(mrd. Ft) 

-1307,8 

 

-737,1 

 

-364,3 

 

-14,4 

 

-26,8 

 

-21,6 

 

-5,1 

 

Kibővített egyenleg 

(mrd. Ft) 

-1455,1 

 

-681,4 

 

-476,5 

 

-82,9 

 

-190,8 

 

-151,5 

 

-39,2 

 

Kibővített fajlagos  

államháztartási 

egyenleg (Ft/átkm, Ft/ukm) 

  

 
-17,3 

 

-18,9 

-12,9 

 

-13,4 

-7,0 

 

-8,0 

  

 
-15,8 

 

-17,0 

-3,9 

 

-4,6 



A közlekedés externális hatásokkal kibővített államháztartási mérlege 

2006-ban alágazatonként (kivonat) 

Személy-

gépkocsik

Teher-

gépkocsik

Helyközi 

autóbusz

Személy-

szállítás

Teher-

fuvarozás

KTI 1,4 -3,0 -5,8 -13,6 -3,4

LMCs -0,2 -3,5 -6,8 -14,8 -4,1

KTI -17,3 -12,9 -7,0 -15,8 -3,9

LMCs -18,9 -13,4 -8,0 -17,0 -4,6

Vasút
Számítási 

eljárás

Fajlagos államháztartási 

egyenleg

Kibővített fajlagos 

államháztartási egyenleg

Fajlagos államháztartási egyenlegek  

(Ft/átkm, Ft/ukm)

Közút

LMCs min -31,4 -20,4 -7,0 -15,8 -3,9

LMCs max -50,7 -20,8 -8,0 -17,0 -4,6

A közlekedési "adócsalások" 

hozzászámításával                         

(KTI nem fogadja el!)

2011. 1. 18. 



Közút Vasút 

Össze-

sen 

Személy- 

gépkocsik 

Teher- 

gépkocsik 

Helyközi 

autóbusz 

Össze-

sen 

Személy- 

szállítás 

Teher- 

szállítás 

Államháztartási  

bevételek (mrd Ft) 

790,8 540,6 230,1 12,6 1,0 0,6 0,4 

Államháztartási  

kiadások (mrd Ft) 

1034,9 547,9 358,5 92,5 183,9 142 41,9 

Államháztartási  

egyenleg (mrd Ft) 

-244,1 -7,3 -128,4 -79,9 -182,9 -141,4 -41,5 

Szállítási teljesítmény  

(millió átkm, ukm) 

  39290 36887 11784   9584 10167 

Fajlagos költség  

(Ft/átkm, Ft/ukm) 

  -0,2 -3,5 -6,8 -14,8 -4,1 

Externális hatások  

(mrd Ft) 

-1307,8 -737,1 -364,3 -14,4 -26,8 -21,6 -5,1 

Kibővített egyenleg  

(mrd Ft) 

-1551,9 -744,4 -492,7 -94,3 -209,7 -163 -46,6 

Kibővített fajlagos  

költség (Ft/átkm, Ft/ukm) 

  -18,9 -13,4 -8,0 -17,0 -4,6 

Egyéb verseny-torzító 

tényezők (adócsalás, adóel-

kerülés, kamionstop), (mrd Ft) 

-1513,1 -1237 -276,1 0 0 0 0 

Teljes egyenleg  

(államháztatás+ 

+externália+egyéb), (mrd Ft) 

-3065,0 -1981,4 -768,8 -94,3 -209,7 -163,0 -46,6 

Teljes fajlagos költség 

(Ft/átkm, Ft/ukm) 

-50,4 -20,8 -8,0 -17,0 -4,6 

A közúti és vasúti közlekedés kibővített államháztartási mérlege 2006-ban a Levegő Munkacsoport szerint 



Közút Vasút 

Össze-

sen 

Személy- 

gépkocsik 

Teher- 

gépkocsik 

Helyközi 

autóbusz 

Össze

-sen 

Személy- 

szállítás 

Teher- 

szállítás 

Teljes egyenleg  

(államháztatás+ 

+externália+egyéb) 

(mrd Ft) 

-3065,0 -1981,4 -768,8 -94,3 -209,7 -163,0 -46,6 

Teljes fajlagos 

költség  

(Ft/átkm, Ft/ukm) 

-50,4 -20,8 -8,0 -17,0 -4,6 

A közúti és vasúti közlekedés  

kibővített államháztartási mérlege 2006-ban  

a Levegő Munkacsoport szerint 

 



A költségeket nem tükröző árak miatt óriási  

a túlkereslet, a pazarlás. 



Ha el akarjuk kerülni, hogy a közúti 

közlekedés (az államháztartás, a 

gazdaság) finanszírozhatatlanná váljon, 

akkor helyre kell tennünk az árakat! 



http://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/kornyezetbarat-kozlekedes_2010.pdf 

Megoldási lehetőségek 



A nehéz tehergépkocsik útdíja 100 

A tehergépkocsik túlsúlydíjának emelése 10 

A közúti árufuvarozásnál „üzemanyag-megtakarítás” utáni adómentesség eltörlése 30 

A személygépkocsikkal kapcsolatos elszámolások szigorítása 200 

Személygépkocsik úthasználati átalánydíja gépjárműadó és autópályadíj helyett 20 

A luxusterepjárók gépjárműadójának emelése 1 

A kvadok, mopedek és motorkerékpárok gépjárműadójának emelése 5 

A gépjárműadó befizetése elmulasztásának szigorúbb büntetése 5 

A diesel üzemű gépkocsik gépjárműadójának differenciálása 10 

Az agroüzemanyagok adókedvezményeinek eltörlése 10 

Áfa beszedése külföldi buszok után 10 

Városi útdíj bevezetése 20 

Parkolási díjak emelése, kiterjesztése 20 

Repülőjegy-adó kivetése 30 

A repülőterek támogatásának megszüntetése 5 

A MALÉV támogatásának megszüntetése 20 

A költségként történő elszámolás megszüntetése belföldi légi közlekedésre 5 

Balesetek egyes költségeinek (gyógyítás, táppénz) áthárítása üzleti biztosítókra 80 

Az autópálya-építések megszüntetése 50 

A kedvező nemzetgazdasági hatások többleteredménye 50 

ÖSSZESEN 681 

Javaslatok a közlekedésből származó államháztartási bevételek  

növelésére 2011-ben, milliárd Ft 



A tehergépkocsik 

kilométer-arányos 

útdíjának bevezetése 

 
Évi 100 milliárd Ft bevétel 



1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

1997 1999 2001 2003 2005 2007

millió járműkm 

A tehergépkocsik kilométer-arányos útdíjának hatása  
a járműkilométerekre Svájcban 

(bevezetés 2001-ben, emelés 2005-ben)  

A tehergépkocsik forgalma mintegy 40%-kal csökkent ahhoz képest, 

mintha a 2001 előtti tendencia folytatódott volna tovább! 



Svájc azóta is a világ egyik leggazdagabb  

és legversenyképesebb állama 

http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf 



Mehr Bahn wagen - Praxisbeispiele von Unternehmen, die auf die Schiene setzen 
BME-Kongress 13.11.2007 27 

A tonnakilométerben mért fuvarozási teljesítmény növekedése az előző évhez képest 

Németországban 2005-ben vezették be a 

tehergépkocsik kilométer-arányos útdíját. 

A vasúti árufuvarozás már a bevezetés hírére is 

gyorsabban kezdett növekedni, mint a közúti! 



Az utóbbi években 

Németországban 

számos cég (nemzetközi 

nagyvállalatok és 

középvállatok egyaránt) 

állította át szállítását 

kamionról vasútra – 

főleg a tehergépkocsik 

útdíjának hatására. 

28 

http://www.levego.hu/letoltes/kiadvanyok/kamionrol-vasutra-13.pdf 



Még egy teljesen felhagyott  

vasútvonalat is megérte újjáéleszteni! 

A Raubach–Selters vonal az újjáélesztés előtt és után 



Az üres fuvarok arányának alakulása Németországban  

a közúti áruszállításban – főleg az útdíj hatására 

Megjegyzés: Az útdíjjal érintett utakon a javulás az átlagosnál nagyobb mértékű. 
Forrás: Statistische Mitteilungen des Bundesamtes für Güterverkehr und des Kraftfahrt-Bundesamtes, Reihe 8 



Csökkennek az értelmetlen szállítások 
Magyar boltokban: 

• 1400 kilométerről, Belgiumból és Hollandiából importált répa, 

• Olaszországból az Alpokon keresztül kamionokkal szállított ásványvíz, 

• Kínából napraforgómag , 

• Argentínából fokhagyma,  

• Dél-Afrikából őszibarack befőtt stb. stb. 



A személygépkocsi-

használat elszámolásának 

szigorítása 

 
Évi 200-300 milliárd Ft bevétel 



A személygépkocsi-használók évente 

mintegy 1200 milliárd forinttal több adót 

és járulékot fizetnének, ha az autó 

magánhasználatát minden esetben 

tényleg magánhasználatként ( és nem 

céges költségként) számolnák el. 

http://www.levego.hu/letoltes/kiadvanyok/adocsalas.pdf 

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/cegautoado-veresnek_0901.pdf 

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/szgkadocsalas-pm0710.pdf 

http://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/kornyezetbarat-kozlekedes_2010.pdf 



Ld. 

Káros-e környezetre a cégautók adózási gyakorlata az Európai Unióban? 

http://www.levego.hu/sites/default/files/cegauto_Brusszel_110228.pdf 

Az Európai Bizottság megrendelésére 

készült tanulmány szerint Magyarország 

e téren a legrosszabbak közé tartozik az 

EU-ban. 



LU 665 

IT 598 

MT 548 

CY 521 

CH 521 

AT 510 

FR 508 

DE 501 

SI 501 

FI 485 

ES 481 

UK 476 

BE 473 

LT 472 

SE 464 

NO 455 

NL 451 

IE 434 

EL 428 

CZ 412 

PT 412 

LV 398 

EE 391 

PL 383 

DK 378 

HR 336 

HU 300 

BG 272 

SK 265 

RO 164 

Az 1000 lakosra jutó 

személygépkocsik száma 

az egyes európai országokban 

2007-ben 

Dániában a regisztrációs adó 212%! 

Forrás: EU Energy and 

Transport in Figures, 

2009 



Dánia a világ egyik leggazdagabb  

és legversenyképesebb állama 

http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf 



A többletbevétel, illetve kiadáscsökkentés forrása 

2012-ben 

milliárd Ft 

min. max. 

Szolidaritási adó bevezetése  200 350 

Közúti fuvarozók szja-kedvezményének megszüntetése  30 60 

A tehergépkocsik kilométer- és szennyezésarányos útdíja 25 40 

A kereskedelmi gázolaj megszüntetetése 20 30 

A személygépkocsikkal kapcsolatos elszámolások szigorítása 200 300 

A balesetek egyes költségeinek megfizettetése üzleti biztosítókkal 50 150 

Motorkerékpárok és kvadok gépjárműadójának emelése,  

mopedek gépjárműadójának bevezetése 

3 10 

Repülőjegyadó kivetése 20 40 

A MALÉV privatizációja 20 30 

Külföldi autóbuszok utáni áfa behajtása 10 15 

A szénhidrogének bányajáradékának emelése  30 50 

A nem-szénhidrogén nyersanyagok (építőanyagok) bányajáradékának 

emelése 

5 15 

Szén-dioxid-kvóták eladása a villamosenergia-szektorban 30 50 

Környezetvédelmi termékdíjak emelése és kiterjesztése 10 40 

Környezetterhelési díjak emelése 17 40 

A cégeknek, beruházásoknak nyújtott egyedi támogatások csökkentése 100 150 

A közúthálózat bővítésének leállítása 200 200 

A MOL részvények egy részének eladása 50 100 

A földvédelmi járulék emelése és kiterjesztése 10 40 

A hirdetések kulturális járulékának visszaállítása és emelése 10 30 

A feketegazdaság visszaszorítása 50 200 

A társasági adó emelése, kedvezmények szűkítése 50 80 

A bírságok emelése 10 30 

Többlet széndioxid-kvóták értékesítése 50 100 

A nemzetgazdaság kedvezőbb szerkezete létrejöttéből és az ellenőrző 

szervek megerősítéséből származó bevételtöbblet, illetve 

kiadáscsökkenés 

80 150 

ÖSSZESEN 1280 2300 

A Levegő 

Munkacsoport 

javaslatai az 

államháztartás 

többletbevételeire, 

kiadás-

csökkentéseire 





1) Az árak jobban tükrözik a valódi költségeket, vagyis kevésbé torzul a 

piac, és így helyesebb gazdasági döntések születnek. 

2) Előnyben részesül a hazai élőmunka, növekszik a foglalkoztatottság.  

3) A hazai termékek és szolgáltatások versenyképesebbé válnak az 

importtal szemben.  

4) Jobban visszaszoríthatóvá válik a fekete- és szürkegazdaság.  

5) Csökken az ország energiafüggősége. 

6) Erősebb lesz az ösztönzés a tudásalapú, modern gazdaság kiépítésére. 

7)  Javul a lakosság egészségi állapota, ami egyrészt az egészségügyi 

kiadások csökkenésében, másrészt a nagyobb munka-

termelékenységben (kevesebb kiesett munkaidő stb.) nyilvánul meg. 

Kedvező hatás a GDP-re, a versenyképességre, 

a foglalkoztatottságra, a közjólétre  

az alábbiaknak köszönhetően: 



A gyakorlat 

bebizonyította:  

a környezetvédelmi 

adóreform javítja a 

versenyképességet. 

Öt európai országot vizsgálva 

megállapították, hogy az 

egyébként igen mérsékelt 

környezetvédelmi adóreform 

hatására is összességében  

6 százalékkal csökkent a szén-

dioxid-kibocsátás, miközben a 

gazdaság teljesítménye  

0,5 százalékkal javult.  

http://www2.dmu.dk/Cometr/ 

Hatás a versenyképességre 



http://www.petre.org.uk/ 

A PetrE projekt keretében végzett 

modellezés azt mutatta, hogy magas 

széndioxid-ár szükséges ahhoz, 

hogy az EU kibocsátás-csökkentési 

célja elérhető legyen, azonban ennek 

gazdaságilag kedvező hatása lenne:  

a GDP-t 0,2-0,8 százalékkal növelné, 

a GDP-hez viszonyítva az 

adóbevételek 1,8-6,2 százalékát adná 

és a foglalkoztatottságot 1,1-2,7 

százalékkal emelné.  

 



Több mint 1000 milliárd forinttal 

javulna a közjólét* Magyarországon 

évente, ha a közúti közlekedés által 

okozott környezeti és egészségi 

károk költségét megfizettetnék a 

közlekedés résztvevőivel, és az így 

keletkezett többlet adóbevételt az 

élőmunkát terhelő adók és járulékok 

csökkentésére használnák fel.  

Ez a környezeti és egészségi károk 

mérséklődésének köszönhető, valamint 

annak, hogy az árak jóval kevésbé fognak 

torzítani, és így a gazdaság szereplői a mainál 

sokkal ésszerűbb döntéseket hoznak.  
http://www.grace-eu.org/deliverables.htm 

http://levego.hu/sites/default/files/kapcsolodo/utdij-gazdhatas0811.pdf 

A tanulmány meghatározása szerint a közjólét növekedése a fogyasztói többlet, a termelői többlet és 

a többlet adóbevétel összegéből áll, amiből le kell vonni az összes külső költséget. Ezen belül a 

többlet adóbevétel beszámítása külön módszertan szerint történik, amely meghatározottparaméterek 

szerint figyelembe veszi, hogy kik fizetik az adót, és hogy a bevételt miként használják fel. 



Az éghajlatvédelem 

munkahelyeket teremt:  
az energiahatékonysági 

beruházásoknál, az épületek 

korszerűsítésénél,  

a tömegközlekedésnél, a vasútnál 

és más területeken 

összességében több munkahely 

keletkezik, mint amennyi 

megszűnik az energiaigényes 

tevékenységeknél. 

http://levego.hu/sites/default/files/kapcsolodo/etuc_0901.pdf 



Forrás: www.foes.de 

A környezetvédelmi adóreform hatása Németországban 
1999-2003 

Üzemanyag-fogyasztás 

(-17%) 

Tehergépkocsik üresfutása 

(-22%, 1998-2006) 

Fosszilis energiák importja 

(-13%) 

CO2-kibocsátás (-3%) 

Társadalombiztosítási 

járulék (-16 mrd €, -1.7%) 

Az ipar költségei (-1 mrd €) 

 

 

Autómegosztás (+70%) 

Közösségi közlekedés (+5%) 

Energiamegtakarító 

berendezések eladása 

Kisebb fogyasztású gépkocsik 

Gázüzemű gépkocsik (x10) 

Energiahatékonyság  

Megújuló energiák 

Energiaadók (+18,7 mrd €) 

Foglalkoztatottság  

(+250,000 munkahely) 

Nyugdíjak (+1,2%) 

 

 

Nőtt 

Csökkent 



Hatás az innovációra 

http://www.oecd.org/dataoecd/6/49/19524534.pdf 

Jelentősen serkenti az innovációt 



Környezeti innovációval kapcsolatos szabadalmi 

bejelentések alakulása a fejlett országokban az 

igénypontokban megadott prioritások alapján  

(3 éves átlag, 1990=1) 

Forrás: OECD 2010. OECD Project on Environmental Policy and Technological Innovation www.oecd.org/environment/innovation. 

Based on data extracted from the EPO Worldwide Patent Statistical Database (PATSTAT). 

http://www.oecd.org/vgn/images/portal/cit_731/8/10/449963503.jpg 

http://www.oecd.org/environment/innovation
http://www.oecd.org/vgn/images/portal/cit_731/8/10/449963503.jpg


A többlettámogatás célja milliárd 

forint 

Oktatás 300 

K+F, innováció 100 

Egészségügy 300 

Közösség közlekedés 300 

Épületek felújítása az energiahatékonyság javítására 100 

Hatóságok, ellenőrző szervek, rendvédelmi szervek 

helyzetének javítása 

 

100 

Az államadósság csökkentése 80 

ÖSSZESEN 1280 

A Levegő Munkacsoport javaslata az 1300 milliárd forint  

többletforrás felhasználására 2012-ben 

(nettó összeg!) 

Javaslatok a 2012. évi állami költségvetéshez: kiút a válságból 

http://levego.hu/sites/default/files/koltsegvetes_2012_0.pdf 



Besorolás jövedelem 

szerint 

Természeti 

tőke 

Tárgyiasult 

tőke 

Eszmei 

tőke 

Kisjövedelmű  

országok 
26 16 59 

Közepes jövedelmű 

országok 
13 19 68 

Magas jövedelmű  

országok 
2 17 81 

Világ összesen 4 18 78 

A nemzeti vagyon összetétele  

(százalék) 
a Világbank tanulmánya szerint  



Miből áll az eszmei (immateriális) tőke?  
 

• a munkaerő képzettsége, munkaképessége 

• a jogbiztonság  

• az elszámoltathatóság  

• a politikai stabilitás  

• az erőszakmentesség  

• a hatékony kormányzati működés  

• a szabályozás minősége  

• a korrupciómentesség  

(Forrás: : Where is the wealth of nations? Measuring Capital for the 21st Century, © 2006 The 

International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.   

http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/214578-1110886258964/20748034/All.pdf.  

Magyar nyelvű rövid ismertetése:  

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/vilagbank-nemzetivagyon0804.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/214578-1110886258964/20748034/All.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/214578-1110886258964/20748034/All.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/214578-1110886258964/20748034/All.pdf
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/vilagbank-nemzetivagyon0804.pdf
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/vilagbank-nemzetivagyon0804.pdf
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/vilagbank-nemzetivagyon0804.pdf


Az oktatásra, egészségügyre fordított 

állami kiadásoknak azonnali kedvező 

hatása van a gazdaságra. 

Ld. például: 

 

Kerpen Gábor – Lukács András: A közoktatásra fordított kiadások nemzetgazdasági hatásai és a 

közoktatás többletforrás-szükséglete. Lélegzet Alapítvány, 2010, 

http://www.mgszt.hu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=69&Itemid=17 

 

Kató Gábor és mások: Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági 

kérdései. Lélegzet Alapítvány, 2010, 

http://www.mgszt.hu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=70&Itemid=17 



Köszönöm a figyelmüket! 

Lukács András 

Levegő Munkacsoport 

lukacs@levego.hu 

www.levego.hu 


