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Bevezetés 
 

 
A Zöld gazdaságpolitika c. tantárgy a környezetvédelem és gazdaságpolitika összefüggéseit 
világítja meg nemzetközi és világgazdasági, nemzetgazdasági és ágazati szinteken. (A 
vállalati szintű környezetvédelem nem tartozik hatókörébe.) Azt vizsgálja, hogy az említett 
dimenziókban milyen eszközök, lehetőségek és alternatívák állnak a környezet megóvása által 
vezérelt gazdaságpolitika rendelkezésére, vagy más megközelítésben: hogyan építhetők be a 
hagyományos gazdaságpolitikákba a környezetvédelmi szempontok az említett szinteken. 
 
A fentiek következtében a Zöld gazdaságpolitika viszonylag kevésbé elméleti jellegű 
tananyag, inkább a reálgazdasági folyamatok keretében marad és az eszközöket, módszereket, 
intézményi feltételeket és kereteket tárgyalja. Az is célja, hogy a tárgyalt kérdések (pl. 
környezeti állapot, adózás, finanszírozás) külföldi és hazai vetületeit egyaránt bemutassa. 
 
Célszerű, ha e tantárgy témakörét a Környezetgazdaságtani és technológiai tanszék által 
tanított többi tantárgyhoz való viszonyában is meghatározzuk. A környezetgazdaságtan 
alapjai egyrészt a környezetvédelem természettudományos bázisát (a környezeti elemeket és 
azok védelmét) tárgyalja, másrészt pedig a "szennyezés gazdaságtanát", a környezet-
szennyezés csökkentésének általános és elméleti kérdéseit. Az Ökológiai közgazdaságtan a 
környezeti problémát a környezetgazdaságtannál radikálisabban kezelő tantárgy. A környezeti 
menedzsment témakörébe tartozó tantárgyaink többnyire a vállalati szintre koncentrálnak: 
melyek azok az intézményi keretek és feltételek, valamint módszerek és eszközök, 
amelyekkel a vállalati menedzsment képes csökkenteni vagy megelőzni tevékenységének 
környezeti hatásait, a környezet szennyezését. A Környezetértékelés a környezetgazdaságtan 
egy sajátos, specifikus, jól behatárolható területe. Tanítunk még olyan tantárgyakat is, melyek 
a környezetvédelem természettudományos, vagy műszaki-technológiai vetületeit helyezik 
előtérbe. 
 
A jegyzet az első kísérlet egy ilyen témájú tananyag összeállítására, s ezért nyilvánvalóan 
magán hordozza a koraszülöttek hiányosságait. Sokszor logikus lett volna olyan részekkel 
kiegészíteni, melyek a tárgyalt témákhoz jól kapcsolódnak, de tekintettel kellett lenni a 
tanszékünk által tanított más tárgyakra, s az átfedéseket el kellett kerülni. A következő kiadás 
során mindenképpen indokolt lesz kiegészíteni egy olyan résszel, amely a fogyasztást és az 
életmódot tárgyalja. A „Környezetbarát ágazati politikák” című rész szinte tetszés szerint 
bővíthető. Legközelebb majd a turizmussal fog kiegészülni. A gazdaságpolitikai rész számára 
pedig majd kidolgozhatók olyan témák, mint a különféle gazdasági stratégiák (pl. 
exportorientált, belső piacot fejlesztő) környezeti hatásai, és a makrogazdasági politika 
összetevőinek (pl. kamat- és hitelpolitika, bérpolitika, foglalkoztatás, stb.) környezetvédelmi 
szempontú tárgyalása. 
 

xxx 
 
A kötet nagyrészt Kiss Károly munkája. A szerző azonban több esetben felhasználta a 
tanszéki, vagy kívülálló kollégák már meglévő, s a jegyzet szerkezetébe jól beillő, azt 
kiegészítő írásait is. Az ő nevük és hozzájárulásuk szerepel a társszerzők felsorolása alatt. 
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I. Globális környezeti problémák 
 
 

1. A globális környezeti válság megjelenési formái 
 
A természeti környezet helyzetének megítélésében a világvége hangulatot keltőktől a 
könnyelműen legyintőkig mindenféle véleménnyel találkozunk. Kiknek higgyünk? Én magam 
nem a "kiegyensúlyozott, józan" köztes nézeteket vallók, hanem a pesszimisták táborába 
tartozom. Az álláspontokat meghatározza, hogy hogyan értékeljük a jelenlegi helyzetet, és 
milyen reményeket fűzünk a kibontakozáshoz. Nem tudok mit kezdeni azokkal, akik szemet 
hunynak az előttünk lejátszódó szörnyűségekre, de azokkal sem, akik abban bíznak, hogy "az 
emberiség úgyis megleli a kiutat, ha majd kritikus helyzetbe kerül". A helyzet ugyanis már 
most nagyon kritikus, de nem látják (nem akarják látni), a kiutat pedig meglelték (megleltük), 
de nem akarják elfogadni. 
 
A közvéleményt és sok áltudóst is valahogy az a hangulat jellemzi, hogy ha majd "bejön" a 
"nagy sokk", a nagy környezeti megrázkódtatás, akkor majd teszünk ellene valamit, de addig 
minek a lemondás, minek az erőlködés. De vajon kell-e nagyobb szörnyűség annál, hogy 
évente több ezer, naponta tucatnyi (!) faj, a természetnek e megismételhetetlen, egyszeri 
teremtményei pusztulnak ki a szemünk láttára, a mi hibánkból egyszer s mindenkorra. Akinek 
ez nem eléggé nagy sokk, s ingerküszöbét csak saját fajának, családjának pusztulása lépné át, 
attól hiába várjuk, hogy idejekorán megtegye az intézkedéseket. Addig pedig az emberek a 
káposzta is megmaradjon, a kecske is jóllakjon alapon szeretnék védeni a környezetet. ("Úgy 
kell a környezeti problémát megoldani, hogy az ne járjon kevesebb fogyasztással, ne 
csökkenjen az életszínvonalunk" — adják ki az utasítást sokan a politikusoknak, és szajkózza 
sok politikus ezt az ostobaságot.) 
 
A bajt tetőzi, hogy a környezeti változások lassúak, lappangó jellegűek, legalább is az ember 
földi létének hosszához képest, s így azokat nem olyan sokkhatásként éljük meg, amire 
azonnal reagálni kell.1 Valószínű, hogy lesznek kataklizmák, amikor a lassan akkumulálódó 
változások és feszültségek kitörnek, de ha nem évek, hanem "csak" évtizedek múlva, az sem 
csökkenti felelősségünket. 
 
Az alábbiakban felsorolom, s igen röviden, egy-egy mondattal jellemzem és ismertetem a 
globális környezeti ártalmakat (a fejezetnek nem ezen jelenségek leírása, hanem okaik és 
leküzdésük lehetőségeinek a kifejtése a célja). 
 
Klímaváltozás. Az üvegházhatású gázok fokozott termelése és az esőerdők irtása idézi elő. A 
globális felmelegedés valószínű velejárója, mely ökoszisztémákat tehet tönkre és 
civilizációnkat döntheti romba. A rendkívüli időjárási jelenségek gyakoriságának megnöveke-
dését már a klímaváltozás "előszelének" tartják.  
 

                                                 
1 Ennek érzékeltetésére szolgál az ún. „főtt béka szindróma”. Ha a békát egy forró vizet tartalmazó edénybe 

dobjuk, ha teheti, kiugrik onnan. De ha hideg vízbe tesszük s az edényt lassan melegítjük, a végén megfő, 
anélkül, hogy kiugrana. 
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Savasodás. A kéndioxid (hőerőművek) és a nitrogénoxidok (közlekedés) hatására lép fel. 
Egészségi problémákat, az épített környezet korrózióját és a talajok savanyodását (és ezzel 
termőképességük csökkenését) okozza.  
 
Az ózongyilkos gázok (freonok, halonok) a magas légköri, az ultraibolya-sugárzástól védő 
ózonréteg elvéknyodásához vezetnek. A földközeli ózon feldúsulása (mely napsütéskor, a 
kipufogógázokból, fotokémiai úton jön létre) a növények szervesanyag-termelését, 
növekedését hátráltatja, s így érzékeny veszteségeket okoz a fák növekedésében és a 
növénytermesztésben. 
 
Az esőerdők pusztítása jelentékenyen hozzájárul a klímaváltozáshoz azzal, hogy kiiktatódik az 
esőerdők hőmérsékletet temperáló hatása. Lévén pedig e területek fajgazdagsága a 
legmagasabb, élővilága a legsokfélébb, pusztításuk a biodiverzitás vészes beszűkülésének is 
fő oka.  
A mérsékelt és hideg égövi erdőirtásokat is figyelembe véve évente egy Ausztria nagyságú 
erdőterület (11 millió ha) tűnik el a Föld felszínéről (vannak források, melyek 17 millió 
hektárról beszélnek), s az 1986-ot megelőző három évtizedben az indiai szubkontinenssel 
egyenlő nagyságú trópusi őserdőt irtottak ki.2 
 
A biodiverzitás beszűkülése, a fajok kihalása, gyors pusztulásuk kozmikus méretű katasztrófa, 
melyre a földtörténet során ilyen rövid idő alatt még nem volt példa.  
 
A talaj erózióját is az erdőirtások okozzák, évente 26 milliárd tonnával lépi túl az erózió a 
talajképződést. Az erdőirtások a globális felmelegedéssel együtt a sivatagosodás fő előidézői: 
évi 6 millió hektár termékeny területet foglalnak el a sivatagok. Ugyancsak az 1986-ot 
megelőző három évtizedben egy Szaudi Arábia nagyságú területtel nőttek a sivatagok.3  
 
A globális környezeti problémák sorában szoktuk említeni továbbá a tengerek elszennye-
ződését és az ivóvízhiányt. 
 
E jól ismert globális környezeti problémák súlya a Római Klub 1972-es figyelmeztetése, majd 
annak 1992-es nyomatékos megismétlése óta egy cseppet sem csökkent, sőt, egyfolytában nő. 
A világ népessége továbbra is exponenciálisan szaporodik, az 1 főre jutó energiafelhasználás 
egyre magasabb, a kormányok változatlanul a minél gyorsabb gazdasági növekedést 
hajszolják. Az okok sokrétűek, nemkülönben a megoldásra kidolgozott javaslatok. 
 
A legfejlettebb ipari országokban a környezetvédelem az egyik legfontosabb cél és lakossági 
prioritás, a kormányok nemzeti környezetvédelmi programokat dolgoznak ki, s nemzetközi 
környezetvédelmi szerződéseket kötnek. Az ENSZ-ben szakosított környezetvédelmi 
szervezeteket hoznak létre, e szempont beépül a nemzetközi szervezetek munkájába is és a 
vállalati szférában terjed a környezetirányítási rendszerek alkalmazása. A „környezet-
védelem” és társszavai, különösen a „fenntartható fejlődés” már inflálódtak, lépten-nyomon 
olvashatjuk őket, találkozhatunk velük. Mindez azt a benyomást kelti, hogy a világnak ebben 
a térségében már megtalálták a megoldást, „a dolgok jó irányba mennek”, s ha mindenki őket 
követné, megszűnnének a globális bajok. 
 
Ezt igyekszik alátámasztani az a közkeletű felfogás is, hogy a környezetvédelem elsősorban 
pénz kérdése, s ezért azt azok a gazdag országok művelik a legjobban, melyek rendelkeznek a 
                                                 
2 Közös jövőnk. (A Brundtland-jelentés.) 1987. 
3 Ugyanott. 
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szükséges hozzávalóval. A Világbank 1992-es évkönyvében erről egy szemléletes függvényt 
is láthattunk. Eszerint a gazdasági fejlődés (növekedés) megindulásával fokozódnak a 
környezeti ártalmak is, de a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor az országok 
belépnek a fejlettség 10 000 $ fölötti 1 főre jutó GDP-vel jellemzett tartományba, a környezeti 
gondok újból csökkennek.4 A magyarázat szerint ez annak tulajdonítható, hogy az alapvető 
szükségletek kielégítése után megjelenik a tiszta környezet iránti igény, és már pénzügyi 
lehetőség is van arra, hogy a különféle szabályozók életbe léptetésével a szennyezők 
megfeleljenek a követelményeknek: utólagosan elhárítsák vagy fejlettebb technológiával 
megelőzzék a szennyezést. (E trendbe illesztve Magyarország vásárlóerő-paritáson számított 
GDP-je éppen most lépte túl a 10 ezer dolláros álomhatárt). 
 
A tényeknek azonban létezik egy másik, a valóságoshoz közelebb álló interpretációja is. 
Eszerint a fejlett ipari országokban a természeti erőforrások és környezeti elemek igénybe-
vételének csak a hatékonysága javul, miközben az 1 főre számított felhasználásuk mennyisége 
továbbra is nő, s a kettő eredőjeként tovább romlik a környezet állapota, fokozódik terhelése.5 
A környezeti hatékonyság javulásának természetesen óriási jelentősége van, nem becsülendő 
le, de önmagában, az erőforrás-felhasználás és a szennyezéskibocsátás volumenének a 
csökkentése nélkül nem várható tőle a megoldás. 
 
Az „ökológiai lábnyomra” vonatkozó számítások jól érzékeltetik, hogy a fejlett ipari 
országokban mekkora az „ökológiai deficit”, azaz milyen mértékben lépik túl a környezet 
regeneráló-asszimiláló képességét.6 A XX. század elején a nyugati társadalmak lakója 1 
hektáros láblenyomatot hagyott a bolygón, de még 5,6 hektár nagyságú, ökológiailag 
produktív föld állt a rendelkezésére fejenként. Ez a század közepére úgy módosult, hogy két 
hektárt foglalt el, s még három állt rendelkezésre. Az 1990-es évek közepén készült számí-
tások szerint a fejlett országokban már 3-5 hektárt foglaltak el, Amerikában a legnagyobbat, 
ahol 5,1 hektár volt az a bizonyos láblenyomat, és ezzel szemben már csak 1,5 hektár 
ökológiailag produktív föld állt a rendelkezésükre. Mára tovább romlott az arány, s a „nagyon 
fejlett” országokban már 5-8 hektár teret foglal el egy-egy ember.7 Világviszonylatban a Föld 
minden egyes lakójára 0,67 hektár ökológiai deficit jut. 
 
Világviszonylatban 30%-kal lépjük túl a bioszféra adta erőforrásokat, ennyivel többet 
használunk javaiból regenerációs képességén felül. Ezen belül az OECD-térség pedig 111%-
kal (azaz több, mint kétszeresen) lépi túl lehetőségeit. (Ez azt jelenti, hogy a gazdag országok 
a szegény országok természeti tőkéjét is felélik.) „Ha a Földön mindenki úgy élne, mint az 
átlag kanadai vagy amerikai, legalább három ilyen bolygóra lenne szükségünk, hogy 
fenntarthatóan éljünk.”8 A hollandoknak a saját országukban rendelkezésre álló földterület 15-
szörösére lenne szükségük a jelenlegi fogyasztás fenntartásához. 
 
Ökológusok használják a kritikus terhelési küszöbök kifejezést is. Ez a szennyezés azon 
mértékére vonatkozik, ami már túllépi a bioszféra asszimilációs képességét. Ezek szerint a 
CO2-kibocsájtás világviszonylatban 60%-kal, az északi féltekén pedig 80%-kal haladja meg a 
                                                 
4 Development and the Environment, p. 40.  
5 Szemléletesen érzékelteti ezt az autós közlekedés példája: az autóállomány növekedése miatti légszennyezést 

nem képes kompenzálni az a javulás, amit a jobb technikai megoldások, a csökkenő üzemanyag-fogyasztás 
okoz. 

6 Az ökológiai lábnyom (ecological footprint) azt jelenti, hogy ha az emberi tevékenységet a végzéséhez vagy 
ártalmainak közömbösítéséhez szükséges földigényre redukálnánk, akkor mekkora területet vennénk el a 
természettől. 

7 Wackernagel és Rees.  
8 Uott, 27. old. 
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kritikus terhelési küszöböt. A kéndioxidnál 60-90%-os a túllépés, a nitrogénoxidoknál és a 
VOC-knél pedig 75%-os. 
 
A népesség alakulása, a gazdasági tevékenység legtöbb területe, a természeti erőforrások 
kitermelése, a szennyezések kibocsájtása hosszú távon a legtöbb esetben exponenciális 
trendet ír le; márpedig ha egy véges rendszer (a bioszféra) egyik alrendszere (az emberi 
gazdaság és populáció) exponenciális ütemben nő, az előbb-utóbb a teljes rendszer 
felbomlásához vezet. Az életet, az egyensúlyt a negatív visszacsatolások bonyolult rendszerei 
tartják fenn és őrzik meg. Az exponenciális növekedés pozitív visszacsatolásos folyamat, 
mely robbanáshoz, megsemmisüléshez vezet. 
 
Fontos megemlíteni azt is, hogy az emberi gazdaságot — az ökoszférára jellemző cirkuláris 
mozgásokkal ellentétben, amikor minden pont egyben valaminek a kezdete, folytatása és vége 
is — az ún. átáramlásos mozgás jellemzi. E gazdaságokon, mint nagy emésztőcsatornákon, 
átáramlik a sok természeti erőforrás. Az emberi gazdaság input oldalon behabzsolja a sok 
hasznos és rendezett (tehát alacsony entrópiájú) anyagot, s végterméke a termelés folyamán 
keletkezett, vagy a termék elhasználódása utáni szennyezés és hulladék, tehát haszontalan és 
rendezetlen, magas entrópiájú anyag. 
 
 

2. Okok: hogy jutottunk ide? 
 
 

(a) Dominancia az élővilág fölött 
 
Ember és környezet viszonyának legmélyebb kulturális meghatározóját a keresztény-zsidó 
kultúrkörben a Genezis azon I/26. versében találhatjuk, mely a vizsolyi biblia veretes magyar 
nyelvén így hangzik: 
 
"Az vtán monda az Isten: teremtsünc Embert az mi ábrazatunkra, és az mi hasonlatos-
ságunkra, és wralkodgyec az Tengernec halain, az Eegen repesö madarakon, az barmokon 
mind az egéß földön, és földön czúßó máßó minden állatokon." 
 
Az európai ember immár 2000 éve híven követi ezt az utasítást, hívebben mint akár a 
tízparancsolat bármelyikét. Az euro-atlanti jellegű iparfejlesztés a világ más részein is 
hasonlóvá tette ember és természet viszonyát, habár az olyan nagy vallások, mint a 
buddhizmus, hinduiizmus, taoizmus az embert nem az élővilág fölé, hanem mellé rendelik. 
 
A keresztény-zsidó civilizáció embere még ma is le akarja győzni a természetet, holott már 
régen "túlgyőzte" magát. Ugyanakkor képtelen felismerni, hogy amit legyőz, tönkretesz, az 
nem más, mint a bioszféra emberi civilizációt fenntartó képessége, szolgáltatásai, illetve 
megújuló-öntisztuló kapacitása. Amíg az ember nem tekinti az üregi nyulat vagy a foltos 
szalamandrát olyan élőlényeknek, melyeknek ugyanannyi joguk van a létezéshez, mint neki 
saját magának, addig nem lesz lényegi változás a környezetügyben. (Az igazság kedvéért meg 
kell jegyezni, hogy az utóbbi időkben a biblia-magyarázatok az "uralkodjék" kifejezést az 
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élővilág fölötti jóindulatú gyámkodássá (stewardship) igyekeznek szelidíteni.9 II. János Pál 
pápa pedig így nyilatkozott az állatokról:  
 
"Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embernek a többi élőlény meggondolt és bölcs 
őrzőjének kell lennie, nem pedig gátlástalan kizsákmányolójának és gyilkosának. Minden élő 
tisztelete, a teremtett világ harmóniájának megőrzése főhajtás a Teremtő nagysága előtt. Az 
ember ma agasztó könnyelműséggel rombolja szét azt az életteret, amelyet a Teremtő 
bölcsessége alkotott számára. 
 
Bátorítlak és buzdítlak benneteket: őrizzétek a természetet és különös gonddal óvjátok 
kistestvéreteiket, az állatokat! Nem tárgyak ők, a Szent Lélek lehelt lelket őbeléjük is! Így hát 
az állatoknak lelkük van — és helyük a Paradicsomban! 
 
Ne feledjétek hát: az állatokban is Isten szent Lelke lakik, eszerint bánjatok velük!"10 
 
 

(b) A hagyományos közgazdaságtan kudarca 
 
A ma alkalmazott közgazdasági doktrínák lényegében még mindig az ipari forradalom idején 
kialakult Adam Smith-i klasszikus közgazdaságtant követik, amennyiben annak alapvető 
előfeltevéseit osztják. A főáramú közgazdaságtan nem számol azzal, hogy a természeti 
erőforrások nem kimeríthetetlenek, s a bioszféra megújuló képessége (melyet szennyező-
anyag-kibocsátásaink tesznek próbára) korlátozott. 
 
Ez tükröződik abban, hogy az a tudomány, amely a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások 
gazdaságos felhasználásának tana, a természeti javakat még mindig nagyrészt szabad (azaz 
korlátlanul rendelkezésre álló) közjószágnak tekinti. (Ami annyit jelent, hogy a levegő, a 
vizek, a tengerek, az ökoszisztémák szabadon használhatók — azaz beszennyezésükért, 
károsításukért nem kell fizetni.) Az utóbbi egy-két évtizedben bevezetett bírságok és 
környezetvédelmi adók ugyan némi változást hoztak, de a helyzet alapvetően még mindig a 
régi. Így hát, miközben pl. a magas társadalombiztosítási járulékok és jövedelemadó miatt a 
gazdálkodók törekvéseinek középpontjában továbbra is a munkaerő racionalizálása (minél 
kisebb mértékű felhasználása) áll, a természeti közjavak szennyezése utáni csekélyke bírságok 
és adók azok minél nagyobb mérvű használatára ösztönöznek: azzal takarékoskodunk, amiből 
feleslegünk van, és azt herdáljuk, ami egyre szűkösebben áll rendelkezésünkre (mármint a 
tiszta természeti környezet). 
 
Olyan helyzetben, amikor a környezet elszennyeződése kritikus méreteket öltött, és 
ugyanakkor a munkanélküliség nagyarányú (az EU-ban pl. rendszeresen 20-22 millió ember 
van munka nélkül), a hagyományos közgazdaságtan nem csak képtelen e problémákat kezelni, 
de kifejezetten diszfunkcionális, azaz hozzájárul súlyosbodásukhoz. 
 

                                                 
9 Sőt: egyes bibliamagyarázatok szerint az eredeti héber szövegben nem az „uralkodjék”, hanem egy olyan 

kifejezés állt, mely más szövegkörnyezetben a férjnek a feleségéről történő gondoskodására utalt. …Lehet, 
hogy egy több ezer évvel ezelőtti rossz görög fordítás okozza a mai világ vesztét? 

10 Olty Márta, 1991. 
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(c) A döntések és természeti hatásaik aszinkronja 
 
Politikusainkat, képviselőinket általában négy évre választjuk; hivatali idejük alatt viszont 
alkalmanként évtizedekre kiható döntéseket is hoznak, melyekért a felelősséget hivatali idejük 
után nyilvánvalóan nem vállalják, vállalhatják. Gazdasági vezetők, menedzserek olyan 
beruházási döntéseket hoznak, melyek 5-7 év alatt megtérülnek, a létesítmények viszont 
évtizedekig működnek, s környezeti hatásuk akár évszázadokig is érvényesül. Egy 1990-ben 
született gyermek várhatóan a 2000-es évek utolsó harmadáig fog élni, s az 1990-ben a 
légkörbe kibocsájtott, ózonkárosító freongázok hatása csak mintegy 10-15 év múlva 
érzékelhető, és jóval a XXI. század végén túl is fog hatni.11 
 

az 1990-ben megválasztott 
politikusok hivatali ideje  

a nagyobb vállalati beruházások 
megtérülési ideje  

az 1990-ben épült villamos erőmű 
várható élettartama

 

az 1990-ben született gyermek 
várható élethossza

 

az 1990-ben kibocsájtott freongáz 
hatása az ózonrétegre  

 
Forrás: Beyond the Limits, p. 235. 
 
 
A döntésekért viselt felelősség és azok hatása között tehát nagyfokú időbeli aszinkronitás van; 
viszont nem követelhetjük meg, hogy politikusok és menedzserek csak olyan döntéseket 
hozzanak, melyekért hivatali idejük, illetve a beruházás megtérülése alatt is felelősségre 
vonhatók. Ez egyszerűen a döntések jellegéből következik: ha már erőművet építünk, arra kell 
törekedni, hogy az minél hamarabb megtérüljön és minél tovább tartson. A környezeti 
hatásokat viszont nem tudjuk pontosan felmérni, s ha kedvezőtlenek, hajlamosak vagyunk 
azokat diszkontálni (a minél későbbi hatásokat minél kevesebbre értékelni). Ezekkel a 
problémákkal nap mint nap találkozunk, s a jelenlegi gazdasági gyakorlat és intézményi 
keretek nem alkalmasak megoldásukra. 
 
 

                                                 
11 Lásd erről.: Meadows et al: Beyond the Limits, p. 235. 
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(d) A jövő diszkontálása 
 
Minél később következik be valami, hatása annál kevésbé fontos számunkra. Ha káros 
dologról van szó, minél később esedékes, annál kevésbé tartunk tőle. Ha előnyösről, minél 
hamarabb hozzájutunk, annál jobb. Van ebben valami természetes: talán tudatunk így 
védekezik a múlandóság ellen; lehetetlen lenne az élet, ha majdan bekövetkező halálunkat 
minden nap átéreznénk.  
 
Ez tükröződik az üzleti világban is: a későbbi hasznok kevesebbet érnek, mint az azonnaliak, 
ezért a később esedékes jövedelmeket diszkontáljuk. (De felfoghatjuk a dolgot úgy is, hogy a 
lekötött tőkéért fizetni kell, mert alternatív hasznosulása esetén jövedelmet hozna.) A 
kimerülő természeti erőforrások használata a fősodrú közgazdaságtan szerint akkor optimális, 
ha az összes profit maximális, ami akkor következik be, ha a kitermelés minden egyes 
időszakában képződött rojalti (bérleti díj, vagy határprofit) jelenértéke azonos.12 Ez viszont 
azzal jár, hogy a jelenben többet, és a jelentől távolodva kevesebb erőforrást kell 
kitermelnünk, azaz gyors ütemben kell felélnünk ezen erőforrásokat. 
 
A környezet védelme viszont azt követelné meg tőlünk, hogy a természeti értékeknek a 
jövőben is ugyanakkora jelentőséget tulajdonítsunk, mint a mában. Sőt, mivel fogyóban 
vannak, akár még nagyobbat is. Ha ma Amerikában egy ökológiai (azaz a természet által 
nyújtott) szolgáltatás értéke 1 dollár, és a diszkontráta évi 5%, akkor 76 év, azaz egy 
emberélet múlva (ennyi az amerikaiak átlagos életkora), csak 2,5 centet fog érni. (A ma a 
bankba tett 2,5 cent 5%-os kamat mellett 76 év múlva lesz 1 dollár.)13 
 
Az üzleti érdek és a természeti erőforrások használata tehát szöges ellentétben van egymással. 
Ez úgy oldható fel, ha a természeti erőforrások esetében nem az üzleti, hanem egy ún. 
társadalmi diszkontlábat használunk, mely az előbbinél jóval alacsonyabb. (A BKÁE 
Környezetgazdaságtani és technológiai tanszéke a dunai vízlépcső esetleges megépítése 
környezeti hatásainak a kiszámításakor a természeti tőke értékváltozását 2 és 3,5%-os 
diszkontráta mellett számolta ki.)14 A zéró diszkontlábbal szembeni 2 és 3,5%-ost az 
indokolja, hogy a műszaki fejlődés eredményeként az idő múlásával a természeti erőforrások 
kiaknázásába fektetett tőke hatékonysága (megtérülése) javul, s ez megengedi, hogy ilyen 
mértékben diszkontáljuk ezen erőforrások hasznait. 
 
 

(e) Növekedési mánia 
 
A modern közgazdaságtan és gyakorlat lényegi eleme az expanzió. Erre késztet a verseny és 
így elégíthetők ki a különböző társadalmi csoportok, rétegek igényei. A társadalmi 
differenciák kezelésére — mint panaceaként szinte mindenre — a gazdaságpolitika a 
növekedést ajánjla. Ha van növekmény, van mit elosztani; ha van növekmény, a részarányok 
változatlansága mellett is mindenkinek nagyobb rész jut az össztársadalmi tortából. 
 
Környezetgazdászok15 óva (és hiába) intenek ettől a megoldástól. Amerikában már J. S. Mill 
kimutatta, hogy az emberek nem egyszerűen gazdagabbak, hanem a szomszédjuknál 

                                                 
12 Lásd erről: Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai c. jegyzet megfelelő fejezetét. 
13 Wackernagel és Rees, 62. old. 
14 Kerekes S. és mások, 1999. 
15 Lásd pl.: H. Daly: The Steady State Economics, 1991. 
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gazdagabbak szeretnének lenni. Ha választhatnának, Thorstein Veblen megfigyelése szerint 
inkább amellett döntenének, hogy 5%-kal alacsonyabb legyen a jövedelmük, ha a másoké 
10%-kal csökken, semmint hogy mindenkinek 25%-kal nőjön.16  
 
Egy másik, a növekedési mánia ellen szóló érv úgy hangzik, hogy a növekedés hatástalanítja 
saját eredményét (the self-cancelling effect of growth). A jövedelmek növekedésével ugyanis 
egyre kevesebb lesz a szabadidő, mert a termelékenység emelkedése következtében a 
munkaidő egyre többet ér (egyre több termék és szolgáltatás vásárolható egységnyi 
munkabérért), s az emberek inkább dolgoznak, mint pihennek. Az áruk hiányát így a 
növekedés a szabadidő hiányává változtatja.17 
 
A gazdasági növekedés társadalmi hatása a fejlődő országokban sem egyértelműen pozitív; 
gyakran a jövedelem-differenciák növekedésével jár, s jobbik esetben is csak az azonos 
részarány melletti "tortaszelet" lesz nagyobb. 
 
Mindezek a jelenségek amellett szólnak, hogy a társadalmi jövedelemkülönbségekből adódó 
feszültségeket nem gazdasági növekedéssel, hanem a javak, jövedelmek egyenlőbb 
elosztásával, de legalább is kiegyensúlyozó szociálpolitikával kellene feloldani. 
 
Bármennyire is meggyőzően hangzik mindez a környezetgazdászok számára, a nagy többség 
és a döntéshozók tudatáig nem jut el. Folytatódik a világgazdaság expanziója és ennek 
következtében az ökológiai rendszerek pusztulása. 
 
 

(f) Népességrobbanás 
 
A Krisztus utáni 1000. évben kb. 275 millió volt a Föld népessége. A 30-éves háborút 
követően (az 1600-as évek közepén) kb. 1/2 milliárd, s még 1800-ban sem érte el az 1 
milliárdot. 1900-ban kb. 1 1/2 milliárdot számlált, az ezredfordulón több, mint 6 milliárd volt, 
a XXI. század közepén pedig 8 és 13 milliárd között várható.18 A népesség növekménye egyre 
nagyobb mértékben a fejlődő világból, annak is a nagyvárosaiból származik. A 
népességrobbanás számtalan, szinte beláthatatlan következménye közül talán a legjelentősebb 
a földi ökoszisztémák megterhelése. Az élelmiszer, a tüzelő, az iparcikkek előteremtése ennyi 
embernek megoldhatatlan feladatnak látszik. Az első és a második olajválság után, amikor a 
fejlett világ figyelemre méltó gyorsasággal és sikeresen alkalmazkodott az új világgazdasági 
helyzethez, még kicsúfoltuk Malthust. Ma már rettegve gondolunk jóslatára, miszerint  
 

Hogy a Földnek gyümölcseihez  
Tömegesen hozzájussunk,  
A munkából egyre több kell. 
Így az élelem csak 
Úgy nő, mint a számtani,  
A népesség meg, 
Mint a sorozat, mely mértani. 

                                                 
16 Daly, idézett mű, 188. és 27. old. 
17 Daly, 188. old. 
18 World Development Report 1992; Meadows et al., hivatkozott mű, 4. és 25. old. A legutóbbi előrejelzések az 

alsó határhoz közelebbi értéket tartják valószínűnek. 
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3. A Brundtland-jelentés és a fenntarthatóság 
 

(a) A jelentés túlzott optimizmusa 
 
Az ENSz által létrehozott WCED (World Commission on Environmnet and Development)19 
azt a feladatot kapta, hogy megvizsgálja: van-e még lehetősége a fejlődő világnak arra, hogy 
— tekintettel az egyre súlyosbodó környezeti problémákra — fogyasztásban és gazdasági 
fejlettségben elérje a fejlett ipari országok színvonalát. 
 
A Bizottság 1987-ben megjelent Our Common Future c. jelentésében20 alapvetően pozitív 
választ adott erre a kérdésre, bár erőteljesen hangsúlyozta a feltételeket. Kikötötte, hogy a 
fejlett országoknak egyidejűleg csökkenteniük kell a fogyasztásukat, technológiai megújulásra 
van szükség és le kell lassítani a demográfiai növekedést. Összességében a felzárkózásra a 
régi módon már nincs lehetőség. 
 
Megállapította, hogy a világon az 1 főre jutó energiafelhasználásban 1:80-hoz nagyságrendű 
különbségek is vannak, és a világ energiatermelésének ötszörösére kellene növekednie ahhoz, 
hogy a fenti kiegyenlítést megalapozza. A már akkor is igen kritikus globális környezeti 
problémák (savasodás és felmelegedés) további súlyosbodása azonban ennek következtében 
csak akkor kerülhető el, ha csökken az energiaintenzitás, felgyorsul a műszaki fejlődés és — 
mivel a nukleáris energia igénybevétele nélkül a feladat nem végezhető el — javul az 
atomerőművek biztonsága. 
 
Az ipari termelés tekintetében a Bizottság a világ ipari termelésének 5-7-szeres bővülését 
tartotta kívánatosnak a kiegyenlítéshez, miközben megállapította, hogy 1950 és 1985 között a 
világ ipari termelése hétszeresére (!) nőtt. A megvalósíthatóság itt is szigorú hatékonysági 
javulást követel meg. 
 
A Brundtland Bizottság igen pozitív szerepet játszott abban, hogy a világ közvéleménye elé 
tárta: nincs lehetőség arra, hogy a világgazdaság a szokásos módon bővüljön, és bevezette a 
köztudatba a fenntarthatóság fogalmát. A Bizottság munkájának és értékelésének súlyos 
fogyatékossága azonban, hogy nem hangsúlyozta eléggé nyomatékosan a gazdasági 
növekedés ökológiai korlátait, sőt, azt a tévhitet keltette, hogy ezek a természeti korlátok a 
műszaki fejlődéssel és intézményi-társadalmi változásokkal áthághatók. 
 
 

(b) Vitousek NPP-számításai 
 
A Brundtland-jelentés komoly kételyeket támaszt az olvasóban abban az értelemben is, hogy 
a fejlődő világ legsúlyosabb problémája a tőkehiány lenne, ami nélkül a felzárkózás „a régi 
módon” csak a környezet megengedhetetlen mértékű további károsodása mellett valósulhatna 
(valósulhatott volna) meg.  
 
E kétségeket tovább mélyítette egy ugyancsak 1987-ben megjelent kutatási eredmény. Peter 
M. Vitousek és stanfordi kutatócsoportja arra vonatkozó számításokat végzett, hogy a nettó 

                                                 
19 Környezet és Fejlődés Világbizottsága. Vezetője Gro Harlem Brundtland akkori norvég miniszterelnök 

asszony volt. 
20 Magyarul: Közös jövőnk, 1987. 



 

19 

primer terméket (net prime product), a fotoszintézis által létrehozott biomassza produktumát, 
tehát azt a fölösleget, amit a „természeti tőke” károsítása nélkül elfogyaszthatunk, vajon 
milyen mértékben használja fel/ki az emberiség. Kutatásaik szerint egész földi viszonylatban 
ez 20%, de ha csak a szárazföldre vonatkoztatjuk (hiszen az emberi élet döntően a 
szárazföldhöz kapcsolódik), akkor eléri a 40%-ot, a kontinentális talapzatok tengereinek a 
kihasználtsága pedig kb. 30%-os.21 
 
Ez jól érzékelteti, hogy hol van a határa a világtermelés, a világfogyasztás növelésének. Ha 
már a NPP 40%-os kihasználtságánál is ilyen súlyos, nagymérvű és visszafordíthatatlan 
környezeti károsodások lépnek fel, akkor már elméletileg is csak a világtermelés vagy 
fogyasztás „meg-két-és-fél-szerezésére” van lehetőség „a régi módon”. De valójában nincs, 
mert a bioszféra tovább nem terhelhető. A „meg-ötszörözés” és a „meg-hétszerezés” csak 
akkor lenne reális alternatíva, ha a környezethatékonyság ugyanolyan mértékben javulna. 
(Azaz egységnyi energia vagy ipari termék előállításakor vagy felhasználásakor a környezet 
károsítása csak ötöd- vagy heted-annyi lenne.)  
 
De az előző pontban ismertetett ökológiai lábnyom-számítások még kézenfekvőbben cáfolják 
a meg-ötszörözés és meg-hétszerezés képtelenségét. Sokszor hivatkozott adat, hogy a világ 
összlakosságának a gazdag országokban élő alig 20%-a használja fel a világ erőforrásainak 
80%-át. Ha az erőforrások kihasználtsági foka jelenleg 130%, ennek a 80%-a 104%. Ami azt 
jelenti, hogy a gazdag országok, a Föld lakosságának 20%-a már önmagában kimeríti a világ 
összes erőforrását, ha a fenntarthatóság keretein belül gondolkozunk. A 80%-nak tehát már 
nem jut semmi. (És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy mindezidáig csupán 
antropocentrikus számításokat végeztünk, és eszünkbe sem jutott, hogy az ember csupán egy 
a Föld élőlényei közül.) 
 
 

(c) A fenntarthatóság definíciója 
 
A fenntarthatóság közkeletűvé vált definíciója is a Brundtland Bizottságtól származik. 
Eszerint: úgy kell kielégíteni a most élők szükségleteit, hogy az ne korlátozza a jövő 
generációk igényeit. A gondolkodó ember számára nyilvánvaló, hogy ez inkább szolgálja a 
környezeti marketinget, mint a tudományt; a definíció inkább a fogyasztói társadalmak 
polgárának a megnyugtatására, semmint a fenntarthatósági követelmény világossá tételére 
szolgál. Az emberi szükségletek és igények kielégíthetetlenek (hacsak nem az örök 
szegénységet fogadott kolduló franciskánus szerzetesekről és néhány különcről van szó). És 
ez így van jól, ez viszi előre a műszaki fejlődést. A szükségleteket nem kielégíteni, hanem 
korlátozni kell. A fenntarthatóság egyszerű követelmény: azt jelenti, hogy nem léphetjük át a 
természet által állított korlátokat. 
 
Nyilvánvaló, hogy a Brundtland Bizottság nem állhatott elő a fenntarthatóság radikális és 
reális követelményével, hiszen a fogyasztói társadalmak embere számára a fogyasztás 
korlátozása megemészthetetlen, elfogadhatatlan követelmény.  
 
Sok zavart okoz az is, hogy újabban egyre többen beszélnek az ökológiai, társadalmi és 
gazdasági fenntarthatóság hármas követelményéről. Ez a megközelítés azt a benyomást kelti, 
mintha itt három, egymás mellé rendelt, egymással helyettesíthető, egyenértékű rendszerről 

                                                 
21 Vitousek et. al. 
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lenne szó. (E felfogás jellemezte a johannesburgi konferenciát is.) Mintha az egyik elem (pl. a 
társadalom) fenntarthatósága feltétele lenne az ökológiai fenntarthatóságnak. 
 
Ez az állítás azonban differenciáltan kezelendő. Kétségtelen, hogy a fejlődő világban a 
szegénység súlyos környezetpusztító tényező: arra vezethető vissza a magas népszaporulat és 
a trópusi esőerdők irtása. A gazdag országokban meglévő társadalmi és jövedelmi 
különbségekről viszont nem állíthatjuk, hogy azoknak is környezetpusztító hatásuk van, 
hiszen a felső rétegek magas fogyasztása terheli meg igazán a környezetet. 
 
Vagy mondhatjuk-e, hogy a mai magyar társadalom fenntarthatatlan, mivel az amerikainál 
jóval alacsonyabb jövedelemszintek mellett ahhoz hasonló jövedelemdifferenciák alakultak 
ki? Mitől lenne tarthatatlan ez a helyzet? (Bár kétségtelen, hogy társadalmi szempontból 
egyáltalán nem kívánatos.)  
 
A bioszférában természeti törvények uralkodnak, s azok nem hághatók át, azokról nem lehet 
tárgyalni, alkudozni. (Nem lehet alku, vagy megállapodás kérdése pl., hogy mennyire hat rám 
a gravitáció. Ha a tizedik emeletről kiugrom, szörnyethalok.) A társadalomban és a 
gazdaságban végbemenő folyamatok ezzel ellentétben alku tárgyai: meg lehet állapodni a 
minimálbérekről, az inflációról, a gázárakról, az egyetemi férőhelyek bővítéséről, a 
lakáshitelben részesülők köréről, stb. A közgazdaságtanban a termelési tényezők elméletileg 
korlátlanul helyettesíthetők egymással, a hiányzók importtal pótolhatók. Az elhasznált 
természeti tőkét viszont az emberi vagy a pénztőke csak korlátozottan helyettesítheti: csak a 
megújulóképesség határán belül. 
 
Nem helyes tehát összekeverni vagy összekötni a „társadalmi” és az ökológiai 
fenntarthatóságot. Már csak azért sem, mert minél inkább „politikai” értékeket viszünk be a 
fenntarthatóságról szóló vitába, minél inkább politizáljuk a kérdést, annál jobban 
megnehezítjük az előrehaladást az ökológiai ügyekben. 
 
 

4. A technokraták optimizmusa 
 
Mindezek után tekintsük át, hogy milyen mértékűek is a műszaki fejlődéssel szembeni 
elvárások és mi lehet azok szerepe a fenntarthatóság megvalósításában. A felelőtlen, 
technokrata szemlélet szerint kár aggódni a környezeti problémák miatt, hiszen az emberiség, 
amikor végveszély van, úgyis megtalálja a megoldást, a műszaki fejlődés hozzá fog segíteni. 
Először nézzük meg azt, mi is e probléma súlya, amit a műszaki fejlődéstől elvárunk. 
 
 Az alábbi formula Paul Ekinstől származik:22 
 
 I = PxCxT 
 
ahol I : a bioszférát érintő összes ártalom, hatás (impact) 
 P : a Föld népessége (population) 
 C : az egy főre jutó fogyasztás (consumption) 

                                                 
22 Az 1992 májusában Genfben, a Geneva Environmental Meetings elnevezésű konferencián elhangzott 

előadásából. (Ő egy Ehrlich and Ehrlich nevű szerzőpártól vette át.) 
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 T : a technológiai koefficiens, mely a fogyasztás egységének a környezeti hatását 
       jelenti (magában foglalja a műszaki fejlődést, a strukturális változásokat, a 
       hatékonyságot, stb.) 
 
A bioszférát érintő ártalmakat már most legalább a felére kellene csökkentenünk (lásd a 
kritikus terhelési küszöböket). Ez minimális követelmény, melyet neves nemzetközi 
szervezetek vallanak magukénak (pl. az IPCC —- International Panel on Climate Change). A 
realitás kedvéért azonban ezen cél megvalósulására a formula egy fél évszázadot ad. Ezért 
 
 I/2 = 2Px4CxT/16 
 
Mivel a Föld népessége fél évszázad alatt minden valószínűség szerint megkétszereződik, s az 
egy főre jutó átlagos fogyasztást legalább négyszeresére kell növelni, hogy az elmaradott 
országokban megszűnjön a nyomor és az éhinség, a technológiai koefficienst, azaz a 
fogyasztás egységének környezeti hatását 16-odára kell csökkenteni! Ez tehát az a feladat, 
amellyel a műszaki fejlődésnek szembe kell néznie. 
 
Mai fejjel ez lehet óriási, szinte teljesíthetetlenül nagy, de a technika lehetőségei is nőnek, 
szinte szárnyalnak, s így lehet teljesíthető is. Olyan eljárások kifejlődésére van kilátás, melyek 
gyökerében megváltoztathatják a mai technológiákat, a műszaki kultúrát és az energia-
termelést. (Pl. a vízből, hideg fúzióval nyert hidrogén, azaz energia, vagy a nanotechnológia, 
mely az anyagok átalakítását atomi szinten, tehát abszolút hulladékmentesen végzi.) Fontos 
lenne azonban elfogadnunk egy elvet: ne pusztítsuk felelőtlenül környezetünket, vakon bízva 
abban, hogy a műszaki fejlődés majd úgyis megold mindent. Jelöljük ki a feladatot, amit a 
műszaki fejlődésnek meg kell oldania, s csak akkor folytassuk utunkat, ha azt teljesítette.23 
 
Hans Ulrich von Weizsäcker, ismert ökológus közgazdász, a híres wuppertáli klíma- és 
környezetkutató intézet igazgatója azt állítja, hogy léteznek azok a technikai megoldások, 
technológiák, amelyek már ma is lehetővé tennék, hogy pl. a fejlett ipari országok csak 1/4-
nyi energiát használjanak fel életszínvonalukhoz, fogyasztásukhoz (factor four). De vajon 
miért nem teszik? Azért, mert a meglévő struktúrák, kiépült kapacitások még visszahúznak, 
másrészt az energia világpiacának főszereplői nem engedik meg, hogy a gyorsabb műszaki 
fejlődést ösztönző magasabb energiaárak lépjenek életbe. 
 
A világ vezető ökológusai és ökológus közgazdászai 1994-ben kiadták az ún. Carnoules-i 
Nyilatkozatot. Ebben azt állították, hogy a fejlett világban az energiahatékonyságot 10-
szeresére (factor ten) kellene növelni ahhoz, hogy a globális környezeti ártalmak elvisel-
hetővé mérséklődjenek és ugyanakkor fennmaradjon a jelenlegi fogyasztási színvonal. 
 
Ezek tehát a feladatok, melyeket a műszaki fejlődésnek teljesítenie kellene ahhoz, hogy a 
fogyasztás jelenlegi (ill. elvárt) szintje mellett a környezeti problémák mérséklődjenek. 
 
 

                                                 
23 Ez a bölcs követelmény Lukács Andrástól származik. 
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5. Globalizáció és környezeti válság 
 

(a) A két jelenség összefüggése 
 
A Római Klub 1972-es jelentése24 döbbentette rá a világot, hogy a sok kis, helyi eredetű 
környezeti ártalom és szennyeződés a XX. század utolsó harmadára már átfogóvá vált; 
megjelentek a globális környezeti problémák, melyek már nem csak globális életterünk, a 
bioszféra egy-egy részét károsítják, hanem planetáris méretű működését, funkcióinak ellátását 
zavarják, megújuló képességét veszélyeztetik. 
 
Miközben tehát a világ a gazdasági, pénzügyi, közlekedési, informatikai, stb. globalizáció felé 
halad, ezzel párhuzamosan a környezeti problémák is globalizálódnak. A globális környezeti 
ártalmak azonban a világ globalizálódása nélkül is kialakulhatnak: ha történetesen a világ 
nagy, autark térségekben fejlődne (gondoljunk például a korábbi Szovjetunióra és a nyitás 
előtti Kínára) és a globalizáció nem lenne ilyen mértékű, a globális környezeti problémák 
akkor is jelentkeznének (mint ahogy már jelentkeztek is korábban). A bioszféra ugyanis egy 
nagy, integrált egységet alkot, a biogeokémiai folyamatok és a természeti jelenségek 
összekapcsolódnak. A gazdasági tevékenységnek elsősorban nem a nemzetköziesedése, 
hanem a mértéke az, ami a környezeti válságot okozza. Korábban nem állíthattuk, hogy a 
világ nemzetköziesedésével a környezeti ártalmak is globalizálódtak, hiszen az 1800-as évek 
közepétől 1914-ig a világ liberalizáltabb (tehát „globálisabb jellegű”) volt, mint a két 
világháború között, vagy a második világháborút követően az európai szocialista országok 
átalakulásáig, ugyanakkor annak idején még nyoma sem volt globális környezeti ártalmaknak. 
 
Jelenleg mindkét tényező fokozza a globális környezeti válságot és veszélyeket: a 
világgazdaság növekvő méretei és globalizációja. Ez utóbbi különösen az egész világot 
behálózó, főleg a transznacionális vállalatok által megvalósított, minden mértéket felülmúló 
kooperáció és bedolgozás, és a külkereskedelem hatalmas szállítási igényei miatt. 
 
Az OECD 1997-ben készült, "Economic Globalisation and the Environment" (Gazdasági 
globalizáció és a környezet) című tanulmánya az alábbiakban látja a két jelenség közötti 
fontosabb összefüggéseket: 
 
− A globalizáció megnehezíti a környezeti problémák kezelését nemzeti keretek között és 

fokozza annak szükségét, hogy nemzetközi szinten foglalkozzanak velük; nem csak azért, 
mert az egyes kormányoknak csekély a hatásuk a globális szinten lejátszódó 
folyamatokra, hanem mert a versenyszféra is azt igényli, hogy a szabályozás, védekezés 
környezeti terhei országonként kiegyenlítettek legyenek. 

− A gazdasági globalizálódás felerősíti a piacok közeledését (market convergence), azaz az 
egyes országokban a szabályozás, a gazdasági és kereskedelmi politika hasonulását. A 
konvergáló piacok egyúttal a környezetpolitika konvergálását, országok közötti 
hasonlóságát is eredményezik. 

− A piaci konvergencia mérsékelni fogja az eltérő környezeti szabályozás okozta verseny-
képességi problémákat, de nem szüntetheti meg teljesen azokat. A versenyképesség 
kérdése fontos szerepet fog játszani a környezetpolitika alakításában. Egyes vélemények 
szerint a globalizációból fakadó versenyképességi törekvés a környezetvédelmi követel-
mények általános mérséklődésével járhat, s ez egyes országokban a "pollution haven" 
(szennyezési mennyország) kialakulásához vezethet. Ugyanakkor gyakorlati tényekkel 

                                                 
24 Meadows et al., 1972. 
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egyelőre még nem támasztható alá, hogy ez a jelenség általános lenne (nevezetesen, hogy 
egyes országok a nemzetközi versenyképesség fokozása érdekében leszállított normáikkal 
vonzanák a piszkos iparágak betelepülését). 

− A kormányok közbeavatkozására a környezeti externáliák kezelésében továbbra is 
szükség lesz. A hatékonyság követelménye azt diktálja, hogy az externáliákkal azon a 
szinten kell foglalkozni, ahol jelentkeznek.  

− A gazdasági globalizáció környezeti előnyeként említhető, hogy a hatékonyság javulása 
egyben a környezet terhelését is csökkenti, és a környezeti ipar termékei iránt fokozódik a 
kereslet.  

 
Wackernagel és Rees arra mutat rá, hogy a globalizáció hogyan súlyosbítja a környezeti 
válságot: „A terjeszkedő világkereskedelem növekvő globális erőforrás-áramokat indít el, ami 
serkenti a globális gazdasági termelést és felgyorsítja bolygónk természeti kincseinek 
kimerítését… A távolról importált ökológiai javakból élők … térben és lélektanilag el vannak 
választva az őket fenntartó erőforrásoktól. Elveszítenek minden közvetlen ösztönzést saját 
helyi erőforrásaik megőrzésére, és nincs részük a távoli források kezelésében.”25 
 
Simai Mihály a világgazdaság szerkezeti változásait a környezeti hatások szempontjából 
vizsgálva arra a következtetésre jut, hogy a műszaki fejlődés következtében az erősen 
szennyező iparágak aránya a feldolgozóiparban a legtöbb térségben csökken. Ez alól csak a 
kevésbé fejlett országok képeznek kivételt.26 
 

(b) A globális gazdasági hatékonyság és a környezetvédelem dilemmája; az ellentét 
feloldása 

 
A gazdaság liberalizációja és globalizációja az áruk szabad mozgását követően a tőkének is 
lehetővé teszi, hogy nemzeti, helyi szempontokra és érdekekre tekintet nélkül döntsön, s ott 
fektessen be, ahol az globálisan a legjövedelmezőbb, a legnagyobb hasznot hozza. A sok gond 
és hátrány mellett el kell ismerni, hogy a gazdaság globalizációja a hatékonyság jelentős 
mértékű javulását eredményezi. 
 
Márpedig a hatékonyság a környezetvédelem egyik fontos összetevője; ha kevesebb anyag, 
energia, erőforrás felhasználásával állítottuk elő ugyanazt a terméket vagy értéket (pl. a GDP 
egységét), csökkentettük azt a szennyezést, amit a megtakarított mennyiség okozott volna. (A 
másik összetevő a mérték, a volumen; az angol szóhasználat az efficiency — hatékonyság — 
mellett a sufficiency — telítettség, bőség — kifejezést használja. Ez a mértékletes, valóban 
szükséges fogyasztás feletti részre utal.) 
 
A gazdasági globalizáció tehát jelentősen hozzájárul a környezet javulásához, másrészt 
viszont hatalmas mértékben meg is terheli azt, a már korábban említett kooperációs, 
szakosodási és intenzív külkereskedelmi, áruforgalmi kapcsolatok minden képzeletet 
felülmúló szállítási igénye miatt. (Lévén a közlekedés, szállítás — energiaigénye miatt — az 
egyik legszennyezőbb, a környezetre legártalmasabb tevékenység.) 
 
A kérdés ezek után az, hogy hogyan kezeljük e két ellentétes trendet; netán kiszámítsuk az 
egyenlegüket, s próbáljuk egyensúlyban tartani a két tényező környezeti hatását, vagy 
optimalizáljunk, esetleg más megoldáshoz folyamodjunk. 

                                                 
25 I.m. 34. old. 
26 Simai 2001. 
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Az optimalizálás csak a környezetgazdaságtan keretein belül lenne megvalósítható, s 
feltételezné a környezeti elemek "beárazását", értékelését. Ennek a módszernek azonban csak 
addig van értelme, amíg a környezeti károk nem válnak irreverzibilissé, nem jelentkeznek 
globálisan és nem öltenek túl nagy méretet. A globális gazdaság szállítási igényei és más 
erőforrás-felhasználása azonban már messze túllépik a bioszféra eltartóképességét és 
irreverzibilis károsodásokat okoznak. Pozitív és negatív externáliák számításának, 
összevetésének és optimalizálásának ez esetben tehát nincs értelme, más megoldáshoz kell 
folyamodni. 
 
A megoldást az ökológiai közgazdaságtan kínálja: az erőforrásfelhasználási és szennyezési 
kvóták módszerével. Ha meghatároztuk, hogy a bioszférától évről-évre mennyi erőforrás 
"vehető el" és mennyi szennyezőanyag "engedhető ki" oda anélkül, hogy regenerálódó 
képessége veszélybe kerülne és irreverzibilis változások történnének benne, akkor egyben 
megadtuk az emberi tevékenység (úgy a gazdasági, mind a demográfiai-reprodukciós) 
kereteit. (A legtöbb szennyezőanyag esetében e "kritikus terhelési küszöböket" már 
kiszámolták, azok ismertek, és ismertek azok a módszertani elvek is, amelyek a megújuló és 
kimerülő erőforrások fenntartható használatára vonatkoznak.)  
 
E kereteken belül minden megengedhető; azt pedig, hogy az ily módon globálisan szűkössé 
tett (tehát a gazdálkodásba bevont) természeti erőforrásokat és szennyezéseket elnyelő 
természeti kapacitásokat hogyan "allokálják", azaz milyen konkrét gazdasági tevékenységhez 
veszik igénybe, a piaci mechanizmus dönti el. 
 
E kérdés kapcsán az is érzékletessé válik, ahogy e két tudományág, kétfajta megközelítés, a 
környezetgazdaságtan és az ökológiai közgazdaságtan "összetalálkozik", együtt, egymást 
kiegészítve felhasználható. A problémát az ökológiai közgazdaságtan értékrendjét vallva 
közelítjük meg (a környezetvédelmi szempontokat előnyben részesítjük a gazdasági 
érdekekkel szemben), először az ökológiai közgazdaságtan módszereit alkalmazzuk 
(erőforrás-felhasználási és szennyezési kvóták), majd az így meghatározott kerteteken belül 
előtérbe lép a hatékonyságot teremtő piaci mechanizmus és a környezetgazdaságtan 
optimalizáló eszközei. 
 
Ehelyütt szeretnénk cáfolni egyúttal azt a tévhitet is, miszerint a piaci mechanizmus ellentétes 
a radikális környezetvédelemmel: az ökológiai közgazdaságtan értékei és módszerei szerint 
létrehozott kereteken belül a piaci mechanizmus működése nem csak megengedhető, hanem 
kifejezetten kívánatos; e kereteken belül a hatékonyság növelése a környezetvédelmi célok 
elérésének fontos eszköze. 
 
 

6. A környezetvédelem nemzetközi intézményrendszerének hiányossága 
 
Nehéz elképzelni erőszak nélkül (legyen az potenciális, kilátásba helyezett vagy tényleges) 
egy jó ügy sikerre vitelét. (A rosszét annál könnyebb.)27 A rábeszélés, meggyőzés csak arra a 
gyerekre hat, akit egyébként sem kellene meggyőzni; a bűnözők közül is csak az lenne 
nevelhető, akiből egyébként sem válna bűnöző. Settembrini, a Varázshegy emlékezetes 
humanistája fejtegette Naphtával, az anarchistával folytatott vitájában, hogy a végső érv 

                                                 
27 Gandhi sem csupán az angolok rábeszélésével akarta visszaszerezni India függetlenségét. Erőszakmentessége 

jócskán tartalmazott kényszert: a brit áruk megvásárlásának megtagadását. 



 

25 

mindig az erő, az erőszak (vagy annak potenciális megléte). A humanizmus enélkül csak 
liberális széplelkek malasztja maradna. 

A nemzetközi intézményrendszer súlyos hiányossága, hogy a környezetvédelemben nem 
rendelkezik kényszerítő eszközökkel. A WCED (World Commission on Environment and 
Development), UNEP (United Nations' Environmental Program), UNCED (United Nations' 
Conference on Environment and Development) és még néhány más világszervezet 
tevékenysége arra irányul, hogy az országok megállapodásra jussanak fontos környezet-
védelmi ügyekben, önkéntes egyezményeket kössenek. A részvétel ezekben természetszerűleg 
nem kötelező, a vállalások többnyire nem túl jelentősek, s a betartás önkéntes. 
 
A kényszerítő elem hiánya két analógiával világítható meg. Az egyik: A nemzetközi politikai 
életben a különféle elvek és vállalt kötelezettségek felett a Biztonsági Tanács őrködik. A 
végső érv a fegyveres kényszer, s ha egy ország nem tartja be a más ország belügyeibe való 
fegyveres be nem avatkozás elvét (a politikait nehéz meghatározni), előfordul, hogy fegyveres 
beavatkozással kényszerítik arra. (Az iraki háború óta ez a helyzet megváltozott.) De enyhébb 
esetekben alkalmazzák az embargók, segély- és hitelmegvonások, export-tilalmi listák, 
technológia-beviteli korlátozások eszközeinek bőséges tárházát. 
 
A másik: A nemzetközi gazdaságban a globális hatékonyság és profitmaximálás a fő 
vezérelvek. A fősodrú közgazdaságtan úgy tartja, hogy a profitmaximálás egyik legfontosabb 
feltétele a tőkék szabad áramlása, a világkereskedelem liberalizálása. A tőke — a maga 
gazdasági hatalmával és az arra alapuló politikai befolyással (és fordítva) — megvalósítja 
ezeket az elveket és célokat, a gazdasági és politikai erőszak eszközeivel. Ezt szolgálta 
korábban a GATT, ma a WTO. 
 
A fentiekkel szemben a nemzetközi környezetpolitika egyfajta "jómodorra", "illendőségre" 
épít. Ha vezető országok kezdeményeznek egy egyezményt, ahhoz a többieknek is illik csatla-
kozniuk. Nem-csatlakozás, vagy nem-teljesítés esetén viszont a szankciók is csak "etikai" 
jellegűek: mint amikor az illedelmes emberek csoportja megró egy illetlenül viselkedőt.  
 
Az, hogy ez mindeddig így alakult, nem véletlen. Visszatérve az előbbi két analógiához: ott a 
vezető nagyhatalmak érdekeltek (de legalább is nem ellenérdekeltek) a kikényszerítésben. Az 
Egyesült Államok a világ egyik legdemokratikusabb országa (bár az utóbbi évek fejleményei 
óta ez már nem annyira nyilvánvaló), s egyben a vezető katonai szuperhatalom; ebből 
kifolyólag érdekelt a demokratikus jogok, intézmények és rendszerek megvédésében. A 
globális gazdasági hatékonyság kikényszerítésében is az amerikai transznacionális cégek 
járnak elől, minthogy abban is ők a legérdekeltebbek. A környezetvédelemben viszont ez 
fordítva van: Amerika élenjár az egy főre jutó erőforrásfelhasználásban és szennyezésben. 
Ezért a nemzetközi környezetvédelmi egyezményeknek inkább kerékkötője, mint előrevivője, 
a kikényszerítésben pedig természetszerűleg nem érdekelt. 
 
A nemzetközi életben a különféle összetevők együtt, egymásra hatva jelentkeznek. Nehéz egy 
olyan nemzetközi fórumot elképzelni, ahol az Amerika utáni legerősebb ipari államok 
rákényszerítenék akaratukat az Egyesült Államokra egy környezeti ügyben. Az esetleges 
nyomás, megszégyenítés, pellengérre állítás ellenében ugyanis az Egyesült Államok 
gazdasági, üzleti és katonai téren a visszavágás számtalan, érzékeny eszközét alkalmazhatná. 
Ezért vallott részben kudarcot az 1992-es Riói konferencia, és — eddig úgy tűnik — 
nagyrészt az 1997-es kiotói tanácskozás.28 

                                                 
28 Lásd erről a XII. fejezet 2. pontját. 
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II. A rendszerváltás hatása hazánk környezetére 
 

1. Várakozások és eredmények 
 
A 80-as, 90-es évek fordulójának felfokozott hangulatú, mozgalmas időszakában a nyugati 
sajtó Magyarországot a többi volt blokkbeli országgal egy kalap alá vette, s a rendszerváltás 
mellett szóló érvek sorában a diktatúrák környezetpusztítása kiemelt hangsúlyt kapott. (Ha 
környezeti teljesítménye alapján erre Magyarország nem is szolgált rá, a Duna elleni készülő 
merénylet elfeledtette a különbségeket.)  
 
Sok környezetvédő (főleg a nyugatiak) részéről felfokozott várakozás kísérte a kelet- és 
középeurópai rendszerváltások folyamatát: azt az illúziót táplálták, hogy önmagában a 
demokrácia és a piacgazdaság kiépítése lényegesen javíthat a környezet állapotán, s a 
szocialista rendszerek elrettentő örökségeként a "piszkos háromszöget"29 emlegették. A 
nyugati tv-csatornák gyakran mutattak képsorokat az akkori NDK, Lengyelország, 
Csehszlovákia gyárkéményeiből gomolygó komor füstről, vegyiüzemeiből kiömlő szennyről, 
ipari városaik szmogos levegőjéről, sivár hangulatáról, pusztuló erdeikről. 
 
Ezzel szemben mások azokat az előnyöket emelték ki, melyek a korábbi szocialista 
rendszerek sajátos prioritásaiból és a viszonylag alacsony fejlettségi színvonalból fakadtak (a 
fogyasztás alacsony szintje, fejlett tömegközlekedés, az autómobilizmus hiánya, stb.), s attól 
féltek, hogy mindez áldozatul esik a fogyasztói társadalom értékrendjének és gyakorlatának. 
Ekkor jelentette meg Maurer György, a Harmadik part főszerkesztője folyóiratának azt a 
számát, melyben immár aktualizálta a 3. part szimbólumát és megkezdte a "partraszállást": az 
autós csordáktól és a pazarló presztízsfogyasztástól mentes, józan, emberközpontú, de a 
természetet óvó és tisztelő, demokratizált társadalomba.30 
 
Kinek lett igaza? Ábránd maradt-e a piacgazdaságtól várni a megoldást, és valósak voltak-e a 
félelmek? A helyzetet bonyolítja, hogy a rendszerváltással egy időben markáns külgazdasági 
reorientáció is végbement: a korábbi szovjet piaci lehetőségek erőteljes beszűkülése miatt 
Magyarországnak külgazdasági kapcsolatait át kellett irányítania a fejlett ipari országok felé. 
Ez hatalmas gazdasági visszaeséssel és gyökeres szerkezeti átalakulással járt. A folyamat 
környezeti következményeit a környezetvédők "ajándék-hatásként" szokták emlegetni. A 
rendszerváltás által kiváltott, a reálgazdasági folyamatokban végbemenő változások mellett 
azonban maga a gazdasági rendszer átalakulása, a szűken vett rendszerváltás is jelentősen 
befolyásolta a környezet állapotát.31 A szűken vett rendszerváltó átalakulások alatt a tulajdo-
nosi szerkezet, a korábbi paternális költségvetési politika és a vállalati méretstruktúrák 
                                                 
29  Felső-Szászország, Észak-Csehország, lengyel Szilézia iparvidékei. 
30  E kiváló folyóirat nem érte meg a kilencvenes évek derekát, megszűnt. 
31 Ennek kapcsán fölvetődik az az általános kérdés, hogy vajon a diktatúrák, vagy a demokráciák óvják jobban a 

környezetet. Ha a szovjet gazdaság rettenetes pazarlását, alacsony hatékonyságát és természetátalakító 
(pusztító) tevékenységét vetjük össze a nyugati demokráciáknak a természetet mérsékeltebben, kevésbé 
látványosan igénybevevő gyakorlatával, akkor a kérdés nem lehet vitatott. A volt kelet-európai kis szocialista 
országok alacsony fogyasztás melletti környezetpusztításának és a fejlett ipari országok magas fogyasztás 
melletti környezetvédelmének az összehasonlítása viszont már nem hoz egyértelmű eredményt. Ha pedig arra 
gondolunk, hogy egyes diktatúrák (vagy finomabban fogalmazva "irányított demokráciák"), mint pl. 
Szingapúr, a környezet védelmében is drákói szigorral járnak el, akkor az eredmény még bizonytalanabb. A 
feltett kérdés a demokráciák előnyét sugallja a környezetvédelemben, de a konkrét példák áttekintése inkább 
arra utal, hogy a környezetvédelem "rendszersemleges". 
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megváltozása értendő. Még a külföldi működőtőke nagyarányú betelepedése is javította 
hazánk természeti környezetének állapotát, cáfolva az ehhez fűződő ellentétes várakozásokat 
és félelmeket.  
 
És hogy a helyzetet tovább bonyolítsuk: a rendszerváltás egybeesett a globalizációs 
folyamatok érezhető felgyorsulásával: amikor még a mérsékelt nyugati jóléti államok is 
leépítették szociális elosztó rendszereiket, hogy a globális piacon ne szenvedjenek hátrányt a 
jóléti állam "ballasztja" nélkül versenyző feltörekvő gazdaságokkal; és amikor a külföldi tőke 
kegyeiért a legfejlettebb ipari országok is versenyre keltek. 
 
Ugyanakkor a fogyasztói társadalmak pazarló szokásainak, életmódjának az elterjedése új 
környezeti problémákat okoz: az autómobilizmus rohamos terjedése, az autós 
bevásárlóközpontokhoz kötődő bevásárlási szokások, a fogyasztás és a „dobd el” termékek 
kultusza a képződő szennyezés súlypontját az iparról, a mezőgazdaságról és a termelő 
ágazatokról a háztartások felé tolja át. A személygépkocsi-állomány kicserélődése 
átmenetileg javított a helyzeten, de a rossz nagyvárosi levegőminőség hosszú távon az egyik 
legkritikusabb környezeti problémának ígérkezik. 
 
Alaptalan ábránd maradt az az elképzelés, hogy a korábbi szocialista rendszer alacsonyabb 
fogyasztásban, a tömegközlekedésre és a vasútra épülő mobilitásban megnyilvánuló (szükség-
teremtette), kétségtelenül környezetbarátabb értékrendjét az újkeletű demokráciával párosítva 
át lehet menteni valamifajta zöld harmadik útba. Önmaga a demokratikus politikai és 
intézményi átalakulás is csak a lehetőségét teremtette meg annak, hogy az alternatív 
elképzelések kifejezésre jussanak, de a hagyományos, nem környezetbarát értékrendre 
(melyet az egzisztenciális nehézségek is konzerválnak) nincs semmilyen hatással. 
 
A környezet állapotát érzékeltető mutatók a rendszerváltás óta számottevően javultak, de a 
nitrogénoxidok kibocsájtása 1992 óta újra fokozódik, a városi szemét képződése pedig 
rendületlenül növekszik. A fogyasztói értékrend a társadalom nagyobb részében szunnyadó 
vágyból mára szinte alapkövetelménnyé vált. Materializálódásával a környezetterhelés is nő. 
Amint a rendszerváltás a pazarlást és alacsony hatékonyságot a termelésből a fogyasztás 
szférájába viszi át, úgy lesz egyre tisztább a termelés és egyre nagyobb szennyezést és 
környezetterhelést okozó a fogyasztás. 
 
 

2. Reálgazdasági folyamatok 
 

(a) Csökkenő nemzeti termék 
 
A GDP visszaesése — 1989-hez képest — 1993-ban érte el a mélypontot, és még 1998-ban 
sem kúszott vissza az 1989-es szintre. (A GDP belföldi felhasználása nem esett annyira 
vissza, a két mutató szétválása különösen 1992 óta szembetűnő, de a mérséklődés a belföldi 
felhasználás esetében is fennállt.) A lakosság egy főre jutó reáljövedelmének és 
fogyasztásának 1989-1997 közötti szakadatlan süllyedése még markánsabban érzékelteti a 
folyamatot. Az ipari és a mezőgazdasági termelés hanyatlásának görbéi a GDP csökkenésére 
utalnak, de feltűnő, hogy miközben az ipari termelés 1997-ben utólérte, majd 1998-ban 
túlszárnyalta az 1989-es szintet, a mezőgazdaságban a válság elhúzódó és egyre mélyebb.  
 



 

29 

Az energiafelhasználás szintje 1992-ig süllyedt, azóta viszont tartósan beállt egy alacsonyabb 
szintre: az 1989. évi 1300 PJ feletti mennyiségről 1040-1070 PJ-ra. Ez az energiahatékonyság 
kedvező alakulásával jár.  
 
Mindez egyértelműen pozitívan hatott a környezetre, hiszen csökkent az energia- és anyag-
felhasználás és kevesebb lett a kibocsájtás (szennyezés). A leépülés tagadhatatlanul társadalmi 
feszültségeket okozott, ám a folyamatot még szűken vett gazdasági szempontból is kedve-
zőnek kell tekintenünk, hiszen ez volt az egyik előfeltétele a radikális szerkezeti 
átalakulásnak. 
 

(b) Kedvező szerkezeti változások 
 
A környezetvédők által "ajándék hatásnak" nevezett folyamat másik összetevője a szerkezeti 
változások: a vas- és alumíniumkohászat, a villamosenergia ipar és a szennyező nagyipar más 
ágazatainak a leépülése. Mindez kedvezően befolyásolta a környezet állapotát. 
 
A külkereskedelem szerkezetének vizsgálatából kiderül, hogy a rendszerváltás utáni első 
években az energiahordozók, anyagok, félkész termékek, alkatrészek kivitelének aránya 
valamelyest nőtt, a gépeké, beruházási javaké viszont igen erőteljesen csökkent (a keleti 
export összeomlása miatt). Egyedül a fogyasztási iparcikkeknél található lényeges pozitív 
változás. Az import szerkezetének változása mindennek a tükre, kivéve a fogyasztási 
iparcikkeket, ahol az exporthoz hasonlóan jelentős a részaránynövekedés. Az 1996 utáni évek 
sikerei a gépipari export terén viszont már helyrebillentették az egyensúlyt; a külkeres-
kedelem visszanyerte kedvező ágazati szerkezetét és kevésbé környezetterhelő jellegét. 
 
A szerkezeti változások azonban nem tűnnek olyan markánsnak, ahogy azokat elvárnánk, 
mert az energiaárak tartós emelkedése miatt az értékben kifejezett változások tompulnak. 
 

A hozzáadott érték(1) termelésének ágazati összetétele (folyó áron, %) 
 

Nemzetgazdasági ág 1989 1990 1991 1992 1993 1996 1997 
Mezőgazd., erdőgazd., halászat 15,6 14,5 8,5 7,2 6,7 6,7 5,8
Bányászat 
Feldolgozóipar 
Vill.energia, gáz, hő, vízellátás 

 
34,2

 
31,1

3,6
21,5
3,9

1,2 
22,2 
3,9 

0,6 
22,- 
4,- 

0,4
22,8
3,3

0,5
23,9
3,8

   29,- 27,3 26,6 26,5 28,2
Építőipar 8,4 7,- 5,4 5,9 5,3 4,2 4,6
Kereskedelem, javítószolgáltatás 10,6 14,8 13,4 10,8 11,3 11,3 11,3
Szálloda, vendéglátás ... ... 2,1 2,2 2,- 2,- 2,-
Szállítás, posta, távközlés 8,2 8,- 9,1 9,4 9,- 9,- 9,6
Pénzügyi tevékenység ... ... 4,4 4,2 4,7 5,4 5,-
Ingatlanügy, gazd. szolgáltatás ... ... 10,2 12,1 13,1 15,9 14,6
Közigazgatás, kötelező tb. ... ... 6,4 7,1 7,5 6,9 6,9
Oktatás ... ... 4,8 5,4 5,5 4,6 4,6
Egészségügy, szoc. ellátás ... ... 4,2 4,7 4,7 4,5 4,3
Egyéb szolgáltatás ... ... 2,5 3,7 3,6 3,3 2,9
 100 100 100 100 100 100 100 
 
(1) A nemzetgazdasági ágak hozzájárulása a GDP-hez alapáron 
Forrás: A magyar gazdaság szerkezete ... és KSH, Magyar Statisztikai Évkönyvek. 
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Az ipari termelés ágazati szerkezete (%) 
 
Ágazatok 1989 1990 1993 1995 1996 1997 1998 
Bányászat 5,7 2,1 2,- 1,1 1,1 0,9 0,6 
Feldolgozóipar 88,1 85,1 84,3 85,7 85,6 87,1 88,- 
- Élelmiszeripar 17,8 21,2 23,7 23,6 22,7 18,7 16,7 
- Textil-ruházati ipar 7,4 6,6 5,5 4,6 4,3 3,9 4,- 
- Fa, papír, nyomda, kiadás 4,7 4,3 5,7 5,4 5,- 5,1 4,7 
- Vegyipar 18,5 20,- 19,6 20,- 18,8 17,5 15,3 
- Nemfém ásványi termékek 3,1 3,4 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 
- Kohászat, fémfeldolgozás 10,5 10,6 9,1 9,6 9,1 8,7 8,2 
- Gépipar 24,8 17,3 15,7 17,9 21,4 29,3 35,2 
- Egyéb feldolgozóipar 1,3 1,7 1,6 1,3 1,2 1,- 1,1 
Vill. energia, gáz, hő, vízellátás 6,2 12,8 13,7 13,2 13,4 12,- 11,3 
Összesen 100 100 100 100 100 100 100 
 
Forrás: KSH, Magyar Statisztikai Évkönyvek. 



 

31 

A környezet igénybevételét a hatékonyság javulása éppúgy csökkenti, mint a termelés, a 
fogyasztás mérséklődése; társadalmi és gazdasági szempontból viszont nem lehet kérdéses, 
hogy melyik a kívánatosabb megoldás. 
 
E téren egyértelműen pozitívak az 1989-90 óta lejátszódó változások: csökkent a GDP 
előállítására fordított fajlagos energiafelhasználás és az anyagfelhasználás is, lényegesen 
javult a munka termelékenysége. 
 
 

3. Tulajdonosi és szervezeti átalakulás 
 
A reálgazdasági folyamatokból átlépve a tulajdonviszonyok területére, azok változása 
kapcsán már a szűken vett rendszerváltozás környezetvédelmi hatásait elemezhetjük. A társas 
vállalkozások jegyzett tőkéjének tulajdonosi struktúrája 1992-97 között döntően 
megváltozott: a magántulajdon aránya 35-ről 72%-ra nőtt, az állami pedig 65-ről 28%-ra 
csökkent. (Az is figyelemre méltó, hogy a magánszektoron belül a külföldi részarány 10 
pontról 34 pontra emelkedett.)  
 
A tulajdonosi átalakulásból evidensen következik az anyag- és energiatakarékos, hatékonyabb 
gazdálkodás, a "kimeneteli" (szennyezéskibocsájtási) oldalon viszont ezen túlmenően nem 
javul a helyzet. A természeti erőforrások (erdők) magántulajdonba adása pedig (különösen 
ahogy az 1993-ban, a tsz-kezelésű erdők esetében, névleges árakon és szabados feltételek 
mellett történt) kifejezetten káros volt.32 
 
A költségvetési korlátok "megkeményedése" makroszinten is jelentkezett (sőt, ott talán még 
erősebben). Az 1991-es csődtörvény az átalakuló országokban a legradikálisabb volt 
(keleteurópa-szakértők hatását egy sokk-terápiáéhoz mérték); a gazdálkodó szervezetek 
támogatásának fokozatos leépítése eredményeképpen e részarány az államháztartásban az 
1990. évi 7,7%-ról 1997-ben 2,4%-ra mérséklődött. 
 
A gazdálkodó szervezetek száma 1988 óta sokszorosára nőtt: a kft-ké félezerről 122 ezerre, a 
betéti társaságoké százról 128 ezerre, az egyéni vállalkozásoké 291 ezerről 745 ezerre. Ez a 
rendszerváltás spontán, de szándékolt hatása is volt, hiszen a gazdaság korábbi szervezeti 
struktúráját a nagyvállalatok dominanciája és a kis- és középvállalatok hiánya jellemezte. 
 
Környezetvédelmi szempontból mindez igen káros. A korábbi nagyüzemekben intézmé-
nyesültek a környezetvédelem bizonyos formái (pl. a mezőgadasági vegyszerfelhasználás 
szakmai ellenőrzése). A kisüzemek azonban sem a szervezet kiépítésére, sem a beruházásokra 
nem tudnak annyit költeni, mint a korábbi nagyvállalatok, s ellenőrzésük is jóval nehezebb. 
(A legriasztóbb fejlemények a mezőgazdasági magántermelők ellenőrizetlen vegyszer-
felhasználása terén mutatkoznak, de az élelmiszeriparban is fokozódó környezeti ártalmakat 
okoz a szétaprózódás.) 
 
A piacgazdasággal konform vállalati környezetirányítási és auditálási rendszerek kiépítése és 
elterjesztése még a kezdeteknél tart. 
 

                                                 
32 160 ezer ha tsz-erdőt privatizáltak, alkalmanként 4.000 Ft/ha áron, azaz: négyzetméterenként 40 fillérért. 
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Mivel a rendszerváltás gyökeres külgazdasági irányváltással is járt, és felszámolt egy korábbi 
ideológiai tabut, a külföldi működőtőke bejövetelének tilalmát, sőt, a privatizáció kifejezetten 
versenyt indított el az átalakuló országok között a külföldi tőke kegyeiért, megjelent annak a 
veszélye, hogy a fejlett ipari országok szennyező ágazataikat telepítik át az átalakuló kelet-
középeurópai térségbe. A környezetvédők ezt idejekorán észlelték, s a jelenség a mai napig 
aggodalmaik középpontjában áll.33 1992-ben a Regionális Környezetvédelmi Központ egy 
háromágú nemzetközi tanácskozást szervezett e témáról a nagy európai munkáltatók, 
kormányok és környezetvédelmi szervezetek részvételével. A nemzetközi környezetvédelmi 
szervezetek arra igyekeztek rávenni a nagy iparági szövetségeket, hogy vállaljanak 
kötelezettséget: az átalakuló országokba telepített beruházásaik környezetvédelmi szintje nem 
lesz alacsonyabb a saját országaikbelinél. Az ipari szövetségek azonban "nem mentek bele a 
csapdába"; azzal tértek ki a konkrét kötelezettségvállalás elől, hogy mi sem természetesebb 
annál, mint amit a környezetvédők kérnek. 
 
Azóta immár 10 év elmúlt, a magyar gazdaságba beépült több milliárd dollár értékű nyugati 
működőtőke, s gazdaságunk verseny- és exportképes szektorát döntő részben ez teszi ki. Több 
ágazatban (főleg az autóalkatrészgyártásban) valóban a csúcstechnológiát testesítik meg, s az 
elmúlt évek impozáns növekménye a gépipari exportban kétségtelenül nekik köszönhető. A 
magyarországi befektetéseket a megvételre felajánlott állami vagyon alacsony ára, a piac 
megszerzése, a jól képzett munkaerő, és a viszonylag fejlett infrastruktúra motiválta. Bár az 
ÁVÜ az eladásoknál nem támasztott teljesíthetetlen környezetvédelmi feltételeket, a hazai 
szabályozás nem marad el lényegesen a nyugatitól (sőt, az uniós tagságra történő 
felkészülésünk lényege a szabályozási különbségek kiegyenlítése), ezért nem jellemző, hogy a 
laza környezeti követelmények csábították volna a külföldi befektetőket. Magyarországon 
nem volt, és nincs "pollution heaven", vagyis „szennyezők paradicsoma”. 
 
A külföldi beruházások környezetvédelmi teljesítménye mellett szól az is, hogy a vállalati 
környezetirányítási rendszerek bevezetésében – melyek manapság egyre sürgetőbb 
kényszerként jelentkeznek – a multinacionális cégek vezetnek. Az ok egyszerű: a fogyasztói 
körben kedvező imázst és piaci versenyelőnyt teremtő öko-auditálás és tanúsítás költséges 
dolog, különösen ha technológiai ráfordítást is igényel, s ezért azt sok kis- és középvállalat 
nem engedheti meg magának. 
 
Mindezek ellenére a helyzet nem ennyire egyértelmű. A pollution transfer ugyanis 
megvalósulhat akkor is, ha minden külföldi befektető szigorúan betartja mind anyaországa, 
mind a fogadó ország környezetvédelmi előírásait: ha azokat a gyártási fázisokat telepítik át, 
amelyek a legszennyezőbbek a technológiai láncban. Egyes környezetvédők szerint pl. a 
Sanofi gyógyszeripari felvásárlásai során ezt a taktikát követte Magyarországon. 
 
A fent vázolt változások hatására a környezet állapota összességében javult. A kéndioxid-, a 
szilárdanyag- és a szénmonoxid-kibocsájtás 1980 óta egyre csökken, s e csökkenés 1990 óta 
is folytatódik. A nitrogénoxidoknál a csökkenés 1992-ben megállt, s utána újra növekedés 
kezdődött el. Ez a motorizáció terjedésének és a hőerőművi tevékenység újbóli aktivizá-
lódásának tulajdonítható.  
 

                                                 
33 A Friends of the Earth International már 1992-ben tartott egy össz-európai környezetvédelmi konferenciát 

Szófiában West Goes East: Opportunities or Pollution Transfer (A Nyugat Keletre tart - elősegíti a fejlődést, 
vagy szennyező iparágait telepíti át?) címmel.  
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Az ózonréteget károsító vegyületek kibocsájtásának csökkentése a nemzetközi kötelezettség-
vállalásoknak megfelelően folyik. Az illékony (nem metán) szerves vegyületek emissziója 
1992-ig csökkent, azóta némileg újból emelkedik. 
 
A javuló tendencia folyóink vízminőségére is vonatkozik, bár kisebb mértékben, mint a 
légszennyezés esetén. Az ipari szennyezés ugyan mérséklődött, de a vizek csatornázatlanság 
miatti terhelése változatlanul súlyos gondot okoz. Örvendetes viszont a Balaton állapotának 
fokozatos javulása. 
 
Kedvező a helyzet a veszélyes hulladékok vonatkozásában is: 1990-ben még 4,7 millió tonna 
ilyen anyag keletkezett, 1995-ben már csak 3,4 millió tonna (miközben 1994-ben még 
alacsonyabb volt). Ez elsősorban a bauxitbányászat és timföldgyártás erőteljes hanyatlásának 
tulajdonítható, ugyanis az ennek folytán keletkező vörösiszap 1990-ben 2, 1994-ben pedig 
már csak 1 millió tonnát tett ki. A vörösiszap nélkül számbavett veszélyes hulladékok körében 
a vegyipari hulladékok részaránya 69,8%-ról 66%-ra, a növényi és állati eredetű (főleg 
élelmiszeripari) hulladékoké pedig 27,8%-ról 24,9%-ra csökkent.  
 
A közlekedési ágazatban környezeti hatás szempontjából ellentétes folyamatok játszódnak le: 
a gazdasági visszaesésnek köszönhető közlekedésiteljesítmény-csökkenés és az üzemanyagok 
minőségének javulása kedvező hatást vált ki, míg a motorizáció előretörése, a vasút és a 
tömegközlekedés visszaesése pedig fokozza a környezeti ártalmakat. A mezőgazdaságban a 
termelési volumen és a nagyüzemek fizetőképességének csökkenése visszavetette a műtrágya- 
és növényvédőszer-termelést és -felhasználást; a kedvező környezeti hatást viszont lerontja a 
kistermelők vegyszerhasználatának ellenőrizetlensége. 
 
 

4. Értékrend, demokratizálódás, környezetvédelem 
 
A radikális környezetvédelem nem kívánja az életszínvonal és a fogyasztás csökkentését, de 
ha az az anyagi javak fogyasztásában jelentkezik, úgy kifejezetten üdvözlendőnek tartja. (A 
környezetbarát fogyasztói értékrend ugyanis a szolgáltatások, oktatás, kultúra, egészségügy 
nagyobb arányát preferálja, azok alacsonyabb fajlagos energia- és nyersanyagigényessége és 
értékrendbeli megfontolások miatt.) Mindez természetesen nem választható el a társadalmi 
hatásoktól és rétegződésektől; a környezetvédők nem a legszegényebb rétegek fogyasztásának 
leszorításával szeretnék elérni céljaikat. 
 
A rendszerváltás e téren kifejezetten kedvezőtlen hatással járt a természeti környezetre. 
Korábbi fogyasztásunkat annak viszonylag kis társadalmi jövedelemdifferenciák mellett 
megvalósuló alacsony szintje jellemezte. Fejlett vasúti és tömegközlekedés, fejletlen 
automobilizmus, a „dobd el” termékek alacsony aránya, "fejletlen" csomagolási technika 
voltak a további jellegzetességek. A rendszerváltással azonban ránk tört a fogyasztói 
társadalmak teljes érték- és szokásrendje. Reklám-dömping és agymosás veri belénk az 
automobilizmust, a mindenáron fogyasztást, a — sokszor felesleges — tárgyak világának 
elsőbbségét. 
 
A személygépkocsi-állomány 1990-ben 1.944.500 db-ból állt; 1997-ben 2.297.100 db-ot, 
2001-ben már 2.482.800 db-ot számlált. Ha figyelembe vesszük a reáljövedelem és a 
személyes fogyasztás 1997-ig tartó zuhanásszerű csökkenését, valamint azt, hogy az állomány 
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nagyrészt jóval drágább nyugati kocsikra cserélődött ki, akkor mindez ékesen bizonyítja az 
értékrendbeli változásokat.  
 
A rendszerváltás hajnalán a hazai autópályák hossza még 300 km alatt volt (szemben pl. 
Ausztria 1.400, vagy Hollandia 2.060 km hosszú hálózatával), ma már megközelíti az 500 
km-t. A vasút 43%-kal, a közút 39%-kal részesedett a teheforgalomból (áru tkm-ben), attól 
kezdve ez az arány megfordult és fokozatosan nő a közút részesedése. Budapesten a 
tömegközlekedést igénybe vevők aránya 80% volt, ma már lesüllyedt az átlagos nyugat-
európai városok szintjére. Több tucat autós bevásárlóközpont épült, melyek az autós életmód 
szószólói, súlyos környezeti terheket okoznak, tönkreteszik a hagyományos kiskereskedelmet, 
felbomlasztják a környezetükben élő közösségek társadalmi és kulturális tradíciókat is 
hordozó települési szerkezetét. 
 
Szociológusok és szociográfusok bizonyára hamarosan produkálnak majd olyan adatokat, 
melyek megmutatják, hogy a "szabadidő" eltöltésének mekkora hányada történik meg a 
bevásárlóközpontokban. A számbavételi rendszer hibái miatt megbízhatóan még nem 
mutatható ki, hogyan nőtt a háztartási szemét mennyisége (a csomagolóanyagok és „dobd –el” 
termékek miatt), de a trend nem lehet kétséges. 
 
Ha feltesszük a kérdést: mit eredményezett a környezetvédelemben a demokratizálódás, két 
tényezőt érdemes megemlíteni. Az egyik: az információhoz jutás lehetősége lényegesen 
javult. Ez javarészt a sajtónak köszönhető, bár az államigazgatási szervek is készségesebbek, 
mint régebben. Mindenesetre hiányzik az a törvényi szabályozás, mely egyes nyugati 
országok példájára konkretizálná, hogy az állampolgárnak mely információk megszerzéséhez 
van joga, s a hivatal melyeket tarthatja vissza. (A titokvédelmi törvény nem bizonyult 
elégségesnek e kérdés kezelésére.)  
 
 A privatizációs évek során a hatóságok minden lényeges információt üzleti titoknak 
minősítettek, s így a nagyközönség előtt rejtve maradt, hogy pl. mi lett a sorsa a már meglévő 
hátrahagyott szennyezéseknek. A törvényi szabályozás értelmében az új tulajdonost terhelte a 
tisztítási kötelezettség, de a vállalat szétdarabolásával a terhes hagyatéktól könnyen meg 
lehetett válni, s a privatizációban érdekelt állami szerv ebben készséges partnernak bizonyult. 
(Lásd pl. a Hungalu esetét.) Ezzel magyarázható, hogy 1996-ban, a Nemzeti Környezet-
védelmi Program kidolgozásának évében az akkori környezetvédelmi minisztérium szakértői 
— akkori áron — 500 md forintra becsülték a hátrahagyott, gazdátlan szennyezések 
felszámolásának költségét. (Igaz, ebben a legnagyobb tételt a veszélyes hulladéknak 
minősülő, a timföldgyártás során keletkező vörösiszap hegyek képezték, melyeket több 
szakértő szerint egyszerűen ott kell hagyni, ahol vannak, nincs értelme az ártalmatlanításukra 
pénzt költeni.) 
 
A demokratizálódás másik velejárója a részvétel lehetőségének a kibővülése. A törvény-
alkotás során ez abban merül ki, hogy az előterjesztőknek kötelességük a tervezetet szakmai 
és társadalmi vitára bocsájtani. Ennek során meghallgatják az érdekképviseleti és a társadalmi 
(köztük a környezetvédő) szervezetek véleményét. Igazi súlyuk az erős gazdasági 
érdekérvényesítő képességgel rendelkező csoportoknak van, ezekkel szemben a környezet-
védők rendre alulmaradnak. Ugyanezek az erőviszonyok érzékelhetők tárcaközi szinten és a 
parlamenti munkában is (az előbbi esetben a környezetvédelmi minisztérium, az utóbbiban a 
Parlament környezetvédelmi bizottsága marad rendre alul a többi minisztériummal, ill. 
parlamenti bizottsággal szemben). De még ha sikerül is előrelépni a törvényhozásban, a 
végrehajtásban már akadályok jelentkeznek. Jó példa erre az 1995-ös LIII. számú környezet-
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védelmi törvény, mely kifejezetten progresszív, és kerettörvényként sok kívánatos intézkedést 
vetít előre. Ezek gyakorlati átültetése azonban igen lassú; a termékdíjtörvényeknél ugyan még 
szinte áttörés jellegű előrelépést sikerült elérni, a környezetterhelési díjak ügye azonban már 
évek óta húzódik: a nagy termelő lobbik ellenzik, s így az éppen hivatalban lévő kormány 
halogatja a bevezetést. 
 
A lokális szintű részvételre (leszámítva az alkalmi tiltakozó megmozdulásokat) elsősorban a 
környezetvédelmi hatásvizsgálatok kapcsán van mód. A hatásvizsgálatok jól felépített 
rendszere lehetőséget ad az érdekeltek vélemény-nyilvánítására. Szabályozásunk e téren már 
nyugati színvonalú, de nem szabad megfeledkeznünk e rendszer alapvető fogyatékosságáról. 
Nevezetesen: a környezeti hatástanulmány és hatásvizsgálat csak azt képes befolyásolni, hogy 
egy adott beruházás megvalósításának melyik lenne a környezeti szempontból legkedvezőbb 
változata. Arra viszont semmilyen hatása nincs, hogy egyáltalán kívánatos-e, megengedhető-e 
a tervbevett beruházás környezetvédelmi szempontból. Ha tehát pl. a kormányzat az 
autópályahálózat bővítése mellett dönt, a környezeti hatásvizsgálat, s így a helyi részvétel 
csak a nyomvonal konkrét kijelölését befolyásolhatja, de magának a programnak a létét nem 
kérdőjelezheti meg. Ezért oly bizarr környezetvédők számára az autópályaépítők cinikus (bár 
gyakran őszinte) hivatkozása a "környezetbarát autópályákra", vagy amikor a beruházók 
szintén "környezetbarát" bevásárlóközpontot emlegetnek. 
 
A környezeti szempontból káros gazdaságfejlesztési alternatívák csak a kormányprogramok 
és az éves költségvetések parlamenti vitáján támadhatók meg, de a törvényhozásban a 
környezetvédelem súlya nyilvánvalóan minimális. A demokratikus intézményrendszerben 
tehát lehetőség nyílik a környezetvédelmi érdekek és szempontok megjelenítésére, de csak 
társadalmi súlyuk, képviseletük mértékében; a demokráciában kifejezésre juthatnak az 
alternatív nézetek, de az uralkodó értékrend ettől nem változik meg. 
 
A rendszerváltást követő gazdasági visszaesés és egzisztenciális elbizonytalanodás miatt a 
fogyasztói társadalom szokásai által már amúgy is deformálódott értékrendben a környezeti 
elem súlya tovább csökkent. Jól érzékelteti ezt az alábbi táblázat, mely szociológiai 
felmérésen alapul: 1993 és 1996 között szignifikánsan nőtt azok aránya, akik nem hajlandók 
áldozatot hozni a környezetért, elért életszínvonaluk megtartását fontosabbra becsülik, mint a 
természeti környezet javulását. 
 
A 90-es évtizedben nagyobb sebességre kapcsolt globalizáció jóléti intézményeik és 
költségvetésük leépítésére késztette a fejlett ipari államokat (köztük még az Egyesült 
Államokat is), hogy megőrizzék versenyképességüket az egységesülő világpiacon. Azokban a 
délkelet-ázsiai és latin-amerikai országokban, melyek megindították ezt az újabb keletű 
hajszát, nincs munkanélküli segély és szociálpolitika, nincs környezetvédelem.34 Ők e súlyos 
"ballasztok" nélkül versenyeznek, és nem is kis sikerrel. Így aztán nem csoda, ha a rendszerét 
és külgazdasági orientációját váltó, immár a zord világpiaci hatásoknak teljes mértékben kitett 
Magyarország e "védelmi" területeken nem halad előre.35 
 

                                                 
34 Vajon a GATT-WTO miért csak az átlagosnál kiugróbb környezetvédelmi intézkedéseket tekinti verseny-

torzító tényezőknek és diszkvalifikáltatja azokat; miért nem mondja ki, hogy a környezetvédelmi 
intézkedések hiánya is torzítja a versenyt. (Bizonyára azért, mert a feltételeket diktáló leghatalmasabb ország 
nem ezen intézkedések élharcosa.) 

35 Mindez csak akkor igaz, ha hagyományos gazdaságfejlesztési stratégiákban gondolkodunk. De létezne egy 
olyan változat is, mely a környezetbarát modernizáció útját járja. (Lásd erről: Kiss Károly: Ezredvégi Kert-
magyarország. Egy környezetorientált gazdságfejlesztési program indítékai és körvonalai. V Kiadó, 1994. 
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Mennyire lenne hajlandó Ön a környezetvédelem érdekében36… 
(Százalékos megoszlások 1993-ban és 1996-ban.) 
 
 magasabb 

árakat fizetni
magasabb 

adókat fizetni 
elfogadni, hogy 

csökken az 
életszínvonala 

 1993 1996 1993 1996 1993 1996 
5-ös osztályzat: teljes mértékben 9 6 5 2 4 1 
4-es osztályzat 25 9 12 3 9 2 
3-as osztályzat 28 26 20 15 18 11 
2-es osztályzat 16 16 25 16 28 13 
1-es osztályzat: egyáltalán nem 19 38 37 59 40 67 
Válaszhiány 2 5 2 6 2 5 
Összesen 100 100 100 100 100 100 
       
Indexérték∗ 2.9 2.25 2.21 1.67 2.05 1.51 
 
∗ az osztályzatok számtani átlaga 
Forrás: Füzesi - Tistyán, Zöld Belépő, 54. szám. 
 
 

5. A magyar gazdaság és külkereskedelem környezeti terhe 
 
A szakirodalom olyan számításokat ismer, amikor egy gazdasági tevékenységnek az egyes 
környezeti elemekre gyakorolt károsító-terhelő hatását külön-külön mutatják ki. (Pl. a 
kohászat milyen légszennyezést okoz, áttételesen hogyan hat a talajra és a vizekre, az emberi 
egészségre, mennyi energiát és más nyersanyagot használ fel, stb.) Egy frissen kidolgozott 
módszertannal viszont azt is felmérhetjük, hogy a gazdaság vagy a külkereskedelem egésze 
mennyire terheli meg a környezetet.37  
 
Eszerint 1991 és 1996 között a magyar gazdaság fokozatosan csökkenő terhet ró a 
környezetre.38 A környezeti teher indexe a hozzáadott érték tekintetében 2,2-ről 1,6-re 
csökken, a bruttó kibocsájtás vonatkozásában pedig 2,48-ról 1,9-re mérséklődik. 
 

                                                 
36 A megkérdezettek hajlandóságukat, áldozatvállalási kézségüket egy skála segítségével - az iskolai 

osztályzáshoz hasonlóan - 1-től 5-ig értékelhették. A skála alja, az 1-es osztályzat a teljes elutasítást, a skála 
teteje, az 5-ös osztályzat pedig a teljes elfogadást jelentette. 

37 Lásd erről: Kiss Károly - Boda Zsolt, 1999.  A módszer lényege, hogy a gazdaság egyes ágazataiban folyó 
tevékenységet egyéni (szubjektív) módon értékeli az okozott környezetszennyezés, erőforrás-felhasználás,  
veszteség és potenciális veszélyeztetés szempontjából. E módszer még hosszas finomításra szorul, de a fenti 
eredmények arra utalnak, hogy már e „nyers” formája által is figyelemreméltó makrogazdasági és 
környezetgazdasági megállapítások birtokába juthatunk. 

38 A kiinduló évnek - az "utolsó békeévnek" - 1989-nek kellene lenni, s akkor ez a mérséklődés még 
kifejezettebb lenne, de a számításhoz szükséges ISIC-nomenklatúra ágazati beosztása szerinti adatok csak 
1991-től állnak rendelkezésre. 
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A környezeti teher indexe 
 
 1991 1993 1996 
 VA GO VA GO VA GO 
Környezeti teher (md 
Ft x koeff.) 

5.043 13.199 5.552 14.198 9.806 25.987 

Összes hozzáadott 
érték vagy bttó kibo- 
csátás (md Ft) 

2.290 5.313 3.141 6.749 6.061 13.392 

Index 2,202 2,484 1,768 2,104 1,618 1,904 
 
Megjegyzések: 
1. A Ft-adatok folyóárasak. 
2. A koefficiens egy adott ágazat összes fajlagos környezetterhelését és szennyezését fejezi ki. 
3. A környezeti teher indexe azt mutatja meg, hogy hányszorosára nő a (bruttó) hozzáadott érték (VA), vagy a 
bruttó kibocsájtás (GO), ha figyelembe vesszük az okozott környezeti terhet. 
 
A külkereskedelem esetében már mód nyílt a folyamatok nyomon követésére 1989-től 1997-
ig. Szintén megfelel az előzetes várakozásnak, hogy a vizsgált öt év (1989, 1992, 1993, 1996, 
1997) mindegyikében magasabb a környezeti teher indexe az importnál, mint az exportnál.39 
Ez azt jelenti, hogy szennyezőbb, a környezetre ártalmasabb termékeket importálunk, mint 
amilyeneket kiviszünk, azaz: a "piszkosabb", a környezetet terhelő termékeket és 
tevékenységeket nagyobb részben állíttatjuk elő, ill. végeztetjük el külföldön, mint itthon 
(legalább is a külkereskedelmi forgalomba kerülő termékek körében). 
 
Ez tipikusan a fejlett ipari országokra jellemző sajátosság (a szennyező tevékenységek 
kitelepítése és gyártásuk helyett termékeik importja). Az összehasonlítás kedvéért 
megvizsgáltuk Ausztria 1996. évi külkereskedelmét. Az import és az export indexe közötti 
különbség nem nagyobb, mint Magyarországnál, viszont mindkét esetben lényegesen 
alacsonyabb. Azaz: Ausztriának az importja és az exportja is kevésbé terheli a környezetet, 
mint Magyarországé. 
 
Az indexekből az is jól kiolvasható, hogy 1989 óta az export környezeti terhe fokozatosan és 
lényegesen csökken, azaz: a magyar gazdaság szerkezeti átalakulása környezeti szempontból 
is kedvező irányban halad. Ez a mutató részben kiszűri a volumenhatásokat, és ily módon 
egyértelműen megerősíti azt az állítást és tapasztalatot, hogy a rendszerváltás után mind az 
"ajándékhatásnak" (a szovjet piac összeomlása miatti termeléscsökkenésnek), mind a kedvező 
szerkezeti átalakulásnak szerepe volt és van a környezeti teher csökkenésében. 

                                                 
39 E megállapítás részben ellentmond annak, amit a szerkezeti változásoknál a külkereskedelemről írtunk. 

(Annak alapján ugyanis a külkereskedelemben először egy romló, majd javuló tendencia bontakozott ki 
környezetvédelmi szempontból.) A magyarázat: ott a külkereskedelmi forgalmat a szokásos öt nagy 
árucsoport szerint vettük figyelembe, e számítás alapjául  viszont már a 93-as ágazati bontású ISIC-
nomenklatúra szolgál. 
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Magyarország és Ausztria külkereskedelmének környezeti terhe 
 
 Magyarország Ausztria 

 1989 1992 1993 1996 1997 1996 

 Imp Exp Imp Exp Imp Exp Imp Exp Imp Exp Imp Exp 

Környezeti teher 
(md Ft x koeff.) 

1.060 1.035 1.751 1.443 2.089 1.311 4.789 3.126 6.129 4.219 869 578 

áruforgalom  
(md Ft) 

523,5 571,3 878,5 843,6 1.162,5 819,9 2,468 2.002 3.961,2 3.567 713 612 

index 2,025 1,812 1,993 1,711 1,797 1,599 1,940 1,561 1,547 1,183 1,219 0,944

 
Megjegyzés: A forint-adatok folyóárasak. Ausztria esetében md Sch. 
A bruttó kibocsájtás és az export környezeti terhének indexeit összevetve azt kapjuk, hogy az előbbiek 
minden évben lényegesen magasabbak, mint az utóbbiak. Ez azzal magyarázható, hogy igényes 
piacokra szállítunk (különösen a rendszerváltást követő külgazdasági piacváltás hatására) és kivitelünk 
feldolgozottsága és műszaki színvonala jóval magasabb, mint a hazai gyártásé. Másképpen szólva: a 
magyar gazdaság — legalább is a hazai színvonalhoz képest — nem a környezetszennyező, elavult, 
energia- és anyagigényes termékek szállítója a fejlett ipari országok piacán. 
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III. Környezetünk állapota nemzetközi összehasonlításban  
 

1. Észak-déli és kelet-nyugati dimenziók 
 

(a) Ökológiai lábnyomok 
 

A tudomány meggyőző és gazdag lehetőségeket kínál a környezeti problémák 
megoldására, de a hátráltató tényezők számosabbak. A globális gazdasági hatékonyság és a 
környezetvédelem összeütközése globális dilemmát okoz, az Észak és Dél, a Kelet és a 
Nyugat ellenérdekeltsége szinte megoldhatatlannak látszik. A nagy üzleti vállalkozások a 
jelen struktúráinak továbbélésében érdekeltek, s létezik ugyan a környezeti kérdéseket 
megfelelő súllyal kezelő nemzetközi intézményrendszer is, de hatalma igen csak korlátozott. 
 
A globális környezetvédelem — bár filozófiai és etikai indíttatású kellene legyen — 
alapvetően üzleti és politikai, hatalmi kérdés. Nyersen, a fellengzős frázisoktól 
megszabadulva arról van szó, hogy ki fogyaszthasson többet a Föld egyre szűkösebbé váló 
javaiból. Belátva, hogy a korlátozás elkerülhetetlen, kit érjen az: a gazdag északiakat 
elsősorban (és másodsorban a nem túl gazdag keletieket, minket), vagy mindenkit, ha nem is 
egyformán. A kétpólusú világrend, s ezzel a nukleáris konfliktusok (legalább is a 
világméretűek) veszélyének a megszűntével ez a kérdés válik az egyik legnagyobb horderejű 
nemzetközi problémává. 
 
Etikai alapon állva a válasz evidens lenne: a legnagyobb fogyasztók, a legnagyobb 
szennyezők csökkentsenek a legtöbbet, a legszegényebbeknek pedig lehetővé kell tenni, hogy 
ők is fejlődhessenek, elérhessenek egy tisztes életszínvonalat, ha már arra nincs is lehetőség 
— mint ahogy azt még 1986-ban a Brundtland Bizottság gondolta40 — hogy elérjék az 
iparosodott országok szintjét. Ez a felfogás azonban még nyugati környezetvédők számára 
sem evidens.41 
 
Gyakran hangoztatott és hallott érv, hogy a fejlett ipari országokban élő, a világ népességének 
1/5-ét kitevő lakosság a Föld természeti kincseinek 4/5-ét fogyasztja el. Ezzel szemben az 
elmaradott országok a hatalmas népességrobbanással járnak elől, és járulnak hozzá a Föld 
túlnépesedéséhez. 1960 óta a fejlett ipari országok lakosságának száma csökken, s így a 
demográfiai növekmény teljes egészében a szegény országokból származik.  
 
A közhiedelem eléggé szélsőségekben gondolkozik e kérdésről. Egyesek számára evidens, 
hogy a fejlett Nyugat jobban törődik a környezettel, kevésbé szennyezi azt, ott jobb a 
környezet állapota. A fejlett ipari országokban a lakosság környezeti tudata egyre fejlettebb, 
értékrendjében a környezet egyre fontosabb helyet kap. A kormányok politikai 
irányvonalában a környezetvédelem egyre nagyobb szerephez jut, a környezeti célok 
szolgálatában változatos eszköztárat alkalmaznak. Mindez az átlagemberben azt a benyomást 
kelti, hogy ha vannak is súlyos környezeti problémák (melyekről a média bőségesen 
tájékoztat), ezek idővel meg fognak oldódni, jó úton haladnak. De vajon tényleg jó úton 

                                                 
40 Lásd a már hivatkozott Közös jövőnk c. könyvet. 
41 Egy neves, ismert német környezetvédő egy személyes beszélgetés során kijelentette: az való igaz, hogy a 

bioszféra törvényei a fizikai törvények erejével hatnak, de az nem természeti törvény, hogy a németek csak 
ugyanannyit fogyaszthatnak, mint mondjuk a fekete-afrikaiak. 
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haladnak? És főleg jó irányban? Az út végén immár a civilizációs áldások mellett vissza-
állított régi, idilli környezeti állapot, egyfajta ökomennyország, ökoparadicsom vár ránk? 
Vagy ennek az ellenkezője, az ökopokol? 
 
Mások úgy gondolják, hogy éppen ellenkezőleg, a Nyugat nagyobb volumenű termelésével, 
magasabb fogyasztásával és a sok hulladékkal jobban megterheli a természeti erőforrásokat és 
a környezetet. A való helyzet jóval bonyolultabb ennél, differenciált megközelítésre van 
szükség.  
 
 
Néhány ország 1996. évi ökológiai lábnyoma és ökológiai kapacitása 
 

 népesség 1997-
ben 

(millió fő) 

ökológiai 
lábnyom 
(ha/fő) 

jelenlegi ökoló-
giai kapacitás 

(ha/fő) 

ökológiai 
deficit 
(ha/fő) 

Világ  5 744,9 2,85 2,18 -0,67 
OECD 1 091,0 7,22 3,42 -3,80 
nem OECD 4 658,7 1,81 1,82 0,01 
Ausztrália 18,6 8,5 9,42 0,9 
Ausztria 8,1 5,4 4,3 -1,1 
Belgium 10,2 5,- 1,6 -3,4 
Brazília 167,- 2,6 2,4 -0,1 
Csehország 10,3 4,2 2,5 -1,7 
Dánia 5,2 5,8 2,1 -3,7 
DélAfrika 43,3 2,6 1,6 -1,- 
Finnország 5,1 6,3 9,6 3,3 
Franciaország 58,4 5,7 3,8 -1,9 
Hollandia 15,7 4,7 2,8 -1,9 
India 970,2 0,8 0,8 0,- 
Japán 125,7 6,3 1,7 -4,6 
Kanada 30,1 7,- 8,5 1,5 
Kína 1 247,3 1,2 1,3 0,1 
Lengyelország 38,5 3,4 2,3 -1,1 
Magyarország 10,- 2,5 2,- -0,5 
Nagy-Britannia 58,6 4,6 1,8 -2,8 
Németország 81,8 4,6 2,1 -2,5 
Norvégia 4,4 5,7 4,6 -1,1 
Olaszország 57,2 4,5 1,4 -3,1 
Oroszország 146,4 6,- 3,9 -2,- 
USA 268,2 8,4 6,2 -2,1 
 
Forrás: Wackernagel és Rees. 

Az ökológiai lábnyomokat tekintve az EU fejlett tagállamai (Finnországot nem számítva), 
tehát az a térség, ahová tartunk és amelynek szigorú környezetvédelmi szabályait át kell 
vennünk, rendre nagyobb ökológiai deficittel rendelkeznek, mint mi. De vajon mi okozza, 
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hogy miközben Svájcnak, Ausztriának, Finnországnak, stb. rendre nagyobb az ökológiai 
lábnyoma, mint nekünk (azaz nagyobb mértékben megterhelik a környezetet), ezek az 
országok szemre nyilvánvalóan „tisztábbak”, ápoltabbak, gondozottabbak? A válasz az 
importban rejlik: a fejlett ipari országok azokat a termékeket, melyek előállítása nagyobb 
környezetkárosítással jár, importálják. Ezáltal a szegény országok ökológiai produktivitását is 
igénybe veszik. Saját területükön tehát ez a szennyezés nem jelenik meg, de az ökológiai 
lábnyom-mutató tartalmazza. 
 
 

(b) Szennyezés és környezethatékonyság 
 
Hasonlítsuk össze ebből a szempontból a keleti és nyugati országok egy-egy csoportját. 
Nyugat alatt Nyugat- és Észak-nyugat Európát, Észak-Amerikát és Japánt értjük most ebben 
az összefüggésben (tehát nem számolunk a nem túl tiszta, a környezeti szempontokra nem túl 
sokat adó és kevésbé fejlett Dél-Európával), Kelet alatt pedig a három történelmi kelet-
középeurópai országot, a lengyeleket, a csehekt és magunkat.  
 
Ha azt nézzük, hogy hol jobb a környezet állapota, nincs rá egyértelmű válasz. A savasodás 
(mely nem föltétlenül a saját kibocsátástól származik), leginkább Közép-Európát (Német-
országot, a németalföldi országokat, Lengyelország döntő részét, Anglia nagy részét, 
Csehország egész területét és Dél-Skandináviát érinti. Magyarországot jóval kisebb 
mértékben. Hasonló a helyzet a talajok nitrátosodásával. Itt Hollandia, Dánia és Belgium 
vezetnek, s hozzájuk zárkózik fel Németország, Csehország, Lengyelország és Anglia nagy 
része. Hazánk ebben a vonatkozásban is jóval kevésbé szennyezett. További, a környezet 
állapotát kifejező mutatók alapján sem billen ki a mérleg nyelve az egyik vagy másik oldalra. 
Tehát megállapíthatjuk, hogy a környezet állapotát tekintve nincs jellegzetes eltérés az egyik 
vagy másik országcsoport javára. 
 
Nem ez a helyzet az egy főre jutó szenyezőanyag-kibocsájtásokkal. Itt már találunk általáno-
sítható eltéréseket. A hagyományos légszennyező anyagokat tekintve pl. (lásd a 2. pontban a 
táblázatot) egyértelmű, hogy mifelénk az egy főre eső kéndioxid-kibocsájtás jóval magasabb, 
mint bármely nyugati országban, és ez igaz a szilárd légszennyező anyagokra is (korom, por). 
Ezzel szemben a nitrogénoxid-, a szénmonoxid- és a VOC-kibocsájtás a nyugati országokban 
magasabb. Az üvegházi gázok (metán, freonok, dinitrogénoxid, széndioxid) egy főre eső 
kibocsájtásánál semmilyen törvényszerűség nem állapítható meg, a műtrágyák és a 
vegyszerek egy hektárra eső felhasználása viszont a nyugati országokban jóval több, mint 
nálunk. Az egy főre jutó ipari szemét-"termelésben" hasonló a helyzet, a városi szemét 
mutatói viszont már egyértelműen nyugaton magasabbak. 
 
Mindezek alapján megállapítható, hogy az egy főre jutó szennyezőanyag-kibocsájtások egyes 
esetekben nálunk, máskor a nyugati országokban magasabbak, de inkább ez utóbbi a 
jellemző. 
 
A legmarkánsabb eltérések azonban a környezethatékonyságban fedezhetők fel. A hagyo-
mányos légszennyező anyagok kibocsájtását bemutató táblázatunk másik fele (szintén a 2. 
pontban) ezt érzékelteti: mekkora szennyezőanyag-kibocsájtással jár egységnyi (adott esetben 
1000 dollár nagyságú) nemzeti termék előállítása. Kétség nem fér hozzá, hogy mind a hat 
légszennyező esetében a kelet-középeurópai országokban magasabbak e mutatók, a kéndioxid 
és a szilárd anyag tekintetében ráadásul még nagyságrendi eltérés is van. Ezt az összefüggést 
a legszemléletesebben az energiafelhasználás mennyisége és hatékonysága közötti kapcso-
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lattal mutathatjuk be. Ábránkon az 1 főre jutó energiafelhasználást és az energiaintenzitást 
rajzoltuk fel. (Az energiaintenzitás a GDP 1000 dollárjának a megtermeléséhez szükséges, 
tonna olajegyenértékben mért energiát jelenti, mely a hatékonyság inverze.) Miközben az egy 
főre jutó energiafogyasztás a nyugati országokban jóval magasabb, a fajlagos 
energiaszükséglet (mely az energiahatékonyság inverze) a mi térségünkben nagyobb. A két 
mutató szinte tükörképe egymásnak az átalakuló és a fejlett ipari országokban. 
 
 

 
 
A fejlett nyugat- és észak-európai és a csatlakozni kívánó kelet-középeurópai országok között 
markáns asszimetria figyelhető meg: míg az egy főre jutó energia- és természetierőforrás-
felhasználás többnyire a fejlett országokban magasabb és nálunk alacsonyabb, ezen 
erőforrások felhasználásának hatékonysága a fejlett országokban magasabb, mint nálunk. Az 
esetek többségében egy főre számítva mi kevesebb szennyező anyagot bocsátunk ki és 
hulladékot termelünk, de az alacsonyabb technológiai és termelékenységi színvonal miatt a 
fajlagos szennyezőanyag-kibocsátás nálunk magasabb. 
 
A nyugati országok e két összetevőből csak a hatékonyságot emelik ki, s elmarasztalják a 
kelet-európaiakat. Azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy környezeti szempontból az 
egy főre jutó erőforrás-felhasználás és szennyezőanyag-kibocsátás legalább annyira fontos, 
mint a környezeti hatékonyság. Mi erőfeszítéseket teszünk az erőforrások hatékonyabb 
felhasználására, s ezáltal a fajlagos környezet-terhelés leszorítására (ez egyébként a gazdasági 
struktúraváltás és modernizáció eredményeképpen meg is valósul), de figyelembe kell venni 
azt is, hogy erőforrás-felhasználásunk és szennyezőanyag-kibocsátásunk alacsonyabb volu-
mene eleve a környezet kisebb terhelésével jár. 
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A környezetvédelem kelet-nyugati dimenziója ily módon ugyanazokkal a konfliktusokkal 
terhes, mint az észak-déli, bár — a jövedelmi-fejlettségi rés kisebb foka miatt — kevésbé 
kiélezetten: a Nyugat elsősorban a termelés és fogyasztás nagy méreteivel szennyez, a Kelet 
pedig az alacsony környezeti hatékonysággal. A Nyugat — súlyánál, befolyásánál fogva — rá 
tudja kényszeríteni a Keletet, hogy nemzetközi megállapodások során hasonló, vagy közel 
hasonló mértékben csökkentse kibocsájtását, holott azt elsősorban neki kellene megtennie. A 
magas környezeti hatékonyságot ürügyként használja fel arra, hogy alátámassza magasabb 
termelési és fogyasztási (azaz erőforrás-felhasználási és szennyezőanyag-kibocsájtási) 
szintjét, mondván: mi (azaz ők) a természeti erőforrásokat magasabb hatékonysággal 
használjuk, a környezet szolgáltatásait nagyobb hatásfokkal vesszük igénybe, tehát "jogunk 
van" a termelés és fogyasztás nagyobb méreteihez. 
 
 

(c) Magyarország környezeti helyzete 
 
Amikor a brüsszeli apparátus 1997-ben értékelte az uniós kérdőívekre adott magyar 
válaszokat, kiderült, hogy a csatlakozás egyik legkritikusabb területe a környezetvédelem: az 
igazodás, a feltételek teljesítése költséges lesz és sokáig tart majd. Ugyanakkor ki ne hallott 
volna már környezetvédőkről, akik ellenzik a belépést, attól tartva, hogy Magyarországon 
ennek következtében tovább romlik majd a környezet állapota, s ezt követően a legfejlettebb 
ipari országokkal versengve fogjuk pusztítani a természetet. Vajon melyik állítás az igaz? El 
vagyunk maradva a környezetvédelemben a fejlett Nyugattól vagy fordított a helyezet? Nem 
olcsó fogás, ha azt állítjuk, hogy mindkettő: egyes területeken mi állunk jobban, máshol a 
fejlett ipari országok.  
 
Európa környezeti atlaszát (a közkeletűen Dobris Assessment-nek nevezett, 1995-ben kiadott 
vaskos kötetet) lapozgatva, és még inkább annak felújított 1998-as változatát, meglepő 
felismerésre jutunk. A közhiedelemmel ellentétben Magyarországon általában nem rosszabb – 
sőt, egyes vonatkozásokban még jobb is – a környezet állapota, mint a fejlett nyugati 
országokban. 
 
Magyarország természeti környezetének állapota nemzetközi összehasonlításban közepesnek 
mondható, a többi volt kelet-európai szocialista országéhoz hasonlítva többnyire kedvezőbb. 
Magyarországon még mindig vannak viszonylag nagy kiterjedésű, jó állapotú erdőségek, az 
élővilág gazdag, a természetes élőhelyek és társulások száma magas. E viszonylag kedvező 
helyzet fő oka az, hogy a szocialista rendszer idején a magyar gazdaságpolitikában a 
fogyasztás prioritást élvezett a nehézipar fejlesztésével szemben, s így az ország – a többi 
tömbbeli országgal ellentétben – kimaradt a nehézipar fejlesztésének második hullámából, a 
nehézvegyiparosításból. Közrejátszott az a természeti adottság is, hogy Magyarország 
szénkészletei igen korlátozottak (nem úgy, mint a korábbi NDK, Lengyelország, vagy 
Csehország esetében), s így a kevesebb környezeti terhelést okozó, importált olaj és földgáz 
jóval nagyobb súllyal részesedik energiafogyasztásában. 
 
Magyarországnak a nemzetközi átlagnál gazdagabb élővilága – a természeti adottságok 
mellett – részben arra vezethető vissza, hogy a magyar mezőgazdaságban a kemikáliák 
felhasználása a nemzetközi átlagnál lényegesen magasabb technológiai színvonalon és 
technológiai fegyelem mellett történt, másrészt pedig a kérődző állattartás alacsony 
jövedelmezősége és a kedvezőtlen adottságú – többségében vizenyős – területek nagyüzemi 
hasznosításának műszaki nehézségei miatt a mezőgazdasági területek kb. 10%-a teljesen 
hasznosítatlan maradt, több évtizedes lehetőséget adva az élővilág regenerálódására. Ezek 
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azok a területek, amelyeknek jelentős része az értékes élővilága miatt már az elmúlt 
évtizedektől kezdve védettséget kapott. 
 
A londoni World Conservation Union 1990-es elemzése egyértelműen Magyarország 
környezeti állapotát értékelte a legjobbnak az összehasonlított korábbi kelet-közép-európai 
szocialista országok között. Mindezt alátámasztotta a World Competitiveness Report (1996-
os) kiadványa is, mely az általános versenyképesség szempontjából Magyarországot a 39. 
helyre tette, miközben a környezetvédelmet és a környezet állapotát tekintve a 16. helyen (!) 
rangsorolta. 
 
Magyarország talajainak szennyezettsége mind a mezőgazdasági, mind az ipari 
szennyezettség (pl. nehézfémek) tekintetében messze elmarad az EU fejlett országaiban 
fellelhető állapotoktól. A mezőgazdasági termelés jelentős (kb. 30%-os) visszaesése a 90-es 
évtized első éveiben nem csak az agrokemikáliák drasztikus mértékű csökkenésével, hanem 
az állatállomány – ezen belül a hígtrágyás sertéstenyésztés – visszaesésével is együtt járt. 
 
A magyar gazdaság (a mezőgazdaságot leszámítva) – viszonylag még mindig elmaradott 
szerkezete és műszaki színvonala miatt 42 – általában jobban szennyezi a környezetet, mint a 
fejlett ipari országok gazdasága. Azaz: egy azonos profilú hőerőmű, ipari üzem, közlekedési 
eszköz, gép vagy berendezés, stb. szennyezőanyag-kibocsájtása, illetve erőforrás-
felhasználása nálunk többnyire magasabb, mint a fejlett ipari országokban, s a környezeti 
károk felszámolására kevesebb pénz áll rendelkezésre. Ugyanakkor a gazdasági tevékenység 
volumene, az egy főre jutó fogyasztás, a motorizáció szintje azonban nálunk sokkal 
alacsonyabb, mint a fejlett ipari országokban, s így az egy főre számított szennyezés-
kibocsátás tekintetében a legtöbb esetben nálunk kedvezőbb a helyzet. Ezt a tényt 
nyomatékosan hangsúlyozni kell! 
 
Magyarországon a legsúlyosabb környezeti problémák a szennyvízelvezetés és -kezelés 
megoldatlansága, a hőerőművek és a városi közlekedés okozta légszennyezés és a nem 
kielégítő hulladékelhelyezés, illetve -ártalmatlanítás. Ezek a kérdések a kormányzat 
környezeti politikájának középpontjában állnak. 
 
 

2. Az egyes környezeti elemek és tényezők állapota 
 

(a) Légszennyező anyagok kibocsájtása 
 
A fejlett ipari országokkal összehasonlítva az egy főre jutó kibocsájtások tekintetében az 
üvegházi hatást okozó gázoknál inkább alacsonyabb értékekkel rendelkezünk, az egyéb 
légszennyezőknél pedig vegyes a kép: a három történelmi kelet-középeurópai országban az 
egy főre jutó SOx és részecske-kibocsájtás lényegesen magasabb, a NOx, CO és VOC (lebegő 
szerves anyagok) pedig alacsonyabb, mint a nyugati országokban.  
 
Táblázatunk másik feléről viszont egy szembeszökő sajátosság olvasható le: a környezet-
hatékonysági mutatók (esetünkben azt jelzik, hogy 1000 $ nemzeti termék előállítása során 
mennyi légszennyező anyag keletkezik) egyértelműen jobbak a fejlett országokban. 

                                                 
42 Ez a megállapítás egymástól távoli szélsőségeket takar, hiszen a betelepülő működőtőke általában a 

legfejlettebb műszaki színvonalat testesíti meg. 
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Üvegházhatású gázok kibocsátása (az 1990-es évek közepén, egy főre jutó értékek) 

 kg CH4 kg CFCs kg N2O t CO2 
USA 106,8 0,2 1,8 20,- 
Japán 10,4 0,2 0,5 9,6 
Ausztria 75,6 0,1 0,5 8,1 
Németország 59,4 0,02 2,7 11,1 
Olaszország 69,9 0,3 2,- 7,9 
Hollandia 73,8 0,06 3,8 11,7 
Spanyolország 58,9 0,2 2,4 6,7 
Svájc 44,3 0,04 1,7 6,3 
     
Csehország 71,- 0,07 2,1 12,1 
Magyarország 57,3 0,1 0,8 5,8 
Lengyelország 47,7 0,05 1,3 9,1 
Forrás: OECD Environmental Data 1997. 

Hagyományos légszennyező anyagok kibocsájtása az 1990-es évek végén 

 kg/fő kg/1000 $ GDP 
 SOx NOx CO Part1 VOC2 SOx NOx CO Part VOC

USA 69,- 79,9 263,9 12,7 62,2 2,6 3,- 10,- 0,5 2,4 
Japán3 7,1 11,9 .... 1,4 .... 0,4 0,6 .... 0,1 .... 
Ausztria 7,1 21,2 123,2 4,93 47,7 0,4 1,1 6,7 ..0,33. 2,6 
Németo. 17,9 22,- 77,7 3,9 22,- 1,- 1,2 4,3 0,2 1,2 
Olaszo. 23,1- 30,9 135,3 8,8 41,3 1,3 1,7 7,7 0,53 2,3 
Hollandia 8,- 28,5 52,9 2,8 21,4 0,4 1,5 2,9 0,2 1,2 
Spanyolo. 49,1 31,7 111,5 .... 29,6 3,7 2,4 8,4 .... 2,2 
Svájc 4,5 18,- 65,5 2,6 27,3 0,2 0,8 3,1 0,1 1,3 
           
Csehorsz. 68,- 41,1 85,1 12,4 26,4 6,4 3,8 8,- 1,2 2,5 
Magyaro. 64,5 19,4 70,9 13,4 14,9 8,- 2,4 8,7 1,7 1,9 
Lengyelo. 61,3 29,9 42,-3 33,2 19,8 10,7 5,2 9,73 5,8 3,5 
Megjegyzés: 
1: Particulates: szilárd anyag, részecske 
2: VOC -volatile organic compounds: lebegő szerves anyagok 
3: Az 1990-es évek közepén. 

Forrás: OECD Environmental Data 1997 és 1999. 

A PCB-k (poliklórozott bifenilek) levegőbe történő kibocsájtásának európai térképén 
Magyarország szinte az egyik legtisztább ország. Az összes nyugat-európai országban 
(Norvégiát és Írországot leszámítva) magasabb a kibocsájtás. Németország (annak is Rajna-
menti és alsó-szászországi iparvidékei), Belgium és Észak-Franciaország területén láthatók a 
legnagyobb szennyezések.43 
 

                                                 
43 EEA 1998, 6. fejezet. 
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(b) Savasodás és eutrofizáció 
 
A kén kritikus terhelési küszöb fölötti mennyiségét ábrázoló európai térképet tekintve még 
1995-ben is a „piszkos háromszögben a legsúlyosabb a helyzet (a korábbi NDK dél-keleti 
része, Észak-Csehország és a lengyelországi Nyugat-Szilézia). Ezután Angliában, a Benelux 
országokban, Csehország egész területén, a „piszkos háromszög” környékén, és 
Magyarországon (Észak-Dunántúl és Észak-Kelet Magyarország, Kelet-Szlovákiával együtt), 
valamint Norvégia déli részén láthatunk sötétebb foltokat.44  
 
A savasodást okozó nitrogénkibocsájtás sötét foltjai: a Benelux országok, Délkelet-Anglia, a 
Baden-Württenbergtől Bajorországon, Nyugat-Ausztrián és Svájc keleti részén át Észak-
Olaszországra lehúzódó sáv, de sajnos, a Dunántúl közepén is ilyen kritikus a helyzet (míg a 
Duna-Tisza közén jobb az európai átlagnál).45 
 
Az eutrofizációt okozó nitrogént tekintve ugyancsak a Benelux országokban, Baden-
Württenberg és Bajorország határán, valamint Észak-Olaszország középső részén a 
legkritikusabb a helyzet. A Dunántúl és Kelet-Magyarország átlagosan szennyezett, míg 
Észak- és Dél-Magyarország Európa egészéhez képest is tiszta területek.46 

Légszennyező anyagok koncentrációja a nagyvárosokban (µ/m3, többnyire 1997-es 
adatok) 

 SO2 NO2 por, részecske 
Bécs 14,- 42,-2 43,9 
Brüsszel 12,1 47,8 78,24 
Prága 23,8 79,3 58,84 
München 7,- 47,9 50,9 
Athén 27,3 55,8 53,9 
Budapest 19,9 36,2 63,1 
Milánó 30,91 248,43 77,35 
Krakkó 30,- 30,3 37,5 
Madrid 15,7 66,2 32,8 
Zürich 10,- 36,-2 34,-2 
 
Megjegyzések: 
1. 1992; 2. 1996; 3. 1992; 4. 1995; 5. 1993.  

Forrás: OECD Environmental Data 1999. 

Korábbi években még markáns különbség volt a nyugat-európai és a kelet-közép-európai 
nagyvárosok levegőminősége között: a gázolaj magasabb kéntartalma, valamint az ipar 
szennyezőbb jellege miatt a kelet-európai városokban magasabb volt a levegő kéndioxid-
tartalma, ugyanez vonatkozott a por- és részecske-koncentrációra is, míg a nyugati 
városokban a nagyobb volumenű gépkocsiforgalom magasabb nitrogénoxid-szennyezést 
okozott. Habár még ma is megfigyelhetők, de ezek az eltérések jelentősen csökkentek az 
utóbbi évtizedben. 
 

                                                 
44 EEA 1998, Exceedance of critical loads for sulphur, 1995. 
45 EEA 1998, Exceedance of critical loads for acidifying nitrogen. 
46 EEA 1998, Exceedance of critical loads for eutrophying nitrogen. 
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(c) A vizek minősége 
 
Talajvizeink minősége európai összehasonlításban kifejezetten jó: az ország döntő részén a 
nitrát-koncentráció nem éri el a 10 mg/l-t. Ehhez hasonlóan jó eredmények csak a skandináv 
országokban vannak.47 
 
Az EEA 1998-as kiadványa három térképet is közöl Európa folyóinak szennyezettségéről. A 
magyarországi helyzet mindhárman hasonló. Mind a szervesanyag-, mind a foszfor és a 
nitráttartalom tekintetében a Duna Nyugat-Kelet irányú folyásának szakaszán (tehát az 
országhatártól a fővárosig), valamint az észak-magyarországi folyókon látunk súlyos 
elszennyeződéseket. 
 
Az OECD 1999-es környezetvédelmi évkönyve közli a nagyobb európai folyók vizének az 
1995-97 közötti három év alatti átlagos nitráttartalmát. Ezek szerint a Marosé 1,95, a Dunáé 
2,1, a Dráváé 1,5, a Tiszáé 1,1 mgN/liter volt. Ezzel szemben a németországi folyók 
nitráttartalma 1,6-4,5 mgN/liter volt, a csehországiaké 3,2-4,6, a hollandiai folyóké 3,3-4,1. 
Ausztriában a folyók nitráttartalma hasonló, mint nálunk, Svájcban alacsonyabb.48 
 
Azon a térképen is, mely Európa tavainak a foszfor-koncentrációját mutatja ki, a 
Magyarországra megrajzolt kör 3/4 részben kék. Ez megint csak jó eredmény, ennél jobbat 
csak a skandináv országok és Ausztria tudnak felmutatni (Szlovéniában hasonló a helyzet, 
mint nálunk). Nyugat-Európa tavaiban a foszfor koncentrációja jóval magasabb.49 
 
 

(d) Talaj 
Amint már említettük, talajaink minősége és állapota kifejezetten jó, sokak szerint 
Magyarország legértékesebb természeti kincse talaja. Talán éppen ezért érdemes felfigyelni az 
European Environment Agency kötetének a talaj pusztulásáról szóló fejezetére. A közölt 
térképekből kiderül, hogy a talajok fizikai degradációjának (ezen belül is főleg 
tömörödésének, szikesedésének és kitettségének a szél-erózióval szemben) Európa-szerte 
Magyarországon a legnagyobb a veszélye. (Hasonlóan nagy mértékben veszélyeztetett még 
Románia — a vízi erózió és a tömörödés miatt.)50 
 

                                                 
47 Uott, 188. old. 
48 OECD Environmental Data 1999. 
49 Uott, 200. Old. 
50 EEA 1998, 11. fejezet. 
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(e) Élővilág 

Veszélyeztetettség az állatvilágban 

 emlősök madarak halak hüllők kétéltűek gerinctelenek 
 fajok 

száma 
veszélyez-
tetettség 
(%) 

fajok 
száma 

veszélyez-
tetettség 
(%) 

fajok 
száma 

veszélyez-
tetettség 
(%) 

fajok 
száma 

veszélyez-
tetettség 
(%) 

fajok 
száma 

veszélyez-
tetettség 
(%) 

fajok 
száma 
(ezer) 

veszélyez
tetettség 
(%) 

Ausztria 82 35,4 219 37,- 58 65,5 16 87,5 21 100 45,0 ... 
Csehország 90 33,3 186 66,1 65 29,2 11 100 21 100 43,7 0,4 
Franciao. 119 20,2 357 51 426 6,6 36 16,7 37 29,7 38,5 0,3 
Németo. 79 36,7 240 29,2 66 68,2 14 78,6 21 57,1 ... ... 
Magyaro. 83 71,1 373 18,8 81 32,1 16 100 16 100 43,- ... 
Olaszo. 118 32,2 473 24,7 85 ... 58 22,4 38 23,7 56,5 4,3 
Hollandia 64 15,6 170 27,1 28 82,1 7 85,7 16 56,3 27,7 ... 
Lengyelo. 84 15,5 235 16,6 48 27,1 9 33,3 18 100 29,4 16,5 
Spanyolo. 118 21,2 368 14,1 68 29,4 56 19,6 25 16,- 25,- 1,6 

Forrás: OECD Environmental Data 1999. 
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Magyarország állatvilága gazdag, különösen a madárfajoké. Ugyanakkor az emlősök, a hüllők 
és a kétéltűek veszélyeztetettsége magas. A növényzetben sem a fajok számát, sem a 
veszélyeztetettséget tekintve nincs különösebb eltérés a többi európai országtól. 
 
A nemzetközi jelentőségű bioszféra-rezervátumok és vizes élőhelyek területe Magyarországon 
1.498 km2. Ez jelentős nagyságú terület, hiszen Belgiumban csak 79, Csehországban 379, 
Olaszországban 571, Lengyelországban 905 és Portugáliában 658 km2 .51 
 
 

(f) Szennyvízelvezetés és tisztítás 
 
Az 1990-es évek közepének adatait tekintve Magyarország (1996) a csatornázottság 
szempontjából az OECD országok között az utolsó helyen kullog (45%). Ehhez képest még az 
OECD-tag kelet-középeurópai országok is jobb eredményt mutatnak: Csehország 73,5%, 
Lengyelország 54%, Szlovákia 53,1%. (Az összehasonlítás akkor lenne teljes értékű, ha az 
egyedi közműpótlók arányát is össze tudnánk vetni, de a legtöbb ország erről nem szolgáltat 
adatot – Magyarországon ez 19%). A 45%-ból 22 százalékpont csatlakozik rá szennyvíz-
tisztítóra, és ez megint csak nagyon kevés, mert a három fent említett kelet-középeurópai 
országban ez az arány a következő: 59,2, 46,6, illetve 48,6 százalékpont.52 
 
A 90’-es évek második felében Magyarországon olyan mértékű csatornázottság indult meg, 
mely évről-évre megváltoztatja e mutatókat. 

Csatornázottság (a lakosság százalékában) 

 közcsatornára kötött  
háztartások 

közcsatornára nem kötött 
háztartások 

 
együtt 

 
 

 
összesen 

ebből 
tisztítóra 
kötött 

 
összesen 

ebből egyéni 
tisztítású 

 

Ausztria (1995) 75,5 74,7 24,5 23,4 100 
Csehország (97) 73,5 59,2 26,5 .... 100 
Dánia (96) 87,4 87,4 12,6 12,6 100 
Franciao. (95) 79,- 77,- 21,- 10,- 100 
Németorsz. (95) 92,1 88,6 7,9 .... 100 
Magyaro. (96) 45,- 22,- 55,- 19,- 100 
Hollandia (96) 98,- 97,4 2,- .... 100 
Lengyelo. (97) 54,- 46,6 46,- .... 100 
Svájc (95) 94,- 94,- 6,- .... 100 
Szlovákia (96) 53,1 48,6 46,9 .... 100 
Forrás: OECD Environmental Data 1999 

(g) Hulladék 
 
A termelési hulladékok hazai helyzete körül nagy a bizonytalanság, az adatok nem 
megbízhatóak és ellentmondásosak, a kategorizálás időnként eltér a nyugat-európaitól (pl. az 

                                                 
51 OECD Environmental Data 1999. 
52 Uott. 
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építési hulladék és a kiselejtezett gépek és berendezések tekintetében), statisztikai 
kimutatásaink valószínűleg rosszabbnak tüntetik fel a helyzetet, mint amilyen valójában. 
Könnyen belátható, hogy egy műszakilag és a gazdaság szerkezetét tekintve kevésbé fejlett 
országban fajlagosan több termelési hulladék keletkezik, és a reciklálás sem olyan fejlett.  
 
Fontosabb ennél a veszélyes hulladékok helyzete. Az adatok itt is ellentmondásosnak tűnnek 
(pl. egyik évről a másikra olyan mértékű változást jeleznek, ami aligha lehet a termelésükben 
bekövetkezett változás eredménye, inkább a kategorizálás, besorolás terén történteknek 
tulajdonítható). Mindazonáltal megállapítható, hogy a veszélyes hulladékok 1990-ben még 
4,5-5 millió tonna körüli mennyisége 1997-re 3,6 millió tonnára csökkent (vörösiszap nélkül 
3,2-re), de emögött szinte kizárólag a timföldgyártás összeszűkülése miatti vörösiszap-
csökkenés áll (1,3 millió tonnáról 400 ezerre).53 
 
Az OECD veszélyes hulladék statisztikájában Magyarország a legrosszabb helyen áll. Az 
1996-ra megadott 2,6 millió tonna a nagy országokra jellemző mennyiség (Olaszország 2,7, 
Egyesült Királyság 2,1, Franciaország 1990-ben 7, Németország 1993-ban 10,8 millió t). A 
kis nyugat-európai országok veszélyes hulladék termelése: Ausztria 0,6, Belgium 0,8, 
Görögország 0,3, Írország 0,25, Hollandia 0,5 millió tonna. Magyaország még a kelet-
középeurópai országok közül is kirí: Csehország 1,3, Lengyelország 4, Szlovákia 1,5 millió 
tonna.54 
 
A háztartási hulladékok vonatkozásában a statisztikai adatok az előre sejthető eredményeket 
adják: a fejlett ipari országokban — a fogyasztás magasabb szintje miatt — fajlagosan több 
szemét keletkezik. 

Kommunális és háztartási szemét (1997-ben, kg/fő) 

 kommunális szemét ebből háztartási szemét 
Ausztria 510 340 
Csehország 310 250 
Dánia 560 530 
Franciaország 480 350 
Németország 460 440 
Magyarország 500 330 
Hollandia 560 480 
Lengyelország 320 210 
Svájc 600 400 
Egyesült Királyság 480 440 
Szlovákia 340 200 
Forrás: OECD Environmental Data 1999. 

A háztartási hulladék tekintetében a legnagyobb problémát Magyarországon az okozza, hogy 
kezelése nem az EU hulladékgazdálkodási irányelveiben lefektetett prioritásoknak 
megfelelően történik, amelyre a következő fontossági sorrend a jellemző: megelőzés, 
hasznosítás (újrafelhasználás és égetés), lerakás. A táblázat adatai szerint a fejlett ipari 
országokra nem jellemző az 50% fölötti lerakási arány. Ezzel szemben Magyarországon a 

                                                 
53 KTM és KöM, 1996. és 1999.  
54 OECD Environmental Data 1999. 
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kommunális szemét 93,4%-át lerakják — ennél csak Lengyelországban magasabb ez az 
arány. 
 
Egyes országok (mint pl. Hollandia) terveikben a lerakást majdhogy nem kiküszöbölik, és a 
hulladékkezelés uralkodó formájává az égetés válik (ez Hollandia sajátos talajadottságaiból 
érthető is). A reciklálásban Ausztria és Svájc vezet (de Németországban is jelentős ez a 
tevékenység). 
 
Ugyancsak nehézségekbe fog ütközni az az uniós követelmény, hogy 2005-ig 25%-ra kell 
csökkenteni a lerakókon elhelyezett háztartási hulladék szervesanyag-tartalmát. Magyar-
országon ez az arány még 40%.  

A kommunális szemét kezelése (%, többnyire 1996-os és 1997-es adatok) 

 komposzt. égetés lerakás reciklálás egyéb összesen 
Ausztria 13,- 15,5 32,- 31,7 7,9 100 
Cseho. (94) ... ... 99,1 ... 0,6 100 
Franciao. (95) 8,3 49,8 46,1 1,9 0,4 100 
Németo. (93) 5,4 17,4 51,3 23,3 2,5 100 
Magyarorsz. - 4,7 93,4 - - 100 
Hollandia 24,7 30,9 20,3 6,7 7,5 100 
Lengyelo. 1,8 - 98,2 - - 100 
Svájc 9,4 46,8 14,- 30,8 - 100 
Egyesült Kir. 1,2 8,5 83,8 5,8 0,8 100 
Szlovákia 2,1 10,- 77,3 10,6 - 100 
Forrás: OECD Environmental Data 1999. 

 

3. Környezetpolitika itt és ott 
 
A környezet állapotának részletes bemutatásából és összehasonlításából jól érzékelhető, sőt, 
szembetűnő, hogy aligha van okunk a szégyenkezésre a fejlett ipari országokkal szemben. Az 
állapotmutatók tekintetében nálunk szinte minden vonatkozásban jobb a helyzet. Lemara-
dásunk a szennyvízelvezetés és tisztítás és a hulladékkezelés vonatkozásában áll fenn. 
Megkerülhetetlen a kérdés: miért hát, hogy az uniós csatlakozás kapcsán a környezetvédelem 
az egyik legkritikusabb terület, s hatalmas összegeket kell költenünk, hogy megfeleljünk az 
uniós előírásoknak? A választ részben a környezetpolitika eltérő jellege és prioritásai adják 
meg Keleten és Nyugaton. 
 
A fejlett nyugati országokban a környezetpolitika középpontjában a hatékonyság növelése áll: 
hogyan lehet adott nagyságú erőforrás felhasználásával minél több nemzeti terméket 
előállítani, minél magasabb jólétet teremteni és közben minél kevesebb szennyezőanyagot 
kibocsájtani. Amikor viszont – pl. a csatlakozási tárgyalások során – a két térség jellemzői és 
érdekei szóba kerültek, tekintettel kellett volna lenni arra, hogy az átalakuló országok már 
„eleve” kevesebbet szennyeznek. Ez nem történt meg. Különösen disszonáns, hogy a 
nemzetközi környezetvédelmi egyezményeknél rendre a már kialakult szennyezési szinthez 
képest írják elő a csökkentést, jórészt figyelmen kívül hagyva magát a szintet. Az EU-ban a 
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környezet-szabályozás általában a fajlagos kibocsájtások csökkentésére épül. Ez azt jelenti, 
hogy egy adott erőmű vagy gyár számára előírják, hogy mennyi lehet a szennyezőanyag-
kibocsájtása. Ez a rendszer viszont többnyire nincs tekintettel arra, hogy hány ilyen üzem 
működik, s annak mekkora az összes szennyezése. (Bár meg kell említeni, hogy van ún. 
immissziós szabályozás is, azaz amikor a környezeti minőséget írják elő.) 
 
A problémát a szakirodalomban az „efficiency – sufficiency” elnevezés alatt tárgyalja. 
Környezetvédők a nyugati országokban is szót emelnek annak érdekében, hogy nem csak a 
környezethatékonyságot kell javítani; csökkenteni kellene magának a felhasznált erő-
forrásoknak a tömegét is. Ezt a termelés, de főleg a fogyasztás környezetbarát struktúráinak és 
módjainak az előnyben részesítésével lehetne megoldani. 
 
A nyugati államokban már korábban kiépült a szennyvízcsatornázás és tisztítás rendszere, a 
hulladékgazdálkodás mintaszerű: a lerakás nem okoz környezetszennyezést, nagyarányú a 
szemét elégetése. A környezetvédelmi infrastruktúra fejlettségüknek megfelelő szintű, míg 
nálunk – történelmi elmaradottságunkból következően – az is kiépítetlen. Ez a történelmi 
hátrány okozza a csatlakozás szempontjából a legtöbb problémát, az e téren megkövetelt 
felzárkózás igényli a legtöbb időt és költséget. 
 
Európa fejlett régióiban tehát a környezetvédelmi infrastruktúra kiépítésének feladata már a 
múlté, a jelent más gondok foglalkoztatják: a vállalati szintű környezetvédelem intézményes 
formáinak a megteremtése és a környezetvédelmi célok integrálása az ágazati politikákba. 
Keleten a környezetvédelmi infrastruktúra kiépítése viszont igen költséges, jelentősen 
megterheli az államháztartást, s a hasznok csak áttételesen jelentkeznek: a jobb környezet-
minőségben és az ennek köszönhető javuló egészségi állapotban. Ezzel szemben a fejlett ipari 
országokban a vállalati szinten megvalósuló környezetvédelem, az ökoadók bevezetése és a 
környezetpolitika más elemei – miközben terhet is jelentenek a vállalatok számára – hosszabb 
távon növelik azok versenyképességét (mind az erőforrás-megtakarítás, mind a termékek 
környezetbarát jellegének fokozása révén), tehát közvetlen, a hagyományos értelemben vett 
gazdasági előnyökkel is járnak. 
 
Vállalati szinten az ISO 14001 nemzetközi szabvány szerinti minősítés a garancia arra, hogy a 
gazdálkodás a környezeti szempontokat figyelembe véve folyik, de az EU saját vállalatai 
számára szigorúbb követelményeket támaszt, melyeket az EMAS (Environmental 
Management and Audit Scheme) előírásai testesítenek meg. 
 
E területen hatalmas a lemaradásunk, hiszen miközben Nyugat-Európában a rendszerek 
bevezetése már széles körben terjed, nálunk még alig kezdődött meg. (A Budapesti 
Közgazdasági Egyetemen működő Cleaner Production Center hivatott – nemzetközi 
szervezetek által támogatottan – ezt az úttörő munkát elősegíteni.) 
 
A környezetvédelmi céloknak az ágazati politikákba történő integrálása terén is jelentős a 
nyugati előny. Legmarkánsabb megnyilvánulása ennek a szándéknak az 1992-es CAP-reform 
(Common Agricultural Policy – Közöspiaci Agrárrendtartás). Ez lényeges folyamatot indított 
el: az agrártermelés támogatását fokozatosan a környezetbarát mezőgazdálkodás támogatása 
váltja fel. 
 
Az átalakuló országokra még mindig súlyosan nehezedik a magas erőművi kéndioxid-
kibocsájtás és a részecske-kibocsájtás (por, korom) terhe. Ezt a fejlett ipari országok már – a 
műszaki fejlődés részeként – minimalizálták. Ezzel szemben náluk a – főleg a közlekedésből 
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származó fokozódó NOx- és CO-kibocsájtás, az intenzív műtrágyahasználatból eredő talaj-
nitrátosodás és a vegyszerhasználat élővilágot károsító hatásai okozzák a legtöbb gondot. 
Mivel a Nyugat a megoldást nem az erőforrás-felhasználás csökkentésében, hanem a 
környezethatékonyság javításában keresi, a környezeti problémák – helytelenül a gazdasági-
műszaki fejlettség függvényévé redukálódnak. Ha egy üzem a műszaki fejlettség legmagasabb 
szintjén védekezik, tevékenységét környezeti szempontból kifogástalannak tekintik, jóllehet a 
bezárása lenne kívánatos. 
 
Ezek azok a sajátosságok, melyek közepette uniós csatlakozásunk feltételei kialakulnak. Nem 
valamiféle ökomenyországba fogunk belépni, de nem is az ökopokol az, ahová tartunk. 
Radikális környezetvédőket az EU környezetpolitikája nyilván nem elégíthet ki, de semmi 
garancia sincs arra, hogy ha kívül maradnánk, fejlődésünk gyökeres irányváltozást venne és 
elkerülnénk a fogyasztói társadalmak sokszor álszent, de jelentős, kézzelfogható 
eredményeket is hozó környezetvédelmi gyakorlatát. 
 
 
 

Környezetpolitika Keleten és Nyugaton 
 
 

Nyugat:  Kelet: 
   
a környezetvédelmi célok integrálása az 
ágazati és gazdaságpolitikákba; 
(az EU V. Környezetvédelmi  
Akcióprogramja) 
 
vállalati környezeti menedzsment 
módszerek elterjedése (ISO 14000, 
EMAS) 
 
önkéntes megállapodások, BAT, IPPC 
 
intézményi feltételek megteremtése 
 
hangsúly a megelőző környezetpolitikán 
 
fejlett ökoadóztatás 
 
reciklálás 
 
 

 a fő feladat:  
a költséges környezetvédelmi 
infrastruktúra kiépítése 
(szennyvízelvezetés és tisztítás, 
hulladékgazdálkodás, megfigyelési 
rendszerek) 
 
nem kap elegendő figyelmet: a közlekedés 
okozta városi légszennyezés 
okok: 
- elavult járműállomány, 
- hanyatló tömegközlekedés 
- a katalizátorokra nincs elég pénz 
- az autós személyforgalom 
  visszaszorítására és a tömegközlekedés  
  fejlesztésére irányuló szándék hiánya 
 
uralkodó a csővégi és az utólagos 
szemlélet 
 
az intézményi feltételek elhanyagoltak 
 
a vállalati szintű környezetirányítási 
rendszerek fejletlenek 
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4. Nemzetközi környezetvédelmi egyezmények 
 
Magyarország részese minden jelentősebb nemzetközi környezetvédelmi egyezménynek. A 
nyolcvanas években úgy tűnt, hogy kötelezettségeink teljesítése nem kis nehézségekbe fog 
ütközni, a rendszerváltás azonban jórészt „megoldotta” ezt a feladatot. A gazdaság 
visszaesése, majd a külgazdasági kapcsolatok átrendeződése az igényes nyugati piacok felé 
olyan struktúraváltást és minőségi fejlődést eredményezett, melynek kedvezőtlen környezeti 
hatásai jóval kisebbek, mint a korábban várt és elgondolt fejlődésé, így a vállalt feladatok 
könnyen teljesíthetőek. 

Határokon átlépő légszennyezés: magyar vállalások és teljesítések 

szennyező 
anyag 

egyezmény kiinduló év az időszak 
vége 

cél :%-os 
csökkentés 

%-os 
teljesítés 

SO2 Helsinki 1985 1980 1993 30 54 (1993) 
SO2 Oslo 1994 1980 

1980 
1980 

2000 
2005 
2010 

45 
50 
60 

60 (1997) 

NOx Szófia 1988 1987 1994 0 29 (1994) 
25 (1997) 

VOC-k Genf 1991 1988 2000 0 32 (1997) 
CO2 Washington, 

1992 
1985-87 2000 0 25 (1997) 

CO2 Kyoto 1997 1985-87 2008-12 6  
CFC-k Koppenhága 

1992 
1986 1996 100 100 (1996) 

 
halonok Koppenhága 

1992 
1986 1994 100 100 (1994) 

Forrás: OECD, 2000 

Táblázatunkból látható, hogy az egyik legkritikusabb területen, a kénkibocsájtásban az 1985-
ös Helsinki egyezményben kitűzött 30%-os csökkentést (1993-ra 1980-hoz képest) 54%-ra 
teljesítettük, az Oslói egyezmény célkitűzése (60-%-os csökkentés 2010-re) pedig már 1997-
re megvalósult. Az 1992-es Riói egyezmény előkészítésekor a magyar kormány még 
kialkudta, hogy a széndioxid-kibocsájtás 2000.évi szintentartásnak ne 1990 legyen az alapja, 
mert akkor már Magyarországon gazdasági visszaesés volt, hanem az 1985-87-es kibocsájtás 
a gazdasági növekedés csúcsán. Ez a túlzott óvatosság azonban feleslegesnek bizonyult, mert 
a nehézipar összeomlását követően 1997-ben már 25%-os CO2-visszaesést regisztrálhattunk. 
Jelentősen túlteljesítettük az NOx- és a VOC-kibocsájtást is, a freon- és halongázok 
csökkentését (azaz teljes kiiktatását) pedig időre teljesítettük. 
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IV. A környezetvédelem integrálása a gazdaságpolitikába 
 
 

1. Fejlemények az EU-ban 
 
Az EU környezetpolitikájának történeti fejlődése nagyrészt azt a deklarált célt szolgálta, 
hogy a környezetpolitikának integrálódnia kell más ágazati politikákba. Ebből nem 
feltétlenül következik, hogy a “különálló környezetpolitika” a rendszer fejletlenségét jelzi, 
de az igen, hogy amennyiben a gazdaságpolitika egésze nem szolgálja azoknak a céloknak a 
megvalósulását, amelyeket a környezetpolitika elkülönítetten megfogalmaz, akkor a 
környezetpolitika nem lehet hatékony és eredményes. 

Az Európai Uniót létrehozó 1992. évi Maastrichti Szerződés 130r(2) cikkelye kimondja, hogy 
a környezetvédelmi követelményeket be kell építeni a Közösség egyéb politikáinak és 
irányelveinek meghatározásába és megvalósításába. Ennek megfelelően az EK ezt követően, 
ugyancsak 1992-ben megjelent, "A fenntarthatóság felé" címet viselő Ötödik Környezet-
védelmi Akcióprogramja igen nagy hangsúlyt fektet ezen elv megvalósítására, azt is 
mondhatnánk, hogy középpontba állítja. 
 
E hangsúlyváltás különösen jól érzékelhető, ha a jelenlegit összevetjük az előző négy 
akcióprogrammal: azok többnyire valamilyen konkrét környezeti probléma megoldására 
irányultak.55 Ezzel szemben az Ötödik Környezetvédelmi Akcióprogram a gazdálkodás és az 
életvitel módját kívánja megváltoztatni, a "fenntarthatóság felé" terelni, s ennek fő megvaló-
sítási módozatát abban látja, ha a környezetpolitikai elvek nem külön állnak, hanem 
beépülnek a gazdaságpolitikába és az ágazati politikákba. Az Akcióprogram öt gazdasági ágat 
(ipar, energiagazdaság, közlekedés, mezőgazdaság, turizmus) kiemelten kezel, s példát ad 
arról, hogyan kellene azoknak a fenntarthatóság irányába fejlődniük. 
 
Ez a felfogás a környezetvédelem minőségileg magasabb szintjét képviseli. Közkeletűen a 
környezetvédelem a termelés és a fogyasztás során a környezetben okozott károkat hivatott 
felszámolni (reaktív környezetvédelem). A preventív szemlélet ezzel szemben a károsodások 
megelőzésére helyezi a hangsúlyt. Ennek legsikeresebb útja a környezetvédelmi szempontok 
beépítése a gazdaságpolitikába és az ágazati politikákba. Ez a beépítés a legkülönfélébb 
területeken végbemehet; a nemzetgazdasági fejlesztési koncepcióktól kezdve az 
adórendszeren, költségvetési politikán át az egyes ágazatok fejlesztési terveiig. 
 
Fontos hangsúlyozni, hogy itt nem csupán a környezetvédelmi szempontok egyoldalú előtérbe 
állításáról van szó (ami egyébként egyáltalán nem lenne elvetendő). Az Ötödik Akcióprogram 

                                                 
55 Az Első Környezetvédelmi Akcióprogram (1973-77) tizenegy elvet, "parancsolatot" vázolt fel. A Második 

(1977-81) az ipari szennyezés, a levegőminőség, a mérgező vegyi anyagok és a környezeti hatásvizsgálat 
kérdéseivel foglalkozott. A Harmadik (1982-86) gazdasági nehézségek idején készült, s ezért vizsgálta a 
környezetpolitika és a gazdasági reálfolyamatok kapcsolatát, továbbá a savasodás és a hulladékelhelyezés 
kérdéseit. A Negyedik (1987-92) az egységes piacot létrehozó Egységes Európai Okmány évében készült; a 
közösségi jog alkalmazása és érvényre juttatása, az anyag- és forrásorientált megközelítés, az információhoz 
történő szabad hozzáférés, a környezetvédelem és munkahelyteremtés összekapcsolása és a közgazdasági és 
kommunikatív eszközök előtérbe állítása voltak a fő tématerületei. Ekkor született döntés az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség létrehozásáról is. Érdemes még megjegyezni, hogy már az 1987-es Egységes 
Európai Okmányban is találhatunk utalást a gazdaságpolitika és a környezetpolitika integrációjára. (Lásd 
erről: Pomázi, 1997.) 
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így fogalmaz (kiegészítve a szempontok integrálásának szükségességét): "...nem csupán a 
környezetvédelem érdekében, hanem a többi [gazdaság]politikai terület folyamatos 
hatékonyságának biztosításáért is." (35. old.) 
 

 Kapcsolatok a környezetvédelmi és a gazdasági-szociális szabályozási rendszerek 
között 

 
Forrás: OECD: Reforming Environmental Regulation, 1997, 13. old. 

A környezetvédelmi és gazdasági területek integrálását a szabályozási rendszerek 
kialakításakor is figyelembe kell venni. Nem elég csak a környezetvédelmi szabályozás 
környezeti (A) és a gazdasági-szociális szabályozás gazdaság-szociális következményeit (C) 
végiggondolni. A környezetvédelmi szabályozásnak természetesen jócskán vannak gazdasági 
és szociális következményei (B – a versenyképességre, piaci helyzetre, árszínvonalra, 
jövedelemeloszlásra, stb.), nem csak a gazdasági-szociális intézkedéseknek környezetvédelmi 
hatásai (D). El szoktunk viszont feledkezni arról, hogy a két szféra szabályozási rendszere 
egymásra is hat (E), mint ahogy a bármely területen jelentkező következményeknek is van 
kölcsönhatása (F).  
 
 

2. Struktúraformáló intézkedések és politikák  
 
Az ágazati politikáknak közvetlenül jelentkezik a környezeti hatása. A thatcheri „forradalom” 
és a monetarizmus megjelenése óta divatos liberális gazdaságpolitikák azonban többnyire 
nem fogalmaznak meg ágazati célokat, s ilyenkor az egyéb célokból és eszközökből közvetve 
következtethetünk az ágazati és a környezeti hatásokra.  
 
Az 1997-99-es hazai gazdaságfejlesztési koncepció pl. az alábbi horizontális célokat 
fogalmazza meg: 
 
- versenyképesség javítása 
- exportképesség fokozása 
- beruházásösztönzés 
- vonzó feltételek teremtése a külföldi tőke számára 
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- kis- és középvállalati szektor megerősítése 
- a termelésben kifejtett szellemi tevékenységek támogatása 
- az informatika elősegítése és terjesztése. 
 
Az ilyen esetekre szólnak azok a tanácsok és módszerek, melyeket a holland nemzeti 
környezetvédelmi tervezésben struktúraformáló intézkedéseknek és politikáknak neveznek, 
illetve az OECD ajánlásai a környezetvédelmi célok integrálására. A környezetvédelemnek 
(adott esetben a minisztériumnak) tehát arra kell törekednie, hogy a gazdaságpolitikai 
koncepciók kialakításakor ezek a szempontok is érvényesüljenek. 
 
(a) A struktúraformáló intézkedéseknek három alapelven kell nyugodniuk:56 
 
 1. Integrált élet-ciklus irányítás 
 Az ipari társadalmak – és különösen a fogyasztói társadalmak – gazdasági tevékenysége 

egyirányúvá vált: a természetet nyersanyagforrásként és hulladék-lerakóként használják. 
Ez a pozitív visszacsatolásos, a környezeti ártalmakat felhalmozó folyamat éles 
ellentétben áll az ökoszisztémák körfolyamataival, ahol minden egyes pont valaminek a 
kiinduló, ill. végpontja. Ahhoz, hogy a gazdaság összhangba kerüljön a természettel és ne 
pusztítsa el a létalapját képező természeti tőkét, törekednie kell az ökoszisztémákra 
jellemző negatív visszacsatolásos körfolyamatok követésére. Ez a követelmény a nyers-
anyagtermelés és -felhasználás, a termelési eljárás és folyamat, a termék, a fogyasztás, a 
hulladékképzés és a szennyezőanyag-kibocsájtás összehangolását és környezetbaráttá 
tételét igényli. 

 
 2. A termékek minőségi követelményeinek fokozása 
 Környezeti szempontból az a jó minőségű termék, amely sokáig tart, meghibásodás esetén 

javítható és elhasználása után alkalmas a reciklálásra vagy az újrahasznosításra. 
 
 3. Energia- és nyersanyag-megtakarítás 
 A környezettel harmonizáló gazdaságpolitika egyik fő célkitűzése mind a teljes energia- 

és nyersanyagigény és -felhasználás csökkentése, mind a fajlagos energia- és nyersanyag-
intenzitás mérséklése. Nagy hangsúlyt kell fektetni a megújuló energiaforrások 
kiaknázására. 

 E három alapelv szorosan összefonódik egymással, ill. kiegészíti egymást; valójában 
ugyanazt mondják ki más-más megközelítésben. 

 A gazdaságpolitika egyes funkcionális területein a strukturális intézkedések tovább 
konkretizálhatók, a gazdaság fontosabb ágazataiban pedig a környezetbarát szerkezeti 
átalakítások szinte teljeskörű alternatív megoldást nyújtanak. 

 
(b) A műszaki fejlesztési politikában az erőforrás-felhasználás és szennyezés-kibocsájtás 

ökológiai korlátai miatt rendkívüli módon megnő a környezetbarát technológiák 
bevezetésének a jelentősége. Már ma léteznek azok a technológiák, melyekkel a fajlagos 
energia- és nyersanyag-felhasználást 1/4-ére lehetne csökkenteni, de az alacsony 
energiaárak és a torz adórendszer ellenérdekeltséget teremt a felhasználásukban.57 

 Robbanásszerű fejlődés megy végbe az új anyagok kidolgozásában, felfedezésében. A 
környezetvédelemnek itt is hatalmas tartalékai rejlenek. Nagyon ígéretesek a lebomló 
műanyagok előállítása terén elért legújabb eredmények. 

                                                 
56 A NEPP 3.3 fejezete alapján (National Environmental Policy Plan for the Netherlands). 
57 A szakirodalom Weizsäcker nyomán "factor four" néven hivatkozik e jelenségre. 
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 A környezetvédelem egyik fontos feladata, hogy különféle ösztönzőkkel és 
módosításokkal megteremtse azokat a feltételeket, melyek a környezetbarát és 
energiatakarékos technológiák és anyagok alkalmazására ösztönöznek. 

 
(c) A hulladékgazdálkodásban – az EU gyakorlatának megfelelően – az alábbi prioritásokat 

kell követni: (1) megelőzés – a hulladékképződés mérséklése, (2) hasznosítás: 
újrahasználat és visszaforgatás, (3) égetés, (4) lerakás. 

A tartós, környezeti szempontból elfogadható megoldás csakis a hulladékképződés 
mérséklése lehet. Ennek módjai:  

- a nyersanyagok megdrágítása (efelé mutatnak az input-adók, majd az ökológiai 
adóreform) 

- a termékek élettartamának a meghosszabbítása; a dobd-el termékek oly mértékű 
megdrágítása (termékdíjakkal), hogy az ár a használat visszaszorítására 
ösztönözzön, vagy ha alacsony a kereslet árrugalmassága, tiltással kell élni  

- az integrált életciklus-tervezés (ökológiai kifejezéssel élve: a nyílt anyagáram 
bezárása) 

- az újrahasznosítás és reciklálás általánossá tétele 
- az intézményi feltételek megteremtése. 

A gazdasági szabályzórendszert, termékdíjpolitikát, támogatási politikát úgy kell 
kialakítani. hogy ezek a prioritások érvényre jussanak. Különösen nagy figyelmet kell 
fordítani az újrahasználatra, s a betéti rendszert tovább kell fejleszteni. 
 

(d) A fenntartható fejlődés igényét megfogalmazó gazdaságban a területi fejlesztés markáns 
sajátosságokat kap. A fenntarthatóság egyik legnagyobb akadálya a világgazdaság 
globalizálódása, a mindent átfogó specializáció és kooperáció miatti óriási szállítás-
igény, ill. a közlekedés hatalmas energiaigénye. (A legfejlettebb ipari országokban a 
közlekedés az ipar és a háztartások energiafelhasználásához közeli, 1/3-os aránnyal 
részesedik). 

 E kedvezőtlen fejlemények visszaszorításának egyik módja: a regionális önellátás 
fokozása, a kis térségek és kis közösségek gazdasági autonómiája felé haladás. Itt 
természetesen nem olyan végletről van szó, mely a térségeket kikapcsolja a 
szélesebbkörű munkamegosztásból és megfosztja őket annak előnyeitől, hanem a 
munkamegosztás túlhajtásának a tompításáról. A megtermelt nyersanyagok, 
mezőgazdasági termékek helyi feldolgozásának nagyobb arányára van szükség, mely 
nem csupán ezen nyersanyagok, majd a belőlük máshol feldolgozott késztermékek 
felesleges szállítását iktatja ki, de ezzel párhuzamosan növeli a helyi munka-
lehetőségeket, csökkenti az ingázás igényét és mindezek közlekedési-környezeti terhét. 

 Azok a legújabb fejlemények, melyek a kis szériájú, univerzálisan használható, sokfajta 
műveletre képes technológiák kialakulását eredményezték, megteremtik a nagyobbfokú 
regionális-kistérségi-kisközösségi gazdasági tevékenység műszaki hátterét. 

 A globalizáció és az abból fakadó környezeti ártalmak visszaszorításának másik módját 
az informatika forradalma adja, mely a világgazdaság anyagáramokon nyugvó, első-
sorban fizikai globalizációját az információ és a tudástőke áramlásával váltja fel, a 
világgazdaság integrálásának egy minőségileg magasabb szintjét megteremtve. 

 Korunk egyik jellegzetes világtendenciája a jóléti államok megrendülése (a világ 
erőteljes globalizációja miatt, melynek során a jóléti szektorra alig költő délkelet-ázsiai 
országok versenyelőnye megnő). A kistérségi-kisközösségi önellátás felé haladás "elébe 
menne" a koraszülött hazai jóléti állam leépülésének, s az állami ellátás és gondoskodás 
megszűnését (ill. jelentős csökkenését) ily módon kompenzálná. 
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Az alternatív, környezetbarát fejlesztésnek minden ágazatban vannak lehetőségei; így az 
energiagazdaságban, mezőgazdaságban, közlekedésben, feldolgozóiparban, stb. Az integrált 
környezetpolitikának arra kell törekednie, hogy kidolgozza ezen variánsokat, s azok szem 
előtt tartásával alakítsa ki eszközrendszerét. 
 

3. Az OECD ajánlásai a környezeti célok integrálására58 
 
A ‘90-es évtizedben a fejlett ipari országok e téren elért legfontosabb eredményeit az OECD 
1996-os kiadványa abban látja, hogy megreformálták az adórendszer egyes elemeit környezet-
védelmi szempontok szerint, megszüntettek néhány környezeti szempontból káros támogatást, 
jobb lett a környezeti adatszolgáltatás és az adatfeldolgozás módszertana, az intézmények 
megreformálása következtében azok érzékenyebbé váltak a környezetvédelem szükségletei 
iránt és nőtt a közvéleményben a felismerés, hogy a piaci és politikai beavatkozások 
kudarccal járnak a környezetre nézve.  
 
A gazdasági folyamatokat tekintve az a legnagyobb eredmény, hogy néhány OECD-
országban szétvált egymástól a környezet romlásának és a gazdaság fejlődésének korábban 
párhuzamos trendje. Ez leginkább az energiaszektorra jellemző, ahol a gazdasági növekedés 
energiaintenzitása 1974 óta tartósan csökkenő tendenciát mutat. 
Környezetvédelem és gazdaság jövendő integrálásának legfontosabb területeit az OECD az 
alábbiakban jelöli ki:  

1. Sztenderdizálni és fejleszteni kell a környezeti károk kiszámításának módszereit, hogy e 
károk (externáliák) internalizálása minél elfogadhatóbb és széleskörűbb legyen. 

2. A PPC (Pollution Prevention and Controll) elve (magyarul szennyezésmegelőzés és 
csökkentés) mellé fel kell zárkóztatni a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás és a 
biodiverzitás megőrzésének céljait, s azokat az eddigieknél jobban meg kell jeleníteni a 
gazdasági szempontok között. 

3. Alapos kutatómunkával kell megvizsgálni a környezetvédelem hatását a verseny-
képességre. Habár a gyakorlati tapasztalatok azt nem támasztják alá, a közvélekedés mégis 
úgy tartja, hogy a környezetvédelem rontja a versenyképességet. Három-irányú munkára 
van szükség: (1) annak vizsgálatára, hogyan hat a környezetvédelem a versenyképességre, 
(2) hogyan lehet a legrosszabb hatásokat semlegesíteni, (3) széles körben tudatosítani kell 
a versenyképességet javító hatásokat. 

4. Szélesebb körben és kreatívabban kell alkalmazni a közgazdasági eszközöket. Ki kell 
tapasztalni, milyen más eszközökkel kombinálva és milyen feltételek mellett adják a 
legjobb eredményt. 

5. A vizsgálatok eddig a környezetpolitika jövedelemcsökkentő hatásának kimutatására 
irányultak. Elhanyagolták ellenben a redisztributív és jövedelemnövelő hatásokat. A 
jövőben a kutatásoknak erre kell fektetniük a hangsúlyt. 

6. Az önkéntes megállapodások (negotiated agreements) módszere egyre nagyobb szerephez 
jut az OECD-országok környezetvédelmi eszköztárában. Ennek a módszernek a 
lehetőségei azonban még távolról sincsenek kimerítve, s a hozzáfűzött remények sem 
igazolódtak még teljes mértékben.  

                                                 
58 OECD: Integrating Environment and Economy, 1996. 
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7. Széles lehetőséget kínál a környezetvédelmi szempontok gazdaságpolitikai integrálására az 
adórendszerek kreatív, környezeti szempontokat tükröző átalakítása. Sokat kell tenni még e 
reformok elfogadtatása érdekében, s az elfogadást megkönnyítő kompenzációs 
„csomagok” kidolgozásáért. 

8. A támogatások környezeti hatásainak feltérképezése nagyrészt még ezután elvégzendő 
feladat. (Különösen nagy a lemaradás ahhoz viszonyítva, hogy a hagyományos adók 
környezeti hatásairól már nagyon sok mindent tudunk.) A teendőknek három területre kell 
koncentrálódniuk: (1) a jelenlegi támogatási rendszerek felmérése, (2) modellezni kell a 
megszüntetésük utáni hatásokat, (3) tisztázni kell, hogy milyen feltételek mellett lennének 
hatékonyak a környezeti és közszolgáltatások (azaz: miért van szükség támogatásra). 
Különösen a mezőgazdaság és a közlekedés vizsgálata fontos. 

9. A környezetpolitika foglalkoztatási hatásairól is többnyire negatív elképzelések vannak a 
köztudatban. Holott – a versenyképességre gyakorolt hatásokhoz hasonlóan – a gyakorlati 
tapasztalatok ezt sem támasztják alá. A kutatásoknak elő kell segíteniük ezen összefüggés 
jobb megértését is.  

10.A környezetvédők általában ellenségesen viszonyulnak a világkereskedelem libera-
lizálásához és a globalizációhoz, holott e folyamatoknak vannak pozitív környezeti 
következményeik is. Ágazati kutatásokkal kell felmérni a következményeket; különösen a 
mezőgazdaság, az energiaszektor, az ipar a közlekedés és a szolgáltatások terén lejátszódó 
fejlemények tarthatnak számot érdeklődésre. 

11.A gazdasági és környezeti folyamatok bemutatására integrált statisztikai mutatókra lenne 
szükség. Ilyenek azonban csak korlátozottan állnak rendelkezésre. Ezért ki kell dolgozni 
(1) a környezetet jellemző mikro- és a gazdasági folyamatokat bemutató makroszintű, 
azokat összekötő vertikális integrált mutatókat, (2) horizontális integrált mutatókat, (3) 
fokozottan szükséges a környezeti mutatók idődimenziójának kimunkálása, (4) az 
alapvetően fizikai egységekkel jellemzett környezeti és értékmutatókkal leírt gazdasági 
folyamatokat integráltan kell megjeleníteni. 

12.Az intézmények ugyan valamelyest megváltoztak és jobban tükrözik a környezetvédelem 
igényeit, a tudomány mégis adós annak bemutatásával, hogy az intézményi változások 
hogyan segítik elő a környezetvédelmi célok elérését. 

 
 

4. Nemzeti környezetvédelmi programok 
 
A környezetvédelmi tervezés legkifejlettebb formájában Hollandiában létezik. A holland 
Nemzeti Környezetvédelmi Program59 az 1990-94-es időszakra szólt. Hamarosan utána 
megjelent a NEPP Plus, az 1993-2015-ös időszak teendőit előrevetítő National 
Environmental Outlook, majd az 1997-2020-ra szóló Nationale Milieuverkenning és az 1997-
es Milieubalans 97. E „központi” köteteket az egyes szakterületekről (energia, levegő, víz, 
hulladék stb.) szóló tanulmányok és kötetek tucatjai kísérik 

 
Figyelemre méltó az angol környezetvédelmi tervezés is. A kezdetet itt az 1990-ben kiadott 
White Paper-ként, azaz a kormány által alapvető fontosságú dokumentumként megjelenő és 
Margaret Thatcher nevéhez fűződő This Common Inheritance, Britain’s Environmental 
Strategy jelentette. Az angol környezetvédelmi minisztérium ezt követően évente ad ki vaskos 

                                                 
59 To choose or to lose. National Environmental Policy Plan (NEPP), 1989. 
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elemzést és statisztikai adattárat a környezetpolitikáról és a környezet állapotáról. 1994-ben 
jelent meg a Sustainable Development, The UK Strategy. Ugyancsak 1994-ben egy sor fontos 
állásfoglalás született és jelent meg könyvformában: Climate Change: The UK Programme; 
Biodiversity: The UK Action Plan; Sustainable Foresty: The UK Programme. 

 
Mivel a területi tervezésnek és a helyi önkormányzatiságnak Angliában nagy hagyományai 
vannak, ezzel magyarázható, hogy a környezetvédelem erősen összekapcsolódik a 
municipalitásokkal. Megyei (grófsági) környezetvédelmi és fejlesztési tervek készülnek, 
melyek különösen a hulladék-elhelyezés és kezelés terén jelentősek, s az „önellátás” (azaz a 
problémák saját hatáskörben történő megoldásának) elvét követik. 

 
Jelentős a környezetvédelmi tervezés a skandináv országokban és a legtöbb nyugat-európai 
országban is. 
 
 

5. A magyar Nemzeti Környezetvédelmi Program (1997-2002)  
 
A rendszerváltást követően értelemszerűen megszűnt az ötéves tervezés, a gazdasági 
terveknek szinte csak az éves költségvetések adnak (igen szűk) keretet. A kormány időnként 
megtárgyalja a Pénzügyminisztérium által készített néhány évre szóló gazdaságpolitikai 
koncepciókat. Ebben a helyzetben szinte abszurdnak tűnik (bár a környezetvédelem 
szempontjából természetesen üdvözlendő), hogy az 1997-2002 közötti 6 éves időszakra 
elkészült a Nemzeti Környezetvédelmi Program.60 

 
 

(a) Célok, elvek, feladatok 
 
Az NKP kidolgozásánál figyelembe vették az akkori modernizációs kormányprogramot, a 
korábbi környezetvédelmi terveket és koncepciókat, az 1993-as luzerni Közép- és Kelet-
Európai Környezetvédelmi Intézkedési Tervet (Environmental Action Plan for Central and 
Eastern Europe), az EU Ötödik Környezetvédelmi Akcióprogramját, az ENSZ Feladatok a 
XXI. századra (Agenda 21) című, az 1992-es riói környezetvédelmi csúcson elfogadott 
dokumentumát, valamint mindazokat a nemzetközi és a szomszédos országokkal kötött 
kétoldalú környezetvédelmi egyezményeket, melyek az NKP-nak is tárgyát képezik. 

 
 

                                                 
60 Úgy látszik, hogy a központi tervezést egy olyan új rendszer váltja fel, amelyben a gazdaságpolitikai 

koncepció és az éves költségvetések játsszák a fő szerepet, s ezek kiegészülnek hosszabb időszakra készülő 
ágazati fejlesztési elképzelésekkel. Az energiapolitikai koncepciót 1992-ben „vette tudomásul" a Parlament, 
újabb változata 1997-ben készült el. Az ipar- és kereskedelempolitikai koncepció 1994-re, a 
közlekedéspolitikai úgyszintén arra az évre datálódik. 
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A környezet állapota az NKP értékelése alapján (részletek): 
 
Levegő: kiemelkedően nagy a fővárosi agglomeráció és az észak-dunántúli iparvidék terhelése, 

valamint a közlekedés nitrogénoxid-kibocsájtása. 
Vizek: a közműolló közel 40%-os; a Duna szennyezettsége növekszik; a Duna-Tisza közén a 

talajvízszint süllyedése az évi 0,3 métert is meghaladja; az ország medenceterületein a 
rétegvíz szintjének süllyedése általános, a Dunántúli középhegységben a karsztvíz 
szintjének süllyedése kritikus; a felszín alatti vizek szennyeződése elsősorban a 
nitrátosodásban mutatkozik meg. 

Talaj: a talaj öntisztító, átmeneti tározó képességével jelentősen hozzájárul a környezetet érő terhelés 
csökkentéséhez, így a felszín alatti vizek védelméhez. 

Emberi egészség: 1990-ben 50%-kal többen haltak meg a 40-59 évesek közül, mint 20 évvel 
korábban; a bizonyítottan környezetvédelmi okokra is visszavezethető daganatos 
megbetegedések aránya a halálozási okok között a nemzetközi összehasonlításban is 
kedvezőtlen; az elmúlt 20 évben 3-8-szorosára emelkedett a daganatos halálozás mértéke a 
40-59 év közötti népesség körében; a lakosság 40%-át is eléri az allergiás hajlam; 1983-92 
között az asztmás esetek száma megduplázódott. 

Élővilág: a veszélyeztetett növényfajok száma Magyarországon 670, az állatoké 346; értékes 
láprétjeink és lápjaink a káros beavatkozások miatt kiszáradnak. 

Hulladék: Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képződik; ebből 4 millió tonna a 
települési szilárd hulladék és kb. 20 millió tonna a kezelt folyékony települési hulladék; a 
fennmaradó kb. 80 millió tonna ipari, mezőgazdasági, vagy más gazdasági tevékenységből 
származik; a termelési hulladékon belül kb. 4,2 millió tonna a veszélyes hulladék, melyből 
1,5 millió tonna a vörös iszap; a mintegy 2700 kommunális hulladék-lerakóhelynek csupán 
30%-a felel meg többé-kevésbé az előírásoknak és sok illegális lerakó potenciális 
szennyező-forrás. 

 
 
Az NKP a következő logikai láncot követi: okok, hatótényezők → a környezet állapota → 
probléma → cél → megoldások → feladat.  
 
Stratégiai alapelveinek a következőket jelöli meg:  

- fenntartható fejlődés 
 - elővigyázatosság 
 - megelőzés 
 - partneri viszony 

- gazdaszemlélet. 
 

A program céljai — mivel már az uniós csatlakozásra történő felkészülés idején készült —
egybeesnek az uniós csatlakozás céljaival.  
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A hat év alatt, 2002-ig a környezet állapotában elérni kívánt fontosabb célok a következők: 
 

Levegőtisztaság-védelem: A szennyezettnek minősített településeken 20%-kal csökkenjen a 
szennyezettség a szálló por és a toxikus szilárd anyagok tekintetében; az ország súlyosan 
szennyezett településeinek és térségeinek helyzetét oly mértékben kell javítani, hogy azok a 
mérsékelten szennyezett kategóriába kerüljenek; mérsékelni kell a közlekedési-szállítási 
igényeket; a nem-motorizált közlekedés fejlesztésének prioritást kell adni; javítani kell az 
üzemanyagok minőségét és a gépjárművek műszaki állapotát; az ipari és erőművi 
kibocsájtások csökkentése érdekében a korszerű és kisebb energiaigényű technológiákat 
kell előnyben részesíteni; a kéndioxid-kibocsájtást 1980-hoz viszonyítva 2000-ig 45%-kal, 
2005-ig 50%-kal kell csökkenteni; az illékony szerves vegyületek kibocsájtása 1999 végéig 
nem lépheti túl az 1988-as szintet; az ózonkárosító anyagok kibocsájtásának megszüntetése 
a nemzetközi egyezményekben előírt határidőknek megfelelően; az üvegházhatású gázok 
kibocsájtása 2000-ig nem haladhatja meg a viszonyítási szintet; a kén- és nitrogén-
kibocsájtás oly mértékű csökkentése, hogy a savas ülepedés a kritikus terhelés szintje alatt 
maradjon. 

Felszíni vizek: az állóvizek legyenek legalább II. osztályúak és a klorofill-koncentráció ne haladja meg 
a 75 mg/m3 értéket; megfelelés az EU szennyvízelvezetési előírásainak 2010-ig;61 az NKP-
nál hosszabb időtávon az élővizekbe jutó szervesanyag-terhelést 20%-kal csökkenteni kell. 

Felszín alatti vizek: a kritikus területeken a vízszint süllyedésének mérsékelése, majd megállítása; a 
nitrátterhelés és a nem természetes eredetű diffúz mikroszennyezések csökkentése. 

Földvédelem: a jelentős környezeti kockázatot hordozó, állami felelősségi körbe tartozó 
környezetvédelmi károk felszámolása és kockázatcsökkentő beavatkozások végrehajtása; a 
meddőhányók és külszíni bányagödrök elmaradt rekultivációjának elvégzése. 

Települési környezet: a települési szilárd hulladékok megfelelő kezelése és ártalmatlanítása; a 
környezeti zaj- és rezgésterhelés egészséget és közérezetet veszélyeztető hatásának 
csökkentése. 

Az emberi egészség védelmével kapcsolatos problémákat és célokat a Nemzeti 
Környezetegészségügyi Akcióprogram tárgyalja. 

Természetvédelem: ki kell alakítani a nemzeti parkok országos hálózatát; a védett területek aránya 
érje el az ország területének 11-12%-át, az erdőké pedig a 20%-át (hosszabb távon 25%-át); 
létre kell hozni a „környezetileg érzékeny területek” rendszerét, s ezeken sajátos feltételek 
mellett kell gazdálkodni. 

Hulladékgazdálkodás: a hulladékmennyiség ne növekedjék a jelenlegi mértéken (4 millió t/év) túl; a 
lerakott hulladék szervesanyag-tartalmát fokozatosan 5%-ra kell csökkenteni (a Program 6 
éve alatt ennek az 1/5-éig kell eljutni); a szervezett hulladékgyűjtést majdnem kizárólagossá 
kell tenni; évente legalább 10-15 regionális lerakót kell létesíteni átlagosan, 2 millió m3 évi 
összkapacitással; a hulladék mintegy 25-30%-át újra fel kell dolgozni, vagy másod-
nyersanyagként hasznosítani; növelni kell a termikusan ártalmatlanított (azaz elégetett) 
hulladékmennyiség arányát. 

Zaj- és rezgésvédelem: középtávon a nemzetközileg elfogadhatatlan 75 dBA terhelés fölötti helyzetek 
megszüntetése, hosszabb távon pedig a legfeljebb 65 dBA terhelési szint megvalósítása. 

 
 
(b) Finanszírozás 

 
Az NKP azzal számol, hogy a környezetvédelmi közvetlen (beruházási, fejlesztési) 
kiadásoknak a GDP-hez mért arányát az 1996. évi 1%-ról 2002-re fokozatosan 1,7%-ra emeli. 
Ha a nem közvetlenül környezetvédelmi indíttatású, de környezetvédelmi hatású fejlesztések 
(pl. a vasút modernizálása, elterelő utak építése, erdősítés stb.) egy bizonyos hányadát is 
figyelembe vesszük, akkor ez a növekedés elérheti a GDP 2,2%-át.62 

                                                 
61 Az EU vonatkozó direktívája szerint 2000 végéig a 15 ezernél, 2005-ig a 2000-nél nagyobb lélekszámú 

településeken meg kell oldani a szennyvízelvezetést és tisztítást. 
62 A környezetvédelmi fejlesztési kiadások számítása rendkívül ingatag alapokon nyugszik. Valójában csak a 

„csővégi” technológiák esetében állapítható meg pontosan. Viszont minden olyan fejlesztés, amely növeli a 
hatékonyságot, s ezáltal csökkenti a fajlagos energia- és anyagfelhasználást, s így a környezetvédelmi 
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Az NKP mint minimummal számol a nemzetközi környezetvédelmi egyezményekből és 
érvényben lévő hazai programokból származó kiadásokkal (kéndioxid, nitrogénoxidok, 
széndioxid és ózonegyezmények; országos települési szennyvízelvezetési és tisztítási 
program; ágazatközi intézkedési program a levegő minőségének javítására; célprogram az 
ivóvízbázisok védelmére; Balaton, Velencei-tó intézkedési tervek, stb.). E kötelezettségek 
teszik ki a Program fejlesztési kiadásainak mintegy 3/4 részét. 
 
Az NKP azzal számolt, hogy a központi költségvetés és az önkormányzatok részesedése a 
finanszírozásban — tekintettel az államháztartás GDP-hez mért arányának jelentős 
visszaszorításával számoló Középtávú Gazdasági Stratégia (1996-1999) céljaira — az 1996-
os szinten marad. A Központi Környezetvédelmi Alap részesedése a költségek viselésében az 
első két évben (1998-ig) emelkedik, majd változatlan marad. Ebből az következik, hogy a 
környezetvédelmi fejlesztési kiadások fő viselői a gazdálkodók és a háztartások lesznek (lásd 
a táblázatokat). 
 
A hat évre szóló, 1996-os árakon számított fejlesztési kiadások teljes összege 800 milliárd Ft. 
A legnagyobb tétel a vízvédelem (314 milliárd Ft), melyet jórészt a szennyvízelvezetés és 
tisztítás költségei tesznek ki. Hasonló nagyságrendű a levegőtisztaság-védelem (277 milliárd 
Ft), mely nagyrészt az erőművi kibocsájtások megtisztításából áll. (Az NKP nem számol a 
gépjárművek kibocsájtásának mérsékléséhez szükséges összeggel, mely jórészt a 
gépkocsiállomány megújulásával fog megvalósulni, s így a háztartásokat terheli.) A harmadik 
legnagyobb tétel a hulladék-ártalmatlanítás költsége (129 milliárd Ft). 
 
A 800 milliárd forintból 646 milliárdot tesznek ki a közvetlenül környezetvédelmi célokat 
szolgáló fejlesztések és 154 milliárdot a közvetettek. Az államháztartás — az előirányzat 
szerint — a költségek 55%-át viseli majd, a gazdálkodók 35, a háztartások pedig 10%-ot. 
(táblázatok) 
 
Mindez nagymértékben változhat, hiszen a tervezett környezetterhelési díjakat az érintettek 
nagyfokú ellenállása miatt a korábbi kormányzat idején a tárca nem tudta bevezetni, most 
pedig az is kérdésessé vált, hogy az új kormány egyáltalán törekszik-e a környezetterhelési 
díjak bevezetésére és a termékdíjak körének bővítésére. 
 
 

                                                                                                                                                         
terhelést, részben környezetvédelmi kiadásnak tekinthető, de hogy milyen részben, az már szubjektív döntés 
és szokás kérdése. 
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Az NKP fejlesztési igényei (md Ft, 1996-os árakon) 
 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 összesen 
Levegőtisztaság-védelem 23,6 28,0 42,3 47,2 64,3 71,2 276,6 
Vízvédelem 41,8 48,9 51,7 53,7 57,1 60,9 314,1 
Földvédelem 2,0 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 20,1 
Környezetegészségügy 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 1,8 
Természetmegőrzés 2,2 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 16,2 
Hulladék-ártalmatlanítás 13,1 12,1 18,8 23,9 28,1 33,2 129,2 
Zaj- és rezgésvédelem 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 3,4 
K+F, oktatás, szabályozás 1,7 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 11,6 
Közvetett fejlesztések* 3,3 3,6 4,0 4,3 5,4 6,4 27,0 
Összesen 
- közvetlen kiadás 
- közvetett kiadás 

88,3 
76,1 
12,2 

101,6
84,9 
16,7 

123,0
105,0
18,0 

141,3
112,0
29,3 

161,4
130,0
31,4 

184,4
139,0
45,4 

800,0 
646,1 
153,9 

 
* Környezetvédelmi hatású ágazati fejlesztések fele. 
Forrás: Nemzeti Környezetvédelmi Program. KTM, 1996, A-6, 7. old. 
 
 
Az NKP tervezett forrásainak megoszlása (md Ft, 1996-os árakon, 1997-2002) 
 

Államháztartás Gazdál-
kodók 

Lakos-
ság  

  
Összesen  

KKA közp. 
költségv. 

önkor-
mányzatok 

egyéb összes   

Közvetlen  
knyvd-i 
fejlesztési 
kiadások 
(md Ft) 

 
 

646,1 

 
 

79,2 

 
 

161,3 

 
 

141,0 

 
 

8,5 

 
 

390,0 

 
 

175,3 

 
 

80,8 

(%) 100 12 25 22 1 60 27 13 
Közvetett 
knyvd-i 
fejlesztési 
kiadások 
(md Ft) 

 
 

153,9 

 
 

15,5 

 
 

1,1 

 
 

4,0 

 
 

27,0 

 
 

47,6 

 
 

106,3 

 
 
0 

(%) 100 10 1 2 18 31 69 0 
Mindösz- 
Szesen 
(md Ft) 

 
800,0 

 
83,2 

 
176,8 

 
142,1 

 
35,5 

 

 
437,6 

 
281,6 

 
80,8 

(%) 100 10 22 18 5 55 35 10 
 
Forrás: Nemzeti Környezetvédelmi Program. KTM, 1996, A-8. old. 
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 (c) A környezetvédelmi szempontok integrálása a gazdaságpolitikába 

 
Az NKP tartalmazza az integrálás célkitűzését. A környezetvédelmi tárca azon törekvése, 
hogy mindegyik gazdasági miniszter aláírása szerepeljen a program elfogadásakor, szintén 
erre a törekvésre utal. (Ez egyébként a holland minta követését jelenti.) Azt kell mondanunk, 
hogy ezt leszámítva, tehát lényegében, az NKP nem integrálja a környezetvédelmi célokat a 
gazdaságba. Az integrálásnak az lett volna a módja, hogy a különböző ágazati 
minisztériumokat olyan saját fejlesztési koncepciók kidolgozására ösztönzi, melyeket átitat a 
környezetvédelem, a környezettudatos gazdálkodás. (Vagy ha ez a környezetvédelmi tárca 
erejét felülmúlná, akkor ő maga dolgoz ki vázlatosan ilyen koncepciókat.) Ez nem történt 
meg, de a közlekedés környezetvédelmi problémáinál van egy szerény utalás arra, hogy 
milyen is lenne a környezetbarát közlekedés. 
 
Ezzel szemben az NKP a finanszírozásra helyezi a hangsúlyt, igyekszik „bebiztosítani” 
magát, kényszerhelyzetbe hozni a pénzügyi tárcát, hogy tervezett intézkedéseihez az teremtse 
elő a szükséges anyagiakat. 
 
Ez a szemlélet nem csak, hogy nem tartalmazza a környezetvédelmi elképzelések 
belefoglalását a gazdasági és az ágazati politikába, de kifejezetten megnehezíti azt. Hiszen a 
radikális környezetpolitikai célok eléréséhez elsősorban nem több pénzre, hanem 
környezetbarát termelési és fogyasztási struktúrákra lenne szükség. (Mindez korlátozottan 
érvényes a nem kompetitív szférában megvalósítandó fejlesztésekre, de fokozottan igaz a 
versenyszférára.) A kínálati oldali (azaz a keresletet mindenáron kielégíteni törekvő) 
gazdaságpolitikák helyett a keresleti oldaliak alkalmazása egyébként nem csak a 
versenyszférában, de a közszolgálatiban is komoly eredményekhez vezet. 
 
A helyzet azonban még ennél is súlyosabb. Az egyes tárcáknak az általuk készített kormány-
előterjesztések tekintetében egyeztetési kötelezettségük van; a kormány elé csak olyan 
előterjesztés kerülhet, amelyben minden tárca megegyezik. De várható-e, hogy a 
legszennyezőbb iparágak elfogadják a megregulázásukra törekvő környezetvédelmi 
intézkedéseket? Nyilvánvalóan nem. Magas munkanélküliség, infláció és gazdasági stagnálás 
idején (vagy a növekedés megindulásának kezdetén) a lakosság is hátrébb sorolja a 
környezetvédelmi teendőket preferenciaskáláján. Az NKP tehát már eleve nem 
tartalmazhatott az érintett tárcáknak nem tetsző intézkedéseket, vagy olyan általános formát 
kell javaslatainak öltenie, mely nem tartalmaz garanciát céljainak megvalósításához. 
 
 

(d) A fejlesztési kiadások egymáshoz mért gazdaságossága 
 
A környezetvédelemre fordított kiadások bőségesen megtérülnek. A megtérülés mértéke 
azonban az adott környezeti elemtől és szennyezéstől függően igen eltérő lehet. Az amerikai 
levegőtisztasági törvény (CAA — Clean Air Act) alkalmazásának 20. évében pl. már minden 
egyes, a légszennyezés csökkentésére fordított dollár hússzorosan megtérült. Ezzel szemben a 
vízszennyezés mérséklésére fordított kiadások hozama "csak" 5-6-szoros volt (a Clean Water 
Act költség-haszon elemzése alapján). Ugyancsak az amerikai levegőtisztasági törvény 
alkalmazásakor derült ki, hogy az emberi egészségre leginkább ártalmas anyagok az ólom és a 
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lebegő részecskék, s hogy az erőforrások akkor térülnek meg a legjobban, ha elsősorban azok 
kibocsájtásának a mérséklésére fordítják 
 
Az NKP fejlesztési kiadásai közel 46 %-ban a vízvédelemre koncentrálnak; a levegőtisztaság-
védelem részaránya 28 %, a hulladékártalmatlanításé 19 és a földvédelemé kevesebb, mint 
3 %. Ezeket az arányokat az egyes környezeti elemek állapotából és a szennyezés 
veszélyességéből levont következtetések és rangsorolás alapján alakították ki. Jelenleg 
hiányzik az adatbázis és a megfelelő módszer is ahhoz, hogy környezetpolitikai és fejlesztési 
döntéseket a ráfordítás gazdaságossága alapján hozzanak. Ehhez feltérképezendő a rendkívül 
sokrétű hatások és áttételek rendszere is. (Ilyen jellegű számításokra a CAA terjedelmes 
költség-haszon vizsgálata63 sem volt képes.)  
 
 

(e) A nemzeti környezetvédelmi tervezés folytatása 
 
Az NKP folytatása a 2003-2008-ra készülő Herman Ottó Terv, kidolgozás alatt áll. Kiemelt 
tematikus akcióprogramjai a következők: 
 
- környezettudatosság 
- éghajlatváltozás, magaslégköri ózoncsökkentés, savasodás 
- emberi egészség és élelmiszerbiztonság 
- városi környezetminőség 
- biológiai és táji sokféleség 
- vizeink fenntartható használata 
- vidéki környezetminőség, terület- és földhasználat 
- hulladékgazdálkodás 
- környezetbiztonság. 
 
Érdemes megemlíteni, hogy az uniós csatlakozásunk kapcsán készülő Nemzeti Fejlesztési 
Terv környezetvédelmi fejezetei már abban a felfogásban készültek, hogy a környezetvédelmi 
célokat integrálni kell a gazdasági és ágazati politikákba. 
 
 

                                                 
63 The Benefits and Costs of the CAA, 1996. 
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6. A forint árfolyamváltozásainak környezeti hatásai 
 
Két konkrét eset kapcsán érzékeltetjük, hogy a magyar gazdaságban a forint árfolyam-
változása milyen hatást gyakorolt a természeti környezetre. 
 

(a) A forint leértékelése és az energiaárak 
 

A vezetékes energiahordozók termelői árainak (nagyfogyasztók) 
és a Ft/DEM árfolyamnak az alakulása 

 
 1990. XI. 1995. I. 1. 1995. XII. 31. 
árfolyam, Ft/DEM 40,74 71,47 100,00 
árfolyam-változás, % 100 175,4 245,5 
termelői energiaár változása, %  100 110 119 
relatív előny* 100 175,4/110=159,5 245,5/119=206 
 
Megjegyzés: * A Ft/DEM árfolyam alakulása osztva a nagyfogyasztói termelői célú energiaárszinttel. 
Forrás: Pavics Lázár számításai 
 
A rendszerváltás hajnalán a gazdasági folyamatokat erősen torzították az alacsony 
energiaárak. A gazdaságpolitika eltökélt szándéka volt e korrekció végrehajtása. A folyamatos 
energia-áremeléseket azonban közömbösítette a forint leértékelésére irányuló 
árfolyampolitika. 1995 végére pl. a forint a német márka árfolyamához képest — az 1990-es 
árfolyamhoz viszonyítva — 145,5%-kal leértékelődött (az 1990-es 100 ponthoz képest 245,5 
pont lett). Ugyanezen időszak alatt viszont a termelői energiaárak csak 19%-kal emelkedtek. 
Ahhoz, hogy az energiahordozók reálára ne változzon, legalább a forint-leértékelés 
mértékében, tehát 145,5%-kal emelkedniük kellett volna. Ezzel szemben az energiahordozók 
relatív árelőnye nőtt, 1995 elején 59,5%-kal, az év végén 106%-kal. 
 
A relatíve olcsóbbá váló energia pazarláshoz, a műszaki fejlesztések elmaradásához és 
fokozott környezetszennyezéshez vezet. 
 
 

(b) A forint felértékelődésének hatása a motorizációra64 
 
Az MNB az inflációellenes harc jegyében 2001 májusában beszüntette a forint úgynevezett 
csúszó leértékelését és a forint árfolyamát az euróhoz képest egy +- 15%-os sávban rögzítette. 
Megszűntek a vámok az EU-ból és a társult országokból származó ipari termékre (az 
élelmiszert kivéve). Ez az intézkedés, valamint a magyar gazdaság fellendülése, és különösen 
a gépipari export dinamikus növekedése elindította a forint felértékelődését. A Magyarország 
és az EU közötti inflációs ütem közötti különbségen felül a forint névleges felértékelése is 
megtörtént, és az tovább folytatódott. A 2001. áprilisi Ft/euró árfolyam 266,97 volt, amely 
2002. november 12-ig 238,62 értékre csökkent, azaz 28,32 forinttal kevesebbet kapott minden 
euróért egy devizát kitermelő magyar cég.  
 
2002-ben az egyre erősödő forint már érzékeny károkat okozott a magyar gazdaságnak: az 
export jövedelmezősége jelentősen csökkent, s az olcsóbbá vált import tömegesen tette tönkre 
a hazai kis- és középvállalatokat. Az inflációellenes harc összekapcsolódott a politikai 

                                                 
64 Pavics Lázár kézirata felhasználásával. 



 

72 

helyzetből fakadó destabilizáló tényezőkkel: az MSzP és az SzDSz a választási kampány 
során oly mértékű bérnövelésekre tett igéretet, s hatalomra jutva azokat meg is valósította, 
hogy 2002 végére a költségvetési hiány a GDP 9,5%-ára emelkedett. (Ebben közrejátszottak 
az előző kormány elkötelezettségei is: a minimálbérek felemelése és az olcsó lakáshitelek 
támogatása.) 
 
A Nemzeti Bank most már kettős harapófogóba került: egyrészt nem mondott le korábbi 
antiinflációs céljairól, másrészt az államháztartásból kiáramló pénzeket szűkítő 
pénzpolitikával igyekezett megfogni. Ráadásul a kormányzat szeme előtt már 2001-től az 
EMU-hoz csatlakozás vágya lebeg, s ennek érdekében — bizonyára elhamarkodottan, túl 
korán — már ekkortól törekszik az inflációs kritérium teljesítésére. (Érdekes, hogy miért csak 
erre, az ÁHT hiányának lefaragására miért nem.) 
 
A felértékelődés 2002. évi várható és részben a 2003-ra áthúzódó nemzetgazdasági hatása az 
alábbiakban foglalható össze: 
 
- A termékexport terén a forintfelértékelés csak 2002-ben várhatóan 570 milliárd forinttal 

csökkenti a vámbelföldi cégek bevételeit.  
- A devizabevétellel járó export szolgáltatások terén (2001. évi szintet, 8621 millió eurót és 

30 Ft/euró erősödési hatást véve alapul) további mintegy 260 milliárd forint 
bevételcsökkenés jelentkezik (elsősorban az idegenforgalomban). 

- Az áruimport oldalon jelentkező nyereség látszólag 814 milliárd forintot tesz ki, ennek 
azonban csak mintegy 40%-a jelentkezik ármérséklődés formájában (durván 326 milliárd 
forint, de a belföldi ármérséklődés egy részét a belföldi termelés külpiaci árvezérlése 
jelenti, például a hazai kőolajból termelt gázolaj és benzin árának mérséklődése), vagyis 
csak ennyi szolgálta a belföldi ármérséklődést. A fennmaradó 488 milliárd forint eltűnt, 
illetve az importot ösztönözte, vagyis az importőrök hasznát növelte. 

- Ebből származó további súlyos probléma, hogy a növekvő import egyre nagyobb része 
magyar termelést és ezzel magyar munkaerőt szorít ki. Például a környezetkímélőbb 
tömegközlekedés hazai gyártása lassan megszűnik. (Budapest és Pécs egyre több német 
autóbusszal bonyolítja le a forgalmat, amelyek importja után az államháztartás 
összbevétele jóval kevesebb, mint a hazai gyártás esetén.) Figyelmezető jel erre, hogy a 
2002. év legújabb adatai szerint szezonban is csökken a vállalkozási szektorban a 
foglalkoztatottság szintje. 

 
Összefoglalva: a hazai devizabevételek ellen ható összeg (570+260+488) egy éves időszakot 
véve alapul 1318 milliárd forintot tesz ki, vagyis a GDP 7,8%-át. 
 
A fentiekből eredő környezetterhelési többlettel járó hatások összetettek és mélységükben 
széttagoltak: 

Első lépcsős hatás: Az üzemanyag viszonylag olcsóbbá válik, ezzel relatíve drágul a 
tömegközlekedés, a vasúti szállítás, olcsóbbá válik a közúti személy- és áruszállítás. Ugyanezt 
a környezetileg káros hatást tovább erősíti, hogy az utóbbi években a személygépkocsi-
beszerzés, amely közvetlen vagy közvetett módon importból ered, összességében az 1996. 
évhez viszonyítva 568 milliárd forinttal olcsóbb lett (ezen összegből 2001-re 217 milliárd Ft 
jut), a tehergépjármű import pedig, amely most már teljesen behozatalból származik, 258 
milliárd forinttal kedvezőbben szerezhető be (mely összegből 2001-re 96 milliárd Ft esik).  
 
Második lépcsős hatás: A fenti, a környezetet terhelő ösztönzés hatása abban nyilvánul meg, 
hogy a közúti gépjármű-forgalom növekedése következtében romlik a környezet állapota és a 
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környezetet kímélő tevékenységek (vasút, tömegközlekedés) helyzete. A növekvő forgalom 
fokozza az utak zsúfoltságát. A városok, főleg Budapest környezeti helyzete egyre 
elviselhetetlenebbé válik, az emberek egy része kiköltözik, viszont ezzel a forgalom még 
nagyobb mértékben nő. Nemcsak a be- és kijárók száma emelkedik, hanem az általuk naponta 
megtett út hossza is megtöbbszöröződik. Jellemző a helyzet romlására, hogy az utóbbi 
években Budapesten és Pest megyében a regisztrált személygépkocsik száma rohamosan 
emelkedett. Ehhez ráadásként Budapest és környéke bevásárlóközpontjainak többletforgalma 
is társul. (1994-ben naponta 150 ezer autó lépett be Budapest határán, 2000-ben pedig már 
230 ezer.) 
 

A tömegközlekedés sem fizikailag, sem pénzügyileg nem képes a közvetve óriási összeggel 
ösztönzött közúti forgalommal lépést tartani, lemaradása nő és ezzel a környezet állapota 
tovább romlik. 

 
A megoldást — de legalább is a kritikus helyzet mérséklését — az szolgálná, hogy ha a 
környezetet nagyobb mértékben terhelő tevékenységek jelenlegi közvetlen és közvetett 
támogatását fokozatosan megszüntetnék, és az ebből nyert többlet eszközöket a környezetet 
kímélő tevékenységekre fordítanák olyan módon, hogy ezzel a katasztrofálisan alacsony 
szintű hazai foglalkoztatás is növekedjen.  
 
A Levegő Munkacsoport javaslatai között az alábbiak olvashatók:  
 
- Az úthasználati díj EU-konform kivetése a 12 tonna megengedett össztömegnél nagyobb 

tehergépkocsikra legalább 80 milliárd forint összegű többletbevételt eredményezne. 
- Le kell állítani az autópálya-építési programot. 
- A forintfelértékelésből származó belföldi ármérséklés elmaradását (a fent említett 488 milliárd 

forintos összegről van szó) szigorú vizsgálatnak kell alávetni.  
- A vámosok bérét az EU szintjére kell emelni. Ez törvényesen felszámítható vámkezelési díjként, 

amit a külföldiek fizetnek. Ebből már 2003-ban több tíz milliárd forint közvetlen államháztartási 
bevétel többlet várható.  

- A külföldi autóbuszok utaskilométer teljesítménye után behajtandó áfából kb. 5 milliárd forint 
többletbevétel nyerhető.  

- A gépjárművek e célra gyárilag rendszeresített tartályában behozott üzemanyag 
vámmentességéből 146 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 környezetben.  

- A magyar vagyon értékesítéséből származó teljes összeget (92,1 milliárd forintot) nem az 
autópálya-építésre, hanem a vasút korszerűsítésére kell fordítani, mert az állam eddig a vasút 
vagyonából és biztonságos üzemeltetéséből több mint 1000 milliárd forintot vont el.  

- A fővárosi tömegközlekedésnek 10 milliárd forint támogatást kell nyújtani szigorú feltételek mellett. 
 
Csak a fenti néhány javaslat valóra váltásával csupán 2003-ban mintegy 470 milliárd forint olyan 
államháztartási többletbevétel érhető el, amely ráadásul még 1,7 milliárd euróval javítaná a 
devizamérlegünket, vagyis a külföldiek viselnék a számla túlnyomó részét. Sőt, 2004-2005-től EU-
tagként a megfelelő leleményességű vámoláson további több száz millió eurót is nyerhetünk, 
amelynek nagyobb részét környezetvédelmi célú beruházásokra fordíthatnánk, oly módon, ezzel a 
hazai környezetvédelmi célú tevékenységünk többlet megrendelésekhez jutna. Tehát az EU jelenlegi 
feltételei mellett is jobban járhatunk.  
 
Pavics Lázár 
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V. A környezetpolitika új irányzatai 
 

1. Állami szerep és nemzeti sajátosságok a környezetvédelemben 
 

(a) Állami szerepvállalás65 
 
Az állam általános funkcióit egy olyan mátrixon mutathatjuk be, melynek függőleges 
tengelyén az állam aktivitásának mértékét, a vízszintesen teendőit szerepeltetjük. A 
környezetvédelem nem tartozik a minimális (éjjeliőr) állam feladatai közé; az a közepes 
funkciókat ellátó állam esetében jelenik meg, az externáliák kérdése kapcsán. 
 
A neoklasszikus paradigma értelmében a szabad piac létrehozza a társadalmi optimumot. 
Amikor azonban negatív externáliák keletkeznek, a piac már nem képes megteremteni a 
társadalmi optimumot, „kudarcot vall” (market failure), hiszen a negatív externáliák kiküszö-
bölése érdekében a szennyező tevékenységet vissza kell fogni, s ezért az államnak be kell 
avatkoznia.66 Lévén A.C. Pigou, a neoklasszikus közgazdák egyik fő alakja, aki ezt 
felismerte, a témát a neoklasszikus és az intervencionista közgazdaságtan határán állónak kell 
tekintenünk: mondhatjuk, hogy a negatív externáliák kiküszöbölésére törekvő állami 
beavatkozás még része a neoklasszikus elméletnek, de azt is, hogy az már a beavatkozó 
államra jellemző tevékenység. A Világbank kiadványa egyértelműen e második minősítés 
alapján áll. 
 
Emlékezetes, hogy Ronald Coase azt a tételt fogalmazta meg, miszerint a piac — amennyiben 
a tulajdonosi jogok tisztázottak, és a tranzakciós költségek nem túl magasak — képes alku 
útján létrehozni a társadalmi optimumot, nincs szükség állami beavatkozásra. Ennek ellenére 
a környezetgazdaságtan lényegében arról szól, hogy milyen beavatkozással (normák, adók, 
önkéntes megállapodások, szennyezési jogok piaca, tisztább termelés, stb.) érhető el, hogy az 
externális költségeket okozóik viseljék, vagy azok egyáltalán ne keletkezzenek. 
 
A negatív externáliák okozóikra történő áthárítását az externáliák internalizálása címén 
szoktuk emlegetni. Tekintve azonban, hogy a szabályozók leginkább a szennyező tevékeny-
ségnek a társadalmi optimum szintjére történő mérséklésére törekszenek, s ez a szennyezőnek 
— a kieső termelés miatt elmaradt profit mértékében — egyéni kárt okoz, az „internalizálást” 
ilyen értelemben is használhatjuk: a szennyező tevékenység visszaszorítása értelmében. 
 
Az utólagos környezetvédelem a felvázolt mátrixban a közepes funkciókat ellátó állam sajá-
tossága, míg a megelőző környezetvédelmet és a környezetbarát ágazati politikák kialakítását 
már az aktivista állam tevékenységi körébe sorolhatjuk. A tisztább technológiák elterjesztése, 
a tisztább termelés intézményi és szervezeti feltételeinek a megteremtése, az önkéntes 
környezetvédelmi megállapodások megkötésére irányuló állami törekvések már túllépnek 
azon a szerepen, amikor az állam a társadalmi optimum érdekében utólag adókkal, és a 
normákat be nem tartók büntetésével próbálja meg kezelni a már létrejött externáliákat.  

                                                 
65 Erről a témáról lásd bővebben: a Kerekes Sándor – Kiss Károly: Környezetpolitikánk az EU-elvárások 

hálójában c. könyv III., Kerekes Sándor által írt fejezetét. 
66 Tekintsünk itt el most attól, hogy az állami beavatkozás is hordozhat olyan hibákat (government failure), 

melyek eltávolítanak a társadalmi optimumtól. 
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Az állami szerep mértéke és tevékenységi területei  
 
 
 
 
 
minimális (éjjeliőr) 
állam 

tiszta közjavak szolgáltatása: 
- védelem 
- jog és közbiztonság 
- tulajdonosi jogok 
- makroökonómiai irányítás 
- közegészségügy 

szegénypolitika: 
- a szegénység elleni 

programok  
- segélyezés katasztrófák 

esetén 
 

közepes funkciókat 
ellátó állam  

externáliák kezelése: 
- közoktatás 
- környezetvédelem 

monopóliumok 
szabályozása: 
- közszolgáltatások 

szabályozása 
- trösztellenes politika 

információhiány leküzdése: 
- biztosítás (egészségügyi, élet- 

és nyugdíjbiztosítás) 
- pénzügyi szabályozás 
- fogyasztóvédelem 

társadalombiztosítás: 
- nyugdíj-újraelosztás 
- családsegélyezés 
- munkanélküliek 

segélyezése 
aktivista állam a magántevékenység 

koordinálása: 
- a piacok élénkítése 
- ágazati politikák 

megelőző 
környezetvédelem*: 
- tisztább termelés 
- ökodesign 
- KIR-ek 

környezetbarát ágazati politikák 
kialakítása* 

újraelosztás: 
-vagyoni újraelosztás 

 
Megjegyzés: * A Világbank ábráján ez nem szerepel. A megelőző környezetvédelem elősegítését és a környezetbarát ágazati politikák kialakítására irányuló törekvést 
                         az aktivista állam feladataként kell meghatároznunk. 
 
Forrás: World Development Report 1997, p. 27. 
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A környezetgazdaságtant tekinthetjük a neoliberális közgazdaságtan kísérletének a környezeti 
probléma kezelésére, hiszen eszköztára megegyezik ez utóbbiéval (adók, optimalizálás, más 
piackonform eszközök, mint pl. a szennyezési jogok piaca, stb.).67 
 
Az ökológiai közgazdaságtan ezzel szemben nem a piac kiterjesztésével törekszik megoldani 
a környezeti problémákat, hanem éppenséggel a piac korlátozásával: a piacot csak abban a 
tartományban kívánja működtetni, amely még az eltartóképesség határain belül van, s a 
gazdasági tevékenység mértékét erre a szintre törekszik korlátozni.  
 
Arra a kérdésre tehát, hogy milyen mértékű állami beavatkozást igényel a környezetvédelem, 
azt felelhetjük, hogy minél komolyabban vesszük a fenntarthatóságot, annál nagyobb mértékű 
kell legyen az állami beavatkozás. Ezt azonban nem úgy kell értelmeznünk, hogy a piacot az 
állami szabályozás váltja fel, hanem úgy, hogy (1) amíg a környezetgazdságtan keretei között 
vagyunk, az állam a környezeti problémák utólagos kezelésétől az aktív megelőzést célzó 
eszközök alkalmazásának irányában mozdul el, azaz kiegészíti a piaci eszközöket, (2) az 
ökológiai közgazdaságtan keretei között pedig az államnak a gazdasági tevékenységet az 
ökológiai eltartóképesség határai alá kell szorítania, s így értelemszerűen a piaci eszközök is 
csak azon belül alkalmazhatók. 
 
A tárgyalt téma kapcsán feltehetjük a kérdést: vajon melyik fő közgazdasági irányzat, a 
neoliberális, avagy a keynesiánus68 árt-e jobban a környezetnek (vagy éppenséggel 
hasznosabb-e egyik a másikánál környezeti szempontból). A múlt század ötvenes-hatvanas-
hetvenes évtizedeiben alakultak ki és prosperáltak azok a nyugat-európai jóléti társadalmak, 
amelyek a keresletélénkítő keynesi gazdaságpolitika alapján megteremtették a fogyasztás 
kultuszát és addig ismeretlen méreteit. Ítéletünk ezekkel szemben egyértelműen negatív kell 
legyen. De vajon változott-e ez a hatás, amikor a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján 
megjelent a monetarizmus, és vele együtt a kínálati oldali politika? Nyilvánvalóan nem, 
hiszen mindkettő alapvető célja a gazdasági növekedés és a fogyasztás maximalizálása. 
 
 

(b) Nemzeti sajátosságok a szabályozásban 
 
A környezetvédelem országonkénti szabályozásában felfedezhetők azok a sajátosságok, ame-
lyek általában jellemzik az adott ország társadalmi-szabályozási technikáit, hagyományait. 
Négy prototípust különböztethetünk meg: 
 
1. Az állami szabályozás túlsúlya: 
 
Ezt nevezhetjük francia modellnek is, mely fejlett és jól képzett közigazgatást feltételez, és az 
államérdeket mindenek fölé helyezi. Feltételezi azt is, hogy az állami szervek jól informáltak 
(sőt, azok a legjobban informáltak). A környezetvédelemben ennek a normák és az adók 
előszeretettel történő alkalmazása felel meg. 
 

                                                 
67 Bár kétségtelen, hogy a neoliberális közgazdaságtan határait nem könnyű megállapítani. Legszűkebb 

lehatárolását a közérdek tagadása jelentheti. (Lásd Arrow tételét, miszerint az egyéni jóléti görbék 
aggregálásából nem vezethető le a társadalom jóléti görbéje.) 

68 A keynesi gazdaságpolitika a második világháború utáni évtizedekben valójában egy ún. neoklasszikus 
szintézissé alakult át, amely még mindig keynesizmusként értelmezendő a neoklasszikus elmélettel szemben. 
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2. Érdekegyeztetés az érintettek bevonásával: 
 
A francia modellel szemben az angol hagyomány és gyakorlat azokat a megoldásokat kedveli, 
amikor a szabályok nem „fönt” készülnek, hanem az érintettek (pl. egy terület lakossága, 
iparvállalatai, környezetvédői, helyhatósága és szakmai szervezetei) közötti tárgyalások és 
kompromisszumok során jönnek létre. A környezetvédelemben tipikusan ilyen (és 
természetesen angol eredetű) eszköz a BAT (best available technique), mely oly nagy karriert 
futott be, hogy az EU is széleskörűen alkalmazza. De ugyancsak ennek a modellnek a terméke 
az önkéntes megállapodások, melyeknek szintén dinamikusan nő a szerepe a környezet-
védelemben. 
 
3. Állami szabályozás a szakmai szervezetek bevonásával: 
 
Ez a felfogás a társadalmi-gazdasági folyamatok szabályozásáról leginkább a német 
gondolkodás és gyakorlat sajátossága. Tekinthetjük a francia modell mutációjának is. Ekkor 
az állami szabályozás jelentős mértékben támaszkodik a szakmai szervezetek véleményére 
(ipari kamarákról és egyesületekről van szó). Ha belegondolunk, hogy a német fejlődésben 
milyen jelentős szerepet játszottak a középkori céhek, egyben azt is megértjük, hogyan 
hagyományozódott át ez a jellegzetesség a modern időkre.  
 
A környezetpolitikában ez a modell is központi szerepet szán a normáknak és adóknak. 
 
4. Állami szabályozás és verseny: 
 
Az amerikai modell a francia és a brit kombinációjának tekinthető. Bár az Egyesült 
Államokban a piaci verseny szabadságfoka a legtöbb tőkés országéhoz képest magas, tudnunk 
kell azt is, hogy az állami szabályozás Amerikában egyáltalán nem elhanyagolt terület. Sőt, 
talán az Egyesült Államok az az ország, ahol a törvényeket és szabályokat a leginkább 
betartják és betartatják. A szabályozás technikája tehát a következő: az érintettek 
megállapodnak az általános keretfeltételekben, az állam ezeket szigorúan rögzíti, majd az így 
kialakított „pályán” megindul a gyilkos verseny. 
 
Az amerikai modell jegyeit viseli magán a Coase-i alku, de még inkább a szennyezési jogok 
piaca: tárgyalásos úton létrejön egy környezetminőséget célzó megállapodás, a hatóság rögzíti 
a feltételeket, majd megindul a verseny, a szennyezési jogok kereskedelme. 
 
Magyarország — lévén hagyományosan a német kultúra hatása alatt álló ország — 
környezetpolitikájában szintén előszeretettel alkalmazza a normákat. Az ökoadók terén még 
csak a termékdíjakig jutottunk el, a környezetterhelési díjak bevezetésére irányuló kísérletek 
mindeddig kudarcot vallottak, és nem valószínű, hogy a továbbiakban sikeresek lesznek. Az 
uniós csatlakozásra történő felkészülés során az eszköztár kibővült a megegyezéses 
eszközökkel, s a sikeres implementáció is igényli, hogy a környezetpolitika kialakítása az 
érdekeltek aktív bevonásával történjen. 
 
 



 

79 

2. Eltolódás a reaktív környezetpolitikától a preventív felé69 
 
Az első kormányzati környezetpolitikák, miként a környezetvédelem hőskorában szinte 
minden intézkedés, reagálások voltak valamilyen problémára, vagyis a környezetpolitika 
ugyanúgy “reaktív” szemléletű volt, mint ahogy az alkalmazott megoldásai. Amíg azonban a 
“csővégi technológiák” valószínűleg még sokáig nélkülözhetetlenek lesznek a 
környezetvédelemben a környezeti károk felszámolásában, vagy olyan esetekben, mint a 
szennyvíztisztítás vagy hulladékártalmatlanítás, a “reaktív környezetpolitika” minden esetben 
a politikai rendszer fejletlenségének következménye. Hazánkban az intézményrendszer 
kialakulatlansága mellett ennek egyik legfőbb megjelenése a meglévő intézményekkel 
szembeni bizalmatlanság. A makro-szintű környezetpolitika két “alaprendszerének” főbb 
jellemzőit foglaltuk össze a következő táblázatban.  
 
A két szélső eset a gyakorlatban tiszta formában szinte sehol sem valósult meg, mindenütt a 
kettő valamiféle keverékéről beszélhetünk és az egyes elemek előfordulási gyakorisága és 
súlya határozza meg a létező rendszer fenotípusát.  
 
A két fejlődési fokozat közti átmenet meglehetősen ellentmondásos. Miként a mikroszfé-
rában, a makroszférában is, a már kialakult struktúrák akadályozzák a fejlődést. A 
mikroszférában az adott feltételek között eredményesen működő technológiák (eredményesen 
működnek, mert profitábilisak) változtatásának kockázatát nehezen akarják vállalni a 
mendzserek, ami szervezetelméleti szempontból teljesen természetes. Makro-szinten viszont a 
fejlett országok környezetpolitikája meglehetősen eredménytelen. Bár a környezeti haté-
konyság javuló tendenciát mutat, de az abszolút számok szintjén nincs javulás. Makro-szinten 
tehát a változtatásnak éppen a rendszer eredménytelensége lehetne a mozgatója, de a 
szervezet ez esetben is ellenáll a változtatásnak. A “reaktív környezetpolitika” kudarca pedig 
mind jogi, mind gazdaságfilozófiai értelemben természetes. Még a konzisztens elmélet sem 
feltétlenül működőképes és operacionalizálható a gyakorlatban. Az EU környezet-
politikájának számos eleme még elméleti szempontból sem állja meg a helyét. Így például 
néhány alapelve, mint a “szennyező fizet elv” csak etikailag fogadható el, de közgazdasági 
értelemben nem mindig racionális. Köztudott, hogy esetenként az “áldozatnak” kerülne 
kevesebbe a védekezés a szennyezés káros hatásaival szemben és ilyenkor a paretói optimum 
sérelmét okozza a szennyező fizet elv.  
 
A pigoui elmélet alapján bizonyítható, hogy a környezetvédelmi adókat csak szigorú 
feltételek és feladatok kijelölése mellett szabad támogatások formájában visszaadni a 
“szennyezőknek”, mert ellenkező esetben az a piaci működés zavarait okozza. A gyakorlatban 
viszont gyakran az a jellemző, hogy a környezetvédelmi adóbevételek egy részét, a társadalmi 
támogatottság érdekében, különböző fejlesztési célokra általában a szennyezők kapják vissza. 
Ez aztán rendszerint a környezetpolitika szándékolt céljaival ellentétes hatásokat eredményez.  

 

                                                 
69 E pont szerzője Kerekes Sándor. 
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Jellemző “Reaktív 
környezetpolitika” 

“Preventív környezetpolitika” 

Kormányzati irányítás ágazati jellegű környezet-
védelmi minisztérium 

a környezetvédelmi minisz-
térium integráló, koordináló 
szerepkörű 

Problémakezelés a közegek és a szennyezés 
típusa szerint differenciált 

integrált, holisztikus 

A szabályozás eszközei utasít és ellenőriz:  
bírságok, termékdíjak, 
környezethasználati díjak, 
támogatások  

környezetbarát adórendszer, 
önkéntes megállapodások, 
EMAS, korai veszélyjelző és 
elhárító rendszerek, 
tudatformálási programok stb. 

Környezetgazdaságtani 
gyökerek 

Pigou elmélete a negatív 
externáliák internalizálásáról 

Coase, illetve az intézményi 
közgazdaságtan elmélete 

Környezeti bürokrácia 
tipikus tevékenysége 

ellenőrzés, büntetés, 
engedélyezés, kárelhárítás 

tervkészítés, együttműködő 
problémamegoldás, 
szaktanácsadás 

A környezet-védelem 
érdekében alkalmazott 
műszaki megoldások 

csővégi technológiák tisztább termelési és fogyasztási 
eljárások 

Finanszírozás módja költségvetés, elkülönített 
alapok 

üzleti szféra, önkormányzatok, 
alapítványok 

Eredményesség mérése környezetvédelmi kiadások a 
GDP %-ában, 
szennyezéscsökkentés %-ban 

jóléti mutatók (ISEW, HDI), 
biodiverzitási index, környezeti 
attitűd, életmód változása 

Az eredmények 
időhorizontja 

átmeneti látszateredmények 
rövid távon jelentkeznek 

tartós eredmények, 
viszonylagos késéssel 
jelentkeznek 

Érintettek részvétele szűk körű, a “zöldek” 
ellenfelek 

széles körű, a civil szervezetek 
partnerek 

Környezetvédelmi szektor fejlett környezetvédelmi ipar 
és tanácsadói hálózat 

oktatási programok, 
információs rendszerek, tisztább 
termelési tanácsadók 

Megjegyzés: a táblázatban csak azokat az eszközöket és elméleteket tüntettük fel, melyeket 
alkalmaznak a gyakorlatban 

Nem volna nehéz számszerűen is bizonyítani, hogy az üzemanyag termékdíjból Magyar-
országon finanszírozott fejlesztések (katalizátorprogram, Trabantok cseréje stb.) kifejezetten 
az automobilizmus előrehaladását és a tömegközlekedés elhalását gyorsította, és összes-
ségében nem csökkentette, hanem növelte az 1 főre jutó üzemanyag-felhasználást. Ha ehhez 
még hozzávesszük az autóhulladékok ártalmatlanítása körüli gondokat, akkor a program 
környezeti mérlege még negatívabb. Sokan azt gondolnák, hogy nyilván megint rosszul 
csináltunk valamit, pedig itt nem erről van szó: a “reaktív környezetpolitika” mint rendszer 
hozza létre ezeket az ellenmondásokat. 
 
A környezetvédelem önálló ágazatként a fejlett országokban mindenütt megjelent mint a 
kormányzatok reakciója a környezeti problémára. Ez intézményi értelemben ellentmondás, 
amennyiben ezzel a környezetpolitikát, amiről tudjuk, hogy a gazdaság- és más ágazati 
politikákba integráltan kellene kezelnünk, azoktól elválasztjuk és ezáltal a környezetügyet a 
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gazdaság egy ágazatává degradáljuk. A környezetügy ágazattá válása a funkcionális munka-
megosztás természetes “fejlődési rendellenessége”. A környezetügynek elvileg a gazdasági 
növekedés fékezésére irányuló erőfeszítéseket kellene kezdeményeznie, illetve a megfelelő 
nyomásgyakorló csoportokra támaszkodva a gazdasági fejlődés olyan formáit kidolgoznia és 
támogatnia, melyek a kívánt eredményt úgy érik el, hogy csökkentik a fajlagos energia- és 
anyagfelhasználást és a gazdasági tevékenységet a természeti környezet megújulási 
képességének korlátain belül tartják.  
 
Ágazati funkciója miatt a tárca sikerességét a javak (költségvetési bevételek) újraelosztásában 
való érdekérvényesítési képességein keresztül mérik. Ez utóbbi feladatkörében viszont 
kifejezetten növekedésbarát magatartásban érdekelt. Mindez azt jelentené, hogy igazuk volna 
azoknak, akik feleslegesnek tekintik az államigazgatásban az önálló környezetvédelmi tárca 
megjelenését? A jelenlegi kormányzati filozófiában a környezetvédelmi minisztérium 
megszüntetése nem volna célszerű, miután önálló megjelenése növeli a környezetügy esélyét 
az érdekérvényesítési harcban, más politikákkal (egészségügy, szociális stb.) együtt 
versengve. 
 
A fenti ellentmondásból fakadóan a környezetvédelmi szaktárca, illetve a környezetügy 
érdekei nem feltétlenül esnek egybe. A reaktív környezetpolitika kifejezetten segíti az ágazati 
jellegű érdekek megjelenítését és érvényesítését. A környezetvédelmi bürokrácia, a létrejövő 
és megerősödő környezetvédelmi ipar javítja a szaktárca lobbizási pozícióit, a környezet-
védelemre (a csővégi környezetvédelemre) fordítható erőforrások ezáltal bőségesebben állnak 
rendelkezésre, ami végső soron kétségkívül pozitív hatást gyakorol a környezet állapotára is.  
 
Ezzel szemben a preventív környezetpolitika lobbizó ereje sokkal kisebb. A környezet-
védelem terén elért eredmények ez esetben nemcsak a környezetvédelmi ágazat eredményei. 
Nem alakul ki erős, önálló környezetvédelmi ipar és a költségvetés szerepe is sokkal kisebb a 
környezetügy finanszírozásában, ami a szaktárca “tekintélyét” – amit a közvélekedés azonosít 
a tárca költségvetésével – csökkenti. Ezek alapján nehezen várható el az ágazati érdekeinek 
érvényesítésében kezdeti sikereket elért hazai környezetvédelmi szaktárcától, hogy a 
kormányzati szerepét növelő “reaktív környezetpolitika” helyett “hatalmát” csökkentő, de 
társadalmi-politikai befolyását és tevékenysége hatékonyságát növelő “megelőző környezet-
politikát” favorizáljon. 
 
Pedig az uniós belépés kapcsán feltétlenül “megelőző környezetpolitikára” volna szükség. A 
reaktív környezetpolitika ugyanis nehezen finanszírozható a magyar gazdaság teljesítményét 
és az EU elvárásait figyelembe véve. Természetesen gazdasági és társadalmi céljainkkal is 
ellentétes volna a “reaktív környezetpolitika” további burjánzása. 
 

3. Az intézményi tényezők jelentősége70 
 
Az Európai Közösség környezetszabályozási gyakorlatában az utóbbi időben jelentősen 
felértékelődtek az olyan megoldások, amelyek az önszabályozást illetve az önkéntes 
megállapodásokat helyezik előtérbe. Ennek egyik bizonyítéka a teljes körű környezeti 
menedzsmentre vonatkozó ISO 14 001 szabvány (illetve EU konform megfelelőjeként az 
EMAS -Environmental Management and Audit Scheme) szerinti tanúsítások gyors terjedése. A 
környezettudatos társadalom igényeire építő, önkéntességen alapuló környezetvédelem az EU 

                                                 
70 E pont szerzője Kerekes Sándor. 
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fejlettebb régióiban is csak most érte el kisgyermekkorát, hazánkban pedig most van 
születőben. Az önkéntes környezeti teljesítményjavításnál a vállalat saját érdekeit szem előtt 
tartva korlátozza szennyezését. Az önkéntes megállapodásokon alapuló környezeti szabályo-
zásban az intézményrendszer szélesebb értelmű fejlettségének meghatározó a szerepe. 
Egyrészt mert az intézményrendszer (a vállalat „jó híre”, a megrendelők és fogyasztók 
elvárásai, a társadalmi nyomás, a kormányzati szabályozás stb.) ébreszti rá a vállalatot, hogy 
belássa: megéri környezetkímélő módon gazdálkodni. A környezetterhelés csökkenéséért 
vagy elmaradásáért a vásárlók gazdasági eredményekben is megjelenő módon, kitüntető 
figyelmükkel, vásárlásaikkal jutalmazzák a vállalatot. Másrészt az intézményrendszer iránti 
bizalom szükségeltetik ahhoz, hogy az adminisztrációnak felhatalmazása legyen az önkéntes 
megállapodások megkötésére annak érdekében, hogy társadalmi szinten a minimális 
ráfordítással érjünk el jelentős környezetminőség javulást.  
 
Nagyrészt az intézményrendszer fejletlensége miatt, a magyarországi gyakorlatban most nem 
itt, hanem éppen ott tartunk, hogy a termékdíjak bevezetésével (csomagolóeszközökre, 
autógumikra, akkumulátorokra, hűtőközegekre, üzemanyagokra) elindultunk a közgazdasági 
eszközök alkalmazásának az irányába. A nemzetközi tapasztalatok szerint a környezetvédelmi 
adók, így a termékdíjak alkalmazásakor is, a környezetvédelmi hatóságok fő törekvése nem a 
környezetminőség közvetlen befolyásolása, hanem környezetvédelmi célú költségvetési 
források képzése. Erőforrás hiányos helyzetében és az EU-követelmények nyomása alatt 
érthető, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium újabb forrásteremtő eszközként a környezet-
terhelési díjak törvényi bevezetésére készül.  
 
A közvetlen forrásteremtés iránti igény súlyponti eltolódásokat eredményezett a környezet-
politikában, a közvetett (gazdasági) eszközök gyors terjedése mögött másodlagossá vált az 
intézményrendszer fejlesztése. Az intézményrendszer hiányosságai féket jelentenek a 
megszerzett pénzügyi források hatékony felhasználásában is. A kutatások sokoldalúan 
bizonyították, hogy a fenntartható fejlődés csak az ágazati politikákba integrált környezet-
politikával lehetséges. A környezet- és természetvédelem finanszírozási forrásait a költség-
vetésnek kell biztosítani az egységes adórendszer segítségével, melynek részét képezik a 
környezetvédelmi adók is. A környezetvédelmi szabályozásnak mindenekelőtt a környezet-
minőség javítását kell szolgálni, de egyúttal „gazdaságbarátnak” is kell lennie. Egy, az 
önszabályozást fokozottabban támogató intézményrendszer kiépítése kedvező irányú 
kimozdulást jelentene. Az önszabályozás, az önkéntes megállapodások kiterjesztésével a 
költségvetésben az újra elosztható források és látszólag a környezetvédelmi költségvetés is 
csökkennek ugyan, viszont javul mind a környezeti, mind a gazdasági hatékonyság.  
 
Az intézményrendszer létezésnek és működésének hiányosságai növelik a vállalatok 
környezeti kockázatait. Melyek a hatékony működést zavaró fontosabb fogyatékosságok? 
 
a.) Nem egyértelműek a környezeti felelősségi viszonyok, a környezeti felelősségbiztosítási 
rendszernek még nincsenek meg a törvényi feltételei sem. 
 
b.) Fejletlen és csak részben kiépült a környezetvédelmi infrastruktúra: 
 
• a környezetvédelmi szolgáltatások fejletlenek, a környezeti hatástanulmányok, illetve a 

környezeti auditálás elvégzésére alkalmas szakértők minősítése megoldatlan, 

• a veszélyes hulladékok lerakására, illetve elégetésére szolgáló kapacitások szűkösek, egy 
részének a műszaki színvonala nem kielégítő, az engedélyezési gyakorlat akadályozza a 
versenypiac kialakulását ezen a területen, 



 

83 

• a csatornahálózat és a szennyvíztisztító kapacitások szűkösek, a támogatási rendszer nem 
szolgálja az EU követelmények teljesítését ugyanakkor jelentős hatékonyság-romlást 
eredményez, 

• a szennyező fizet elv következetes alkalmazása a monitoring rendszer hiányosságai miatt 
nem megoldható, 

• a vészelhárító rendszer kiépítettsége eseti, technikai felszereltsége bizonytalan. 

 

c.) Társadalmi, politikai, intézményrendszeri fékek: 
 
• a környezetvédelem a kialakuló demokráciában gyakran túlpolitizált, egy-egy környezeti 

konfliktust különféle politikai erők esetleg saját érdekeiknek megfelelően használnak fel, 

• az együttműködő konfliktus-megoldásnak nincsenek hagyományai a magyar 
társadalomban, ezért nehéz ésszerű kompromisszumokat tető alá hozni. 
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VI. Finanszírozás és eszköztár 
 

1. A környezetvédelem finanszírozása az EU-ban 
 
A környezetvédelem finanszírozására vonatkozó statisztikákra a nagyfokú pontatlanság és 
szubjektivitás jellemző, hiszen nem lehet pontosan behatárolni magát a környezetvédelem 
fogalmát sem. Ebből kifolyólag a környezetvédelmi bevétel és kiadás meghatározása sem 
lehet egyértelmű. Amint a közölt táblázatok fejlécéből megállapíthatjuk, az Eurostat 
gyakorlata szerint ide tartozik: 
 
- a levegő-tisztaságvédelem 
- a szennyvízkezelés és tisztítás 
- a hulladékkezelés 
- a talaj és talajvíz védelme 
- a zaj- és rezgésvédelem 
- a természet- és tájvédelem 
- a sugárzás elleni védelem 
- a környezetvédelemmel kapcsolatos K+F 
- és egyéb tételek (melyek akár a 25%-ot is kitehetik). 
 
A környezetvédelmi kiadásoknak a GDP-hez mért aránya a fejlett ipari országokban általában 
1-2% közötti érték, s azt sokan hajlamosak a környezetvédelem fejlettségét jellemző 
mutatónak tekinteni. Az adatok bizonytalansága ezt bizonyos mértékig megkérdőjelezi. De 
fontosabb ennél egy szemléleti ellenvetés: e mutatók azért is fenntartással kezelendők, mert a 
környezetvédelem fejlettségének a környezetvédelmi kiadásokkal történő mérése arra a 
logikára épül, miszerint természetesnek fogadjuk el, hogy a gazdasági tevékenység során 
először károsítjuk a környezetet, majd a károkat az arra szánt összegekkel helyreállítjuk (azaz: 
a környezetbarát alternatívákon alapuló megelőzés eleme háttérbe szorul). A legnagyobb 
környezetvédelmi kiadásokra a legnagyobb környezeti károkat elszenvedő országokban van 
szükség (legalább is az utólagos környezetvédelem szakaszában). Minél nagyobb mértékben 
tartalmaz a mutató megelőző környezetvédelmi kiadásokat, annál inkább tekinthető pozitív, a 
környezetvédelem fejlettségét mérő adatnak. 
 
Mindamellett a környezetvédelmi kiadások kiszámításának immár rögzített módszertana van 
az OECD és EU-statisztikákban, s így az egyes országokra vonatkozó adatok – bár fenn-
tartással – összehasonlíthatók. 
 
A kiadásokat csoportosítják beruházási és működési-fenntartási kiadásokként, tevékenységi-
védelmi területekként, és aszerint, hogy kiket terhelnek majd azok: a központi vagy a helyi 
kormányzatot, a vállalati szférát, vagy a lakosságot. 
 
1995-ben az Eurostat szerint az EU teljes környezetvédelmi kiadásai (beruházás plusz folyó 
kiadások) a GDP kereken 1 %-át tették ki, egy főre számítva ez 186 ECU volt (Németországé 
229, Hollandiáé 322, Ausztriáé 373, Franciaországé 133, Finnországé 149, Portugáliáé 63 
ECU/fő). 1992-95 között az összes környezetvédelmi kiadás 23%-kal, a GDP-hez viszonyított 
részarány 13%-kal, míg az egy főre számított 36%-kal nőtt. A környezetvédelemre fordított 
kiadások 1992-95 közötti növekedése elsősorban a tagországok államháztartási kiadásai 
emelkedésének tulajdonítható. Az ebből a forrásból származó kiadások 34%-kal nőttek, 
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miközben az ipariak 6%-kal csökkentek. A GDP volumene ez alatt az idő alatt 9%-kal lett 
nagyobb. A teljes környezetvédelmi kiadásoknak a GDP-hez mért aránya Ausztriában (1,8%) 
és Hollandiában (1,6%) a legmagasabb.71 
 
Az OECD által közölt adatok ezektől alkalmanként eltérnek: Hollandia és Ausztria hasonlóan 
magas mutatókkal rendelkezik, de Franciaországra az Eurostat-adat kétszeresét (1,4%), 
Németországra is jóval magasabbat (1,4%-ot 0,9% helyett) ad meg. Az OECD listáján még 
figyelemre méltó az USA (1,6%), Korea (1,6-1,7%) és Svájc (1,6%) környezetvédelmi 
kiadásainak magas aránya. (Csehország 2,4%-os és Oroszország 2,2%-os részarányát 
kétkedéssel kell fogadnunk.)72 
 
Feltehető, hogy a környezetvédelmi költségek „rezsiköltségek” módjára viselkednek, azaz 
minél nagyobb egy ország, fajlagosan annál kisebbek. De sok múlik a természeti adott-
ságokon, az előző iparosítási folyamat jellegén, a népsűrűségen és természetesen a statisztikai 
adatszolgáltatáson is. Mindenesetre, Magyarországnak a kis és fejlett országok példáját kell 
követnie. A Nemzeti Környezetvédelmi Programban a 90’-es évek második felére megcélzott 
1,4-1,7%-os részarány ezzel összhangban van. 
 
Az EU-ban a környezetvédelmi kiadások átlagosan 80%-át viseli az egyes országok állam-
háztartása és 20%-át az ipar. Ez az átlag Németország és Franciaország magas, 90%-os 
(illetve azt megközelítő) értékei miatt alakul így, de Portugáliáé is 88%. Ausztria (61%), 
Hollandia (69%) és Finnország (44%) esetében az államháztartási arányok jóval ala-
csonyabbak.73 
 
A hazai NKP-ban a fejlesztési kiadások 55%-át az államháztartásnak, 35%-át a vállalkozói 
szférának és 10%-át a lakosságnak kell fizetnie. Tekintve, hogy a lakosság által fizetett 
költségek az államháztartás részévé válnak, az így kialakuló 65-35%-os arány nagyjából a 
nyugateurópai legfejlettebb kis országok gyakorlatát követi. Az Eurostat adatok eléggé 
szórványosak, így csak feltételesen fogalmazható meg az a megállapítás, hogy ebben a 
tekintetben talán nem a kis és gazdag országok példáját kellene követni. A környezetvédelmi 
kiadások rövid távon rontják az üzleti szféra versenyképességét, ezért indokolt lenne, hogy az 
államháztartás nagyobb arányban részesedjék a környezetvédelmi költségek finanszíro-
zásából. (Ráadásul azt is figyelembe kell vennünk, hogy: mint korábban utaltunk rá, az 
államháztartás aránya a környezetvédelem finanszírozásában 1992-95 között növekedett az 
EU-ban.) 
 

                                                 
71 Eurostat, 1988-96. 
72 OECD Environmental Data 1999. Ehhez hasonlóan magas adatokat közöl az Eurostat 1997-es kiadványa is 

(Umweltstatistik 1996). Az összeállításnál azt a szempontot követtük, hogy az EU szervei által készített 
adatokat használjuk fel. 

73 Eurostat, 1988-96, 12. old. 
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Az államháztartás részaránya a környezetvédelmi beruházások finanszírozásban az 
üzleti szféráéhoz képest általában lényegesen nagyobb (1994 és 1995, %):  
 
 államháztartás vállalati szféra 
Németország 78,6 21,4 
Franciaország 85,9 14,1 
Hollandia 58,7 41,3 
Ausztria 60,9 39,1 
Portugália 70,- 30,- 
Finnország 72,9 27,1 
Svédország 48,7 51,3 
Forrás: Eurostat 1988-96, 13. old. 

Az államháztartás környezetvédelmi beruházásai erőteljesen a szennyvíztisztításra és a 
hulladékgazdálkodásra koncentrálódnak (%): 
 

 levegő szenny-
víz 

hulla-
dék  

talaj és 
talajvíz

zaj és 
rezgés 

termé-
szet- és 
tájvé-
delem 

sugár-
zás  

K+F egyéb 

Dánia 0,0 2,4 3,5 4,3 0,0 56,4 0,0 15,2 18,2 
Németo 3,2 80,5 14,4 ... ... 1,2 ... 0,0 0,7 
Francia ... 68,2 7,2 ... 8,6 3,8 ... 1,3 10,9 
Holland 0,1 55,1 43,8 0,1 ... ... ... ... 1,0 
Ausztria 0,2 95,7 1,9 0,1 0,4 0,3 0,0 0,5 0,8 
Portug. 0,6 74,8 12,0 0,3 0,0 4,8 0,0 0,2 7,1 
Finno. ... 55,9 9,2 ... ... ... ... ... 3,2 
Svédo. ... 82,4 10,2 ... ... ... ... ... 7,4 
Forrás: Eurostat 1988-96, 15. old. 

 
Ezzel szemben az ipari környezetvédelmi beruházásokban a levegőtisztaság-védelem 
vezet, s ezt a szennyvíztisztítás és hulladékgazdálkodás követi (%): 
 
 levegő szenny-

víz 
hulla-
dék  

talaj és 
talajvíz 

zaj és 
rezgés 

termé-
szet- és 
tájvé-
delem 

sugár-
zás  

K+F egyé
b 

Németo. 42,4 35,3 15,4 ... 6,9 ... ... ...  
Spanyolo. 37,7 27,3 14,3 0,8 13,0 5,2 ... ... 1,7
Franciao. 33,5 48,6 14,4 ...3,5 ... ... ... ... .. 
Hollandia 36,3 25,8 7,6 15,9 6,3 8,1 ... ... ... 
Ausztria 51,1 24,1 18,7 0,2 5,9 ... ... ... ... 
Portugália 58,8 22,0 10,2 0,7 1,4 ... ... ... 6,9
Finnország 50,5 41,4 5,3 1,0 ... ... ... ... 1,8
UK 48,7 27,8 12,3 ... 2,5 ... ... ... 8,8
Forrás: Eurostat 1988-96, 16. old. 
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Az egyes környezetvédelmi területekre fordított államháztartási folyó kiadások részará-
nyában egyértelműen a szennyvíztisztítás és a hulladékgazdálkodás vezet (%): 
 

 levegő szenny-
víz 

hulla-
dék  

talaj és 
talajvíz

zaj és 
rezgés 

termé-
szet- és 
tájvé-
delem 

sugár-
zás  

K+F egyéb 

Dánia 0,0 4,2 0,1 5,5 0,0 54,1 0,0 13,5 22,7 
Német 7,7 34,9 44,9 ... ... 2,3 ... 2,6 7,5 
Spanyol 1,3 17,6 44,4 7,5 0,1 20,6 0,3 1,9 6,2 
Francia ... 23,8 55,3 ... ... 2,8 ... 7,6 10,4 
Holland 1,5 35,3 27,6 9,3 3,5 ... ... ... 22,9 
Ausztria 0,9 66,8 9,7 0,7 0,9 6,4 0,0 2,2 12,5 
Portug. 0,2 29,7 37,5 0,2 0,0 7,3 0,0 0,2 25,0 
Finno. ... 57,0 15,1 ... ... ... ... ... 6,8 
Svédo. ... 51,4 39,2 ... ... ... ... ... 9,5 
Forrás: Eurostat 1988-96, 14. old. 

Az ipar folyó környezetvédelmi kiadásainak rangsorában a szennyvízkezelés áll első helyen, 
melyet a hulladékgazdálkodás, majd a levegőtisztaság-védelem követ. Figyelemre méltóak a 
talajvédelemmel kapcsolatos folyó kiadások is. 
 
Ha azt nézzük, hogy mely iparág költ a legtöbbet környezetvédelemre az EU-ban, akkor a 
papíripar, vegyipar, élelmiszeripar, villamosenergiaipar, gépipar, fémkohászat sorrend 
állapítható meg, országonként nagy szórással. 
 
Az Eurostat a környezetvédelmi beruházásokat „csővégi” és „integrált” (azaz megelőző 
jellegű) bontásban is közli. Ezek szerint Németország, Ausztria és Portugália 1995. évi 
környezetvédelmi beruházásainak 80%-a csővégi jellegű volt (az Egyesült Királyságra 77% 
ez a mutató). Ezzel szemben Hollandiában, Spanyolországban, és Finnországban 50 és 60% 
közötti. 
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Az OECD 1999-es kiadványa lehetőséget ad arra, hogy összevessük: az egyes országokban a 
környezetvédelmi adók hány százalékát teszik ki a nemzeti terméknek, illetve az összes 
adóbevételnek (1995-ben): 
 

 GDP %-a összes adó %-a 
USA 1,0 3,7 
Japán 1,7 6,0 
Belgium 2,2 4,8 
Csehország 3,3 7,9 
Dánia 4,5 8,7 
Finnország 3,0 6,5 
Németország 2,5 6,3 
Magyarország 2,8 7,1 
Írország 3,1 9,2 
Hollandia 3,6 8,1 
Norvégia 3,6 8,6 
Lengyelország 1,6 3,8 
Portugália 3,8 11,2 
Spanyolország 2,1 6,0 
Svédország 2,8 5,6 
Svájc 2,0 6,0 
UK 2,9 8,3 
OECD-átlag 1,8 5,5 

Forrás: OECD Environmental Data 1999, 299-300. old. 

Az összes adó 70,8%-át energiatermékekre és 27,9%-át a közlekedésre vetik ki. A maradék 
1,3%-on a levegőhasználat (0,2%), a vízhasználat (0,4%) és a hulladékgazdálkodás (0,5%) 
osztozik. Ha figyelembe vesszük, hogy az energiatermékekre kivetett adókból 64,2 
százalékpont a közlekedésben használt üzemanyagokat terheli, akkor megállapítható, hogy a 
környezetvédelmi adók 92,1%-a közvetlenül és közvetve a közlekedésen realizálódik az 
OECD-ben. 
 
Magyarországon a környezetvédelmi adók kivetése még inkább az energiatermékekre 
koncentrálódik: 87,6% (1995-ben); a közlekedést csak 12,1% érinti. 
 
Végül tekintsük át a környezetvédelem finanszírozásának közösségi forrásait (lásd a 
táblázatot). 1998-ban az EU költségvetése 91.013 millió ECU-t tett ki, s ebből 5.807,5 milliót 
fordítottak környezetvédelmi célokra, azaz 6,4%-ot. Ebből 1.900 milliót a Strukturális 
Alapokból, 1.727 milliót a Közös Agrárpolitikát kísérő intézkedésekből, és 1.435 milliót a 
Kohéziós Alapból. Ehhez képest kisebb összegeket a Kutatás és Technológiafejlesztés 
alapjából (585 milliót), valamint a közvetlenül a környezetvédelemre szánt forrásokból (140,5 
milliót, főleg a LIFE-ból). Az eszközök megoszlása jól érzékelteti a környezetvédelem 
integráltságát az EU-ban. 
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EK költségvetés 1998-ban és a környezetvédelemre fordított összegek 
 

Kötelezettségvállalás (millió 
ECU) 

Környezetvédelmi 
célra fordított 

összeg  
(millió ECU) 

Közös Agrárpolitika 40 437  
piaci intézkedések 38 154  
kísérő intézkedések 2 283 1 727 
   
Strukturális politika 33 461  
strukturális alapok 30 482 1 900a 
Kohéziós Alap 2 871 1 435b 
   

Belső politikák 5 756  
ebből: KTF 3 487 585c 
környezetvédelem (LIFE stb.) 140,5 140,5 
energetika 38 20d 
   

Külső akciók 5 731 -e 
   
Adminisztráció 4 353  
   
Tartalékok 1 275  
   

ÖSSZESEN 91 013 5 807,5 
   
Kifizetés   
ÖSSZESEN 83 529  

Forrás: Official Journal L44, 16.02.1998 (Kapitány, 5.old.) 

Megjegyzések: 
a Időarányosan számolva  
b50%-os aránnyal számolva.  
cKörnyezet és éghajlat, Tengeri tudományok és Nem-nukleáris energetikai programok. 
dSave és Altener programok. 
ePhare, Tacis és egyéb nemzetközi segélyprogramok környezetvédelmi kiadásait nem vizsgálja a 
dolgozat. 
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2. Hazai környezetfinanszírozás (1990-2002)74 
 

(a) A környezetvédelemre fordított összegek 
 
A környezetvédelmi fejlesztések volumene 1991 és 2002 között összehasonlító árszinten 
közel háromszorosára (2,8) nőtt. Az egyes kormányzati szakaszokban a fejlesztések változása 
eltérő. Az első ciklusban 45%-kal, 1994-től 1998-ig 72%-kal és az utolsó kormányzati 
szakaszban 12%-kal bővült a rendelkezésre álló források reálértéke. (A záró/kezdő évek 
növekményét 50-50 %-ban megosztottuk a ciklusok között.) A vizsgált 12 év alatt a GDP 
reálértéken megkétszereződött, így a fejlesztések mértéke a környezetvédelem szempontjából 
kedvezően alakult. 
 
A 90-es évtized elején a nemzeti össztermék fél százalékát fordítottuk fejlesztésre a 
környezet- és természetvédelemben, ez 12 év alatt 1,05 %-ra nőtt. Ez az indikátor 2% körül 
van a környezettudatosabb nyugat-európai országokban, bár esetenként a 2 %-ban a 
környezetvédelmi berendezések és szolgáltatások működési költségeit is figyelembe veszik. 
Ha a 2002. évi hazai fejlesztést és a működést összegezzük, akkor 1,9 %-os értéket kapunk, 
ami az előbbi bűvös szám körül van. A korábbi évekre vonatkozó működési költségadatok 
nem állnak rendelkezésre. 
 
A fejlesztési lehetőségek GDP-hez viszonyított aránya egyenletesen növekedett 1999-ig, majd 
kismértékben csökkent. Az első kormányzati ciklusban 0,5-0,6 % a vizsgált mutató, 1995-től 
1998-ig 0,6-ról 1,1%-ra növekedett, a harmadik ciklusban a 2002. évvel bezárólag valamivel 
1% fölött van. E jelzőszámok mind a GDP, mind a fejlesztési lehetőségek változását és ezek 
eltérő mozgását is tükrözik. 
 
A fejlesztés súlypontjai az egyes kormányzati ciklusokban (egyes éveken belüli %-os 
arányok) 
 
 1991 1994 1998 2002 
Vízgazdálkodás 54,0 62,0 47,0 42,5 
Kárelhárítás 2,0 15,0 13,0 9,0 
Város és községgazdálkodás 
(hulladékgazdálkodással együtt) 

7,0 13,0 13,5 12,7 

Erdő 5,0 2,0 5,4 7,9 
Vállalkozási szféra 29,0 14,0 18,7 24,7 
Egyéb 3,0 4,0 2,4 3,2 
összesen 100 100 100 100 
 
A fejlesztés kiemelt feladata végig a vízgazdálkodás, amelynek arányát a vállalkozási (ipari) 
szféra fejlesztési forrásainak több, mint 50 %-a növeli. Így az időszak elején közel 65 %-os 
arány becsülhető, és 2002-ben meghaladja az 50 %-ot. 
 
                                                 
74 Ez a pont Koloszár Miklós: A környezetvédelem tíz éve c. tanulmányának (BKÁE, KTI sorozat, 19. szám, 

2002) felhasználásával készült.  
Az adatok az évenkénti fejlesztéseket tartalmazzák. A fejlesztések tartalma az összehasonlíthatóság érdekében 

változatlan a vizsgált időszak alatt, így a volumen változása, valamint az összetétel alakulása egyaránt 
figyelemmel kísérhető. A számítások folyó áron történtek az egyes éveken belüli arányok bemutatásánál. Az 
időbeli változások változatlan árakon alapulnak, így vált lehetővé az egyes szektorokra, valamint a teljes 
időszakra a fejlesztési lehetőségek reálértéken történő dinamikájának az értékelése. 
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A levegőtisztaság védelmének forrásait elsősorban a vállalkozási szféra adja. A levegő-
tisztaság becsülhető aránya – a vállalkozási és egyéb fejlesztések együttesen – 10%-a a 
fejlesztési lehetőségeknek. 
 
A hulladékgazdálkodás, a város- és községgazdálkodás és az erre a célra történő vállalkozói 
ráfordítások együttes aránya 12-14 % között van. A vízgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem 
és a hulladékgazdálkodás együttesen a fejlesztési lehetőségek 75-80 %-át igénylik, a 
kármentesítés és kárelhárítás — függően az elvégzendő feladatok sürgősségétől, valamint a 
rendelkezésre álló forrásoktól, változhat. A jelenlegi részesedési aránya 10 % körül van.  
 
A fejlesztés más fontos, de kevésbé költségigényes elemei évente a lehetőségek 15-20 %-ával 
gazdálkodhatnak. A közeljövő fejlesztési szerkezete a számítások szerint az előbbi arányokat 
követi. A három meghatározó cél, a víz, hulladék, levegő súlya megnövekedhet, ha az ezeken 
a területeken vállalt programok költségigénye gyorsabban nő, mint a környezetvédelem 
részaránya a gazdasági lehetőségekből. 
 
Az 1997-es év környezetvédelmi kiadásai (PAC*) 
 
 beruházás 

(md Ft) 
működési 
költség 
(md Ft) 

összes 
ráfordítás 
(md Ft)  

részesedés az  
összes ráfor-
dításból (%) 

részesedés 
a GDP- 
ből (%) 

vízvédelem 
- szennyvíztisztítás 
- talaj és talajvíz 
-felszíni vizek 

43,3 
39,3 
2,7 
1,4 

24,5 
24,5 
… 
… 

67,9 
63,7 
2,7 
1,4 

64 
60 
3 
1 

0,80 
0,75 
0,03 
0,02 

hulladékgazdálkodás 9,9 19,4 29,3 28 0,35 
levegőtisztaság-
védelem 

 
4,8 

 
… 

 
4,8 

 
5 

 
0,06 

zajvédelem  1,6 … 1,6 1 0,02 
egyéb 2,2 … 2,2 2 0,03 
összes ráfordítás 61,8 43,9 105,7 100 1,25 
 
* Az OECD megkülönbözteti a szűkebb körű szennyezéscsökkentési kiadásokat (pollution abatement costs) a 
teljeskörű kiadásoktól. A különbség a következő pont központi költségvetési kiadásairól szóló táblázatában 
látható. 
Megjegyzés: 1997-ben 1% GDP= 84,52 md Ft. 
Forrás: OECD, Magyarország, 138. old. 
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Az 1996-os év környezetvédelmi beruházásai gazdasági ágazatonként  
(PAC*, md Ft) 
 
 víz- 

védelem 
hulladék- 
gazdálk. 

levegő- 
tiszt. véd. 

egyéb összesen  

összesen 27,9 7,1 3,3 2,8 41,0 
- állami 20,5 1,0 0,2 0,6 22,2 
- vállalati 7,4 6,1 3,1 2,2 18,8 
ebből:      
- mezőgazdaság 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 
- bányászat 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 
- feldolgozóipar 1,9 0,9 2,4 0,7 5,9 
-vill.energoa, gáz-, víz- 
  ellátás 

 
1,3 

 
2,6 

 
0,1 

 
0,5 

 
4,6 

- egyéb 4,0 2,5 0,5 1,0 8,0 
 
* A megjegyzést lásd az előző táblázatnál! 
Megjegyzés: 1996-ban 1% GDP= 68,45 md Ft. 
Forrás: OECD Magyarország, 139. old. 
 
 

(b) A környezetvédelmi fejlesztések forrásai 
 
A külső források, EU támogatások, hitelek is elsősorban a fentebb bemutatott prioritásokra 
összpontosulnak. Ez enyhítheti, de nem oldja fel a forráshiányból adódó gondokat, 
figyelembe véve, hogy a külső támogatások együtt járnak a hazai források fenti célokra 
történő koncentrációjának igényével.  
 
A környezetvédelmi fejlesztések forrásainak összetétele (%) 
 
 1991 1994 1998 2002 
Központi költségvetés + 
önkormányzati költségvetés 

71,7 68,0 50,9 69,4 

KKA 8,6 10,3 21,8 (18,0) 
Vállalkozói szféra 19,7 10,1 14,4 17,6 
Lakosság N.A. 7,0 9,0 7,1 
Külső forrás, hitel N.A. 4,6 3,9 5,9 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Az államháztartás magába foglalja a központi és önkormányzati költségvetéseket, valamint az 
elkülönített pénzalapokat. Ez utóbbiak céltámogatássá alakultak, így az időszak első 
szakaszában még külön, de 1999-től már a központi költségvetés részeként szerepelnek. E 
tendencia mögött a Környezetvédelmi Minisztérium és a Pénzügyminisztérium közötti 
erőviszony-eltolódás áll. 
 
A környezeti fejlesztések forrásainak meghatározó része az egész időszakban az állam-
háztartásból származik. Az önkormányzati költségvetéseket is itt szerepeltetjük, mivel a 
fejlesztéshez kapott támogatási források a központi költségvetésből származnak. A lakossági 
források egy meg nem határozható hányadát is tartalmazzák az önkormányzati előirányzatok, 
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így feltételezhető, hogy a tényleges államháztartási pénzforrások 2-3 %-kal kisebbek, mint a 
táblázatban szereplő adatok. 
 
Az államháztartás a kezdeti 80%-os mértékről a későbbi 70%-ra mérséklődve, de nagyjából e 
szinten maradt az egész időszak alatt. A vállalkozási szféra szerepvállalása a közvetlen 
környezetvédelmi fejlesztésekben 18-20 % körüli szintre állt be. Emellett még „mérnek” úgy-
nevezett integrált fejlesztést is (ez a valamely nagyobb beruházási program környezet-
védelmet is szolgáló hányada), ezzel, figyelembe véve a számbavétel bizonytalanságát, nem 
számoltunk. 
 
A támogatás jellegű külső források szerepe a harmadik ciklusban erősödött.  
 
A források összetétele alapján megállapítható, hogy a környezetvédelmi fejlesztésekkel 
kapcsolatos döntések erősen centralizáltak még abban az esetben is, ha a forrás támogatásként 
jut el a végső felhasználóhoz. 
 
 
A központi költségvetés környezetvédelmi ráfordításai  
1997-ben (md Ft) 
 

központi kormányzat 21,0 
Központi Környezetvédelmi Alap 8,0 
Vízügyi Alap 2,5 
összes szennyezéscsökkentési ráfordítás 
(PAC) 

31,5 

 
ivóvíz  12,0 
árvízvédelem 2,0 
volt szovjet laktanyák* 1,0 
természetvédelem 3,1 
agrár-környezetvédelmi kifizetések** 0,7 
talajvédelem és felszín alatti vizek védelme 2,2 
összesen 21,0 
  
mindösszesen 52,5 

 
*Szennyzett területek kármentesítése. 
** Biogazdálkodás támogatása, környezetvédelemre és környezetbarát vetési rendszerekre 
történő kifizetések. 
Forrás: OECD Magyarország, 140. old. 
 
 

(c) KKA – KAC 
 
A Központi Környezetvédelmi Alap a rendszerváltó volt szocialista országok sajátos 
képződménye. A gazdasági összeomlás, a szerkezetváltás és a privatizáció következtében sok 
szennyező ipari cég tönkrement vagy megszűnt, s az utánuk maradt gazdátlan környezet-
szennyezés felszámolására központi forrásokra volt szükség. A fejlett ipari országokban 
hasonló alapokat csak kivételesen hoztak létre. (Ilyen pl. az amerikai Superfund, szintén a 
gazdátlan környezeti károk felszámolására.) A nyugati országokban inkább az a jellemző, 
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hogy regionális szinten működtetnek környezetvédelmi alapokat (pl. Franciaországban a nagy 
autonómiával rendelkező vízgazdálkodási szervezetek ilyenek). 
 
Az 1991-ben létrehozott KKA bevételei elsősorban az 1992-ben bevezetett üzemanyag-
termékdíjból származtak, de ide folytak be a különféle bírságok és büntetések is. Amikor 
1995-ben megszületett a termékdíjtörvény, az új termékdíjak tovább növelték a KKA 
bevételeit. A szervezet a környezetvédelmi miniszter által kinevezett kezelő testület vezetése 
alatt állott, és a befolyt bevételeket pályáztatás során, környezetvédelmi célokra költötte el. A 
KKA által nyújtott támogatás lehetett vissza nem térítendő támogatás, kamatmentes kölcsön, 
kamattámogatás és kölcsöngarancia. A bevételek legalább 75%-át kellett környezetvédelmi 
beruházásokra fordítani, 2-5%-ot környezetvédelmi balesetekre, a fennmaradó részt pedig az 
ún. közcélú feladatokra: mérőhálózat kiépítése, oktatás, kutatás, környezeti tudat fejlesztése, 
stb. 
 
A termékdíjak megjelenésével a KKA új szerepet kapott: a befolyt termékdíjakból a hulladék-
gazdálkodás kérdését lett volna hivatott megoldani. Azaz: a hulladékképző, elhasznált 
termékdíjköteles termékek felvásárlását és hasznosítását, feldolgozását. A KKA hatalmas, 
több tízmillárdos bevételekhez jutott, de bürokratikus, alacsony hatásfokkal működő szerve-
zete nem volt képes ezen eszközöket hatékonyan felhasználni. (Sőt, egyáltalán felhasználni: 
bevételeinek kb. 2/5-e rendre felhasználatlan maradt.) A hulladékgazdálkodás rendszere nem 
alakult ki; a folyamat általában megállt a felvásárlásnál, de a fel- és újrahasznosításra már 
nem került sor. Az egyes hulladékféleségek hasznosításának „programgazdái” nem tudtak 
megbírkózni a feladattal. 
 
A bürokratikus lassúsághoz, a korrupció gyanújához és a hulladékgazdálkodás kialakításának 
sikertelenségéhez egy újabb tényező is járult, mely intézményi változásokhoz vezetett. Ez az 
euro-konformitás hiánya volt. Az EU-ban ugyanis a legtöbb ország a hulladékgazdálkodásban 
a licenzdíjas megoldást alkalmazza. Ennek az a lényege, hogy piaci alapon működtetett, 
többnyire önkormányzati vagy területi szervezetek feldolgozó kapacitásaik határáig 
engedélyeket adnak el a hulladékképző termékeket gyártóknak az ilyen termékek előállítására. 
A licenzdíj fedezi a begyűjtés és feldolgozás, a működtetés, esetleg a kapacitásbővítés 
költségeit. 
 
Ezen túl a termékdíjak felhasználásának hazai rendszere még az EU piacszabályozásával is 
ellentétben áll. A nemzeti szinten képzett környezetvédelmi alapok bizonyos értelemben EU-
harmonizációs problémát jelentenek, ugyanis kiutalásaik (és azon belül a programgazdák 
finanszírozása) állami támogatásnak minősülnek. Márpedig az állami támogatások kérdését az 
EU szigorúan szabályozza. A környezetvédelmi célú állami támogatások nyújtásának 
feltételeit a 94/C72/03 számú közösségi irányelv határozza meg. (És mivel a környezet-
védelmi díjak alól történő mentesítés is támogatásnak minősül, a fenti irányelv arra az esetre 
is vonatkozik.) Ez a körülmény nem zárja ki eleve a nemzeti szintű környezetvédelmi alapok 
működtetésének jogosságát, de a támogatások sokkal világosabb meghatározását és alaposabb 
indoklását teszi szükségessé. 
 
Mindehhez járult még a szaktárca és a Pénzügyminisztérium rivalizálása a KKA nem 
elhanyagolható méretű forrásaiért. Az első „menetben” a Pénzügyminisztérium a KKA-t 
KAC-cá (Környezetvédelmi Alap Célelőirányzattá) változtatta, beemelve azt a központi 
költségvetésbe. Ez formálisan az elkülönített pénzalapok megszüntetéséhez kapcsolódott. A 
KKA megszűnése egyben azt is jelentette, hogy a központi költségvetés bevételi forrásává 
alakultak a termékdíjak. A centralizáció következményei nem tették lehetetlenné az erre a 
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bevételre alapított támogatási rendszer működését, mert a költségvetésen belül a KAC 
(Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat) támogatás formájában megkapta a működéshez 
szükséges forrásokat. A felügyeletet változatlanul a környezetvédelmi miniszter gyakorolta, 
de az alap immár törvény szerint a pénzügyminiszter fennhatósága alatt állt. 
 
2001-ben megszűnt a bevételek zömét adó legnagyobb díj, az üzemanyag-termékdíj. Ezzel az 
alap jelentősége jóval lecsökkent. Felügyelete tovább „sodródott”, immár az Állami Vagyon-
kezelési Ügynökséghez került, de kiadásai felett továbbra is a környezetvédelmi miniszter 
rendelkezett. 
 
 
                  A KKA bevételei és kiadásai (1993-97, md Ft, folyó áron) 
 

 bevétel kiadás 
vízvédelem  1,2 5,7 
levegőtisztaság-védelem 2,1 7,5 
zajvédelem  0,1 0,5 
hulladékgazdálkodás  0,2 3,2 
természet- és tájvédelem 0,0 3,0 
termékdíj  31,4  
bányajáradék  4,3  
közcélú környezetvédelmi feladatok*  5,3 
balesetek utáni kármentesítés  2,2 
környezetvédelmi oktatás és nevelés  0,6 
egyéb  6,2 3,6 

 
* Magában foglalja a monitorozást, a K+F-et, az épített és a természeti környezet védelmét, a tudatformálást, a 
nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos feladatokat, a nem-kormányzati szervezetek támogatását. 

Forrás: OECD, Magyarország, 142. old. 

 
 

(d) A környezetvédelmi fejlesztések támogatása 
 
A támogatási célokat a kormányzati szervek a környezetvédelem felvállalt feladatköréből 
választották ki, így a prioritások kiemelésére vonatkozó törekvések ellenére igen széles sávot 
ölelnek fel. A kiemelt támogatási célok száma 2002-re meghaladta a 30-at. Ebből adódó 
következtetés, hogy a közel teljes környezetvédelmet magába foglaló halmaz nehezen 
kezelhető prioritásként. A gyakorlat ennek ellenére az alapvető és költségigényes környezeti 
feladatokat kiemelte. 
 
A környezetvédelmi támogatások több forrásból származnak. A főbb támogatási források a 
KAC, az önkormányzati fejlesztések címzett és céltámogatása, vízügyi célelőirányzat (VICE). 
A kezelő tárcák és ennek megfelelően a célok nem azonosak. A célelőirányzatok bevételei a 
központi költségvetés bevételeit képezik és az érintett fejezetek (tárcák) a bevétellel azonos 
összegű költségvetési támogatást kapnak. Ezt kiegészítik a célelőirányzatok saját bevételei 
(átvett pénzeszközök, késedelmi kamat, pályázati díjak, stb.). 
 
A támogatások pályázati úton nyerhetők el. A különböző forrásgazdák nem azonos pályázati 
rendszert működtetnek. Az eltérő pályázati feltételek miatt nem lehet a támogatás egységes 
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kezelését biztosítani. Ez a környezetvédelmi támogatásoknál mindhárom kormányzati 
ciklusban gondot jelentett.  
 
A támogatási rendszer jelentősebb problémái: 
 

- Az eltérő kritériumok alapján történő pályáztatás; 
- A különböző forrásokból származó pénzeszközök összehangolt felhasználása 

akadályokba ütközött; 
- A támogatási prioritások szétforgácsolódása a gyakorlati érvényesítésben; 
- A környezeti hatékonyság érvényesítésének hiánya a pályázati rendszerben; 
- A gazdasági hatékonyság a pályázatok elbírálásánál nem kapott kellő szerepet, csak 

formálisan vizsgálták; 
- Nem alakították ki az elnyert támogatási források felhasználásának ellenőrzési 

rendszerét. 
 
A felsorolt gondok ismertek voltak, azonban a támogatási rendszer működése az elmúlt 
években lényegesen nem javult.  
 
 

3. Hangsúlyeltolódások a környezetpolitika eszközei között 
 
A környezetvédelem eszköztára egy olyan evolúción ment keresztül, melynek stációit a fenti 
tábla mutatja. Kezdetben az adminisztratív eszközökön volt a hangsúly, melyeket angolul 
C&C-nek (command and control) szoktak nevezni. Nevezik ezeket az eszközöket specifikus 
kötelezettségeknek (specified compliance) is. Ezek után a hatékonysági követelményeknek 
jobban megfelelő közgazdasági eszközök jöttek divatba. Az ökoadók azonban természet-
szerűen nem találtak nagy egyetértésre az üzleti világ részéről, s így a kilencvenes években a 
hangsúly az általuk kezdeményezett önkéntes módszerek felé tolódott el (negotiated 
compliance — tárgyalásos úton kialakított kötelezettség). 
 
Az önkéntes megállapodások nagy karriert futottak be, hiszen általuk mód van arra, hogy a 
szennyező vállalat még bármely csekély környezetvédelmi intézkedéseit is — az 
ökomarketing révén — saját előnyére fordítsa. Nem ritka eset, hogy neves nagyvállalatok 
önkéntes környezetvédelmi intézkedéseikkel kérkednek, féktelen hírverésbe kezdenek, 
miközben a környezetvédelmi normák és előírások be nem tartása miatt hatalmas büntetéseket 
fizetnek. A tapasztalat arra int, hogy az önkéntes eszközök csak akkor öltenek kielégítő 
mértéket, ha mögöttük ott áll az adminisztratív módszerek, vagy a környezetvédelmi adók 
által támasztott fenyegetettség. 
 
A különféle eszközök kombinálásának klasszikus példája az amerikai eredetű szennyezési 
jogok piaca. A licencdíjas rendszerek leginkább erre hasonlítanak, de az engedélyek piaci 
forgalmazásán túl a hulladékfeldolgozási kötelezettség is a rendszer része. Érdekes, és a 
környezetgazdaságtan eszköztárában új fejezetet nyitó fejlemény az energiaadók, az önkéntes 
megállapodások és a szennyezési jogok piacának kombinálása.75 A brüsszeli Bizottság által 
kiadott új Guidelines on State Aid második változatában az energia-intenzív iparágaknak adott 

                                                 
75 Lásd erről a IX. fejezet 2/d pontját. 
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környezetvédelmi adómentességek megadását 2010-ig tették lehetővé azzal a feltétellel, ha 
azok önkéntes megállapodásokat kötnek az energiahatékonyság javítása érdekében.76  
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Megjelenik a környezetvédelmi energiaadók és az önkéntes megállapodások kombinálása is. 
Ezt a megoldást már a környezetvédelmi adóreformok során is alkalmazzák: pl. Angliában az 
adó alóli részleges mentesítés feltétele egy ilyen megállapodás megkötése. Dániában az 
önkéntes szennyezéscsökkentők adóvisszatérítést kapnak. Szerepelt az „önkéntes megálla-
podás fejében adókedvezményt” javaslat a Monti-tervezet megvalósítását elősegíteni 
szándékozó spanyol elképzelések között is. (Franciaország kidolgozott, de a gyakorlatban 
még nem alkalmazott környezetvédelmi adóreform-rendszerében is ez a helyzet.)77  
 
A szennyezési jogok piacának európai-uniós kifejlesztésében is szerepet kaphatnak az 
önkéntes megállapodások, mint amelyek mentességet adnak a rendszerben való kötelező 
részvétel alól. Az üvegházhatású gázok elleni harcban így kombináltan fogják alkalmazni a 
környezetpolitika eszköztárát: a szennyezési jogok piacának rendszeréből kimaradókra az 
adózás fog változatlanul vonatkozni, de az önkéntes megállapodások megkötésével 
mentességet lehet szerezni a rendszerben való részvétel alól. 
 
Ugyancsak viszonylag újkeletű fejlemény, hogy a környezetpolitikában egyre fontosabb 
szerephez jut az eszközök alkalmazása intézményi feltételeinek a megteremtése. Ez alatt a 
tényezők széles köre értendő: a képzettségtől kezdve a jogi kikényszerítésen keresztül a 
környezetbarát technológiák megfelelő kínálatának a létrehozásáig. 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Thöne, 2002. 
77 Lásd erről: Kiss Károly, BKÁE KTI sorozatának 13. számát. 
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VII. A környezetvédelmi adók bevezetésének feltételei 
 
 

 
Magyarországon a továbbiakban elsősorban az önkéntes eszközök alkalmazása terén, 
valamint az intézményi feltételek megteremtésében kell előre lépnünk, de feltételezzük, hogy 
a környezetvédelmi adók továbbra is a környezetpolitika középpontjában fognak állni, és 
előtérbe kerül a támogatások környezetvédelmi szempontú átalakítása is. Ezért e fejezetet a 
környezetvédelmi adók alkalmazásának és a támogatások kérdésének szenteljük. Meg-
vizsgáljuk az adók kivetésénél és elfogadtatásánál szerepet játszó tényezőket, jövedelem-
újraelosztó hatásukat és a bevételek felhasználásánál alkalmazható változatokat. Mindezt az 
OECD-országok gyakorlatából vett példákkal támasztjuk alá.78 
 

1. Az ökoadók79 megtervezése és alkalmazása 
 

(a) Az adóalap és az adó kivetése 
 
Az ökoadókat kivethetjük aszerint, hogy azok közvetlenül, vagy csak közvetve vannak 
kapcsolatban az okozott környezeti kárral. Ha a szennyezés nagy, helyhez kötött 
(stacionárius) forrásokból származik, szennyezési adókat célszerű kivetni. Ha viszont a 
szennyező források kicsinyek, szétszórtan helyezkednek el (diffúz szennyezők) és az 
egyenkénti mérés, megfigyelés és az adó beszedése költséges lenne, a termékdíjak alkal-
mazása a célszerű, melyek különösen hatásosan alkalmazhatók, ha a termékeket nagy 
mennyiségben és szétszórtan fogyasztják. Minden esetben jól kell ismerni a szennyező termék 
életciklusát: hogyan termelik, használják és végül hogyan szabadulnak meg tőle. 
 
Az adóztatás célja is eltérő lehet. Pl. törekedhetünk arra, hogy a szennyező termék fogyasztá-
sát a „fenntartható” szintre korlátozzuk, de arra is, hogy az adózás által jövedelemhez jussunk. 
Az is cél lehet, hogy az adminisztratív szabályozást öko-adóztatással egészítsük ki vagy 
váltsuk föl, s így kedvezőbb helyzetbe hozzuk azokat a vállalatokat, melyek a szennyezés-
csökkentésnek az átlagnál olcsóbban tudnak megfelelni. 
 
Az adó hatékonysága és elfogadhatósága nagyban függ attól, hogy milyen szoros 
kapcsolatban áll az okozott kárral. Ha ez a kapcsolat gyenge, a szennyezők magatartását 
befolyásoló hatása is gyenge lesz, és csak a piactorzító tényezők számát fogja szaporítani. A 
szennyezés a termelés több szakaszában is keletkezhet, valamint a fogyasztásnál is, éppen 
ezért ha csak egy helyen alkalmazunk adót, az valószínűleg nem fogja kielégíteni az okozott 
kár és az adózás közötti szoros kapcsolat igényét. Pl. az inputadók (a termelési tényezőkre 
kivetett adók) nem ösztönöznek a csővégi szennyezés csökkentésére. Ezen úgy lehet segíteni, 
hogy az inputadót visszatérítik a termelőnek, ha azt csővégi szennyezéscsökkentésre fordítja. 
(Ilyen megoldást alkalmaznak Norvégiában a dízel üzemanyag kéntartalmára kivetett adó 
kapcsán.) Az adó hatékonyságát az is befolyásolja, hogy a vele kapcsolatos elvárások, 
elképzelések megfelelnek-e a valóságnak. 
                                                 
78 A fejezet összeállításánál elsősorban  az OECD Implementation Srategies for Evironmental Taxes c. anyagára 

támaszkodtunk. 
79 A környezetvédelmi adó és ökoadó, zöld adó, díjak fogalmakat szinoním értelemben használjuk, bár megkü-

lönböztetésükre egy világos kritérium áll rendelkezésre: adó az, ami a központi költségvetésbe kerül, s így 
nem terheli viszontszolgáltatás, nincs „megpántlikázva”. 
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A hatóságnak jól kell ismernie azokat a termelési folyamatokat, melyeket adózással kíván 
befolyásolni. Megvan ugyanis a veszélye, hogy a rosszul kivetett adó a szennyezést az egyik 
környezeti elemről a másikra csúsztatja át, vagy olyan helyettesítő tevékenységeket indukál, 
amelyek nem kevésbé károsak. 
 
Az érintetteket meg kell győzni a környezeti probléma meglétéről és arról, hogy a kiválasztott 
környezetpolitikai eszköz hozzájárul e probléma megoldásához. Ennek érdekében időről időre 
tájékoztatni kell őket az eredményekről. Az adózásnak stabilnak és hosszú távon 
kiszámíthatónak kell lennie, hogy az érintettek beruházási döntéseik során azzal számolni 
tudjanak. A minél korábbi bejelentés és a fokozatos bevezetés nagyban csökkenti az alkalmaz-
kodási költségeket. Példa erre a „szénadó” kivetése Angliában és Németországban, ahol a 
kormány előre bejelentette, hogy az üzemanyagokra öt éven át évi 5, illetve 6% pótlólagos 
„karbon-adót” vet ki. Szintén a jó példák körébe tartozik a németországi szennyvízterhelési 
díj (Abwasserabgabengesetz) és a vízgazdálkodási törvény (Wasserhauhaltsgesetz) jó előre 
történő bejelentése, vagy Svédországban a nitrogénoxidokra kivetett adóé, mely lehetővé tette 
a sikeres alkalmazkodást.  
 
Helyettesítő termékek megléte nagyban növeli az ökoadóztatás elfogadását. (A belga ökoadó-
törvény például csak abban az esetben engedi meg az adó kivetését, ha van környezetbarát 
helyettesítő termék.)  
 
Szintén növeli az elfogadhatóságot, ha megoldható az ökoadó „reciklálása” (azaz vissza-
juttatása a szennyezőnek részben vagy egészében) oly módon, hogy az ösztönző hatás ne 
mérséklődjön. (Ez a szénadót alkalmazó országokban általános gyakorlat: többnyire a 
munkáltatók által fizetett társadalombiztosítási járulékot lehet vele csökkenteni.) Az 
igazságosság elvét bizonyos fokig az adóteher elosztásánál is alkalmazni kell. Ez az 
adóbevételek szétosztása során vehető figyelembe. 
 
Előfordulhat, hogy érdekellentét alakul ki a környezetvédelem és az állami költségvetés 
között. A magas keresleti árrugalmasságú termékek megadóztatása ugyanis jelentősebben 
csökkentheti keresletüket (ilyenek pl. az egyszer használatos palackok, és általában, a 
könnyen helyettesíthető termékek), s így az adóbevétel is csökken. Ez a bizonytalanság 
azonban – az ökoadók jelenlegi szintjén – meg sem közelíti a hagyományos adókból származó 
bevételek ingadozását. Mindenesetre ilyenkor célszerűbbnek látszik az adminisztratív 
korlátozás a közgazdasági eszközök használata helyett. 

 
A megfelelően magas (azaz ösztönző szándékkal alkalmazott) zöld adók kereslet-visszafogó 
hatása következtében rendszerint konfliktus alakul ki a környezetvédelem és a termelők 
között is. Nemzetgazdasági szinten azonban a zöld adók többnyire nem befolyásolják 
lényegesen a keresletet, mert a helyettesítő termékek iránt megnő az igény. 
 
A hatóságnak jól kell ismernie azt a szektort vagy ágazatot, melyet szabályozni kíván. 
Ügyelnie kell arra, hogy az ágazat javára fennálló információs aszimmetria miatt ne kerüljön 
függő helyzetbe. Rendszeresen tárgyalnia kell az érintettekkel, de nem csak az ágazat legbefo-
lyásosabb képviselőivel (hanem a kisvállalatokkal és az importőrökkel is). Minden ellenállás 
természetesen nem szüntethető meg, de az álláspontok ismertetése segíti a kölcsönös 
közeledést. 
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Hajtógázos szóró-palackok — a fogyasztás árrugalmassága 
 
 
 

 
 

A kőolaj — a fogyasztás árrugalmassága 
 

Forrás: Ökoadók. Talento Alapítvány, 1994, 30. és 46. old. 
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Ideális esetben az adót a szennyezéshez minél közelebb kell kivetni, minél kevesebb helyen 
kell begyűjteni és bázisát minél nagyobb mértékben kell meghatározni. Ha egy energia-
féleséget megadóztatunk, és csak a végső felhasználásra vetjük ki az adót, úgy a termelő 
felhasználók mentesülnek az adófizetés alól. De ha a termelés fázisában túl korán vetjük ki, 
úgy az importálók menekülnek meg az adófizetés alól. Ugyanakkor az EU-ban az országok 
egymásközti határellenőrzésének tilalma miatt az importadó kivetése nehézségekbe ütközik... 
 
Ha túl korán, még a termelési inputra vetik ki az adót, fennáll annak a veszélye, hogy a nem 
környezetszennyező tevékenységeknek is adózniuk kell. (Ez az eset, ha pl. az ásványi 
szénhidrogéneket nem tüzelésre, hanem műanyagok gyártására használják.) Ezen úgy lehet 
segíteni, hogy ha a nem szennyező célokra történő felhasználás esetén visszajuttatják az adót 
az adózónak, vagy zéró adókulccsal adóztatunk.  
 

 
 

(b) Hogyan határozzuk meg az adórátát? 
 
Az adóráta elméletileg helyes (optimális) nagyságának meghatározásához (a határkárok és 
határhasznok kiegyenlítődésének pontján) olyan tömegű és jellegű információra lenne 
szükség, ami a gyakorlatban megszerezhetetlen. Ezért célszerűbb egy elérendő környezeti célt 
kitűzni, és az adó rátáját arra tekintettel meghatározni. (A skandináv országok úgy vezették be 
a „szénadót”, hogy azzal biztosítva legyen a nemzetközi széndioxid-csökkentési 
egyezményekben vállalt kötelezettségeik teljesítése.)  
 
A termékekre kivetett adók esetében az információk könnyebben beszerezhetők, mint a 
szennyezési adóknál. A gondot a termékdíjaknál a kereslet árrugalmassága jelenti, melynek 
alakulása a termék „előéletére” vonatkozó statisztikákból feltételezhető, de bizonyossággal 
csak a gyakorlati alkalmazáskor ismerhető meg, ezért az adóráta időnkénti módosítására van 
szükség. 
 
A hatóságnak jól kell ismernie a szennyezők költségfüggvényét, mert ha az adó alacsony, 
inkább azt fogják fizetni, mint szennyezésüket csökkenteni, s így a környezet állapota nem 
javul.  
 
A hosszabb távú reagálás az adóra erőteljesebb, mert rövid távon a tőkeállomány és a 
termelési szerkezet nem változtatható meg. Ezért ha a cél a hosszú távú alkalmazkodás, 
elegendő alacsonyabb ráta meghatározása, míg rövidtávú céloknál a magasabb mércét kell 
alkalmazni. A kezdeti magas ráta azonban az alkalmazkodási nehézségek miatt problémás 
lehet – illegális megoldásokhoz vezethet. 
 
Ha nem a termék egésze szennyező, hanem csak annak egy komponense, (pl. a dízel 
üzemanyag kéntartalma), – és többnyire ez a jellemző – , az adórátát célszerű differenciálni a 
szennyező tartalom arányában.  
 
Az ökoadót nem a termék értéke, hanem mennyisége után kell kivetni, mert az adózó az érték 
után (ad valorem) kivetett adó alól kibújhat a termék minőségének rontásával. Az adó 
ösztönző hatása infláció idején csökkenhet, ezért azt ki kell igazítani. Az automatikus 
indexálás azonban makrogazdasági szempontból nem kívánatos. Az adó rátáját időről-időre 
felül kell vizsgálni az elérni kívánt cél függvényében és az esetleges relatív árváltozás miatt (a 
helyettesítő termékek árához viszonyítva). 
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Szolgáltatások esetén (víz, szennyvíz, szemét) a díjakat a megfelelő szolgáltatási szint meg-
teremtéséhez kell igazítani, és nem fordítva (a befolyt összegtől tenni függővé a szolgáltatás 
színvonalát). 
 
 

(c) Kire hárul az adóteher? 
 
Az esetek jelentős részében az adó terhét nem az viseli80, akire kivetik, elsődleges címzettje 
tovább hárítja. Végső soron az adót vagy a fogyasztó, vagy a tőketulajdonos, vagy a 
munkaerő viseli, esetleg a természeti erőforrás tulajdonosa. Az erős piaci pozíciójú, a 
keresletet, vagy a kínálatot, az árakat meghatározó gazdasági szereplők tovább „tolják” az 
adóterhet. Az áthárítás nagyban függ az adott termék keresleti árrugalmasságától, helyette-
síthetőségétől is: a rugalmatlan termékek vevői kénytelenek megfizetni az adót.81 Magától 
értetődik, hogy egy környezetvédelmi adó megtervezésekor alaposan végig kell gondolni azt 
is, ki lesz végső soron a teherviselő, esetleg nem okoz-e a „végkifejlet” nem kívánatos 
szociális vagy gazdasági problémákat. 
 
Szemléltetésül egy potenciális energiaadó terhének „tovagyűrűzését” próbáljuk meg nyomon 
követni. Az ábrán az egyes utak légvégén, a lekerekített „dobozokban” kapjuk meg azokat a 
gazdasági szereplőket, akik az adó terhét fogják viselni. Hét ilyen végpont van. 
 
1. Ha az energia kínálata rugalmatlan, a veszteség az erőforrás tulajdonosánál jelentkezik. 

Ugyanis az adó által megnövelt ár miatt csökken a kereslet, de a kínálat nem csökken 
(rugalmatlan!), így leviszi az árat és a kitermelő ugyanakkora mennyiségért kevesebb 
bevételhez jut.  

 
2. Ha az energia kínálata rugalmas, és az adót a végső fogyasztásra vetik ki (mert a 

fogyasztás fázisában keletkezik több környezeti kár), és egy nagyméretű gazdaságról (vagy 
országok jelentős csoportjáról) van szó, ahol a fogyasztók döntő befolyással vannak az 
energia világpiaci árára (adott esetben az adó hatására csökkentik), az adó terhe részben 
áthárul a fogyasztókról. Az adóteher viselői az adott helyzetben (1) az energiát szállító 
külföldi cégek, (2) maguk a fogyasztók (amilyen mértékben nem voltak képesek az 
adóterhet árcsökkentéssel kompenzálni), (3) valamint az energiaintenzív iparágak 
(beleértve a külföldi energiaintenzív iparágak által termelt termékek importját is), mivel a 
piac-meghatározó fogyasztók részben rájuk hárítják az adóterhet. Amikor az adót az ipar 
viseli, az tovább hárul a tőketulajdonosokra és a munkaerőre.82 

 
3. Ha viszont kis országról van szó, mely a világpiacon árelfogadó, és van lehetőség a 

határmenti adókiigazításra (azaz az importált energia és energiatartalmú termékek is 
megadóztathatók)83, az energiaadót a fogyasztók fizetik meg. De ha a határmenti adóki-
igazítás valamilyen akadályba ütközik, akkor a hazai termelők viselik az adó terhét, mert a 
fogyasztók inkább az energiaadótól mentes külföldi termékeket fogják vásárolni. 

 
 
 

                                                 
80 Az adó megfizetéséről közgazdasági értelemben beszélünk, tehát az elszenvedett veszteséget is beleértjük. 
81 Helyesebben fogalmazva: akkor rugalmatlan egy termék, ha vásárlói a felemelt ár mellett is igényt tartanak rá, 

de legalább is kereslete kisebb mértékben csökken, mint ahogy ára nő. 
82 Ezek a kategóriák részben átfedik egymást. A fogyasztó egyben lehet részvénytulajdonos és munkavállaló is. 

Így a végső adóteher a különböző minőségekben (szerepekben) jelentkező hatások eredője. 
83 Lásd errő e fejezet 2. pontját. 
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Ki viseli végső soron az adóterhet?  
(egy energiaadó példáján) 

 
Forrás: OECD Implementation Strategies, 67. old. 
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A termelés folyamatában kivetett energiaadó terhét is olyan arányban háríthatják el a 
fogyasztók – a fogyasztási adó esetéhez hasonlóan – amilyen mértékben hatással vannak a 
világpiaci keresletre. „A maradék részt a tőketulajdonosok vagy a munkavállalók viselik, a 
termelés szerkezetétől és a termelési tényezők kínálatának rugalmasságától függően, és attól, 
hogy az adott ágazat terméke külkereskedelmi forgalom tárgyát képezi-e, avagy nem.”84 
 
4. Ha a gyártott termékek külkereskedelmi forgalomba kerülnek, és a tőke helyhez kötött, 

valamint az energia munkaerővel helyettesíthető, a végső adóviselő a munkaerő lesz. (A 
vállalkozó a megdrágult energiát munkaerővel váltja fel, mely relatíve olcsóbbá vált.) 

 
5. Ha pedig az energia inkább tőkével helyettesíthető, az adóterhet a tőke fogja viselni (amely 

nem mobil, nem tud elvándorolni, s relatíve leértékelődik). 
 
6. Ha a tőke nemzetközileg mozgékony, tehát az adóztatás miatt magasabbá váló energiaárat 

úgy tudja elkerülni, hogy más országban telepedik le, az adó terhét a helyben maradó, nem 
mobil munkaerő viseli. 

 
7. Végül, ha a termék nem kerül kereskedelmi forgalomba (nincs lehetőség az importra), 

fogyasztói nagyobb mértékben viselik az adóterhet az előző változatokhoz képest. 
 
Annak a bonyolult útnak a tanulmányozásával, amelyet az energiaadó tesz meg, amíg eljut a 
végső teherviselőig, jó tapasztalatokat szerezhetünk bármely más esetre, amikor ki akarjuk 
deríteni, a gazdaság melyik szereplője fizeti meg az adózás árát. 
 

(d) Adminisztrációs és alkalmazási kérdések 
 
Az ökoadók – a hagyományos adókhoz képest – olyan csekély bevételt jelentenek az 
államháztartásnak, hogy nem engedhető meg a külön ellenőrzési, beszedési rendszer 
kiépítése. Bármilyen adózás adminisztrációs költségei nagyban befolyásolják elfogadha-
tóságát, így ez az érv is a saját rendszer létrehozása ellen szól. A megoldás adott: a 
hagyományos adók meglévő rendszerét kell felhasználni a környezetvédelmi adók – 
különösen a termékdíjak adminisztrálására, azon belül is az indirekt adókat kezelő ható-
ságokat és megfigyelési hálózatot. Köznapiasan szólva: az ökoadók beszedését és ellenőrzését 
a fináncokra kell bízni. Ha még pontosabbak akarunk lenni, legcélszerűbb az ÁFA 
beszedésének és ellenőrzésének apparátusát felhasználni, mert az ÁFA a termékek sokkal 
szélesebb körét érinti, mint a fogyasztási adó. Problémát okozhat a sok mentesség; ezek nagy 
részét felül kell vizsgálni és le kell építeni, mielőtt az adóhatóságnak átadnánk a kezelést. 
 
Általános szabálynak tekinthető, hogy minél kevésbé integrálnak egy új adót a már meglévő 
adminisztrálási és ellenőrzési rendszerekbe, annál nagyobb lesz annak adminisztrálási 
költsége. 
 
Ugyancsak alapelv, hogy a begyűjtési helyek számát minimalizálni kell; tehát még a 
kitermeléskor (amennyiben ásványi termékről van szó), vagy az import idején be kell szedni 
az adót. A nem környzetkárosító felhasználások miatt azonban a kivetési pont egyre feljebb 
csúszik, azaz a kiskereskedelem felé tolódik el. 

                                                 
84 OECD Implementation Strategies, 67. old. (Tradeable, non tradeable termékek; az utóbbiak alatt tipikusan az 

építményeket és szolgáltatásokat kell érteni). 
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Monitoring szempontjából a környezetvédelmi minisztérium a legmegfelelőbb szerv. A 
megfigyelés azonban nem csak az adók kivetésének alapjául szolgáló műszeres mérésekre 
vonatkozhat, hanem az adóztatás környezeti és gazdasági hatásaira is. Svédországban a 
nitrogénoxidokra kivetett adó hatásának vizsgálatára parlamenti bizottságot állítottak fel. 
Norvégiában tárcaközi bizottság vizsgálta a környezetvédelmi szabályzók (köztük az adók) 
működésének hatását, Belgiumban az ökoadó-törvénnyel kapcsolatos fejleményeket e célra 
felállított bizottság követi nyomon, melynek beleegyezése nélkül a parlament nem 
módosíthatja a törvényt. Az Egyesült Államokban az 1970-es levegőtisztaság-védelmi 
törvény működésének 20 éves tapasztalatait vizsgálandó az EPA85 a környezeti hatás-
vizsgálatok mindeddig legnagyobb méretű kutatásait végeztette el.  
 
Az adminisztratív intézkedések költségei nem láthatók, a környezetvédelmi adóké viszont 
igen. Ennélfogva az ellenállás is nagyobb az utóbbiakkal szemben. Ezt legyőzendő, az adókat 
„be kell csomagolni” 86, mintegy „ízesíteni kell” a kellemetlen ízű orvosságot. Erre az adó-
bevételek felhasználásánál van lehetőség (e fejezet 3. pontja foglalkozik e kérdéssel). 
 
Le kell bontani azokat az akadályokat, amelyek az adók érvényesülésének, hatásuk 
kifejlődésének útjában állnak, és az adózó számára nem járnak költséggel.87 Ilyen pl. a 
környezetbarát inputokra vagy fogyasztási cikkekre vonatkozó információhiány 
kiküszöbölése (ami javítja a felváltandó termék keresletének rugalmasságát, és csökkenti az 
adózás miatti alkalmazkodás költségeit), a vállalati szintű környezeti menedzsment 
módszerek használatának elősegítése, a kevesebb szennyezéssel járó tisztább technológiák 
alkalmazása, a környezetszennyezés csökkentésére irányuló K+F tevékenység támogatása, 
valamint a környezetpolitika revideálása abból a szempontból, hogy nem tartalmaz-e az 
adókkal ellentétes hatásokat. 
 

(e) Határmenti adókiigazítás88 
 
A környezetpolitika kialakításánál, a környezetvédelmi adók alkalmazásánál tekintettel kell 
lenni a külgazdasági vonatkozásokra is. Az egyoldalúan (egy országban) alkalmazott adók 
ronthatják a nemzetközi versenyképességet, vagy a hazai környezetvédelmi intézkedések 
hatását. Külgazdasági implikációi miatt másként kell kezelni azt az esetet, amikor a 
szennyezést a forrásnál adóztatjuk, és megint másként, amikor – célszerűségi szempontok 
miatt – a szennyező termékeket adóztatjuk meg, azaz az adót a fogyasztás során vetjük ki. Ha 
az adót a termelési folyamatban alkalmazzuk, azt magától értetődően csak a hazai termelésre 
vethetjük ki. Ha viszont a fogyasztást adóztatjuk meg, akkor a hazai termelés mínusz export 
plusz import termékmennyiséget kell figyelembe vennünk. Erre a korrekcióra a határmenti 
adókiigazítások során adódik lehetőség. (A fogyasztási adóval sújtott termék kivitelekor az 
adót vissza kell téríteni, importálásakor pedig ki kell vetni rá az adót.) 
 
A fogyasztásra kivetett adó természetesen csak a hazai termelés hazai felhasználását, valamint 
az importot érintheti. Ennek hatására a megadóztatott termék kereslete csökken, a 
helyettesítőeké pedig (ha vannak ilyenek) megnő, de a termelés változatlan maradhat, ha a 
csökkenő hazai keresletet az export képes ellensúlyozni. Ebből láthatjuk, hogy a fogyasztásra 
kivetett adó csak akkor hatékony, ha a környezetvédelmi kár/externália valóban a 

                                                 
85 Environmental Protection Agency - a környezetvédelmi minisztériumnak megfelelő kormányszerv. 
86 Az angol nyelvű szakirodalom a „packaging”kifejezést használja erre a jelenségre.  
87 Non-price barriers. 
88 Forrás: OECD, Implementation Strategies, 3. fejezet. 
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fogyasztásnál keletkezik, mert a fogyasztás fázisában alkalmazott adónál a termelés – az 
említett export-lehetőség miatt – nem fog csökkenni (változatlan marad). 
 
Az importált termékek környezetvédelmi megadóztatása a GATT-WTO, vagy egyéb 
nemzetközi szerződések és szabályozások rendelkezéseibe ütközhet, melyek az esetek 
többségében a környezetvédelmi célú importkorlátozást csak ürügynek, a hazai piac 
védelmében hozott intézkedésnek tekintik.89 
 

(f) Versenyképesség 
 
A környezetvédelmi intézkedések rövid távon általában rontják az adott ország vállalatainak 
versenyképességét, hiszen pótlólagos, vagy alkalmazkodási költségeket okoznak. De az 
alkalmazkodási szakasz lezárulása után már javítják, mert a szűkös környezeti javakat és 
erőforrásokat magasabb hatékonysággal használják fel. A rövidtávú hatékonyságromlás 
mérséklésére vagy ellensúlyozására szolgál a határmenti adókiigazítás fent említett eszköze, 
amennyiben azt a nemzetközi kereskedelmi és versenyszabályozás megengedi. Egy másik 
ország által alkalmazott környezetvédelmi intézkedés (pl. bizonyos normák, határértékek 
felemelése) hosszabb távon szintén ronthatja a saját vállalatok versenyképességét, ha az 
intézkedést alkalmazó ország vállalatai már alkalmazkodtak a szigorúbb követelményekhez. 
Ilyenkor a hazai vállalatok támogatására lehet szükség, de szintén csak akkor, ha a 
nemzetközi szabályozás ezt megengedi. 
 
A környezetvédelmi intézkedések nemzetközi versenyképességet veszélyeztető hatását 
sokféle módon lehet mérsékelni. Függ ez attól, hogyan használják fel az adót (pl. vissza-
térítéssel), milyen kompenzációs intézkedéseket hoznak az adó hatásának kivédésére, mely 
termelőket/fogyasztókat mentesítik alóla (az exportálók mentesítése gyakori eset). Világosan 
látni kell azonban, hogy a visszatérítések és mentesítések tompítják az intézkedés környezet-
védelmi hatását, mérséklik és lelassítják azt a strukturális átalakulást, melyet az adó lenne 
hivatott kiváltani, és így végső soron rontják azt a hatékonyság-javulást, melyet az 
alkalmazkodáson átesett ágazat a nemzetközi munkamegosztásból nyerhetne. 
 
A hazai környezetvédelmi termékdíjak esetében a határmenti adókiigazítás rendszere könnyen 
és sikeresen alkalmazható. A környezetterhelési díjak tervezett bevezetése azonban már 
problémásnak ígérkezik. Ez tipikusan olyan díj, melyet a gyártás/termelés során keletkező 
szennyezésre (környezetterhelésre) vetnek ki, s így a termelőt érinti. Az ilyenfajta díj és adó 
esetében a határmenti adókiigazítás nem alkalmazható, ezért az érintett belföldi termelők 
versenyképessége (mind a külpiacokon, mind belföldön az importtal szemben) rövid távon 
romolhat. Tekintve, hogy a környezetterhelési díjak bevezetése immár több éve húzódik a 
belföldön érintettek ellenállása miatt, indokolt lenne megvizsgálni, hogy a kívánt környezet-
javulás milyen más módon érthető el.90 

  

2. Jövedelem elosztó hatások és kompenzációk 
 
Az ökoadók eltérő módon érinthetik a lakosság különböző jövedelmű csoportjait, az egyes 
iparágakat és régiókat, ezért megtervezésükkor különös figyelmet kell fordítani a jövedelem 
újraelosztó hatásokra. Valamennyi környezetvédelmi eszköz alkalmazása jövedelem újra-

                                                 
89 Lásd erről részletesen a XVIII. fejezet 2. pontját. 
90 Végsősoron a környezetterhelési díjak bevezetésének törvényi kötelezettsége is felülvizsgálható. 
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elosztó hatásokkal jár, de ez a következmény – és az újraelosztás egyenetlensége – az adók 
esetében a legsúlyosabb.  
 

(a) Elméleti háttér 
 
Először is meg kell határoznunk, hogy az adózás milyen költségeit és hasznait vesszük 
figyelembe. A hosszú távú költségek és hasznok körébe tartozik magának az adótehernek a 
megfizetése, a szennyezés-elhárítási költségek megoszlása és az, hogy ki élvezi a környezet 
javulásában bekövetkező hasznokat. Ezek közül általában az adóteher fizetésének a megosz-
lása a legvitatottabb. A rövid távon jelentkező alkalmazkodási költségek megoszlása legalább 
annyira egyenlőtlen lehet: a befektetések alacsonyabb megtérülési rátája, alacsonyabb bérek, 
munkanélküliség. 
 
Az elemzés vonatkozhat a kezdeti és a végső költségek megoszlására. Eldöntendő az is, hogy 
az ökoadóztatás jövedelem újraelosztó hatásait milyen alaphoz képest vizsgáljuk: ha nem 
tennénk semmit, vagy ha adóztatás helyett más környezetpolitikai eszközökkel szeretnénk a 
kívánt célt elérni.  
 
Az újraelosztó hatásokat különféle dimenziókban vizsgálhatjuk: háztartások jövedelem-
csoportjai, a háztartások és az üzleti szféra, ágazatok és vállalatok, és végül régiók között. A 
legtöbb vitatott kérdés a jövedelemcsoportok közötti, valamint a háztartások és vállalatok 
közötti újraelosztás során merül fel.  
 

(b) Gyakorlati tapasztalatok és modellszámítások 
 
Gyakorlati tapasztalatok elsősorban az energia-adók, elméleti számítások pedig a „szénadó” 
(carbon tax) vonatkozásában állnak rendelkezésre az OECD-országokban. Ez érthető, hiszen 
a környezetvédelmi adók döntő részét az energiára és az üzemanyagokra vetik ki, a szénadót 
pedig a klímaváltozás elkerülése és a nemzetközi környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése 
érdekében olyan magas szinten kell meghatározni, hogy elkerülhetetlenné válik az újraelosztó 
hatások vizsgálata. 
 
A központi kérdés: milyen mértékben osszák meg az adóterhet a háztartások és az ipar között, 
azaz: a háztartások, vagy az ipar által felhasznált energiát adóztassák meg.  
 
Az Egyesült Államokban végzett számítások szerint a háztartások által fogyasztott energiára 
kivetett szénadónak regresszív hatása van a háztartások közötti teher megoszlására, akár a 
jövedelmeiket, akár a kiadásaikat veszik figyelembe, de a regresszivitás különösen a 
jövedelem-alapú számításoknál erős. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a jövedelemcsoportok 
között felfelé haladva egyre kisebb lesz az adóteher. (A legszegényebb tizednél egységnyi 
adóteher-növekedés 10,1% költséget, míg a leggazdagabb kategóriában csak 1,5%-ot tesz ki.) 
A regresszivitás a költség-alapú számításoknál is fennáll, de nem ilyen éles (3,7% és 2,3% a 
megfelelő arányok).91 Ezt a magasabb jövedelműek alacsonyabb arányú és az alacsonyabb 
jövedelműek magasabb arányú energia-kiadása okozza. 
 
Az Európai Unió országaira végzett számítások nem mutattak ki ilyen markáns hatásokat – 
nyilvánvalóan az alacsonyabb jövedelemdifferenciák miatt. Mindenesetre érdemes Írország 
példáját idézni: Írországban az EU tervezett szénadója a háztartási kiadások átlagosan 1,5%-át 

                                                 
91 OECD Implementation Strategies, 53. old. 
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tenné ki; a legalsó tizedben ez 2,7%-ot, míg a legmagasabban 1%-ot jelentene. Angliában az 
olaj hordónkénti 10 dolláros szénadója a háztartási energiafogyasztás mennyiségét 6,5%-kal 
csökkentené, de a lakosság két legalsó jövedelemcsoportjában (decilisében) az energia-
fogyasztás 10%-kal esne vissza. 
 
Ha a szénadó terhét az ipar által felhasznált energiára vetik ki, s azt nem lehet továbbhárítani 
magasabb árak formájában, e helyzet nyilvánvaló következményei lesznek az energiatermelés 
és az energiaintenzív ágazatok jövedelmezőségének csökkenése, alacsonyabb profitok, bérek 
és munkanélküliség az érintett ágazatokban. Az esetek többségében azonban az ipari energia 
árának emelkedése tovább hárul a háztartásokra. Ezek a kedvezőtlen hatások azonban 
mérsékelhetők, ha az adóbevételt részben szociális támogatásra fordítják.  
 
A szénadó amerikai alkalmazását modellező kutatások egyik változata azt állapította meg, 
hogy ha a bevételsemlegességet92 átalány-csökkentéssel vagy a személyi jövedelemadó 
mérséklésével érték el, a jövedelem elosztó hatás regresszivitást mutatott: a legalsó ötödben 
0,5, illetve 1,5%-kal csökkentek a reáljövedelmek, míg a felső jövedelemcsoportokban válto-
zatlanok maradtak. Ezzel szemben ha az adóvisszatérítés a tőkét és a munkaerőt érintő adók 
mérséklésének formájában történt, a redisztribúciós hatás sokkal kevésbé volt regresszív.93 
Ezt megerősítették a modellek más variánsai is. E számítások azonban eléggé statikusak, nem 
veszik figyelembe az életpálya egészét. A szegény és kisnyugdíjas rétegek számára a 
kimutatott kompenzációk nem jelentenek megoldást, őket külön kell kezelni. 
 
A motor-üzemanyagokra kivetett adók emelésének vizsgálata eltérő eredményre vezetett 
Amerikában és Angliában. Míg az előbbiben a jövedelem-redisztribúciós hatások jellemzően 
regresszívek voltak, Angliában ennek a fordítottja történt. A magyarázat egyszerű és nyilván-
való: Amerika motorizált társadalom, az autós közlekedés helyettesítése igen korlátozott, 
ezért az üzemanyagok iránti kereslet rugalmatlan, az áremelések a kisjövedelműeket nagyobb 
mértékben sújtják. Ezzel szemben Európában a személyautó használatának van alternatívája, s 
így a kisebb jövedelmű rétegek kereslete rugalmasabb. 
 
 

(c) A nem kívánt hatások mérséklése és kompenzálása 
 
Két esetben lehet szükség a környezetvédelmi adók redisztributív hatásának mérséklésére: ha 
az érintett csoportok, ágazatok eléggé befolyásosak ahhoz, hogy megakadályozzák az adó 
bevezetését, vagy ha az okozott jövedelem-különbségek társadalmi szempontból nem 
kívánatosak. Ezek az esetek sem lehetnek azonban kötelező erejűek, hiszen nem csak a 
környezetpolitikai intézkedések okozhatnak egyes érintett rétegeknek és ágazatoknak 
veszteséget, hanem a politika bármely más megnyilvánulása. Esetenként a kormány kompen-
zálási hajlama még inkább megnehezítheti az intézkedés végrehajtását, mintsem ha ellenállna 
a követeléseknek. Tudnunk kell, hogy a közpolitikákból származó kompenzáció sohasem 
lehet olyan jelentős, mint amihez az érintettek a sikeres gazdasági alkalmazkodás eredmé-
nyeként hozzájuthatnak. A kompenzáció természetesen nem hathat az azt kiváltó intézkedés 
célja ellenében. Végül a társadalmi, egyenlőségi kérdéseket érintve le kell szögezni, hogy 
azok kezelésének legjobb módja nem az alkalmankénti kompenzáció, hanem az átfogó 
szociálpolitika. 
 
                                                 
92 A bevételsemlegesség olyan adózási mód, amikor az adót az adózó teljes mértékben visszakapja valamilyen 

más formában. 
93  OECD Implementation Strategies, 55. old. 
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A kompenzáló-mérséklő intézkedéseknek sokkal inkább arra kell irányulniuk, hogy 
mérsékeljék az alkalmazkodás átmeneti terheit, semmint hogy csökkentsék annak végleges 
költségeit.  
 
A hatások előzetes mérséklésére jó példa, hogy az EU Bizottsága a szénadó eredeti tervében 
mentesítette az alól a hat leginkább energiaigényes ágazatot, hogy azok nemzetközi 
versenyképessége ne szenvedjen veszteséget azokkal az országokkal szemben, amelyekben a 
szénadót nem vezetik be. (Egy későbbi változat szerint nem lesz kivétel, de bevezetés sem 
mindaddig, amíg a világgazdaság vezető térségei nem követik az EU intézkedését.) 
 
A ”végleges” adóteher mérséklésére szolgáló példa, hogy a motor-üzemanyagokon szinte 
minden országban nagyobb az adóteher, mint az ugyanazon energiahordozóknak háztartási 
célokra történő felhasználása során. Vagy: az elsősorban a szegényebb családok által használt 
fűtőanyagok alacsonyabb adótartalma. 
 
Azt persze látni kell, hogy a mérséklő-kompenzáló intézkedések arányában csökken az adó 
ösztönzési funkciója, rátáját magasabbra kell emelni, hogy a kiesett bevételt más, nem 
kivételezett adóalanyoktól behajthassuk, s nem változik a gazdaság és a fogyasztás szerkezete 
az energiaintenzitás mérséklésének irányában olyan mértékben, ahogy azt szeretnénk. 
 
A kompenzálás legcélszerűbb formája a más adók egyidejű csökkentése.94 Ennek két alapvető 
formája van: (1) ha a környezetvédelmi adó a jövedelemeloszlásra regresszív hatással van, 
más, szintén regresszív hatású adó csökkentésével helyreállítjuk az adórendszer egészének 
redisztributív hatását, (2) adócsökkentéssel, vagy a gazdaság stimulálásával kompenzáljuk a 
környezetvédelmi adó okozta jövedelem-kiesést. 
 
Mivel a forgalmi adók kevésbé regresszíven hatnak a jövedelmekre, mint az energiára kivetett 
adók, az általuk történő kompenzálás nem csökkenti a regresszivitást. Ugyanakkor a forgalmi 
adók csökkentésével nagyobb pótlólagos jövedelemhez juttathatjuk a szegényebb rétegeket, 
mint a jövedelem-adókéval, hiszen ők viszonylag több forgalmi- és kevesebb jövedelemadót 
fizetnek. A energián kívül más termékekre kivetett forgalmi adókkal történő kompenzálás 
azonban tetemes adminisztratív nehézségekkel járna. 
 
Mindezek mellett a szegényebb rétegek adóvisszatérítéseken és kedvezményeken keresztül 
történő kompenzálása általában nem célszerű. A tehetősebb rétegek több adót fizetnek és 
rendre nagyobb kompenzációban fognak részesülni. A kompenzálást ezért közvetlen szociál-
politikai jövedelempótló intézkedésekkel a legcélszerűbb elvégezni. 
 
Ha az ökoadóztatás veszteseit jövedelemnövekedéssel kívánjuk kompenzálni, még nagyobb 
figyelmet kell fordítanunk a megfelelő eszköz megválasztására. Ilyen lehet pl. az a módszer, 
hogy az energia megadóztatásából származó többlet-jövedelmet az érintett társadalmi réteg 
társadalombiztosítási járulékának mérséklésére fordítjuk. Ezáltal csökken munkaerejük relatív 
ára, s így feltehetőleg nő a vállalkozók kereslete irántuk. 
 
Az energiára kivetett környezetvédelmi adók jövedelem-elosztó hatásának mérséklése nem 
csak adó-átrendezéssel és az energiafogyasztás csökkentésével oldható meg. Fontos terület 
lenne a háztartások energiahatékonyságot növelő energiatakarékossági beruházása is. E téren 
azonban a piac tökéletlenül működik: nem állnak rendelkezésre megfelelő finanszírozási 

                                                 
94 Ez a bevételsemleges, vagy költségvetés-semleges módszer. 
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sémák, hiányos az információ, sokszor a bérleti viszonyok akadályozzák a beruházást. Ezek a 
hiányosságok különösen az alacsony jövedelműeket és a sérülékeny társadalmi csoportokat 
gátolják meg az energiatakarékossági beruházásokban, s így az ökoadók redisztributív hatása 
tovább súlyosbodik. Az előrelépés e téren mind a környezetvédelemnek, mind az energia-
politikának, mind a szociálpolitikának érdeke. 
 
Végsősorban a szociálpolitika és a foglalkoztatási politika garantálhatja a radikális 
környezetvédelmi adóztatáshoz való alkalmazkodás feltételeit. Az EU által javasolt szénadó 
azonban nem jelent akkora terhet a társadalom és a gazdaság számára és nem jár akkora 
jövedelm-újraelosztási hatásokkal, mint amilyenekkel a ‘73-74-es, majd a ‘79-es olajválság 
járt. A fejlett piacgazdaságok megerősödve, új és modern gazdasági struktúrával kerültek ki a 
válságból. Joggal feltételezhető tehát, hogy a klímaváltozás megakadályozása érdekében 
bevezetendő környezetvédelmi adók terheit és jövedelem-elosztó hatásait is képesek lesznek 
elviselni, illetve mérsékelni és kompenzálni. 
 

3. A bevételek felhasználása 
 
A környezetvédelmi adókból származó bevételeket alapjában véve négyféle célra lehet 
felhasználni:  

 
(1) speciális programok finanszírozására (ezek magától értetődően elsősorban környezet-

védelmi, környezetjavító programok lehetnek),  
 
(2) a költségvetés bevételeinek növelésére, illetve a költségvetési hiány csökkentésére (erre 

akkor kerülhet sor, ha a költségvetési deficit különösen nagy, s így ezt a lépést úgy is 
tekinthetjük, mint az egyébként is bekövetkező adóemelés csökkentését), 

 
(3) az ágazaton belüli újraelosztásra (az adó reciklálására); azzal a feltétellel, hogy ezáltal az 

adózás alapjául szolgáló szennyezést csökkentik, 
 
(4) más adók, járulékok csökkentésére (bevételsemleges megoldás). 
 
A bevételek felhasználását eltérő érdekek motiválják. Ezek kapcsolódhatnak a környezet 
védelméhez, az ökoadók bevezetésével szembeni ellenállás mérsékléséhez, vagy különféle 
makrogazdasági érdekekhez. (Ez utóbbiakra példa lehet a költségvetési hiány mérséklése, a 
foglalkoztatottság növelése, más adók torzító hatásának kiküszöbölése.) 
 
Amennyiben az ökoadóból képződő jövedelmet a bevezetésével szembeni ellenállás 
mérséklésére használják fel, a visszatérítést úgy kell megoldani, hogy az ne csökkentse az adó 
ösztönző hatását. Ha környezetvédelmi célokat szolgáló alapot képeznek belőle, elfogad-
hatatlan eljárás lenne, ha ezenközben csökkentenék a központi költségvetésből a környezet-
védelemre fordított kiadásokat. 
 
A továbbiakban az alapképzést elemezzük részletesebben. A bevételsemleges megoldást a 
környezetvédelmi adóreformnál tárgyaljuk. 
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(a) Környezetvédelmi alapok képzése — elméleti megfontolások 
 
Közgazdasági szempontból az adók elkülönítése (angol szakkifejezéssel earmarking) önálló 
alapokba, s az ezekből történő finanszírozás nem hatékony megoldás, mert ezzel eleve 
kizárjuk a potenciális felhasználás teljes körét, mely körben lehetnek jóval hatékonyabb 
elköltési variánsok is. A kormányok nem képesek úgy optimalizálni az államháztartási 
kiadásokat, ha egy részük felett nem ők rendelkeznek közvetlenül. Ezen javíthat, ha az 
alapból finanszírozott célokat versenyeztetjük, s az elbírálás korrekt, de a potenciális 
felhasználók nagyobb részének kizárása a versenyből értelemszerűen leszűkíti a hatékonysági 
kritériumokat.  
 
Hatékonysági veszteség keletkezhet az adóráta megállapításánál is az alapképzésnél, hiszen az 
adó kivetésénél általában nem a környezetvédelmi kár (externália) internalizálása (azaz 
megfizettetése) a cél, hanem a környezetvédelemre fordítható források előteremtése, s ezért az 
adó rátáját már eleve a finanszírozandó célra tekintettel szabják meg. Ez viszont nem 
feltétlenül a hatékony megoldást adja. Azaz: az alapképzés azzal a veszéllyel jár, hogy a 
környezetvédelmi adókat egyre inkább az adóztatási lehetőségekre tekintettel vetik ki, s egyre 
kevésbé veszik figyelembe a hatékonysági szempontokat, vagyis hogy milyen marginális 
költséggel és haszonnal jár az adó kivetése és elköltése. 
 
Elméletileg a környezetvédelmi adónak akkorának kellene lennie, hogy marginális értéke 
fedezze az okozott kár marginális nagyságát, s olyan destimulatív hatást kellene kiváltania, 
hogy a szennyező az előbbi egybeesésig mérsékelje tevékenységét. Ebben az esetben viszont 
már egy más adózási elvet kell követni: az adóterhet a jövendő jóléti nyereségek 
függvényében kell megállapítani. Ez viszont csak úgy lenne lehetséges, ha az operációt az 
érintettek földrajzilag, társadalmilag vagy gazdaságilag jól elhatárolható körére alkalmaznák. 
Ennek az eljárásnak az alkalmazása egyben szélesíti is a környezetvédelmi politika 
lehetőségeit, a támogatások vonatkozásában. Az OECD ppp elve (polluter pays principle – a 
szennyező fizessen) ugyanis tiltja a közpénzekből kiutalt támogatásokat, legyenek azok akár 
környezetvédelmi célzatúak is. A környezetvédelmi alapokból kiutalt támogatásra viszont van 
elvi lehetőség is, amennyiben az alapképzés során az adókat a jóléti nyereségre tekintettel 
állapították meg. 
 
Fölvetődik a kérdés, hogy elérhető-e a környezeti közjavak (pl. közös szennyvíztisztítók, vagy 
környezetvédelmi kutatások) kínálatának hatékony szintje előállításuk finanszírozásakor, ha 
ahhoz csak az igénybevételben érdekeltek járulnak hozzá. Az OECD szakértői óvatosságra 
intenek: ha a környezeti közjavak előállítását környezetvédelmi adókból finanszírozzák, az 
„torzíthatja a szektorból érkező, a közjavak kínálatának megfelelő szintjére vonatkozó 
jelzéseket, korlátozhatják a kilépést a szektorból, s ezáltal hosszabb távon is a tevékenységnek 
a kívánatosnál magasabb szintje marad fenn, amely pedig – feltehetően – inkább növeli, 
semmint csökkentené a szennyezés össz-szintjét”.95 
 
Végül pedig azt is figyelembe kell venni, hogy nem csak a környezetvédelmi adókból 
finanszírozhatók e közjavak. Meglehet, hogy a foglalkoztatáshoz, az állóeszközökhöz, vagy a 
kibocsátáshoz viszonyított hozzájárulás a megfelelő módja e közjavak finanszírozásának. Az 
adófizetés és a jóléti nyereség arányának elvét ugyanis bármely más adóra lehet alkalmazni. 
 

                                                 
95 Taxation and the Environment, 71. old 
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A német adótörvény azért tiltja ezt a megoldást, mert a demokratikus döntéshozatali és 
rendelkezési elv sérelmét látja benne: az alapokban akkumulálódó bevétel kikerül a választott 
testületek (parlament, önkormányzatok) felügyelete alól, s az alapkezelő szervezetek, 
testületek esetleg önkényesen és részrehajlóan döntenek a felhasználás során, s ez az 
intézményi megoldás elősegítheti a korrupciót és szabálytalanságokat. 
 
Fontos érv a vitában az átláthatóság. A környezetvédelmi adók által érintettek ugyanakkor 
hajlamosabbak adózni, ha van bizonyos áttekintésük az adóbevételek felhasználásáról, ha 
azok nem kerülnek be „a nagy kalapba” (a központi költségvetésbe). 
 
Az OECD-országok gyakorlatában széleskörűen elterjedt az alapképzés. Sőt, magát a 
környezetvédelmi adózást az a szükséglet hozta létre, hogy legyenek olyan pénzügyi 
eszközök, amelyek közvetlenül felhasználhatók környezetvédelmi célokra. Így hát maga az a 
kérdés, hogy hogyan használjuk fel a környezetvédelmi adókból befolyó bevételt, inkább 
elméleti, mint gyakorlati, s meglehetősen történelmietlen, de egyre nagyobb jelentőségű. 
 
 

(b) Gyakorlati példák96 
 
A környezetvédelmi alapok legelterjedtebb formája Európában a vízdíjakból képzett alap, 
melyet a vízgazdálkodásban használnak fel. Legismertebb a francia vizdíj-alapok rendszere, 
hasonló a hollandiai is. De jól ismert az amerikai Superfund is. Ezt a szövetségi szinten 
bevezetett, a motor-üzemanyagok és vegyi termékek gyártóira kivetett környezetvédelmi 
input-adókból (feedstock tax) töltik fel, és a gazdátlan, vagy a közösségre háruló 
elszennyeződött helyek, gyártelepek tisztítására fordítják. A kelet-európai országok sajátos-
sága a nemzeti környezetvédelmi alapok képzése. A nyugati országokban erre nincs példa; az 
„earmarking” nem lépi túl az adott környezeti problémát, területet, a bevételekből nem 
képeznek nemzeti alapokat. 
 
Hollandiában korábban a különféle környezetvédelmi kiadások finanszírozására különböző 
környezetvédelmi adókat vetettek ki. A rendszer azonban széttöredezett és átláthatatlan volt, s 
egyre növekedtek az adminisztratív költségei. Ezért 1988-ban a korábbi kis adókat egy 
egységes környezetvédelmi üzemanyag-díjjal váltották fel, de a bevételt ugyanúgy külön 
kezelték, mint korábban. 1992-ben újabb változás történt: az üzemanyag-termékdíjat 
üzemanyag-adóvá változtatták, mely közvetlenül a költségvetésbe folyik bele, s a környezetet 
immár a központi költségvetésből finanszírozzák. Ez volt az első olyan eset Hollandiában, 
amikor a pénzügyminisztérium környezetvédelmi megfontolásból fogyasztási adót vetett ki. 
1995-ben ezt további kettő követte: a felszín alatti vízkitermelésre és a szemételhelyezésre 
kivetett adó. Így hát Hollandia egyértelműen elindult azon az úton, amely az ökológiai 
adóreformhoz vezet. Az 1996-ban bevezetett energia-adó mértékében más adók vonatko-
zásában csökkentik a lakosság terhelését. 
 
Svájcban a közel másfél tucat környezetvédelmi adó egy részéből szintén alapokat képeznek. 
Ilyen a vízhasználati díj, a szemetes műanyag zsákok, vagy a szemét mennyisége után kivetett 
díj, az iparvállalatok által önkéntesen fizetett reciklálási díj (elektronikai készülékek, autók, 
hűtőgépek, szárazelemek, stb. után), a kimerülő energiaforrásokra kivetett, és a megújulók 
fejlesztésére használt adó és a hasonló céllal a kimerülő energiaforrásokra kivetett „szoláris 
cent”. A különféle megoldások nagyfokú gyakorlatiasságra utalnak; Svájcban nem elvi 

                                                 
96 A példák Schlegelmilch (1999) könyvéből származnak. 
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alapokon döntik el, hogy hogyan használják fel a környezetvédelmi díjakból és adókból 
származó bevételeket. 
 
Lengyelországban minden környezetvédelmi bevétel alapokba kerül. A nemzeti környezet-
védelmi alapon kívül mind a 49 vajdaságnak, ezen kívül 2.500 városnak, ill. községnek van 
környezetvédelmi alapja. A környezetvédelmi díjakból és büntetésekből befolyó összegeket 
különböző sémák szerint osztják fel ezen alapok között. A légszennyezésből, vízvételből és 
szennyvíztisztításból származó bevételek 10%-a kerül a városi-községi alapokba, 54%-a 
vajdasági alapokba és 36%-a a nemzeti alapba. A nitrogénoxidok és a sós bányászati 
szennyvizek kibocsátása utáni bevételek a nemzeti környezetvédelmi alapba kerülnek, míg a 
veszélyes és a szilárd hulladékokból származó bevételeket a helyi és a vajdasági alapok 
kapják meg. Ez a felosztás a környezeti feladatok hatásköri elhatárolását tükrözi.97 
 
Ezeket a pénzeszközöket a legkülönfélébb célokra költik el (beleértve az oktatást és a 
környezetvédelmi beruházásokat is). Azt az alapelvet követik, hogy a forrást nem kapcsolják 
össze a pénz felhasználásával; a környezetvédelmi alapok bármilyen bevételből bármilyen 
környezetvédelmi kiadást finanszírozhatnak. 
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VIII. Energiaadók az Európai Unióban 
 
 

 
Az EU-ban a környezetvédelmi adók 75%-a az energiaszektorból származik, ezért az 
energiaadók szerepe a környezetvédelmi adózásban és a környezetpolitikában döntő 
fontosságú. Ugyanakkor az energiaadók „harmonizáltsága” nem kielégítő, nagyon alacsony 
szintű, s ezért a környezetpolitika (mivel az a versenyképességet is érinti) e gyenge 
harmonizáltságnak van kiszolgáltatva. Az energiaadók nem kielégítő harmonizáltsága 
súlyosan hátráltatja a környezetvédelmi adóreformot is 
 
A tanulmányozandó téma újabb, friss dimenziója: a szennyezési jogok kereskedelme, mely 
elsősorban az energiatermelés során keletkező hosszú távon ható, határokat átlépő 
légszennyezőkre vonatkozik. Az EU-ban törekvés van arra (s ez már egy direktívatervezetben 
is testet öltött), hogy az energiaadózást a stacionárius források esetében a szennyezési jogok 
piacával váltsák fel. Az energiaadók tetemes része tehát már nem állami bevételként fog 
jelentkezni, s így gyöngül az a tendencia, hogy az energiaadózás környezetvédelmi adóreform 
formájában valósuljon meg. 
 

1. Az energiaadók fajtái és mértéke 
 
A 15 EU-tagországban a környezetvédelmi adók 1980-ban az összes adóbevétel és tb-járulék 
5,84%-át tették ki. 1997-re ez az arány 6,71%-ra emelkedett. Mint az ábrán is látjuk, ezek 
túlnyomó része (több, mint 77%-a) energiaadó. Ezen kívül még a közlekedési adók nagysága 
(19%) figyelemre méltó. A szennyezési adók ugyan még mindig elenyészőek (3,7%), de 
részarányuk 1990 és 97 között 50%-kal nőtt, miközben az összes környezeti adó csak 10%-
kal emelkedett, a közlekedési adók részaránya pedig enyhén csökkent. (Számon tart a 
statisztika 0,2% részarányú erőforrás-adót is a környezetvédelmi adók között.) 98 
 
Az energiaadók két nagy csoportját különböztethetjük meg: a főleg motor-üzemanyagokra 
kivetett fogyasztási adót (excise duty) és a környezetvédelmi energiaadókat (szén-, vagy CO2-
adók).99 A VAT (ÁFA) nem energiaadó, és a háztartások és államháztartás (végső felhasz-
nálók) kivételével máshol (termelő felhasználók) visszaigénylik, ezért csak a háztartások és 
közintézmények esetében indokolt figyelembe venni, mint az energiát megdrágító adót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
98 EEA 2000, 10. old. és Eurostat 13. old. 
99 Az EU-ban elterjedt terminológia szerint valójában energiaadó alatt a környezetvédelmi, tehát széndioxid- 

vagy szénadót kell érteni; a fogyasztási adóra a kifejezés nem vonatkozik. 
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A környezetvédelmi adók az összes adóbevétel és tb-járulék %-ában 
 

 
Forrás: EEA 2000, 7. old. 

 
Az energiatermékek egy részének fogyasztási adóit az Európai Unióban harmonizálják: a 
minimálisan megállapítandó adószint formájában. A 92/81/EEC és a 92/82/EEC direktívák 
minimális adórátákat írnak elő az ásványolaj eredetű üzemanyagokra és fűtőolajokra, 
valamint a hajtóanyagként használt földgázra. Más energiahordozók (szén, villanyáram, stb.) 
megadóztatása a tagállamok hatáskörébe tartozik. 
 
 
Az energiahordozókra a következő minimális fogyasztási adók vannak érvényben: 
 
energia fajtája minimális fogyasztási adó 
motor üzemanyagok  
ólmozott benzin 337 euró/ 1000 liter 
ólmozatlan benzin 287 euró/1000 liter 
dízel üzemanyag 245 euró/1000 liter 
gáz üzemanyag és metán 1oo euró/1000 kg 
kerozin 245 euró/1000 liter 
fűtőanyagok  
gázolaj 18 euró/1000 liter 
nehéz fűtőolaj kéntartalma 13 euró/1% kén 1000 kg-onként 
egyéb nehéz fűtőolaj 13 euró/1000 kg 
Forrás: Dings - Bleijenberg, 9. old. és EEA 2000, 80. old. 

 
Az országonkénti tényleges fogyasztásiadó-rátákat a 2. pont átfogó táblázata tartalmazza. 
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Az ólmozatlan benzin fogyasztási adója 2000-ben 
 

408

518 517
562 592

540
586

782

315
349 372 374

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900
A

us
zt

ri
a

D
án

ia

Sv
éd

or
sz

ág

N
ém

et
or

sz
ág

H
ol

la
nd

ia

O
la

sz
or

sz
ág

Fr
an

ci
ao

rs
zá

g

E
gy

es
ül

t
K

ir
ál

ys
ág

G
ör

ög
or

sz
ág

Po
rt

ug
ál

ia

Sp
an

yo
lo

rs
zá

g

Ír
or

sz
ág

EU harmonizált min. ráta (287) 

 
 
Forrás: EEA 2000, 80. old. 

 
 

A fűtőolaj fogyasztási adója 2000-ben 
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Az ábrákon az ólmozatlan benzin és a fűtőolaj tényleges fogyasztási adói és a harmonizált 
minimális EU-ráták közötti különbségek láthatók. A kohéziós országok éppen, hogy csak 
eleget tesznek a harmonizálási kötelezettségnek. Az EU legfejlettebb tagországai különösen a 
benzinen realizálnak magas adókat. Ezzel szemben a dízel üzemanyagnál már jóval kisebbek 
a különbségek a szállítási költségeknek a versenyt befolyásoló hatása miatt. Szembetűnő, 
hogy Angliában mennyire magasak az üzemanyagok fogyasztási adói: duplája, mint a 
kohéziós országokban. A fűtőolajnál már nem vonhatók le ilyen következtetések; Dánia, 
Svédország és Olaszország állapítja meg a legmagasabb adókat. 
 
A szén/széndioxid-adók bevezetése a 90-es évek elején kezdődött el és a riói csúcs hatására 
felgyorsult. Ennek az adónak az alapja a termék felhasználása során keletkező széndioxid 
mennyisége, ezért ez már „igazi” környezetvédelmi adónak tekinthető (nem úgy, mint a 
fogyasztási adók, melyeket a széndioxid mennyiségétől függetlenül vetnek ki). Az ECOFIN 
Council (a tagországok pénzügy- és gazdasági minisztereinek tanácsa) ezek közös bevezetését 
tervezte, de megállapodás híján végül is egyenként alkalmazzák. A skandináv országok és 
Hollandia jártak az élen: Finnország (1990), Svédország (1991), Norvégia (1991)100, Dánia 
(1992), Hollandia (1992). A Németországban (1999), Olaszországban (1999), Francia-
országban (2001) és Angliában (2001) bevezetett környezetvédelmi energiaadók már a kiotói 
egyezmény követelményeinek való megfelelés hatására fogantak. Szinte természetes, hogy a 
kohéziós országokban ilyen intézkedés nem történt, hiszen ők a kiotói megállapodás 
keretében a széndioxid-kibocsájtás növelésére kaptak lehetőséget. 
 
A négy skandináv országban és Hollandiában bevezetett széndioxid-adókról szóló táblázat 
adatai igen vegyes képest mutatnak (az összehasonlíthatóságot az 1 tonna CO2-re kivetett adó 
norvég koronára átszámított értékei teszik lehetővé). A széndioxid-adót valójában csak 
Finnországban és Hollandiában alkalmazzák „rendeltetésszerűen” (azaz oly módon, hogy 
mindenfajta eredetű széndioxid-kibocsájtást egyforma adótétel terhel). Dániában a háztartási 
eredetűeket dupla-akkora adó terheli, mint az ipariakat, Svédországban az egyes energia-
hordozók kibocsájtásait közel akkora tételek terhelik, Norvégiában viszont két-és félszeres 
különbségeket is találunk. Norvégia és Svédország javára szól viszont, hogy az adók itt 
nagyságrenddel nagyobbak, mint a másik három országban. 
 
 

                                                 
100 Norvégia nem EU-tag, tehát radikális intézkedéseit nem az EU szerveinek unszolására hozza. 
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CO2-adó néhány OECD-országban 

 
Norvégia (1997) NOK /tonna CO2 
benzin (0,87 NOK/liter) 376 
földgáz (0,87 NOK/m3) 373 
kőolaj a feldolgozó szektorban (0,87 NOK/liter) 328 
könnyű ásványolaj (0,435 NOK/liter) 164 
nehéz ásványolaj (0,435 NOK/liter) 140 
szén (0,435 NOK/kg) 179 
szén (0,435 NOK/kg) 136 
Svédország (1996)  
benzin (0,86 SEK/liter) 354 
dízel üzemanyag (1,054 SEK/liter) 380 
földgáz (0,788 SEK/ m3) 321 
LPG (1005 SEK/tonna) 352 
könnyű ásványolaj (1,054 SEK/liter) 380 
nehéz ásványolaj (1,054 SEK/liter) 326 
szén (0,916 SEK/kg) 362 
Dánia (1996)  
100 DKK/tonna CO2 a háztartásokra 111 
50 DKK/tonna CO2 az iparra 56 
Finnország (1996)  
38,3 FIM/tonna CO2 53 
Hollandia (1994)  
5,16 NLG/ tonna CO2 20 
 
Forrás: Moe 1999, 96. old. 

 

2. Adóharmonizálás 
 

(a) A Bizottság és az Európa Parlament törekvései 
 
Az egyes országok gyakorlata nagyban eltér egymástól, s a különbségek fokozódnak. 
Néhányan (Finnország, Svédország, Dánia, Hollandia, Olaszország) az üzemanyagok CO2-
tartalmát adóztatják meg. A szénre csak négy országban vetnek ki energiaadót, a többiben 
támogatják (főleg Németországban). Görögország, Írország, Portugália és Luxembourg 
kivételével minden országban megadóztatják a villanyenergiát, a fogyasztási oldalon. („Az 
input-oldali adózás ugyan — amikor az elsődleges energiahordozókat áramfejlesztésre 
használják — környezeti szempontból hatásosabb lenne, de az egyes kormányok a 
versenyképesség csökkenését féltik ettől, különösen hogy az energiaszektor liberalizálás előtt 
áll.”)101  
 
Rengeteg a kivétel, a mentesítés, a leszállított ráta. Ez a harmonizáció hiányának eredménye, 
ugyanis megadásukat a versenyképesség csökkenésétől való félelem okozza. Olaszországban 
                                                 
101 Chevassus: What harmonisation options, 2-3. old. 
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pl. a kereskedelmi szállítást nagyban mentesitik az új energia-adók alól oly módon, hogy 
leszállítják az üzemanyagok fogyasztási adóját. A svéd ipart jeletős visszajuttatások illetik 
meg a CO2 adóból. Finnországban a feldolgozóipar a villamosenergia adójának csak 61%-át 
fizeti meg. Dániában a szennyezőanyag-kibocsájtásukat önként csökkentő vállalatok adó-
visszajuttatásokat kapnak.  
 
Természetesen másképp kell elbírálnunk, hogy a megújuló energiaforrásokból villamosener-
giát előállítók, a kombinált áram- és hőtermelés, valamint a vasút és a tömegközlekedés több 
országban kedvezményt élvez.102 
 
A fiskális ügyekben egyhangúságra van szükség, ebből kifolyólag az Unió energiaadókkal 
kapcsolatos politikáját azok az országok határozzák meg, ahol az adók a legalacsonyabbak.  
Ezek a déli periféria kevésbé környezettudatos kohéziós országai. Ezzel szemben a skandináv 
országok, Hollandia és Németország gyorsabb előrehaladást szeretnének. A Bizottság a 
kilencvenes évek elején több sikertelen kísérletet tett közös széndioxid- vagy szénadó 
bevezetésére. Az 1992-es energia/vagy CO2 adózási javaslat volt a Közösség első kísérlete a 
riói csúcs után az üvegházhatású gázok csökkentésére.103 1995-ben azt javasolták, hogy 2000-
ig minden tagország vezesse be a széndioxid- vagy szénadót, teret engedve az egyes 
országoknak a rugalmas ütemezésre és a ráták meghatározására.104 (Végül is kilenc ország 
egyenkénti intézkedése valósult meg).  
 
Egészen 2003 márciusáig sikertelenek voltak a Bizottság azon törekvései is, hogy az 1992-es 
két direktívát felújítsa: a fogyasztási adók minimális rátáit kiterjessze valamennyi kimerülő 
energiahordozóra és szintjüket megemelje. Ezt az 1997-es ún. Monti-javaslat tartalmazza. Az 
elfogadása körüli viták annak ellenére elhúzódtak, hogy lehetővé tesz átmeneti időszakok 
beiktatását, kivételeket és mentesítéseket az energia-intenzív iparágak számára. 
 
A közös adópolitikát az azzal elégedetlen országok oly módon is igyekeznek előmozdítani, 
hogy pl. Hollandia és mások is 1998-ban leszögezték, hogy a kiotói egyezmény keretében 
vállalt kötelezettségeiket (burden sharing) csak akkor fogják teljesíteni, ha 2002-re lesz közös 
energiaadó az EU-ban.105 
 
Az Európa Parlament 1998-ban az ún. Olsson-jelentésben az alábbiakat javasolta: (1) minden 
tagországban egységes energiaadót kell bevezetni, (2) az energiára 3. fokozatú VAT-ot kell 
megállapítani, mely egyben a legmagasabb ráta lenne, (3) az egyhangúság elvét az energia-
adózásban legalább minősített többségre kell változtatni. 
 
A harmonizálási törekvések oka nyilvánvaló: az egyes országokban nagyban eltérő energia-
adók (és így energiaárak) lényegesen differenciálják a versenyfeltételeket az egységes piacon. 
 
Hosszú ideig az egyetlen sikeres közös intézkedés az volt, hogy 2001-ben életbe lépett a 
fuvarozókra vonatkozó Eurovignette direktíva, mely azt a helyzetet korrigálta, hogy a 
Benelux országokban, Németországban, Dániában, Svédországban és Ausztriában nincs 
úthasználati díj. (Ez természetesen nem energiaadó, de közel áll a versenyfeltételeknek az 
eltérő energiaadók okozta különbségei korrigálásához.) 
 
                                                 
102 Chevassus: What harmonisation options 3. old. 
103 EEB, ETR campaign workshop, October 26-27 2001. 
104 EEA 2000, 28. old. 
105 EEA 2000, 29. old. 
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Az energiatermékek adórátái (excise duties) az EU-ban, euróban 
termék érvé-

nyes 
min. 
ráta 

(92/82/ 
EEC) 
Direk-
tíva) 

 
min. ráták 
a Bizottság  
COM(97)30 

javaslata  
alapján 

 
 
 

tényleges adóráták a tagországokban (2000. évi, vagy a legfrissebb) 

motor üzemanyagok  98jan1 00jan1 02jan1 AT BE DK FI FR DE GR IE IT LU NL PT ES SE UK 
ólmozatlan benzin/1000 lit. 287 417 450 500 408 494 518 561 586 562 325 374 542 347 592 349 372 517 782 
ólmozott benzin/1000 liter 337 417 450 500 480 552 606 636 627 614 344 459 578 399 659 486 405 593 876 
dízel üa./1000 liter 245 310 343 393 283 290 346 325 367 367 250 325 403 253 347 246 270 364 766 
LPG/1000 kg 100 141 174 224 261 0 393 0 107 313 101 110 285 101 103 100 795 304 215 
kerozin/1000 liter 245 310 343 393 282 551 350 299 366 500 245 343 337 294 327 295 292 341 759 
földgáz/GJ  2,9 3,5 4,5 0 0 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
fűtőolajak  
gázolaj/1000 liter 18 21 23 26 69 5 268 64 78 61 18 47 403 5 139 75 79 208 50 
nehéz fűtőolaj=1% 
kén/1000 kg 

13 18 23 28 36 6 304 54 23 18 39 13 64 6 31 12 13 221 45 

egyéb nehéz fűtőolaj/1000 
kg 

13 22 28 34 36 6 304 54 23 18 38 13 64 19 31 27 13 221 45 

kerozin/1000 liter 0 7 16 25 282 0 263 54 78 0 245 50 337 0 46 103 144 192 0 
LPG/1000 kg 0 10 22 34 44 0 333 0 0 26 13 38 190 0 0 7 7 134 0 
földgáz/GJ 0 0,2 0,45 0,7 1,3

8 
0,3 0,98 0,55 0 0 0 0 0,54 0 5,74 0 0 0,85 0 

szilárd fűtőanyag/GJ 0 0,2 0,45 0,7 0 0 7,1 1,6 0 0,6 0 0 0 0 0,4 0 0 1,2 0 
villamosenergia/MWh 0 1 2 3 7,3 1,4 14 6,9 6,4 10 0 0 27 0 50 5,0 2,0 17 1,0 

 
Megjegyzés: Az árnyalt cellák azokat az adórátákat jelzik, amelyek magasabbak, mint a COM(97)30 által 1998. január 1-re előírtak. 

Forrás: EEA 2000, 80. old. 
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(b) Az 1997-es Monti-javaslat 
 
A két direktíva által előírt minimális ráták az évek során elavultak. A Bizottság 1997-ben egy 
olyan direktívát dolgozott ki, mely az 1992-es két direktíva hatáskörét valamennyi 
energiahordozóra kiterjeszti és ugyancsak minimális adórátákat állapított meg. Ez volt az ún. 
Monti proposal (a Bizottság akkori, olasz származású költségvetési főbiztosa után elnevezve). 
Előírta, hogy az energia-adókat lehetőleg az összes adóteher változatlansága mellett kell 
bevezetni (ami a bevételsemlegesség elvét feltételezi), és ezzel egyidőben csökkenteni kell a 
munkaerőt terhelő adókat. Ez a javaslat tehát tartalmazta a double dividend elvét is.106 Az 
alábbiakban a Monti-javaslat néhány fontosabb előirányzatát ismertetem. 
 
A motor üzemanyagok 1998. január 1-jétől tervezett adója: 
− benzin: 417 ECU\1000 liter 
− gázolaj és kerozin: 310 ECU\1000 liter 
− cseppfolyós gáz 141 ECU\1000 kg 
− földgáz 2,9 ECU\gigajoule. 
 
Ha ugyanezen üzemanyagokat a mezőgazdaságban, erőművi motoroknál, építőipari gépeknél, 
nem a nyilvános úthálózatot használó járműveknél vagy a tömegközlekedésben használják, a 
fenti minimális adóráták jóval alacsonyabbak lehetnek. 
 
Fűtőolajok: 
− gázolaj: 21 ECU\1000 liter 
− nehéz fűtőolaj: 18 ECU\ 1000kg. 
 
A villamosenergia és a kogenerált hő adója: 1 ECU\MWh. 
 
A megállapított minimális ráták az összes energiaadóra vonatkoztak (tehát a fogyasztási adóra 
és a környezetvédelmi energia-adókra). A tervezet előírta, hogy az adórátákat 2001. január 1-
jétől módosítani kell (kellett volna). A tagországok — a minimális szinteket betartva — 
differenciálhattak az adó kivetésekor.  
 
A legfontosabb mentesítések:  
− nem motorüzemanyagként vagy fűtőolajként történő felhasználás 
− villamosenergia és kogenerált hő céljából történő felhasználás 
− nem magáncélú repülőgépek üzemanyagaként történő felhasználás 
− hajózás. 
A tagországoknak jogukban állt a mentesítéseket a nemzetközi vagy a közösségen belüli 
szállításra korlátozni. 
 
A javaslat adóvisszatérítésre is lehetőséget adott: 
− a hatékony energiafelhasználást szolgáló beruházások összegének feléig visszatéríthető az 

energia-adó (akár teljes összege) 
− ha egy cég nem-közlekedési jellegű összköltségének 10%-át meghaladja az energia-adó, a 

10 %-ot meghaladó rész erejéig az adó visszatéríthető.107 
 

                                                 
106 EEB working paper, 2001 és EEB Monti proposal. 
107 Uott. 
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A 2000-ben érvényben lévő energiaadókat és azokat összehasonlítva, melyek a Monti-javaslat 
értelmében 1998-ban érvényre jutottak volna azt látjuk, hogy csak Dánia adói voltak 
magasabbak a 14 adó javasolt szintjénél; ugyanakkor Luxembourg egyetlen energiaadója sem 
érte el a javasolt minimális szinteket. Svédország egy, Olaszország és Hollandia két adóval 
maradt el a javasolt szinthez képest.108 
 
A kohéziós országok (mindenekelőtt Spanyolország, Portugália és Írország) szívósan 
ellenezték a javaslatot, és egészen 2003-ig megakadályozták annak keresztülvitelét. 
Esetükben ugyanis jelentős adóemelésre lett volna szükség. De nem elégítette az ki a 
környezetvédelmi adóreform követőit sem, hiszen náluk már magasabb adóráták voltak 
érvényben, mint a Monti-javaslatban. Az érintettség sorrendje a következő: Belgium, 
Luxembourg, a kohéziós országok, Németország, Franciaország, Olaszország. 
 
A kohéziós országok termelési költségeik megdrágulásától, a beruházások visszaesésétől és a 
lakossági ellenállástól félnek. A spanyolok a gazdag EU-tagországok hobbijának tekintik a 
környezetvédelmet, és szerintük a Monti-javaslatra azért volt szükség, mert az önként vállalt 
környezetvédelmi adózás veszélyezteti ezen országok versenyképességét.  
 
Akadályozza az egységes energia-adózást az egyes országok részéről megnyilvánuló elvi 
álláspont az adórendszerek harmonizálásával szemben, miközben ezen országok éppenséggel 
a környezetvédelmi energia-adózás mellett vannak. (Ilyen pl. Svédország; Anglia esetében 
nem annyira a harmonizálás, mint inkább a háztartások megadóztatása a probléma az adott 
esetben.) 
 
Érdekes, és a környezetgazdaságtan eszköztárában új fejezetet nyitó fejlemény az energia-
adók és az önkéntes megállapodások kombinálása. A Bizottság által kiadott új Guidelines on 
State Aid második változatában az energia-intenzív iparágaknak adott mentességek megadását 
2010-ig tették lehetővé azzal a feltétellel, ha azok önkéntes megállapodásokat kötnek az 
energiahatékonyság javítása érdekében.109  
 
 

(c) Kicsinyes alkudozások a Monti-javaslat körül  
 
1999-ben a német elnökség a Monti-javaslat megvalósítására egy hosszú átmeneti időt 
javasolt, de a szembenálló országok nem fogadták el. A németet követő finn, portugál és 
francia elnökségek idején nem történt előrehaladás. 2000 elején azonban a svéd elnökség 
felújította a Monti-javaslatról folyó tárgyalásokat, azt a stratégiát követve, hogy nem az 
adórátákat, hanem az adóstruktúrát kell megvitatni (az adóalapokat és a felmentéseket). 
Spanyolország azonban ezt a javaslatot is elgáncsolta, és az energiaadók és az energiapiac 
liberalizálását oly módon kötötte össze, hogy bárminemű adóharmonizálás csakis a teljes és 
tényleges liberalizálás után jöhet létre. Ezt az elképzelést támogatta Anglia, és ellenezte 
Franciaország, mely magát a liberalizálást is ellenzi. (A spanyol javaslat hátterében az áll, 
hogy Spanyolország a liberalizáció révén hozzá szeretne jutni az olcsó francia energiához.)  
 
2001 második felében a belga elnökség karolta fel az ügyet — nem sok eredménnyel. A viták 
az alábbi kérdésekről folytak: 
− a megújuló energiaforrásokból készülő villamosenergia adómentesítése, 

                                                 
108 EEA 2000, 54. old. 
109 Thöne, 2002. 
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− az energiaintenzív iparágak adóalapja és mentességei, 
− az energia-adók differenciálása az energiatermékek minősége és felhasználása szerint. 
 
2002 első felében következett a spanyol elnökség. Annak ellenére, hogy korábban a 
spanyolok voltak az energia-adók harmonizálásának fő kerékkötői, elnökségük alatt (ponto-
sabban már az azt megelőző belga elnökség alatt) hozzáállásukban 180 fokos fordulat 
következett be és szinte minden tőlük telhetőt megtettek a direktíva-tervezet elfogadtatásáért. 
A sok kivétel és mentesítés miatt viszont találóan nevezte Bolkenstein, az egységes piac 
főbiztosa „gruyere-i sajtnak” a spanyol javaslatot. 
 
2002 második felében a dán elnökség alatt folytatódott a vita, s a következő eredmények 
születtek: 
: 
- Elfogadták az „energiaintenzív ágazat” definícióját. Eszerint mindkét plafon alkalmazható 

(a termelési érték min. 3,5%-a, vagy a hozzáadott érték min. 0,5%-a). 
- A dán elnökség hajlandó belemenni — Franciaország kérésére — , hogy a minimális EU-

ráta alatti rátát alkalmazzanak egyes országok még akkor is, ha azt „nem váltja ki” 
önkéntes megállapodás. 

- Az alkalmazás átmeneti időszakára (késleltetésére) vonatkozó luxembourgi és görög 
kéréseknek is helyt adtak. 

 
A periférikus országok (mivel szállítási igényük nagyobb) nehezményezték a Bizottság által 
2006-tól bevezetendő 360 eurós dízel-adót (Franciaország viszont — centrális elhelyezkedé-
séből kifolyólag — támogatta).  
 

(d) Lehangoló eredmények a kibővítés hatására 
 
2002 tavaszán a barcelóniai csúcs nem azért döntött úgy, hogy még az év végéig megállapo-
dást kell elérni, mert elege lett volna az 1997 óta, öt éve folyó kicsinyes vitákból. Hanem 
azért, mert 2003-ban az EU megkötötte a megállapodásokat az újonnan csatlakozó 
országokkal. És ha az elavult direktívákat nem frissítik fel, a 10 új taggal kibővült EU-ban az 
energiaadók harmonizálása már lehetetlenné vált volna.  
 
A 2003 márciusi megállapodás kiábrándító eredményeket hozott. Valójában az történt, hogy a 
harmonizált rátákat az 1992 óta végbement inflációval korrigálták. Ugyanakkor 2013-ig be is 
fagyasztották azokat, beépítve ezzel a következő évek inflációjának tulajdonítható deval-
válódást. A Bizottság egyedül a dízel üzemanyag esetében hagyott lehetőséget az időközbeni 
korrigálásra (2006-ban adva erre újabb lehetőséget.) Az új energiaadók nem vonatkoznak a 
háztartásokra, a közigazgatásra és az energiaintenzív ágazatokra, azaz lényegében a nem 
energiaintenzív gazdasági szektorra korlátozódnak, ott is megszámlálhatatlanul sok 
engedménnyel és kivétellel. 
 
Az 1992-es minimum ráták 15-20%-os felemelése, valamint az energiaadók kiterjesztése a 
villanyáramra, a földgázra és a szénre a mentesítések és kivételek ismeretében ugyan csekély 
eredmény, de van jelentősége. Görögországban, Portugáliában, Írországban, Belgiumban és 
Spanyolországban ez a jelenlegi adóráták emelését igényli, a csatlakozó országokról nem is 
beszélve. 
 
További eredmény, hogy a hosszas tárgyalások során a javaslatot nem kedvelő kormányok is 
megbizonyosodhattak arról, hogy egy hosszú távú, emelkedő trendről van szó, a kívül 
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maradás, az ellenszegülés lehetetlen. Az adóráták ugyan alacsonyak, de ha már léteznek, 
könnyebb azokat megemelni, mint a bevezetésüket elfogadtatni. Ha elfogadják a jelenlegi 
tervezetet, az keretéül szolgál majd a további módosításoknak.  
 
Ugyanakkor a „gyenge” egyezmény visszafogja a környezetvédelmi adózásban és adó-
reformban elől járó országokat a cselekvéstől, a további intézkedések meghozatalától. 
„Hollandia, Dánia, Svédország és Németország, azok az országok, melyek hagyományosan a 
leginkább hívei a környezetvédelmi adóreformnak, már túlságosan előreszaladtak, és most azt 
érzékelik, hogy az egységes piac korlátozza őket az előrehaladásban.”110 (Azért, mert ha 
tovább nőnek a különbségek az energiaárakban, veszélyeztetik iparuk versenyképességét.) A 
megoldást — legalább is intézményi értelemben — a „szűkebb együttműködés” szolgáltatja. 
 
 

(e) A VAT harmonizálatlansága nem torzítja a versenyfeltételeket 
 
 

A VAT (áfa) rátái az EU tagországaiban  
(1999-es adatok) 

 
ország  sztenderd 

ráta 
csökkentett

ráta 
tételek, ahol a rátát környezetvédelmi 
szempontból csökkentették 

Ausztria    
Belgium 21 0 egyes reciklált anyagok és melléktermékek 
Dánia 25   
Finnország 22   
Franciaország 19,6 2,1 szemét- és szennyvízkezelés 
Németország 16   
Görögország 18   
Írország 21   
Olaszország 20 10 

0 
városi szemét, tisztítóállomások, megújuló energ. 
fémhulladék 

Luxembourg 15 3 szemét- és szennyvízkezelés 
Hollandia 17,5 6 kerékpárjavítás, lakáskarbantartás 
Portugális 17 5 napenergia és más megújuló energia 
Spanyolország 16   
Svédország 25   
Egyesült Kir. 17,5 5 

0 
egyes energia-takarékos anyagok 
szemét- és szennyvízkezelés 

 
Forrás: EEA 2000, 27. old. 

Táblázatunk a VAT sztenderd rátáit mutatja be, valamint a környezetvédelem szempontjából 
kedvező tevékenységek csökkentett rátáit. A tömegközlekedésre szinte minden országban a 
csökkentett adóráta vonatkozik, ezért az a táblázatban nincs feltüntetve; valamint azok a 
kedvezmények sem (pl. szociális megfontolásból csökkentett üzemanyag-adó), melyek 
negatív környezeti hatást eredményeznek. 
 

                                                 
110 EEB, Fourth EFR Campaign Worksop, 2002, p. 5. 
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A 15 és 25% közötti adókulcsok igen nagy energiaár-különbségeket okoznak (különösen 
amikor a magas VAT magas fogyasztási adóval párosul). Tekintve azonban, hogy a termelő 
felhasználók visszakapják a VAT-ot, e különbségek az üzleti verseny szempontjából nem 
számítanak, annál inkább a háztartások és közintézmények tekintetében.  
 
 

3. Környezetgazdasági elemzés 
 

(a) Az energiaadók funkciói és a bevételek felhasználása 
 
A környezetvédelmi adók alkalmazásával többféle célt kívánnak elérni: 
 
- az ún. „fizessen a szennyező” elv érvényesítését, 
- a környezeti szempontból kívánatos viselkedés előidézését és jutalmazását (ösztönzés), 
- bevétel-teremtést környezetvédelmi kiadásokra és beruházásokra, 
- a környezetvédelmi célok integrálását a gazdasági és ágazati politikákba, 
- a hagyományos adórendszer torzító hatásainak kiküszöbölését a környezetvédelmi 

adóreform (adóátváltás) keretében, 
- a környezeti szempontból fontos tárgy, tevékenység jelzését. 
 
Ennek megfelelően a környezetvédelmi adókat felhasználás szempontjából általában a követ-
kező csoportra osztják:  
 

— költségeket fedező használati díjakra (ezek lehetnek a környezetvédelmi szolgálta-
tások közvetlen díjai, vagy hozzájárulás az e szolgáltatásokat működtető alapokhoz) 

— ösztönző adókra és díjakra, melyek a magatartást szándékoznak megváltoztatni 
— ún. fiskális adókra, melyek az állami költségvetés kötetlen bevételeit képezik 
— a munkaerő költségeit csökkentő zöld adókra. 

Az energiaadók közül a két legnagyobb, a fogyasztási adó és a végső felhasználók által 
fizetett áfa minden országban fiskális jellegű. A széndioxid- vagy szénadókat viszont minden 
országban egy környezetvédelmi adóreform keretében vetették ki, azaz egyúttal csökkentették 
a munkaerő hagyományos költségeit (többnyire a munkáltatók által fizetett tb-járulékot, 
ritkábban a munkavállalókét, esetleg a személyi jövedelemadót, és többnyire alapokat is 
képeztek belőle az energiahatékonyság javítására).111 
 
 

(b) Árrugalmasság 
 
A legkritikusabb kérdés: az energiaadók ösztönző jellege. Az energiatermékek iránti kereslet 
árrugalmassága rövid távon alacsony, ezért az energiatermékek „jól adóznak”, nem kell attól 
tartani, hogy a magasabb adóráta az adóbevételt veszélyeztetné. Az adóemelést közvetlen 
követően a kereslet csökken, majd jórészt visszakúszik a korábbi szintre. Ha viszont az adó- 
és árpolitika következetes, a tendencia befolyásolja a hosszútávú döntéseket mind a 
háztartásokban, mind az üzleti életben. Az energiaárak és adók változásának legjelentősebb 
rövid távú hatása az energiahordozók közötti választásban jelentkezik. 
 

                                                 
111 Környezetvédelmi adóreform Nyugat-Európában című tanulmányom ezzel a témával foglalkozik. 
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A motorbenzin hosszútávú árrugalmasságát -0,65, -1,0 közöttire becsülik, a dízel üzem-
anyagét alacsonyabbra, -0,65 alá.112 A megtett kilométerekre számított hosszútávú árrugal-
masság -0,1 és -0,4 közötti, tehát az üzemanyagok áremelése a nyugat-európai polgároknak 
nem az autózási szándékát, inkább az üzemanyag-vásárlását csökkenti hosszú távon.113 
Rugalmatlanabb ennél a háztartási és fűtési energia alapvető létszükséglet jellege és a 
változtatás magas beruházási igényessége miatt. Általános tapasztalat az Európai Unióban, 
hogy a gazdaság viszont élénken reagál az energia árváltozására, s ezért az energiaadók 
nagyon jól felhasználhatók az energia-racionalizálási programok elindítására és az energia-
hatékonyság növelésére. 
 
Hosszútávon tehát az üzemanyagok magasabb fogyasztási adójának csökkentenie kellene az 
üzemanyag-vásárlást és a közlekedés volumenét. Ennek azonban ellentmond az az elemzés, 
mely az üzemanyagok fogyasztási adójának szintjét és a személygépkocsi-használatot hason-
lította össze országonként. „Pl. az Egyesült Királyságban a legmagasabb az ólmozatlan benzin 
és a dízel fogyasztási adója az összes EU-tagállam közül (0,67 USD/liter 1998. január 1-jén), 
de a személygépkocsik részesedése is a szárazföldi közlekedésben (87,7% 1997-ben). Ugyan-
akkor Görögországban mindkét mutató a legalacsonyabbak között van.”114 Ezek arra utalnak, 
mintha nem lenne inverz összefüggés az üzemanyag-adók szintje és a gépkocsiközlekedés 
között. Valójában sok más tényezőt is figyelembe kell venni, és az üzemanyagok keresleti 
árrugalmassága elsősorban egy országon belül értelmezendő. Így pl. az Egyesült Királyságban 
csökkent a közúti szállítás üzemanyag-fogyasztása azt követően, hogy bevezették az ún. fuel 
duty escalator-t (az üzemanyagok fogyasztási adójának évről-évre történő rendszeres 
emelését). 
 
Az energiaadók környezeti hatékonyságát nehéz kimutatni (mint bármilyen más környezet-
védelmi adó hatékonyságát — pontosabban hatásosságát —, hiszen az adó a környezetpoliti-
kának csak egyik eszköze, és az esetek többségében más eszközökkel együtt alkalmazzák. 
Biztosan állítható, hogy a környezetvédelmi célokat jól szolgálják.115 Környezetgazdasági 
szempontból viszont nem mindig az adó a legmegfelelőbb eszköz, a szennyezés elhárításának 
határköltsége sokszor magasabb az adó, mint más eszköz alkalmazása esetén. 
 
 

(c) Energiaárak 
 
Hosszú távon — legalább is a nyolcvanas évek óta — az Európai Unióban az energiaárak 
csökkennek. Ez az ásványi tüzelőanyagok világpiaci ártrendjének tulajdonítható, de az utóbbi 
években szerepet játszott benne az uniós energiapiacok liberalizálása is. Az olajárak világp-
iaci áringadozása olyan nagy mértékű, hogy az újabb energiaadók (széndioxid- vagy szénadó) 
többnyire eltörpülnek mellettük. 1985 és 2001 között a GJ-ra átszámított ipari energiaárak 
felére csökkentek (a nehéz fűtőolaj 54, a földgáz 41, a villamosenergia 48%-kal). A háztar-
tásokban 1/3 arányú volt ez az árcsökkenés (fűtőolaj -35%, földgáz -30%, villanyáram -29%). 
A motorüzemanyagok reálára viszont ugyanezen időszak alatt nőtt: a dízelé csak 2,6, de a 
motorbenziné 32%-kal. (Az energiaárakkal részletesebben az „A” melléklet foglalkozik.) 
 

                                                 
112 Ezek az értékek azt mutatják, hogy az ár 1%-os emelése mekkora változást idéz elő a keresletben. Teljesen 

rugalmas a termék akkor, ha a kereslet visszaesése -1,0; rugalmatlan, ha 0, azaz semmi sem történik az áremelés 
hatására. 

113 EEA 2000, 45. old. 
114 Uott. 
115 Lásd erről: Kiss Károly: Környezetvédelmi adóreform Nyugat-Európában, II/1. pont. 
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Ez a helyzet kifejezetten elkeserítő; filléres nagyságú energiaadókat nem lehet bevezetni a 
kohéziós országokban akkor, amikor az energiaárak ilyen nagy mértékben csökkennek. A 
fejlett északnyugat-európai országokban is csak a süllyedő olajárak idején „merészelnek” a 
politikusok szinte jelentéktelen nagyságú energiaadókat bevezetni. 
 
 

A végső felhasználók energiaárai 
(euró/GJ, 1995-ös árakon) 

 
üzemanyag  1985-ös ár 2001-es ár százalékos 

árváltozás 
(1985-2001) 

ipar    
nehéz fűtőolaj 11,2 5,1 -54% 
földgáz 8,6 5,1 -41% 
villamosenergia 26,2 13,6 -48% 
háztartások    
fűtőolaj 17,- 11,- -35% 
földgáz 16,7 12,2 -30% 
villanyáram 43,6 30,8 -29% 
közlekedés    
dízel üzemanyag 757 772 2,6% 
ólmozatlan benzin 699 922 32% 
 
Forrás: EEA 2002, 55. old. 

 
Hogy az energiaadóknak mennyire elhanyagolható a szerepe az energiaárak alakulásában, azt 
a következő adatok jelzik: ugyancsak az említett másfél évtizedes időszakban az ipari villany-
áram adójának kivételével (mely közel 10%-kal csökkent), mind a hét másik energiahordozó 
adója nőtt, leginkább a motorüzemanyagoké. A nyolc energiaféleség végfelhasználói árában 
1985-ről 2001-re minden esetben nőtt az adók aránya. Ennek ellenére — mint látjuk — az 
adóemelés csak a motorüzemanyagok árára volt hatással. 
 
Amikor az energiaárak esése hosszú távon ilyen nagymértékű, környezetvédelmi szempontból 
az energiaadókra hallatlanul nagy szerep hárul (hárulna). 
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Az adók aránya a végső felhasználás energiaáraiban (%) 
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Forrás: EEA 2002, 56. oldal. 

 
Az üzemanyagokra kivetett adók abszolút értékének változása 
(1985 és 2001 között, %) 
 

-20 0 20 40 60

ólmozatlan benzin

dízel üzemanyag

háztartási vill. energia

háztartási földgáz

háztartási fűtőolaj

ipari villanyáram

ipari földgáz

ipari fűtőolaj

 
Forrás: EEA 2002, 56. oldal 

(d) Externáliák 
 
Ha azt szeretnénk tudni, hogy az energiaadók mennyire szolgálják a polluter pays principle-t, 
meg kell ismerni az okozott károk nagyságát. Ilyen jellegű számítások elsősorban a 
közlekedési externáliákra készülnek, és a GDP 3-8%-a közötti fedezetlen kárt mutatnak ki.  
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Ábránk azt szemlélteti, hogy a vasút és a közút által okozott külső költségek mekkora részét 
fedezik a közlekedésből származó bevételek az EU tagországaiban. A vasút esetében 1o és 
55% közötti sávokat látunk, azaz: 45-9o%-ban fedezetlenek a vasúti externáliák; Francia-
ország, Spanyolország és Ausztria vasúti bevételei fedezik a legnagyobb mértékben az 
okozott infrastrukturális és környezeti károkat. A közútnál rosszabb a helyzet: a legtöbb 
országban lényegesen nagyobb a fedezetlen károk aránya. 
 
 
A bevételekkel fedezett externális költségek aránya az EU-tagországok 
közlekedésében (%) 
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Forrás: EEA 1999, 27. oldal. 

 
A következő táblázat a különböző energiahordozókból előállított villamosenergia termelése 
során keletkezett externális költségeket hasonlítja össze az árakkal. A szén- és az olaj-alapú 
villamosenergia előállítása oly mértékben szennyezi a környezetet, hogy e külső költségek a 
legtöbb esetben felülmúlják az árat. 
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A villamosenergia előállítása során keletkező becsült külső költségek és az árak összehasonlítása  
a különböző felhasznált energiahordozók esetében 

(euró cent 1995-ös árakon) 
 

 
 externális költségek árak 
 szén 

és 
lignit 

Kő-
olaj 

Föld-
gáz 

nukleári
s 

Bio-
massza 

vízi-
erőmű 

Szél-
energia 

Ipari vill. 
energia 

Háztar-
tási vill. 
energia 

EU - - - - - - - 5,6 11,1 
Ausztria - - 1-3 - 2-3 1,1 - 7,8 12,5 
Belgium 4-15 - 1-2 0,5 - - - 6,3 12,4 
Dánia 4-7 - 2-3 - 1 - 0,05 7,6 16,7 
Németország 3-6 5-8 1-2 0,2 3 - 0,1-0,2 6,2 13,9 
Spanyolország 5-8 - 1-2 - - - 0,2 5,7 8,1 
Finnország 2-4 - - - 1 - - 4,3 6,7 
Franciaország 7-10 8-11 2-4 0,3 1 1 - 5,5 10,6 
Görögország 5-8 3-5 1 - 0-1 1 0,2-0,3 4,0 5,1 
Írország 6-8 - - - - - - 4,9 6,6 
Olaszország - 3-6 2-3 - - 0,3 - 7,0 16,8 
Hollandia 3-4 - 1-2 0,7 0,5 - - 5,4 14,6 
Portugália 4-7 - 1-2 - 1-2 0,2 - 4,7 9,1 
Svédország 2-4 - - - 0,3 0,03 - 3,3 9,0 
Egyesült 
Királyság 

4-7 3-5 1-2 0,3 1 0-0,7 0,1-0,2 5,9 7,5 

 
Forrás: EEA 2002, 58. old. 
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(e) Támogatások 
 
Energiaadózásról lévén szó ki kell térnünk a támogatásokra, mint negatív energiaadókra is. 
Annak ellenére, hogy az energiatermelés és -felhasználás a leginkább környezetterhelő 
tevékenység, még mindig igen jelentős mértékű támogatásokban részesül. 
 
A European Environmental Agency a következő állami támogatásokat különbözteti meg: 
 
− közvetlen pénzügyi támogatás az energiatermelő ágazatoknak 
− állami felvásárlási kvóták 
− kedvező fetételű kölcsönök 
− az energiatermelők felelősségének átvállalása 
− ártámogatás 
− kedvező adózás 
− fedezetlen externális költségek 
− K+F támogatás.116 
 
Mint látjuk tehát, az EU által is elismert ámogatásnak minősül az is, ha a felhasználók nem 
fizetik meg az okozott externális károkat. 
 
 
Becsült közvetlen energiatámogatások megoszlása (1990-95-ös évek átlaga, %) 
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Forrás: EEA 2002, 59. oldal 

 
1990 és 1995 között a közvetlen energiatámogatások az ábrán látható módon oszlottak meg: 
több, mint 50% a fosszilis energiahordozókra jutott és több, mint 20% a nukleáris energiára. 
A maradék 1/3-on az energiahatékonyság javítása (az energiafelhasználás csökkentése) és a 
megújuló energiaforrások fejlesztése oszlik meg, az utóbbi jóval kisebb részarányhoz jutva. A 
villamosenergia szektor részaránya minimális. Ez a támogatási politika teljesen ellentétes a 
környezetvédelmi szempontból kívánatossal; amikor is az ásványi energiahordozókat 

                                                 
116 EEA 2002, 59. old. 
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egyáltalán nem lenne szabad támogatásban részesíteni, s a forrásokat a megújuló energiák 
fejlesztésére és az energiakonzerválásra kellene fordítani. 
 
Az EU hosszútávú indikatív célja értelmében 2010-re az összes energiafogyasztás 12%-a a 
megújulóktól kell származzon (a villamosenergiát és a hőtermelést is beleértve). Ehhez az 
1990-99 között tapasztalt növekedési ütem több, mint kétszeresére kellene gyorsuljon. A 
bruttó villamosenergia-fogyasztás tekintetében a hosszútávú, 2010. évi cél az, hogy annak 
22,1%-a származzon a megújuló energiaforrásokból. Ehhez szintén legalább dupla olyan 
gyors növekedésre lenne szükség.117 
 
A megújuló energiák előállításának támogatására vannak jó példák is. A dán, a német és a 
spanyol szél- és napenergia-termelés gyors sikereiben (Dániára csak a szélenergia vonatkozik) 
az olyan hálózati betáplálási megoldások játszottak szerepet, melyek garantálták a kedvező fix 
árat. 1990 és 99 között az EU-ban Ausztria, Németország és Görögország szolgáltatta az új 
napenergia hasznosító rendszerek 80%-át. Ausztriában és Németországban a napenergia elter-
jesztésének ügyét a proaktív kormánypolitika szolgáltatta, mely támogatásokkal és megfelelő 
kommunikációs stratégiával egészült ki. A görögországi kedvező fejleményeket is a központi 
támogatások táplálták.118 
 
Az EU számos programot indított be az energiahatékonyság fokozására és a megújuló 
energiaforrások fejlesztésére. Ilyenek voltak a SAVE, ALTENER, JOULE és a THERMIE. 
Ezt a célt szolgálta az elektromos készülékek energiahatékonysági sztenderdjeinek bevezetése 
az egységes piacon.119 
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IX. Környezetvédelmi adóreform Nyugat-Európában 
 

 

1. A környezetvédelmi adóztatás bevételsemleges módja 
 

A környezetvédelmi adóztatás fokozatosan tért hódító koncepciója és gyakorlata a bevétel-
semleges megoldás, amikor az ökoadókat a hagyományos adók egyidejű csökkentése mellett 
vetik ki. A gyakorlati megfontoláson túl, hogy ne növekedjék az összes adóteher, elméletileg 
az támasztja alá ezen elképzelést, hogy a leginkább torzító adókat ökoadókkal váltsák fel. A 
termelési tényezők közül kétségtelen, hogy a munkaerő ára szenvedi el a legnagyobb 
torzulást, a fejlett ipari országokban (de nálunk is) relatíve azon realizálják a legtöbb 
társadalmi tiszta terméket. Ez oda vezet, hogy a vállalkozások munkaerő-megtakarító 
stratégiát folytatnak, a munkanélküliség a legtöbb országban és a legtöbb időszakban magas 
(holott a munkaerő megújuló erőforrás), miközben a természeti erőforrásokat értékük alatt, 
vagy egyáltalán nem értékelik, s így azokat túlzottan igénybe veszik. Kézenfekvő tehát, hogy 
az ökoadók bevezetésekor az élőmunka terheit csökkentsék. A környezetvédelmi adók ily 
módon kettős piaci torzulást is képesek kezelni: internalizálják a környezet használatának 
költségeit és csökkentik a munkaerőre rakódó, túlzott, szintén torzító költségeket.  
 
Ennek megfelelően van egy elsődleges cél; ez a környezetvédelmi adóztatással a környezet 
állapotának javítása, és egy másodlagos cél, az élőmunka terheinek csökkentésével a foglal-
koztatottság növelése. (Ennek kapcsán beszélünk double dividend-ről, azaz kettős 
osztalékról.) 
 
Nyugat-Európában a munkaerő marginális költsége120 a termelésben dolgozó, átlagos 
keresetű munkás esetében többnyire 50-60% között van, Hollandiában még ennél is magasabb 
(kb. 65%). (Ezzel szemben az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Nagy-Britanniában 
40% alatti, Japánban pedig nem éri el a 20%-ot.) Ez a költség rendre magasabb, mint a többi 
termelési tényezőé.121 Magyarországon a havi bruttó átlagbér 2000-ben 85 ezer Ft volt. Ha 
ebből levonjuk a 8% nyugdíjjárulékot, a 3% egészségbiztosítási járulékot, az 1,5%-
munkavállalói járulékot és az sz.j.á-t (21,1%), 56.443 Ft nettó bért kapunk. A munkáltató 
viszont a 85 ezer Ft bruttó bér után fizet 3.900 Ft egészségügyi hozzájárulást, 33% tb-
járulékot, 3% munkaadói járulékot és 1,5% szakképzési hozzájárulást. A munkáltató költsége 
így végül is 120.775 Ft. A nettó bér a bruttó bérnek csak a 66,4%-át teszi ki, a bérköltségnek 
pedig a 46,7%-át. Így válik a munkaerő hazánkban is a legdrágább termelési tényezővé.122 A 
fentiekhez hasonló mutató, a munkaerő marginális költsége Magyarországon 53,3%, tehát 
pontosan illeszkedik az európai trendhez, így ennek a problémának nálunk is hasonló 
aktualitása van. 
 

                                                 
120 Ez azt jelenti, hogy a munkáltató által pótlólagosan kifizetett összes bérből és bérköltségből mekkora 

hányadot tesz ki a társadalombiztosítási járulék és a személyi jövedelemadó. 
121 Implementation Strategies, 69. old. 
122 Az államháztartás...63. old. 
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A bruttó munkaerő-költségek marginális adórátája az OECD-országokban 1992-ben  
(a termelésben dolgozó átlagos fizetésű alkalmazott esetében) 
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marginális adóráta bérnövekmények  
Forrás: Implementation Strategies, 69. old. 

Megjegyzések:  
(1) Marginális adóráta: a bruttó munkaerő-költségek egységnyi növekedéséből mekkora hányadot tesz ki a 

személyi jövedelemadó és a társadalombiztosítási járulék. 
(2) A tb-járulékon kívüli más, nem-bér-jellegű munkaerő-költség (mint amilyenek a magánszektor szociális 

ellátásához történő munkaadói hozzájárulások) nem szerepel benne. 
(3)  A személyi jövedelemadónak csak a „sztenderd” kedvezményeit veszi figyelembe a számítás 

 
A munkaerőt terhelő két legjelentősebb tétel a személyi jövedelemadó és a társadalom-
biztosítási járulék. A bevételsemleges megoldás során leggyakrabban a tb-járulékot 
csökkentik. Ez leszállítja a munkaerő költségét, s így bővíti a foglalkoztatást. 
 
Csökkenthető a bérre rakódó költségek másik jelentős összetevője is, a személyi jövedelem-
adó, ez azonban már nem jár olyan egyértelműen foglalkoztatásbővítő hatással. Ahhoz 
ugyanis az kellene, hogy a bérek lefelé is rugalmasak legyenek (azaz a munkavállalók 
elviseljék, hogy a munkáltatók az sz.j.a. csökkenésére hivatkozással csökkentse a bérüket is – 
a reálbér így marad változatlan –), ekkor az alacsonyabb bérköltség a vállalkozókat több 
dolgozó alkalmazására ösztönözné. A fejlett ipari országok többségében azonban nem ez a 
helyzet; a szakszervezetek működése, a minimálbér-szabályozás és a munkaügyi törvény-
hozás rugalmatlanná teszik a munkaerőpiacot és a béreket. Így hát az sz.j.a. csökkentése nem 
fog bércsökkenéssel járni, és ha a vállalkozók bérköltsége változatlan marad, nem nő a 
munkaerő iránti kereslet. (Sőt, az szj.a. csökkentése még ellenkező hatással is járhat, hiszen 
ha mérséklődik a személyes jövedelemadót destimulatív hatása, a munkavállalók nem fogják 
vissza teljesítményüket a magas marginális adók miatt, a munkaerő iránti kereslet még 
csökkenhet is. 
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 Havi átlagbér közterhei 2000-ben Magyarországon (Ft) 

 munkáltató költsége 120.775 
 egészségügyi hozzájárulás 3.900 
+ tb-járulék 33% 28.050 
 munkaadói járulék 3% 2.550 
 szakképzési hozzájárulás 1,5% 1.275 
 bruttó munkabér 85.000 
 nyugdíjjárulék 8% 6.800 
 egészségbiztosítási járulék 3% 2.550 
– munkavállalói járulék 1,5% 1.275 
 sz. j. a (21,1%) 17.932 
 nettó munkabér 

 
56.443 

  nettó bér/bruttó bér 66,4% 
 nettó bér/bérköltség 46,7% 
 béradó/bérköltség 53,3% 
 (béradó: sz. j. a. + t. b.) 

 
Forrás: Ajánlások a 2001. évi állami költségvetéshez. Levegő Munkacsoport, 2000. 

 
Függ a foglalkoztatási hatás attól is, hogy az adott ágazatban helyettesíthető-e a tőke munka-
erővel, vagy nem.  
 
Ahol a bérek rugalmasak (mint az USÁ-ban, vagy Japánban), kevesebb a munkaerőpiaci 
beavatkozás, ott általában nem a munkaerő a leginkább torzított költségű termelési tényező. A 
legtöbb amerikai számítás szerint a tőkejavak marginális adóterhe magasabb, mint a munka-
erőé. Ilyen esetekben a környezetvédelmi adók bevezetésekor a tőkeadókat ajánlatos 
csökkenteni. Általában, a közgazdasági elmélet azt tanácsolja, hogy a leginkább torzító hatású 
adókat kell csökkenteni az új adók fejében, hacsak a bevételt nem közkiadásra vagy az 
államadósság csökkentésére akarják felhasználni. 
 
Az Európai Bizottság arra vonatkozóan végzett számításokat, hogy mi lenne a makro-
gazdasági hatása egy 10 $/hordó nagyságú szénadó bevezetésének (mely összességében a 
GDP 1,1%-át, vagy a költségvetési bevételek 2-3%-át tenné ki), ha a bevételt a munkaadók 
által fizetett társadalombiztosítási járulék csökkentésére fordítanák. A GDP rövid távon 0,4%-
kal nőne, középtávon (7 év után) pedig 1%-kal. Emellett a munkanélküliség az első évben 
0,3%-kal, középtávon pedig 0,9%-kal csökkenne.123 Franciaországi, németországi, olasz-
országi, és angliai számítások hasonló eredményekre vezettek. 
 
Azok a – szintén az Európai Bizottság által végzett – számítások, melyeket kiskeresetű 
dolgozókra végeztek el, sokkal markánsabb eredményekhez vezettek (középtávon a GDP 
1,8%-kal bővült, a munkanélküliség pedig 2,7%-kal csökkent). Ha a bevételekből a személyi 
jövedelemadót csökkentették, az eredmény mérsékeltebb volt (0,7%-os csökkenés a 
munkanélküliségben). 
                                                 
123 Implementation Strategies, 70. old. 
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2. A nyugat-európai adóreformok alkalmazásának köre és mértéke 
 
 
 (a) Mit jelent a költségvetési bevételsemlegesség? 
 
A környezetvédelmi adóreformot a skandináv országok, valamint Hollandia, Németország, 
Nagy Britannia, Svájc és Ausztria alkalmazzák. A határvonal markánsan nem az Európai 
Unió fejlett és kohéziós országai között húzódik, hanem a latin és germán törésvonal mentén. 
(Hogy e történelmi elhatárolódás még érzékletesebb legyen: Franciaország — rendelkezvén 
germán beütéssel — sikertelen kísérletet tett az adóreform bevezetésére.) Megállapítható, 
hogy minél fejlettebb egy ország környezetvédelmi adórendszere, annál nagyobb a 
valószínűsége, hogy környezetvédelmi adóreformot valósít meg. 
 
Az adóátváltás keretében környezetvédelmi adókat vezetnek be. Ezek döntően energiaadók, 
hiszen a környezetvédelmi adók 75%-a energiaadó az EU-ban. Az energiaadókon belül pedig 
CO2-, vagy szénadók, ugyanis e technikát összekapcsolják a klímavédelemmel. De van olyan 
eset is, amikor szennyezési adókat vetnek ki (pl. a VOC-kra) az adóreform keretében. Az így 
befolyó többlet-adót (a költségvetési bevételsemlegesség jegyében) a hagyományos adók 
csökkentésére fordítják. Legtöbbször ez azt jelenti, hogy a munkáltatók ennek fejében 
csökkenthetik az általuk fizetett tb-járulékot, de a háztartások megnövekedett adóterheit is 
szokás a munkavállalói tb-járulék csökkentésével kompenzálni. Vannak esetek, amikor a 
személyi jövedelemadót csökkentik. A bevételek egy részéből több országban műszaki 
fejlesztési alapokat képeznek az energiahatékonyság javítására. 
 
Az adóátváltási technika azért is vonzó, mert újabb adókkal terhelni a gazdaságot a globálissá 
vált versenyben már gyakorlatilag lehetetlen, így viszont az összes adóteher növelése nélkül 
van lehetőség újabb környezetvédelmi adók kivetésére és az adótorzítás mérséklésére. 
 

A dán környezetvédelmi adóreform két komponensének alakulása 
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Forrás: Dyck-Madsen, 9. old. 
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Dániában az 1994-es általános adóreform során a zöld adókat úgy vezették be, hogy 
csökkentették a bérek terheit. A zöld adókból a GDP 1,2%-ának megfelelő összeget szedtek 
be, és a tőkeadók bázisát is megnövelték (ami a GDP 1%-ának megfelelő költségvetési 
bevétel-növekményt hozott). Ezek ellensúlyozására személyi jövedelemadót a GDP 2,2%-
ának megfelelő nagyságban csökkentették.  
 
Ugyancsak Dániában 1996 óta az energiára kivetett új adókat teljes mértékben visszajuttatják 
az iparnak: 1/4 részét energiatakarékos beruházásokra, 3/4 részét pedig a munkáltatók által 
fizetett társadalombiztosítási járulék csökkentésére.124 
 
Svájcban a VOC-kre és a fűtőolaj 0,1% feletti kéntartalmára kivetett adók teljes összegét 
visszakapják a munkáltatók az általuk fizetett társadalombiztosítási járulék csökkentésére. A 
kyotói egyezmény követelményeinek teljesítésére bevezetendő széndioxid-adót is teljes 
mértékben vissza fogják juttatni az adófizetőknek, bizonyára a munkaerő költségeinek 
csökkentésére (legalább is részben). Referendumok témája az az elképzelés, hogy a kimerülő 
természeti erőforrásokra vessenek ki 25 éven át évi 1% adót. A bevételt teljes mértékben 
kompenzálják majd a közvetett adók és a társadalombiztosítási járulék csökkentésével. 
 
Svédországban 1988-ban 19 md svéd korona bevételt eredményező környezetvédelmi és 
energiaadót vezettek be. Ugyanekkora értékben csökkentették a jövedelemadókat. (Össze-
vetésül: 1995-ben az összes adóbevétel 900 md svéd korona volt.) 
 
Németországban az energiaadókat (elsősorban az üzemanyagokét) 1999-től kezdve öt éven át 
fokozatosan, évi 6 pfenniggel (3 euró-centtel) növelik, és kompenzálásként csökkentik a tb-
járuléknak mind a munkáltatók, mind a munkavállalók által fizetett részét. 
 
 
(b) Ágazati hatás 
 
Miközben a költségvetési bevételsemlegesség a gazdaság és a társadalom egészére vonat-
kozik, az egyes ágazatokat nagyon is eltérően érinti. Az energiaintenzív ágazatokat, ahol az 
energiainput magas, a munkaerőé viszont alacsony, s a helyettesítésre vajmi kevés a 
lehetőség, az energiaadók súlyosan érintik. Ezen ágazatok költségei megnőnek, de a korlá-
tozott munkaerőfelhasználás nem teszi lehetővé a munkaerőköltségek csökkentése révén a 
kompenzálást, a tb-járulék csökkentése nem pótolja az energiaárak emelkedését, s így a 
kőolajipar, nehézvegyipar, kohászat, építőanyagipar hátrányos helyzetbe kerülnek.  
 
Ezzel szemben a munkaerőintenzív ágazatok jól járnak. Nem csak a fajlagosan alacsony 
energia-szükségletű, de már az átlagos ágazatokban is a munkaerő-költségek csökkenése 
felülmúlja az energiaárak emelkedését. Dániában a legmodernebb ágazatokban (irodagép- és 
kompjútergyártás, telekommunikációs anyagok, orvosi műszergyártás) a környezetvédelmi 
adóreform hatására nőtt a hozzáadott érték; ezt úgy is felfoghatjuk, hogy a környezetvédelmi 
adóreform alkalmas a szerkezetátalakítás és modernizálás felgyorsítására. 
 

                                                 
124 Ezeknek és a következő példáknak a forrása: Schlegelmilch 1999. 
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Az ökoadók ütemezése és mértéke Németországban 
 

  
adók 1998 

előtt (az öko-
adókat meg-
előzően) *  

 
 
 

1999. ápr.1. 

 
 
 

2000. jan.1. 

 
 
 

2001. jan.1. 

 
 
 

2002. jan.1. 

 
 
 

2003. jan.1. 

 
ökoadók  
összesen  
2003-ban 

(pf és cent) 

ökoadók  
összesen 
2003-ban 
(DM/GJ 

és Euro/GJ) 
normál- és 
szuperbenzin 

 
98 pf/l 

 
6 pf/l 

 
6 pf/l 

 
6 pf/l 

 
3 cent/l 

 
3 cent/l 

 
30 pf/l 

15 cent/l 

 
9,27 
4,7 

dízel 62 pf/l 6 pf/l 6 pf/l 6 pf/l 3 cent/l 3 cent/l 30 pf/l 
15 cent/l 

8,38 
4,19 

könnyű fűtőolaj 8 pf/l 4 pf/l - - - - 4 pf/l 
2 cent/l 

1,12 
0,56 

nehéz fűtőolaj … - 0,5 pf/l - - - 0,5 pf/l 
0,25 cent/l 

0,12 
0,06 

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

0,89 
0,45 

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

11,11 
5,6 

ökoadó-bevétel - 8,5 Md DM 17,2 Md DM 22,4 Md DM 14,3 Md EUR 17,2 Md EUR   
Nyugdíjbiz-
tosítási hoz-
zájárulás  
(a bruttó bér %-
ában) 

 
 

20,3% 
 

 
 

19,5% 

 
 

19,3% 

 
 

19,1% 

 
 

19,-% 

 
 

18,8% 

  

* Áfa nélkül. 

Forrás: Bund, 6. old., Bach et al. 2001a 5. old. és Meyer 
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(c) Mely szektorokra terjed ki? 
 
A környezetvédelmi adók növelése rövid távon rontja az ipar versenyképességét (különösen 
mivel az energia-adóztatás harmonizálása az EU-ban igen alacsony szintű és nem teljeskörű), 
ezért az adóreformmal járó környezetvédelmi többlet-adóztatást elsősorban a háztartásokban 
valósítják meg. Ez alól egyedül az Egyesült Királyság a kivétel, ahol — speciális okok, mint 
pl. a fuel poverty (a magas fűtési költségek okozta szegénység), valamint az üzemanyagok 
jövedéki adójának eleve igen magas szintje miatt — a környezetvédelmi adóreform sajátos 
formája, a Climate Change Levy (klímaváltozási illeték) az ipart és az üzleti életet terheli. 
Érinti az ipart még a dán és a holland környezetvédelmi adóreform is. 
 
Az adóátváltás oly módon kerüli el az ipart és az üzleti életet, hogy az energia-igényes 
ágazatokat szinte kivétel nélkül teljesen vagy nagyobbrészt mentesítik az adófizetés alól, vagy 
alacsonyabb adórátát állapítanak meg rájuk. Gyakori a degresszív adóráta: minél több energiát 
használ egy nagyfogyasztó, annál kisebb adót fizet érte. Tipikusan ez a helyzet Hollandiában, 
ahol az 1 millió m3 földgáz és a 10 millió kWh villanyáram feletti mennyiséget fogyasztók 
adókulcsa 0. Németországban azok a cégek, melyeknél az ökoadók évi 500 eurónál (!) 
nagyobb költséget okoznak, az ökoadó rátáját 80%-kal csökkenthetik. (Nem vonatkozik ez a 
közlekedésre és az üzemanyagok utáni ökoadókra.) De a szabályozás tekintettel van arra is, 
hogy az alacsony munkaerő-felhasználású cégek nem tudják kihasználni a tb-járulék 
csökkentésének lehetőségét, ezért további kedvezményként kimondja, hogy a fizetendő 
ökoadók összege legfeljebb 20%-kal lehet magasabb a tb-járulék csökkentésénél. 
 
Táblázatunk a németországi ökoadóreform öt éves időszakának ökoadóit, az azokból befolyó 
bevételeket és a felhasználás eredményeképpen csökkenő tb-járulékokat mutatja be. Érdemes 
felfigyelni arra, hogy érezhető terhet az adók csak az üzemanyagok és a villanyáram esetében 
jelentenek (az utolsó oszlop GJ-ra vetítve tartalmazza az adókat). Az üzemanyagokra évente 
kivetett 6 pfennig (3 euró cent) a fokozatosság jegyében történt; a társadalommal és a 
gazdasággal így lehet érzékeltetni, hogy egy hosszabb távon ható tendenciáról van szó. 
 
 
(d) Az adóreform kombinálása más eszközökkel 
 
Az adóátváltás a környezetvédelmi- és energia-adóknak csak egy részét érinti, ezért értelem-
szerűen a reformmal párhuzamosan és "hagyományos módon" működik a többi energia- és 
környezetvédelmi adó is. A visszaforgatás, az adóbevételek "reciklálása" egyaránt lehet egy 
különálló megoldása a környezetvédelmi adózásnak, vagy része az adóreformnak. Ez 
utóbbiról akkor van szó, amikor a visszaforgatás az élőmunka költségeit csökkenti. A 
megvalósult esetek jelentős részében azonban a két megoldást párhuzamosan alkalmazzák: az 
adóbevétel egy részét műszaki-fejlesztési, az energiahatékonyságot ösztönző támogatások 
formájában juttatják vissza, a másik része pedig a munkáltatói tb-járulékot, vagy ritkábban a 
személyi jövedelemadót csökkenti. (Ez utóbbi megoldást alkalmazzák Angliában és 
Hollandiában is.) 
 
Érdekes módon újabban az önkéntes megállapodásokat is kombinálják az adóreformmal. 
Angliában pl. a nagy energiafelhasználók akkor kaphatják meg a 80%-os mentességet az adó-
fizetési kötelezettség alól, ha megállapodást kötöttek a környezetvédelmi hatósággal a 
hosszútávú szennyezés- és kibocsájtás-csökkentésről. Jellemzőbb viszont, hogy a kettőt 
szembeállítják: Franciaországban a kiotói vállalásnak nem újabb szénadóval, vagy ökológiai 
adóreformmal akarnak megfelelni (mint a skandináv országokban), hanem a nagy kibocsáj-
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tókkal kötött hosszútávú megállapodások keretében. A Német Iparkamara is a megállapo-
dásokat preferálná az adózás (vagy az adóreform) helyett. 
 
 

3. Jóléti hatások és versenyképesség 
 
(a) Környezeti hatás 
 
Az adóreform pozitív környezeti hatása kétségtelen, de ugyanakkor számszerűleg kimutatni 
szinte lehetetlen — azért, mert a környezetpolitikának több más mellett az adóreform csak 
egyik eszköze, és a hatások csak konstruált esetekben, modellezéssel választhatók szét. 
Továbbá az alacsony adóráták és a széleskörű mentesítések sem teszik lehetővé a hatások 
számszerű kimutatását. 
 
Nem kevésbé súlyos körülmény, hogy az energiafelhasználás árrugalmassága alacsony, a 
keresletet csak igen kis mértékben csökkentik az adók. 
 
Környezeti hatás szempontjából az adóátváltásnak az a hátránya a környezetpolitika többi 
eszközével szemben, hogy — jellegénél és alapvető céljánál fogva —nem deklarál konkrét 
környezetvédelmi célokat (nem úgy az önállóan alkalmazott környezetvédelmi adók, vagy a 
szennyezési jogok kereskedelme, stb.). A European Environmental Bureau például azt a célt 
tűzte ki kampánya elé, hogy 2010-ig az Európai Unióban minimum 10%-kal kell megnövelni 
az adóreform keretében végrehajtott adóátváltást a környezetvédelmi adók javára és a 
munkaerő adóinak és járulékainak terhére.  
 
Az adóreform — vagy szélesebb értelemben a környezetvédelmi adók — hatásosságát és 
hatékonyságát növelni lehet a környezeti terheléstől függő adódifferenciálással. 
 
 

(b) A kettős osztalék 
 
A pozitív foglalkoztatási hatás megléte körül viták folynak. Logikailag azt ugyan eléggé 
nehéz kétségbevonni, hogy az egyik termelési tényező árának relatív csökkenése növeli a 
keresletet iránta, de vannak körülmények, melyek e kétséget táplálják. Egyrészt, a konkrét 
esetek csak nagyon gyér eredményekkel szolgálnak. (Ez azonban magyarázható az adóreform 
igen korlátozott megvalósításával és az alacsony adórátákkal.) Másrészt — az érintett 
szektorok ellenállásának hatására — kezd uralkodóvá válni az a felfogás és gyakorlat, hogy az 
adóátváltás nem ölthet makrogazdasági jelleget, a vállalati, de legalább is a szektorális 
jövedelmi pozíciók nem változhatnak meg, azaz az adóátváltást a szektoron belül (esetleg az 
adott vállalaton belül) kell megvalósítani reciklálás (az adóbevételeknek az élőmunka terheit 
csökkentő visszajuttatása) formájában. Ez nyilvánvalóan erősen gyengíti a foglalkoztatási 
hatást, hiszen a leginkább érintett vállalatok és ágazatok rendre energiaigényesek, s azokban 
az energiának munkaerővel történő helyettesítése csak igen korlátozottan valósítható meg. 
 
Végül a modellkísérletek sem mindig mutatják ki egyértelműen a pozitív foglalkoztatási 
hatást, ez azonban már a modellezők által beépített paraméterek és összefüggések függvénye. 
 
Összességében a kételyek ellenére is megerősíthető, hogy a double dividend létezik.  
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(c) Jóléti hatás 
 
A kétségbevonhatatlanul pozitív környezeti hatások és a többek által vitatott, de mégis csak 
meglévő foglalkoztatás-bővülés mellett az adóreformnak van más makrogazdasági hatása is: 
befolyásolja a gazdasági növekedést, az egyes ágazatok teljesítményét, stb. Mindezt jóléti 
hatásnak, vagy másképpen az adóreform makrogazdasági költségének nevezzük. A 
szórványos alkalmazás és az igen alacsony adóráták miatt ezek a jóléti hatások összes-
ségükben empirikusan nem mutathatók ki. 
 
Ha abból indulunk ki, hogy az adóátváltás során a bevételsemlegesség miatt a társadalom és a 
gazdaság egészének jövedelmi pozíciója nem változik, ugyanakkor kedvező fejlemények 
történnek a környezetvédelem és a foglalkoztatás területén, akkor megállapíthatjuk, hogy 
általában véve és a közvetlen következményekkel számolva az összes hatás pozitív kell 
legyen. Az adóátváltás azonban megváltoztatja a termelési tényezők relatív árát, ezáltal a 
keresleti viszonyokat, melyek — az árrugalmasság áttételein keresztül — a kínálatot is 
befolyásolják, s így nehezen követhető láncolatot indít el a gazdaságban. Ezeket a 
folyamatokat modellezéssel követik, s e téren már nagyon sok a tapasztalat. E konstruált, 
virtuális világ tapasztalatai többnyire kedvezőek, de nem kivétel nélkül; egyes, pl. a svéd 
modellek mellékhatásként lassuló gazdasági növekedést, s így jóléti veszteséget mutatnak ki 
az adóreform következményeként. (Az eredmények — mint minden ilyen esetben — jórészt a 
modell-specifikációtól függenek, azaz a modellezőknek a vizsgált folyamatokra vonatkozó 
felfogásától és ítéletétől.) 
 
 
(d) Rontja-e a versenyképességet? 
 
Az a tény, hogy — Angliát kivéve — az adóreformot elsősorban a háztartások szektorában 
valósították meg, és számtalan mentesítést és kedvezményt léptettek életbe az üzleti-vállalati 
szektorban bizonyítja, hogy mind az érintettek, mind az államigazgatás szintjén nagy a 
félelem attól, hogy a reform rontja az ipar versenyképességét. Rövid távon (amikor nincs 
lehetőség az alkalmazkodásra), valamint az energia- és szállításigényes termékeknél ez 
kétségtelenül így van. Akkor is jelentkezik a versenyképességet rontó hatás, ha a terméknek 
jelentős az exportja, és nincs lehetőség a határmenti kiigazításra (pl. adóvisszatérítésre, vagy 
az import megadóztatására — az egységes piacon ez a helyzet). Az alkalmazkodást 
megnehezíti, ha nem áll rendelkezésre a költségnövekedést kiküszöbölni képes tisztább 
technológia — ilyenkor természetesen szintén romlik a versenyképesség. 
 
Nemzetgazdasági szinten viszont többnyire nincs versenyképességi probléma, hiszen 
miközben egyes ágazatokban az romlik, más (munka- és technológiaigényes területeken) 
javul, s így az ellentétes hatások kiegyenlítődhetnek. 
 
A versenyképességet rontó hatás ellensúlyozására általában négyfajta eszköz áll rendel-
kezésre: (1) az adóbevétel visszaforgatása, (2) adómentesítés, (3) az adóráták csökkentése és 
(4) a határmenti kiigazítás (melyre az uniós tagországok egymás közti kereskedelmében nincs 
lehetőség). 
 
A visszaforgatásnak itt az a változata játszik szerepet, amikor az érintett szektorok műszaki 
fejlesztésre, tisztább technológiák bevezetésére részben visszakapják a befizetett adót, hogy 
ezáltal mérsékeljék a szennyezőanyag-kibocsájtást. A legtöbb környezetvédelmi adó-
reformnak része ez az elem. A visszaforgatás másik módja, a csökkent tb-járulék fizetési 
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kötelezettség csak hosszabb távon teszi lehetővé, hogy az így megtakarított jövedelmet 
tisztább technológiára fordítsák. 
 
Mint már volt róla szó, a környezetvédelmi adóreformot alkalmazó legtöbb országban az 
intézkedést már eleve a háztartásokra korlátozzák, eleve mentesítve ezáltal az ipart, vagy a 
nagy energiafogyasztóknak jelentős adókedvezményeket adnak. 
 
 

(e) Jövedelem-redisztribúció 
 
A magasabb energia-árak regresszíven hatnak a személyi jövedelmekre: az alacsonyabb 
jövedelmű társadalmi csoportokban az energiafogyasztás részaránya magasabb, s így a 
felemelt ár miatt relatíve nagyobb veszteség éri őket (miközben a magasabb jövedelmű 
rétegeknél a viszonylagos előny egyre nagyobb). Mivel az adóreform társadalmi elfogadott-
sága alapvető fontosságú kérdés, ezt a hatást ellensúlyozni kell. Németországban a személyi 
jövedelemadó reformjával küszöbölték ki a nem kívánt következményt. Dániában is kínosan 
vigyáztak arra, hogy a szegényebb családok jövedelmi pozíciója az adóreform következtében 
ne romoljon: ellensúlyozásként szociálpolitikai intézkedéseket vezettek be. Hollandiában csak 
egy bizonyos fogyasztási küszöb fölött kell megfizetni az adót. 
 

A német környezetvédelmi adóreform jövedelmi hatása 2003-ban az egyes háztartási 
csoportok szerint (a rendelkezésre álló jövedelem %-ában) 

 
 önmagukat 

foglalkoz-
tatók 

közalkal-
mazottak 

gyermektelen 
kék- és fehér-

galléros 
munkások 

gyermekes 
kék- és fehér-

galléros 
munkások 

nyugdíjasok nyugdíjas 
közalkal-
mazottak 

foglalkozás 
nélküliek és 

tanulók 

 
 
Forrás: Bach et al. 2001a. 

 
A regresszív jövedelmi hatás kiküszöbölésére alapvetően kétféle lehetőség van. Az egyik, 
amikor előzetesen (ex ante), az adórendszeren belüli intézkedéssel próbálják meg mérsékelni 
a nem-kívánt hatást. Ez csökkentett adórátát jelent. Ezáltal viszont elvész az adó legfontosabb 
funkciója, a fogyasztói magatartást szabályozó destimulatív hatás. Problémát okoz az is, hogy 
mely jövedelem-szinthez kapcsolják a csökkentést. Mivel az általában az a küszöb szokott 
lenni, amikor belépnek a jövedelemadók, ha az érintett családnak nő a jövedelme, a 
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környezetvédelmi (vagy energia-) adó oly módon funkcionál, mint a többlet-jövedelmet 
megadóztató büntetés. 
 
Ezért jobbak a kompenzációs (ex post) megoldások; azok közül is az átalány-visszatérítésnek 
az a módja, amikor az átalányt a címzett teljes mértékben megkapja, s az nem függ attól, hogy 
leírhatja-e az adójából avagy nem (azaz az átalány nem vész el, ha az illető több adót fizet az 
átalánynál). Kedvezőbb ez a megoldás annál is, amikor a kompenzálást a jövedelemtől teszik 
függővé, vagy a személyi jövedelemadó csökkentésével oldják meg. 
 
 

4. A reform fogadtatása 
 

(a) Az érintettek ellenállása125 
 
A környezetvédelmi adóreform bevezetésére irányuló törekvéseket Európa-szerte általános 
értetlenség és idegenkedés kíséri. Nem csak a leginkább érintett, energia- és közlekedés-
igényes ágazatok részéről tapasztalható elutasítás. Mivel a reform új környezetvédelmi adók 
bevezetésével (vagy a meglévők mértékének emelésével) kezdődik, a szembenállás már ezen 
a fokon jelentkezik. Az üzleti élet képviselői nem érzékelik a környezeti problémák súlyát, az 
energia- vagy erőforrás-felhasználás csökkentésének szükségességét nem fogadják el. A 
sikeres környezetpolitikát jellemzően a magas gazdasági növekedéstől teszik függővé és az 
energia és erőforrások felhasználásának hatékonyságától. A Német Iparkamara szerint nem az 
energia-felhasználást általában, hanem a nem-hatékony energiafelhasználást kell korlátozni. 
 
Nem csak az újabb környezeti adókat utasítják vissza, a bevezetésük eredményeként 
csökkentett élőmunka-költségek sem jelentenek számukra elfogadható megoldást. Az üzleti 
világ a foglalkoztatást nem akarja összekapcsolni a környezet védelmével. De a környezet-
védelmi adóknak a munkahelyteremtő felhasználásában az utca embere sem hisz. Az adózást 
az öntudatos nyugati polgár is gyakorta a bürokrácia felesleges kiadásai miatti tehertételnek 
tekinti, s az új adók jogosságát, a felhasználásukra tett ígéreteket egyszerűen nem hiszi el. 
 
Végül — ha már a fogyasztói és gazdálkodási szokások megváltoztatásáról van szó — adózás 
helyett, melyet inkább tekintenek ebben a vonatkozásban büntetésnek, szívesebben vennék a 
támogató ösztönzést, az elvárt fogyasztói és gazdálkodói magatartás megjutalmazását. 
 
Ezek az általános vélemények is rávilágítanak arra, hogy a környezetvédelmi adóreformokat 
Nyugaton sem az utca embere, vagy a vállalkozók követelik ki; azt az államigazgatás 
felvilágosult elemei valósítják meg a környezetvédők és a társadalom szűk környezettudatos 
rétegeinek a támogatásával és követelésére. 
 

(b) Bizottsági megítélés 
 
A brüsszeli Bizottság a környezetvédelmi adóreformmal szemben sajátos, nehezen elfogad-
ható álláspontot képvisel. A kulcskérdés: nem zavarja-e a reform az egységes piac működését. 
Nyilvánvaló, hogy ha egy ország újabb környezetvédelmi adókat vezet be, azoknak a szekto-

                                                 
125 Schlegelmilch, Kai/Simon Dresdner: Interim Main Findings of PETRAS. EEB szeminárium, Brüsszel, 2001. 

október 27. 



 

147 

roknak vagy vállalatoknak, amelyeket ez erőteljesebben érint, rontja a versenyképességét, 
tehát ily módon saját vállalatai kárára hajt végre piaczavarást. A Bizottságnak ebbe nyilván-
valóan nincs oka beavatkozni, hiszen nem más ország vállalatai kerültek rosszabb verseny-
pozícióba, és az egységes (harmonizált) környezetvédelmi követelményeket sem fenyegeti 
veszély. 
 
És most jön a meglepetés: ha viszont az illető ország valamely szektorait vagy vállalatait 
felmenti (részben vagy teljesen) ezen adófizetési kötelezettség alól, illetve ha kompenzálást 
nyújt azoknak, hogy ne romoljon versenypozíciójuk, a Bizottság ekkor már feljogosítva érzi 
magát a beavatkozásra, s az esetet esetleg piaczavarásnak minősíti, holott ekkor sem romlott 
más országok vállalatainak versenypozíciója, s a harmonizált környezetvédelmi követelményt 
ez a mentesítés vagy kompenzálás nem veszélyezteti. (El kell kezdenünk megbarátkoznunk e 
furcsaságokkal.) 
 
 
(c) Szűkebb együttműködés126  
 
A környezetvédelmi adóreformot megvalósító országok abban lennének érdekeltek, hogy 
intézkedéseik harmonizáltan (azaz Unió-szerte egységesen) történjenek, mert így nem 
kerülnének vállalataik versenyhátrányba, nem kényszerülnének rá a mentesítésekre és 
kompenzálásokra, és nagyobb mértékben, hatékonyabban alkalmazhatnák az adóátváltást. A 
környezetvédelmi adók legfontosabb területe, az energia-adózás azonban az egyik legkevésbé 
harmonizált terület, s a kohéziós országok ebben nem is kívánnak előrelépni. A környezetvé-
delmi adóreform hívei (like-minded countries) ezért megpróbálnak szorosabb együttműködést 
kialakítani. 
 
Az EU intézményrendszere erre kétféle megoldást kínál: fokozott együttműködés (enhanced 
cooperation), vagy informális együttműködés (informal cooperation), mely megvalósulhat 
nem kötelező érvényű megállapodások formájában (mint pl. a „legjobb gyakorlat kodifi-
kálása”), vagy jogilag kötelező erejű sokoldalú egyezmények keretében. 
 
A fokozott együttműködés előnyösebbnek tűnik, mivel azt az EU alapszerződései elismerik, a 
folyamat az intézményes szervezeti és döntéshozatali keretek között marad, ennélfogva 
lehetőséget ad arra, hogy az ahhoz csatlakozni kivánó országok igénybe vegyék a strukturális 
alapokat. Ugyanakkor azt csak „végsősoron” lehet alkalmazni, és — az intézményes 
keretekből kifolyólag — formális kötöttségekkel is számolni kell (pl. legalább nyolc 
részvevőre van szükség, be kell tartani a diszkrimináció-ellenesség elvét, stb.). 
 
Ezzel szemben az informális együttműködés az EU intézményi keretein kívül történik, s így 
nem számolhat az abban rejlő előnyökkel. Erre csak akkor kerülhet sor, ha a fokozott együtt-
működés létrehozása nem sikerül. További lehetőség lehet még a rugalmas törvényhozás (a 
hosszú átmeneti idő és a kivételek tekintetében). 
 
Az 1999-es, az energia-adók harmonizálását célzó Monti javaslat felkarolására a környezet-
védelmi adóreformot támogató országok felállítottak egy munkacsoportot, melyet Német-
ország és Hollandia vezet, tagjai: Svédország, Dánia, Finnország, az Egyesült Királyság, 
Franciaország, Belgium, Olaszország, Ausztria, és Luxembourg. 
 

                                                 
126 ETR: like-minded countries, 2-3. old., EU state of affairs…, 2001 és Monti proposal. 
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X. Ökoadók Magyarországon 
 

1. Környezetvédelmi adók, díjak, támogatások  
 

(a) Termékdíjak 
 
1992-ben termékdíjat vetettek ki a motor-üzemanyagokra. (Kezdetben ez az ár 1-1,2%-a volt, 
majd a fogyasztási adó 3%-a, végül megszüntették, beolvasztották a fogyasztási adóba, s így 
nem kerülhetett bele a KKA-KAC-ba.) Az 1995-ös termékdíjtörvény a csomagolóanyagokra, 
hűtőközegekre és hűtőeszközökre, gumiabroncsra és akkumulátorra vetett ki termékdíjakat, 
később pedig bevezették a motorolajokra is. Ezek mértéke olyan csekély (jellemző módon a 
fogyasztók nem is tudják, hogy az általuk vásárolt termék ára tartalmaz egy ilyen költséget 
is), hogy a fogyasztás csökkentésére nincs hatással; az ilyen mértékű díjakat tekintik 
jellemzően alapképző eszközöknek. 
 
A VI. fejezet KKA-KAC-ról szóló (c) pontja már tartalmazza, hogy mekkora jövedelem 
származik a termékdíjakból, és azt is, hogy milyen hulladékgazdálkodási célokat fűztek a 
bevezetésükhöz, valamint azt, hogy ezek a célok nem valósultak meg, s kétséges a 
konstrukció (hulladékképző termékekre díjak kivetése, ebből alap képzése, s az alap 
finanszírozza a hulladékgazdálkodást) EU-konformitása is. 
 
 
Termékdíjak 1999-ben 
 
 mérték bevétel 
üzemanyagok 2,30 – 2,50 Ft/l (benzin és dízel) 

69,90 Ft/kg (kenőolaj) 
összes bevétel: 7,1 md Ft 

csomagolóanyagok 2 -10 Ft/kg összes bevétel: 2,5 md Ft  
A díj a csomagolóanyagfajta 
szerint változik (emelkedő 
sorrendben: üveg, papír és 
fa, fém, alumínium, 
műanyag). 

gumiabroncsok 35 Ft/kg (új abroncsok) 
140 Ft/kg (importált használt abroncsok) 

összes bevétel: 2 md Ft 

hűtőberendezések  
és hűtőközegek 

hűtőberendezések: 
812,50 – 3775 Ft/egység 
hűtőközegek: 
- 147 Ft/kg (HCFC/HCFC keverék) 
- 590 Ft/kg (behozott, visszanyert vagy 
visszanyerhető HCFC/HCFC keverék) 
- 1748 Ft/kg (behozott, visszanyert 
CFC/CFC keverék) 

összes bevétel: 349 mó Ft 

akkumulátorok 45 – 63 Ft/kg összes bevétel: 642 mó Ft 
 
Forrás: OECD Magyarország, 150. old. 



 

150 

 
Az ökovédjegyet viselő termékek 50%-os termékdíj-kedvezményt élveznek.  
 
 

(b) Üzemanyagok fogyasztási adója és gépjárműadó 
 
Az üzemanyagok fogyasztási adóját nem mindenki tekinti környezetvédelmi adónak, hiszen 
az a régi, hagyományos adók közé tartozik, nem a környezetvédők nyomására vetették ki, és 
nem környezetvédelmi célokra használják fel. (Ez utóbbi kitétel már eleve hibás: a szó szoros 
értelmében adónak csak az tekinthető, ami a központi költségvetésbe folyik be, és nem jár érte 
ellenszolgáltatás — szemben a díjakkal.) Az OECD azonban egyértelműen a környezet-
védelmi adók közé sorolja, mert meghatározásában az adók hatása dominál: ha egy 
költségvetési eszköz hozzájárul a szennyezés csökkentéséhez, vagy a természeti környezet és 
erőforrások megóvásához, akkor az környezetvédelmi adónak tekinthető. 
 
 
Környezetvédelemmel kapcsolatos (fogyasztási) adók 1999-ben 
 
 mérték mentességek és megjegyzések 
üzemanyagok 
dízel 
ólommentes benzin 
ólmozott benzin* 

 
75 Ft/l 

86,90 Ft/l 
93,90 Ft/l 

Dízelüzemű hajók és vonatok,  
villamosenergia-termelésben és  
mezőgazdaságban használt dízel. 

egyéb közlekedési 
energiahordozók 
gáznemű szénhidrogén 
folyékony szénhidrogén 

 
41,80 Ft/l 

83,10 - 86,70 Ft/l 

Katonai repülők és a nemzetközi 
légiközlekedés. 

kenőolajok és adalékok 67,50 – 93,90 Ft/l  
gépjárműadó 
külföldi járművek 
- teherautók 
- személyautók 
hazai járművek 

 
 

3 Ft/km 
50 Ft/nap 

600 Ft/100kg/év 

 
Az átmenő forgalomban használt teherautók, és 
a személyszállító járművek évi 60 napra. 
 
A 2500 cm3-nél kisebb lökettérfogatú 
gépjárművek, tömegközlekedési járművek és 
mezőgazdasági traktorok. 

új gépjármű vásárlása henger-
űrtartalomtól 

függően 

1600 cm3-ig 22%, fölötte 32%, katalizátorral 
felszerelteknél 10, ill. 20%. 

 
* Forgalmazása 1999. áprilisában megszűnt. 

Forrás: OECD Magyarország, 153. old. 

 
 

(c) Szolgáltatások díja és bírságok 
 
A táblázat azokat a környezetvédelmi szolgáltatásokat tartalmazza, amelyekért díjat vagy 
járulékot kell fizetni. 
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 mérték** megjegyzések*** 
Vízvédelem  
vízkészletjárulék  
-háztartások és kis ipari  
 fogyasztók 

1,15 Ft/m3 

(alapdíj) 
- nagy ipari fogyasztók 3,50 Ft/m3 

(alapdíj) 
- öntözés 0,50- 12 

Ft/m3 

Összes bev.: 4,2 md Ft. 
A díj a háztartások és az ipar esetében  
a víz és a térség jellege szerint változik,  
úgy, hogy a tényleges díj 0,001 – 10 Ft/ 
m3 között ingadozik. 
A bevétel a Vízügyi Alapba kerül. 

közüzemi vízellátás használati  
díja 

 

- háztartások 53 - 140 
Ft/m3 

- ipar 53 – 604 
Ft/m3 

Önkormányzati létesítmények szolgálta- 
tatásáért történő fizetés. 1995-től legna- 
nagyobb és legkisebb használati  
díjakat vezettek be. 

közcsatorna és szennyvíz- 
tisztítási díj 

 

- háztartások 26,70-
163Ft/m3 

- ipar 26,70-866 
Ft/m3 

Önkormányzati telepek szolgáltatásá- 
ért történő fizetés. 1995-től legna- 
nagyobb és legkisebb használati  
díjakat vezettek be. 

szennyvízbírság*  Összes bev. 374 mó Ft.  
csatornabírság*  Összes bev. 761 mó Ft. A bevétel az 

üzemeltetők vállalatokhoz kerül. 
Levegőtisztaság- és zaj-
védelem 

  

légszennyezési bírság*  Összes bev. 761 mó Ft. 
zaj- és rezgésbírság*  Összes bev. 32 mó Ft. 
Hulladékgazdálkodás  
települési hulladék díj 
(háztartási szemétdíj) 

 

- Budapesten 1545 Ft/m3 
- Budapesten kívül  
  -- települési szilárd hulladék 3000-5800 

Ft/m3 
  -- termelési hulladék 2600-3800 

Ft/t 
  -- egyéb hulladék 3800 Ft/t 

Összes bevétel: 14,5 md Ft (a Budapesten  
és a Településtisztasági Szövetség által 
Budapesten kívül ellátott 5,4 mó lakosra 
vonatkozik). 
A bevétel a hulladékgyűjtő és –kezelő 
telepek üzemeltetőihez kerül. 

hulladékártalmatlanítási díj 
(Budapesten kívül) 

  

- települési szilárd hulladék 295-1000 
Ft/m3 

- termelési hulladék 360-780 
Ft/m3 

- egyéb hulladék 300-780 
Ft/m3 

Összes bevétel: 221 mó Ft.  
A bevétel a lerakó üzemeltetőjéhez jut. 
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veszélyes hull. ártalmatl. díj   
- égetés  
  - szilárd hulladék 60-80 Ft/kg 
  - folyékony hulladék 50-60 Ft/kg 
- lerakás 45.000-

160.000 Ft/t 

A bevétel a veszélyeshulladék-lerakó és  
–égető üzemeltetőjéhez kerül. 

veszélyes hulladék bírság*  Összes bevétel: 212 mó Ft. 
italpalackok betéti díja   
- üveg palack 20-30 Ft/db  
- műanyag palack 28-65 Ft/db  
Földhasználat   
mg-i művelés alól kivett föld 
díja 

 

mg-i föld helytelen használatára 
kivetett bírság 

 

talajvédelmi bírság  

Összes bevétel: 787 mó Ft, mely a 
Földvédelmi Alapba kerül. 
 

erdőhasználatból kivett föld díja  A bevétel az Erdészeti Alapba kerül. 
Bányajáradék  Összes bevétel: 16,8 md Ft. A bevétel  

90%-a a KKA-ba került, 10%-a az 
önkormányzatokhoz. 

Természetvédelmi bírság*  Összes bevétel: 5 mó Ft. 
 
Megjegyzések: 
A bírságok (*) 70%-a a KKA-ba került, 30%-a az önkormányzatokhoz. 
A mértékek (**) 1999-re vonatkoznak. 
A bevételek (***) az 1997. évből valók. 
 

Forrás: OECD Magyarország, 147-150. old. 

 
A víz- és csatornadíjakat nem számítva a legtöbb bevétel (1997-ben 16,8 md Ft) a bánya-
járadékból származik. Ezt döntően a hazai kőolaj- és földgázkitermelés után a MOL fizeti ki. 
Hasonló nagyságú bevételt képes a háztartási szemétdíj (14,5 md Ft) és említésre méltó még a 
vízkészletjárulék 4,2 md forintos bevétele. A többi tétel a milliárdos nagyságrend alatt van. 
 
 

(d) Mentességek és támogatások 
 
A szennyezést és a környezeti erőforrások igénybevételét adókkal és díjakkal mérsékelhetjük. 
A szennyező termékek esetében ezeket megemelhetjük, de sokszor célszerűbb, ha a 
környezeti szempontból kevésbé káros magatartást tanúsítókat és szereplőket előnyhöz 
juttatjuk, s ezáltal demonstratív, pozitív jelzéseket adunk. A közgazdasági eszközök terén erre 
az adókedvezmények és mentességek, a gyorsított amortizáció, a kedvezményes hitel-
lehetőségek, támogatások, stb. szolgálhatnak. 
 
A kedvezmények egyik formája az ÁFA-mentesség, vagy az alacsonyabb adósávba sorolás. 
Magyarországon az energiatermékekre kedvezményes, 12%-os ÁFA-kulcs van érvényben, s 
ez környezetvédelmi szempontból káros szabályozás. (1955 előtt a villamosenergia és a 
földgáz ÁFÁ-ja csak 10% volt). De az üzemanyagokat nem illeti meg ez a kedvezmény, azok 
esetében meg kell fizetni a teljes, 25%-os ÁFÁ-t, s ez viszont környezetvédelmi szempontból 
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üdvözlendő. Az is jó, hogy néhány környezetvédelmi termékre és szolgáltatásra, például a 
közcélú járművekbe szerelt katalizátorra, illetve a szennyvíz- és hulladékkezelésre is az 
alacsonyabb ÁFA-kulcsot alkalmazzák. A mezőgazdasági növényvédő szerek ÁFA-
mentessége viszont káros intézkedés. 
 
„A tiszta technológiák elterjesztése érdekében a 100 ezer Ft feletti környezetvédelmi 
berendezésekre magasabb amortizációs kulcsokat lehet figyelembe venni a társasági adó 
kiszámításakor. 1995 óta a környezetvédelmi kötelezettségek céltartalékának növelése is 
csökkentheti az adóalapot. Ez ösztönzést jelent, pl. tartalék felhalmozására a bányák bezárását 
követő tájrehabilitáció céljából. Egyes nem nyereségérdekelt vállalkozások környezetvédelmi 
feladatai mentesek a társasági adó fizetése alól. A környezetvédelmi alapítványokba befizetett 
összegek 30%-a levonható a jövedelemadóból. A jó mezőgazdasági gyakorlatot folytató 
földművesek 51%-os földadó kedvezményben részesültek, bár ezt az adófajtát az alacsony 
nyereségesség miatt ideiglenesen felfüggesztették.”127 
 
A közvetlen környezetvédelmi támogatások döntő részét az önkormányzatok kapják; 
elsősorban vízgazdálkodásra, és jóval kisebb mértékben hulladékgazdálkodásra. Amint azt a 
finanszírozásról szóló VI. fejezet 2. pontjában kimutattuk, 1991 és 2002 között a környezet-
védelmi kiadások vízgazdálkodásra fordított aránya végig 50% felett volt (65% az időszak 
elején, 50% a végén). Ezek a fejlesztések pedig a helyi önkormányzatok keretében valósultak 
meg, döntően e célra szánt pályázati forrásokból. 
 
 

(e) Termékdíj és/vagy licenzdíj 
 
2002-ben kezdetét vette a termékdíjrendszer korszerűsítése és az európai-uniós gyakorlatnak 
megfelelő kiigazítása. A papír, fa és fém csomagolóeszközök termékdíj-fizetési kötelezettség 
alól mentességet adó hasznosítási arányát 45%-ra emelték, mely évente további 5%-ponttal 
emelkedve 2005-ben 60% lesz. Az üveg és műanyag csomagolóeszközöknél 37%-ról 50%-ra 
emelkedik a mentességet adó hasznosítási arány. (A hasznosításon belüli előírás, hogy az 
adott csomagolási hulladék legalább 30%-át anyagában kell újrahasznosítani.)128 
 
A termékdíjfizetésre kötelezett gyártókat és forgalmazókat a hulladékfeldolgozók felé terelik 
oly módon, hogy akkor is mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól, ha azok átvállalják 
tőlük a hasznosítást. A hasznosító/kezelő szervezet vagy vállalkozás ezt a kötelezettséget a 
licenzdíj fejében vállalja át; és hogy ebben érdekelt legyen, az ő esetében a hasznosítási 
kötelezettség 10 ponttal kevesebb (az anyagában történő hasznosítás pedig a 30% fele).  
 
2003 végéig egy ilyen hasznosító szervezet alakult: az Ökopannon Kht, mely szinte kezdettől 
fogva igen nagy területre kiterjedve, sikeresen működik. A környezetvédelmi tárca az év 
során jelentősen megemelte a csomagolóeszközökre kivetett termékdíjakat, a licenzdíjak 
pedig nagyjából a termékdíjak fele körül vannak. 
 

                                                 
127 OECD Magyarország, 152-153. old. 
128 Molnár Melinda, 6. old., Kántor Éva, 7. old. 
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Csomagolóeszközök termék- és licenzdíjai, illetve a visszagyűjtésre adott rendszeres 
támogatások (Ft/kg) 
 

termékdíj rendszeres támogatás  2003. évi 
licenzdíj 2002 2003 2002 2003** 

műanyag 13 14,20 25,50 8 – 13* 8 – 13* 
többrétegű 16 16,90 30,40 9,30 9,30 
alumínium 3,30 6,20 11,10 4,10 3,80 
egyéb fém 2,50 4,80 8,60 4,10 3,80 
papír  6,20 6,20 11,10 9,30 8 
fa  5 6,20 11,10 3 3 
üveg  2 2,30 4,10 10 – 12* 10 –12* 
 
* A fajtánként válogatott műanyagok gyűjtésére kilogrammonként 13, a vegyes műanyaghulladékéra 8, a fehér 
üvegére 10, a szinesére 12 forint jár.  
** Előzetes. 
Forrás: Szabó Gábor. 
 
 
Nyilvánvaló, hogy a „tiszta” megoldás az lenne, ha a gyártók és forgalmazók csak 100%-os 
hasznosítás esetén mentesülnének a termékdíjak fizetése alól. Készültek olyan törvény-
módosítási javaslatok, melyek ezt célozták, de az ipar ellenállása miatt (és itt nyilván a nagy 
nemzetközi soft drink-gyártókról van szó) meghiúsultak.  
 
Az, hogy a licenzdíj mellé akkora támogatás járul, hogy a kettő összege megközelíti, sőt, 
egyes esetekben eléri a termékdíjat, arra utal, hogy a hulladékgazdálkodást még mindig csak 
formailag helyezték piaci alapokra, a hasznosítás költségeit nem a gyártók és forgalmazók 
fizetik meg. Ez természetesen indokolt lehet a rendszer kiépítésének idején. Reméljük, hogy a 
továbbiakban ilyen nagy mértékű támogatások nélkül is életképes lesz. 
 
A nyugat-európai gyakorlat e téren meglehetősen tarka. A germán modell a hulladék 
termelőjét, vagy importőrét teszi felelőssé, s így a begyűjtés és újrahasznosítás is annak a 
feladata. A latin modellben az önkormányzatok végzik el a hulladékgazdálkodás feladatát. A 
hulladékot termelők nem kötelesek részt venni a rendszer működtetésében, de hozzájárulást 
kell fizetniük annak működtetéséhez. A skandináv országokban olyan rendszer működik, 
amely a hulladéktermelők és a feldolgozók nagyfokú tudatosságára épül: külső, állami 
kötelezés nélkül, öntevékenyen alakítják ki a hulladékgazdálkodás rendszerét. A klasszikus 
licenzdíj-rendszer brit találmány. A hulladéktermelőknek kötelező valamelyik kezelő-
újrafeldolgozó rendszerhez csatlakozniuk; a hatóság szabja meg az újrahasznosítási kvótákat, 
és a hulladéktermelők kötelesek a kezelő szervezettől annyi újrahasznosítási igazolást 
vásárolni, hogy megfeleljenek a számukra előírt kvótának.129 
 
 
 
 
 
 

                                                 
129 Patyi Tímea dolgozata. 
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2. Viták a környezetterhelési díjakról 
 
Az 1995-ben ülésező parlament több éves vajúdás után olyan generózus környezetvédelmi 
törvényt alkotott (1995/LIII), mely a környezetvédők szinte valamennyi igényét kielégítette. 
Kerettörvény lévén, több olyan intézkedést is előírt, melyek kidolgozását és bevezetését a 
következő évek feladatává tette. Ezek közül a környezetvédelmi termékdíjakat sikerült 
kodifikáltatni és a gyakorlatban is működtetni, de a környezetterhelési díjakkal a tárca – 
egészen 2003-ig – nem boldogult.130 (Környezetterhelésnek a szennyezés szintje alatt maradó 
környezeti igénybevételt értjük, s a tervezetek azt a levegő, a vizek és a talaj használatára 
vetnék ki.) A környezetvédelmi minisztériumban 1996 óta sorozatban készülnek a törvény-
tervezet változatai, s lényegi vonásuk, hogy a díjakból olyan alapokat kell képezni, melyek 
felhasználásával megoldható e környezeti elemekben keletkezett károsodás felszámolása, 
illetve megelőzése. 
 
A környezetterhelési díjak bevezetése mind a lakosságot (szennyvízelvezetés és tisztítás, 
villanyáram, távhő, szemétdíj), mind a termelőket (energiaszektor, vegyipar, mezőgazdaság és 
más szennyező ágazatok) érzékenyen érintené, ezért úgy az előző, mint a jelenlegi kormány 
azt jelentős súlyú politikai kérdésnek tekinti, s a kodifikációs kötelezettség ellenére egyre 
halogatja. Nincs megegyezés a környezetterhelési díjak ügyében a három kulcstárca között 
sem. Tekintve, hogy a díjak még mérsékelt díjtétel mellett is 100-150 md forintot tennének ki, 
s tetemes adminisztrációs költséggel járnának, a pénzügyminisztérium ezt csak egy olyan 
adóreform keretében tartja kivitelezhetőnek, amikor más adónemeket (főleg a személyi jöve-
delemadót és az áfát) hasonló mértékkel csökkentenének. (Így nyilatkozott Thuma József 
pénzügyminisztériumi helyettes államtitkár.) Ennek nyilvánvaló következménye lenne, hogy 
az új díjtételeket nem lehetne elkülöníteni, s befejeződne a környezetvédelmi alapnak a 
központi költségvetés által már amúgy is folyamatban lévő "elnyelése". (Ezt a környezet-
védelmi alap - újabban speciális céltámogatások - felett rendelkező, s azt osztogató 
környezetvédelmi minisztérium nyilvánvalóan nem venné jónéven.) Nem ért egyet a terve-
zettel az ipari minisztérium sem, egyaránt sokallva a gazdálkodók és a lakosság terheit.  
 
Ezek után nem valószínű, hogy a környezetterhelési díjak bevezetésére hamarosan sor 
kerülne, de a kialakult vita - mely elsősorban az elkülönített környezetvédelmi alapok 
indokoltságáról folyik - nem "spórolható meg", hiszen adórendszerünk koncepcionális 
továbbfejlesztését érinti, s EU-csatlakozásunkkal is szoros kapcsolatban van. 
 
A környezetvédők, az adózó polgár és vállalkozók is többnyire úgy gondolják, hogy környe-
zetvédelmi szempontból hátrányos, ha a környezetvédelmi adók (díjak, illetékek) bekerülnek a 
"nagy kalapba", s nem (vagy nem közvetlenül) környezetvédelmi célokra használják fel 
azokat. Akik a díjak elkülönítése mellett vannak, kimondatlanul is azt vallják, hogy a 
környezet védelméhez minél több pénzre van szükség (azaz: először tönkretesszük, majd 
drága pénzen helyrehozzuk a környezetet, vagy költséges beruházásokkal megelőzzük a 
károsodást). Az igazán hathatós környezetvédelem azonban nem kerül pénzbe (vagy legalább 
is nem kerül sokba). Inkább másfajta termelési és fogyasztási szerkezetet, életmódot és 
értékrendet tételez fel. (Ha pl. személyautó helyett a tömegközlekedési eszközökön utazunk, 
kevesebb a légszennyezés és jobb lesz a periférikus vonalakon és ritkán közlekedő járművek 
kihasználtsága, több lesz a menetdíjbevétel. De ha alkalom adtán kerékpárra ülünk, vagy 
netán sétálunk, esetleg egyáltalán nem utazunk, hanem a szabadidőnket otthon töltjük, 

                                                 
130 A 2004. évi költségvetés már tartalmazza a környezetterhelési díjakat. 
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semmilyen szennyezés sem keletkezik. Ha kevesebb dobd-el terméket vásárolunk, kevesebbet 
kell költeni hulladékgyűjtésre és ártalmatlanításra, stb.) 
 
Ha a díjak kellően magasak, és az adott környezeti elem igénybevételének csökkentésére 
ösztönöznek, a kívánt hatást részben anélkül is elérhetjük, hogy a bevételt elkülönített 
alapokba gyűjtve erre a célra fordítanánk. A környezetvédelmi alapok képzése Nyugat-
Európában ritka megoldás. A német adótörvény pl. ezt kifejezetten tiltja, arra hivatkozva, 
hogy a közpénzek felhasználása felett csak választott testületek dönthetnek, ellenkező esetben 
a demokrácia alapelve sérül. A magyar államháztartási törvény azon rendelkezése, hogy 
minden bevétel minden kiadás fedezete, elvileg szintén kizárja a külön alapok képzését. A 
magyar gyakorlat mögött egy jóindulatú, de nem minden szempontból igazolható felfogás áll, 
valamint a környezetvédelmi tárca érdekérvényesítő szándéka. 
 
Hogyan érintenék a lakosságot az új adók? Ha a környezetterhelési díjak bevezetése 
"bevételsemlegesen", azaz más, már meglévő adók csökkentésének mértékében történne, a 
lakosságot összességében természetesen nem érintené többlet-terhelés. (Egyes rétegeinek 
terhelése fogyasztásának szerkezetétől függene.) Fontos azt is látnunk, hogy az adók nem 
"egy az egyben" csökkentenék a jövedelmeket. A hatás a helyettesíthetőség és a kereslet 
árrugalmasságának függvénye. Ha pl. az adó az egyszer használatos palackokat sújtja, a 
vásárló áttérhet a tartós, visszaváltható csomagolású termékre, s így kivonhatja magát a hatása 
alól. Vannak termékek, melyek nehezebben helyettesíthetők, de alternatív megoldás a legtöbb 
esetben létezik. Pl. több falusi önkormányzat tervezi, hogy a szennyvíztisztítás méregdrága 
művi módszere helyett az olcsó, ún. "gyökérzónás" megoldást alkalmazza, mely hatásában 
ugyan nem teljesen egyenértékű a művivel, de összehasonlíthatatlanul jobb a jelenlegi, 
kezeletlen helyzetnél. Ha viszont a művi megoldásban érdekelt befolyásos lobbik hatására a 
pályázati rendszerben a környezetbarát környezetvédelmi beruházásra nem kaphatnak pénzt, s 
arra még a környezetvédelmi hatóság sem ad ki engedélyt, a helyettesíthetőség és alternatív 
megoldás esélye nem áll fenn, a fogyasztót "beterelik" egy olyan rendszerbe, ahol már nem 
tud kitérni a magasabb díjak elől. 
 
A környezetterhelési díjak jelenlegi koncepciójában erősen kifogásolható, hogy egyes egyéni 
környezethasználókra (autóval közlekedők, egyéni fűtésű lakásokban lakók) a mérésnek és a 
díjak beszedésének kivitelezhetetlensége miatt nem terjedne ki, s ezáltal torzulást okozna: az 
említettek előnyt élveznének a távfűtésű lakások lakóival és más környezetterhelőkkel 
szemben. Az igazságos megoldás az lenne, ha a környezetvédelmi adót egy korábbi fázisban, 
a tüzelő-, illetve a fűtőanyag megvásárlásakor vetnék ki. 
 
Gyakran elhangzik az a szemrehányás, hogy "végső soron mindent a lakosságnak kell 
megfizetni", a vállalatok úgyis érvényesítik termékeikben az új adókat, a vásárlóikkal 
fizettetik meg. Ez csak feltételesen igaz, akkor, ha a termék vagy szolgáltatás nem helyet-
tesíthető. Ilyen pl. a vezetékes ivóvíz, de fontos tanulság, hogy a néhány évvel ezelőtti 
jelentős vízdíjemelések hatására a vízfogyasztás lényegesen csökkent. A versenyszférában 
előállított termékek viszont nagymértékben helyettesíthetők egymással. 
 
Bonyolultabb kérdés a környezetvédelmi díjaknak a vállalatokat érintő hatása. A közszol-
gáltató vállalatok attól tartanak, hogy a tervezett adók hatására vagy tönkremennek, vagy oly 
mértékben kell megemelniük a tarifákat (vízdíj, csatornadíj, szemétdíj, központi fűtés), hogy a 
fogyasztók nem fogják tudni azt kifizetni. Ezek jogos félelmek, és való igaz, a tervezett díjak 
bevezetése csak a jelenlegi feltételek megváltoztatása mellett lehetséges. A csatornázási 
művek pl. azt szeretné, ha a felemelt, elkülönítetten kezelt díjakból támogatnák a közművek 
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folyamatos kiépítését, hogy a fogyasztót ne érje egyszerre a beruházás és a fogyasztás 
magasabb díjtételének terhe. 
 
Itt meg kell megjegyezni, hogy ha a környezetvédelmi adók, díjak a központi költségvetésbe 
folynának is be, az nem zárná ki, hogy környezetvédelmi célokra hasonló, vagy éppenséggel 
nagyobb összeget költsön a költségvetés. Csupán arról van szó, hogy a befolyt összegek 
felhasználása nem már eleve eldöntötten ("megpántlikázva") folyna, s ha adott évben pl. az 
egészségügyre vagy egyéb célra kellene jelentős összegeket fordítani, akkor arra költenének, 
és nem a környezetvédelemre. 
 
Az ipari érdekképviseleti szervek azzal érvelnek, hogy a versenyszféra vállalatait az uniós 
csatlakozásra való felkészülés során már amúgy is sok teher nyomja, s az újabb környezet-
védelmi díjak bevezetésével nyugati partnereikkel szemben indokolatlanul rontanánk verseny-
képességüket. Ez az érvelés nem helytálló. A hazai környezetvédelmi követelmények (mint 
általában a többi kelet-középeurópai országban is) kevésbé szigorúak, mint a nyugatiak. Az 
EU tisztségviselőitől éppen mostanában hangzik el gyakran a kijelentés, hogy az új belépők 
évekig (amíg környezetvédelmi normáik nem érik el a nyugati szintet) versenyelőnyben 
lesznek a nyugateurópai vállalatokkal szemben, s ezáltal torzulni fog az egységes piac 
működése, de ez - úgymond - a csatlakozás elkerülhetetlen következménye lesz. 
 
És van még egy érv, ami bármily cinikusan hangzik, ki kell mondjuk. Évente több ezer új 
vállalkozás alakul és már meglévő megy tönkre. A csődben a legkülönfélébb okok játszanak 
közre, s ez a megtisztulás a piacgazdaság működésének természetes és szükségszerű vele-
járója. Ha abból indulunk ki, hogy a vállalkozások egy részének amúgy is tönkre kell mennie, 
akkor viszont környezetvédőként azt kell mondjuk, hogy inkább menjen tönkre egy vállalat 
azért, mert nem tudja teljesíteni a környezetvédelmi előírásokat, nem képes fizetni a 
környezetterhelési díjat, semmint azért, mert nem tud más kötelezettségeinek eleget tenni. Ez 
a folyamat elősegíti a gazdaság kedvező irányú szerkezeti átalakítását, az energia- és 
anyagtakarékosságot, és javítja természeti környezetünk állapotát. 
 
Egyébként nem egyértelmű, hogy a magasabb környezetvédelmi követelmények rontják a 
vállalatok versenyképességét. A gyakorlat azt mutatja (s a szakirodalom is ezt vallja), hogy az 
így megdrágított termelési tényezővel (a természeti környezet elemeivel) a vállalat 
takarékoskodni kényszerül, ez innovációra ösztönzi, és idővel javul a versenyképessége (ha 
sikerül a kezdeti nehézségeket túlélnie és helyesen reagál az új kihívásra). 
 
Így hát barátkozzunk meg a gondolattal: minden bizonnyal olyan világ jön majd, amikor nem 
a jövedelmünk vagy a vásárlásaink után adózunk (szja, áfa), hanem aszerint, hogy mennyi 
üzemanyagot használunk fel az autónkhoz, mennyi háztartási energiát és vizet fogyasztunk, 
szennyvizet és hulladékot "termelünk". Adófizetési kötelezettségünket azonban lényegesen 
csökkenthetjük majd, ha kevesebbet autózunk, spórolunk a fűtéssel, a vízzel, nem vásárolunk 
dobd-el termékeket, stb. Amit nyerünk: a tisztább környezet és a jobb egészség. 
 
Nagyobb mértékű, környezetileg hatékony környezetterhelési díjak bevezetésére adna 
lehetőséget, ha az nem a régi, "alapképző" módon, hanem egy költségvetési adóreform 
keretében történne meg. A társadalmi-gazdasági viták azonban ekkor is igen élénkek 
lennének; de most már nem arról szólnának, hogy elfogadjuk-e, vagy nem az új adókat, 
hanem az adóteher elosztásáról: milyen termékekre és ágazatokra háruljanak. 
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3. Az adóátváltás perspektívái Magyarországon 
 
(a) Időszerű-e Magyarországon a környezetvédelmi adóreform? 
 
Láttuk, hogy az EU déli perifériáján, a kohéziós országokban az adóreformnak még se híre, se 
hamva (bár Spanyolországban már van egy ahhoz hasonlatos terv, mely az üzemanyagok 
többletadóját az egészségügyre és a környezetvédelemre fordítaná). A franciaországi kísérlet 
elvetélt (az alkotmánybíróság elutasította), az olaszországit pedig 2000 őszén a magas 
olajárak miatt felfüggesztették, s azóta az olasz kormány azt az energia-adók harmonizálásától 
teszi függővé. Ha úgy gondoljuk, hogy Magyarországnak egyértelműen a kohéziós országok 
között a helye, akkor nem kell semmit tennünk. De hazánk kulturálisan és történelmileg 
inkább a német-osztrák hagyományok hordozója (nem felejtve el a reneszánsz-kori erős itáliai 
hatást), a mai gazdasági kapcsolatokat tekintve is ez az uralkodó viszonylat, s én azt hiszem, a 
belépés után is így lesz. Nem tartom valószínűnek, hogy az európai-uniós tag Magyarország 
számára — miközben múltja és jelene a fejlett országokhoz és régiókhoz köti — , csupán 
alacsony jövedelmi szintje miatt a kohéziós országok lennének majd az igazodási pont. 
Bizonyára lesznek majd olyan, az Unióban vitatott területek (főleg a közös kasszához való 
hozzájárulás és a támogatásokból való részesedés kérdései), melyekben a déli perifériával 
együtt foglalunk állást, de a vitatott téma nem ilyen. Itt Ausztria és Németország előremutató 
példájának kell érvényesülnie.  
 
 

(b) Adó- és tb-rátáink nemzetközi összevetése 
 
Az adóátváltás szempontjából elsősorban az élőmunkát terhelő költségeknek, a személyi 
jövedelem-adónak és a tb-járuléknak van jelentősége. Az OECD 30 országa közül e 
vonatkozásban — ha csak a munkavállaló terheit nézzük — Magyarország a hetedik (!) 
helyen áll, miközben a személyi jövedelemadó és a munkavállalói tb-járulék a bruttó bérek 
32%-át teszi ki, s ennél magasabb arányt csak Dániában, Németországban, Belgiumban, 
Hollandiában, Svédországban és Ausztriában találunk.131 Nem ilyen rossz a helyzet, ha a 
készpénzben fizetett szociális juttatásokat is figyelembe vesszük. Ekkor a gyermektelen 
egyedüli kereső esetében még a hetedik, de az egykeresős, kétgyermekes házaspár esetében 
már csak a 14. helyen állunk. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a bérek tekintetében viszont 
hátulról az utolsó előttiek vagyunk (csak Mexikót előzzük meg a sorban), egyértelműen 
kijelenthetjük, hogy a hazai magas bérköltségek tarthatatlanok. 
 
 

                                                 
131 OECD 2002, 15. old. 
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A jövedelemadó és a munkaválallói tb-járulék1 a bruttó bérek százalékában néhány 
OECD-országban 2000-ben 

 
Ország2 jövedelemadó tb-járulék összesen bruttó bérek3 

Dánia 32 12 44 32.633 
Németország 21 21 42 32.320 
Belgium 28 14 42 31.815 
Hollandia 8 29 36 30.990 
Olaszország 19 9 29 24.866 
Svédország 26 7 33 23.832 
Ausztria 10 18 28 23.678 
Írország 15 5 20 23.423 
Franciaország 13 13 27 20.840 
Csehország 11 13 23 13.209 
Portugália 7 11 18 11.773 
Lengyelország 7 25 31 11.708 
Magyarország 20 13 32 8.795 
Megjegyzések: 
(1) Egyedülélő személy, a termelésben dolgozó munkás átlagos bérével. 
(2) A bruttó bérek szerinti rangsorban. 
(3) Vásárlóerőn számított dollárban. 

Forrás: OECD 2002, 13. old. 

 
 
A munkáltatói tb-járulékot is bekapcsolva az összehasonlításba, Belgium (56%) után Német-
országgal egyetemben a 2-3. helyet (52%) foglaljuk el az OECD-rangsorban (!). (Meg kell 
viszont jegyeznünk, hogy a munkáltató számára az igen alacsony bérszínvonal kompenzálja a 
magas bérköltségeket.) 
 
A 2002-ben hivatalba lépett szocialista-szabaddemokrata kormány első lépésként eltörölte a 
bérből és fizetésből élők minimálbérének adókötelezettségét adójóváírás formájában. 
Tervezik, hogy 2003 és 2006 között fokozatosan megszüntetik a tételes egészségügyi hozzá-
járulást, és az szja-terheket általában mérséklik, valamennyi körben csökkentve a százalékos 
kulcsokat, anélkül, hogy növelnék az egyes kulcsokhoz tartozó sávhatárokat. Ezzel szemben 
viszont emelik a munkavállalói tb-járulékot. Ezek az intézkedések annak jegyében történnek, 
hogy a szocialista szociálpolitika a segélyeket és készpénzkifizetéseket preferálja az adó-
kedvezményekkel szemben. Ezen kívül két konkrét megfontolás is áll mögöttük: az egyéni és 
a munkáltatói járulék kiegyenlítése, valamint a magánnyugdíj-pénztári tagdíj növelésének 
lehetősége (melyet az előző kormány hat százalékon befagyasztott).132 
 
 

                                                 
132 Élő Anita, 2002. 
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A jövedelemadó és a munkaválallói és munkáltatói tb-járulék1 a bérköltségek 
százalékában néhány OECD-országban 2000-ben 

 
 

ország2 
 

jövedelem-
adó 

tb-járulék  
összesen

 
bérkölt- 
ségek3 

  munka- 
vállalói 

munkáltatói   

Belgium 21 11 25 56 42.216 
Németország 18 17 17 52 38.945 
Hollandia 7 25 14 45 36.017 
Olaszország 14 7 25 47 33.340 
Dánia 32 12 0 44 32.780 
Svédország 19 5 25 50 31.678 
Ausztria 7 14 24 45 31.025 
Franciaország 9 9 29 48 29.421 
Írország 14 5 11 29 26.234 
Csehország 8 9 26 43 17.832 
Portugália 5 9 19 34 14.569 
Lengyelország 5 21 17 43 14.100 
Magyarország 14 9 29 52 12.400 
 
Megjegyzések: 
(1) Egyedülélő személy, a termelésben dolgozó munkás átlagos bérével. 
(2) A bérköltségek szerinti rangsorban. 
(3) Vásárlóerőn számított dollárban. 

Forrás: OECD 2002, 16. old. 

 
A munkáltatói tb-járulék tekintetében folyamatos mérséklődésnek vagyunk tanúi. A néhány 
éve még 41%-os ráta 29%-ra csökkent. A vállalkozók további mentesítése indokolt lenne, de 
nem a munkáltató-munkavállaló közötti járulékmegosztás kiegyenlítésének formájában, 
hanem a környezetvédelmi adóreform keretében végrehajtott adóátváltással. Az új kormány 
az szja-csökkentés fejében növeli a tb-járulékot – ez összességében változatlanul hagyja a 
bérterheket. A környezetvédelmi adóreform elősegítené a bérterhek csökkentését és 
megmutatja a "fedezetet", amelynek terhére ez a változás végbevihető.  
 
 
(c) A hazai energiaárak 
 
Energiaáraink – egészen 2003 végéig – több vonatkozásban is alacsonyak voltak. 
 
(1) Az okozott externális hatásokhoz képest mindhárom energia-típus hazai ára kifejezetten 
alacsony. A szén esetében a teljes költség 1,5-6-szorosa lenne az importárnak; az olajnál ez a 
különbség már csak a 10%-tól a 200%-ig terjedő intervallumban áll fenn, míg a földgáznál a 
2-től 20%-ig húzódó eltérésre redukálódik. 
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A tüzelőanyagok ára a külső költségek figyelembe vételével (1988. évi áron, mó Ft/PJ) 
 
tüzelőanyag importár külső költség teljes költség 
  alacsony magas alacsony magas 
szilárd 585,- 226 2.708 811 3.293 
folyékony 602,3 139 1.313 741 1.916 
földgáz 555,5 12 111 567 667 
 
Forrás: Kaderják Péter 

 
 
(2) Viszonyíthatjuk az árakat a bekerülési költségekhez is. Egy 1998-as elemzés azt mutatta, 
hogy a lakosság csak az elektromos áram és a távfűtés költségeit fizeti meg az árban; a 
földgáz, a tüzelőolaj, a tüzifa, a koksz és brikett, valamint a pb-gáz költsége magasabb, mint a 
hazai bekerülési ára.133 
 
(3) A döntő azonban az, hogy áraink milyenek az EU áraihoz képest: lényegesen alacso-
nyabbak. Amint az alábbi táblázatból látható; a háztartási villamosenergia ára többnyire fele, 
mint a legtöbb EU-tagországban, az ipari áramnál az eltérés már nem olyan jelentős. 
A földgáz tekintetében a különbségek a hazai és nyugat-európai árak között még nagyobbak. 
 

Villamosenergia-árak 1998-ban, USA $ cent/kWh 
 
ország ipar háztartások 
Belgium 5,2 16,5 
Csehország 5,2 5,- 
Dánia 6,8 21,3 
Franciaország 4,7 12,9 
Németország 6,7 15,9 
Magyarország 5,6 7,- 
Írország 5,9 12,3 
Olaszország 9,5 15,9 
Hollandia 6,2 12,8 
Lengyelország 3,7 6,7 
Portugália 9,- 15,4 
 
Forrás: International Energy Agency, 348-349. old. 

 
E lényeges árkülönbség több okra vezethető vissza. Elsősorban azért áll fenn, mert a 
rendszerváltás utáni magyar gazdaság alacsony energiaárakat örökölt, azokat szociális, 
inflációs és költségnövelő okok miatt nehéz megváltoztatni, sőt, a mindenkori kormányok az 
alacsony energiaárak megőrzésére törekedtek. A rendszerváltás után ugyan a közvetlen 
energia-támogatások túlnyomó részét leépítették, de az inflációs spirállal nem tartott lépést az 

                                                 
133 Napi Magyarország, 1998. júl. 30. 
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időnkénti árkorrekció, a folyamatos forint-leértékelések pedig még tovább növelték az 
energiaárak eltérését a piaci árszínvonaltól.134 
 
Az alacsony energiaárak fenntartását az tette lehetővé, hogy a hazai kitermelési költségek 
jóval alacsonyabbak, mint az import ára (ez elsősorban a földgáznál játszik szerepet). A MOL 
pénzügyi helyzetét annak idején a kormány úgy rendezte, hogy a bányajáradék nagy részét 
elengedte (pontosabban a hatósági ár miatt a társaság a bányajáradékot nem realizálhatja 
áraiban). Lehetővé tette az alacsonyabb energiaárak fenntartását az is, hogy az EU-tagorszá-
gokhoz képest kevésbé adóztatjuk meg az energiát. Nálunk a motor-üzemanyagokon kívül 
kedvezményes, 12%-os ÁFA érvényesült, holott az EU országaiban többnyire magasabb az 
ÁFA-kulcs; a villamosenergia után sem a hazai termelők, sem a háztartások nem fizetnek 
fogyasztási adót, ellentétben a legtöbb EU-tagországgal135; továbbá a fejlett ipari országokban 
az energia árára még különféle környezetvédelmi adók is rakódnak, ami nálunk nem létezik. 
Az uniós csatlakozás során ezt a fájdalmas kiigazítást el kell végezni. Egy adóreform 
keretében az energiaárak emelkedésére vigaszt nyújtana az szja és/vagy a tb-járulék 
csökkentése. 
 
Árképzésünk még most is szabályozott jellegű, ami az energiaáraknak a versenypiacinál 
alacsonyabb szinten tartását teszi lehetővé. Az árképzés felszabadítása a magasabb, verseny-
piaci árak felé történő elmozdulást eredményezheti, de az EU energia-piacának liberalizálása 
során tapasztalt jelentős árcsökkenések elvileg nálunk is jelentkezhetnek és közömbösíthetik 
az áremelő hatásokat. (Az 1994-98 között kötött hosszútávú áramszolgáltatási szerződések 
azonban jelentősen akadályozzák a hazai energia-piac liberalizálását.) 
 
A 2003. évi energia-áremelések, s az energiahordozók áfa-kulcsának 15%-ra emelése 2004-
ben, továbbá még egy környezetvédelmi energiaadó bevezetése nagyrészt „ledolgozza” az 
elmaradásunkat az energiaárak terén. Tekintve, hogy az szja mértéke is csökkent 
valamelyest136, lehetőség lett volna mindezt egy környezetvédelmi adóreform keretében 
megvalósítani. (Az intézkedések motivációja azonban teljesen más volt: az energia-áremelést 
a kormány a szektoron belüli érvekkel magyarázta, az szja-csökkentést pedig a liberális 
gazdaságpolitikával). 
 
 

(d) Mit érhetünk el az adóátváltással? 
 
Tekintsük át, hogy a fentieken túl (az élőmunka terheinek a szükségszerűvé váló energia-
áremelések ellenében történő csökkentése mellett) érvényesülhetnek-e Magyarországon azok 
az előnyök, melyek az ökológiai adóreformhoz kapcsolódnak Nyugat-Európában. 
 
 
Környezeti hatás: Az üzemanyagok és energiahordozók keresleti árrugalmassága minden 
országban igen alacsony; Nyugat-Európában 10%-os áremelkedés aligha csökkenti 1-3%-nál 
jobban a fogyasztást. A hazai környezetvédelmi adó-tételek annyira alacsonyak, hogy a 
szakmabeliek igen szűk körén kívül mások még a létezésükről sem tudnak, és biztonsággal 
állítható, hogy nem fejtenek ki keresletcsökkentő, és így környezetjavító hatást. (Ha az 
üzemanyagokat terhelő összes adót tekintjük, akkor természetesen az ismertséget már 
                                                 
134 Lásd erről: Pavics 2002. 
135 Lásd erről: Az államháztartás …2001, 97. old. 
136 Ezt az ellenzék vitatja (ugyanis az szja csökkentésével egy időben nagyszámú adókedvezményt is vissza-

vontak). 
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kétségbe vonni nem lehet, de a keresletmérséklő hatás úgy sem jelentős.) Tagadhatatlan 
viszont, hogy minél nagyobb az adóteher, annál inkább csökken a fogyasztás, s így a 
környezet terhelése. A környezetvédelmi adók emelésével tehát érhető el környezetjavító 
hatás, de az nagyban függ az adóterhek mértékétől. 
 
Nyugat-Európában az új energia-adók bevezetése (összekapcsolva a környezetvédelmi 
adóreformmal) többnyire a kiotói vállalások teljesítésének kényszere alatt történt. (Ezért ne 
csodálkozzunk azon, hogy a kohéziós országok nem léptek erre az útra; az átlagos 8%-os 
CO2-csökkentéssel szemben számukra az Unió a CO2-kibocsájtás kétjegyű növelését tette 
lehetővé.) Magyarország viszont már teljesítette kiotói vállalását annak köszönhetően, hogy 
sikerült kiharcolnia: a 80-as évek második felének magas kibocsájtása legyen a viszonyítási 
alap, továbbá annak, hogy a rendszerváltás a nehézipari ágazatok ismert összeomlásával és az 
azt követő strukturális átrendeződéssel járt. El kell ismerni, ez a körülmény nem az energia-
adók és az adóreform mellett szól. 
 
Munkahelyteremtés: Igaz, hogy a hazai munkanélküliség az utóbbi években fokról-fokra 
csökkent, s jelenleg kb. 350 ezer regisztrált főt mutat ki, de a munkaképes lakosság aránya a 
nyugati országokéhoz képest lényegesen alacsonyabb. Ez a korábbi években az egzisztenciális 
fenyegetettség miatt öregkori- és rokkantnyugdíjba menekültek nagy száma miatt alakult így. 
Továbbá: a munkanélküliség regionális megoszlásában nagyok az eltérések, és aránytalanul 
magas a fiatalkori munkanélküliség is. Ezért az adóátváltásban rejlő lehetőséget is meg 
kellene ragadni, hogy e még mindig súlyosnak nevezhető társadalmi problémán enyhíteni 
tudjunk. 
 
Az adóreform munkahelyteremtő hatása nagyban függ attól, hogy a többlet-adóbevételeket 
milyen módon juttatják vissza a gazdaságba. Ha a jövedelmi pozíciók megőrzésére és ágazati 
kiegyensúlyozásra törekszünk, akkor — a magas fajlagos energiaigényű (és így alacsony 
munkaerő-lekötésű) ágazatokban, ahol az energia helyettesítése munkaerővel igen korlátozott 
—, ezen intézkedés következtében nem várható lényeges munkahely-bővülés. De ha a 
visszajuttatást az egész gazdaságra kiterjesztve végezzük el, akkor a foglalkoztatást bővítő 
hatás nagyobb lesz. 
 
Az energiafogyasztás csökkentése: A magyar gazdaság függősége az importált energiától 
magas, 60% fölötti. Emellett a magyar gazdaság energiaintenzitása is jóval magasabb, mint a 
fejlett ipari országoké.137 Ezért minden okunk megvan arra, hogy az energiahatékonyság 
növelését a gazdaságpolitika (és még inkább a környezetpolitika) egyik kulcskérdésévé 
tegyük.  
 
A rendszerváltást megelőzően a teljes hazai energiafogyasztás 1.300 PJ körül volt évente. A 
gazdasági visszaesést és strukturális átalakulást követően 1.050-re csökkent, és azóta 
egyfolytában az 1.050 — 1.080 PJ körüli sávban van. A következő évek egyik nagy kérdése, 
hogy hogyan alakul a magyar gazdaság energiaigénye. Sokak szerint elkerülhetelenül nőni 
fog (abból kiindulva, hogy az egy főre jutó energiafelhasználás lényegesen nagyobb a fejlett 
országokban, mint nálunk.) Rácáfol erre a teljes energia-felhasználás imént említett tartós 

                                                 
137 Bár ezt a megállapítást differenciáltan kell értelmezni. Egyrészt, mert a GDP egységnyi energiafelhasználását 

a valutaárfolyamra értelmezik, s a tartós leértékelés miatt ez erősen torzít; vásárlóerőparitáson számolva 
máris majdnem a felére csökken az energia-intenzitás (mint ahogy a vásárlóerőparitás közel duplája a 
valutaárfolyamnak). Másrészt azért, mert a fejlett ipari országok alacsony energia-intenzitása nem annyira a 
műszaki fejlettségnek, mint inkább a kevésbé energiaigényes szolgáltató ágazatok igen nagy arányának 
tulajdonítható; a termelő ágazatokra vonatkozó energia-intenzitás között a különbségek jóval kisebbek. 
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szintje. Megállapíthatjuk azonban, hogy az energia-hatékonyság javítása még a legkedvezőbb 
fejlemények esetén is alapvető fontosságú feladat marad. 
 
De hogyan csökkenthető az energiafelhasználás a környezetvédelmi adóreformmal, ha a 
kereslet ennyire rugalmatlan az árváltozásokra, kérdezheti az olvasó. Nos, az adóátváltások 
figyelemre méltó nyugati tapasztalata, hogy miközben az energia-áremelések a fogyasztói 
keresletet csak igen kis mértékben vetették vissza, a vállalati szektorban jelentős 
takarékosságra ösztönöztek. E takarékosságot elősegítette a reformok azon konstrukciós 
megoldása is, hogy a többlet-adóbevétel visszajuttatása csak részben történt direkt módon, a 
munkavállalói tb-járulék csökkentésével; a legtöbb országban a reciklálást közvetve, műszaki 
fejlesztési alapok és energiamegtakarítási intézkedések finanszírozásával is kiegészítették. 
 
 

(e) Mely szektorokat, ágazatokat célozzunk meg? 
 
Amint az tanulmányunkból egyértelműen kitűnt, a versenyképesség romlásának félelme miatt 
— az egy Anglia kivégtelével — valamennyi, az ökológiai adóreformban élenjáró ország 
főleg a háztartásokban valósította meg intézkedéseit, és minél magasabb az energia-intenzitás 
egy adott ágazatban, azt annál nagyobb kivételezésben és mentesítésekben részesítette. Vajon 
Magyarországnak is ezt az utat kellene járnia?  
 
Induljunk ki a hazai sajátosságokból. Egy kitételt máris bizton megfogalmazhatunk: a kis- és 
középvállalati szektort mindenképpen mentesítenünk kell az adóreform alól (tekintettel annak 
fejlesztendő és kímélendő állapotára). Ezzel szemben a nagyvállalatokat, különösen a 
multinacionális cégeket, valamint a közúti fuvarozókat semmiképpen sem kellene kímélnünk. 
Az előbbiek már eddig is annyi kedvezményt kaptak, hogy az EU "piaczavarónak" tekinti a 
magyar kormány multikkal kapcsolatos politikáját, az utóbbiakat pedig erősen környezet-
károsító hatásuk és az alternatív szállítási lehetőségek megléte miatt.  
 
Nyugat-Európában a mentesítéseket és a kedvezményeket többnyire az energiafogyasztás 
mértéke alapján szabják meg; az adó degresszív, minél magasabb a fogyasztás, annál kisebb 
az adóráta, vagy egy bizonyos sávon felül már zéró. Ez a rendszer lehetővé teszi a háztartások 
és az üzleti élet közötti differenciálást; de az egyes gazdasági ágak közötti különbségtételt már 
egyedi elbánások és mentesítések formájában kell kezelni. Márpedig — véleményem szerint 
— nekünk egy olyan adóreformra lenne szükségünk, mely — a fent leírtak szerint — 
elsősorban ágazatok és tevékenységek között differenciál, nem csak az energiafogyasztás 
nagysága alapján. Kérdéses, hogy a Bizottságnak a támogatási politikát illető rigorózus 
álláspontja (a mentesítések, kivételek ugyanis a piaczavaró állami támogatások kategóriájába 
tartoznak) elfogadna-e egy ilyen konstrukciót. 
 
Mi a helyzet a háztartásokkal? A hazai és a nyugat-európai bérek és jövedelmek közötti igen 
nagy szakadék miatt nem tűnik célszerűnek és társadalmilag elfogadhatónak, hogy a 
környezetvédelmi adóreform során bevezetendő, illetve megemelendő környezetvédelmi adók 
Magyarországon is elsősorban a háztartási szektort érintsék. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a 
hetvenes évek közepe óta az energiafelhasználás ágazati szerkezetét tekintve a fejlett ipari 
országokban már a háztartások vezetnek az iparral szemben, és ez a sajátosság több, mint egy 
évtizede már Magyarországot is jellemzi. Ez pedig azt jelenti, hogy az energiafelhasználás 
során kibocsájtott szennyező anyagok elsősorban a háztartások fogyasztása miatt keletkeznek, 
s ennek megfelelően a megtakarítási potenciál is ott a legnagyobb. A kérdés tovább 
pontosítandó: a háztartási energiafogyasztáson belül a személygépkocsik üzemanyag-
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felhasználása a legnagyobb tétel. Ezt tekintve a hazai háztartási szektort talán mégsem kellene 
annyira óvnunk a környezetvédelmi adóktól és az adóreformtól. 
 
Van egy speciális körülmény, amit szintén figyelembe kell venni. Magyarországon a 
munkáltatók a tb-járulék aránytalanul nagyobb részét fizetik, mint a legtöbb nyugat-európai 
országban (bár a kép egyáltalán nem egységes, jócskán van példa a hazai aránytalanságra is). 
Kérdés, hogy az adóreciklálásnak ki legyen a kedvezményezettje? – a munkavállaló, vagy a 
munkáltató? A német adóreform során az adóátváltás az energia-áremelés hátrányával és a tb-
járulék csökkenésének előnyével jár a háztartásokra, s a kettő általában kiegyenlíti egymást. 
Ha viszont mi is a háztartásokat céloznánk meg elsősorban, s az adóvisszatérítés az ő tb-
járulékukat csökkentené, a fent említett aránytalanság tovább nőne. Kérdés, min javítsunk: a 
hazai ipar versenyképességén (csökkentve a munkáltatói terheket), vagy a háztartások 
alacsony jövedelmi helyzetén? Továbbá: az adóreform közvetlen foglalkoztatásbővítő hatása 
akkor jelentkezik, ha az a munkáltatók terheit csökkenti. Az élőmunka terhelésének a 
munkavállalói oldalon létrejövő csökkenése csak áttételesen hat a foglalkoztatás bővülésére. 
 
Ha eldöntöttük, hogy mely szektorokra terjedjen ki az adóreform, egyúttal az is láthatóvá 
válik, honnan várható a legnagyobb ellenállás. Általános jelenség, hogy a zöld adókat 
túlnyomó részben közvetlenül az energiára és — a közlekedésen keresztül — közvetve 
megint csak az energiára vetik ki. A környezetvédelmi adóztatás legjobban a magas 
energiaintenzitású szektorokat és a közlekedést terheli, ezért mi sem természetesebb, hogy a 
legnagyobb ellenállást ezek a szektorok fejtik ki, de az energia-áremelések degresszív 
jövedelmi hatása miatt a kiskeresetűek is a leginkább ellenzők közé tartoznak. Magyar-
országon az alacsony energiaárak miatt mindez még inkább így van (illetve így lenne). A 
környezetterhelési díjak bevezetésének immár hét éves sikertelensége is megmutatta: a nagy 
energiafogyasztók és általában a nagyvállalati szektor ellenállása megtöri e törekvéseket. 
 
 

(f) Fenyeget-e a versenyképesség romlása? 
 
Mindaddig, amíg Magyarországon az energiaárak színvonala lényegesen elmarad a nyugat-
európaitól, egy energiaárakat emelő környezetvédelmi adóreform kapcsán nem indokolt 
beszélni a versenyképesség romlásáról (inkább arról, hogy azt megelőzően annak 
köszönhetően a hazai gazdálkodók indokolatlan versenyelőnyben részesültek). 
 
Ha az adóreformot a fent leírtak szerint szeretnénk megvalósítani (tehát hogy az elsősorban a 
nagyvállalati szektorra, a közúti szállításra és a személygépkocsi-használatra terjedjen ki), a 
versenyképesség kérdése a hazai dimenzióban merülne fel: elfogadható-e, hogy az említett 
szektorokat diszkrimináljuk, hátrányosabb helyzetbe hozzuk. A közgazdasági és a környezeti 
racionalitás egy ilyen megoldás mellett szólna, de az érintettek ellenállásán túl (ami nem 
elhanyagolható lenne, lévén ezek a legnagyobb érdekérvényesítő képességgel rendelkező 
érdekcsoportok) azzal is számolnunk kellene, hogyan fogadtatjuk ezt el a Bizottsággal. Ez a 
konstrukció ugyanis a nem érintett szektorok versenytorzító állami támogatásának minősül, és 
esetleg annak bizottsági rosszallásával találná magát szemben. A jelenlegi közösségi 
szabályozás és bizottsági gyakorlat — sajátos módon — azt nem tiltja, hogy egy ország a 
saját vállalatait versenyhátrányos helyzetbe hozza az egységes piac más szereplőivel szemben, 
de azt igen, hogy ugyanazon ország kormánya diszkrimináljon egyes hazai vállalatokat és 
ágazatokat más hazai gazdálkodókkal szemben. A gyakorlat azonban arról tanúskodik, hogy 
ezen elvi álláspont ellenére a Bizottság meggyőzhető, ha a nemzeti kormányok meggyőzően 
érvelnek álláspontjuk mellett.  
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(g) Kivédhető-e differenciált módon a regresszív jövedelem-hatás? 
 
Az adóreform a háztartásokat két úton érinti: a motorüzemanyagok és a háztartási energia 
megdrágítása által (nem számítva az ezeknél lényegesen kisebb súlyú, sokszor nem is érzékelt 
egyéb termékdíjakat vagy környezetvédelmi adókat). Minél magasabb egy család jövedelme, 
az áremelkedések számára annál kisebb jelentőségűek, és fordítva. Ezt a nem kívánatos 
jövedelem-redisztribúciót nevezzük degresszív jövedelem-hatásnak. Az alacsonyabb 
jövedelmű családokat ettől a hatástól meg kell védeni, vagy kompenzálni kell.  
 
A fentebb körvonalazott elképzelés szerint a kisjövedelmű háztartásokat csak a háztartási 
energia megdrágulásától kell védeni, a motorüzemanyagokétól nem. De vajon megoldható-e 
ez? Ennek egyik módja az lenne, ha a kiskeresetű háztartások számára alacsonyabb tarifával 
számolnák fel a háztartási energiát. Egyöntetű professzionális vélemény szerint azonban a 
kompenzálásnak ez a módja közgazdaságilag nem kívánatos, ugyanis ekkor nem érvényesül 
az árjelző szerep; az érintettek nem érzékelik, hogy az energia megdrágult, és nem fognak 
takarékoskodni vele. A szolgáltató vállalatok számára pedig a differenciált tarifák 
alkalmazása szinte megoldhatatlan adminisztratív teher lenne. Szintén fogas kérdés, hogy 
mihez kössék a jövedelemhatárt, és mi történjen a jövedelem növekedésekor. Ha ugyanis a 
jövedelem növekedésével az illető család átlép a nem-kompenzálandók körébe, a 
kedvezményes elbánás a többlet-jövedelmet elvonó büntető adóvá válik.  
 
Ezekre a problémákra tekintettel ezért javasolja a szakirodalom az átalány-kompenzációt. 
Ekkor viszont a visszatérítés természetesen egyaránt felhasználható mind a motor-
üzemanyagok, mind a háztartási energia áremelkedésének a kompenzálására (pontosabban 
nagy valószínűséggel mindkettőre felhasználják, és így csak félig érte el célját). Úgy tűnik 
tehát, hogy a differenciált kompenzálás kivitelezése nem oldható meg. 
 
 

(h) Az élőmunka mely költségtényezőjét csökkentse az adóátváltás? 
 
Ha Magyarországon a környezetvédelmi adóreform bevezetése során a tb-járulék fizetési 
kötelezettségének a kiegyenlítése lenne a cél, azaz a munkáltatói oldal lenne az adóátváltás 
kedvezményezettje, nem a degresszív jövedelmi hatás kivédése lenne a legfontosabb feladat, 
hanem maga a kompenzáció mikéntje lenne az első számú kérdés. Tekintve, hogy a 
munkáltatókat a magas bérköltségek miatt azért valamelyest kompenzálják az alacsony bérek, 
az adóátváltást inkább a munkavállalókat terhelő bérköltségek enyhítésére kellene 
megvalóstani, s mivel az egyéni tb-járulék aránytalanul alacsony, az szja csökkentése lenne a 
helyes megoldás. Ebből kifolyólag azt kell mondjam, hogy az új kormány jó úton jár. 
 
 

(i) Környezetvédelmi eszköztárunk gazdagítása 
 
Értékelési szempont az is, hogy a környezetvéldelmi adórefom bővíti, gazdagítja a környezet-
politika eszköztárát. Az adminisztratív és a közvetett gazdasági eszközök tekintetében jól 
állunk, a különféle vállalati szitű környezetvédelmi sztenderdek és környezetirányítási 
rendszerek alkalmazása elkezdődött. Hiányzik viszont eszköztárunkból az érett demok-
ráciákra jellemző megállapodásos módszer. (Az egyszerű megállapodáson túl a BAT és az 
IPPC is ebbe a körbe tartozik.) A környezetvédelmi adóreform olyan eszköz, ami sokoldalú 
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hatást fejt ki, egyszerre több dimenzióban is működik, s immár Nyugat-Európa minden fejlett 
országa alkalmazza. Érdekes kombinációk alakulnak ki a megállapodások és az adóátváltás 
közös alkalmazása során. Ezekről az előnyökről Magyarország sem mondhat le. Amikor 
környezetvédelmi eszköztárunk EU-konformmá tételén gondolkozunk és dolgozunk, ezt is 
figyelembe kell vennünk. 
 
 

(j) Kik fogják megvalósítani a reformot? 
 
Fogas kérdés, hogy Magyarországon vajon mely erők és tényezők érdekeltek a környezet-
védelmi adóreform bevezetésében, kik viszik előre a reform ügyét? Az ellenérdekelt felekről 
és szektorokról már volt szó; megállapítottuk, hogy közöttük vannak a legnagyobb érdek-
érvényesítő képességgel rendelkező gazdasági és társadalmi szereplők (ez utóbbi alatt az 
autós társadalmat értjük).  
 
Régóta vallom azt a nézetet, hogy radikális környezetvédelmi intézkedéseket (s az adóreform 
közéjük tartozik) nem lehet tömegnyomással megvalósítani; a tömegek is ellenérdekeltek, ők 
a fogyasztói társadalom és a felszínes, kozmetikázó környezetvédelem hívei. Bármily jelen-
tősebb lépés megtétele mindeddig (akár Magyarországon, akár külföldön) az államigazgatás 
"felvilágosult" elitjének köszönhető. Ezek az intézkedések azonos forgatókönyv szerint 
készülnek: az egyes országok környezetileg érzékeny politikai elitjének képviselői 
nemzetközi szinten megállapodnak egy szükséges, elodázhatatlan teendőben, azt többnyire 
egy nemzetközi környezetvédelmi egyezmény keretébe foglalják, majd hazatérve erre 
hivatkozva szorgalmazzák az otthoni intézkedéseket.  
 
A környezetvédelmi adóreformokról nincs nemzetközi megállapodás. De az, hogy Nyugat-
Európa nagyobb, fejlettebb fele erre az útra lépett, a nemzetközi egyezményekkel azonos 
súlyú hivatkozási alap. Ha Magyarországon a környezetvédő szervezetek, a környezeti 
kérdések iránt fogékony humán értelmiség, a média elkötelezettjei és az államigazgatás 
felvilágosult elitje felkarolja a gondolatot, az elegendő súlyt fog képviselni az ellenérdekelt 
szektorokkal és csoportokkal szemben. 
 
 

(k) Összegzés 
 
Nyugat-Európa nagyobbik felében, legfejlettebb országaiban már alkalmazzák a környezet-
védelmi adóreformot. A kohéziós országokban ugyan annak még se híre, se hamva, de hazánk 
számára nem a déli periféria kell legyen az igazodási pont, hanem—- már csak a német-
osztrák kulturális és intézményi tradíciók miatt is — az élenjáró országok. 
 
Magyarországon az élőmunka terhei (szja, munkavállalói és munkáltatói tb-járulék) a bruttó 
bérek 52%-át teszik ki, s ezáltal hazánk a 2-3. helyre kerül az OECD-országok rangsorában 
Dánia után, Németországgal együtt. (Eközben a bérek rangsorában csak Mexikót előzzük meg 
a 30 ország közül.) Másrészt a hazai energiaárak kifejezetten alacsonyak. A háztartási 
villamosenergia ára pl. többnyire csak fele, mint a legtöbb EU-tagországban, s a földgáz 
tekintetében még nagyobbak a különbségek. Az uniós belépéssel e fájdalmas kiigazításra 
elkerülhetetlenül szükség lesz. E két körülmény szinte tálcán kínálja a környezetvédelmi 
adóreform keretében történő megoldást: az energiaárak környezetvédelmi adókkal történő 
emelését és kompenzálását az élőmunka terheinek csökkentése formájában. 
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A magyar gazdaság több, mint 60%-ban függ az energia-importtól, s az energia-hatékonyság 
nem kielégítő. További gond, hogy az elmúlt években stagnáló aggregált energiafelhasználás 
a tartós gazdasági növekedés miatt megnőhet. Az energiaadók emelésével ezeken a 
területeken javulás érhető el.  
 
Másrészt a regisztrált munkanélküliség Magyarországon viszonylag alacsony, a munkaerő-
potenciál kihasználtsága nem kielégítő, a fiatalkorúak munkanélkülisége magas, és súlyosak a 
regionális foglalkoztatási problémák. Az adóátváltás foglalkoztatást bővítő hatása ezért fontos 
szerepet játszana. 
 
Mindezeken túl egyértelmű a környezetvédelmi adóreform pozitív környezeti hatása is, bár 
Magyarország már teljesítette a kiotói vállalását (részben mert el tudta fogadtatni a 
nyolcvanas évek második felének magas energia-felhasználását viszonyítási alapként, részben 
mert a rendszerváltást követő gazdasági szerkezetátalakulás során nehézipara jórészt leépült). 
A reformtól egy további előny is várható: gazdagítja a környezetpolitika eszköztárát. 
 
Minden országban központi kérdés a környezetvédelmi adóreform hatása a verseny-
képességre. Magyarországon viszont az energiaárak mindmáig jóval alacsonyabbak, mint a 
nyugat-európaiak, ezért nem megalapozott a versenyképesség romlására hivatkozni a 
környezetvédelmi adóreform majdani bevezetése miatt, hiszen most éppenséggel indokolatlan 
versenyelőnyt élveznek a hazai termelők.  
 
Miközben tehát egy sor jelentős érv szól a környezetvédelmi adóreform hazai bevezetése 
mellett, több, a hazai körülményekből fakadó specifikus kérdést is alaposan végig kell 
gondolnunk. 
 
(1) Eldöntendő, hogy mely ágazatokat, szektorokat célozzunk meg a környezetvédelmi adó-
reformmal. A hazai sajátosságokat figyelembe véve a kis- és középvállalati szektort minden-
képpen mentesíteni kellene, miközben a nagyvállalatok, a multinacionális cégek és a közúti 
fuvarozók elsődleges célpontjai lehetnek a reformnak. Ez az elképzelés viszont azt a súlyos 
problémát veti fel, hogy vajon differenciálható-e az adóztatás az egyes tevékenységi területek, 
vagy a vállalati méretnagyság szerint. A nyugat-európai gyakorlat többnyire az adózás tárgyai 
(az egyes energiahordozók) és a fogyasztás mértéke szerint differenciál, s az egyes gazdasági 
ágak és a vállalati méretnagyság szerinti megkülönböztetés a kivételek körébe tartozik. 
 
(2) Érintse-e a reform a háztartásokat is? A környezetvédelmi adóreformot megvalósító 
országokban az érintett szektor többnyire a háztartások, miközben az ipart a versenyképességi 
aggályok miatt jórészt mentesítik az adózás alól. A hazai és a nyugat-európai nagy 
bérkülönbségek viszont azt indokolnák, hogy Magyarországon ez ne így legyen. Ugyanakkor 
az energiafelhasználás ágazati szerkezetéből az tűnik ki, hogy a legmagasabb arányt — s ez 
egybevág a nemzetközi trendekkel — a háztartások és a kommunális szektor regisztrálják. 
Ezen belül a személygépkocsi-használat a fő tényező, s ez már szociális szempontból nem 
szorul kíméletre. Tehát egy olyan speciális konstrukciót kellene kidolgozni, amikor a reform 
keretében végrehajtott adóemelések elsősorban a nagyvállalatokat, a multinacionális cégeket, 
a közúti fuvarozókat és a személygépkocsihasználókat érintik. 
 
(3) A bérköltségek mely összetevőjét csökkentsük? A tb-járulék ugyan nagyon egyenlőtlenül 
oszlik meg a munkavállaló és a munkáltató között (az utóbbi terhére), de a munkáltatót 
kompenzálják az alacsony bérek. Az OECD viszonylatában példátlanul alacsony hazai 
béreket viszont már nem terhelhetjük magasabb tb-járulékkal. Az új kormány magasabb 
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egyéni tb-járulékokat szándékozik bevezetni, viszont csökkenti a személyi jövedelemadót. A 
mértékek még nem ismertek, de az lenne helyes, ha az szja csökkentése meghaladná a tb-
járulék emelkedését, s ezáltal a bérteher a munkavállalói oldalon mérséklődne. (Bár az utóbbi 
évek jelentős minimálbér-emelése, majd pedig a 2002. évi választási ígéretek beváltása 
átrendezheti az OECD bérrangsorát, ami a kérdés újragondolását teszi szükségessé.) 
 
(4) Végül az sem mellékes, hogy milyen módon tompítható az adóemelés regresszív jövedelmi 
hatása a háztartásokra, ha a kompenzálást csak a háztartási energiára szeretnénk kiterjeszteni, 
a motorüzemanyagokra nem. Úgy tűnik, hogy a kompenzálás leghatékonyabb módja, az 
átalányban történő visszajuttatás ekkor nem érné el célját (hiszen az egyformán kompenzálná 
mindkét jövedelem-csökkenést). Ha viszont más módszereket alkalmaznánk (csökkentett 
adórátákat, kivételeket, adójóváírást), akkor vagy a kompenzálás, vagy a magasabb adótól 
elvárt hatás veszítene hatékonyságából. 
 
E kérdések megvitatása és megoldása után azonban a környezetvédelmi adóreform 
magyarországi bevezetését haladéktalanul el kell kezdeni. Ha a környezetvédő szervezetek, a 
környezeti kérdések iránt fogékony humán értelmiség, a média elkötelezettjei és az 
államigazgatás felvilágosult elitje felkarolja a gondolatot, az elegendő súlyt fog képviselni az 
ellenérdekelt szektorokkal és csoportokkal szemben.  
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XI. A támogatások környezetgazdasági értékelése 
 

1. A támogatások elmélete 
 
A környezetpolitika egyik legfontosabb és leghatásosabb eszköze a környezetvédelmi adók. 
Céljuk az, hogy a szennyező fizesse meg az okozott kárt, s így – az externália esetén kelet-
kező piaci kudarcot kiküszöbölve– a beavatkozást követően valósuljon meg a társadalmi- 
gazdasági optimum. 

Miközben a fenti összefüggéssel a környezetgazdaságtan már a kezdetektől fogva foglalkozik, 
a társadalmi-gazdasági optimumtól még messzebb eltérítő támogatások és adókedvezmények 
kérdése csak újabban került az érdeklődés középpontjába. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ábránkon a magánhatárköltség (MC) és a társadalmi határköltség (MSC) közötti különbséget 
az externália okozza, ezért a szennyező tevékenység optimuma nem q’-nál, hanem q*-nál 
kellene legyen. Ha pedig ezt nem, hogy nem veszik figyelembe, hanem még támogatásban 
vagy adókedvezményben is részesítik a szennyező tevékenységet, akkor a kibocsájtás még 
messzebb kerül a társadalmi optimumtól (q’’). Az első esetben a jól ismert piaci kudarcról, a 
másodikban pedig a gazdaságpolitika, a szabályozás kudarcáról van szó. De az is kudarc, ha 
egy pozitív externáliát előállító tevékenységet nem támogatunk kellően, s így annak kínálata a 
társadalmi optimum alatt marad. Mindkét (pontosabban mindhárom) esetben állami 
beavatkozásra van szükség, hogy megvalósuljon a társadalmi-gazdasági optimum.  

A környezetre legártalmasabb szektoroknak (mezőgazdaság, energia, közlekedés) nyújtott 
hatalmas támogatások tehát még jobban eltávolítanak a társadalmi-gazdasági optimumtól; 
semlegesítik még a környezetvédelmi adózással elért csekélyke eredményeket is. Ezzel 
szemben a környezetbarát termelési és fogyasztási alternatívák elterjesztését, a környezet-
védelmi érdekeltséget támogatásokkal és adókedvezményekkel kell elősegíteni.  

A támogatások és adókedvezmények kérdése tehát kétfajta megközelítésben is szerepel a 
környezetgazdaságtan és a zöld gazdaságpolitika palettáján: a környezetileg káros támoga-
tások és kedvezmények megvonása, illetve a környezetileg hasznosak nyújtása formájában.  
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Ez a pont főleg a támogatások előbbi fajtájával foglalkozik. A témát az OECD-országok és az 
EU körében vizsgáljuk. Elemezzük a támogatások politikai és intézményi feltételeit is.  
 
Ha a támogatások megvonásával törekszünk a környezetpolitikai célok elérésére, nyilván-
valóan kisebb ellenállásba ütközünk, mint az adózásnál (a kedvezmények nyújtásáról nem is 
beszélve). Ez ad rendkívüli jelentőséget e kérdés vizsgálatának. Szinte érthetetlen, hogy ez a 
megközelítés miért nem vált már korában a környezetpolitika egyik vezető irányzatává. 
(Nyilván a környezetvédelmi adókkal szembeni nagyfokú ellenállás az érdekcsoportok és a 
lakosság részéről döbbentette rá a környezetpolitikusokat, hogy más utakat-módokat kell 
találni.) 

 
A támogatások igen sokfélék, és mérésük nem egyszerű. A közvetlen, készpénzben nyújtott 
támogatás és az egyes ágazatoknak kedvező gazdaságpolitikai intézkedések a két véglet; az 
utóbbi esetben nyilvánvalóan csak hozzávetőleges adatok állíthatók elő a támogatás 
mértékéről. 
 
Egy termék vagy szolgáltatás mindaddig támogatandó (azaz közpénzekből finanszírozandó), 
amíg pozitív externáliákat eredményez. Az állami költségvetésben tehát elvileg és 
közgazdaságtanilag indokoltan – a hagyományos „éjjeliőr” funkciók ellátásán túl – csak ilyen 
tételeknek lenne szabad szerepelniük, vagy megfordítva: a helyesen összeállított költségvetés 
valamennyi kiadási tétele – az említett körön kívül – támogatásként fogható fel. Egy 
szellemes megállapítás szerint ahol externália van, ott támogatásnak vagy adónak (negatív 
támogatásnak) is kell lennie, de ahol támogatnak valamit, ott nem biztos, hogy externália is 
van. 
 
A közgazdasági meghatározás szerint a támogatás olyan, a piacot torzító kormányzati 
intézkedés, amely vagy csökkenti egy bizonyos áru vagy szolgáltatás előállításának költségét, 
vagy növeli az árát. A fiskális meghatározás értelmében olyan kormányzati kiadás, vagy az 
általános adózás alóli mentesítés, vagy kötelezettség alóli felmentés, amely vagy csökkenti 
egy termék vagy szolgáltatás költségét, vagy növeli az árát. A környezetvédelmi meghatározás 
pedig úgy szól, hogy a termékek vagy szolgáltatások áramlásából keletkező, nem kompenzált 
környezeti kárt környezetileg káros támogatásnak kell felfogni.  
 
A gyakorlatban viszonylag könnyen megállapítható, hogy mikor nem közérdeket szolgál egy 
támogatás, vagy egyenesen közjószágot károsít. Azt azonban az allokációs elméletből már 
nem lehet levezetni, hogy amikor helyes, közhasznú támogatásokról van szó, ki fedezze a 
támogatás költségeit. Ilyenkor a környezetpolitikának kell eldöntenie, hogy a támogatás 
fedezetét milyen mértékben teremtsék elő közpénzekből; a magánfedezetet pedig hogyan 
osszák meg a vállatok és a háztartások között. 
 
A támogatások mögött sokféle gazdasági és szociális érvelés és indíték áll. Bármennyire is 
könnyen és meggyőzően kimutatható azonban, hogy a támogatások gazdaságpolitikai, 
gazdaságelméleti és környezeti szempontból ártalmasak, megszüntetésük előtt igen súlyos 
akadályok állnak. A legnagyobb ellenállást a rendszeresen támogatott ágazatok fejtik ki, 
beágyazódott érdekeik védelmében. Ilyen pl. a szénbányászat, amely ráadásul még hagyomá-
nyosan a legszervezettebb ágazat is és fejlett kommunikációs csatornákkal rendelkezik. A 
támogatások terhe ugyanakkor – különösen ha rejtett formát öltenek – közvetlenül nem 
érzékelhető a társadalom, a többi réteg és szektor által, s így azok nem mozgósíthatók a 
megvonás érdekében. A sikeres támogatási reformpolitika alapvető feltétele annak számba-
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vétele, hogy kire is lehet támaszkodni a megvalósítás során, és fontos a megfelelő időpont 
megválasztása is. 
 

Támogatási formák 

költségvetési támogatások (a) közvetlen támogatások 
 pl. a fogyasztóknak vagy a termelőknek  
 nyújtott segélyek vagy kifizetések 
(b) az adópolitikán keresztül nyújtott támogatások 
 pl. adójóváírások, mentesítések, kedvezmények,  
 csökkentések, adóráta-mérséklés, adóhaladék 

áron alul nyújtott közszolgáltatások  
és közbeszerzések 

pl. az infrastruktúra kiépítése és a kiegészítő 
szolgáltatások nyújtása; kormányzati K+F kiadások 

tőkeköltségek támogatása pl. kedvező kamatozású hitelek, hitelgaranciák, 
kezesség, adósságelengedés 

piaci mechanizmuson keresztül  
nyújtott transzferek 

(a) hazai gazdaságpolitika  
      pl. árszabályozás, mennyiségi korlátozások,  
      közbeszerzések, törvényi szabályozás 
(b) kereskedelempolitika 
      pl. import- és export-vámok és vámjellegű 
      korlátozások 

Forrás: de Moor and Calamai, p. 5. 

2. Támogatások az OECD-térségben és Magyarországon 
 
Az OECD-ben a környezetileg káros támogatások legnagyobb mértékben a mezőgazdaságot 
jellemzik. Habár azok volumene csökkenő, de 1996-ban még mindig a GDP 1,3%-át tették ki. 
Ennek a hatalmas összegnek a döntő része környezetileg káros támogatás. A másik kritikus 
terület az energetika. Csupán Németországban 1991 és 98 között a szénbányászat évente 5-8 
milliárd euró támogatást kapott.138 A harmadik legkritikusabb terület a közlekedés. 

Becslések szerint az összes környezetileg kártékony támogatás világviszonylatban eléri az évi 
ezer md dollárt. Ennek egy része az OECD-országokra esik, s GNP-jük 3,6%-át teszi ki. 

A világméretű támogatások megoszlása (md dollár) 

 van Beers and de Moor Myers and Kent 
mezőgazdaság 325 325 
közlekedés 225 558 
energiaszektor 205 145 
vízgazdálkodás 60 60 
egyéb 135 22 
összesen 950 1.110 
Forrás: EEB, 13. old. (Az OECD: Towards more Sustainable Consumption: An Economic Conceptual 
Framework. OECD, Paris, 2000 felhasználásával.) 

                                                 
138 EEB, 13. old. 
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(a) Agrártámogatások 
 

Az agrártámogatások terén az EU-ban biztató fejlemények játszódnak le. 1992-ben a Közös 
Agrárpolitika reformja során lehetőség nyílt arra, hogy a környezetkímélő gazdálkodási 
formák is támogatáshoz jussanak. Sőt, a távlatos elképzelések szerint a környezeti és 
tájgazdálkodási támogatások súlya lesz majd a legnagyobb, a piacstabilizáló támogatások 
pedig összezsugorodnak. Ezen elképzelés mögött az az elméleti megfontolás áll, hogy a nem-
élelmiszertermelő, hanem ökológiai- és kultúrfunkciókat ellátó mezőgazdálkodás pozitív 
externáliákat állít elő, melyek támogatása a hagyományos közgazdasági gondolkodás 
értelmében is piackonform intézkedés. Az 1999-ben megjelent Nemzeti Agrár-környezet-
védelmi Programunk ennek a felfogásnak a jegyében készült, de gyakorlati megvalósítása 
késedelmet szenved. (A támogatási rendszer ilyen irányú átalakítása azonban az Unióban is 
lassabb a tervezettnél.) 

 

Agrártámogatás az OECD-országokban (md USD) 

 1986-88 1999-2001 1999 2000 2001 

Teljes termelési érték 
(a farmok kapujánál) 

Teljes fogyasztási érték 
(a farmok kapujánál) 

575,6 

 

533,6 

672,4 

 

608,1 

686,8 

 

610,7 

667,6 

 

606,7 

662,8 

 

605,8 

Termelői támogatás (PSE) 
- piaci ártámogatás 

- költségvetési átutalás 

- PSE % 

238,9 

184,5 

54,4 

38 

248,3 

160,1 

88,2 

33 

272,6 

181,8 

90,8 

35 

241,6 

153,4 

88,2 

32 

230,7 

145,3 

85,4 

31 

Ált. szolgáltatási támogatás (GSSE) 
- GSSE a TSE %-ában 

41,4 

13,7 

55,1 

16,7 

57,4 

16,1 

53,9 

16,8 

53,8 

17,3 

Fogyasztói támogatás (CSE) 

- CSE % 

-168,7 

-33 

-153,8 

-26 

-176,2

-30 

-148,1 

-25 

-137,1 

-24 

Teljes támogatás (TSE) 

- fogyasztói transzferek 

- adófizetői transzferek 

- költségvetési bevétel 

302,1 

202,2 

117,3 

-17,5 

329,6 

182,5 

171,1 

-24,1 

356,6 

207,5 

174,2 

-25,1 

321,1 

175,9 

169,- 

-23,8 

311,- 

164,2 

170,1 

-23,4 

TSE a GDP %-ában 2,3 1,3 1,4 1,3 1,3 

Forrás: OECD 2002, 158. old. 

Megjegyzések:  

PSE: Producer Subsidy Equivalent, vagy: Producer Support Estimate. CSE: Consumer Subsidy 
Equivalent, vagy: Consumer Support Estimate. TSE: Total Support Estimate. GSSE: General Service 
Support Estimate. 
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A hazai agrártámogatások nemzetközi összehasonlítása (%) 

 1986-88 1999-2001 1999 2000 2001 
Az összes agrártámogatás (TSE)  
a GDP %-ában 
OECD 
EU 
Magyarország 

 
 

2,3 
2,6 
2,7 

 
 

1,3 
1,5 
2,2 

 
 

1,4 
1,6 
2,9 

 
 

1,3 
1,4 
2,5 

 
 

1,3 
1,4 
1,4 

Agrártermelői támogatások aránya 
(PSE %)* 
OECD 
EU 
Magyarország 

 
 

38 
42 
17 

 
 

33 
36 
18 

 
 

35 
39 
23 

 
 

32 
34 
20 

 
 

31 
35 
12 

Fogyasztói teher (CSE %)** 
OECD 
EU 
Magyarország 

 
-33 
-39 
-11 

 
-26 
-31 
-9 

 
-30 
-38 
-15 

 
-25 
-28 
-11 

 
-24 
-27 
-2 

Megjegyzések: 
*PSE: A farmerek támogatása bruttó bevételük százalékában. 
**CSE: Mekkora terhet (implicit adó) jelent a fogyasztóknak az agrártermékek piaci ártámogatása. 

Forrás: OECD 2002, 158, 187, 190. old. 

(b) Támogatások az energiaszektorban 
 
Nyugat-Európa energiaszektorában a közvetlen támogatások elsősorban a szénhidrogénekre 
és a nukleáris energiára koncentrálódnak. A szénhidrogéneken belül pedig magasan a szénbá-
nyászat vezet. Ha a közvetett és rejtett támogatásokat is figyelembe vesszük, ez az 
aránytalanság még nagyobb mérvű. Nyugat-Európa a 90-es évek első felében átlagosan évi 
14,9 md dollár állami támogatást nyújtott az ásványi szénhidrogének termelésének és az 
atomerőművi energiatermelésnek. Ezzel szemben a megújuló energiaforrások fejlesztésére 
ennek az összegnek csak a tizedrésze, s energia-takarékossági intézkedésekre is csak 3,2 md 
jutott. 
 

Átlagos éves közvetlen energiatámogatások Nyugat-Európában  
(1990-1995 között, md US dollár) 

 EU-tagállamok EU közösségi Nyugat-Európa 
összesen 

szénhidrogének 968,1 531,2 10.246,7 

nukleáris energia 4177,8 428,3 4674,8 

megújuló energiák 1247,0 131,3 1488,1 

energia-takarékosság 2944,1 144,9 3205,8 

villanyáram 254,3 100,7 384,4 

összesen 18.304,3 1336,4 19.999,8 

Forrás: Greenpeace, 112. old. 



 

176 

Hazánkban az energiaárak több szempontból is alacsonynak tekinthetők: az okozott 
környezeti károkhoz képest, a bekerülési költségekhez viszonyítva, és nemzetközi és európai-
uniós összehasonlításban is. Az alacsony energiaárak mögött a támogatások különféle formái 
húzódnak meg. (1) A villamosenergia, a földgáz és a hőenegia maximált áras termékek. (2) 
Mind a termelők, mind a fogyasztók jelentős adókedvezményekhez jutnak (a társasági adók, 
beruházási kedvezmény, jövedéki adó, általános forgalmi adó vonatkozásában). (3) A 
privatizációs tartalék felhasználható az állami tulajdonú vállalatok tőkehelyzetének rende-
zésére (az energiaszektorban az állami tulajdon gyakori). (4) A közvetlen támogatási forma az 
energiaszektorban Magyarországon már nem jellemző, de eseti példák még vannak: időnként 
a szénbányászat kap közvetlen támogatást; a bányabezárásokat követő tájrendezésre is ad a 
költségvetés egyedi támogatást; a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba a majdani lebontást és 
hulladék-elhelyezést szolgáló befizetések a villanyáramon képződő pótlékból származnak. 
Ezen kívül még megemlítendők a beruházási támogatások, a magasabb árakat lehetővé tevő 
hosszútávú megállapodások és az energiahordozók importjának monopóliuma. 

 
 

(c) Közlekedési támogatások 
 
A közlekedésben a támogatások fő formája a fedezetlen externáliák. Megbízható számítások 
szerint Nyugat-Európa 17 országában (az EU plusz Svájc és Norvégia) 1995-ben a közlekedés 
– a torlódások okozta veszteségeket nem számítva – 530 md euró külső költséget okozott, 
mely a 17 ország GDP-jének 7,8%-ával ért fel. Ennek kb. 90%-át a közúti forgalom okozza. 
A torlódások további 200-500 md euró költséget okoznak. A torlódás nélküli külső költségek 
közel 30%-át a balesetek teszik ki. A klímaváltozás szerepeltetése ezen költségek között 
(23%-kal) indokolt, de csak hozzávetőleges lehet.  
 
A legtöbb fejlett ipari országban a közúti közlekedésből származó költségvetési bevételek 
(üzemanyag-adók, egyéb adók, útdíjak, stb.) fedezik az úthasználat és a szélesebb értelemben 
vett közúti infrastruktúra fenntartásának költségeit, sőt, a mérleg többnyire pozitív. De 
alapvetően megváltozik ez a mérleg, ha a fedezetlen környezeti károkat is figyelembe 
vesszük. 
 
A negatív társadalmi és környezeti mérleg ellenére Magyarországon az uralkodó szemlélet 
szerint az autópálya közjószág, jelentős pozitív externáliákat gerjeszt (vidékfejlesztés) és ezért 
ha a magántőke számára e befektetés nem jövedelmező, akkor közpénzből kell a fejlesztést 
elvégezni. Az Európai Uniónak a Kohéziós Alapból finanszírozott autópálya-fejlesztési 
programjai nem érték el a kívánt célt, a feltételezés hamisnak bizonyult. Az M3-as 
gazdaságélénkítő hatásainak vizsgálatával megbízott Deloitte & Touche egyértelműen 
kimutatta, hogy az észak-keleti régiók a beruházástól nem várhatnak számottevő fejlődést, és 
az erre fordított közpénzek másfajta felhasználása jobban szolgálná a térségi felzárkózást. 
 
A környezetvédőknek követelniük kell a támogatási politika átláthatóságát, és alternatívákat 
kell kidolgozni a támogatási cél elérésére. El kell érni, hogy a bizonyítás terhét (miért 
indokolt a támogatás) a kormány viselje, ne pedig a környezetvédőknek kelljen érvelni a 
megvonás mellett. 
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Támogatások Magyarországon 

1996 1997 1998 prioritási 
sorrend 

 
md Ft % md Ft % md Ft % 

javaslat 
% 

 Közösségi jellegű támogatások        
 (A) Fejlesztési célt szolgáló        

1. Humán erőforrásfejlesztés és foglalkoztatás 47,3 9,7 51,6 9,1 68,1 10,8 10 
2. Belső gazdasági-társadalmi kohézió 29,5 6,- 37,9 6,7 47,3 7,5 6 
4. Kis- és középvállalatok megerősítése 7,4 1,5 8,6 1,5 7,2 1,1 2 
5. Kapcsolódás nagy EU infrastruktúra rendszerekhez 105,3 21,5 107,9 18,9 132,3 20,9 20 
6. Környezetvédelem 6,7 1,4 11,3 2, 19,2 3,- 2 
 Agrár-piaci garancia f. 4,6 0,9 43,- 7,6    
7. Gazdasági szerkezet modernizálása 74,1 15,1 35,9 6,3 51,2 8,1 7 
 (B) Kiegyenlítést szolgáló        
3. Területfejlesztési kiegyenlítés, vidékfejlesztés 31,3 6,4 62,3 10,9 66,4 10,5 10 
 Mezőgazdasági (rurális) vidékfejlesztés 9,2 1,9 5,6 1,- 19,- 3,- 13* 
 Összesen 315,4 64,4 362,9 64,- 410,7 65,- 70 
         
 Egyéb (közösségi céloktól független) 

támogatások 
       

 Termelési támogatás 47,- 9,6 58,3 10,2 74,3 11,8 11 
 Termelési és fogyasztási árkiegészítés 44,9 9,2 50,- 8,7 50,- 7,9 7 
 Egyéb 82,8 16,9 97,- 17,- 96,8 15,3 12 
 Összesen 174,7 35,6 205,3 36,- 221,1 35,- 30 
         
 Mindösszesen 490,1 100,- 569,4 100,- 631,8 100,- 100 
Forrás: PM, 1997, melléklet 
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(d) Hazai támogatási politika 

 
A hazai támogatási politikában a hivatalosság részéről még semmilyen törekvés nem 
tapasztalható a környezeti szempontú revízióra. Miközben a versenyfeltételeket rontó és a 
környezetet romboló szektorális támogatási politikában élen járunk, a környezetvédelem a két 
legalacsonyabb részarányú támogatás egyike (a másik a kis- és középvállalatok megerősítése), 
évente 1,4 és 3% közötti aránnyal részesedett. Az uniós csatlakozás előkészületei során e 
téren az volt a feladat, hogy az EU támogatási politikájához való igazodás érdekében meg kell 
tisztítani a támogatási rendszert azoktól az elemektől, melyek nem tekinthetők a strukturális 
támogatás rendszer részének. 
 
 

3. Az EU támogatási politikája 
 
Miközben az európai közös piacon semmi olyan támogatásnak nincs helye, amely torzítaná a 
versenyt (azaz nem pozitív externáliákat generáló, közjavak előállítását célzó támogatás 
lenne), maga az EU hatalmas összegű alapokat működtet strukturális és vidékfejlesztési 
céljainak eléréséért. Az EU költségvetésének több, mint 1/3-át négy olyan alap kapja meg, 
amelyek e strukturális politikát szolgálják. Hogy a két törekvés ne ütközzön össze egymással, 
a strukturális és vidékfejlesztési támogatásokat közjavakat előállító intézkedéseknek kell 
tekintenünk. Míg a Strukturális Alapok régiókra szabottak, a Kohéziós Alapot azért hozták 
létre, hogy a kevésbé fejlett tagországok felzárkóztatását segítse elő. A Kohéziós Alapból 
elsősorban környezetvédelmi és közlekedési fejlesztéseket támogatnak. 

 

Az EU költségvetésének fő kiadási tételei 
(1997-es árakon) 

 1999 2003 2006 

 md euró % md euró % md euró % 

Mezőgazdaság 43,3 44,3 47,0 43,9 50,- 43,7 

Struktúrapolitika 36,1 36,9 39,8 37,2 42,8 37,4 

Belső politikák 6,1 6,2 7,5 7,- 8,1 7,1 

Külső akciók 6,6 6,7 7,1 6,6 7,6 6,6 

Adminisztráció 4,5 4,6 5,2 4,9 5,5 4,8 

Tartalék 1,2 1,2 0,5 0,5 0,5 0,4 

Összesen 97,8 100 107,1 100 114,5 100 

Forrás: Agenda 2000, 73. old. 

Az Európai Bizottságnak szinte kizárólagos joga van eldönteni, hogy az egyes támogatások 
összeegyeztethetők-e, avagy nem a közös piaccal. Ennek elbírálására szolgálnak a témára 
vonatkozó irányelvek és keret-előírások. A környezetvédelem területén a legújabbat úgy 
nevezik, hogy Guidelines on State Aid for Environmental Protection, 2001 februárjában 
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hozták nyilvánosságra és 2007 végéig lesz érvényben. Környezetvédők ezzel szemben igen 
erőteljes kritikát fogalmaznak meg; azt állítják – és úgy tűnik, jogosan –, hogy az új 
irányelvek tévesen ítélik meg a közösségi minimumnál magasabb kritériumokat támasztó 
tagállamok azon gyakorlatát, hogy e magasabb kritériumok bevezetése során mentesítéseket 
és kedvezményeket alkalmaznak.  

 

Az EU strukturális intézkedéseire elkülönített alapok 
(md euró 1997-es árakon) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Strukturális alapok 31,4 31,3 32,1 31,3 30,3 29,2 28,2 27,3 

Kohéziós alapok  2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Új tagországok támogatása - - - 3,6 5,6 7,6 9,6 11,6 

Előcsatlakozási alapok - 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 

Összesen 34,3* 35,2 36,- 38,8 39,8 40,7 41,7 42,8 
 

*Kiigazítással = 36,1 (lásd az előző táblát!) 

Forrás: Agenda 2000, 74. old. 

 

Az Európai Bizottság a környezetvédelmi intézkedéseket gyakorta versenyellenes támogatási 
politikának fogja fel. A Bizottság azon az állásponton van, hogy a versenypolitikába a 
szennyező fizet elv és a negatív externáliák teljes internalizálása révén célszerű integrálni a 
környezetvédelem igényeit. A környezeti költségek internalizálása súlyos nehézségekbe 
ütközik, az érintettek ellenállása nagy, és a felelősség, a szennyezéshez való "hozzájárulás" 
mértékét a legtöbbször – több szennyező esetében – lehetetlen megállapítani. A két cél 
optimalizálása a gyakorlatban így nem történhet meg szimultán módon, sőt, gyakorta mint 
egymással rivalizáló prioritások jelennek meg. A környezetvédelemben csak azt a verseny-
állapotot szabad fenntartani, amikor az árak kifejezik a környezeti elemek használatát, illetve 
a környezeti elemekben történt károsodás költségei azonosak. Ha viszont nem ez a helyzet, 
hanem a kezdeti állapotot az jellemzi, hogy a környezeti elemekhez való hozzáférés foka nagy 
mértékű regionális eltéréseket mutat, az ilyen verseny-állapotot nem szabad fenntartani. 

Gyakori eset – sőt, ez jellemző –, hogy ha egy ország környezetvédelmi energiaadókat vezet 
be, mentesítéseket vagy erőteljes tompításokat alkalmaz energiaigényes ágazatai esetében, 
hogy azok ne kerüljenek versenyhátrányba azon országok termelőivel szemben, ahol nem 
alkalmaznak ilyen adókat. Visszás a helyzet, ha a Közösség akarja korlátozni a tagországot 
abban, hogy az egyoldalúan bevezetett környezetvédelmi adó alól mentesítéseket adjon. Ez a 
téves közösségi politika igen erőteljes negatív ösztönzést fejt ki a tagállamokra abban az 
irányban, hogy ne hozzanak a közösségi szinthez képest szigorúbb környezetvédelmi 
intézkedéseket. Ez a fajta bizottsági ellenőrzés semmilyen hatással nincs a versenytorzítás 
legfontosabb okára, miközben alkalom adtán még csökkentheti is e torzítás felszámolását 
célzó tagállami intézkedések hatását. 
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Az EU támogatási politikáját követve két elvet különösen érdemes figyelembe venni: (1) az 
ún. horizontális, azaz minden gazdálkodóra érvényes támogatási formák fontosságát 
(horizontális célú támogatásnak minősül a környezetvédelem is), (2) a támogatásokat nem 
szabad egyéni létesítményekhez kötni, hanem fejlesztési programok részeként kell nyújtani.  
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XII. Szennyezési jogok kereskedelme 
 

1. A szennyezési jogok kereskedelme az Egyesült Államokban 
 
Az egyik minta a Los Angeles-i medence ózonkoncentrációját a NOx-kibocsátás korlátozásán 
keresztül csökkenteni hivatott, 1993-ban elfogadott program. Ez a 390 legnagyobb stacio-
nárius nitrogén-oxid kibocsátóra terjedt ki. A nitrogén-oxidok kibocsátói évente megszabott 
kibocsátási jogot kapnak a környezetminőséget felügyelő és a programot adminisztráló 
hatóságtól. (Az engedély mértéke 1 tonna NOx.) Az első években az engedély alapjául a 
korábban kibocsájtott mennyiség szolgált, majd ez fokozatosan csökken, míg 2003-ban le 
nem süllyed az ún. történelmi összes kibocsátás kevesebb, mint 20%-ára. (Tehát a cél az, 
hogy 1993 és 2003 között legalább 80%-kal csökkentsék a Los Angeles-i medencében a NOx-
kibocsátást.) 
 
A kibocsátók az engedélyt egymás között szabadon adhatják-vehetik. Alapvető követelmény 
viszont, hogy NOx-kibocsátásuk éves mennyisége mindig megegyezzen azzal, amire a 
birtokukban levő engedélyek feljogosítják őket. 
 
A másik minta a Clean Air Act, az Egyesült Államok levegőtisztasági törvényének 1990. évi 
módosítása során előállt feladat.: az ásványi szénhidrogénekkel működő villamoserőművek 
kéndioxid-kibocsátását nagyjából a felére (kb. 9 millió tonnával) kellett csökkenteni. (A 
globális széndioxid-kibocsátás mérséklését amerikai mintára megoldani javaslók főleg ennek 
mechanizmusát tartják követendőnek.) Az első fázis 1992-ben kezdődött, s csak a legjobban 
szennyező 118 erőműre vonatkozott. A 2000-ben elkezdődött második szakasz már 
mindegyik erőműre kiterjedt. A "szennyezési jog" mértékegysége itt 1 tonna SO2. Az 
engedélyeket a hatóság szintén évente adja ki, csökkenő mértékben, az illető erőmű megelőző 
kibocsájtását figyelembe véve. Az engedélyeket az áramszolgáltatók szabadon adják-veszik 
egymás között. Az alapfeltétel itt is ugyanaz, mint az előző esetben: az éves kibocsátás 
mennyisége nem lépheti túl a birtokolt engedélyeket. Itt már megjelent egy igen fontos elem 
is, a jövőt figyelembe vevő tartalékolás (banking): az első években az erőművek rendszerint 
kevesebb széndioxidot bocsátottak ki, mint amennyire engedélyeik feljogosították őket, s a 
"megtakarítást" a várhatóan nehezebb feladatokat hozó eljövendő évekre tartalékolták. 
 
Az amerikai szennyezési jogok piacán a környezetminőséget figyelembe vevő szennyezési 
jogok megállapítását az EPA (a szövetségi hatókörű környezetvédelmi ügynökség) delegálja a 
tagállamoknak, azok pedig, az egyes földrajzi egységekre tekintettel, a termelőknek. 
Gyakorlattá vált, hogy nem csak az egyes térségeken belüli termelők, hanem az egyes 
tagállamok is kereskednek a szennyezési jogokkal, sőt, az Egyesült Államok és Kanada 
egymással határos tagállamai között is jöttek már létre ilyen ügyletek. Egyes nyugat-európai 
nagyvállalatok és befektetők pedig pusztán befektetési célból vásárolnak amerikai 
szennyezési jogokat. 
 
Az EPA 1993 márciusában tartotta meg a kéndioxid-kibocsájtási jogok első aukcióját a 
chicagói tőzsdén. Azonnali értékesítésre százezer engedélyt, határidőre pedig ötvenezret 
kínált. Az azonnali (spot vagy cash) kibocsájtási engedélyek az EPA 439 dolláros ajánlatával 
szemben tonnánkénti 156 dolláros átlagáron keltek el, az előzetesek (advance) 136 dolláros 
átlagáron (az EPA-ajánlat 273 dollár volt). 
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A kéndioxid-engedélyek tőzsdén kívüli tranzakciói már egy évvel korábban megkezdődtek az 
elektromos művek között. A mennyiségek tíz- és nyolcvanezer tonna között váltakoztak, az 
egységár általában 200 dollár volt tonnánként (alkalmanként 250-300 dollárra is 
felemelkedett), s többnyire öt évre szólt. Igen ígéretes fejlemény, hogy történtek már 
kéndioxid- és széndioxid-kibocsájtás közötti csereüzletek (swap) is: két amerikai villamos 
erőmű között 25 ezer tonna kéndioxid-kibocsájtásra feljogosító engedély 1 3/4 millió tonna 
széndioxid-kibocsájtásért cserélt gazdát. Az 1994-ben kötött ügylet pikantériája, hogy az 1,75 
millió tonna széndioxid-kibocsájtási jogot eladó Niagara Mahawk vízierőmű alig bocsát ki 
széndioxidot. Az Arizona Public Service-nek viszont annál nagyobb szüksége van rá. A 
Niagara Mahawk-nak természetesen nincs szüksége a 25 ezer tonna kéndioxid-kibocsájtási 
engedélyre, de abban reménykedett, hogy jól jár majd, ha továbbadja. (A kéndioxid-
kibocsájtási jog kereskedelmére a már ismertetett rendelkezés keretében került sor, a 
széndioxidra vonatkozóan pedig az ún. US Climate Change Accord adott lehetőséget, 
amelyhez önkéntes alapon lehetett csatlakozni, vállalva, hogy az 1990-es szint alá csökken a 
kibocsájtás.) 
 
 
Néhány kezdeti SO2-kibocsájtási engedéllyel kapcsolatos kereskedelmi ügylet 
 

vevő eladó  dátum kibocsájtási engedélyek 
száma 

az engedély ára
$/1 tonna kibo- 
csátott anyag 

Tennessee Valley 
Authority 

Wisconsin Power 
and Light 

1992 10.000 250-300 

Duquesne Light Wisconsin Power 
and Light 

1992 15.000 (és további 
10.000 opcióval) 

kb. 300 

Ohio Edison Alcoa Generating 1992 25.000 (évi 5.000 öt 
éven át) 

kb. 300 

Illinois Power Central Illinois 
Power Service 

1993 80.000 (évi 16.000 öt 
éven át) 

kb. 200 

Illinois Power PacifiCorp. 1993 50.000 (évi 10.000 öt 
éven át) 

kb. 200 

Illinois Power Wisconsin 
Electric Power 

1993 75.000 (évi 15.000 öt 
éven át) 

kb. 200 

 
Forrás: UNCTAD 1995, p. 20. 

 
Amikor ezek a programok beindultak, amerikai szakértők körében igen nagy volt a bizakodás. 
Úgy látták, hogy a széndioxid-probléma az Egyesült Államokban az EPA évi költség-
vetésének kevesebb, mint a feléből megoldható. A Clean Air Act-ből (a levegőtisztasági 
törvényből) adódó feladatokat ezzel a módszerrel kb. tízmilliárd dollárral olcsóbban lehet 
megoldani. (A becslés csak a tőkeköltségekre vonatkozott, a működési kiadásokra nem.) 
 
Rendkívüli jelentősége van annak, hogy már az ún. "pontszennyezők" (azaz főleg az autók, 
járművek) széndioxid-kibocsájtásának csökkentésére is dolgoztak ki javaslatot, hiszen 
Amerikában csaknem a harmada származik közlekedésből. Eszerint minden kocsitípusra 
meghatároznának egy adott mennyiségű szennyezési jogot, amit a gyártóhoz delegálnának, s a 
továbbiakban már a fentiekhez hasonló mechanizmus lépne működésbe. 
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2. Az UNCTAD javaslata 
 

(a) Furcsa pár 
 
A globális klímaváltozást és felmelegedést előidéző fokozott széndioxid-kibocsájtással 
szemben sokáig mind a tudomány, mind a politika tehetetlennek tűnt. A megoldás onnan jön, 
s olyan formában, amilyenre jószerivel senki sem számított. 1994 végére egy furcsa páros, az 
UCTAD (az ENSz fejlődő országok által uralt világkereskedelmi szervezete) és New York-i 
tőzsdeszakértők olyan részletesen kidolgozott koncepcióval álltak elő, amely képesnek 
látszott megoldani, de legalább is kezelni e világproblémát. Az elképzelés lényege: a 
világpiacra és az árutőzsdékre bízza a széndioxid-kibocsájtási jogok kereskedelmét. A 
koncepció valójában lebonyolítási mechanizmust ad arra az esetre, ha a kérdésben nemzetközi 
megállapodás születik. A következmények szerteágazóak és beláthatatlanok: a nagy nyugati 
cégek, transznacionális vállalatok, befektetési ügynökségek kezébe kerülhet a tőkeszegény 
országok energiatermelése és elosztó rendszere, közlekedése és környezetvédelme. 
 
Korábban úgy tűnt, hogy a globális környezeti ártalmakat egyedül a fejlett ipari országok 
viselik szívükön (a Bush adminisztráció óta Amerikára ez már nem vonatkozik), s azokon 
belül is az érzékeny lelkiismeretű környezetvédők és tudósok, míg az üzleti élet akadálynak 
tekinti a környezetvédelmet. A fejlődők pedig olyan machinációt látnak benne, amely 
akadályokat gördít növekedésük elébe azok által, akik már jócskán kivették részüket a világ 
javaiból. (Tegyük hozzá, igazuk van.) 
 
Az ötlet, hogy a széndioxid-kibocsájtást világméretekben az amerikai szennyezési jogok 
piacának mintájára próbálják meg visszaszorítani, az UCTAD Titkárságának 1991-es 
kezdeményezéséből származik. 1992-ben jelent meg először az a tanulmánykötet, amelyben 
az UNCTAD és a Wall Street szakértői részletesen közreadták az elképzelés technikai 
elemeit, leírták működési mechanizmusát. Az 1994-ben kiadott újabb kötet pedig már a 
megvalósítás intézményi-politikai feltételeit tárgyalja részletesen. 
 

(b) "External offset" és "clearing house" 
 
A szennyezési jogok piacának hátterében a "külső kiegyenlítés" (external offset) vagy az "egy 
rendszeren belüli kiegyenlítés" (clearing house) elve áll. Ez azt jelenti, hogy az általános 
kötelezettségvállalást (a szennyező vagy káros anyagok kibocsájtásának csökkentését) nem a 
rendszer minden egyes szereplőjére nehezedő kötelezettségnek, hanem a rendszer egészére 
nézve teljesítendő feladatnak tekintik. Előnye (mint egy országon belüli alkalmazásánál is), 
hogy a kívánt célt minimális költségek mellett, azaz optimális hatékonysággal éri el. 
 
A "kölső kiegyenlítés" nemzetek közötti értelmezésére már régóta léteznek különféle 
elképzelések. A nemzetközi környezetvédelmi kötelezettségeket vállaló fejlett ipari országok 
ugyanis rájöttek, hogy e kötelezettségeiket (amelyeknek célja a globális környezeti feltételek 
javítása) olcsóbban és könnyebben teljesíthetik oly módon, ha a megvalósításra szánt 
eszközöket a fejlődő országokban használják fel: ha ott ültetnek erdőt a széndioxid 
elnyeletésére, s megakadályozzák az esőerdők pusztítását; ha a háztartási energiafelhasználást 
ott csökkentik; ha ott fektetnek be a megújuló energiaforrások fejlesztésére és felhasználsára; 
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ha ott segítik elő a szénnel vagy olajjal működő erőművek átállítását földgázra; ha ott 
finanszírozzák a tömegközlekedés fejlesztését, stb.139  
 
Bármennyire is racionálisak ezek az elképzelések (van több példa a megvalósításra is), 
számos nehézségbe ütköznek. Ahhoz ugyanis, hogy a program elérje a kívánt célt, a befektető 
valamilyen formában tulajdonjogot és felügyeletet kellene gyakoroljon fölötte. Ez viszont 
érthetően a fogadó ország ellenállásával találkozik. A fejlődő országok nyilvánvalóan azon 
megoldásokat fogják pártfogolni, amelyek nem korlátozzák belső döntési lehetőségeiket és 
szuverenitásukat. A szennyezési jogok világkereskedelmét ez a körülmény nem hátráltatja, 
tehát sikeresebben alkalmazható, mint a clearing house megoldások. (A problémák más 
jellegűek, de az előnyök felülkerekedni látszanak rajtuk.) 
 
Egy másik vitás kérdés a mérés. A széndioxid-kibocsájtást viszonylag könnyű mérni, azt 
viszont, hogy egy bizonyos intézkedés milyen mennyiségű széndioxid-kibocsájtást tesz 
fölöslegessé, szinte lehetetlen pontosan megállapítani, mert nem lehetünk biztosak benne, 
hogy az intézkedés híján hogyan viselkedett volna a kibocsájtó.  
 
Végül az sem jó, hogy a "külső kiegyenlítésekben" többnyire csak a fejlett ipari országok 
érdekeltek. Ez az "ő ügyük" maradna, s így a nemzetközi kötelezettségvállalás egyoldalú 
lenne. 
 
(c) Tőzsdecikkek 
 
Ha az amerikai rendszert alkalmazzák a széndioxid-kibocsájtás nemzetközi szabályozására, a 
szennyezési jogok piaca a világkereskedelem, a világpiac és a nemzetközi árutőzsdék 
bekapcsolását jelenti majd. De milyen tőzsdecikk is lesz az az egy tonna széndioxid-
kibocsájtásra feljogosító engedély? Beilleszthető-e egyáltalán a mai üzleti és tőzsdevilágba? 
 
A kereskedelem történetében a jól működő piacoknak hasonló jellegzetességeik voltak. 
"Először is a csere tárgyát világosan meghatározták, majd létrehozták az ún. -spot- azonnali 
piacokat, végül pedig kifejlődtek a -forward- -futures- és -options- (jövőbeli, határidős és 
opciós) piacok. Az árucikkek meghatározása minőségük, áralapjuk, szállítási feltételeik és 
kereskedelmi mértékegységük sztenderdizálását jelenti. A sztenderdizálás lehetővé teszi, hogy 
a partnerek az ár megtárgyalására koncentráljanak, és így nagyobb kölcsönös előnyökre 
tegyenek szert.140 
 
A XX. század elején a tőzsdecikkek általánosan elterjedt meghatározása szerint azok 
"sztenderdizált, fizikai (-elsődleges- mezőgazdasági vagy fémes) és raktározható termékek" 
voltak. Ezt követően a tőzsdecikkek fogalma viharosan változott. A szójaolaj, a szójaliszt és a 
fagyasztott koncentrált narancslé kiterjedt tőzsdei forgalmának következtében az "elsődleges" 
jelző eltűnt a meghatározásból. Az élőmarha és sertés jövőbeli (azaz "határidős") tőzsde-
piacának kialakulása a "raktározhatóságot" törölte, majd a valuta- és értékpapírtőzsdék a 
"fizikai" jelzőt tették fölöslegessé, s a tőzsdecikk fogalma egyszerűen a tőzsdei csere tárgyára 
redukálódott. Ily módon válhatott tőzsdecikké a kamat, a tőzsdeindex is, mindkét esetben a 

                                                 
139 Környezetgazdaságtani elméleti szempontból itt is ugyanazzal az esettel állunk szemben, mint amikor egy 

országon belül a szennyezéscsökkentési feladatot úgy kell megoldani, hogy az elhárítási összköltség 
minimális legyen. Ez - mint tudjuk - úgy történik meg, hogy annak a szennyezőnek kell többet elhárítania, 
amelyiknek alacsonyabb a szennyezéselhárítási határköltsége. 

140 Sandor 1992, 151. old. 
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jövőbeli (határidős) piacokon, valamint az eurodollárban kötött jövőbeli szerződések.141 Ezek 
után semmi csodálkoznivalónk nem lehet, ha a szennyezési jogok is tőzsdei adásvétel 
tárgyává válnak. 
 
Sandor L. Richard a tőzsdék történelmi kifejlődését vizsgálva három esetet elemez 
részletesen: az oszakai rizskereskedelmet a XVII. és XVIII. században, az amszterdami 
részvénytőzsde kialakulását az 16oo-as évek legelején a Holland Kelet-Indiai Társaság 
példáján és a XIX. századi chicagói gabonatőzsdét. Megállapítja, hogy a tőzsdék szinte 
mindhárom esetben azonos módon jöttek létre és fejlődtek tovább. A tőzsde kialakulását az 
adott tőzsdecikk (a rizs, a részvény, illetve a gabona) szabatos meghatározása előzte meg, 
majd jól működő, szervezett azonnali piacuk jött létre. Idővel előzetes tranzakciók is 
előfordultak, majd elszaporodtak, s végül kialakultak a jól szervezett határidős és opciós 
piacok. Hivatkozott szerzőnk azt a következtetést vonja le, hogy minden bizonnyal a 
szennyezési jogok piacának is hasonló fejlődési utat kell bejárnia, az ismert történelmi 
mintákat kell követnie. 
 
A tőzsdék akkor működnek optimálisan, ha minél nagyobb a likviditásuk. Azaz minél 
nagyobb a kereslet és a kínálat, az ár annál közelebb kerül az optimumhoz, s ez egyben a 
hatékonyság fokmérője is. Ebből konkrét következtetések vonhatók le a szennyezési jogok 
piacának méreteivel, hatékony működésével, valamint azzal kapcsolatban, hogy a tőzsdei 
spekuláció kizárása ez esetben sem lenne kívánatos, hiszen az növeli a likviditást. 
 
 

(d) Adminisztrálás 
 
Az Egyesült Államokban a szennyezési jogok kiosztását, adminisztrálását, a rendszer 
működésének felügyeletét az EPA végzi. A szennyezési jogok világpiacának működtetéséhez 
egy nemzetközi szervezetre van szükség. Az UNCTAD 1994-es tanulmánykötete erre 
dolgozott ki részletes javaslatokat.  
 
Sandor és szerzőtársai elképzelése szerint e nemzetközi szervezet az UNGEPA (UN General 
Environmental Agency – az ENSz Környezetvédelmi Hivatala) lenne, s ez ellátná a 
kibocsátási jogok elosztásának, az ellenőrzésnek és a szankcionálásnak a feladatát. 
 
A fejlett világ három pólusa, az Egyesült Államok, az Európai Unió és Japán közvetlen 
együttműködésével már létre is jönne a szennyezési jogok világpiaca, hiszen az összes 
széndioxid-kibocsájtás 40%-át ők adják.  
 
Ez a piac nem is különbözne olyan sokban más világpiacoktól. Évi volumenét az egyik forrás 
kb. 8350 millió dollárra teszi, a kibocsájtott szén tonnájának tízdolláros árával számolva. "Ez 
jól összevethető egyéb piacokkal, mint amilyen az USA gabonapiaca, mely évente 11000 
millió dollárt forgalmaz, vagy a szójapiac (évente 15000 millió dolláros volumennel).142 Egy 
viszonylag frisskeletű sajtóhír szerint dr. Richard Sandor az üvegházgázok kereskedelmével 
foglalkozó chicagói klímatőzsde előkészületeire 760.000 dolláros támogatást kapott a Joyce 
Alapítványtól.143  
 

                                                 
141 Sandor 1992, 156. old. 
142 UNCTAD 1995, 19. old. 
143 Népszabadság, 2002. szept. 21. 
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Sandor és társai, de más szerzők is nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy az intézményi 
rendszer kiépülése nem előfeltétele a szennyezési jogok világpiaca létrejöttének. Valószínűbb 
és célszerűbb, ha az intézmények az egyes ügyletekkel párhuzamosan, fokozatosan bővülve 
alakulnak, a tapasztalatok felhalmozódásával és a gyakorlati szükséglet igényelte módon. Bár 
az intézményrendszerben nélkülözhetetlen a nemzetközi elem, amit csak lehet, a nemzetközi 
intézményekre kell bízni, hogy az adminisztrálás azon a szinten történjék, ahol az információk 
a legjobban rendelkezésre állnak.  
 
Az adminisztrálás mindhárom fázisában lesznek buktatók, a legnehezebbnek azonban az első, 
a jogok szétosztása (más szóhasználattal "certifikálása", azaz érvényesítése) látszik, az elvek 
és kritériumok jóváhagyásán túlmenően is. A kezdetben elosztott kibocsájtási jogok mellett 
ugyanis lesznek létrehozott kibocsájtási jogok is, ahogy a kibocsájtók leszorítják "bázisszint-
jüket" (műszaki fejlesztéssel, racionalizálással vagy egyszerűen a termelés visszafogásával). 
A bázisszint azonban könnyen manipulálható. Például ha az erdőirtás megakadályozása új 
kibocsájtási jogokat teremt, az erdőirtás veszélyének mesterséges felidézésével hozzájuthat a 
manipuláló ezen új kibocsájtási jogokhoz. A "létrehozott" jogokhoz tehát eseti vizsgálatra, 
ellenőrzésre és szigorú szabályozásra van szükség. 
 
 

(e) Egy korai, erőtlen próbálkozás az EU-ban 
 
A Közös Piac terjedelmes tanulmánykötetet jelentetett meg 1992-ben, The economics of 
limiting CO2 emissions címmel.144 A tanulmányok egyikében érdekes javaslatot dolgoztak ki: 
a szennyezési jogok piacának alkalmazását az Európai Közösségben. 
 
Az elképzelés hangsúlyozottan eltér az amerikai gyakorlattól. A szennyezési jogokat 
"kuponoknak" nevezik. Kibocsájtásuk ugyan meghatározott időre, de csak egyszeri alkalomra 
szól: ha a széndioxid kibocsájtása megtörtént, a kupon elhasználódott, érvényét veszti, s be 
kell szolgáltatni a kibocsájtó hatóságnak, amely azt érvényteleníti. Ez azt is jelenti, hogy e 
javaslatból teljességgel hiányzik az amerikai gyakorlat "másik fele", a megtakarítással, a 
műszaki fejlesztéssel stb. történő kibocsájtási-jog "teremtés". 
 
Ezeket ugyanúgy lehetne forgalmazni, értékpapírként használni, mint a szennyezési jogokat, s 
a szerzők az előnyöket homogenitásukban látják, amelyből jóval alacsonyabb tranzakciós és 
ellenőrzési költségek és biztosabb tulajdonjogok következnek. A nemzeti szintű kibocsájtással 
szemben a közösségi szintűt részesítik előnyben.  
 
A kuponokat kezdetben fizetés ellenében osztanák el, s az ásványi szénhidrogének 
termelőinek és importőreinek kellene azokat megvásárolniuk. A javaslatnak azonban igen 
részletes kidolgozottsága ellenére sem volt nagyobb visszhangja. Eszerint ahhoz, hogy 
világunkban valami fontos történjék, az amerikai üzleti életet kell megmozgatnia. 
 
Emellett el kell ismerni, hogy a rendszer a szó szoros értelmében nem eléggé "kreatív". A 
széndioxid-kibocsájtás korlátozásának szabályozását ugyan néhány piaci elemmel gazdagítja 
(a kuponok forgalmazhatók, értékpapírként használhatók), de jellegében alapvetően 
adminisztratív marad: egy kupon egyenlő egységnyi kibocsájtott széndioxiddal, s ha a 
kibocsájtás megtörtént, a kupon érvénytelenné válik. (Mint egy elhasznált villamosjegy.) 
 

                                                 
144 European Economy 1992. 
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Az, hogy a kezdeti leosztáskor fizetni kell, szintén nem teszi vonzóvá a javaslatot. (Szemben 
az amerikai gyakorlattal, amelyben a szennyezési jogokat a folyamat kezdetekor a kibocsájtók 
ingyen kapják meg.) Nyilvánvaló az is, hogy az európai energiatermelők "önszántukból" nem 
hajlandók nagyobb kötelezettséget vállalni (miközben a fejlett világ más részein arra nem 
kerül sor), ha az nem kecsegtet elég nagy potenciális haszonnal. 
 
A kiotói kötelezettségvállalások teljesítésének keretében az Európai Unióban 2002-ben kidol-
gozták az üvegházigáz-kibocsájtási jogok kereskedelmének hosszú távra szóló rendszerét. 
(Ennek ismertetését lásd a jegyzet VIII/4. pontjában.) 
 
 

3. A jogok eredeti leosztásának dilemmái 
 
Ha a szennyezés korlátozására a nemzetközi megállapodás megtörtént, a szennyezési jogok 
kereskedelme mechanizmusának kidolgozása viszonylag egyszerű feladat. A legkritikusabb 
kérdés a jogok kezdeti leosztása. A rendszer egészének hatékonysága szempontjából 
mindegy, hogy a szennyezési jogokat kezdetben hogyan osztják szét. Egyáltalán nem az 
viszont az egyes részvevők számára. Ők – amennyiben a statikus előnyöket tartják szem előtt, 
s a globális környezet védelmében nem szándékoznak önszántukból áldozni – abban 
érdekeltek, hogy a "leosztás" során minél több szennyezési jogot kapjanak, ezáltal minél 
kevesebb kiadásra kényszerüljenek, s a jogok eladásával minél több bevételre tehessenek 
szert. Ha ez nem így történne, a szegény, fejletlen országok azt igazságtalannak tartanák, s 
olyan módszert látnának benne, amivel a gazdag országok a globális környezeti 
kötelezettségeik teljesítése alól az ő rovásukra próbálnának meg kibújni. Ráadásul a rendszer 
a kibocsájtás elé állított korlátokkal iparosodásukat és modernizációjukat is veszélyeztetné.  
 
Nehéz viszont ellenállniuk a csábításnak, amely abban rejlik, hogy még egy olyan kedve-
zőtlen leosztás is, amely teljes mértékben a jelenlegi kibocsájtási arányokon alapulna, 
hatalmas előnyökkel járna a fejlődő országok számára: az ingyenesen kapott szennyezési 
jogok eladásáért erőforrásokhoz jutnának, s az a technológiatranszfer és a modernizáció 
fellendítőjévé válhatna. Országokról lévén szó, a fejlettségi szintkülönbségek, a jogok keres-
kedelmével járó pénzügyi transzferek, a politikai szándékok és hatások mind felnagyítva, a 
nemzetek szuverenitásának kérdésével terhelten jelentkeznek. 
 
Az elosztás kritériumai között tehát két szempontnak központi szerepet kell játszania: a rend-
szer elfogadható legyen a fejlett ipari országok számára, és segítse elő a fejlődők iparosodását.  
 
Az alábbi séma 1000 szennyezési jogot oszt el 20 ország között háromféle kritérium alapján: 
az eredeti kibocsájtás, a lakosság és a környezethatékonyság szerint. jól érzékelhető, hogy 
milyen nagy mértékben függ a leosztott szennyezési jogok szám a attól, hogy melyik 
kritériumot alkalmazzák. Az Egyesült Államok pl. akkor jár a legjobban, ha a jelenlegi 
kibocsájtás arányában kap jogokat (273); népességarányos leosztáskor már csak 72 illeti meg, 
a környezethatékonyság alapján pedig 54. A népesség arányaiból kiindulva természetesen 
Kína jár a legjobban (353 jog), az eredeti kibocsájtás alapján 134, és hatékonysági alapon 
csak 8 joghoz juthat. Japán 58-at kapna az eredeti kibocsájtás alapján, 36-ot népesség-
arányosan, de 117-et hatékonyság szerint. 
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Szennyezési jogok szétosztása három alapvető kritérium szerint (1989-es adatok) 
 
az eredeti kibocsájtás (CO2) 

arányában 
a népességszám 

arányában 
a környezethatékonyság 

(GNP/tonna CO2) arányában 
Egyesült Államok 273 Kína 353 Japán 117 
Szovjetunió 213 India  244 Franciaország 109 
Kína  134 Szovjetunió 84 Olaszország  89 
Japán 58 Egyesült Államok 72 Brazília 80 
India 37 Brazília 43 NSzK 72 
NSzK 36 Japán  36 Spanyolország  72 
Egyesült Királyság 32 Mexikó 25 Egyesült Királyság 58 
Kanada 26 NSzK 18 Egyesült Államok  54 
Lengyelország 25 Egyesült 

Királyság 
17 Kanada 52 

Olaszország 22 Olaszország  17 Ausztrália 42 
Franciaország 20 Franciaország  16 Románia 36 
NDK 18 Dél-Korea 12 Szovjetunió 35 
Mexikó 18 Spanyolország 11 Dél-Korea 35 
Dél-Afrika 16 Lengyelország  11 Csehszlovákia 34 
Ausztrália 14 Dél-Afrika 11 NDK 31 
Csehszlovákia 13 Kanada  8 Mexikó 28 
Dél-Korea 12 Románia  8 India 25 
Románia 12 Ausztrália 5 Dél-Afrika 12 
Brazlia 12 NDK 5 Lengyelország 9 
Spanyolország 11 Csehszlovákia 5 Kína 8 
 
Forrás: UNCTAD 1995, p. 25. 

 
 
Adam Rose tíz elosztási elvet különböztet meg:145 
 
− A horizontális elosztás a szennyezési jogokat oly módon osztja szét, hogy a szennyezés-

csökkentés nettó költségeinek a GDP-hez viszonyított aránya egyenlő legyen az egyes 
országok között. 

− A vertikális elosztás a jogokat progresszívan osztja szét, annak mintájára, ahogy a 
progresszív adórendszerek a kevésbé tehetősek érdekeit szolgálják. (A viszonyítási alap: a 
nettó szennyezéselhárítási költségek egyenes arányban álljanak a GDP/fő mutatókkal.) 

− A fizetési képességen nyugvó elv a bruttó költségeket a GDP egyenlő arányában viselteti 
az egyes nemzetekkel.  

− A szuverenitás elve értelmében a szennyezési jogokat a kibocsájtás arányában kellene 
szétosztani.  

− Az egalitárius elosztás a népesség aránya szerint juttatja az egyes országokat a szennyezési 
jogokhoz. 

− A piaci elv azt jelentené, hogy a szennyezési jogokat elárvereznék, s az kapná meg azokat, 
aki többet fizetne értük. 

                                                 
145 Rose, 1992. 
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− A konszenzusos kritérium a politikai megállapodástól teszi függővé a szennyezési jogok 
felosztását.  

− A kompenzációs elv szerint a nettó veszteséget elszenvedő nemzeteket kompenzálni kell. 
(Tehát oly módon kell szétosztani a kibocsájtási jogokat, hogy senki se szenvedjen 
veszteséget.) 

− Rawls elve a legszegényebb országok nettó előnyeinek a maximálására törekszik. 
− A környezetvédelmi megfontolás a környezeti értékek maximális védelmére törekszik, s 

azokra tekintettel limitálja a szennyezési jogok kibocsájtását. 
 
A statikus bázis (referencia), amelyre ezek az elvek vonatkozhatnak, lehet a gazdasági jólét 
mutatója, a népesség száma, a földterület nagysága, az energiafelhasználás mértéke, végül 
pedig a széndioxid-kibocsájtás mennyisége. (Természetesen nem lehet bármely elvnél 
bármely referenciát használni.) A dinamikus bázis az eddigi kibocsájtásokat vagy a jövendő 
kívánatos, a kibocsájtási politikával elősegítendő trendjeit jelentheti. 
 
Végül tekintsük meg, hogy különféle kibocsájtás-csökkentési variánsok milyen pénzügyi 
transzfert indikálnak. 
 
 
Az UNCTAD "kanti" allokációs és az OECD zöld modelljének eredményei 
 
 USA Szovjet- 

unió 
Kína összesen 

Kanti allokáció 
(a potenciális kár becsült mértéke 66 $/tonna kibocsájtott szén) 
kibocsájtás-csökkentési feladat (%) 14,1 9,6 2,1 10,0 
a kereskedelem utáni tényleges csökkentés 10,0 10,0 10,0 10,0 
az engedélyek egyensúlyi ára ($/tonna) 29,4 29,4 29,4 29,4 
transzfer (millió dollár) -1600 +100 +1500 0 

 
OECD zöld modell 1995-re 
kibocsájtás-csökkentési feladat (%) 9,5 9,5 9,5 9,5 
a kereskedelem utáni tényleges csökkentés 6,8 14,4 18,2 9,5 
az engedélyek egyensúlyi ára ($/tonna) 31,5 31,5 31,5 31,5 
transzfer (millió dollár) -1400 +1600 +1800 0x 
 
Megjegyzés: Az egyenleg azért nem zéró, mert az eredeti tanulmányban nem csak e három ország szerepel. 
 

Forrás: UNCTAD 1995, 27. old. 
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Pénzügyi transzferek és jóléti változások az OECD zöld modelljében 
 
 USA egyéb

OECD
SzU Kína energia-

termelő 
fejlődők 

India összes

1995: 9,5%-os csökkentés 
transzferek (md dollár) -1,4 -1,7 1,6 1,8 -0,5 0,2 0 
változás a háztartások reál- 
jövedelmében (%) 

0,0 0,0 1,3 1,0 -1,0 0,9 0,0 

 
2000: 18%-os csökkentés 
transzferek (md dollár) -4,2 -8,6 6,0 7,4 -1,6 1,0 0 
változás a háztartások reál- 
jövedelmében (%) 

-0,2 -0,2 1,9 1,8 -2,3 1,2 -0,2 

 
2005: 25,7%-os csökkentés 
transzferek (md dollár) -9,8 -17,2 12,0 16,7 -4,4 2,7 0 
változás a háztartások reál- 
jövedelmében (%) 

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

 
2010: 32,7%-os csökkentés 
transzferek (md dollár) -15,4 -30,6 17,8 31,2 -8,4 5,4 0 
változás a háztartások reál- 
jövedelmében (%) 

-0,7 -0,8 2,1 3,6 -5,0 1,7 -0,8 

 
2020: 44,8%-os csökkentés 
transzferek (md dollár) -31,9 -64,1 28,7 75,7 -22,6 14,2 0 
változás a háztartások reál- 
jövedelmében (%) 

-1,3 -1,4 1,7 5,8 -7,4 2,4 -1,5 

 
Forrás: UNCTAD 1995, 28. old. 

 
Az a széndioxid-kibocsájtási csökkentés, aminek a mértéke már számottevő lenne a klímavál-
tozás megállításában, a modellben a 2020-ra előirányzott 45%-os csökkentés. Ez már több tíz-
milliárd dolláros pénzügyi transzfert jelentene a szegényebb országok számára, s amint látjuk, 
háztartási reáljövedelmeiket már érzékelhetően megnövelné. (A korábbi Szovjetuniónál 1,7%-
kal, Kínában 5,8%-kal, Indiában 2,4%-kal.) Ugyanakkor a fejlett ipari országokban csak 1,3-
1,4%-os háztartási reáljövedelem-mérséklődést okozna, ami gyakorlatilag szinte érzékel-
hetetlen. Igen ám, de e mögött jelentős változásoknak kellene bekövetkezniük az életmódban, 
hiszen a széndioxid kibocsájtásának 45%-os csökkentése csak a motorizáció és a pazarló 
rezidenciális energiafelhasználás tetemes mérséklésével lenne elérhető. .....És így már a dolog 
nem is olyan egyszerű... 
 
 



 

191 

4. Kiotói rugalmassági mechanizmusok146 
 
A Kiotói Jegyzőkönyv lehetővé teszi, hogy az egyezmény részvevői a kibocsájtás csökkentés 
költségeinek a minimalizálása érdekében közös és összehangolt intézkedéseket tegyenek. 
Azaz, amennyiben egy ország országhatárain kívül alacsonyabb költséggel képes ugyanolyan 
mértékű kibocsájtás-csökkentést elérni, mint saját nemzetgazdaságában, úgy — 
meghatározott feltételek teljesítése esetén — e megtakarítást saját magának számolhatja el. A 
Jegyzőkönyv három különböző rugalmassági mechanizmust határoz meg: 
 
(a) Együttes végrehajtás (Joint Implementation, JI). Az ügylet a kötelezettséggel bíró 
országok között jön létre. Lényege, hogy egy konkrét emissziócsökkentő beruházás nyomán 
előállt és auditált kibocsájtás-csökkentést a beruházó (általában fejlett ország) és a 
kedvezményezett ország (általában átalakuló gazdaság) valamilyen kialkudott arányban 
megosztja. Ily módon a kedvezményezett ország a beruházásért az elért környezeti haszon egy 
részével fizet, azaz ez esetben az elért kibocsájtás-csökkentés áruba bocsájtásáról van szó. 
 
(b) Tiszta fejlesztési mechanizmus (Clean Development Mechanism, CDM). Ez a megoldás a 
fejlett és fejlődő országok közötti ügyletre vonatkozik. Ha egy fejlett ipari ország emisszió-
csökkentő beruházást hajt végre egy fejlődő országban, úgy a kedvezményezett országban 
elért kibocsájtás-csökkentést teljes egészében a beruházó állam írhatja jóvá, saját magának 
(ugyanis a fejlődő ország nem vállalt kötelezettséget). Ily módon a kedvezményezett ország a 
beruházásért a teljes környezeti haszonnal fizet, tehát ez esetben is az elért emisszió-
csökkentés áruba bocsájtásáról van szó. Az összes emisszió viszont nem csökken. 
 
(c) Szennyezési jogok nemzetközi kereskedelme (International Emission Trading, IET). E 
lehetőség oly módon jelentkezik, hogy ha egy ország túlteljesíti kibocsájtás-csökkentő 
kötelezettségét, fel nem használt jogait a túlteljesítés mértékéig átadhatja egy másik 
országnak, amelyik a kibocsájtási kötelezettséget e nélkül nem képes teljesíteni. Ez esetben 
tehát maga a kibocsájtási jog az áru, amelyért cserébe pénzt kap az eladó. 
 
 
A kiotói rugalmassági mechanizmusok áttekintése 
 
mechanizmus tranzakciós 

egységek 
a tranzak-
ció típusa 

résztvevők a Jegyzőkönyvben rögzített 
követelmények 

szennyezési 
jogok 
nemzetközi 
kereskedelme  

a kibocsájtás-
csökkentési 
kötelezettség 
túlteljesítése 

pénzügyi fejlett ipari 
országok és 
átalakuló 
gazdaságok 

a vásárolt jogok csak 
kiegészítői lehetnek a hazai 
szennyezés-csökkentésnek 

együttes 
végrehajtás  
(JI) 

igazolt 
kibocsájtás-
csökkentés egy 
része 

beruházás-
alapú 

fejlett ipari 
országok és 
átalakuló 
gazdaságok 

jelentési kötelezettségek 
betartása; a tranzakció csak 
kiegészítése lehet a hazai 
szennyezés-csökkentésnek 

tiszta fejlesztési 
mechanizmus 
(CDM) 

igazolt 
kibocsájtás-
csökkentés 

beruházás-
alapú 

fejlett és 
fejlődő 
országok 

a bevétel egy részével a 
fejlődő ország klímavédelmi 
törekvéseit kell támogatni 

Forrás: Pálvölgyi, 78. old. 

                                                 
146 Ez a pont Pálvölgyi Tamás, Pató Zsuzsanna és Horváth Krisztina anyagainak felhasználásával készült. 
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E mechanizmusok részletei még nem tisztázottak, kidolgozásuk az ENSZ és az OECD 
különféle fórumain folyik. A legfontosabb vitatott kérdések a következők:  
 
− A vásárolt kibocsájtási jogok csak kiegészítői lehetnek a hazai intézkedéseknek. 
− Bizonytalan a kereskedelemre jogosultak köre (a kormányokon kívül a vállalatok is 

bekapcsolódhatnak-e?) és az országok által birtokolható vásárolt jogok maximális száma. 
− A magas színvonalú megfigyelés, ellenőrzés és jelentéskészítés jelentős költségeket ró 

majd a résztvevőkre. Csak nemzetközileg egységesített ellenőrzési és bevallási 
követelményrendszer minimalizálhatja a visszaélések esélyét, miközben célszerű 
alacsonyan tartani a tranzakciós költségeket. 

− A Jegyzőkönyv kötelezettségeinek megszegését jelenleg még kidolgozatlan szankciók 
fogják sújtani. Felmerült annak lehetősége is, hogy a szabálysértőket kizárják a 
szennyezési jogok nemzetközi kereskedelméből. 

 
A Jegyzőkönyv a kibocsájtási jogok adás-vételén túl lehetővé teszi azok tárolását (banking) is, 
vagyis ha egy ország az előírt kibocsájtási szint alatt marad és az így felszabaduló kvótát nem 
értékesíti, akkor az a következő elszámolási időszakban felhasználható. E lehetőség a 
kormányok részéről — a privatizációhoz hasonlíthatóan — megfontolt stratégiai 
megközelítést igényel, hiszen azt kell mérlegelni, hogy a rövidtávú pénzügyi hasznokkal 
szemben milyen mértékben szabad a később esetleg szükségessé váló "nemzeti kincset" áruba 
bocsájtani. 
 
A rugalmassági mechanizmusok alkalmazását mindenekelőtt majd az határozza meg, hogy 
milyen nehézségeik vannak a kibocsájtás-csökkentési kötelezettséggel bíró országoknak 
vállalásaik betartásában. Nyilvánvaló, hogy minél nagyobb az eltérés a kötelezettségek és a 
valós kibocsájtás között, annál nagyobb lesz a kereslet a szennyezési jogok nemzetközi 
piacán. A legnagyobb kereslet várhatóan az Egyesült Államok, Japán, Kanada és egyes EU-
tagállamok részéről jelentkezik majd. A legnagyobb kínálatot pedig Oroszország, az átalakuló 
gazdaságok és Kína nyújtja majd. 
 
Egyelőre nincs nemzetközileg elfogadott szabályrendszer a piac kialakítására. Az OECD mint 
szervezet, az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Oroszország és Ukrajna a piac teljes és 
korlátlan megnyitása mellett érvel, miközben a fejlődő országok és egyes zöld szervezetek 
teljes mértékben elutasítják az emisszió-kereskedelem intézményét. 
 
Az alábbi táblázat a kiotói megállapodásból következő szennyezésijog-kereslet és kínálat 
várható mértékét becsüli fel. 
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Az érintett országok várható kibocsájtási kötelezettségei és kvóta-kereslete 
(millió tonna széndioxid-egyenértéken) 
 
 
ország(csoport) 2010-ben várható 

emisszió 
kiotói vállalás várható kvóta-

kereslet 
USAx 6817,7 5339,2 1478,5 
Kanada 66o,7 531,8 128,8 
EU 12xx 3897,4 3581,4 316,0 
Dánia 83,6 63,0 20,5 
Finnország 75,3 64,8 10,5 
Svédország 84,7 75,3 9,4 
Norvégia 64,5 54,6 9,9 
Egyéb OECD országok 57,8 55,9 1,9 
Oroszország 2816,3 2983,5 -167,2 
egyéb átalakuló gazd.  2029,5 1968,7 -60,8 
Ausztrália és Új-Zéland 581,5 552,1 29,4 
Japán 1367,5 1129,1 238,4 
összesen 18536,5 16399,5 2304,2 
 
x Még mielőtt Amerika kilépett volna az egyezségből. 
xx Dánia, Finnország és Svédország nélkül. 

Forrás: Pálvölgyi, 80. old. 

5. Felváltják-e a szennyezési jogok az energiaadókat az Európai Unióban? 
 

 
(a) Az EU-n belüli szennyezési jogok kereskedelmének létrehozása147 

 
Az Európa Tanács 2002 decemberében fogadta el azt a direktívát, mely bevezeti a 
szennyezési jogok kereskedelmét az EU-ban.148 Ennek hatóköre az IPPC-direktíva által 
érintett nagy kibocsájtókra terjed ki (továbbá az IPPC-direktíva által nem érintett 20-50 MW 
teljesítményű kisebb erőművekre is), EU-szerte kb. 4000-5000 létesítményre, melyektől a 
CO2-kibocsájtás 46%-a származik. A vegyipar és a hulladékégetés nem tartozik a direktíva 
hatása alá, adminisztratív nehézségek miatt. A részvétel a tagországok számára kötelező, és 
vállalataik szabadon kereskedhetnek a jogokkal a közös belső piacon. 
 
A 2005-2007 közötti 3 éves időszak próbaidő lesz, míg a 2008-2012 közötti az első ötéves 
periódus. Ezt követően további ötéves szakaszok váltják majd egymást. Az időzítés nem 
véletlenszerű: 2008-2012 a kiotói egyezmény teljesítésének az ideje. Az EU e rendszert a 
kiotói vállalások teljesítésének céljából hozta létre. Az eredeti elképzelések szerint azt nem 
szándékozott összekötni a kiotói mechanizmussal, attól különálló lett volna. A nagy 
kibocsájtók nyomására azonban elkészült az a direktíva-tervezet is, amely a frissen létrehozott 
„saját” emisszió-kereskedelmi rendszert összekapcsolná a kiotói egyezmény „rugalmassági” 
                                                 
147 Directive of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission 

allowance  trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC. (Lásd erről: Beliczay – 
Szabó) 

148 Ezt megelőzően korábban több, az Egyesült Államokban megvalósulthoz képest kevésbé „piacosított” 
rendszer bevezetését is fontolgatták. (Lásd erről e fejezetben a 2/e pontot.) 
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mechanizmusaival. Ez lehetővé tenné, hogy a legfejlettebb ipari országok az újonnan 
csatlakozókban megvalósított beruházásokkal teljesítsék kötelezettségeiket, sőt, amennyiben 
Oroszország és Ukrajna is csatlakoznának a kiotói egyezményhez, az ott „felszabaduló” 
szennyezési jogokat rendkívül alacsony áron megvásárolva feleljenek meg az egyezmény 
előírásainak. Az eurozöldek ez ellen élesen tiltakoznak, hiszen ily módon a gazdag európai 
országok tényleges kibocsájtás-csökkentés nélkül teljesítenék a kiotói vállalásokat, s ezzel 
aláásnák az EU hitelét a környezetpolitikában. 
 
A szennyezési jogok a próbaidőszakban ingyenesek lesznek, s azokat az egyes tagországok 
osztják ki vállalataiknak, az IPPC direktíva engedélyezési mechanizmusa keretében. A próba-
időszakban a kiosztott jogok mennyisége nem lesz harmonizálva. Ez abból következik, hogy a 
kiotói teendőket az EU-n belül elosztó Kötelezettségvállalási Egyezmény (Burden Sharing 
Agreement) csak a 2008-2012 között elérendő célokra vonatkozik, de nem tartalmaz 
kötelezettségeket az oda vezető útra. Mindazonáltal kidolgoztak egy ún. közös elosztási 
módszert, melynek betartása kötelező. Ez azt az alapvető kritériumot fogalmazza meg, hogy a 
jogok kibocsájtásának konzisztensnek kell lennie a kiotói kötelezettség-vállalással, és a 
teljesítés előrehaladásával, a tagország létesítményeinek szennyezéscsökkentést meghatározó 
technológiai potenciáljával, továbbá: nem bocsájthatók ki jogok olyan szennyezés-
csökkentésre, mely a megújuló energiák fejlesztésére vonatkozó közösségi kötelezettségekből 
származik. Ezen elvek alapján a tagországoknak évente nemzeti kvótaelosztási terveket kell 
készíteni. 
 
A rendszer minden üvegházhatású gázra vonatkozik, de a próbaidőszakban csak a CO2-re 
terjesztik ki. 
 
A jogok mennyiségét a tagország hatósága a három-, illetve ötéves periódusra határozza meg, 
de évente osztja ki, és az elszámolás is évente történik (az év elmúltával, az éves 
kibocsájtások ismertté válásával összevetik azt a kibocsájtó vállalat adott időszakban birtokolt 
szennyezési jogaival). A jogosulatlan kibocsájtás tonnájáért 100 euró (a próbaidőszakban 40 
euró) bírságot kell fizetni, vagy a jog piaci árának kétszeresét. Lehetőség van a fel nem 
használt jogok megtakarítására (banking), átvitelére a következő évre, sőt, a következő 
periódusra is. (Technikailag a kibocsájtó hatóság azokat átváltja újakra.) 
 
A szennyezési jogok útját közösségi regiszter követi nyomon: valahányszor „átlépi” egy jog 
az országhatárt, a vásárló vállalat országának kibocsájtási lehetőségét megnövelik, az eladóét 
pedig csökkentik vele. 
 
Lényeges a Bizottságnak a szennyezési jogok kereskedelme és a környezetvédelmi adózás 
viszonyáról kialakított álláspontja. Ezek szerint a környezetvédelmi adózást továbbra is 
fontosnak tartja. „A széndioxid-kibocsájtásra kivetett energiaadókat és a szennyezési jogok 
kereskedelmét úgy kell megtervezni, hogy egymást kiegészítő eszközökként az összes 
emissziót lefedjék” 149 — kezdődik az ide vonatkozó magyarázó rész. Ezt követően a 
bekezdés megállapítja, hogy egy ágazaton belüli egyidejű alkalmazásuk rontaná a 
versenyképességet, ezért a jogok kiosztásakor tekintettel kell lenni az adózás szintjére. 
 
 

                                                 
149 COM 2001/0245 (COD), 7. old. 
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(b) Vitatott kérdések150 
 
A direktíva-tervezet vitája során az Európa Parlament Környezetvédelmi Bizottsága azt az 
álláspontot képviselte, hogy korlátozni kell a tagországok azon hatáskörét, hogy felmentést 
adjanak vállalataiknak a rendszerben való részvétel kötelező jellege alól, be kell vonni a 
vegyipart és az alumíniumipart is, és a direktívát ki kell terjeszteni minden „kiotói gázra”. A 
Környezetvédelmi Bizottság nem kívánt változtatni a jogok ingyenes szétosztásán. Javasolta, 
hogy azoknak a létesítményeknek, amelyek önkéntes megállapodást kötöttek, a brüsszeli 
Bizottság felmentést adhasson a rendszerben való részvétel alól. 
 
Az Európa Parlament plenáris ülése elfogadta a Környezetvédelmi Bizottság valamennyi 
javaslatát. Amellett szavazott, hogy az EU szennyezési jogok kereskedelmi rendszere már 
2005-ös próbaszakaszától kezdve kötelező legyen.151 Az első három évben adjanak 
korlátozott lehetőséget az érintett vállalatoknak a kívülmaradásra, amennyiben azonos 
mértékű csökkentést hajtanak végre és a brüsszeli Bizottság ehhez beleegyezését adja. 
Megjelent az EP döntésében két alapvető fontosságú, új, előremutató elem is. Az egyik: a 
szennyezési jogok egy kis hányadát (15%-át) árverésen kell kiosztani, a bevételeket pedig 
visszajuttatják (visszaforgatják) az iparnak. A másik: az eredeti javaslathoz képest — amely 
változatlanul hagyta volna — csökkenteni kell a tényleges kibocsájtáshoz képest az összes 
szennyezési jogot.  
 
A jogi procedúra következő lépcsőfoka a Miniszterek Tanácsa volt. Itt kerültek terítékre az 
egyes országok által képviselt eltérő álláspontok; mindenekelőtt az, hogy miközben minden 
ország a kötelező részvétel mellett volt, Németország és az Egyesült Királyság (esetleg még 
Dánia is) a próbaidőszakban — tehát 2007-ig — a részvételt önkéntessé kívánta tenni. A 
Tanács végül is a kívülmaradást az EP által megszabott feltételek mellett hagyta jóvá.  
 

 (c) A javaslat környezetgazdasági kritikája 
 
A szennyezési jogok közöspiaci kereskedelme — amennyiben legalább akkora szennyezés 
elhárítását célozza meg, mint az egyes tagországok adói összességükben — hatékony 
módszer, minimalizálja az egységes piac szintjén az összes szennyezéscsökkentési költséget. 
A költségmegtakarítást a Bizottság 35%-ra becsüli.152 Az EU-t bizonyára az energiaadózás 
kiterjesztését célzó törekvéseinek (Monti-javaslat) kudarccal felérő csekély eredményei 
késztették arra, hogy új eszközt alkalmazzon. Úgy tűnik, hogy az ipar is támogatja a 
szennyezési jogok kereskedelmét, ezt azonban az adózással szembeni averziói és valószínűleg 
az a hite táplálja, hogy ebben a rendszerben könnyebben megtalálja a kibúvókat és az elkerülő 
utakat, mint az adózásban. Kétségtelen, hogy a szennyezési jogok kereskedelme minden más 
rendszerhez képest rugalmasabb eszköz, de az adózással azonos feltételek mellett azonos a 
hatása és költsége is, illetve a belőle származó bevételek. 
 
Az egyik vitatott kérdés a komplementaritás és a kötelező részvétel. A kisméretű és a diffúz 
szennyezőkre (tehát közlekedés, háztartások, kis- és közepes vállalatok, szolgáltatások) 
továbbra is a környezetvédelmi adózás vonatkozik majd.153 A nagy ipari kibocsájtók nemzeti 
szintű megadóztatása mindeddig sikertelen volt, mert az egyes kormányok igen nagy 

                                                 
150 EEB, EFR campaign position, October 11-12, 2002. 
151 Environment Daily 1305. 
152 Beliczay – Szabó, 24. Old. 
153 Ezt még a  2000 márciusában a Bizottság által kiadott Zöld Könyv (Green Paper) szögezte le. 
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mértékben adtak e vállalatoknak kedvezményeket, illetve mentesítették őket az energia- vagy 
környezetvédelmi adóztatás alól. Az energia-adózás közösségi direktívájának felújítása és 
megszigorítása körüli viták (melyek ismertetésére egy külön fejezetet szántam) szintén nem 
jártak túl sok eredménnyel a sok mentesítési és csökkentett rátára irányuló törekvés miatt. A 
Bizottság elsősorban éppen emiatt vezette be a szennyezési jogok kereskedelmét, de a 
kötelező vagy önkéntes részvétel és a távolmaradási klauzúra körüli viták, és a német és angol 
törekvés éppen e szándékot torpedózzák meg, és kísérlik meg átültetni a korábbi rendszerek 
hiányosságait és kibúvóit. 
 
Mindenesetre látni kell, hogy ha a szennyezési jogok piacának bevezetése ugyanolyan 
mennyiségű és jellegű mentesítéssel és csökkentett kötelezettséggel lenne csak megvaló-
sítható, mint az eddigi adózási törekvések, akkor nem jelentene előrelépést. Azonos feltételek 
mellett a két rendszer azonos hatással működik.154 
 
A különbség abban van, hogy adózásnál a hatóságnak tökéletesen informáltnak kellene lennie, 
hogy tudja, milyenek a vállalatok (és így egy egész ágazat) szennyezés-elhárítási határ-
költségei, hogy ezáltal meg tudja határozni azt az adószintet, amely mellett a kívánt 
szennyezés-csökkentés elérhető. Az emissziós kereskedelemnél viszont a hatóság a kívánt 
szennyezéscsökkentésből indul ki, s a jogok ára — függetlenül attól, hogy kezdetben kellett-e 
fizetni értük és mennyit — a piacon alakul ki, az átlagos szennyezéselhárítási határköltségnek 
megfelelően. 
 
Igen nagy a jelentősége annak, hogy a szennyezési jogok piaca a korábbi összes szennyezés 
csökkentése mellett valósuljon meg, nevezetesen kevesebb szennyezési jogot osszanak ki 
(vagy adjanak el) a tényleges szennyezésnél. E szűkítés, e kényszer teremti meg valójában 
magát a piacot; a kibocsájtások változatlan volumene mellett az eladási és vételi szándék jóval 
kisebb, a piac csak pang, alig működik. (Az amerikai szennyezési jogok piacának gyakor-
latából e helyzet jól ismert.) 
 
A kérdések kérdése a szennyezési jogok leosztása. Elméletileg ez sokféle módon történhet, de 
az első elágazás az ingyenes vagy a fizető megoldás között van. Mint a direktíva sorsából 
láthattuk, a kezdeti ingyenes szétosztástól eljutottak a második szakaszban 10%-nyi rész 
árverésen történő elosztásáig. Az országokon belüli ingyenes szétosztás is sokféleképpen 
történhet.155 A fizetés kétféleképpen valósulhat meg: a hatóság által meghatározott áron, vagy 
a tőzsdén, a szennyezési jog bevezetésének kezdeti árán. Bárhogyan is osztották le a jogokat 
és bármennyi is volt a kezdeti áruk, a kereskedelem során kialakul az a hatékony ár, amely az 
átlagos kibocsájtó szennyezéscsökkentési határköltségével egyenlő, ezért a kezdeti leosztástól 
és áraktól függetlenül a rendszer egyformán hatékonyan fog működni.  
 
További kritikus kérdés, hogy mennyi bevételt generál az új rendszer és mi történjen a 
szennyezési jogok eladásából származó bevétellel (értelemszerűen a hatóság bevételéről van 
szó).  
 

                                                 
154 Ez a téma a BKÁE Környezetgazdaságtani tanszéke által tanított A környezetazdaságtan alapjai nevű 

tantárgy része. Az állítás lényege: Ha az eljárás hatékony, az adó vagy a szennyezési jog ára egybeesik. Az 
adózás és az emissziókereskedelem az összes szennyezést ugyanakkora eltávolítandó és maradék szennye-
zésre osztja meg,. A szennyezéseltávolítás költsége mindkét esetben ugyanaz lesz, a maradék szennyezés 
után fizetett adó összege pedig ugyanakkora lesz, mint a maradék szennyezésre megvásárolt jogok ára. 

155 Lásd erről e fejezet előző pontját. 



 

197 

Ha a hatóság ismeri a gazdasági-környezeti optimum eléréséhez szükséges „árat”(mely 
ugyanazon adószintet, mint szennyezésijog-árat jelent); a szennyezési jogokat minden évben 
újra kiosztják, és ezért minden évben ki kell fizetni a fenti árat (mely megegyezik az externália 
optimális szintjével), akkor a hatóság árbevétele ugyanannyi lesz, mint adózás esetén. Az 
eredeti direktíva-tervezet azonban a jogok ingyenes leosztását tartalmazta, és az elfogadott 
változatban is még csak 10% árveréséről van szó. Amilyen mértékben nem teljesülnek a fenti 
feltételek, olyan mértékben válik kedvezőbbé a szennyezési jogok piaca a vállalatoknak, és 
olyan mértékben csökken a hatóság adóbevétele. 
 
Ez a perspektíva nyilvánvalóan nem lelkesíti a környezetvédőket, akik a környezetvédelmi 
adóreform keretében bevételsemleges adóátváltást szeretnének elérni. Adóátváltásra, környe-
zetvédelmi és energia-racionalizálási programokra, és minden olyan egyéb felhasználásra, 
amelyet a környezetvédelmi adók lehetővé tettek, csak olyan mértékben lesz lehetőség, 
amilyen mértékben a jogok leosztása fizetés ellenében történik, évente sor kerül rá, és e 
fizetés nagysága megegyezik a korábbi adókéval. A rendszerben való részvételt megtagadókra 
automatikusan az adózás fog vonatkozni,  
 
A gyakorlati alkalmazás során a kétfajta technika abban különbözik, hogy az emissziós 
kereskedelemnél a környezeti hatás garantált, hiszen a kibocsájtások egy meghatározott 
mennyiséggel történő csökkentése a kiinduló pont.  
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XIII. Az energiaszektor és a környezet 
 

 
A széndioxid és az egyéb üvegházhatású gázok legnagyobb kibocsájtója az energiaipar. Az 
Európai Unióban pl. 1999-ben az üvegházhatású gázok 25,9%-a származott az energiaiparból. 
A második legnagyobb kibocsájtó a közlekedés (szintén az energiafelhasználás miatt), s a két 
ágazat együtt az üvegházhatású gázok kibocsájtásának 46,4%-áért felelős.156 Mind az energia 
kitermelése, mind a feldolgozása, mind pedig a felhasználása igen jelentős környezet-
szennyezéssel jár. Mindezek miatt az energiaszektor vizsgálata környezeti szempontból 
kimagaslóan fontos. 
 
 

1. Globális energiafogyasztás és CO2-kibocsájtás 
 
Az OECD-ben 1960 és 1995 között lejátszódó fejleményeket vizsgálva azt látjuk, hogy az 
energiafelhasználás trendvonala lényegesen lassabban emelkedett, mint a GDP-é, a széndi-
oxid-kibocsájtásé pedig lassúbb, mint az energiafelhasználásé. Ugyanakkor mindhárom 
trendvonal emelkedő. (A törések az első és a második olajárrobbanás során keletkeztek; a 
trendvonalak szétválása is akkortól számítható.)  
 
Ezeket a fejleményeket részben kedvezően ítélhetjük meg: jó, hogy a GDP fajlagos energia-
szükséglete egyre csökken (ezt szokás nevezni - mivel a trend az anyagfelhasználásra is igaz - 
a GDP dematerializálódásának), és az is jó, hogy az energiatermelés és -felhasználás során 
fajlagosan egyre kevesebb CO2-keletkezik. Nagy baj viszont, hogy mindezek ellenére mind 
az energiafelhasználás, mind a széndioxid-kibocsájtás tendenciája továbbra is emelkedő. 
 
A fenti trendeket számokban is kifejezzük: 
 
Energiafogyasztás az OECD-országokban (1960-65, Mtoe)  
 

3.597,95 a kereslet növekedése (számított) 
- 827,20 hatékonyság-javulás 
- 139,04 strukturális változás 
2631,71 a kereslet tényleges növekedése 

 
966,24 energia-megtakarítás 

 
17,98% megtakarítási ráta 

 
0,56% éves megtakarítási ráta 

 

Forrás: Sun and Meristo, 1999. 

 
 

                                                 
156 EEA 2001, 25. old. 
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Az energiafelhasználás, a szénkibocsájtás és a GDP indexe az OECD-ben  
(1960 – 95; 1960 = 100) 
 
 

 
Forrás: Sun and Meristo, 1999, p. 285. 

 
CO2-kibocsájtás az OECD-országokban (1960-65, millió tonna szén) 
 

9.672,95 a CO2-kibocsájtás növekedése (számított) 
- 1.899,67 csökkenés (üzemanyag-váltás) 
- 2.150,31 csökkenés (energia-hatékonyság) 

- 379,07 csökkenés (struktúraváltás) 
5.243,93 tényleges növeklmény 

 
4.429,0 2 "dekarbonizáció" 

 
29,57% a dekarbonizáció rátája 

 
0,997% a dekarbonizáció évi rátája 

 
Forrás: Sun and Meristo, 1999. 

 
 
Érdekes látványt nyújt a GDP energiaintenzitása történelmi trendjeinek vizsgálata. Ábránkon 
azt látjuk, hogy a csúcsot az ipari forradalom utáni Anglia érte el. Ezt követően az egyes 
országok energiaintenzitásának trendvonalán a csúcsok később és egyre alacsonyabban 
jelentkeztek, a görbék szinte kisimultak. Az ok nyilvánvaló: a később iparosodó országok 
átvették az előttük járók technológiáját, s így gazdaságuk energiaintenzitása már kevésbé volt 
magas. 
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Az energiaintenzitás történelmi trendjei (Koe/1000 USD GDP 1975-ös áron) 
 

 
 
Forrás: Az ESETT’91 (Environmentally Sound Energy Technology Transfer), Milánó, 1991. október 
21-25 közötti konferencia anyagai. 

 
 
Energiafogyasztás, 1996 
 
 kgoe/fő % 1996/1980 
Ausztria 3.373 0,9 
Belgium 5.552 1,4 
Kanada 7.88o 0,3 
Kína 902 2,6 
Csehország 3.917 - 1,7 
Dánia 4.346 0,8 
Finnország 6.143 1,1 
Franciaország 4.355 1,6 
Németország 4.267 -0,5 
Görögország 2.328 2,5 
Magyarország 2.499 -0,8 
India 476 1,9 
Olaszország 2.808 1,3 
Japán 4.o58 2,4 
Hollandia 4.885 0,9 
Lengyelország 2.807 -2,o 
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 kgoe/fő % 1996/1980 
Portugália 1.928 4,5 
Románia 2.027 -2,9 
Oroszország 4.169 -3,6 
Szlovákia 3.266 -1,8 
Svájc 3.622 0,8 
Egyesült Királyság 3.992 0,8 
Egyesült Államok 8.051 0,4 
 
Forrás: World Development Report 1999, World Bank 

 
1980 és 1996 között – a várakozásnak megfelelően – csak a volt szocialista országokban 
csökkent az egy főre jutó energiafelhasználás, az összes többi országban nőtt. (Az egy 
kakukktojás Németország, az NDK bekebelezése folytán.) 
 
Érdekes megfigyelni az egy főre jutó, és a GDP egységére jutó széndioxid-kibocsájtást a 
különböző országcsoportokban. Míg az egy főre jutó széndioxid-kibocsájtásban a fentieknek 
megfelelőek az eltérések (azaz a fejlettebb országokban lényegesen magasabb), addig a GDP 
CO2-intenzitása tekintetében fordított a helyzet: a fejlettebb országok lényegesen kevesebb 
CO2 kibocsájtása mellett állítanak elő egységnyi GDP-t. (Ezt az ábrát lásd a III. fejezet 1. 
pontjában.) 
 
 

2. Rió és Kiotó  
 
Az 1992-es riói megállapodás értelmében 2000-re nem volt szabad túllépni az üvegházi gázok 
1990-es szintjét. Az Európai Közösség ezt sikerrel teljesítette; tagországai 1999-ben már 4%-
kal az 1990-es szint alatt voltak.157  
 
Az 1997-es kiotói egyezmény keretében — ugyancsak az 1990-es szintből kiindulva — a 
2008-2012 közötti időszakra az Európai Közösség 8%-os csökkentést vállalt. Mint tudjuk, ez 
az átlag a tagországok igen eltérő kötelezettségei mellett valósul meg. Valójában csak 
Németország, Dánia (egyaránt -21%), Ausztria (-13%), és az Egyesült Királyság (-12,5%) 
vállalt jelentős csökkentést (nem számolva Luxembourg specifikus -28%-ával); Belgium, 
Olaszország és Hollandia pedig 6-7%-osat. Franciaországnak és Finnországnak az 1990-es 
szintet kell tartania, míg az összes többi ország lehetőséget kapott kibocsájtásának növelésére. 
(Görögország 25, Portugália 27, Spanyolország 15, Írország 13, Svédország 4%-kal.) 
Magyarországnak szintén 6%-kal kell mérsékelnie kibocsájtását. Környezetvédőként ennek 
örülhetünk, de ha azt vesszük, hogy az USA kibocsájtása (csak a széntartalmat tekintve) 5,4 
t/fő, a nyugat-európai országoké pedig többnyire 3 t/fő körül van évente, és ezzel szemben 
Magyarországé csak 1,6 t/fő körüli, akkor az aránytalanság szembetűnő.  
 

                                                 
157 EEA 2001, 5. old. 
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Az EU országainak kiotói vállalása (üvegházhatású gázok CO2-egyenértékben) 
 

 1990 
millió t 

1999 
millió t 

változás 
1990-99, %

célok 2008-2012-re,  
% (kiotói egyezmény 

és EU tehermegosztás)

eltérés az időszakos 
teljesítéstől 

(százalékpont) 
Ausztria 76,9 79,2 2,6 -13,0 8,5 
Belgium 136,7 140,4 2,8 -7,5 6,1 
Dánia* 70,0 73,0 4,0 (-4,6) -21,0 13,5 (4,9) 
Finno. 77,1 76,2 -1,1 0,0 -1,1 
Franciao. 545,7 544,5 -0,2 0,0 -0,2 
Németo. 1206,6 982,4 -18,7 -21,0 -9,3 
Görögo. 105,3  123,2 16,9 25,0 5,7 
Írország 53,5 65,3 22,1 13,0 16,3 
Olaszo. 518,3 541,1 4,4 -6,5 7,3 
Luxemb. 10,8 6,1 -43,3 -28,0 -30,7 
Hollandia 215,8 230,1 6,1 -6,0 8,8 
Portugália 64,6 79,3 22,4 27,0 10,2 
Spanyolo. 305,8 380,2 23,2 15,0 16,5 
Svédo. 69,5 70,7 1,5 4,0 -0,3 
Egy. Kir. 741,9 637,9 -14,0 -12,5 -8,4 
EU-15 4198,7 4029,6 -4,0 -8,0 -0,4 
 
Megjegyzés: * A dán zárójeles adat a villamosenergia-kereskedelmet is tükrözi. 

Forrás:EEA 2001, 22. old. 

 
 

Üvegházhatású gázok (ÜHG) tényleges kibocsájtása az EU-ban,  
összevetve a riói és kiotói vállalással*  
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Megjegyzés: A földhasználatban végbement változások és az erdészet hatását nem tartalmazza. 

Forrás: EEA 2001, 5. old. 
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Az üvegházhatású gázok legfontosabb forrásai 
(kibocsájtás millió tonna CO2-egyenértékben) 

 
forrás  gáz  ágazatok kibocsájtás 

1990, mó t 
kibocsájtás  
1999, mó t 

kumulált 
összesen 
1999, % 

energiaipar CO2 energia 1147 1044 25,9 
közlekedés CO2 energia 698 825 46,4 
egyéb ágazat CO2 energia 631 631 62,1 
feldolgozóipar CO2 energia 638 582 76,5 
mezőgazdasági 
talajok 

N2O mezőgazd. 194 188 81,2 

belső fermentáció CH4 mezőgazd. 142 131 84,4 
ásványi termékek CO2 ipari 

folyamatok 
108 108 87,1 

szilárd 
hulladéklerakás 

CH4 hulladék- 
gazdálkodás 

136 106 89,7 

vegyipar N2O ipari 
folyamatok 

110 48 90,9 

HFC-k freongázok ipari 
folyamatok 

26 43 91,9 

mezőgazdasági 
trágya 

CH4 mezőgazd. 42 40 92,9 

olaj és gáz fugitív 
emissziói 

CH4 energia 34 32 93,7 

mezőgazdasági 
trágya 

N2O mezőgazd. 28 29 94,5 

közlekedés N2O energia 12 25 95,1 
szilárd fűtőanyagok 
fugitív emissziói 

CH4 energia 51 24 95,7 

SF6 freongázok ipari 
folyamatok 

8 11 95,9 

PFC-k freongázok ipari 
folyamatok 

14 8 96,2 

egyéb  CO2 energia 20 7 96,3 
Forrás: EEA 2001, 25 old. 

 
 
Az egyes üvegházi gázokat tekintve 1990 és 1999 között a közlekedés kb. 130 millió tonna 
széndioxid-ekvivalens üvegházi gázzal növelte kibocsájtását. Gondot okoznak még a HFC-k 
és a közlekedési eredetű dinitrogénoxidok. Ezzel szemben jól teljesített az energiaipar, a 
vegyipar a dinitrogénoxidok tekintetében, a feldolgozóipar és építőipar (széndioxid), a 
hulladéklerakás (metán) és jó a fugitív szénhidrogének visszafogása. (Lásd az ábrát.)  
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Üvegházhatású gázok kibocsájtása 1990-1999 között  
a kulcsfontosságú forrásokból  

(mó t CO2-ekvivalens) 
 

-150 -100 -50 0 50 100 150

energiaipar (CO2)
vegyipar (N2O)
feldolgozó és építőipar (CO2)
szilárd hulladékok lerakása (CH4)
fugitív emisszió (CH4) szilárd tüzelőanyagokból

belső fermentáció (CH4)
egyéb CO2

mezőgazdasági talajok (N2O)

fugitív kibocsátás (CH4)

PFC-k
trágyakezelés (CH4)

ásványi termékek CO2-je
CO2 egyéb ágazatokban

trágyakezelés (N2O)

közlekedési CO2
HFC-k

közlekedési N2O
SF6

 
Forrás: EEA 2001, 26. old. 

 
 
Az 1999. évi előrehaladási jelentés szerint Franciaország, Svédország és Finnország az 
előirányzott ütemben halad, az Egyesült Királyság és Németország, de leginkább 
Luxembourg jelentősen túlteljesítette az „időarányos” feladatot, de a többieknél elmaradás 
tapasztalható. Leginkább Spanyolország, Írország, Dánia és Portugália maradt le a 
részteljesítéstől. Mivel Spanyolországnak, Írországnak, Portugáliának, Olaszországnak és 
Görögországnak többlet-kibocsájtási lehetősége van, az időszakos elmaradás az ő esetükben 
azt jelenti, hogy még a megengedett többletnél is több üvegházhatású gázt bocsájtottak ki. 
 
A következő táblázat a kiotói célok várható teljesítését mutatja be az ún. „második nemzeti 
közlés” alapján. Ezek szerint Dániát és Franciaországot kivéve minden EU-tagország bajban 
lesz e vállalások teljesítésével. Ausztria, Németország, Írország, Hollandia, Spanyolország és 
az Egyesült Királyság esetében egyjegyű elmaradásra (pontosabban a kiotói vállalást 
meghaladó kibocsájtásra) lehet számítani, Belgiumnál és Svédországnál 10% fölöttivel, 
Olaszország, Luxembourg és Portugália 20% körüli értékkel szennyez többet, Finnország és 
Görögország pedig 30%-kal.  
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A kiotói vállalások és a várható teljesítés 
 

 kibocsájtás 
1990, mó t 

kiotói cél
mó to 

kiotói cél 
1990 %-ában

2010: előrevetítés  
a 2. nemzeti  

közlés  
alapján 

százalékpont 
a kiotói cél  

felett 

EU 15 4291,9 3948,5 -8,0 4267,0 7,4 
Ausztria 77,8 67,7 -13,0 70,4 3,5 
Belgium 140,1 129,6 -7,5 145,6 11,4 
Dánia 80,7 63,8 -21,0  63,4 -0,4 
Finnország 64,8 64,8 0,0 85,5 31,9 
Franciaország 540,1 540,1 0,0 542,3 0,4 
Németország 1214,3 959,3 -21,0 985,1 2,1 
Görögország 101,4 126,8 25,0 156,9 29,7 
Írország 56,9 64,3 13,0 66,5 3,9 
Olaszország 551,6 515,7 -6,5 623,6 19,6 
Luxembourg 14,0  10,1 -28,0 12,5 17,3 
Hollandia 225,4 211,9 -6,0  234,2 9,9 
Portugália 67,0 85,1 27,0 97,8 19,0 
Spanyolország 312,6 359,5 15,0 375,1 5,0 
Svédország 66,5 69,2 4,0 76,4 10,9 
Egyesült Kir. 778,7 681,4 -12,5 731,8 6,5 
 

Forrás: EEB Campaign Platform 2001, 14. old. 

 
 

3. A hazai energiafogyasztás 
 
A hazai aggregált energiaszükséglet a nyolcvanas évek második felében tetőzött, 1.350 PJ 
körüli mennyiséggel. A rendszerváltást kísérő szerkezeti változások és gazdasági hanyatlás 
eredményeképpen 1990-ben 1050 PJ-ra csökkent. Érdekes módon azóta is az 1040-1070 PJ 
közötti sávban van, még azt követően is, hogy a kilencvenes évek közepétől gazdasági 
fellendülés játszódik le Magyarországon. Ez környezeti szempontból rendkívül pozitív: 
ugyanannyi energiával növekvő mennyiségű GDP-t állítunk elő. 
 
A hazai termelés egyre csökken (1989: 685 PJ, 2000: 458,6 PJ), az energia-behozatal viszont 
csak olyan kis mértékben nő, ami a hazai termelés kiesését nem kompenzálja. Az atomerő-
művi energiatermelés volumene változatlan, a földgáz importja pedig növekvő arányú. Az 
összes felhasznált energia 60%-a importból származik. (Ez az importfüggőség 1989-ben még 
csak 55%-os volt.) A földgáz az összes felhasználás 40%-át teszi ki (1989-ben még csak 30% 
volt). 
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Az összenergia-igény alakulása 
 

 
 
Forrás: A magyar energiapolitika 1992, és KSH-évkönyvek 
 
 
 
A végső energiafogyasztás szerkezetében érdekes változásokat figyelhetünk meg. A nemzet-
közi trend azt mutatja, hogy a személyes közlekedés és a szállítás aránya egyre nő az 
energiamérlegben, az ipar részaránya pedig csökken. Ez az eltolódás hazánkra is jellemző. 
1975-ben az ipar részesedése még 52% volt, mely 1996-ra 33%-ra csökkent le. Ezzel szemben 
a lakossági részarány 21%-ról közel 38%-ra nőtt, a kommunális szolgáltatásoké pedig 8-ról 
19%-ra. A lakossági részarány hatalmas felduzzadásában nem az ún. "rezidenciális" 
fogyasztás, hanem a személygépkocsihasználat áll. (Az autózás üzemanyaghasználata ugyanis 
háztartási kiadásként jelenik meg a statisztikákban.) 
 
E szerkezeti változásokból figyelemre méltó következtetéseket vonhatunk le a környezet-
védelem számára: az energiamegtakarítási potenciál egyre kevésbé az iparban található meg; 
egyre inkább a háztartásokban, közelebbről: a személygépkocsi-használatban. 
 
A GDP energiaintenzitása hosszú távon fokozatosan csökken: ha az 1980-as szintet 100-nak 
vesszük, 1989-ben 90,3 volt, 1993-ban 88,7 és 1997-ben már majdnem feleannyi energiával 
sikerül előállítani a GDP ugyanakkora mennyiségét (egységét); a mutató 54,5 volt.158 
 
A hazai energiaárak minden szempontból (környezeti károkozás, termelési költségek, EU-
árszínvonal) alacsonyabbak a kívánatosnál, s ez túlzott energiafogyasztásra ösztönöz. (Ezt a 
kérdést a X. fejezet 3. pontjában fejtettük ki részletesen.)  
 
 

                                                 
158 KSH, Magyar statisztikai évkönyv, 1998 alapján. 
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Energiahordozók összevont mérlege (PJ-ban) 
 

Megnevezés 1989 1993 1997 1998 1999 2000 
Hazai termelés       
Szén 219,8 132,9 133,2 127,5 125,8 121,1 
Kőolaj 80,7 67,8 55,8 51,7 51,- 47,5 
Gazolin 20,0 15,9 16,- 14,8 13,3 12,2 
Földgáz (nettó) 199,2 162,9 141,1 124,2 109,9 103,6 
Bány. P.B. 11,0 10,0 10,6 10,3 9,9 10,2 
Vízi vill.energia 1,6 1,7 2,2 1,6 1,8 1,8 
Atomerőmű 138,9 138,0 139,7 139,5 141,- 141,8 
Tűzifa 13,8 13,7 20,7 19,7 19,6 20,5 
egyéb  10,0 7,5 … ... … 
Összesen 685,0 552,9 523,5 489,2 472,1 458,6 
Behozatal       
Szén és term. 99,7 51,7 35,1    
Kőolaj 258,0 247,0 234,6    
Kőolaj-termék 61,0 74,9 64,2    
Földgáz 198,0 199,6 275,-    
Vill.energia (szaldó) 111,0 24,7 21,5    
Összesen 727,7 597,9 630,9 659,5 649,6 668,6 
       
Forrás össz. 1412,7 1150,8 1154,4 1148,7 1121,7 1127,5 
Le: Kivitel 85,3 74,1 78,3 74,3 79,7 77,4 

Készletvált. 11,1 18,3 23,2 28,4 -0,9 14,- 
Belföldi felhasz. 1316,3 1058,4 1053,- 1046,- 1042,9 1036,1 

Ebből földgáz PJ 397,2 362,5 416,1    
% 30,18 34,25 39,44    

       
GDP md Ft* 2936 2396,1 2616    
fajl: md Ft/PJ 2,230 2,264 2,445    
Import függőség** 55,28% 56,49% 59,75%    
       
Megújuló energ. % 1,05 1,29 1,28    
*1991. évi változatlan áron 

**import energiától való függőség = behozatal/belföldi felhasználás %-ban 

Forrás: KSH Magyar statisztikai évkönyvek 
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Az energiafelhasználás ágazati megoszlása 

Forrás: KSH Magyar statisztikai évkönyvek. 
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4. Az energiapiac liberalizálása 
 
Hosszas egyeztetés után és jelentős kompromisszumok árán 1996. június 20-án jelent meg az 
EU 96/92/EC számú direktívája, mely liberalizálja az energiapiacokat. (Tartalmazza a 
tagállamok piacának fokozatos megnyitását, a határok átjárhatóságát és a harmadik fél általi 
hozzáférés módját.) Táblázatunk a liberalizálás tervezett menetrendjét tartalmazza, mely a 
valóságban sokkal gyorsabban játszódott le. 
 
 

Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása 
 

1997.02.19. Az irányelv életbe lépett 

1998.02.19. Harmonizációs feladatok felülvizsgálata 

1999.02.19. A legtöbb államban bevezetésre kerül évi 40 GWh feletti 
fogyasztókra alkalmazva (22%-os piacnyitás) 

2000.02.19. Belgium és Írország is bevezeti évi; 20 GWh feletti fogyasztókra 
kiterjesztve (27%-os piacnyitás) 

2001.02.19. Görögország is bevezeti 

2001.08.19. Vészhelyzeti klauzula véglegesítése 

2003.02.19. Évi 9 GWh feletti fogyasztókra is alkalmazva (32%-os piacnyitás) 

2006.02.19. Az irányelv fenntartás nélkül alkalmazandó 
 
Forrás: Csűrök –Fazekas –Popovics, 24. old. 

 
A liberalizálást a villamosenergia-energiaszektorban kezdték el, de kiterjesztették a földgáz-
szektorra is, és a későbbiekben a további energiahordozókra. A liberalizált energiapiac 
sémáját az alábbi ábrával érzékeltetjük. Kulcsfigurája a "felhatalmazott fogyasztó", aki önálló 
szereplőként léphet fel az árampiacon. Kezdetben ez a nagyfogyasztókat jelentette, de a 
folyamat végén már az egyes háztartások is meghatározhatják, kitől vesznek áramot. Témánk, 
a környezetvédelem szempontjából ennek alapvető jelentősége van. A háztartásokra is 
kiterjedő liberalizálás lehetővé teszi, hogy az öntudatos fogyasztók ne az atomerőművekből, 
vagy akár a szén-, az olaj- és a gázerőművekből származó energiát vásárolják meg, hanem a 
megújuló energiaforrásokból előállítottat (pl. a szél-, a napenergiát, vagy a biomasszából 
készültet). A jelenlegi helyzetben természetesen ezzel együtt vállalniuk kell a jóval magasabb 
energiaárakat is. 
 
Kedvező környezeti hatása van annak is, hogy az árampiac állami és tartományi monopóli-
umainak felszámolása lehetővé tette a kisvolumenű áramtermelők rácsatlakozását a 
hálózatokra (melyet eddig a nagytermelők megakadályoztak). Az árampiac kistermelői pedig 
tipikusan a megújuló erőforrásokból termelnek energiát. A fentebb említett kedvező 
folyamatot így a kínálati oldali kedvező fejlemények is alátámasztják. 
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A liberalizált árampiac sémája 

erőmű erőmű erőmű 
   

 Alaphálózat  

 Pool  

áramtőzsde  független 
rendszerirányító 

   

szolgáltató szolgáltató szolgáltató 

 
Forrás: Pál Gabriella 

 
 
Az EU országaiban az energiapiac liberalizálása a monopolpiaci helyzetből a versenypiaci 
helyzetbe történő átmenetet jelentette, s ez — az elméleti sémának megfelelően — jelentős 
árcsökkenéssel járt. Nálunk viszont a liberalizálás egy mesterségesen alacsony árszinten 
tartott, szabályozott piaci struktúrából jelent majd átmenetet a versenypiaci helyzetbe, ami 
óhatatlanul áremelkedéssel jár. Ebből a szempontból tehát a liberalizáció nyugati és keleti 
változata ellentétes környezeti hatásokat okoz, a villamosenergia felhasználását növelő, illetve 
csökkenő hatásának megfelelően. 
 
A hazai helyzetet bonyolítja, hogy az MVM a Paksi Erőműtől jóval a szabályozott árszint 
alatti áron vásárol energiát, s a töbletet, melyhez ily módon jut, a veszteséges, de egyéb okok 
miatt életben tartott erőművek (pl. Várpalota) finanszírozására fordítja. 
 
A piacnyitás az egyes EU-tagállamokban eltérő gyorsasággal halad. Németország, Nagy-
Britannia, Svédország és Finnország már 2000 végére teljessé tette a versenyt, míg 
Franciaországban alig kezdődött el a liberalizálás. Ekkor (2000 végén) az EU árampiaca 65%-
ban volt liberalizált.159 A piacnyitásnak árcsökkentő hatása van, hiszen az elmozdulást jelent a 
monopolizált piaci struktúráktól (lásd az árfüggvényt). Németországban pl. 40%-kal (!) 
csökkent a villamosenergia ára. Egy korábban szokatlan jelenség, a nagy elosztók versenye 
indult meg a fogyasztókért; a hirdetések, reklámok között most már őket is megtaláljuk. Ez 
viszont nyilvánvalóan növeli az áramfogyasztás, s a fentebb említett környezeti előnyöket 
csökkenti. A nagy cégek ajánlatdömpinggel bombázzák a fogyasztókat, és önköltségi, vagy 
még ennél is alacsonyabb árakkal orozzák el őket egymás elől. 
 
 

                                                 
159 HVG, 2000. okt. 14. 
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A villamosenergia ára a különböző piacokon 
 

 
m : monopolizált piac 
c : versenypiac 
r : szabályozott piac 
+ : az MVM nyeresége az alacsony áron felvásárolt áramból 
- : az MVM vesztesége a magas felvásárlási ár miatt 
 
Forrás: Pál Gabriella 

 
Felvillanyozott német katalógusok 
 
Valóságos színorgia tanúi lehetünk a német árampiacon, ahol immár 17 cég majd félszáz ajánlatából 
választhatja ki a polgár, hogy kitől vesz villamos energiát. Nyárelőn az RWE repülőrajtot vett, s 
Avanza fantázianevű "áramcsaládja" lefoglalta magának a kék színt. Néhány napra rá az Energie 
Baden-Württenberghez (EnBW) tartozó Yello dobta piacra sárgára "festett" villanyát, s őket követték 
rohamtempóban a többiek.. Az egyes ajánlatok - a mobiltelefon-szolgáltatókéhoz hasonlóan - 
rendkívül szerteágazóak, ám mindenki megtalálhatja a fogyasztási szokásainak és pénztárcájának 
megfelelő csomagot. (Ha máshogy nem, az internetről letölthető ingyenes szoftver segítségével.) A 
legolcsóbb tarifával a Yello dolgozik, 19 pfennigért ad egy kilowattóra áramot - havi 19 márkás 
előfizetési díj mellett. A Yello termékeit már az Otto katalógus-áruház is forgalmazza. Mástól 2o 
pfennig alatt csak éjszakai, illetve csúcsidőn kívüli áramot lehet vásárolni. 
 
A többi cég jellemzően olcsóbb, 5-11 márkás havi alapdíjakkal dolgozik, ám az energia egységára 
jóval drágább, 22-29 pfennig között szóródik. A szolgáltatók a telefonáláshoz hasonlóan 
megkülönböztetnek drágábban mért csúcsidőt és olcsóbb nyugalmi időszakot, s általában 1o ezer 
kWh-s évi fogyasztás feletti pár pfenniges árkedvezményt adnak. 
 
A környezetvédelemre fogékony németek közül sokan nem sajnálják a felárat a garantáltan tiszta 
áram megvásárlására. A Bayernwerk a vízből nyert áram kilowattórájáért 25 pfenniget kér, míg az 
Eres csúcsidőben 36 pfenniget számláz az ökoáram után. 
 
(Magyar Hírlap, 2000. jan. 7.) 
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A gázpiac liberalizálásáról egy 1998-ban született direktíva rendelkezik. Ez 2000 
augusztusáig piacuk 20%-os megnyitására kötelezte a tagországokat, s tíz év alatt a 33%-os 
liberalizáltságot célozta meg. A folyamatot itt is Franciaország blokkolja. 
 
A hazai villamosenergia piacának liberalizálása mindeddig késik. Ennek oka elsősorban az, 
hogy az 1994-98-as kormányzati periódusban az energiaszektor privatizálása során — a 
privatizációból esetleg fakadó bizonytalanságok kivédésére — az MVM Rt tömegesen kötött 
fixáras hosszútávú, 15-20 évre szóló szállítási szerződéseket az erőművekkel és a 
szolgáltatókkal.160 De nem mellékesek a fogyasztói energiaárak emelkedéséből származó 
politikai gondok sem. Az intézkedéseket folyamatosan elhalasztják. A földgázpiac 
liberalizálása az EU-ba történő belépéssel egyidőben fog végbemenni. 
 
A hazai liberalizálás ellentétes hatással lesz a villamosenergia árára, mint az EU-ban. Nálunk 
ugyanis gyökeresen más a helyzet: nem a monopóliumok által magasan tartott az ár, hanem az 
állam által szabályozott, azaz alacsonyabb a versenypiacinál. (Lásd a fenti függvényt!) Egy 
neves hazai energiaszakértő szerint "ha a hazai energiaforrásokat is világpiaci áron 
értékelnénk, akkor az évente mintegy 150 milliárd forint többletköltséget jelentene a 
fogyasztói energiaárakban."161 Mivel az erőművek már döntő részben magánkézben vannak, 
hasonlóan az elosztókhoz, mely utóbbiak csak hatósági áron (tehát alacsonyan) adhatják el az 
energiát, a különbözetet - azaz a veszteséget a közöttük álló, állami tuajdonban lévő MVM 
Rt.-nek kell viselnie. (Ez évente több tízmilliárd forint nagyságú összeg.) 
 
A német áramszolgáltatók reklámtevékenységének hatása már a hazai energiapiacon is 
érződik, anélkül, hogy bármilyen konkrét lépés történt volna a liberalizáció felé: az MVM 
reklámszövegében már az is olvasható, hogy "A Magyar Villamos Művek Részvénytársaság 
mindent megtesz a villamosenergia árának kedvező alakításáért, küldetésének tekinti a 
környezetbarát áramtermelést..." 
 
Az energiapiac korábban megtörtént, túlzott magánosítása, majd pedig a soron következő 
liberalizálás komoly veszélyekkel fenyeget: a hazai növényolajipar, a cipőipar, a háztartási 
elektromos áruk hazai gyártásának szinte megszűnéséhez hasonlóan az import energia is 
kiszoríthatja a hazait. 
 
 
 
Zárlatveszély az árampiacon 
 
Az árampiaci zárlatveszély kézzelfogható konkrétuma a Vértes Erőmű nemrég jó irányba fordult ügye. 
Az oroszlányi üzemet, amely jelenleg 5100 jól képzett emberünknek ad megélhetést, egy amerikai cég 
vásárolta volna meg az állami vagyonkezelőtől - azért, hogy rögtön lebontsa... A Vértes Rt. ugyanis 
egy szerződés értelmében 13 forintért ad el egy kilowattóra áramot 2004-ig a Magyar Villamos 
Műveknek. A tengerentúli cég ehelyett öt forintos áramot venne Ukrajnából, s adna tovább az MVM-
nek 13-ért, így évi több mint 12 milliárd forintos nyereséget érve el. Ebből a pénzből egy év alatt 
kfizette volna a bontást, s további három éven át bezsebelné az extraprofitot. Az Oroszlányban 
keletkező tömeges munkanélküliség terheit pedig állták volna a magyar adófizetők... Az ÁPV Rt. 
azonban elvetette ezen abszurd ötletet. 
 
(Magyar Nemzet, 2000. nov. 27.) 
 
 
                                                 
160 Magyar Nemzet, 2000. febr. 17. 
161 Heti Válasz, 2001/08/24. 
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. 
 
A liberalizálás kapcsán érdemes megismerni a kaliforniai esetet. 2000-ben hét napon át tartó 
áramkorlátozás bénította meg az Egyesült Államok leggazdagabb tagállamának életét. Az 
okokat két összetevőre vezethetjük vissza. Az egyik az amerikai árampiac liberalizálásának 
következménye: oly mértékű verseny alakult ki az áramszolgáltatók között, s az árak annyira 
lesüllyedtek, hogy nem képződött rajtuk az állóeszközök pótlására és bővítésére szolgáló 
összeg, s egy idő múlva elkezdett csökkenni az áramtermelő kapacitás. Ezzel párhuzamosan 
az áramtermelőket váratlanul érte az a megnövekedett kereslet, melyet a kompjúterizáció és 
az informatika hozott létre. 
 
 

5. Alternatív energiaforrások 
 
A hazai energiamérlegben a megújuló energiaforrások aránya 4-5%-ot tesz ki. (2000-ben 20,5 
PJ volt a tüzifa és 1,8 PJ a vízierőművek hozzájárulása az összes energiafogyasztáshoz.) Az 
EU-ban ez az arány valamivel magasabb. Ugyanakkor az Európai Unió indikatív célja, hogy 
2010-re a megújuló energiák aránya az energiamérlegben el kell érje a 12%-ot, s ez Magyar-
országra is érvényes, mint jövendő tagországra. 
 
Európában az utóbbi években elsősorban a szélenergia hasznosítása fejlődik dinamikusan (pl. 
Dániában). Egy hosszútávú energiaprognózis szerint162 azonban az Európai Unióban az 
                                                 
162 EEA ShAIR 2002 
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elsődleges (bruttó) energiaszükségletben 2010-ben legfeljebb 6-7% lesz a megújulók aránya. 
Említésre méltó, hogy Kaliforniában a megújuló energiák hasznosítása olyan jelentős (nem 
vízienergiáról van szó), hogy meghaladja az energiaszükségletek 11%-át. A hatóságok ezt 
jelentős adókedvezménnyel ösztönzik. 
 
A megújuló energiák alacsony kihasználtsága főleg a hagyományos energiahordozók, 
elsősorban a kőolaj és a földgáz alacsony árának tulajdonítható. (Alacsony abból a 
szempontból, hogy nem fedezi az okozott környezeti károkat.) Ráadásul — mint az 
energiaadóknál volt róla szó — a legnagyobb környezeti externáliákat (károkat) okozó szén 
ára nem csak, hogy nem fedezi ezen költségeket, de a legtöbb országban - társadalmi és 
szociálpolitikai okokból - még jelentős mértékben támogatják is a szénbányászatot. 
 
Felvethető a kérdés, hogy a megújuló energiaforrásoknak vajon mekkora a potenciálja, vajon 
milyen arányban helyettesíthetők velük a kimerülő energiahordozók. A kérdésre csak 
viszonylagos válasz adható: az energiaszükséglet (mint ahogy bármilyen más fogyasztási 
szükséglet) relatív, a szóbanforgó jószág árától függ. Értelmetlen lenne a kikötés, hogy 
előteremthető lenne-e a jelenlegi energiaszükséglet megújuló energiaforrásokból hiszen ez oly 
mértékben megnövelné a megújuló energiák árát, hogy a szükséglet lényegesen csökkenne. 
 
Magyarországon a Láng István akadémikus által a 80-as évek elején végzett számítás szerint 
az akkori energiaszükséglet kb. 8%-át lehetett volna a hazai biomasszából fizikailag 
kielégíteni. Hazai körülmények között állandóan napirenden lévő téma a repcéből készült 
dízelolaj felhasználása. 1992-ben pl. a Bábolnai Állami Gazdaság azt tervezte, hogy a BKV 
teljes üzemanyagszükségletét megtermeli repcedízelből. A repcedízel viszont csak akkor lett 
volna versenyképes, ha a Pénzügyminisztérium az összes adóját elengedi, melyre az 
egyáltalán nem volt hajlandó. A Pénzügyminisztérium adóéhsége sokáig azt sem tette 
lehetővé, hogy a gazdák a saját termelésű repcedízelt saját gépeikkel saját földjükön 
felhasználva mentesüljenek az üzemanyagokat sujtó adózás alól. Igy nem csoda, hogy 
Magyarországon a biomasszából előállítható üzeanyagok kiváló lehetősége ellenére sem 
történt előrehaladás. 
 
 
 
A szoláris Weltwirtschaft lehetőségei 
 
Egy német szerző vaskos kötetet jelentetett meg arról, hogy milyen lehetőségei vannak a fosszilis 
energiahordozók helyett napenergiára alapozó világgazdaságnak. Egyik érdekes érve szerint a 
villamosenergia-hálózatokban a költségek 70%-a a rendelkezésre állást szolgálja, illetve a hálózati 
infrastruktúrában elveszett energiát finanszírozza. A napenergia előállítása viszont önellátó, kisméretű 
egységekben folyik, a hálózat modulárisan épül fel, ezért a szállítási veszteség kicsi. Minél több célra 
használjuk fel a napenergiát (pl. a napelemeket épülettakarásra), annál olcsóbb lesz Továbbá: a 
napenergia hasznosításával a körkörös természeti ciklusokat utánozzuk, míg a hagyományos 
energiahordozók nyílt végű, átáramlásos rendszerek, sok szennyezést okoznak. A napenergiát 
szélesebb értelemben használva ide sorolható a biomassza és a szélenergia is. 
A legmeggyőzőbb érv azonban az, hogy a túlélés energiája nem lehet drágább, mint a „fejlődésé”. 
 
(Hermann Scheer: Solare Weltwirtschaft. Strategie für die ökologische Moderne.) 
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XIV. Fenntartható-e a mobilitás? 
 

1. Környezetszennyezés 
 
A nemzetközi szakirodalom a fejlett ipari országokban általában a GDP 7-10%-ára becsüli a 
közlekedés által okozott külső költségeket. A legtöbb szennyezést a közúti közlekedés 
okozza; a vasúti és a tömegközlekedés ahhoz képest a közlekedés környezetbarát 
alternatívájának tekinthető. 
 
A svájci INFRAS és a német IWW kutatóintézetek megbízható számításai szerint Nyugat-
Európa 17 országában (az EU plusz Svájc és Norvégia) 1995-ben a közlekedés — a 
torlódások okozta veszteségeket nem számítva — 530 md euró külső költséget okozott, mely 
a 17 ország GDP-jének 7,8%-ával ért fel. E költségek az alábbiak szerint oszlottak meg: 
 
balesetek     29% 
légszennyezés     25% 
éghajlatváltozás kockázata   23% 
zaj        7% 
városiasodás (gyalogosok időveszteségei és 
térhiányból adódó veszteségek     2% 
tájképi veszteség      3% 
háttérfolyamatok környezeti  
költségei     11% 
összesen              100% 
 
 
Közlekedési módok szerint az 530 md euró externális költség az alábbiak szerint oszlik meg: 
 
közúti közlekedés   92% 
légi közlekedés     6% 
vasúti      2% 
vízi    0,5% 
 
 
A személyszállításon belül pl. a személyautó-közlekedés átlagosan 87 euró külső költséget 
okoz 1000 utaskilométerenként, míg a vasút csak 20 euró nagyságút. „A nehéz tehergép-
járművek által okozott átlagos külső költség 72 euró/tonnakm, ami 3,8-szer magasabb, mint a 
vasúti teherszállításé.”163  
 
A külső költségek nagyban szóródnak a forgalmi helyzettől függően, így pl. „a közúti 
személyszállítás külső költsége 113 euró/1000 utaskm városon belül és 34 városok közötti 
közlekedésnél. A városokon belüli tehergépjárműforgalom 91,5 euró/1000 tkm kárt okoz, 
amíg városok között 40 eurót.”164 Szoktak számolni külső határköltségekkel is: a forgalom 
egységnyi növekedése mekkora további károkat okoz. 
 

                                                 
163 Tanyi Anita, 19. old. 
164 I.m., 20. old. 
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Az előrejelzések semmi jóval nem biztatnak. Az INFRAS-IWW tanulmánya szerint 1995 és 
2010 között a közlekedés által okozott külső költségek 42%-kal fognak nőni.  
 
A torlódási költségeket a tanulmány külön kezeli: 1995-ben 33,3 md euróra becsüli, azaz a 
GDP 0,5%-ára, és 2010-ig 142%-os, drasztikus növekedést jósol (változatlan úthálózat 
mellett). 
 
Több országban a motorizációtól származó költségvetési bevételek fedezik a közúti 
infrastruktúra építésének és használatának költségeit (ahol pl. magasak az üzemanyagokon 
realizált adók és/vagy magas útdíjak is érvényben vannak). De egyetlen olyan ország sincs, 
ahol e bevételek ezen felül még a környezeti károkat is fedeznék. 
 
A hazai viszonyokra - kiindulva a nyugati becslésekből - hasonló számokat állapíthatunk 
meg; a forgalom volumene és a járművek száma nálunk ugyan kisebb, illetve kevesebb, 
viszont műszaki állapotuk és jellemzőik rosszabbak, s így az eredő hasonló nagyságú lesz.  
 
 

A közlekedés környezeti kárai 2000-ben 
 
          Hatás   Költség Költség folyó áron 2000-ben Költség vásárlóerő alapon* 
    a GDP (milliárd Ft) (milliárd Ft) 

    %-ában 
  
Összesen Közút Vasút Összesen Közút Vasút 

  Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Balesetek 1,5 2,0 197 263 175 233 22 30 446 594 395 527 51 68
Levegőszennyeződés                       
  *helyi 1,0 1,3 132 171 125 163 6 8 297 386 283 368 14 18
  *egyéb (külter.) 0,3 0,5 39 66 35 58 5 8 89 149 78 130 11 19
Zaj, rezgés 0,8 1,0 105 132 85 107 20 25 238 297 193 241 45 56
Idővesztesség 2,0 3,0 263 395 227 340 36 54 594 892 513 769 81 122
Összesen 5,6 7,8 736 1026 647 900 90 125 1664 2318 1462 2035 203 283
 
Megjegyzés: A 2000. évi GDP 13075,2 milliárd Ft folyó áron és 28656,8 milliárd Ft vásárlóerő alapon. A 
vásárlóerő alapján a magyar GDP 1999-ben 2,26-szor nagyobb volt, mint a valutaárfolyamon kimutatott érték. 
* Ennek arányait a vásárlóerő alapon számított GDP-hez kell viszonyítani. 

Forrás: Pavics Lázár számításai (Kiss K. – Lukács A. szerk.) KSH, Nemzetközi Statisztikai Évkönyv, 
2001 és Magyar Statisztikai Évkönyv, 2001. 

 
A személyi közlekedés módozatainak fajlagos szennyezőanyag-kibocsájtása  
Nyugat-Németországban 1990-ben (g/utaskm) 
 
 motorizált tömegközlekedés vasút repülő 
CO2  170,00 51,00 71,00 150,00 
CH4  0,30 0,07 0,20 0,20 
összes HC 1,70 0,16 0,26 0,30 
NOx 1,30 0,73 0,33 0,69 
CO 6,40 0,28 0,05 0,23 
 
Forrás: IFEU-Berechnungen 
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A fejlett ipari országok közlekedésére az a jellemző, hogy miközben a járművek fajlagos 
energiaszükséglete az állandó műszaki fejlődés következtében jelentősen csökken, a forgalom 
növekedése lerontja, sőt, túlszárnyalja ezt a hatást. (Pl. Az egyesült Államokban 1966 és 1986 
között miközben az egy személyautótól származó szennyezés a felére csökkent, a 
járműforgalom több, mint a kétszeresére nőtt, s így az összes szennyezőanyag-kibocsájtás sem 
csökkent.) 
 
A hivatalos közlekedési politika oly módon igyekszik igazolni magát a motorizáció terjedése 
miatti környezetszennyezés felelőssége alól, hogy a környezeti hatásvizsgálat módszerét 
kiterjesztették az autópályaépítésekre is. Ez azonban inkább szolgál a felelősség elkendő-
zésére, semmint a környezet védelmére. A gyakorlatban ugyanis először gazdaságpolitikai 
döntést hoznak egy adott autópályaszakasz megépítéséről, s ezek után vizsgáltatják annak 
változatait, útvezetési módozatait, bekapcsolva a környezetvédelem szempontját is. A hatás-
vizsgálat így elősegítheti az adott helyzetben a legkevésbé kártékony vonalvezetés 
kiválasztását, de nem változtat azon a tényen, hogy magának az adott autópályaszakasznak a 
megépítése rombolja a környezetet, és az igazi alternatíva nem a különféle módozatok közötti 
választás lenne, hanem a megépítés vagy meg nem építés, legfeljebb az autópálya vagy vonat 
választás. Környezetbarát autópálya ugyanis nem létezik, bárhol is vezessék azt, vagy 
bármennyi vadátjáróval és békaalagúttal lássák is el azt. 
 
Az Európai Unióban éppen a fentiekre tekintettel dolgoztak ki egy új direktívát a stratégiai 
környezeti hatásvizsgálatokról.165 Gyakorlati alkalmazásáról azonban még nincs tudomásunk. 
 
 
 
Motorizált világ 
 

 OECD Világ 
személygépkocsik száma  
(millió, 1997) 

483,2 492,2 

gépjárművek száma (millió, 
1997) 

551,7 687,7 

   
autópályák (1000 km) 176,6  
CO2-kibocsájtás (millió t) 12.644,6 23.390,0 
-  közlekedési eredetű 3.340,7 4.788,1 
- közlekedési eredetű, % 26,4 20,5 
 
Forrás: OECD Environmental Data 1999, pp. 228, 230-232. 

 
 

2. Közlekedési igények 
 
A közlekedési igények kielégíthetetlennek látszanak, és ez mindeddig megoldhatatlan 
probléma elé állította a környezetvédőket és a közlekedési szakértőket. Az 1990 óta az EU-
ban lejátszódó fejleményeket tekintve azt látjuk, hogy miközben a legnagyobb energia-
felhasználók CO2-kibocsájtása csökken vagy stagnál, a közlekedésé feltartóztathatatlanul és 
meredeken emelkedik. 

                                                 
165 Lásd erről: Fleischer és mások, 2002. 
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CO2-kibocsájtás az EU-ban (15-ök) 
 

 
 

Forrás: Pavics, 2002. 

 
 
Az EEA ShAIR prognózisa az alábbi közlekedési igényekre épül: 
 
 1995 2000 2010 2020 
személyközlekedés 
(1000km/fő) 

 
12,3 

 
13,4 

 
15,7 

 
18,1 

teherforgalom  
(tkm/1000 euró GDP 1990-es 
árfolyamon)  

 
280 

 
293 

 
289 

 
282 

 
Forrás: EEA ShAIR 2002, 46. old. 

 
Ezek szerint a személyi közlekedés iránti igény 2020-ban közel másfélszerese lesz a 
mostaninak. A prognózis viszont optimistább a GDP szállítási igényével: a 2000-ben 293 tkm/ 
1000, 1990-es áron számított GDP igényt 210-re 289-re, 2020-ra pedig 282-re véli 
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csökkenthetőnek. (Ez a GDP dematerializálódási trendjének ismeretében nem látszik való-
színűtlennek.) A GDP szállításigényessége egyébként a fejlettségi szint emelkedésével 
csökken — bár mindeddig abszolút mértékben emelkedett. 

Találkozunk olyan véleménnyel is, hogy a személyes közlekedési igény genetikailag kódolt: 
az embernek szüksége van a napi többórás helyváltoztatásra. Mindaddig, amíg ezt gyalog, 
lovon, vagy szekéren (újabban vasúton és kerékpáron) tette meg, nem okozott környezeti 
problémát. A motorizáció korában viszont, amikor ezt a helyváltoztatási igényt ásványi 
szénhidrogén eredetű üzemanyagokkal működő járművekkel elégítjük ki, a környezet 
súlyosan károsodik. 
 
Ha ez igaz - márpedig a gyakorlat ezt igazolja - hiába gyártanak gyorsabb autókat, melyekkel 
az előttünk lévő távolságot hamarabb megtesszük, és hiába építenek egyre több autóutat, 
melyeken gyorsabban haladhatunk, a közlekedés volumene nem fog csökkenni, mert a 
felszabadult időt nagyobb távolságok megtételére fordítjuk. (Pl. messzebbre költözünk a 
fővárostól az agglomerációban.) Sőt, a forgalom volumene az előbbi okok miatt nem, hogy 
csökkenni fog, de egyenesen nő: az új utak új forgalmat generálnak. 
 
 

A GDP közlekedés-intenzitása 
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Forrás: A magyar közlekedéspolitikai koncepció, 1994. 30. old. 

 
A közlekedéspolitika mindeddig a közlekedési igények kielégítését tartotta fő céljának. Az 
eredmény minden országban káoszhoz vezetett: a legértékesebb területeket, hegyvidékeket és 
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természetvédelmi területeket sem kímélő, mindent beborító úthálózatok kiépítéséhez, 
melynek eredménye a még nagyobb forgalom, az állandósult dugók és a nagyszámú közúti 
balesetek lettek. Mindeddig csak a környezetvédők hangoztatták, hogy a közlekedés-
politikának az igények kielégítéséről át kell állnia annak mérséklésére. A legutóbbi időkben 
érzékelhető, hogy a nem környezetvédő közlekedéspolitikusokat is kezdi megérinteni ez a 
gondolat - mivel nem lehet nem belátni az igények kielégítésére törekvő közlekedéspolitika 
kudarcát. 
 
A helyes közlekedéspolitikának tehát nincs más választása: mérsékelnie kell a közlekedési 
igényeket és átirányítani azokat a környezetre kevésbé ártalmas módozatok felé. 
 
A hazai közlekedéspolitikai koncepciók környezeti céljaik között helyesen szerepeltetik a 
környezetbarát módozatok gyorsabb fejlesztését és támogatását. Mindezek azonban csak 
szavak maradnak, ugyanis az úthálózat fejlesztéséről, az autópályák kiépítéséről nem tudnak 
lemondani, s a közlekedési igényeket egyelőre még mindig kielégíteni és nem korlátozni 
akarják. 
 
Nem volt a rendszerváltás óta olyan kormány, amely ne tartotta volna alapvető céljának a 
hazai autópályák hálózatának gyors kiépítését. Ez a téma a választási kampányok során is 
kiemelkedő szerephez szokott jutni: a mindenkori kormány bírálatának egyik markáns vonala, 
hogy az tétlenkedik, nem épít elegendő autópályát. A Fidesz-kormány pl. 1999-ben 
meghirdette hosszútávú gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési tervét, mely szerint tíz év alatt 6oo 
km autópályát és gyorsforgalmi utat kellett volna építeni, szemben az előző 4o év során épült 
56o km-rel. Ezek a tervek azonban - azon túl, hogy szükségességük megkérdőjelezhető - 
alapvető finanszírozási gondokat vetnek fel.  
 
 

3. A hazai autópályaépítések tapasztalatai 
 
1997-ben néhány, Magyarországhoz hasonló méretű országban az autópályahálózat hossza a 
következő volt: 
 
Ausztria  1613 km 
Belgium  1679 km 
Görögország    529 km 
Magyarország    438 km 
Írország      94 km 
Hollandia  2225 km 
Portugália    797 km 
 

Forrás: OECD Environmental Data 1999, p.228. 

 
 
Autópályákat alapvetően kétféleképpen lehet építeni: vagy koncesszióba kiadni, vagy állami-
költségvetési forrásokból. Az elmúlt évek hazai autópályaépítési tapasztalatai bőven 
szolgáltatnak példát ezek többféle variánsaira is. 
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Az M1-es Győrtől a határig tartó szakaszának megépítése koncesszióban történt. Az akkori 
kormány ráadásul még költségvetési fedezettel garantálta is a társaság hasznát. Ez azzal a 
könnyen belátható következménnyel járt, hogy a társaság magas (még nyugat-európai 
összevetésben is kirívóan magas) úthasználati díjakat állapított meg. Ez lényegesen 
csökkentette az autópálya forgalmát és a társaság bevételét, de lévén a társaság haszna 
garantált, a "kieső" részt az állami költségvetés pótolta. A társaság nyilvánvalóan ebben a 
megoldásban volt érdekelt, hiszen a kis forgalom minimalizálta a fenntartási-javítási 
költségeit, s közben elvárt hasznát az állami költségvetés garantálta. Ugyanakkor Győr és a 
régi út menti települések nem érezték az autópálya meglétét, a forgalom túlnyomó része rajtuk 
ment át. Végül is a koncessziót a kormánynak (ez már egy másik kormány volt) méregdrágán 
vissza kellett vásárolnia. 
 
Koncessziós autópályát állami költségvetési garanciával Európában csak nagyon kevés helyen 
építettek (így pl. Spanyolországban), s a végkifejlet ugyanez volt - a magyar kormány tehát 
megspórolhatta volna a visszavásárlással járó többletköltséget, ha kellő körültekintéssel jár el. 
 
Kudarcba fulladt a másik magánépítésű autópálya is, az M5-ös. Itt az történt, hogy a kormány 
egy újabb szakasz megépítése fejében lehetővé tette, hogy a társaság a már korábban, állami 
költségvetési pénzekből épült pályaszakasz használatáért is díjat vessen ki, egyidejűleg az új 
(újabb) szakaszok használatba vételével.166 Ekkor az történt, hogy az újonnan bevezetett díj 
hatására a régi autópálya-szakaszról a forgalom visszatért a régi, településekekn átvezető 
utakra. Igy azokra a településekre, amelyek korábban élvezték az autópálya forgalomelterelő 
hatását, most korábban soha nem tapasztalt forgalom és szennyezés zúdult. Ez az eset is a 
koncesszió visszavásárlásával fog végződni. A tárgyalások 2oo2 végén már elkezdődtek. 
 
A Világbank 1995-ben úgy értékelte, hogy a magyarországi autópályaépítésekhez hiányzik a 
fizetőképes kereslet, ezért az MO-ás egy szakaszának finanszírozása után kivonult a 
magyarországi autópályaépítésekből. Állásfoglalása döntő súlyú a nemzetközi pénzügyi 
világban (úgy a nemzetközi pénzintézetek, mind a magánbankok számára), s ez meg is 
mutatkozott a hazai autópályaépítések további sorsában. A magyar kormány ezután hiába 
próbálkozott külföldi tőke és nemzetközi pénzintézetek bevonásával, az sikertelen maradt az 
M-es és az M3-as esetében is. így ezek a pályák költségvetési finanszírozásban épülnek. 
 
Az utóbbi évek gyakorlata megmutatta, hogy csak egészen alacsony díjak mellett 
működtethetők az autópályák, ellenkező esetben a forgalom visszamengy a korábbi, 
településeket átszelő alacsonyabb rendű utakra. Ezek a díjak azonban nem, hogy az útépítésre, 
de még a meglévő pályák fenntartására sem elegendőek. Az ország kisméretű, lakossága 
alacsony jövedelmű, a motorizáltság foka a fejlett ipari országokéhoz képest alacsony. Igy 
kiderült, hogy Magyarországon csak állami finanszírozásban lehet autópályákat építeni. 
 
 

                                                 
166 Annak ellenére, hogy a megállapodás mögött az áll, hogy alacsonyabb lehet a díj az újonnan épült 

szakaszokra, ha a díjfizetést egyidejűleg kiterjesztik a már korábban elkészült részekre is, sérti a társadalmi 
igazságosság érzetét, hiszen a felszínen ez úgy jelentkezik, mintha a régi pályaszakaszokért a társadalom 
kétszer fizetne: egyszer, amikor a költségvetésből (adóból) megépítették, másodszor pedig amikor 
megengedik, hogy a már kész pályaszakaszok után egy magántársaság újból díjat szedjen. 
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A luzitán csapda (rövidítve) 
 
Az EU fenegyereke Irország. Az elmúlt két évtizedben a kelta tigris mutatta fel a legnagyobb fejlődést, 
a leggyorsabb gazdasági növekedést. 1973-as belépésekor egy főre jutó GDP-je még csak 59%-a volt 
az EK átlagának, ma már közel kétszerese, és meghaladja Németországét, Franciaországét, 
Hollandiáét, Belgiumét, de még Ausztriáét is. Autópályáinak hossza viszont nem éri el a száz 
kilométert. Kétség nem fér hozzá, látványos eredményeit nem a sűrű autópályahálózatnak köszönheti 
(bár igaz, szigetország lévén a tengeri közlekedés szerepe is jelentős).  
 
Portugália 1986-ban vált közös-piaci taggá. Jó tanuló módjára híven követte az ajánlásokat, s mindent 
megtett azért, hogy autópályahálózatát a fejlett nyugat-európai országok szintjére emelje. A 
viszonylag elmaradott ibériai ország folyamatosan, már a csatlakozást megelőzően is hatalmas 
támogatásokban részesült a strukturális alapokból, a támogatások egyik legnagyobb haszonélvezője. 
Ezek legnagyobb részét – az infrastruktúra fejlesztése jegyében – autópályák és bevásárlóközpontok 
látványos építésére fordította.  
 
Mindez jelentős eredményekkel járt, összességében azonban mégis negatívan ítéljük meg a 
portugáliai modernizációt. E kudarc az euró bevezetésével vált nyilvánvalóvá: kiderült, hogy Portugália 
az EU legdrágább országa. Ezzel szemben a munkabérek itt a legalacsonyabbak, és mindent 
összevetve az életszínvonal 45%-kal elmarad az EU átlagától. A jövedelem-különbségek 
Portugáliában a legmagasabbak, a termelékenység viszont Portugáliában a legalacsonyabb. Az 
elemzők az innováció-kerülő vállalkozókat és az oktatási rendszert hibáztatják. Ez bizonyára így van. 
De az is tény, hogy Portugália rosszul használta fel az EU-tól kapott hatalmas támogatásokat, vagy 
ami még kínosabb: a Közösség támogatási politikája elhibázott.  
 
A biológiából ismert Liebig-törvénnyel jól érzékeltethető, miről is van szó. Hiába próbáljuk az egyik 
tápanyag fokozott adagolásával serkenteni a növény fejlődését, az csak meghatározott arányban 
képes hasznosítani táplálékait, a túladagolás pocsékoláshoz vezet. Egy minimális közúti hálózatra, 
közúton történő elérhetőségre természetesen szükség van, de a doktríner infrastruktúrafejlesztés a 
közpénzek elherdálását jelenti. Portugália nekirugaszkodása kimerült a végeláthatatlan autópályák, 
hidak és a csillogó plazák építésében.  
 
A hazai gazdasági modernizáció is veszélyesen kezd túlzott mértékben autópálya- és plaza-építésre 
alapozni. Ez az intő nemzetközi példák fényében is megfontolandó. Hazánk a jövő tudásalapú 
gazdaságának fejlesztéséhez kiváló feltételekkel rendelkezik. A Financial Times 2001 őszén 
Magyarországot a hatodik helyre sorolta be, s csak Svájc, Svédország, az USA, Hollandia és Írország 
áll előttünk. A lausanne-i IMD 2001. évi nemzetközi versenyképességi értékelése szerint 49 ország 
közül hazánk Japán és Franciaország mögött a 27. helyet foglalja el, megelőzve Portugáliát, 
Görögországot és Olaszországot. Ne felejtsük, e jelentős eredményeket jelenlegi „csonka” autópálya-
hálózatunk ellenére értük el.  
 
A kelta tigris úgy vált az EU mintaországává, hogy szinte alig építettek autópályát. Luzitánia a 
tömeges sztrádaépítéssel sem jutott előbbre. Fontoljuk meg, a karmát próbálgató pannon tigrist mivel 
hozhatjuk lendületbe.  
 
Kiss Károly (Válasz, 2002. 10.25.) 
 
 
 

4. Indokolt-e a közfinanszírozás? 
 
Okfejtésünkben a következő lépés az, hogy feltegyük a kérdést: indokolt-e a közfinan-
szírozás? Elméletileg az államnak a közjavak előállítását kell megfinanszíroznia, mert ezzel 
növeli a közjót, pozitív externáliákat termel. Igy pl. a közoktatásra fordított kiadások ezt a célt 
szolgálják, mert amellett, hogy az egyének boldogulását is elősegítik (a képzett ember 
könnyebben kap munkát és többet keres), a társadalomnak is hasznára vannak (mert a 
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műveltebb emberek között fejlettebb társadalmi kommunikáció és együttműködés alakulhat 
ki). Ugyanez igaz az egészségügyre (az egészséges ember nagyobb hasznot hajt a 
termelésben), stb. De mi a hasznunk az autópályákból? 
 
Hogy az egyéni közlekedés szempontjából az autópálya jó dolog, kétség nem fér hozzá (bár 
az autópályákon fajlagosan több kár keletkezik emberéletben és sebesülésekben kifejezve). 
De vajon létrehoz-e az autópálya az egyéni jólét növelésén túl társadalmi hasznokat és 
externáliákat? 
 
 
Az üzleti letelepedési tényezők rangsora a Randstad167 körzet holland vállalatainál  
 
 pontszám sztenderd 

eltérés 
elérhetőség közúton 9,0 1,5 
parkolóhely a látogatók számára 8,4 2,0 
az alkalmazottak képzettsége 8,1 2,5 
telekommunikációs felszereltség 7,9 2,9 
az épület reprezentativitása 7,3 2,6 
elérhetőség tömegközlekedéssel 6,7 3,1 
az épület ára/bérleti díja 6,7 3,2 
pakolási lehetőség 6,1 3,2 
az épület bővítésének lehetősége 5,8 3,3 
a közvetlen környezet jellege (státusza) 5,8 2,9 
telekommunikációs szolgáltatások 5,3 2,9 
távolság a beszállítóktól 3,8 3,6 
a logisztikai szolgáltatások elérhetősége 3,4 3,6 
a természeti környezet minősége 3,2 3,2 
repülőtér közelsége 3,1 3,5 
oktatási központoktól való távolság 3,0 3,5 
nemzetközi cégek jelenléte 2,9 3,5 
tengeri kikötő közelsége 2,5 3,2 
elosztási központoktól való távolság 2,4 3,5 
hasonló vállalatok jelenléte 2,4 3,2 
vámházak közelsége 2,2 3,3 
tudásközpontok jelenléte 2,1 3,1 
a kombinált szállítás lehetősége 2,0 3,3 
belvízi hajóutak közelsége 1,6 3,1 
a vasúti szállítás lehetősége 1,1 2,6 
 
Forrás: T & E, 28. old. 

 
Első hallásra ez triviális kérdésnek tűnik, hiszen mást sem hallunk, mint hogy az autópályák 
mennyire hozzájárulnak a gazdasági jóléthez, a területi kiegyenlítődéshez, az elmaradott 
térségek felzárkóztatásához. Ez azon kötelező szövegek egyike, melyet kormány és ellenzék, 

                                                 
167 Az Amszterdam, Rotterdam és Utrecht által határolt körzet. 
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szakértők, média és laikusok unos untalan hangoztatnak és hallanak. Ez azonban ahhoz 
hasonlatos téveszme, mint pl. az, hogy több út építésével megoldódnak a forgalmi gondok. 
 
Az eddigi talán legjelentősebb tudományos tanácskozás, melyet ennek a kérdésnek szenteltek, 
az 1995 decemberében Brüsszelben, Roads and Economy címmel megtartott tanácskozás 
volt.168 A konferencia apropóját az adta, hogy az Európai Unió igen sokat költ 
autópályaépítésekre; a kohéziós támogatások jelentős részét az elmaradott térségek abból a 
megfontolásból kapják, hogy a fizikai infrastruktúra, főleg az úthálózat fejlesztése segíteni fog 
majd felzárkózásukban. Nos, a konferencián elhangzott előadások nem erősítették meg ezt az 
evidenciának tűnő hipotézist. Az elemzők nem tudtak kimutatni egyértelmű pozitív 
korrelációt a gazdasági fejlettség és az úthálózat fejlettsége között. Sőt, szép számmal voltak e 
tétel ellenkezőjét bizonyítók. Igy pl. elhangzott az, hogy a periféria és a központ közötti 
közlekedés javításának eredménye abban is megmutatkozhat, hogy a periféria erőforrásai 
(munkaerő, helyi termékek és nyersanyagok) nagyobb arányban fognak a központba áramlani, 
s a polarizáció még tovább élesedik. Vagy figyelemre méltó egy másik érvelés is, amely az 
útépítések foglalkoztatásnövelő hatását vonja kétségbe. (Maga az útépítés természetesen a 
foglalkoztatás alkalmi bővülésével jár; a kérdés az, hogy azt követően és azon túl van-e ilyen 
hatás.) Eszerint az útépítéssel, a jobb közlekedési lehetőségek megteremtésével a közlekedés-
szállítás termelési tényező költsége csökken, ami egyben azzal jár, hogy a többi termelési 
tényező - köztük a munkaerő - ára relatíve (azaz a közlekedési-szállítási költségekhez képest) 
megnő. Ezek után pedig csökken a kereslet irántuk, s így akár még vissza is eshet a 
foglalkoztatás. 
 
Ezen elméleti kitérő után nézzük meg konkrétan, van-e területfejlesztő és kiegyenlítő hatásuk 
a hazai autópályaépítéseknek? A hazai szakirodalomban eddig két ilyen vizsgálat történt. A 
Széchenyi terv autópálya fejlesztési programjának stratégiai környezeti hatásvizsgálata 
keretében a kutatók az alábbi megállapításokra jutottak:169 
 
„Az autópálya és a gazdasági tevékenység közötti összefüggés esetleges meglétét igazolhatják 
azok az adatok, amelyek azokra a megyékre vonatkoznak, ahol az autópályák már hosszabb 
ideje megépültek. A vizsgálat kezdő időpontja a rendszerváltást követő év, 1991…. A 
vizsgálatot az is árnyalja, hogy a gazdasági recesszió hatása a kezdeti években érződött, ezért 
inkább a relatív, megyék közötti különbséget kellett figyelembe venni…. Nem vizsgáltuk a 
nyugati határhoz közeli, Győr-Sopron megyét, mert ott a fejlődést elsősorban más tényező 
(Ausztria közelsége) befolyásolta.” 
 
 
 
 
 

                                                 
168 Roads and Economy, 1995. 
169 Fleischer és mások, 77-78. old. 
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Az ipartelepítés tényezői 
 
piaci tényezők termelési- és költség- 

tényezők 
„puha” ipartelepítési 
tényezők 

- a piac közelsége - biztos nyersanyag- 
   utánpótlás 

- politikai stabilitás 

- a piaci részesedés 
megtartása és/vagy növelése 

 

- bérszínvonal - általános társadalmi helyzet

- importkorlátozás, vagy más  
  kereskedelmi akadály 

- társadalombiztosítási 
   járulék 

- szakszervezetek 

- új piacok létesítése - a munkaerő képzett-sége - sztrájkok kockázata 
- valutakockázat elkerülése - üzleti infrastruktúra - a lakosság viszonyulása az 

új technológiákhoz 
 - társasági adó - életminőség 
 - energiaköltség - a természeti környezet 

minősége 
 - szállítási költség - szórakozási lehetőségek 
 - állami támogatás  
 - technológiai know-how meg-

szerezhetősége 
 

 – környezetvédelmi  
   követelmények 

 

 
Forrás: T & E 

 
 

Az autópályával rendelkező megyék gazdasági adatai 

Munkanélküliségi ráta 
(%) 

Alkalmazásban állók nettó 
keresete (Ft) 

Egy lakosra jutó beruházás 
értéke (Ft) 

Megye 

1992 1996 1999 1991 1995 1999 1991 1996 1999 
Komárom 11.5 11.5 9.4 12. 774 25 548 46 307 61 483 130 485 206 018
Fejér 9.9 9.0 7.9 12 611 26 956 50 387 31 138 116 188 212 890
Heves 12.6 12.8 12.1 11 453 24 835 44 533 21 126 63 907 201 961
Bács-
Kiskun 

13.3 10.3 10.1 10 865 23 557 40 990 21 051 58 731 96 285

Országos 
átlag 

10.1 10.8 9.6 12 385 26 637 49 858 31 933 92 224 182 448

  
Forrás: Fleischer és mások, 77. old. 

 
„A fenti adatok elemzése messzemenő következtetésekre nem ad lehetőséget. Az autópályák 
által érintett megyék közül pl. Bács-Kiskun megyében az országos átlagnál lényegesen 
nagyobb ütemben csökkent a munkanélküliség, ugyanakkor a nettó átlagkereset és az egy főre 
jutó beruházások az átlagosnál kisebb mértékben nőttek (különösen a beruházások maradtak 
el). Heves megyében a beruházások növekedési üteme igen magas és Fejér megyében is 
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hasonlóan alakul, de ott a munkanélküliség is nagyobb mértékben csökkent az országos 
átlagnál. Fejér és Komárom megyében az autópálya már adottságnak tekinthető az időszak 
kezdetén is.” 
 
„Összességében tehát az autópálya gazdaságélénkítő hatása nem mutatható ki egyértelműen. 
Az érintett területeken egyes mutatók az országos átlagnál kedvezőbben, mások annak 
megfelelően vagy kedvezőtlenebbül alakultak.” 
 
„Az ország távolabbi pontjait érintő gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére vonatkozó 
következtetések …. sem pro, se kontra nem vonhatók le. Az eddigi tapasztalatok alapján nem 
igazolható, hogy az autópálya léte gazdaságélénkítő szerepet tölt be, ugyanakkor az sem, 
hogy a nagyobb távolságra kiépített gyorsforgalmi úthálózat, mely kevésbé fejlett területeket 
érint, nem jár ilyen hatással.” 
 
A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium megbízásából 1997-ben a Deloitte & 
Touche cég “Észak-Kelet-Magyarország gazdasági és infrastruktúra fejlesztésének össze-
függése, különös tekintettel az M3-as autópálya megvalósításának társadalmi-gazdasági-
környezeti vonatkozásaira”. címmel átfogó tanulmányt készített arról, milyen hatása lehet az 
M3-as autópályának az érintett térség gazdaságára.170 A tanulmány megállapítja, hogy „Az 
autópálya önmagában nem okoz gazdasági fellendülést, ehhez sok tényező együttes jelenléte 
szükséges. Ezek között szerepel a műszaki fejlesztési potenciál, a szakképzett munkaerő, a 
megfelelő oktatási intézmények, az innováció orientált vállalkozók és vállalkozások, a 
hagyományos és kockázati tőkét kínáló pénzügyi infrastruktúra, a telekommunikációs 
infrastruktúra, valamint a vállalkozásbarát politikai és gazdasági környezet, közigazgatás.” 
Továbbá: „Megalapozottnak tűnik az a feltételezés, amely szerint jelenleg nem nehéz olyan 
befektetési lehetőségeket találni, ahol az autópályánál nagyobb jövedelmezőséget lehet elérni 
(pl. szállodarekonstrukciós program).” Valamint: „Az általa indukált kereslet révén az 
autópálya-építés kedvezően érinti a kapcsolódó szolgáltatások (az út mentén létesítendő 
vendéglők, szállodák, benzinkutak, javítóműhelyek, bankfiókok, üzletek, esetleg raktárak stb.) 
fejlődését. Ez helyi, illetve településfejlesztő hatás, amely az út menti 2-10 km széles sávra 
terjed ki. Területfejlesztő hatása viszont csekély.” 

„Az autópályának köszönhetően Heves megye értékesítésének immár egyötödét, exportjának 
egyharmadát Hatvan adja. (Ez valóban nagyrészt az autópályának köszönhető, hiszen a 
nemzetközi tapasztalatok szerint az autópályák hozzájárulnak az autópályák átcsopor-
tosításához.) Jelen esetben tehát arról van szó, hogy a megye számos részén visszaesésé 
következik be, vagy legalább is lelassul a fejlődés, mert Hatvan elszívja onnan az erőfor-
rásokat. Tehát nemzetgazdasági szinten az autópálya nem a gazdasági fejlődést mozdítja elő, 
hanem csupán annak területi eloszlását módosítja, ráadásul azt is kedvezőtlenül.”  

 
„A közúthálózat bővítése rendkívül eszközigényes beruházási tevékenység. Egy autópálya 
minden méterének megépítése 1,3–2 millió forintba kerül, és rendkívül hosszú a megtérülési 
ideje. Sok esetben nagy valószínűséggel soha nem térül meg az ilyen befektetés, amit a 
legforgalmasabb magyarországi fizető autópálya, az M1-es példája is mutat. Sőt, ezek a 
beruházások eszközöket vonnak el a gazdaság egyéb területeiről, vagyis fékezik a gazdasági 
fejlődést.”  

 

                                                 
170 Kiss Károly – Lukács András (szerk.), 209. old. 
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„Az autópálya építése és használata jelentős környezetszennyezéssel jár. Egy kilométernyi 
autópálya megépítéséhez hatalmas mennyiségű építőanyagot használnak fel, továbbá annyi 
energiát, amennyit egy személyautó 20 millió km megtétele során fogyasztana el. Az 
autópálya két oldalán 6-6 km széles szennyezett levegőből álló “alagút” alakul ki. Leginkább 
azonban a gépkocsikban utazók egészsége károsodik ettől a légszennyező hatástól, mivel ők 
szinte közvetlenül szívják be az előttük haladó gépkocsik kipufogógázát. Az autópályákon 
sokkal több jármű és sokkal nagyobb sebességgel közlekedik, mint az egyéb utakon, és emiatt 
természetszerűleg a balesetek száma és súlyossága is nagyobb, mint a kisebb forgalmú 
utakon. A Levegő Munkacsoport számításai szerint minél hosszabbak egy országban az 
autópályák, annál többen halnak meg a közutakon.” 

 
A fentiek alapján levonható a következtetés: Az autópályák regionális felzárkóztató, fejlettségi 
szinteket közelítő hatása sem Nyugat-Európában, sem Magyarországon nem bizonyított. Ezért 
a közfinanszírozásuk sem indokolt. A magán-autópályaépítések viszont Magyarországon 
rendre kudarcot vallanak, mert a lakosság jövedelmi szintje és az ország kis mérete nem teszi 
lehetővé, hogy a magántőke-beruházások megtérüljenek. A súlyos környezeti hatások további 
érvek az autópályák építése ellen. A megoldást a vasút, és annak is a kombinált szállítási 
ágazatának a fejlesztése adja. Új utak építése a meglévő hálózat igen rossz állapota mellett 
amúgy sem logikus. Mindezen túl számos olyan beruházási lehetőség van Magyarországon, 
amely kifizetődőbb az autópályák építésénél. 
 
 

5. Mérlegek 
 
A közúti közlekedés által okozott hatalmas környezeti károk említésekor fölvetődhet a kérdés: 
vajon az üzemanyagokon realizált ugyancsak tetemes adók és a közúti közlekedéssel 
kapcsolatos más bevételek nem egyenlítik-e ki az okozott károkat? 
 
Ábránkon látható, hogy az üzemanyagokon realizált fogyasztási adó minden nyugat-európai 
országban és Magyarországon is lényegesen magasabb, mint az üzemanyag előállításának és 
forgalmazásának költsége, és ezen felül még minderre egy 20% körüli áfa is rárakódik. Ezen 
túl a gépkocsik fogyasztási és egyéb adója, vámja is tetemes összegeket jelent az állami 
költségvetés számára. Mindezek ellenére a közúti forgalom egyenlege a társadalommal 
szemben negatív: az okozott környezeti és egészségi károk rendre nagyobbak, mint az autós 
társadalom hozzájárulása a költségvetéshez.171 
 
 

                                                 
171 Ilyen számítások Magyarországon először 1991-ben készültek (Kiss Károly – Pavics Lázár: Motorizáció - 

költségvetés – környezet), de a hollandiai és más számítások is egyértelműen ezt mutatták ki. 
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A motorbenzin árszerkezete néhány európai országban (2002. július) 

 

Forrás: MOL Rt. 

 
 
Az autózás társadalmi sebessége 
 
Ivan Illich környezetvédő és alternatív filozófus vezette be a sebesség fizikai fogalmával szemben (út 
osztva idővel) az autózás társadalmi sebességének fogalmát. Ez alatt azt érti, hogy a számlálóban 
szerepeltetjük mindazt a távolságot, amit autónkkal megteszünk annak egész élettartama alatt. A 
nevezőbe pedig bekerül az az összes idő, ami az utazással kapcsolatos. Tehát az az idő, amit 
munkával töltünk el ahhoz, hogy megvásárolhassuk a gépkocsit, hogy fenntarthassuk és 
javíttathassuk, hogy üzemanyagot vehessünk bele, hogy kifizethessük biztosítási díjait és adóit; 
továbbá a közvetlenül az utazással eltöltött idő, a szervízben töltött várakozási idő és a biztosítási 
ügynökökre fordított idő. 
 
Az Egyesült Államokban az autózás ily módon kiszámított társadalmi sebessége 5 mérföld/óra lett, a 
közepes kocogás sebessége. Pavics Lázár ugyanezt a számítást elvégezte Magyarországra a 90-es 
évek elején és a 2,3-3,2 km-es óránkénti sebességet kapta. (Azért, mert akkor még nálunk az autók 
lényegesen drágábbak voltak, műszaki állapotuk rosszabb, a fizetések pedig jóval alacsonyabbak.) 
 
 
 

6. Tranzitforgalom és kombinált szállítás 
 
A hagyományosan gondolkodó gazdaság- és közlekedéspolitikusok azt szeretnék, ha Magyar-
országon minél nagyobb lenne az átmenő teherforgalom, mert ennek különféle előnyeit vélik 
tudni (gazdaságot élénkítő, ipartelepítő, külföldi tőkét vonzó, logisztikai centrumokat teremtő, 



 

232 

stb. hatások). Ezek — mint korábban erről volt szó — fölöttébb kétséges hatások. Ami 
azonban biztos: az átmenő forgalom súlyos környezeti károkat okoz és tönkreteszi az 
utakat.172 
 
A 80-as évek végén még csak 300-400 ezer nehéz teherjármű tranzitált évente Magyar-
országon. Jugoszlávia szétesése, majd a balkáni háborúk miatt azonban a Nyugat-Európa és a 
Görögország, a Közel- és Közép-Kelet közötti teherforgalom szinte teljes egészében hazánkra 
zúdult, és a 90-es évek közepétől már meghaladja az évi 1 millió egységet. 1993-as számí-
tások szerint a tranzitforgalom által akkor okozott környezeti károk kb. 10-20 md Ft 
nagyságúak voltak. Figyelembe véve a forgalom azóta bekövetkezett növekedését, valamint a 
forint inflálódását, ez az összeg 2002-ben 100 md forintot meghaladó nagyságú. 
 
 

Magyarországra érkező külföldi tehergépkocsik gépjárműadója 
 

 
* Az országba belépett külföldi rendszámú tehergépkocsik száma a KSH Évkönyvei szerint 
**1992-ben 3 Ft/tkm, utána az ECU illetve EUR árfolyam változásaival valorizálva az 1991. évi LXXXII. törvény 
és az 1994. évi I. törvény szerint 
*** Az 1993–1998. évekre részben becslés, sok éves átlag alapján. 
Az adó számításának alapja: átlagosan 25 tonna és 400 km, valamint valorizált egységnyi adó 

Forrás: Pavics Lázár számításai (Kiss K. – Lukács A. szerk.) 

 
A laikusok úgy gondolják, hogy az elszenvedett környezeti és útkárokért kompenzál minket 
az útadó, a tranzitdíj. Ez azonban nem így van. A magyar Parlament 1992. január elsején — a 
Levegő Munkacsoport követelésére és javaslatára — 3 Ft/tkm-ben határozta meg a 
tranzitdíjat. Az EU azonban ezt nem engedte érvényesíteni, mert a felemelt útdíj 
megdrágította volna Görögország az az EU más országai közötti áruforgalmat. A díj ugyan 
névleg megmaradt, de a magyar hatóságok döntő részben ingyenes és kedvezményes 
áthaladási engedélyeket adtak ki. A díj később ugyan emelkedett, de messze nem érte el az 
infláció szintjét. Ennek következtében kezdetben évi 20 md forint körüli, később pedig már 
80-90 md Ft nagyságúra nőtt a be nem szedett útdíjak összege. 
 

                                                 
172 Közlekedési mérnökök kimutatták, hogy az utakban okozott kár a tengelynyomás negyedik hatványával 

arányos. Ez azt jelenti, hogy egy kamion tízezerszer akkora kárt tesz az úttestben, mint egy személyautó. 
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Így fordulhatott elő, hogy 1989 és 2001 között 2,74 md euró útdíjkedvezményt adtunk az EU 
tagországainak. Figyelembe kell vennünk a viszonosságot is, ugyanis a hazai teherjárművek is 
kedvezményesen közlekednek az EU-ban. Mivel azonban az általuk megtett árutonnakm csak 
40-50%-a az EU országokéinak, az általunk nyújtott útdíjkedvezmény még mindig 1,1 -1,3 
md euró nagyságú. Ugyanezen időszak alatt az EU-tól összesen 1 md euró nagyságú 
támogatást kaptunk (beleértve mindenfajta közvetlen és közvetett támogatást).173 Ez tehát azt 
jelenti, hogy a rendszerváltás óta mi támogatjuk az Európai Uniót, és nem fordítva! 
 
A közúti szállítás és a tranzitforgalom miatt jelentkező hatalmas környezeti- és útkárok — 
úgy Magyarországon, mind az Európai Unióban — azt indokolják, hogy e forgalom minél 
nagyobb részét vasúton kell lebonyolítani. Legcélszerűbb a kombinált szállítás fejlesztése, 
amikor az áru az út nagyobb részét vasúton teszi meg, de a telephelytől a vasútig és a vasúttól 
a telephelyig az árut közúton fuvarozzák. A kombinált szállításnak alapvetően két változata 
van: a Ro-La (Rollende Landstrasse) rendszerekben az egész jármű felkerül a vasútra és 
utazik, míg a konténeres változatokban a rakományt külön utaztatják. 
 
Ausztriában 2000-ben a kombinált szállítás 20-25%-kal részesedett az összes vasúti 
szállításból, Magyarországon csak 10%-kal.174 Ez annak ellenére így van, hogy hazánk vasúti 
hálózata jelentős részben kihasználatlan, a MÁV évről-évre súlyosan veszteséges. A 
megfelelő szállító járművek beszerzésére és az átrakodási pontok kiépítésére európai-uniós 
hiteleket vehetnénk igénybe. A magyar közlekedéspolitika azonban — szűklátóan — 
mindenáron a közúthálózatot szeretné fejleszteni, és közben elhanyagolja a vasutat. 
 
Az autópálya-hálózat fejlesztése melletti érvek sorában gyakran találkozhatunk azzal, hogy az 
EU Trans-European Networks (TENs) elnevezésű, a közlekedési útvonalakat felvázoló 
programja állítólag ilyen kötelezettséget róna ránk. Ez azonban a TENs lobbi-érdekektől 
vezérelt, elferdített interpretációja. A program valójában csak a fő európai közlekedési 
útvonalak irányait szabja meg, és nem részletezi, hogy azokon belül mely közlekedési 
módnak kell játszania a fő szerepet. Azt az illető ország dönti el, hogy a rajta áthaladó 
magisztrális vonalon a forgalmat mi módon kívánja lebonyolítani. (A TENs szellemében 
dolgozták ki az ún. „Helsinki folyosókat”, majd pedig a TINÁ-t, mely a TENs közép-európai 
fő útirányait tartalmazza.) 
 

7. A környezetpolitika eszköztára a közlekedési károk kezelésére 
 
A közlekedési ágazat jó gyakorlóterepet nyújt ahhoz, hogy szinte a környezetpolitika 
eszköztárának valamennyi elemét kipróbálhassuk rajta. Lévén az üzemanyagok, és általában, 
a közlekedés iránti kereslet árrugalmassága eléggé alacsony, az üzemanyagokra kivetett adók 
viszont igen magasak, az üzemanyagok adójának felemelése Magyarország számára már nem 
járható út. Egyrészt, mert az ár már a fejlett nyugat-európai országok szintjén áll, másrészt a 
keleti szomszédainknál jóval magasabb árak gerjesztik az „üzemanyag-turizmust”, s ez a 
szándékolt hatással ellentétes eredményre vezet: csökken a költségvetési bevétel. 
 
A táblázatból viszont látható, hogy milyen sok eszköz áll még a környezetvédelem 
rendelkezésére. Figyelemre méltó fejlemény, hogy a tárgyalásos elrendezések és önkéntes 
megállapodások módszere már a közlekedési károk enyhítésében is megjelent.  

                                                 
173 Pavics Lázár számításai. Kiss K. – Lukács A. (szerk.), IV. fejezet. 
174 Lásd erről Bela Györgyi és Révész Éva tanulmányát. Kiss K. – Lukács A. (szerk.), X. fejezet. 
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Eszközök és intézkedések 
 

gazdaságpolitika közgazdasági eszközök admin. eszközök  
(a közlekedés fizikai felté-
teleinek a befolyásolása) 

intézményi és műszaki 
feltételek 

önkéntes megállapodások 

- területfejlesztés; az 
elmaradott térségek 
kiegyenlítése 

- a személyautó-használat 
támogatásának 
megvonása 

- buszok számára 
fenntartott sávok 

- a környezeti tudat 
fejlesztése 

Példa: 
Az EU Bizottsága és az 
European Automobile 

- az agglomerációs burján--
zás megakadályozása 

- gépkocsiadók - sétálóutcák - oktatás Manufacturers  
Associations (ACEA) 

- stratégiai környezeti 
hatásvizsgálat 

- a környezetbarát 
közlekedési módok 
támogatása 

- a parkolási lehetőségek 
csökkentése 

- információ közötti megállapodás  
értelmében 2000-ben, 
2010-ben és 

 - magasabb parkolási díjak - autómentes napok - a tömegközlekdés 
műszaki fejlesztése 

2020-ban a személygép- 
kocsik fajlagos  

 - úthasználati díjak - autók műszaki 
követelményeinek 
szigorítása 

- a személyautók műszaki 
fejlesztése 

energiaigénye 5,9, 14,4 
és 19,3%-kal 
alacsonyabb lesz.* 

 - torlódási díjak 
(congestion fees) 

- kerékpárutak kiépítése - kevesebb környezeti és 
egészségi kárt okozó 
üzemanyagok 

 

 - katalizátoros autók 
adókedvezménye 

   

 
·* Lásd erről: Kiss Károly, 2002, 42. old. 
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XV. Mezőgazdaság, természetvédelem, vidékfejlesztés175 

1. A mezőgazdaság környezeti hatásai 
 
A környezeti hatás szempontjából megkülönböztetjük a mezőgazdálkodás különféle fajtáit, 
módjait: hagyományos/extenzív, intenzív/iparszerű, monokultúrás, integrált és organikus vagy 
biogazdálkodás. Ezek „történelmileg” kialakult gazdálkodási módok, és a környezettel 
harmonizáló mezőgazdálkodástól az azt leginkább terhelő formákon át (intenzív, iparszerű és 
monokulturás) visszatérést jelentenek az eredeti jelleghez. 
 
A hagyományos önellátó falusi gazdálkodás (mely hazánkban egészen a téeszesítésig 
jellemző volt) kevés ipari inputot használt fel, a vonóerőt az állati iga szolgáltatta, és a 
növénytermesztéshez szükséges trágyát az állattartás adta, míg a takarmányozást saját 
termesztéssel végezték. Hulladékot nem termelt, fölös trágya nem keletkezett, kemikáliákat, 
üzemanyagot nem használt. 
 
Az intenzív, vagy iparszerű gazdálkodás mindennek az ellenkezője lett: a specializálódás 
miatt az állattartó telepeken a talajt erősen szennyező, nagy mennyiségű felesleges trágya 
keletkezett, míg a növénytermesztő gazdaságok a természetes trágya hiányában kénytelenek 
voltak egyre több műtrágyát használni, amely az ismert hatásokkal járt. A gépi művelés az 
üzemanyag-igénnyel az üvegházhatás fokozódásához is hozzájárult, s a nehéz gépek miatt a 
talaj nem-kívánatos tömörödése is bekövetkezett. 
 
Az intenzív mezőgazdálkodás szélsőséges formája, a monokultúra egyben a legsúlyosabb 
környezeti terhelést is okozza. A monokulturás növénytermesztés törvényszerűen hozza 
magával a növényi betegségek nagyobb kockázatát, hiszen ha egy kórokozó vagy kártevő 
megjelenik, az egész termést veszélyezteti (nem csak az adott vetést, ültetvényt, mint ahogy 
az differenciált termékstruktúránál előfordulna). Ezért a vegyszerezés mértéke is jóval 
nagyobb lesz, s így az okozott környezeti terhelés is fokozódik. Monokultúrás gazdálkodás 
esetén a nagy, egyben művelt földdarabok miatt megszűnnek a kisebb táblákat elválasztó 
bokros, fás sávok, melyek a biodiverzitást még valamelyest éltetnék. A kár ebben a 
vonatkozásban is felbecsülhetetlenül nagy. 
 
Az intenzív, iparszerű állattartás megkerülhetetlen etikai kérdéseket vet fel. Jogunk van-e 
állatokat olyan körülmények között tartani, melyek ezen élőlényeket használati tárgyainkká 
degradálják és megfosztják a fizikai gyarapodáson és szaporodáson kívül minden egyéb 
életfunkciójuktól. Tyúkokat olyan ketrecekbe zárnak, melyekben meg sem tudnak fordulni, 
karmaik eldeformálódnak a lejtős rácson állástól; szoptató anyadisznókat testre szabott 
vaskarámokba zárnak, hogy ne végezzenek semmilyen „felesleges” mozdulatot, és ne 
igényeljenek több helyet a „kelleténél”; vágóhídra szánt állatokat az ól melegéből kivéve 
nyitott járműveken szállítanak dermesztő téli hidegben, stb.  
 
 

                                                 
175 E fejezet azokra a kutatási eredményekre támaszkodik, melyek az MTA Stratégiai Kutatásai keretében, az 

„Uniós csatlakozásunk környezetvédelmi feltételei és következményei” c. program során születtek, 
elsősorban a Szent István Egyetem Ángyán József vezette Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetében. (Lásd 
Ángyán József, Menyhért Zoltán,  Ónodi Gábor, Szakál Ferenc és Podmaniczky László tanulmányait.) 
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A mezőgazdaság egyik legspecializáltabb ágazata világszerte a szarvasmarha tenyésztés. Ennek 
példáján jól érzékelhető, milyen terhet is jelent a mezőgazdaság a környezet számára. Jelenleg a világ 
szarvasmarha állománya 1,3 milliárd. (Bár a kerge marha kór és a száj- és körömfájás miatt 
szükségessé váló intézkedések ezt a számot jelentősen csökkentik.) Élősúlyban e hatalmas állomány 
kereken háromszor akkora mint a 6 milliárd fős emberiségé. Dél-Amerikában tíz emberre kilenc 
szarvasmarha jut. Ausztráliában 40%-kal több a szarvasmarha, mint az ember. A Föld összterületének 
1/4-e szolgál jelenleg legelőként. A sztyeppés területek kétharmadát tették tönkre az elmúlt 60 évben 
legeltetéssel. A világ gabonatermelésének 1/3-át fordítják takarmányozásra, elsősorban 
szarvasmarhák etetésére, miközben az emberiség 1/6-a éhezik.  
 
A szarvasmarha tenyésztés offenzívájának áldozatul esik a biodiverzitás. 1960 óta Dél-Amerika 
erdeinek több, mint 25%-át azért vágták ki, hogy helyt adjanak a marhatartásnak. Ezek többnyire 
értékes esőerdők és szavannák voltak. A szarvasmarháktól származó metán az üvegházhatás 
következtében felmelegíti az atmoszférát. Kevésbé ismert tény, hogy a szarvamarha tenyésztés 
üvegházi hatása ugyanakkora, mint a világ autóközlekedéséé!  
 
Egy kétéves, 600 kg súlyú tenyészállat ökológiai mérlege: 
 
Inputok: 
− 2500 liter üzemanyag a legelők művelésére és a takarmány megtermesztésére 
− 3,5 tonna szója és egyéb gabonaféleség takarmányozásra 
− 600.000 liter víz a takarmánytermesztésre 
− 14.600 liter ivóvíz 
 
Melléktermékek: 
− 3 millió liter széndioxid az üzemanyag elégetésekor 
− 200.000 liter metán (az állat fiziológiai „produktuma”)176 
− 14,6 tonna trágya, mely a talajt és a talajvizet terheli. 
 
Eredmény: 300 kg hús.177 
 
(Ezen adatok forrása a Spiegel 2001/6. számában megjelent két cikk.) 
 
 
A hangsúlyozott emberi jogok korát éljük, de háziállatainkat, melyek a mi javunkat 
szolgálják, megfosztunk minden jogtól. Az életet nem emberi megjelenésében is tisztelnünk 
kellene. El kellene ismernünk, hogy a nem emberi lényeknek is van joguk a minimális 
méltósághoz; élhessék azt az életet, mely számukra természetes, ha a végén ennivaló is lesz 
belőlük. A hagyományos, falusi gazdaságokban a háziállatok felnevelhették ivadékaikat, a 
tyúk egész nap kapirgálhatott, a disznó túrt és meghempergett a pocsolyában. A mai 
„baromfigyárakban” és állattartó telepeken folyó állattenyésztésre jóérzésű ember csak súlyos 
lelkiismeret furdalással gondolhat.178 
 
Az iparszerű, intenzív és monokultúrás gazdálkodás nem csak súlyosan terheli a környezetet 
és — az állattenyésztés kapcsán — etikai problémákat vet fel. Az erőforrások felhasz-
nálásának egyre alacsonyabb hatékonyságához vezet.179 A táblázaton ezt a jelenséget 

                                                 
176 A metán üvegházi hatása fajlagosan legalább 20-szor akkora, mint a széndioxidé. 
177 Ezek az adatok jó érvelést nyújtanak a vegetariánus étkezés elterjesztéséhez. A növényi táplálkozás esetén 

általában 4-6-szor kevesebb a földterület igénybevétele, mint az állati termékek fogyasztásakor.  
178 Lásd erről: Márai Géza: Állattenyésztésünk EU-csatlakozással kapcsolatos környezetgazdálkodási 

feladatai…. 
A téma iránt érdeklődőknek ajánljuk Kozák János kitűnő tanulmányát: A baromfitartás környezeti 
feltételeinek vizsgálata az Európai Unió követelményeinek figyelembe vételével. 

179 Ezt a témát Ángyán - Menyhért tanulmánya alapján fejtjük ki. 
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történelmi folyamatában követhetjük nyomon. A hagyományos európai és a fejlődő 
országoknak a FAO által javasolt „zöld forradalom” (azaz a szakosodás) előtti mezőgazda-
ságában az energia-bevitelnek a kihozatal még sokszorosa, 13-14-szerese volt. Az iparszerű 
gazdálkodásban viszont ez az arány már csak 3-4-szeres. (A biogazdálkodás által 6-9-szeres 
energiamegtérülést lehet elérni.) 
 
A következő táblázatból azt olvashatjuk ki, hogy az energia-bevitel marginális hatékonysága a 
ráfordítások szintjének növekedésével meredeken csökken. 1000 MJ/ha/év energiaráfordítási 
szinten ha a ráfordítást egységnyivel növeljük, a hozam annak 11-szerese lesz. 19-20.000 
MJ/ha/év energiaráfordítási szinten viszont már a pótlólagos ráfordítás éppen csak megtérül, 
nem lesz növekménye, a felett pedig a növekmény 1-nél kisebb lesz, azaz nem térül meg. Az, 
hogy ezen az energia-felhasználási szinten is működnek gazdaságok, azzal magyarázható, 
hogy az energia ára viszonylag alacsony, a végtermék és a többi termelési tényező árához 
képest. 
 
A műtrágya-felhasználás, a termésátlag és a búza sikértartalma vonatkozásában is jól megfi-
gyelhető a növekvő erőforrás-felhasználás csökkenő hatékonysága (3. sz. táblázat). Az 1976-
80-as időszakban a műtrágya-felhasználás az 1961-65-ös időszakéhoz képest 5-szörösére nőtt. 
Ezzel szemben a termésátlagok csak alig több, mint duplájukra nőttek, a nedves sikértartalom 
– amely a búza minőségének egyik legfontosabb mutatója, amitől kenyérgabona lesz a búza – 
viszont 2/3-ára csökkent! 
 
„Kifejezetten tragikus és minden józan észnek ellentmond az a magyar gyakorlat, amely óriási 
mennyiségű importált energiával, importált vegyszerekkel és más eszközökkel, valamint 
energiaintenzív, iparszerű technológiákkal olyan mezőgazdasági termékeket állít elő, amelyek 
exportálása csak jelentős exporttámogatással lehetséges. Az így szerzett csekély összegű nettó 
kemény valutát ezután ismét energiaimportra fordítjuk. Ezzel csak a környezet és az élővilág 
pusztulását támogatjuk, miközben egyre kevesebb és kevesebb vidéken élő ember talál 
megélhetést a mezőgazdaságban. Ebből a csapdaszerűen működő ördögi körből csak az 
energia- és mezőgazdasági politika alapvető, radikális megváltoztatásával lehet kitörni. 
...sürgősen el kellene indulni az energia és nem élelmiszer célú, valamint az energetikai 
szempontból kedvezőbb mezőgazdasági termelés és rendszerek irányába” – olvashatjuk 
Ángyán és Menyhért tanulmányában (67. old.). 
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Különböző termelési rendszerek energiamérlege 

A vizsgált egység és jellemzője Energia MJ/ha/év Arány Marginális Forrás
 bevitel fosszilis kihozatal  hatékonyság  
 1 % 2 2/1 MJ/MJ **  
  1. Új-Guinea (erdős hegyoldal, naturális gazdálkodás) 103 0 1460 14.2 14.05 1 
  2. Dél-Anglia (Wiltshire, farm az 1800-as évek elején) 586 2 7390 12.6 12.28 1 
  3. Jáva (Polinézia, 1970-es évek, kezdeti technikai fejlődés) 1079 54 14760 13.6 11.07 1 
  4. Dél-India (1955, farm, „zöld forradalom”, kezdete) 3255 58 42280 13.0 7.01 1 
  5. Dél-India (azonos terület, 1975) 6878 77 66460 9.7 3.47 1 
  6. Franciaország (biogazdálkodás) 8160 * 51500 6.3 2.95 2 
  7. Németország (biogazdálkodás) 10741 * 66986 6.2 2.24 2 
  8. Németország (integrált gazdálkodás) 11882 * 63360 5.3 1.92 2 
  9. Franciaország (integrált gazdálkodás) 16658 * 59000 3.6 1.25 2 
10. Franciaország (iparszerű gazdálkodás) 21388 * 62000 2.9 0.88 2 
11. Németország (iparszerű gazdálkodás) 21498 * 83710 3.9 0.87 2 
12. Dél-Anglia (Wiltshire, farm az 1970-es években) 21870 99 44890 2.1 0.85 1 

 Forrás: Ángyán – Menyhért: Zöld Belépő, 9. szám, 69. és 70. old. (1. Bayliss-Smith, 1982; 2. Lünzer, 1981) 

 Megjegyzés:  * = A forrás ezt az adatot nem közli. 
** = Egységnyi energiaráfordítás-növelésre jutó energiahozam 
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A műtrágya-felhasználás, a termésátlag és a termesztett búzafajták nedves  
sikértartalmának változása az 1961-1980-as időszakban Magyarországon 

 
 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 
Műtrágya hatóanyag-felhasználás (kg/ha) 100 206,2 409,6 512,6 
Termésátlag (t/ha) 100 130,6 178,5 218,3 
Nedves sikértartalom (%) 100 83,7 71,9 66,9 
Forrás: Ángyán - Menyhért, Zöld Belépő 9. szám, 60. old. 

 
Az organikus vagy biogazdálkodás minimalizálja a vegyszerhasználatot, és a gépi erőt minél 
nagyobb mértékben élő munkával próbálja helyettesíteni. Kihasználja egyes növények 
kártevőket elriasztó, vagy kórokozókkal szemben védelmet nyújtó hatását. Energiamérlege 
ezért — mint ahogy azt az 1. táblázatban láttuk — általában kétszerte kedvezőbb, mint az 
intenzív gazdálkodásé.  
 
„A fosszilis energiafelhasználás az összehasonlított hagyományos üzemekhez képest 
jelentősen csökkenthető, mindenekelőtt akkor, ha területileg intenzív termékről van szó. 
Németországban végzett vizsgálatok szerint a felhasználás az ökológiai gazdálkodásban csak 
20%-a annak, amit egy iparszerű, hagyományos üzem igényel. Ez a kevesebb műtrágya és 
növényvédőszer felhasználáson alapul, mert mindkettő előállítása nagyon energiaigényes.” 
(Ángyán - Menyhért, i.m., 67. old.) 

Egy Egyesült Államokbeli energiafelhasználási mérleg szerint a szerves gazdálkodást folytató 
farmok 15-58%-os energia-megtakarítást érnek el az iparszerűen gazdálkodókhoz képest.  

Magyarországon — mint ismeretes — a rendszerváltást követően a mezőgazdaságban oly 
mértékű piac- és jövedelemvesztés következett be, hogy a műtrágya- és vegyszerhasználat 
jelentősen visszaesett. A műtrágya-felhasználás (kg/ha aktív hatóanyagban mérve) 1980 körül 
tetőzött (210 kg), 1990-ben már csak alig több, mint 100 kg volt, de 1995-re 50 kg alá esett 
vissza. A peszticid felhasználás 1985-ben tetőzött (230 kg-mal), s 1995-re 125 kg-ra 
süllyedt.180 Egy másik forrás szerint a növényvédőszer-felhasználás az 1986-90 között mért 
évi 5,4 ezer hatóanyagban mért tonnáról 1995-ben fokozatosan 2,4 ezer tonnára csúszott 
vissza.181 

 
Miközben tehát megállapítjuk, hogy az iparszerű mezőgazdálkodás milyen súlyos károkat 
okoz a természetben, nem szabad szem elől vesztenünk, hogy Magyarországon ezek a károk 
sohasem öltöttek akkora méreteket, mint a fejlett ipari országokba, a rendszerváltás óta pedig 
— az alacsony jövedelemszint és piacvesztés miatt – e káros hatások jelentősen mérséklődtek. 
 
Az integrált mezőgazdálkodás valahol az iparszerű és az organikus között helyezkedik el. 
Használ kemikáliákat, de jóval szigorúbb feltételek mellett, mint az iparszerű. Végül érdemes 
megemlíteni a környezetkímélő mezőgazdálkodás egy újfajta módját, melyet precíziós 
gazdálkodásnak (precision farming) neveznek. Ez az informatikában rejlő új lehetőségeket 
kívánja kihasználni a mezőgazdasági inputok optimalizálása révén. Egy műholdas rendszer 

                                                 
180 Sántha Attila tanulmánya. 
181 A biológiai sokféleség állapota és védelme Magyarországon, 78. old. 
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folyamatosan figyeli a termőterület állapotát, s a talajművelést, vetést, vegyszerezést és 
öntözést a megművelt terület tetszés szerinti nagyságú egységeire lebontva határozza meg, 
illetve ezen információk alapján végezteti el. E rendszer még inkább csak a kísérletezés 
fázisában van, de Észak-Amerikában és Nyugat-Európa-szerte is vannak már gyakorlati 
alkalmazói. 
 
A konvencionális ökonómia nem értékeli a mezőgazdálkodás, a földhasználat környezettel 
kapcsolatos negatív, illetve pozitív teljesítményeit. Így az iparszerű, energiaintenzív gazdál-
kodás káros környezeti hatásai negatív externáliaként, társadalmi költségként jelentkeznek, 
melyeket az egész társadalom visel, azok elhárításának költségeit nem a károkozók, hanem az 
egész társadalom viseli, fedezetét adók formájában az egész társadalomtól kell összeszedni 
(pl. a nitrátszennyezett ivóvíz tisztításának költségei). 
 
Az alternatív ökonómiai irányzatok olyan megoldásokat keresnek, melyekkel ezek az 
externáliák internalizálhatók, a termék önköltségének részévé válnak. Az adózás ökológiai 
alapokra helyezése annak a környezet-gazdaságtani alapelvnek az érvényesítése, hogy minden 
tevékenység olyan mértékben járuljon hozzá az ökológiai stabilitás fenntartásához, amilyen 
mértékben használja a környezetet, a természeti erőforrásokat. A stabilitás fenntartásához 
szükséges költségek az egyes termékek önköltségében jelenjenek meg, és így váljanak 
versenyképtelenné azok a tevékenységek, amelyek a közösség életterét rombolják, vagy az 
ökológiai feltételek által diktált tevékenységektől távol esnek.182 
 
Európa egyre intenzívebben ezen dolgozik, vagyis a problémakör az eurogondolkodás és 
gazdaságpolitika középpontjában van, s ezen nem csupán a tudományos körök, hanem az 
európai integrációs szervezetek is intenzíven dolgoznak, s számos ezirányú lépést (pl. 
inputadók a N-műtrágyákra) már megtettek.  
 
 

2. A többfunkciós mezőgazdálkodás 
 

(a) Kiinduló tézisek 
 
Európa fejlett országaiban az elmúlt 35-40 év során a vidéki táj és környezet szerepe, 
megítélése jelentős változásokon ment át. A vidéki térség hagyományosan szinte egyetlen 
feladata – az élelmiszerek, a növénytermesztési és állattenyésztési nyersanyagok előállítása – 
mellett előtérbe kerültek az egyéb funkciók, amelyek közül érdemes külön kiemelni a 
közösség érdekeit szolgáló, "közjavakat" előállító környezet-, természet- és tájvédelmi, 
valamint fogyasztási és szolgáltatási funkciók széles körét. Rá kellett ébredni ugyanis arra, 
hogy a vidéki térség nem csupán a mezőgazdasági termelés színtere, hanem egyben biológiai 
és társadalmi élettér is, és ha beavatkozásainkat csupán a termelés hatékonyságának növelése 
vezérli, akkor az élettérfunkciók komoly veszélybe kerülhetnek. Ilyen körülmények között a 
környezet degradálódása nem csupán a termelés visszaeséséhez vezet, hanem az emberi 
létfeltételeket is komolyan veszélyezteti.  
 
A természetvédelem alapvetően rá van utalva a mezőgazdasággal való együttműködésre. 
Másrészt a mezőgazdálkodás teljesítménye, eredménye döntően a környezet, a természeti 

                                                 
182 Lásd erről: Podmaniczky László és mások: Az európai mezőgazdálkodás nitrogénellenőrzésének gazdasági 

eszközei… c. tanulmányt. 
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erőforrások állapotától, minőségétől függ. A természetvédelem és a mezőgazdaság 
egymásrautaltsága elkerülhetetlenné teszi a két terület összehangolását. Fel kell ismerni 
ugyanakkor azt is, hogy a lokális, passzív és utólagos szankcionálásra épülő természet- és 
környezetvédelem rendszere csődöt mondott. Sokkal jobb eredményt ígér, ha helyette az 
aktív, diffúz védelem alapelveinek megfelelően a termelési és fogyasztási célú 
környezethasználat rendszerét alakítjuk át úgy, hogy a vidéki térségek a termelési funkció 
mellett növekvő jelentőségű népességmegtartó, társadalmi, kulturális és környezetstabilizáló 
funkcióikat is el tudják látni.  
 
A vidéki térségek jellemző vonásainak, értékeinek és feladatainak ismeretében azt is be kell 
látni, hogy ezek pótolhatatlanok az egész társadalom számára, a városi és vidéki területek ezer 
szállal kapcsolódnak egymáshoz, "közös sorson osztoznak". A vidéki térség fejlesztése során 
tehát a mezőgazdálkodás fogalmát tágabban kell értelmeznünk, egyre inkább megtöltve 
környezetgazdálkodási tartalommal, vagyis  

• a természet- és környezetvédelmi (stabilizálási),  
• a termelési és  
• a fogyasztási-szolgáltatási, társadalmi-, közösségi-, kulturális funkciókat  

egyaránt figyelembe kell venni. Hosszú távon csak az a gazdálkodás lehet fenntartható 
(értékőrző), amely e hármas szempontrendszerre épül. Nem elég tehát az eddigi stratégia és 
rendszer technológiáit tökéletesíteni, hanem új stratégiára és ehhez illeszkedő, ennek 
gyakorlati megvalósítási kereteket adó megoldásokra, rendszerekre van szükség.  
 

Ez az új stratégia az úgynevezett "multifunkcionális" mezőgazdálkodás, a környezet- és 
tájgazdálkodás lehet. Feladatait két nagy körbe sorolhatjuk: 

• az alapvetően a piac által szabályozott termelési funkciók, melyek az élelmiszerek 
előállításán túl a nem élelmiszer célú termékek (megújítható nyersanyagok, 
energiaforrások stb.) előállítását is egyre inkább magukba foglalják, valamint 

• a körzettel, a tájjal, a földdel kapcsolatos társadalmi- és kultúrfunkciók.  
 

Ez utóbbi "nem importálható funkciók" olyan közjavakat (élelmezésbiztonság, a kultúrtáj 
ápolása, az élettérfunkciók fenntartható megőrzése, az ökológiai és műszaki infrastruktúra 
fenntartása, ökológiai stabilitás, népességmegtartás, munkaerő kiegyenlítés, a turizmus alap-
jának biztosítása, paraszti értékek ápolása stb.) testesítenek meg, amelyek a piac hagyományos 
eszközeivel, az árakon keresztül nem szabályozhatók, melyek ugyanakkor a vidék 
társadalmának és környezeti, természeti egyensúlyának fenntartásában növekvő szerepet 
töltenek be. 
 
Hogy ezt Európa és a világ egyre inkább felismeri, azt többek között az is bizonyítja, hogy az 
Európa Tanács Mezőgazdasági Bizottsága a "Committe on Agriculture and Rural Develop-
ment" (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság) nevet viseli. Ezt jelzi a kutatás és 
fejlesztés irányváltása is, valamint az agrár-felsőoktatás gyorsuló ütemű átalakulása, melynek 
fő jellemzője a szűken vett technológiai jellegű képzés kiszélesedése, fokozatos kibővítése 
környezetgazdálkodási és vidékfejlesztési reál és humán ismeretekkel, elmozdulása az 
agrárértelmiségi képzés irányába. 
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(b) Konkrét célok 
 
Az eddig elmondottak alapján a mezőgazdálkodás céljai, feladatai vázlatosan a 
következőkben foglalhatók össze: 
a) Termelési célok, feladatok 

• értékes beltartalmú, biztonságos, szermaradványmentes élelmiszerek és takarmányok 
előállítása; 

• egyéb, jó minőségű nyersanyagok előállítása; 
• energiatermelés, biomassza, megújuló energiaforrások előállítása. 

b) Környezeti célok, feladatok 
• tájmegőrzés, a kultúrtáj ápolása és a diverzitás fenntartása, mely kiterjed: 
− a kultúrfaj-diverzitásra, vagyis a termesztett növények és a tenyésztett-tartott 

állatok – fajok, őshonos tájfajták, kultúrváltozatok szintjén megnyilvánuló – 
sokféleségére; 

− a spontájfaj-diverzitásra, azaz a területen élő, spontán előforduló növények és 
állatok sokféleségére; 

− a biotóp-diverzitásra, amely a tájkarakternek megfelelően, finoman strukturálja a 
teret, és élőhelyeket biztosít a spontánfaj-diverzitás számára; 

− a földhasználati diverzitásra, vagyis a gazdálkodási ágazatok, földhasználati típusok 
és formák sokszínűségére; 

− az üzemi méret-diverzitásra, valamint 
− a gazdálkodási rendszer és intenzitási fok szerinti diverzitásra; 

• a talajt, a vizeket, a levegőt, az élőhelyeket és az élővilágot érintő környezetterhelés 
csökkentése ill. elkerülése. 

 
c) Körzeti szociális és kultúrfeladatok 

• a vidéki régiók népességének megőrzése, elfogadható jövedelem biztosítása a lehető 
legtöbb ember számára; 

• munkahelyteremtés, a munkaerőpiac kiegyenlítése; 
• az ökológiai és műszaki infrastruktúra fenntartása; 
• a vendégfogadás, pihenés, rekreáció alapjának, hátterének biztosítása és fenntartása; 
• az ember és az élő természet kapcsolatának fenntartása; 
• a vidéki, paraszti kultúra értékeinek ápolása, fenntartása, a környezet “megnemesí-

tése”, “emberarcúvá” formálása. 
 

Ha ezekből a célokból és feladatokból indulunk ki, akkor az egyoldalú – kizárólag a termelési 
feladatokra összpontosító – mezőgazdálkodást más rendszerrel kell felváltanunk. Márpedig az 
európai mezőgazdálkodás fejlődését – úgy tűnik egyre inkább – ezek a célok és kritériumok 
határozzák meg. A mezőgazdálkodás felsorolt céljai és feladatai mindenütt azonosak, ám a 
különböző adottságú zónákban, tájakon a hangsúlyok máshová kerülnek. Ez azonban egyik 
célt sem szüntetheti meg, csupán azt jelenti, hogy a mezőgazdaság különböző teljesítményeit 
a különböző adottságú zónákban eltérő módon (a piactól a támogatásig) honorálja. A 
gazdaságpolitikának e felsorolt célokat és feladatokat kell szem előtt tartania, és zónánként 
differenciált eszközrendszerrel kell a fejlődést e célok felé mozdítania. 
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Ezek az elvek három alapvető európai dokumentumban körvonalazódtak: az egyik az 1992-
ben a Közös Agrárpolitika (CAP) reformja jegyében elfogadott "2078/92 EU szabályozás a 
tájfenntartás és a környezetvédelem követelményeinek megfelelő mezőgazdasági termelésről" 
(Regulation 2078/92, 1992), a másik a "Vidéki Térségek Európai Kartája" elnevezésű —, az 
Európa Tanács által 1996-ban elfogadott alapdokumentum, a harmadik pedig az 1996 novem-
berében elfogadott Cork-i Nyilatkozat. Az első a jelenlegi európai gyakorlatra utal, a második 
és harmadik dokumentum pedig a fejlődés várható irányát jelzi.  
 
(c) A Közös Agrárpolitika (CAP) reformja  
 
A 2078/92 EU szabályozás a tájfenntartás és a környezetvédelem követelményeinek megfelelő 
mezőgazdálkodásról egy olyan európai alapdokumentum, amely alapvetően meghatározta a 90-es 
évek fejlődési folyamatait. Fő célkitűzései a következők: 

• az EU-n belüli mezőgazdasági termelés további mérséklése, 
• környezetorientált mezőgazdálkodás elősegítése a gazdák közvetlen támogatásával, 
• a mezőgazdasági üzemek tevékenységi körének kiszélesítése, diverzifikálása. 
 

Támogatási prioritásai gyökeresen eltértek az intenzifikációs fejlődési szakasz támogatási 
elveitől: 

a) Extenzifikálás (külterjesítés) olyan eszközökkel, mint pl.:  
• műtrágyák és növényvédőszerek használatának csökkentése ("dekemizáció"), 
• a hektáronkénti számosállat létszám csökkentése, 
• a biológiai (organikus) gazdálkodásra való áttérés, 
• szántóterületek visszagyepesítése. 

b) A vidék, a természet és a táj fenntartása olyan módszerekkel, mint pl.:  
• a természethez és a tájhoz alkalmazkodó mezőgazdálkodás, 
• veszélyeztetett helyi tájfajták (növénytermesztés) és őshonos haszonállatfajták (ál-

lattenyésztés) fenntartása és szaporítása, 
• az elnéptelenedett, felhagyott mezőgazdasági vagy erdészeti területek fenntartása, 

ápolása, 
• 20 éves művelésből való kivétel (parlagoltatás), 
• földterület biztosítása a közösségi funkciók (átjárás, üdülés, pihenés) ellátására. 

 
 
(d) Vidékfejlesztés az EU-ban183 
 
A vidékfejlesztési politika szükségessége, a területek egyenlőtlen fejlődése 
 
Az Európai Unióban a vidékfejlesztési politika előtérbe kerülését a Közös Agrárpolitika 
szükséges reformja motiválta. A KAP reformjára vonatkozó tervezetek egyre inkább önálló 
területként fogalmazzák meg a vidékfejlesztési politikát, de továbbra is a KAP keretében. A 
tervezetek szerint a vidékfejlesztési politika a KAP „alapvető pillére” illetve „második 

                                                 
183 E pont szerzője Szakál Ferenc. Forrás: A hazai vidékfejlesztés rendszerének EU-konform kialakítási 

lehetőségei I. Zöld Belépő, 70. sz. füzet. 
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pillére” lesz. Létezik és szükséges külön vidékfejlesztési politika, amely nem azonos sem a 
területfejlesztési-, sem a regionális fejlesztési- sem pedig a mezőgazdasági politikával, de 
természetesen ezekkel szoros összhangját meg kell teremteni. A vidékfejlesztési politika 
legszorosabb kapcsolatban a mezőgazdasági politikával van. Az Európai Unióban is az a 
felismerés nyer egyre inkább teret, hogy a KAP reformja csak a vidékfejlesztési politika 
tökélesítésével és megerősítésével együtt hajtható végre és lehet sikeres. 
 
A gazdasági fejlődés és növekedés piacgazdasági mechanizmusai a vidéki térségeket a városi-
ipari területekhez képest tartósan leértékelték, versenyképtelen helyzetbe hozták. Ez a 
folyamat a gazdaság globalizálódásával tovább erősödött. A vidéki térségek elnéptelenedése, 
leépülése olyan mértéket öltött, hogy az már sérti a városi fejlődéshez kapcsolódó tőkés 
érdekeket és a városi lakosság érdekeit is. Ez a vidékfejlesztés előtérbe kerülésének elsődleges 
oka, hiszen a vidék elmaradottsága, függőségi helyzete már korábban, évszázadokon keresztül 
fennállt. 
 
Mindaddig, amíg a fejlődés felfogása az anyagi javak és szolgáltatások mennyiségi növeke-
dését helyezi előtérbe, és a gazdasági teljesítmények mérése a szokásos gazdasági mutatókkal 
(GDP, GNP) történik, a vidéki térségek lemaradása, alacsonyabb fokú versenyképessége 
megmarad, illetve újratermelődik, vagyis vidékfejlesztési politikára is szükség van. 
 
Integrációs és dezintegrációs folyamatok a mezőgazdaságban és a vidéki térségekben 
 
A mezőgazdaság fejlődésének eddigi történetében a dezintegrációs (elkülönülési) folyamatok 
voltak a meghatározóak, amelyek más rendszersíkon együttjártak a mezőgazdaság és az ipar 
integrálódásával („iparszerű” mezőgazdaság). A mezőgazdaság elszakadt a vidéki térsé-
gektől, és szembekerült a természeti környezettel. Lényegében csak a földhöz kötődő 
termelési fázisok és az erre épülő állattenyésztés maradt a mezőgazdaság, illetve a vidéki 
térségek keretében. Ez a leszűkített tartalmú, torz struktúrájú mezőgazdaság nem lehet a 
vidékfejlesztés alapja, de még meghatározó összetevője sem. 
 
Megjelent a mezőgazdaság újraintegrálása iránti igény; a vidékfejlesztés céljainak az 
integrált és multifunkcionális mezőgazdaság felel meg, amely keretében az újra-
integrálódásnak a következő területeken kell megtörténnie: 

a) A mezőgazdaság és a vidéki térségek újraintegrálása. A mezőgazdaságnak az 
öncélú, csupán üzleti tevékenységként való fejlődése helyett a vidéki térség 
céljainak, fejlődési igényeinek megfelelő mezőgazdaságra van szükség. 

b) Újra integrálni kell a földet mint a vidéki térségek legfontosabb multifunkcionális 
erőforrását. 

c) A mezőgazdaságnak újra integrálódnia kell a természeti környezettel, jobban bele 
kell simulnia az ökológiai rendszerek és a vidéki tájgazdálkodás átfogóbb 
rendszereibe. 

d) Újra integrált rendszerbe kell egyesíteni a mezőgazdaság szétválasztott részeit 
(növénytermesztés, állattenyésztés, erdészet, vadászat, stb. illetve termelés, 
feldolgozás, élelmiszeripar, kereskedelem). 

 
Ezen integrációs folyamatok eredményeként a mezőgazdaság olyan összetett és sokoldalú 
nemzetgazdasági ágazattá válik, amely meghatározó szerepet képes játszani a vidéki 
térségekben rendelkezésre álló természeti és emberi erőforrások hatékony, maximális 
gazdasági és társadalmi értéket létrehozó hasznosításában. 
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A vidékfejlesztés intézményi (szervezeti) rendszerének alapjai: 
• a szubszidiaritás alapelve, 
• a heurisztikus önszervezés elve, 
• az endogén fejlődésre való törekvés elve, 
• a közösségek helyes értelmezése, jelentőségük figyelembevétele és a tranzakciós 

költség minimalizálására való törekvés, 
• a vidékfejlesztés és a fenntarthatóság követelményeinek érvényesítése a 

mezőgazdaság szervezeti struktúrájában. 
 

A tartós, maradandó és „folyamatként értelmezhető” fejlődést csak az endogén típusú fejlődés 
eredményezhet. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a vidéki térségek, falvak, kisvárosok, 
általában a vidéki közösségek életképesek, vagyis endogén fejlődésre alkalmasak. A fejlesztő 
intézménynek, személynek, hatóságnak stb. pedig az a feladata, hogy ezt az endogén fejlődési 
folyamatot segítse (szubszidiálja), vagy az angol kifejezéssel előmozdítsa (facilitate). Ha 
viszont a közösség már elveszítette életképességét, akkor sem helyes megoldás az exogén 
fejlesztés, mert azt a közösség csak „elszenvedi”, és nem hoz létre tartós fejlődést. (Vagyis, ha 
a külső hatás megszűnik, leáll a fejlődés.) 
 
A vidéki térségek helyzetét figyelembe véve megállapítható, hogy a múltban lejátszódott 
exogén folyamat nem fejlődés, hanem visszafejlődés volt. Fontos azonban kiemelni, hogy a 
vidéki térségek leépülése, elnéptelenedése, a falvak tönkretétele a vidéki közösségek 
közreműködése és akarata ellenére is megvalósítható volt a kialakult függőségi viszonyok 
alapján, de újraélesztésük elképzelhetetlen a még vidéken élő emberek és közösségek aktív, 
önfejlesztő magatartása nélkül. 
 
Megállapítható, hogy a gazdasági fejlődés jelenleg domináns felfogása, illetve a piacgazdaság 
működési mechanizmusai óriási mértékű versenyképességi különbségeket hoztak létre a 
koncentrált, városiasodott ipari körzetek és a vidéki térségek között. Ez a különbség még igen 
intenzív vidékfejlesztés esetén sem oldható fel, tehát a vidéki térségek exogén típusú 
„fejlődése”, függőségi viszonya a fejlődés felfogásának és a működő mechanizmusoknak a 
radikális megváltoztatása nélkül nem képzelhető el. 
 
Az OECD és az EU tapasztalatai egyértelműen bizonyítják, hogy a vidék problémái nem 
oldhatók meg egyedül a mezőgazdasági szektorális politika segítségével, még akkor sem, ha a 
mezőgazdaságot az integrált és multifunkcionális értelemben fogjuk fel. Ugyanakkor viszont 
a mezőgazdasági politikák szükségszerű reformja, különösen a közvetlen ár- és termelési 
támogatások fenntartása, az általuk kiváltott kedvezőtlen hatások később újabb súlyos 
megrázkódtatásokat okozhatnak a vidéki területek számára. A közép- és kelet-európai orszá-
goknak, különösen azoknak, amelyek az EU-tagságra pályáznak, érdemes és szükséges is 
figyelembe venniük azokat a tapasztalatokat, amelyeket az OECD országok és az EU szerzett 
a mezőgazdaság átalakítása és a vidékfejlesztés területén, sőt igazodniuk kell az EU-ban még 
sok vonatkozásban most formálódó új mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikához. 
 
A mezőgazdasági politika reformja és ennek összefüggései a vidékpolitikával 
 
Az OECD Miniszteri Bizottsága által javasolt reform lényege a mezőgazdasági termelés 
támogatásának csökkentése és a kereskedelmi korlátok megszüntetése, hogy a szektort 
valóban a piac jelzései befolyásolják, ami az erőforrások hatékonyabb felhasználását ered-
ményezné a mezőgazdaságban és az egész gazdaságban. Ha az így felszabaduló támogatási 
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keretek egyéb formában a vidéki lakossághoz kerülnek felhasználásra, akkor csak egyes 
tőkebefektetői és más lobby érdekek sérülnek, de a vidéki lakosság jól járhat. Olyan 
körülmények között tehát, amikor az élelmiszerellátás biztonsága nem kerülhet veszélybe 
(túltermelés), a reform megvalósítása az ésszerűség követelménye. Ez magában foglalja a 
közvetlen kifizetések, ill. jövedelemtámogatások rendszerének kialakítását is. 
 
A közvetlen jövedelemtámogatások fogalmába a gazdálkodóknak fizetett minden olyan 
támogatás beletartozik, amelyet közpénzekből fizetnek azzal a céllal, hogy növeljék a gazdál-
kodók jövedelmét, de nem kapcsolódnak a mezőgazdasági termeléshez. Az ilyen támogatások 
úgy alakíthatók ki, hogy az elhatározott jövedelemátcsoportosítás nem okoz torzulásokat a 
piaci viszonyokban, a piaci jelzések szabadon érvényesülnek. Lehetővé teszik, hogy a támo-
gatásokat meghatározott gazdálkodói csoportokra vagy elérendő célokra koncentráljuk. 
Ezáltal növelhető a támogatások hatékonysága, ugyanazon célok kevesebb összes támoga-
tással megoldhatók, vagy azonos támogatással több cél, illetve egyes célok magasabb szintje 
érhető el. 
 
Egyes szakértők a jelenleg már elhatározott reformokhoz képest sokkal radikálisabb 
változtatásokat tartanának szükségesnek az Európai Unió mezőgazdasági- és vidékfejlesztési 
politikájában. 
 

3. A környezetvédelmi szempontok megjelenése az EU mezőgazdasági 
támogatási rendszerében 
 
(a) A támogatások és a környezetterhelés elméleti összefüggése 
 
Az EU költségvetésének messze a legnagyobb tételét az agrártámogatások adják: általában 
44-45%-ot tesznek ki. Ugyanakkor köztudott, hogy a Közösség élelmiszer-termelése jóval 
meghaladja saját igényeit, s a világpiaci túlkínálat miatt e feleslegek csak nehezen vagy 
veszteséggel értékesíthetők. A mezőgazdasági tevékenység intenzív, iparszerű formái igen 
csak megterhelik a környezetet (erről szólt e fejezet 1. pontja), s így valójában e hatalmas 
összegű támogatások a környezet pusztítását szolgálják (ahelyett, hogy elősegítenék a 
kultúrtáj megőrzését, továbbá egy nagy hagyományokkal rendelkező társadalmi réteg és az 
általa képviselt értékrend és életmód fennmaradását).  
 
A rosszirányú támogatások környezetromboló hatását az alábbi ábrával is szemléltetjük: 
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A függőleges tengelyen a hasznokat és költségeket mérjük, a vízszintes tengelyen a 
földhasználatot. Mivel a földhasználat növekedése csökkenti a biodiverzitást, a vízszintes 
tengelyen balra elmozdulva a biodiverzitás nő. Az MNPB-görbe egy gazdálkodó határprofit-
görbéje184. Tevékenységét addig fokozza (qm), amíg a föld újabb egységének igénybevétele 
már nem hoz számára hasznot. Ez a tevékenység MECdom helyi és MECdom+glob helyi és 
globális környezeti kárt okoz. A környezetgazdaságtan értelmében a helyi károk kiküszöbö-
lése (internalizálása) érdekében e gazdálkodóval tax1 nagyságú, az összes környezeti kár 
elkerülése érdekében pedig tax2 nagyságú adót kellene fizettetni. Ekkor határprofit-görbéje 
lesüllyedne, s tevékenysége (földhasználata) a helyi és a globális társadalmi optimumra (q* 

illetve q** értékre) csökkenne.  
 
A való világban azonban nem ez, hanem ennek az ellenkezője történik. A fejlett ipari orszá-
gokban mindenhol támogatják a mezőgazdaságot (a Kerns-i csoport országaiban mérsékelten, 
az EU-ban nagy mértékben), s így e támogatás (sub) eredményeképpen a határprofitgörbe 
feltolódik, és a szennyező, környezetterhelő tevékenység ahelyett, hogy csökkenne, tovább nő 
(qn-re).185 
 
(b) Az 1992-es KAP-reform agrár-környezeti kísérő intézkedései 
 
Az agrár-környezetvédelem megjelenése az 1992. évi CAP reformhoz fűződik. Az úgy-
nevezett „Kísérő Intézkedések” egyikeként, a 2078/92 EU rendelet szabályozta ezt a területet. 
Az alkalmazás részletes szabályait az ezt kiegészítő 746/96 EU rendelet tartalmazza. A 
környezetvédelmi és tájmegőrzési intézkedések menülistájából a tagállamok az ország 
sajátosságainak megfelelően alakíthatták ki saját agrár-környezetvédelmi programjukat.  
 

                                                 
184 Marginal Net Private Benefit. 
185 David Pearce, akitől ez az ábrázolás származik, hozzáfűzi, hogy az utóbbi évtizedekben az ember 

kibékíthetetlen ellentmondásba került más földi élőlényekkel, s életterét azok rovására feltartóztathatatlanul 
növeli. 
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A tagországok így a regionális adottságoknak, a vidék jellegének és környezetvédelmi 
helyzetének megfelelően illesztették be a különböző támogatási formákat, amelyek a 
következő részletes célok elérését szándékoztak elősegíteni: 

- olyan gazdálkodási módok elterjedését, melyekben a mezőgazdaság környezet-
szennyező volta a lehető legminimálisabbra redukálódik, s mely a termelés volu-
menének csökkenése révén együtt jár a piac kiegyensúlyozottabbá válásával; 

- mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés extenzívebbé válása révén az elvárt 
környezeti javulás biztosítását, beleértve a szántóföldi kultúrák gyepműveléssel való 
felváltását is; 

- olyan gazdálkodási módok folytatását és elterjedését, amelyek összeegyeztethetőek a 
környezet, a természet, a vidék, a táj és a természeti erőforrások megőrzésével és javí-
tásával; 

- az elhagyott termőföldek és erdők fenntartását és gondozását, és ezáltal a vidéki 
területek elnéptelenedésének megakadályozását; 

- a művelés alól hosszú távra kivonás megvalósítását, pl. vizes élőhelyek (wetland 
területek) kialakítását, rehabilitációját; élőhely (biotóp) hálózati rendszer megvaló-
sítását a környezeti célok elérése érdekében; 

- a földterületek szabad átjárás és pihenési, rekreációs céllal való hasznosításának 
biztosítását; 

- a gazdálkodók részére indított oktatási és képzési programokban való részvételt, 
melyek összeegyeztethetőek a környezetvédelem és a vidék, tájmegőrzés alapelveivel. 

 
A 2078/92. szabályozás 2. cikkelye alapján a következő tevékenységek részesülhettek 
támogatásban: 

- természetkímélő gazdálkodás: a környezet és a természeti erőforrások védelmével össz-
hangban lévő gazdálkodási módszerek alkalmazása, a tájjelleg és a tájképi értékek fenn-
tartása, valamint a kipusztulás által veszélyeztetett helyi állatfajták in situ fenntartása; 

- extenzifikáció: ezen belül a műtrágya és növényvédőszer felhasználás csökkentése, 
vagy az alacsony szint fenntartása, illetve az organikus gazdálkodásra vagy az 
extenzívebb kultúrák termesztésére való áttérés, illetve annak folytatása, szántó 
extenzív gyeppé alakítása, az egységnyi takarmánytermő-területre jutó juh- és szarvas-
marha állomány csökkentése; 

- a felhagyott szántó, gyep és erdő területek kezelése; 
- a mezőgazdasági művelés hosszú távú felhagyása környezetvédelmi célok érdekében: 

különösen élőhelyek vagy természeti parkok létrehozása vagy a hidrológiai rendszerek 
védelme érdekében; 

- a közösségi célokat és pihenést szolgáló területek fenntartása, továbbá 
- a fenti programokhoz kapcsolódó továbbképzések a gazdálkodók számára. 

 
A 2078/92 EU szabályozás tehát a tájfenntartás és a környezetvédelem követelményeinek 
megfelelő mezőgazdálkodás támogatását biztosító, olyan európai alapdokumentum, amely 
alapvetően meghatározta a 90-es évek fejlődési folyamatait. Fő célkitűzései összefoglalva a 
következők voltak: 

- az EU-n belüli mezőgazdasági termelés további mérséklése, 
- környezetorientált mezőgazdálkodás elősegítése a gazdák közvetlen támogatásával, 
- a mezőgazdasági üzemek tevékenységi körének kiszélesítése, diverzifikálása. 
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Támogatási prioritásai ennek megfelelően a következők voltak:  

Extenzifikálás (külterjesítés) olyan eszközökkel, mint pl.:  
- műtrágyák és növényvédőszerek használatának racionális csökkentése, 
- a hektáronkénti számosállat létszámnak az eltartóképességhez való igazítása, 
- a biológiai (organikus) gazdálkodásra való áttérés, 
- szántóterületek visszagyepesítése. 

 
A vidék, a természet és a táj fenntartása olyan módszerekkel, mint pl.:  
- a természethez és a tájhoz alkalmazkodó mezőgazdálkodás, 
- veszélyeztetett helyi tájfajták (növénytermesztés) és őshonos haszonállatfajták (állat-

tenyésztés) fenntartása és szaporítása, 
- az elnéptelenedett, felhagyott mezőgazdasági vagy erdészeti területek fenntartása, ápo-

lása, 
- 20 éves művelésből való természetvédelmi célú kivétel (parlagoltatás), 
- földterület biztosítása a közösségi funkciók (átjárás, üdülés, pihenés) ellátására. 
 
Oktatási, továbbképzési és demonstrációs programok és projektek a fenti területeken.  
 

A finanszírozás e területeken a szubszidiaritás* elvének megfelelően kiegészítő jellegű volt, 
vagyis a támogatott területeken a saját nemzeti hozzájárulást egészítette ki az EU az első 
célcsoporthoz tartozó területeken (ahova Magyarország egész területe is tartozna) az összköltség 
75 %-áig, egyéb területeken annak 50 %-áig. Nézzük néhány EU tagország példáján ennek 
gyakorlati megvalósulását, amit táblázatban foglaltunk össze.  
 

                                                 
*  Legteljesebb megfogalmazása XI. Pius pápa Quadragesmo Anno kezdetű enciklikájában olvasható:  
„A társadalomelmélet szilárd és örök érvényű elve az a rendkívül fontos alapelv, amelyet sem megcáfolni, 
sem megváltoztatni nem lehetséges, ez így szól: amit az egyes személyek saját erejükből és képességeik révén 
meg tudnak valósítani, azt hatáskörükből kivenni és a közösségekre bízni tilos, éppen így mindazt, amit egy 
kisebb és alacsonyabb szinten szerveződött közösség képes végrehajtani és ellátni, nagyobb és magasabb 
szinten szerveződött társulásra áthárítani jogszerűtlenség és egyúttal súlyos bűn, a társadalom helyes 
rendjének felforgatása, mivel minden társadalmi tevékenység lényegénél és benne rejlő erejénél fogva 
segíteni, szubszidiálni köteles a társadalmi egész egyes részeit, ellenben soha sem szabad bomlasztania vagy 
bekebeleznie azokat.”  
[Az enciklika teljes szövege megtalálható „Az egyház társadalmi tanítása. Dokumentumok” c. kötetben 
(Szent István Társulat, 1993.).] 
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 A környezetbarát, alkalmazkodó, extenzív és a természetes  
életteret védő mezőgazdálkodás támogatásának néhány eleme  

három EU tagországban 1996-ban  

Támogatási prioritások  A támogatás mértéke (euro/ha) 1 euro –260 Ft 

 Németország Franciaország Ausztria 

1) Műtrágyahasználat elhagyása 64 125 48 

2) Peszticidhasználat elhagyása 64 100 125 

3) Mindkettő (1+2) elhagyása 106 150 241 

4) Áttérés biológiai gazdálkodásra 

   (első 3 év) 

   - gyepen 

 

 

106 

 

 

125 

 

 

181 

   - szántóterületen 106 250 272 

   - szőlő-gyümölcs területen 106 590 604 

5) Szántó extenzív gyeppé alakítása 

   (Sz.á. < 1,4/ha)  

 

254 

 

313 

 

151 

6) Extenzív gyepek fenntartása 106 31 109 

7) Számosállatlétszám csökkentése 

   1,4 db sz.á./ha alá 

. 

 

190 

. 

 

188 

. 

 

168 

. 
 
Forrás: Ángyán – Menyhért, 38. old. 
 
A sor még hosszan folytatható lenne, ám e néhány példa is jelzi a 2078/92. EU szabályozás 
által kijelölt változás fő tendenciáit. Az ezt felváltó 1257/1999. számú – a vidékfejlesztés 
támogatási formáiról és módszereiről szóló – EU tanácsi rendelet a 2078/92-es szabályozás 
tartalmát és módszereit teljes egészében átvette, magába emelte, azt komplex vidékfejlesztési 
közegbe ágyazta. 
 
 (c) Perspektívák186 
 
Az EU agrárpolitikájának markáns célja, hogy hosszú távon a támogatások döntő részét a 
környezetvédelmi és vidékfejlesztési célokra kell fordítani, és meg kell szüntetni a jelenlegi 
piaci és termelési célú támogatások uralkodó súlyarányát. 
 
A GATT tárgyalások uruguayi fordulója (1995) óta a Közösség zömében leépíti a termelési 
típusú támogatásokat, és azok áthelyeződnek a mezőgazdálkodás egyéb, nem termelési – 
környezet- és tájgazdálkodási valamint vidékfejlesztési – funkcióira (1ásd az ábrát). Ezt az is 
jelzi, hogy a KAP reformjára kidolgozott részletes javaslatban nevének megváltoztatását is 
tervezik. Közös Agrárpolitika (Common Agricultural Policy) helyett Európai Közös Agrár és 
                                                 
186 Ez a pont Podmaniczky László és mások: Modellvizsgálatok a Környezetileg Érzékeny Területek (ESA) 

rendszerének magyarországi bevezetéséhez c. 74. számú Zöld Belépő füzet 10-12. oldalait idézi. 
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Vidékfejlesztési Politika (Common Agricultural and Rural Policy for Europe) nevet 
javasolnak.  
 
A CARPE javaslat lényege, hogy a mezőgazdasági politikának tovább kell haladnia abban, 
hogy ne csak szektorális politika legyen, amely a gazdálkodókat segíti a termékpiacokon, 
hanem egy területileg meghatározott, sokkal inkább integrált politika, amely az állami politika 
más elemeivel együtt hozzájárul a vidéki térségek fejlődéséhez. Ehhez a KAP-ot úgy kell 
átalakítani, hogy a piaci ártámogatások helyett több közvetlen kifizetést adjon a kulturális, 
környezeti és területi feladatokért. A CARPE célja hogy lehetővé tegye a gazdaságilag 
hatékony és környezeti szempontból fenntartható mezőgazdaságot, miközben serkenti az Unió 
vidéki területeinek integrált fejlődését. Valójában ez felel meg a Római Szerződés (39. 
cikkely) és az Európai Uniós Szerződés (130/a cikkely) követelményeinek. A CARPE 
elősegíti, hogy csökkenjen a konfliktus a mezőgazdaság és a vidéki térségek között. Négy fő 
elemből áll: 

a) piacstabilizáció, 

b) környezeti és kulturális – tájra vonatkozó – kifizetések, 

c) vidékfejlesztési kezdeményezések, 

d) az átmenethez szükséges átalakulás segítése. 
 
Az elképzelés szerint 2002-re a kompenzációs kifizetések és a piaci támogatások – amelyek 
most a KAP költségeinek több mint 80 %-át teszik ki – nagyrészt megszűntek volna, és 
részben az átalakulást segítő támogatásokra, de jelentősebb részben a környezeti és 
vidékfejlesztési feladatokra csoportosították volna át azokat közvetlen kifizetések formájában. 
Hangsúlyozottan kifizetésről, díjról (payment) van szó és nem támogatásról vagy segélyről 
(subsidy), mivel ez közpénzekből kerül kifizetésre szerződéses alapon végzett környezeti 
szolgáltatásokért. (A közalkalmazottak sem „segélyt” kapnak munkájukért, fizetésüket nem 
hívjuk így, csak azért, mert nem magánszemélynek vagy magánvállalkozásnak dolgoznak, 
hanem közalkalmazottak.) A jelenlegi strukturális politikai és agrár-környezetvédelmi 
intézkedések helyét az egyre bővülő vidékfejlesztési kezdeményezési kifizetések vennék át. 
Az exporttámogatások is teljesen megszűnnének, és a termeléskorlátozó (kvóta és egyéb) 
rendszerre már nem lesz szükség, tehát megszűnne a KAP minden piactorzító és feszültséget 
okozó hibája.  
 
Ha részt akarunk venni ezekben a folyamatokban, akkor ehhez ki kell alakítanunk azt a 
földhasználati rendszert és az erre épülő vidékfejlesztési, területfejlesztési koncepciót, amely 
segíti a vidéki térségeket ilyen irányú fejlődésükben. Ez adja egyben az agrárkörnyezeti 
(országos és regionális) célprogramok megvalósításának alapját, valamint az EU kifizetési 
rendszerének befogadási lehetőségét is.  



 

253 

A CAP és a CARPE elemei  
(Forrás: Buckwell Report, 1998) 
 
 

 
 
* CARPE: Common Agricultural and Rural Policy for Europe (Európai Közös Agrár- és Vidék Politika) 
Közvetlen forrás: Ónodi, Ángyán, Podmaniczky és mások, Zöld Belépő, 73. sz. füzet, 7. old. 
 
 
Az e koncepcióhoz való illeszkedés, a támogatásokkal és kifizetésekkel kapcsolatos fogadó-
készség megteremtése érdekében megalapozott elemzésekre támaszkodva kell meghatározni e 
rendszer magyarországi célterületeit, meg kell vizsgálni az ország földhasználati rendszere 
átalakításának lehetőségeit. Ezt nem csupán az európai folyamatok indokolják, hanem belső 
fejlődésünk, a mezőgazdaság, a természetvédelem és a vidékfejlesztés összehangolása iránti 
növekvő igény is sürgeti. Ennek egyik alapvető feltétele az, hogy a földet mindenütt arra és 
olyan intenzitással használjuk, amire az a legalkalmasabb, illetve amit képes károsodása 
nélkül elviselni. Mindezek érdekében: 

• meg kell határozni Magyarország földhasználati zónabeosztását, valamint az 
agrárkörnyezeti programok célterületeit,  

• modellvizsgálatokat kell végezni az agrár- környezeti programok (AKP187) és az 
ezekhez kapcsolódó kifizetési (ESA188) rendszer megalapozásához, és  

• elemezni szükséges e földhasználati rendszer és agrárkörnyezeti programok 
vidékfejlesztési, területfejlesztési, területi tervezési következményeit, makroszintű 
gazdasági-társadalmi hatásait és bevezetésének költségeit. 

 

                                                 
187 AKP: Nemzeti Agrár-Környezeti Program 
188 ESA: Environmentally Sensitive Areas (Környezetileg Érzékeny Területek: KÉT) 
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A hazai agrárpolitika vezetői sajnos, még nincsenek tudatában, hogy milyen korszakos 
változások vannak készülőben az EU agrártámogatási rendszerében. A nagyüzemi érdek-
képviselet abból indul ki, hogy Magyarországon jelenleg a kemikáliák felhasználása alacsony, 
ugyancsak alacsony a számosállat-tartás fajlagos mutatója (0,5-0,6 db/ha, szemben a nyugat-
európai 2,2 darabbal), ezért a belépés előtt még mód van ezeken a területeken a jelentős 
"felfutásra". 
 
Az organikus gazdálkodás hívei viszont azzal érvelnek, hogy a majdani (és jelenlegi) piaci 
helyzet kényszerének hatására a 4,5 millió hektárra kiterjedő hazai szántóföldi gazdálkodás 
méretei tarthatatlanok, hosszú távon kb. 3 millió hektár szántóterületen lesz lehetőség a 
hagyományos gazdálkodásra (de az intenzivitást, a kemizálás szintjét azon is csökkenteni 
kell), és 1,5 millió hektárnyi területen a mezőgazdálkodás egyéb, a környezettel és a tájjal 
kapcsolatos funkciói fognak előtérbe kerülni. Ezen funkciók ellátásához nem csak, hogy 
szükség van a támogatásra, de éppen ezek azok, amelyeket az EU növekvő mértékben 
támogatni fog. (E támogatások is hozzájárulnak ahhoz, hogy hosszabb távon egybeessenek 
majd az ún. természet- és tájvédelmi és földhasználati piramisok.) 
 
A két koncepció közötti legfontosabb vitatott témák: 

− Tovább folytatható-e a hagyományos gazdálkodás a jelenlegi formában? 

− Képes lesz-e kitermelni a többfunkciós mezőgazdaság a kívánt és szükséges exportot? 

− A "lefojtott" szintű termelés mellett képes lesz-e a többfunkciós mezőgazdaság megtartani 
a jelenlegi agrárnépességet, vagy éppenséggel csak az lesz képes erre? 

Úgy gondoljuk, hogy e probléma uniós csatlakozásunk egyik fontos stratégiai kérdése, s 
megértésén múlik a hazai mezőgazdaság és vidékfejlesztés jövője. 
 

4. A magyar mezőgazdálkodás fejlődése és helyzete 
 
(a) Jellegzetességek 
 
A magyar mezőgazdaság fejlődését az elmúlt évtizedekben szintén a közvetlen és közvetett 
energiabevitel rohamos növekedése jellemezte. Az ipari eredetű, illetve feldolgozású anyagok 
részaránya a mezőgazdaság összes anyagfelhasználásán belül a 60-as évek elején még 
elenyésző volt, de a 1980-as évek közepére megközelítette a 60%-ot. A gyors ütemű 
iparosodó fejlődés hatására 25 év alatt a területegységre jutó hozamok megkétszereződtek. 
Magyarország élelmiszerekből önellátóvá vált, sőt jelentős export árualapot is előállított, 
amely a fizetési mérleg egyensúlyban tartásának egyik legfontosabb elemévé vált. Ugyan-
akkor alapjaiban megváltozott a parasztság évszázadok alatt kialakult hagyományos, a 
természeti folyamatokhoz közelálló életmódja, a termelési módszerek, az alkalmazott fajták, a 
tápanyagellátás, a növényvédelem egész rendszere.  

 
Az iparszerű gazdálkodás adott történelmi helyzetben, a gazdaság és társadalom meghatá-
rozott fejlődésfokán szükségszerű, az intenzifikáció folyamatába illeszkedő lépcsőfok volt. 
Miközben az intenzív, növekvő ráfordításokkal, energiabevitellel dolgozó iparszerű növény-
termesztés igen jelentős termelésnövekedést eredményezett, aközben azonban egyre nagyobb 
számban jelentkeztek azok a problémák, amelyek kedvezőtlenül hatnak magára a termelésre, 
de a globális emberi létfeltételekre is. A környezetnek az elhatározott funkciók és tevékeny-
ségek igényei szerinti átalakításával és a természeti erőforrások kikapcsolásával járó rohamos 



 

255 

mesterséges energiaráfordítás-növelési kényszer olyan önmagát gerjesztő folyamat, amely 
már a termésátlagok növekedése időszakában is káros tendenciákat indított el a környezetben, 
majd ezen látens folyamatok káros környezeti és gazdasági hatásai már a felszínen is jól 
látható módon nálunk is megjelentek. Ekkor a termésátlagok még – igaz, hogy egyre nagyobb 
ráfordításokkal, energiabevitellel és így természetesen egyre gazdaságtalanabbul, de – növe-
kedhetnek. A jelek arra utalnak, hogy a magyar mezőgazdaság az 1980-as évek végére ebbe a 
"fejlődési" szakaszba jutott. Ezek a negatív jelenségek többségükben az energiaintenzív 
földhasználat és az ezzel együtt járó növekvő közvetlen (üzemanyag) és közvetett (műtrágya, 
növényvédő szer) energiabevitel környezetterhelő hatásának tulajdoníthatók, de okai között a 
mezőgazdaságon kívüli problémák (ipari, kommunális szennyezés stb.) is igen jelentős 
szerepet játszanak. E negatív — egymással is összefüggő — jelenségek között vannak:  
 
– közvetett - a termelés természeti alapjait romboló – jelenségek,  
– közgazdasági, piaci, társadalmi jelenségek (pl. vidéki foglalkoztatási, megélhetési 

nehézségek, a vidék társadalmának bomlástünetei, kohéziójának meggyengülése), és 
– az emberi természeti létfeltételek közvetlen veszélyeztetettsége (szennyeződések, egészség-

károsodás, vadon élő növény- és állatfajok, természetes biotópok veszélyeztetettsége). 

 (b) Földhasználati zonációs rendszer és ennek megfelelően differenciált agrár- és 
vidékpolitika 
 
Az 1992-es CAP reform keretében megszületett EEC 2078/92. számú rendelet valamennyi 
tagállamban kötelezővé tette olyan támogatási rendszerek bevezetését, amelyek elősegítik a 
környezet-, természet- és tájvédelmi célok integrálását a mezőgazdasági tevékenységbe. 
Másrészről a világkereskedelem liberalizálása a WTO keretében – különösen az 1995-ös 
GATT megállapodás (Uruguay) után – a mezőgazdasági termelést azokra a területekre fogja 
nagy valószínűséggel koncentrálni, ahol az a leginkább jövedelmező, ahol a komparatív 
ökológiai előnyök a legnagyobbak. Ebből következően az új WTO tárgyalásokon az egyik 
igen fontos téma az lehet, hogy hogyan kell és lehet felhasználni azokat a összegeket a vidéki 
térségek fejlesztésére, a mezőgazdálkodás nem termelési típusú (környezeti, ökológiai, 
szociális, foglalkoztatási, kulturális, stb.) funkcióinak támogatására, amelyeket korábban a 
gazdálkodók termelési támogatására fordítottak. 
 
Ez az EU-ban zajló és nyilvánvalóan elkerülhetetlennek tűnő agrár- és vidékpolitikai 
átrendeződés, az ehhez való alkalmazkodás számunkra csak akkor lehet előnyös, ha pontosan 
felmérjük a különböző típusú intézkedések célterületeit, vagyis egy olyan földhasználati 
zónarendszert alakítunk ki, amely 

• a lehető legteljesebb mértékben figyelembe veszi a különböző régiók agrártermelési 
és nem-termelési típusú potenciáljait, 

• e koordináták mentén kategorizálja az ország különböző területeit, és 
• az így kialakuló zónákban eltérő agrár- és vidékfejlesztési prioritásokat alkalmaz. 
 

A természetvédelem és a mezőgazdálkodás zonációs igényeit egyesítve, ennek a rendszernek a 
kategóriái a következők lehetnek: 

1) Természetvédelmi magzónák: a természetvédelmi funkciók kizárólagossága, egyéb 
földhasználat teljes tilalma. 
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2) Természetvédelmi pufferzónák, vízbázisvédelmi területek: tájápoló, természet- és 
környezetvédelmi szempontú gazdálkodás, környezeti, foglalkoztatási, kulturális és 
rekreációs funkciók. 

3) Átmeneti zónák: mezőgazdasági termelési + védelmi és egyéb funkciók, ökológiai és 
egyéb extenzív gazdálkodási formák, ESA területek, bolygatatlan biotóphálózati 
rendszerekkel, 

4) Agrárzónák: mezőgazdasági termelési funkciók, integrált, környezetkímélő gazdál-
kodás. 

5) Művelés alól kivett területek: urbanizációs, fogyasztási-szolgáltatási, infrastrukturális 
és ipari funkciók. 

A földhasználati piramis  
 

 

Forrás: Ángyán és mások, Zöld Belépő, 14. sz. füzet. 

 
A termőterület-felhasználás első három kategóriája a támogatások várható célterülete, itt tehát 
olyan projekteket kell indítani, amelyek a támogatási prioritásoknak megfelelnek. A termő-
terület-felhasználás negyedik, vagyis az agrártermelés zónája, a GATT-WTO folyamat 
eredményeképpen hosszú távon a piaci versenykategóriába kerül. Termelési funkcióihoz 
közvetlen termelési típusú támogatást távlatilag nem kap. Komparatív ökológiai előnyeit a 
piacon kell, hogy érvényesítse, így ez a kategória a legjobb ökológiai adottságú területeket 
fogalja csak magába. Támogatásra csak az egyéb kísérő funkciók (pl. a 7-12% mezőgazdasági 
területet kitevő biotóphálózati rendszer kialakítása, fenntartása, ápolása, vidéki foglalkoztatás, 
szociális, kulturális funkciók, stb.) vállalása arányában számíthat. 
 
A földhasználati piramiskoncepcióra épülő földhasználati struktúraelemzés alapján 3 forgató-
könyv készült a fő földhasználati kategóriák arányaira vonatkozóan.189 Ezek alapján – 
forgatókönyvtől függően – Magyarország területének  

                                                 
189 Ónodi Gábor és mások: A természetvédelem és a mezőgazdálkodás összehangolásának EU-konform 

rendszere… c. tanulmány alapján. 
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• 10-12 %-a a védelmi, 
• 32-50 %-a az átmeneti (kettős meghatározottságú), míg 
• 38-58 %-a az agrártermelési kategóriába kerül. 
 

Ezek az arányok a 2. forgatókönyv szerint az alábbiaknak megfelelően alakulnak: 

Az országos zónaterv szerinti területi arányok 

 
Földhasználati zóna területarány (%) terület (ezer ha) 
Védelmi területek 10,38 966 
Átmeneti (védelmi-agrár) területek  41,15 3 828 
Agrárterületek 48,47 4 509 
Összesen 100,00 9 303 

 
 
A fentiek szerint a zónaterv megvalósításához Magyarország területének mintegy ¼-én 
jelentős művelési ág változásra, illetve a gazdálkodási rendszer és az intenzitás megváltoz-
tatására van szükség. Ennek során a vizsgálatok szerint mintegy 1,5 millió hektár erdősítésre, 
3-400 ezer hektár gyepesítésre vár, 500 ezer hektár pedig külterjes szántóföldi művelésbe 
kerülhet.  
 
 

(c) A magyar vidékfejlesztési politika feladatai az alábbiakban foglalhatók össze: 
• az agrárkörnyezet-védelmi intézkedések során ki kell jelölni 

− az extenzív gazdálkodás területeit, 
− a szántó-gyep konverzió területeit, 
− az erdősítésre szánt területeket, 
− a környezetvédelmi tartalékolás területeit; 

• le kell határolni a zonális (térségi) agrárkörnyezeti programok célterületeit, vagyis 
− az élővilág-védelmi programok, 
− a talajvédelmi programok és  
− a vízvédelmi programok területeit; 

• a NATURA 2000 keretében egy olyan összefüggő ökológiai hálózat (NECONET) 
kialakítása szükséges, amely a természetes élőhelyek, a vadon élő flóra és fauna és 
különösen a vadon élő madarak populációinak és fajainak védelmét szolgáló 
területekből épül fel; 

• a különböző szintű vidékfejlesztési programok tartalmi és formai követelményeit 
meg kell határozni; 

• megegyezésre kell jutni a metodikát illetően a ruralitás fokának megállapításához a 
nemzeti támogatási rendszer számára (indikátorok); 

• fel kell készülnünk a SAPARD programra, vagyis sürgősen ki kell dolgozni a 
kistérségi, megyei és regionális vidékfejlesztési programokat, majd ezekből épít-
kezve Magyarország Vidékfejlesztési Programját. 
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 „Ha a közlekedési problémákat a gyorsforgalmi utak kapacitásának 
 növelésével akarjuk megoldani, az annyi, mintha a súlyproblémánkat 

nagyobb nadrág vásárlásával intéznénk el.” 
Michael Replogle, az Environmental Defense,  

amerikai környezetvédő civil szervezet szakértője 
 

 
XVI. Az agglomeráció közlekedés okozta környezeti problémái és a 
területfejlesztés összefüggései190 
 

A térség- és településfejlesztés hazai gyakorlata, intézményi háttere nem mond kifejezetten 
ellent az Európai Unió jogszabályi előírásainak. Vannak ugyan eltérések, például az, hogy az 
EU-ban – véleményünk szerint helyesen – nem választják szét a településrendezést és 
településfejlesztést, vagy az, hogy a helyi önkormányzatoknak nálunk igen nagyok a 
területhasználat szabályozásával kapcsolatos jogosultságai (beépítésre szánt területek 
kijelölése, szintterületi mutatók, zöldterületi arányok), mindezek azonban nem jelentenek jogi 
akadályt a csatlakozásnál. (A területhasználat kérdésköre szétszórtan található meg az EU 
különféle igazgatóságainak anyagában. Egyedül a csatlakozó országok külföldi 
állampolgárokra vonatkozó földvásárlási feltételeinek szenteltek nagyobb figyelmet.) 
Ugyancsak nem az előző rendszer öröksége vagy az átmeneti időszak „terméke” a települések 
aránytalanul gyors terjeszkedése, hiszen ezzel a problémával birkóznak a fejlett ipari országok 
is. 

 
Miért érezzük mégis szükségét annak, hogy az EU-csatlakozás közlekedéssel és környezettel 
kapcsolatos feltételeit vizsgálva külön is foglalkozzunk a területfejlesztési összefüggésekkel? 
Ha folytatódnak a jelenlegi tendenciák településeinken, és különösen a Budapesti 
Agglomerációban, akkor nemcsak a levegőtisztaságra, a hulladékgazdálkodásra és a 
szennyvízkezelésre előírtakat lesz nehéz teljesítenünk a kialkudott felkészülési idő letelte után 
is, de a társadalmi kohézióra és a területi kiegyenlítődésre vonatkozó, igaz, kevésbé konkrét, 
nehezebben számonkérhető elveknek sem fogunk tudni hosszú ideig megfelelni. A 
biodiverzitásunkat pedig, ami a „hozományunk” egyik legértékesebb darabja lehetne, néhány 
éven belül elkótyavetyéljük, és ez viszont visszafordíthatatlan. 

 

1. A városi terjeszkedés gyökerei és tendenciái 
 

Az információs technika és a motorizáció, a XIX. század végének két jelentős találmánya, 
sokak számára tette lehetővé, hogy otthagyják a várost. Az életszínvonal emelkedése, a 
munkakörülmények javulása, a kiterjedt szociális háló, az ún. jóléti társadalom kialakulása az 
individualizálódást erősítette. Nincsenek többé egymásra utalva a különböző generációk, és a 
foglalkozást sem egy életre szólóan választjuk. (Más kérdés, hogy ezek a tendenciák 
fejlődésnek nevezhetők-e?) A lakóhely megválasztásában az anyagiakon túl a munkahely és a 
rokoni kapcsolatok helyett a környezet, valamint az azonos társadalmi csoportok elkülönülési 
igénye váltak meghatározó tényezőkké.  

 
                                                 
190 E fejezet szerzője Beliczay Erzsébet. 
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A homogén családi házas területek, amelyekből a bevásárlást, az iskolába járást, a munka-
helyet, a szórakozást, a barátokat kizárólag gépkocsival lehetett megközelíteni, illetve 
lebonyolítani, legerőteljesebben az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában 
fejlődtek ki. Az amerikai középosztály számára a kertes ház volt az ideális, ahol az anya 
otthon maradt a gyerekekkel, és az apa járt el dolgozni. A gazdaság hullámzását máig is jól 
követi, hogy mikor, hányan engedhetik meg maguknak az önálló házat, de összességében nem 
kevés emberről van szó, a lakosság mintegy fele szuburbanizációs területeken él. Egyes 
különösen virágzó gazdaságú vidékeken (Florida, Kalifornia) a természetes területek 90%-a 
veszélyeztetetté vált. (Az a tapasztalat, hogy ha a beépített terület nagysága meghaladja az 
1/3-os arányt, a terület természeti értékei menthetetlenül degradálódnak.)  

 
Nem a növekvő gazdagság volt a legfőbb oka az autóközpontú társadalom kialakulásának. 
Miközben az amerikai jövedelmek 15%-kal elmaradtak a nyugat-európai átlagtól, az 
autóhasználat 41%-kal gyakoribb volt. A nagy szabad területek adta lehetőségek, a texasi 
olajmezők felfedezése, az autógyárak és az útépítők összefogása tudták olyan erősen 
befolyásolni a Kongresszust, hogy közel egy évszázadon keresztül óriási közpénzeket 
fordítottak gyorsforgalmi utak építésére, az olcsó üzemanyagok biztosítására. Ugyanakkor az 
autógyártásban érdekelt cégek felvásárolták a tömegközlekedési vállalatokat, majd 
módszeresen tönkretették azokat (ld. a „Hogyan számolták fel a tömegközlekedést az 
amerikai városokban?” című cikket a Lélegzet 1994/9. számában). Mindezek összekapcsolva 
az egyéni közlekedést támogató, a motorizáció igényeihez alkalmazkodó közlekedés-
politikával és az ugyanezen célokat szolgáló területhasználati és építési előírásokkal, vezettek 
a mára már óriási helyi és globális problémákat okozó településszerkezetek kialakulásához. 
Két további gazdasági ösztönző is erősítette ezt a tendenciát. A költségvetés jelentősen 
támogatta az útépítésen kívül az egyéb vonalas infrastruktúra hálózatok (szennyvíz, energia, 
telekommunikáció) kiépítését és a családiház-építést is. Az 1938-ban megalapított, majd 
1968-ban megerősített nemzeti jelzáloghitel intézmény (Federal National Mortgage 
Association) kifejezetten a drágább, családi házas telepekhez adott hitelt, és nem a városok 
belsejében építhető szerényebb lakásokhoz. 1950 és 1990 között a szuburbiák lakossága 88%-
kal, ezzel szemben a területük 255%-kal nőtt. Még a kilencvenes években is 325 milliárd 
dollárt költöttek a metropoliszok úthálózatának bővítésére és csak 85 milliárdot a 
tömegközlekedés fejlesztésére (10).  

 
A 70-es évektől kezdődően a globalizált gazdaság különösen Amerikában végképp 
átalakította a településeket. Már nemcsak a lakosság és a szolgáltatások költöztek ki a 
városokból, hanem a high-tech munkahelyek is, amelyek egyaránt foglalkoztatták a növekvő 
számban munkába álló, alacsony képzettségű nőket és a magasan képzett munkaerőt is. Sőt a 
szakmai képzés is egyre inkább a városon kívülre kerül, mivel az oktatási-képzési feladatok 
egyre nagyobb hányadát a vállalatok végzik. Nálunk még nincsen megkülönböztető neve a 
magas színvonalú technológiát alkalmazó üzemekkel, ipari parkokkal bíró agglomerációs 
településeknek, amelyeket az angol nyelvű szakirodalomban technourb-nak neveznek. 
Ezeknek az új városoknak a lakói többé nem ingáznak tömegesen sugárirányban a városba, 
hanem egymással tartják a kapcsolatot.    

 
Mindezeket azért kívántuk megjegyezni, mert a mi támogatási rendszerünk, szabályozásunk, 
közlekedéspolitikánk több ponton hasonlóságot mutat az Egyesült Államok elmúlt századi 
gyakorlatával, amelyet mára a szakma és a civilek egyaránt módosításra érettnek találnak.  
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A városfejlődés tendenciái 
 
Közvéleménykutatások szerint az amerikaiak már nem a bűnözéstől és a munkanélküliségtől 
félnek elsősorban, hanem a félmegyényi területekre szétterjedt megalopoliszok okozta 
közlekedési problémáktól, az állandó utazási kényszertől. Régebben csak reggel és este volt 
torlódás az utakon, amikor az emberek a városi munkahelyük és a családi házuk között 
ingáztak. Mára azonban csúcsforgalom van szinte a nap 24 órájában. Látszólag kezelhetetlen 
a folyamat. A terjeszkedés „eredménye”: növekvő közköltségek, növekvő adók, lerobbanó 
városrészek, levegő- és zajszennyezés, óriási utazási távolságok, végleg elfogyó zöldterületek. 
A Scientific American 2000. decemberi számában megjelent cikk szerint szerény becslések is 
azt mutatják, hogy a terjeszkedés következtében az útépítés költségei 25–60%-kal, az 
ivóvízellátás 15–40%-kal drágul. 
  
A települések harmonikus fejlődésének legnagyobb gátjai a motorizáció nyílt és rejtett 
támogatása mellett az alacsony földhasználati adók. A vagyonadók, ingatlanadók kivetése 
elvben az átalakuló országokban is lehetséges, azonban a cseh és magyar tapasztalatok 
mutatják, hogy az önkormányzatok nem szívesen élnek ezzel a lehetőséggel. Németországban 
differenciált adók bevezetését javasolják az önkormányzatoknak aszerint, hogy az adott 
területen a beépítés intenzitásának növelése vagy inkább a fellazítás lenne kívánatos. A 
megfelelő intézkedések – gazdasági eszközök, új építési előírások, tudatformálás (elsősorban 
a terjeszkedés költségeinek tudatosítása) – igen komoly eredményeket hoznak. Angliában a 
társadalom felháborodása nyomán néhány éve hadat üzentek a terjeszkedésnek. Ma már az új 
építkezések 60%-a régi épületek helyén vagy roncsolt területek rehabilitációjával valósul 
meg. Az adókból és illetékekből jelentős forrásokat különítenek el arra, hogy csökkentsék a 
városi rozsdaterületeken történő fejlesztések kockázatát. Adókedvezményekkel is ösztönzik a 
vállalkozókat, hogy zöld mezős beruházások helyett barna mezősöket valósítsanak meg, és 
ugyanakkor a művelés alól kivont területek fokozott adóztatásával vetnek gátat a terjesz-
kedésnek. A mi régiónkban mindezek az eszközök még nem használatosak. Nincsenek 
számítások arról, hogy mekkora megtakarításokat jelent a kompaktabb települések kialakítása. 
Számos nyugati példa bizonyítja, hogy a hatalmas ápolt parkokban, rendbe hozott 
épületekben és közterekben bővelkedő, az egész régióra kiterjedő magas színvonalú 
tömegközlekedési hálózattal ellátott nagyvárosok ma is életképesek. München egy ilyen 
sikeres város: tömör, városias és ugyanakkor zöld. 

 
Mintaszerűen fejlődött Koppenhága az elmúlt fél évszázadban. Három példát emelnénk ki a 
hozott intézkedésekből. Következetes lakáspolitikával, a lakások jó alaprajzú, igényes 
kialakításával sikerült elérni, hogy nem növekedik számottevően az egy főre jutó 
lakásalapterület. Az ún. „Finger Plan” elvnek megfelelően az építéseket becsatornázzák a 
vasútvonalak közelébe, és köztük szabad zöldterületek maradnak (mezőgazdasági, rekreációs, 
véderdő, legelő stb.). A biztonságos iskolák program keretében fejlesztették a kerékpár- és 
gyalogút hálózatokat. Csökkent a balesetek száma, és az ott élő gyerekek sokkal önállóbbak, 
jobban magukénak érzik a települést. 

 
Hollandia a nemzeti fejlesztési politikájában elvként fogalmazta meg a területhasználat és a 
közlekedés együttes kezelését. Az 1990-es nemzeti közlekedésszerkezeti tervben a kompakt 
települések prioritását rögzítette a terjeszkedő városokkal szemben. Az ún. „ABC” 
területfejlesztési politika szerint a közszolgáltatások, nagyobb létszámú munkahelyek csak az 
„A” (jó tömegközlekedéssel és kerékpárút hálózattal ellátott) területekre helyezhetők.  
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Sokan úgy gondolták, hogy az új típusú foglalkoztatási módok, az otthondolgozás meg fogja 
változtatni a közlekedési igényeket, az agglomerációba költözők jó részének nem lesz 
szüksége az ingázásra. Mások a képtelefontól, a konferencia-beszélgetésektől, az internetes 
vásárlásoktól, a mobiltelefontól várták a közlekedési igények csökkenését. A gyakorlat ezt 
nem igazolta eddig. A személyes találkozások jelentősége nem csökkent. Franciaországban, 
Németországban és Nagy-Britanniában az egy hívásra jutó közlekedési útvonalhossz 1990 óta 
nagyjából azonos maradt: mintegy 6 km/hívás (10). Vagyis a technikai fejlődés mindkét 
területen az igények, az interakciók növekedését eredményezte.  
 
 

2. Az Európai Unió álláspontja a városi terjeszkedéssel kapcsolatban 
 
Az EU egyik területfejlesztési prioritása a területi egyenlőtlenségek csökkentése. Az ország 
egyes régiói között nagy a különbség, és az eltérések nem csökkentek az elmúlt 5-6 évben. 
Pest megyén belül, és még erősebben a Közép-Magyarországi régióban, jelentősek a 
különbségek. A tömegközlekedési kapcsolatok minősége ebben lényeges szerepet játszik. A 
Budapesti Agglomerációban lemaradások elsősorban a szennyvízkezelés, a hulladék-
gazdálkodás és a közlekedés okozta szennyezéskibocsátás területén vannak. Ez utóbbi a 
gépkocsiállomány korából és a karbantartási hiányosságokból, és főleg abból következik, 
hogy nem történtek beavatkozások, hogy megmaradjon az egyensúly a motorizáció szintje, a 
közlekedési infrastruktúrával való ellátottság és a környezetvédelmi követelmények között. A 
zsúfoltság, a forgalmasabb útvonalak mentén tartósan kialakuló rossz környezeti minőség (a 
lég- és zajszennyezési határértékek túllépése) és a kapcsolódó népegészségügyi, korróziós és 
egyéb problémák azonban nem tekinthetők csupán az ország belügyének. Egyrészt meg kell 
felelnünk az EU jelenlegi és jövőbeni normáinak a környezeti levegő minősége és zajszint 
tekintetében, másrészt több nemzetközi egyezményben is vállaltuk az egyes légszennyező 
anyagok kibocsátásának csökkentését. A széndioxid kibocsátással kapcsolatos nemzetközi 
kötelezettségeinket viszont mindezek ellenére teljesíteni tudjuk, hiszen a Kiotói Jegyzőkönyv 
csaknem 30 százalékos növekedést enged meg az 1997. évi szinthez képest.  
 
A fenntartható fejlődés ugyancsak a kulcsszavak között szerepel, és ennek alapján több EU-
kutatási program („City of Tomorrow”) foglalkozik azzal, milyenek legyenek a jövő európai 
települései. 2001. második felében Belgium látta el az Európai Unió soros elnökségi 
feladatait. Ezt az alkalmat a flamand mezőgazdasági és környezetvédelmi miniszter, Vera Dua 
asszony megfelelőnek találta arra, hogy az Európai Unió felé Belgium ajánlásokat dolgozzon 
ki a városi terjeszkedést korlátozó stratégiákra és technikákra, a város környékén lévő 
zöldfelületek védelme érdekében. A kidolgozásához 2001 szeptemberében nemzetközi 
konferenciát rendeztek Gentben Open Space Functions Under Urban Pressure címen. 
(„Zöldfelületi funkciók városi nyomás alatt” lehetne a célszerű fordítása. A Konferencia 
nyelvhasználata szerint az Open Space kifejezés a beépítetlen területeket jelöli, függetlenül 
attól, hogy művelési ága erdő, mezőgazdasági terület vagy gyep.) A zöldfelületek megőrzése, 
összefüggő zöld hálózat kialakítása a települések körül, egyelőre csak az ajánlások között 
szerepel.  
 
Egy másik, a fenntarthatóságot szolgáló eszköz a városok rehabilitációja, a városi 
rozsdaövezetek újjáélesztése, egyebek mellett annak érdekében, hogy az infrastruktúrát 
hatékonyabban lehessen kihasználni. Ezzel kapcsolatban is csak ajánlásokat fogalmaznak meg 
különféle OECD és EU-beli tanulmányok. A rozsdaövezetekről a Levegő Munkacsoport 
2001. október 25-én nemzetközi konferenciát szervezett, amelyen a résztvevők — az FVM és 
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a MeH államtitkárhelyettesei, Budapest főépítésze és a befektetők képviselői — a program 
időszerűségét hangsúlyozták. (Lásd a www.levego.hu honlapon a rozsdaövezetekkel 
kapcsolatos alkönyvtárban.)  
 
Nincs tehát az Európai Uniónak általános receptje a fenntartható településfejlesztésre. A 
hetvenes évek elejétől kezdve azonban – szinte mindenütt jelentős állami vagy EU-
támogatással – 15–20 éves városrehabilitációs programokat hajtottak végre. Nem követték el 
tehát azt a hibát, amelyet az amerikai városokban lehetett tapasztalni, ahol a szabályozatlan 
piac városrészek szlömösödéséhez, a gazdasági potenciáljuk elvesztéséhez vezetett. Az elmúlt 
néhány évben újabb városrehabilitációs programokat indítottak, most már a közös EU-s 
alapok felhasználásával. A 2001. december 6-án tartott országgyűlési Településügyi Nyílt 
Napon a Gazdasági Minisztérium államtitkára egy kérdésre adott válaszában kijelentette, 
hogy nem tervezik a jelenlegi, döntően csak az új építkezéseket támogató építéspolitika 
megváltoztatását. Nagyobb arányú rehabilitációt csak az Európai Unióba való belépésünk 
után, az említett alapok segítségével kívánnak indítani. Ezt a koncepciót legalább is 
újragondolásra érdemesnek találjuk.  
 
A 2001. június 1-én tartott lisszaboni konferencián, ahol 30 európai ország, valamint Kanada 
és az Egyesült Államok közlekedési miniszterei vettek részt, nem sikerült feloldani az áru- és 
személyszállítás iránti növekvő igények és a környezeti, területhasználati szempontok közötti 
ellentmondást. Elhangzott az is, hogy a közép- és kelet-európai országok az egyéni 
közlekedés folyamatosan növekvő tendenciája és a jelenleg folytatott közlekedéspolitika 
mellett nem lesznek képesek a tömegközlekedési infrastruktúrájukat fenntartani (http://ens-
news.com/ens/jun2001/2001L-06-01-01.html ). 
 
Követésre érdemes példa a környezet védelmében élenjáró északi országok közös programja 
az Egyesült Nemzetek Fenntartható Fejlődési Osztályának kezdeményezésére kidolgozott 
Fenntartható Fogyasztás és Termelés Nemzetközi Munkaprogram (10). A világ köz- és 
magánfogyasztása 1975 óta megkétszereződött, és az 1950-es szint hatszorosára nőtt. Az 
energia- és anyagfelhasználás a jelenleg is ismert technológiák mellett felére lenne 
csökkenthető az értékrend, a fogyasztási szokások és a szabályozórendszer módosítása esetén. 
A társadalom számára kedvező beavatkozások, fejlődési irányok 4- illetve 10-szeres 
multiplikációs hatását a közlekedési, erdőgazdasági, építés- és ingatlan-, valamint az 
élelmiszerellátási szektorokban vették számba. Dániában például, ahol a közlekedést és ezen 
belül elsősorban az egyéni gépkocsihasználatot vizsgálták, jelenleg az energiafelhasználás 
negyede, az üvegházhatású gázok kibocsátásának ötöde a közlekedéssel függ össze. Minél 
gyökeresebben változtatnak a jelenlegi – autó-centrikus - közlekedési gyakorlaton, annál 
nagyobb megtakarítás érhető el. Megállapításaik egyeznek a zöldterületekre, kompakt 
településszerkezetre, közlekedéspolitikára, városrehabilitációra vonatkozó, e tanulmányban is 
említett javaslatokkal. 
 
Ausztria után Svédország is bejelentette, hogy környezetvédelmi mintaországgá kívánnak 
válni. Nekünk is lenne esélyünk hasonló célok megvalósítására gazdasági-társadalmi 
fejlődésünk egyidejű megerősödése mellett. Így javulnának a pozícióink az európai uniós 
tárgyalásokon. Az adottságaink megfelelőek természeti, műszaki és kulturális szempontból 
egyaránt. Szükség lenne azonban az adók és támogatások rendszerének átvilágítására, egy 
Skandináviában már bevált zöld államháztartási reform beindítására, hogy a környezetei 
szempontokat minden ágazatban figyelembe vegyék a fejlesztéseknél. (Lásd a honlapon 
Levegő Munkacsoport ajánlásait az aktuális költségvetési törvény módosításához.)  
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3. A Budapesti Agglomerációt jellemző folyamatok 
 

A városi terjeszkedés a nagyobb hazai településeket általában is jellemzi, azonban – már 
méreteinél fogva is – a Budapesti Agglomerációban a legsúlyosabb a helyzet. A főváros és a 
további 78 agglomerációs település szorosabb kölcsönhatása már korábban kialakult. A 
szocializmusban a mezőgazdaságból kikerült tömegek fővárosba telepedését adminisztrációs 
eszközökkel fékezték. Már akkor jelentős volt a vidékről naponta a fővárosba ingázók aránya, 
amelyhez akkor még a tömegközlekedési eszközöket vették igénybe. A hetvenes évektől 
megindult egy eleinte lassú elvándorlás a fővárosból: az olcsóbb telekárak és a lazább építési 
előírások mellett a jobb környezeti állapot vonzotta az önerőből építkezőket. Ugyanebben az 
időben kezdett Magyarországon a személygépkocsik száma növekedni. A rendszerváltás 
felgyorsította a szuburbanizációs tendenciákat és a motorizációt egyaránt. Budapest lakossága 
1990 és 2000 között 240 ezer fővel csökkent, annak ellenére, hogy sokan költöztek ide 
távolabbi megyékből a munkanélküliség elől menekülve, valamint külföldről (elsősorban a 
tőlünk keletre és délre fekvő országokból). A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a fogyás 
közel egyharmad részéért a „természetes” népszaporulat alakulása a felelős: a halálozások 
száma éveken át meghaladta a születésekét. (Budapest évi 29 ezer fő körüli halálozási száma 
jelentősen meghaladja az uniós arányokat.) A fővárosi népesség fogyása mára ugyan lelassult, 
de így is évente mintegy 14-16 ezer fővel csökken a lakosság. A korábbi elvándorlási hullám 
egyik mozgatója a kapkodva végrehajtott lakásprivatizáció volt. Sokan a nyugdíjasok, a 
munkanélküliek közül szinte azonnal értékesítették frissen szerzett tulajdonukat, majd vidékre 
költöztek rokonaikhoz, esetleg vásároltak valami olcsó házat az agglomeráció távolabbi 
területén. Akinek onnan kellett ingázni egy rosszul fizető, távolabbi munkahelyre, annak - 
részben a megdrágult tömegközlekedés miatt - hamar elfogyott a pénze, és ma sokszor a helyi 
önkormányzat segélyen élőinek számát gyarapítja. A kilencvenes évek közepe óta az MTA 
Közgazdasági Kutatóintézete vizsgálja az ingázások hatását a munkaerőpiaci helyzetre (Köllő 
János, Kertesi Gábor http://econ.core.hu). A munkába járás erőteljesebb támogatása a 
szakképzett munkaerő számára ösztönző. (Az alacsony képzettségűek munkabére gyakran 
annyira kevés, hogy számukra még az olcsó tömegközlekedés sem éri meg, ha napi több órás 
utazgatást jelent.) Sokak számára a tömegközlekedés jelenlegi árai komoly terhet jelentenek. 
Ezzel ellentétes tendenciák vannak az EU-ban, ahol a jobb szolgáltatás mellett jelentős 
kedvezményekkel próbálják a tömegközlekedést népszerűbbé tenni. A különböző szintű 
költségvetési szerepvállalás mellett a vállalatok is hozzájárulnak a tömegközlekedés 
finanszírozásához. 

 
A közvélemény előtt azonban nem annyira a dráguló megélhetési költségek elől menekülők, 
hanem a romló városi környezettől megcsömörlött jobb módú családok elvándorlása ismert. 
Valóban, a városokra világszerte jellemző szétterjeszkedést inkább a középosztálybeliek 
okozzák, míg a betelepülés az elszegényedőkre, az emigránsokra jellemző. 
 

A környezeti állapot és a településrendezési tervek készítésének összefüggései 
 
Hogyan alakul át a magyar települések szerkezete a rendszerváltás óta? Az épített környezet 
szempontjából is döntő jelentőségű az 1990-ben elfogadott önkormányzati törvény. Több 
területen jól működik a jelenlegi önkormányzati gyakorlat. Ez azonban nem mondható el a 
területfejlesztésről. A világon eléggé egyedülálló módon úgy adja a laikus képviselőtestület 
kezébe mind a szabályozás, mind az építési engedélyezés jogát, hogy a településeknek nem 
kell az országos, de még a szomszédos települések érdekeit sem figyelembe venni. Ez oda 
vezet, hogy az önkormányzatok, gyakran még a saját választóik akaratát is figyelmen kívül 
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hagyva, választási ciklusokban gondolkodva, a beruházók javára módosítgatják szabály-
zataikat. Az építési és egyéb szakhatóságok véleményének nincsen súlya, mivel a 
döntéshozóknak csak a törvényeket kell betartaniuk, és sok lényeges törvény, előírás 
egyáltalán nem, vagy csak kívánság jelleggel tartalmaz környezetvédelmi (egészségügyi) 
szempontokat. Nemcsak az ÁNTSZ véleménye súlytalan, hanem a közlekedési szakhatóságé 
is. A leglátványosabban ezt a bevásárlóközpontok építési engedélyezése mutatja, amelyeknél 
az utak áteresztőképességének elégtelensége egyetlen esetben sem hiúsította meg az engedély 
megadását. Hasonló módon a regionális, illetve országos szinteknek sincs érdemi beleszólási 
joga a döntéshozatalba. (Budapest esetében sok szempontból ugyanez jellemzi a Fővárosi 
Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok viszonyát, bár a fővárosi keretszabályozás 
kialakításával, valamint a terület-átminősítési jogával a Fővárosi Önkormányzatnak van 
bizonyos mozgástere. A keretszabályzat azonban a sok éves előkészítés során olyannyira 
felpuhult, hogy a belső kerületekben lényegében hatástalan.) Fellebbezés esetén a másodfokú 
hatóság, a Közigazgatási Hivatal nem vizsgálja, hogy figyelembe vették-e a tervben a felsőbb 
szintű illetve egyéb szakhatósági véleményeket, a helyi lakosság ellenvetéseit, csak azt, hogy 
nem hagytak-e ki valakit a véleményezésből, illetve, hogy a testület által elfogadott határozat 
nem ütközik-e törvénybe. Holott közismert, hogy a törvények nem tudnak minden esetre 
érvényes megoldásokat adni, ráadásul a hazai törvényekben igen sok a joghézag, és a 
többségük, amint említettük, nem veszi figyelembe a környezeti, társadalmi, kulturális és 
gazdasági fenntarthatóság szempontjait. Budapest főépítésze panaszkodott nemrégiben egy 
konferencián, hogy hiába próbálnak ésszerűbb szigorításokat hozni a fővárosban. Tudják a 
beruházók, hogy 50 méterrel arrább, a közigazgatási határon kívül egy kisebb helyi település 
önkormányzata tárt karokkal fogadja őket, és kiadja az engedélyt (Lélegzet 2001/12).  

 
Hogy mennyire formális esetenként az európai uniós gyakorlat átvétele, azt jól példázza az 
önkormányzatok környezetvédelmi programjának késlekedése. Az 1995-ös Környezetvédelmi 
Törvény előírja, hogy minden önkormányzatnak a településrendezési tervek előtt kell 
elkészítenie a környezetvédelmi programját. A törvényből azonban kimaradt a határidő és a 
mulasztás szankcionálása, és ezt a mai napig nem pótolták. Miközben nyugaton a települések, 
versenyképességük javítása érdekében, a lakossággal és a vállalkozókkal együttműködve 
igyekeznek minél hatékonyabb környezetvédelmi programokat kidolgozni, addig nálunk még 
Budapestnek sincs ilyen programja. Közös program helyett a legtöbb településen elkeseredett 
harcot folytatnak a polgárok az önkormányzati képviselőtestületek környezetromboló 
határozataival szemben. A Levegő Munkacsoport tevékenységének nagyobbik felét a 
lakosság panaszainak orvoslása, tanácsadás, demonstrációkban, bírósági perekben való 
részvétel teszi ki. Pesszimistább vélemények szerint ez a hadiállapot addig fog tartani, amíg 
vannak még területek, illetve a belső városrészekben szabad légköbméterek, amelyek komoly 
nyereséggel magántulajdonba vihetők át. Az Európai Unióból is számos példát sorolhatnánk 
fel, hogyan tettek tönkre városokat, tájakat, folyókat erős érdekérvényesítő csoportok, hogy 
azután óriási összegekért többé-kevésbé ismét helyreállítsák – közpénzekből illetve látványos 
PR kampányok keretében nagyvállalati pénzekből. Két lényeges különbség van azonban a 
hatvanas évek nyugati történései és a jelenlegi hazai helyzet között. Az egyik az, hogy mára 
világossá vált, hogy mit jelent a környezetpusztítás. A másik pedig az, hogy a félperiférián 
táncoló országoknak nem lesznek szabad forrásaik a környezetpusztítások visszafordítására.   

 
2000 őszére elkészült a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve. Hasonló terv készült 
már 1975-ben és 1985-ben is. Összehasonlítva a három anyagot, jól látható, hogy évtizedek 
óta gyors ütemben növekszik a beépítésre szánt területek nagysága, fogynak a természetes 
területek. Még ez a legutolsó szabályozás is adna azonban esélyt a 78 + 1 (Budapest) 
településnek, hogy az EU fenntarthatósági elveket figyelembe vevő ajánlásai szerint fejlőd-
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jenek tovább. Korlátozásokat rendel el a korábbi rendeletekkel már jóváhagyott beépítési 
területekre, annak érdekében, hogy a települések összefüggőek maradjanak, és az infrastruk-
túra fejlesztése műszakilag és a költségek vonatkozásában is hatékony maradjon. (A vonalas 
közművekkel kapcsolatos számháborúban gyakran elhallgatják, hogy nemcsak a létesítés 
kerül pénzbe, de az üzemeltetési költségek is jelentősen megnövekedhetnek mindenki 
számára.) 
 
Lehet-e megtiltani a kitelepülést adminisztratív eszközökkel? Sokan hivatkoznak a társas-
házakban uralkodó áldatlan állapotokra, a lerobbant, szemetes, büdös és zajos városra, a 
költségek állandó emelkedésére, a zöldterületek szinte teljes hiányára stb. Építkezni pedig 
nem is igen lehet, mert Budapesten nagyon kevés és igen drága a lazább beépítésre alkalmas 
telek. Ugyanakkor a kiköltözők nagy része továbbra is megőrzi városi munkahelyét, és egyéb 
korábbi kapcsolatait. A főváros napi forgalmának 60%-át a városhatárt átlépő gépkocsik 
teszik ki. A kiköltözés miatt nemcsak új infrastruktúrát kell létrehozni, de romlik a meglevő 
infrastruktúra kihasználtsága, még kevesebb jut karbantartásra, korszerűsítésre, és mindenütt 
emelkednek a lakhatás költségei. (A Világbank 2000-ben megjelent országjelentése – 
Magyarország az Európai Unió kapujában – szerint már 1998-ban is Magyarországon 
mintegy 20%-kal magasabbak voltak a közszolgáltatások költségei, mint a régió más 
országaiban, és évek óta az inflációt meghaladó mértékben emelkednek tovább.)  
 
Nem az a baj, ha egy-egy régebbi vidéki házba költöznek, vagy a településhez még szervesen 
kapcsolódó területeken építkeznek. Ha azonban 4-5 év alatt 40%-kal nő a település lakossága, 
mint ahogy ez nem ritka a Budapesttől nyugatra eső településeken, ha a kirándulóhelyek, 
erdők helyére több hektáros lakóparkokat építenek, akár több kilométer távolságra a település 
határától, akkor itt az ideje, hogy elgondolkodjunk egy hatékonyabb településfejlesztésről. 
 
Több olyan önkormányzattól keresték meg a Levegő Munkacsoportot az elkeseredett 
polgárok, ahol egy-két éve példás közmegegyezéssel elkészítették a területszerkezeti tervet, 
majd a készülő térségi szabályozás hírére saját határozatukat felrúgva lázas átminősítésekbe 
fogtak. Nem kis területekről, hanem 20-30, sőt akár több száz hektárról van szó egy-egy 
döntésnél. Kirívó eset ezen belül is Törökbálint, amely hosszú évekig megőrizte integritását, 
most viszont a testület a kb. 550 hektáros beépített területhez egyszerre kb. 320 hektárt kíván 
beépítésre szánt területté átminősíteni.  
 
Egyelőre a különböző érdekeltségű felek elbeszélnek egymás mellett. Nincsen a tervezőknek 
sem egységes álláspontja. Emellett hiába jár rosszul a durva szerkezetátalakítással szinte 
mindenki, akkora pénzekről van szó, hogy ezért az átsorolásban érdekeltek minden szinten 
eredményesen tudnak lobbizni.  
 
Az új beépítésekkel kapcsolatos súlyos torzulások egyik oka az, hogy a földingatlanok 
területén keverednek a piaci elemek nem piaci – leginkább a feudalizmusra emlékeztető – 
jogosultságokkal. Hogyan alakulnak a jelenlegi telekárak? Egy városi összközműves 
foghíjtelek 25–50 ezer Ft/m², egy agglomerációs építési telek 2–7 ezer Ft/m² (Piliscsaba 
Magdolna-völgy lakókertje 6,5–7,7 ezer Ft/m²). Egy 1000–1200 m²-es, közművesített telek 
6,7 millió, tóparton 10 millió forintba kerül (Népszabadság, 2001. 09. 21.). A kárpótlási 
jegyekből vagy egyéb módon formális összegekért megszerzett mezőgazdasági területek 
értéke akár két nagyságrendet is emelkedhet. Az értéket elsősorban az határozza meg, hogy 
beépíthető-e és milyen mértékben. A milliós, sok esetben százmilliós értékkülönbözetet 
eredményező döntésnél, a jelenlegi mechanizmusból adódóan, a közösség érdekei jobbik 
esetben legfeljebb nem sérülnek. 
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Nem területekben, hanem sokkal inkább hosszú távon gondolkodó, tisztességes befektetőkben 
van jelenleg hiány. Becslések szerint jelenleg 40 évre elegendő fejlesztési terület áll az 
agglomerációban rendelkezésre még a további átminősítések nélkül is. Szükség lenne 
legalább arra, hogy a befektetők ne véletlenszerű személyes kapcsolatok révén, vagy hiányos 
helyismerettel válasszanak ki egy területet, hanem legyen a településeknek és a régióknak 
összehangolt fejlesztési stratégiája. (Az EU-ban integrált fejlesztési ügynökségek egyeztetik a 
közlekedés, a területfejlesztés és a környezet szempontjait.) Ma a megyei főépítészek gyakran 
évekig nem kapják meg az önkormányzatok határozatait, a régiók főépítészeit nem kötelesek 
tájékoztatni a tervezett bevásárlóközpontokról, akiknek joguk illetve kapacitásuk sincs a 
számonkéréshez.  
 
Az építési hatóságok erélytelenségére jellemző példa Nagykovácsi, ahol a külterületen 
teljesen szabálytalanul felépítettek egy egész telepnyi házat. Most az arra vezető alkalmatlan 
mellékúton óriásira nőtt a forgalom. A fennálló rendeletek szerint a házakat le kellene bontani 
(illetve már az építés megkezdésekor meg kellett volna akadályozni, hogy felépülhessenek). 
Nemsokára jönnek a választások, így ehelyett valószínűleg egy új önkormányzatot fognak 
létrehozni az ott élők, megkérdőjelezve ezzel az egész jelenlegi szabályozásunk működését.  
 

A lakáspolitika és a közlekedési igények kölcsönhatása 
 
Magyarországon még mindig nagyon alacsony a lakásmobilitás. Ez nemcsak a közlekedési 
szükségleteket növeli, de a versenyképességünket is veszélyezteti. Míg BAZ megyében 
például magas a munkanélküliség a szakképzettek körében is, addig Nyugat-Dunántúlon a 
fejlődésnek lassan a munkaerő hiánya szab gátat. Az alacsony lakásmobilitás és a gyakori 
munkahely változtatási kényszer miatt növekszik az ingázás. A lakáspolitikánknak sokkal 
jobban kellene törekedni a munkaerőpiaci feszültségek tompítására, a szociális és környezet-
védelmi szempontok érvényesítésére. A szocializmusban a kiterjedt bérlakásállományra 
hivatkozással a bérek nem tartalmazták a lakáshoz jutás költségeit. A TÁRKI 2000-ben 
végzett felmérése szerint a lakosság 60%-a nem képes megtakarítani a havi jövedelméből. 
Vagyis a többség továbbra sem képes lakást vásárolni vagy a lakása minőségét javítani. 
Számukra tehát a lakásépítéshez illetve vásárláshoz nyújtott kedvezményes kamat nem jelent 
segítséget, ugyanakkor lakást csak piaci szintű díjakért tudnak bérelni. További probléma az, 
hogy a lakás árát a települések igen eltérő adottságai (pl. a munkalehetőségek, tömegközle-
kedés színvonala) erősen befolyásolják. Két azonos adottságú ingatlan között akár 2–3-szoros 
árkülönbözet is előfordulhat, ami szinte lehetetlenné teszi a cserét (2001. évi ingatlanpiaci 
hirdetések alapján).  
 
Az EU-ban a bérlakások aránya mintegy 40% (a magas életszínvonalú Németországban 
60%), a nagyvárosokban azonban szinte minden országban 80–90% (5). Ezzel szemben 
nálunk a bérlakásállomány a 10%-ot sem éri el. Az EU-ban a lakásépítésre és felújításra a 
GDP 1,5%-át fordítják, nálunk csak ennek a felét (9). A jelenlegi mintegy 114 milliárd 
forintos költségvetési ráfordítást a duplájára kellene emelni. Mivel a szociális bérlakás kínálat 
csak igen lassan nő, nemigen számíthatunk arra, hogy a munkavállalók a közeljövőben 
közelebb tudnak költözni a munkahelyükhöz. A kedvezményes lakáshitelek is csak a lakosság 
jobban kereső rétegei számára jelentenek igazán megoldást. (Elvileg a kedvezményeket 
optimálisan 50 ezer Ft havi törlesztőrészlet és az átlagjövedelemnél valamivel alacsonyabb, 
mintegy 83 ezer Ft brutto fizetés mellett lehetne felvenni. Ha a két gyerek utáni kedvezményt 
is igénybe kívánnák venni, akkor 230 ezer Ft brutto fizetés az optium Magyar Hírlap 2002. 
január 4.) 
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Az elmúlt években az újonnan épült lakások átlagos alapterülete meghaladta a 96 m²-t, a 
házaké pedig átlagosan 200 m² felett volt. Ezek az új építkezések területfejlesztési 
szempontból kedvezőtlenek. Az újonnan épült családi házak, lakóparkok ugyanis olyan 
zöldterületekre épültek jelentős számban, ahonnan csak gépkocsival lehet bejutni a munka-
helyre, iskolába stb. Ha ezek helyett a városi lakások felújítását, átalakítását, vásárlását 
támogatják erőteljesebben, akkor is megmarad a gazdaságélénkítő hatás. A felújítások 
ráadásul energiamegtakarítással és nagyobb fajlagos élőmunka igénnyel, valamint GNP-
növekedéssel járnak, mint az új lakások építése. További előny, hogy ugyanakkor nem nő a 
közlekedési hálózatok terhelése. 
 
Komoly feszültségforrás a zártkertek spontán fejlődése. Korábban szerzett jogokra, szociális 
indokokra hivatkozva, vagy egyszerűen csak kihasználva az ellenőrzés gyengeségeit, végleges 
otthonok épülnek az ideiglenes szerszámoskamrák helyén. Egyes településeken utólag ki 
tudják az ott élők kényszeríteni az önkormányzattól az infrastruktúrahálózatot, beleértve a 
tömegközlekedési megálló biztosítását is. Az érdekérvényesítő képességnek ilyenkor jóval 
nagyobb a szerepe, mint a gazdasági racionalitásnak. (Érdekes kutatási téma lehetne annak 
kiderítése, hogy vajon a rászorulók lakáshoz jutásának támogatása, a bérlakásállomány 
növekedésnek felgyorsítása, többe vagy kevesebbe kerülne, mint az utólagos, kényszerű 
területrendezés, rossz hatékonyságú infrastruktúrahálózat, drága működtetés, nem beszélve az 
eredetileg zöldterületnek szánt területek csökkenéséről.) 

 
 

4. A jelenlegi ingatlanfejlesztések és a közlekedéspolitika a terjeszkedést 
erősíti 
 

Bevásárlóközpontok 
 
A rendszerváltás óta a leglátványosabb ingatlanfejlesztések a bevásárlóközpontok voltak. 
Néhány év alatt Magyarországon 52 bevásárlóközpont és 40 hipermarket épült. A 100 lakosra 
jutó 14 m² bevásárlóközponti alapterület jóval több, mint a németországi (9,7 m²), de 
kevesebb, mint az osztrák vagy angol (21 m²). A fővárosban eddig 300 ezer m² bevásárló-
központ működik, 130 ezer m² építés alatt áll, és további 150 ezer m²-t készítenek elő. Mivel 
számítások szerint 100-150 ezer lakos tud egy bevásárlóközpontot eltartani – elvben 
Magyarországon 65-100 ilyen létesítmény lenne a maximum. Ugyanakkor azt is figyelembe 
kell venni, hogy a vásárlóerő Magyarországon egy harmada a nyugat-európaiénak. A 
háztartások vásárlásában a részesedésük 17%-os, szemben az EU 40 % körüli arányával, de 
folyamatosan nő a napi cikkek forgalmazása (Világgazdaság 2001. szeptember 21.). Ez 
egyben azt jelenti, hogy tovább nő az autós bevásárlások száma, amelyeket korábban 
gyalogosan is le tudtak bonyolítani. Mivel a vásárlóerő növekedése nem tart lépést a 
kereskedelmi létesítmények fejlődésével, az új bevásárlóközpontok a lakásokhoz közeli, 
gyalogosan is elérhető boltoktól szívják el a vásárlóerőt. Ez káros a városokra, mert a 
belvárosok hagyományos üzletutcáinak forgalma jelentősen lecsökken (példa erre a budapesti 
Nagykörút és Rákóczi út), de még jobban sújtja a kistelepüléseket, amelyek kereskedelme 
szinte teljesen elsorvadhat. Mindez elsősorban a társadalom hátrányos helyzetben levő részét, 
az időseket, mozgáskorlátozottakat és az autóval nem rendelkező szegényebb háztartásokat 
érinti legsúlyosabban. Önmagában az a tény, hogy Magyarországon - szemben az Európai 
Unió gyakorlatával – jóval kevesebb vidéki, mint nagyvárosi háztartás rendelkezik 
gépkocsival, körültekintőbb szabályozásra kellene, hogy késztesse a döntéshozókat. Az 
Európai Unió agrárstratégiájának egyik fő célja a vidék népességmegtartó képességének 
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megőrzése. A kisebb városokban megépülő bevásárlóközpontok tovább mélyítik a szakadékot 
a települések között, különösen a hátrányosabb helyzetű térségekben. Enyhítené a 
problémákat a nyugat-európai országok szabályozási gyakorlatának bevezetése (Lélegzet 
2001/6). A holland gyakorlat az egyes létesítmények telepítéséhez megkívánt tömeg-
közlekedés meglétét vagy kiépítését áruféleségenként írja elő. (A napi élelmiszer- és 
háztartási cikkekhez elsőrendű tömegközlekedés a feltétel; a bútor- vagy építőanyag áruházak 
a városok szélére is telepíthetők.) Részletes gazdasági, kereskedelmi, közlekedési és 
környezeti hatásvizsgálatot írnak elő az 1000 m²-nél nagyobb vásárlóterületű létesítményekre, 
és Dániában például nem engednek 3000 m² nettó kereskedelmi felületnél nagyobbat építeni. 
Nálunk a 2001-ben módosított előírás csak a 10 ezer m²-nél nagyobb alapterületű létesít-
ményeknél írja elő kötelezően az előzetes környezeti hatásvizsgálatot, és a Környezetvédelmi 
Felügyelőség mérlegelési jogát biztosítja a részletes hatásvizsgálat elrendeléséhez.  

 
A nagy bevásárlóközpontok számának gyors növekedését ösztönzi, hogy a fentebb 
ismertetetteken kívül még számos egyéb költséget sem kell az építtetőiknek, illetve 
üzemeltetőiknek megfizetniük. Ezek a költségek a következők: 

• Hazai és külföldi felmérések egyaránt azt mutatják, hogy a nagy bevásárlóközpontok 
jelentős újabb gépjármű-forgalmat gerjesztenek. Így többletköltségek keletkeznek a 
megnövekedett környezetszennyezés, forgalmi dugók, balesetek, útfenntartási munkák stb. 
következtében.  

• A bevásárlások közel negyven százaléka a Karácsony előtti hetekre tevődik. A közlekedési 
infrastruktúrát e csúcsidőkre méretezik. A belső tervezési normatívák például jóval 
nagyobb parkolószámot írnak elő, mint az országos építési követelmények. Hasonlóan 
kihasználatlanok az év jelentős részében a létesítményekhez kiépített lehajtók és egyéb 
utak. 

• Az állam és az érintett önkormányzatok gyakran ingyen építik ki a bevásárlóközpontok 
üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra jelentős részét. (Így például a Dél-Buda 
térségében az elmúlt években épült új utak is részben a bevásárlóközpontok érdekeit 
szolgálják. Az is egyértelműnek tűnik, hogy az M0-s autóútnak az M3-as autópálya és régi 
2-es út között állami beruházásban, 22 milliárd forintért megépült 7 kilométeres szakasza 
is elsősorban az ide települő bevásárlóközpontokat kívánja kiszolgálni.)  

• A bevásárlóközpontok környékén gyakran csökken a lakások értéke, viszont az ott lakók 
csak ritkán kapnak ezért kártérítést. (Például a Budaörsön épülő bevásárlóközpont esetében 
csak néhány lakónak sikerült ezt elérnie rendkívüli erőfeszítések árán, a Levegő 
Munkacsoport hathatós segítségével. Folyamatban van a Káposztásmegyer és Dunakeszi 
határán épült óriási bevásárlóközpont és az engedélyező hatóságok ellen indított per, 
amelyet szintén a lakótelepen lakók életminőségének romlása és a helyi vizes élőhely 
károsítása miatt indítottak.) 

• A beruházók jelenleg jóval olcsóbban – sokszor tizedakkora áron – jutnak hozzá a föld-
területhez, mint Nyugat-Európában, ugyanis itthon még nem alakultak ki a reálisföldárak. 
Ugyancsak hazai sajátosság, hogy az önkormányzatok nem ismerik fel a zöldterületek 
unikális értékét, ezért gyakran a legértékesebb, ám közösségi tulajdonban levő területek 
azok, amelyek a legkedvezőbb áron megszerezhetők. (Példa erre a Mammut II. 
bevásárlóközpont, amelynek helyén korábban park és emlékhely állt a Széna téren vagy 
Tatabányán a 30-évesek Parkja, amelynek egy részét parkolóhellyé alakították át.)  

• A bevásárlóközpontok általában csökkentik a munkahelyek számát. Ez nemcsak abból 
adódik, hogy az eladott áruértékre vagy eladótérre vetítve kevesebb létszám szükséges, 
hanem az áru összetétele miatt is. Háttérbe szorulnak a helyi kis- és középvállalkozások 
termékei a nagyszériás tömegtermékekkel illetve világmárkákkal szemben. (Bécsi adatok 
szerint minden munkahely, amely a városszéli bevásárlóközpontban jön létre, két 
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munkahelyet szüntet meg a városközpontban.) Emiatt növekszenek a társadalom kiadásai 
(segélyek, a munkanélküliségből adódó szociális, közbiztonsági és egyéb problémák miatti 
kiadások stb.). 

• A vásárlóerő elszívása miatt lepusztulnak a város belső területei, visszavonul a kiskeres-
kedelem és az egyéb helyi vállalkozások jelentős része. Megváltozik a város szerkezete, 
romlanak az emberi kapcsolatok. Párhuzamos jelenség, hogy miközben az állam és a helyi 
önkormányzatok egyre alacsonyabb színvonalon tartják karban a közterületeket és 
középületeket (parkok, terek, művelődési házak, könyvtárak stb.), a „jó adós” tőkeerős 
óriáscégek túlnyomóan (esetenként akár 80%-ban) bankkölcsönökből építik meg a 
bevásárlóközpontokat. A befektetések azután – megfelelő szabadidős választék híján – a 
nyugat-európai gyakorlathoz képest fele idő alatt megtérülnek. Vagyis a lakosság forintjai 
a hatalmas légterű, klimatizált üzletek megépítésére és fenntartására mennek el. Nem 
kétséges, hogy a szabadidő színvonalasabb eltöltése kultúrával és sporttal, hosszútávon, 
nemzetgazdasági szinten jóval kedvezőbb lenne, nem beszélve arról, hogy így a lakossági 
forintokat e köztulajdonban álló létesítmények felújítására fordítanák. Ha a befektető 
valamilyen üzleti ingatlan (bevásárlóközpont stb.) építéséhez kíván bankkölcsönt felvenni, 
akkor kedvező feltételekkel juthat hitelhez. A bank rendszerint nem kér más fedezetet, 
mint a megvalósítandó ingatlant, és elfogadja az ingatlan értékeként azt az összeget, 
amelyet éppen a beruházó határoz meg. Gyakran bebizonyosodott már, hogy az ily módon 
fedezetül kínált ingatlan valódi forgalmi értéke csak töredéke volt az előzetesen 
megadotténak. Számos külföldi példát említhetnénk arra, hogy nagyrészt a bankok 
felelőtlen és esetenként korrupciógyanús hitelezési gyakorlatának eredményeképpen 
miként omlott össze az ingatlanpiac, számos bank csődjét idézve elő. Sok esetben a 
befektető idejében eladja vagy bérbeadja a bevásárlóközpont jelentős részét kisebb tőkéjű 
vállalkozásoknak, akik kénytelenek hitelt felvenni, hogy ezt megtehessék. Amikor ezek a 
kisbefektetők csődbe jutnak, akkor annak következményei őket és ugyancsak a hitelező 
bankot vagy bankokat érintik. Amennyiben pedig a csőd súlyosan érinti a hitelt nyújtó 
bankot, akkor – az eddigi tapasztalatok szerint – igen jó esélye van annak, hogy a bankot 
az adófizetők pénzéből konszolidálják. 

 
Az eddig leírtakból nyilvánvaló, hogy a bevásárlóközpontok csak hatalmas közvetlen és 
közvetett állami, illetve önkormányzati támogatással tudnak megépülni és fennmaradni. 
Vitatható egyik volt pénzügyminiszterünk kijelentése, hogy a bevásárlóközpontokban eladott 
áruk után megfizetik az adókat (mintegy utalva a kiskereskedők ezzel ellentétes 
magatartására), ezért kívánatos nemzetgazdasági szinten ezek térnyerésének növekedése 
(Financial Times 2001. november 20.). 
 
A New York-i Közlekedéspolitikai és Fejlesztési Intézet (ITDP) tanulmánya szerint is a 
kockázatos ingatlanfejlesztésekkel magyarázhatók az egyébként ésszerűtlennek tűnő 
magyarországi közlekedési beruházások (2). Például az M0-s autóút északi részének keleti 
szakasza (és különösen a káposztásmegyeri csomópontja), valamint az északi szakasz 
tervezett továbbépítése nyugati irányban a Dunán keresztül csak elenyésző mértékben 
szolgálja a sűrűn lakott területek forgalmának csökkenését, viszont jelentős többletforgalmat 
gerjeszt az általa érintett területeken. Ugyanakkor késik az M0-s meglevő szakaszának 
összekötése az M3-as autópályával, ami által az M1-es, M7-esés az M5-ös autópályák, 
forgalma a város elkerülésével folytatódhatna kelet felé. E szakasz azonban az alacsonyabb 
jövedelmű pesti peremkerületeken át vezetne, míg az említett északi szakasz sokkal 
értékesebb területeket, és a budai oldal nagyobb vásárlóerejű lakosságát érinti. Az, hogy a 
Világbank visszautasította, de az EIB támogatta ezt az útépítési politikát, azt jelzi, hogy az 
EIB nem az európai integrációt, hanem a térség kockázatos ingatlanfejlesztéseit támogatja. 
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(Az említett káposztásmegyeri szakaszról ágazik le a nemrég átadott, Dunakeszi közigazgatási 
területén fekvő Auchan bevásárlóközpont, amely Közép-Európa legnagyobb ilyen 
létesítménye. A budai oldalon az M0-s tervezett nyomvonalához kapcsolódna a már megépült 
budakalászi Cora áruház, amelyet most a lakótelep rekreációs területének rovására bővítenek. 
A forgalmi szempontból is irracionális Metro áruház terve a 11-es út mentén, szintén 
Budakalász területén, a Cora közvetlen közelében még mindig nem került le a napirendről.) A 
térségi, illetve közlekedési szempontok semmibevételének egyik legszembetűnőbb példája 
Budaörs és a szomszédos Törökbálint, ahol az autópálya mindkét oldalán fekvő területeket 
nagy forgalmat vonzó beruházások céljára engedte át. Itt a bevásárlóközpontok olyan 
koncentrációja található (Auchan, Metro, Cora, Tesco, Media Markt, IKEA, Baumax stb.), 
ami talán egész Nyugat-Európában is ismeretlen. Ezáltal Budapest nyugatról és a Balatonról 
érkező forgalma sok esetben gyakorlatilag megbénul. A Levegő Munkacsoport megpróbálta 
bíróságon megtámadni az Auchan budaörsi építkezését. A Legfelsőbb Bíróság végül azzal 
utasította el a környezetvédők keresetét, hogy hiányoznak a megfelelő tudományos kutatások, 
amelyekkel a bevásárlóközpont környezeti károkozása bizonyítható lenne. Nyilvánvaló, hogy 
a civil szervezetek nem képesek ezeknek a vizsgálatoknak az elvégeztetésére. Ez ellentétben 
áll az 1992-es Riói konferencia ajánlásával, az ún. óvatosság elvének érvényesítésével: 
mindaddig, amíg az ellenkezője nem bizonyított, új eljárások, jelenségek esetén fel kell 
tételezni azok környezetre veszélyes hatását. (Most a Levegő Munkacsoport a helyi 
környezetvédő szervezetek kezdeményezésére a Dunakeszi határán épült bevásárló-
központhoz egy vizes élőhelyet átvágó bekötőút engedélyezésével kapcsolatban fordult a 
bírósághoz. Kérdés, hogy ezúttal milyen lesz a bíróság álláspontja.) 
 

Irodaépítés 
 

A belvárosi irodaépítés láza nagyrészt lecsengett. Növekszik a hosszabb ideig kiadatlan 
irodafelületek nagysága. 2000 végén a több mint 1 millió négyzetméter irodaterület 25 
százaléka üresen állt. Ugyanakkor folytatódik az irodaépítés a külső területeken a jobb 
parkolási lehetőségek, olcsóbb zöldterületi telkek miatt. Eltérőek a vélemények arról, hogy 
ezek a létesítmények növelik-e vagy csökkentik a munkahelyre utazások számát. A gépkocsi-
használat puha adóztatása, a vállalati tulajdonban levő gépkocsik nagy száma lehetővé teszi, 
hogy a munkahely megválasztásánál másodlagos szempont legyen a lakhelytől való távolság. 

 
Lakóparkok, új családi házas telepek 

 
Bár a számarányuk nem nagy (a múlt évben összesen 10 ezer ilyen lakás épült a csak nevében 
lakópark társasházakkal együtt), a lakóparkok hatása elég jelentős. A jó minőségű, egységes 
zöldterületeket szétszabdaló, a meglevő településszerkezethez szervesen nem kapcsolódó 
lakóparkok, közlekedési, környezeti és társadalmi-kulturális szempontból sem kívánatosak 
(Piliscsaba Magdolna-völgy, Budajenő, Törökbálint, Budakeszi úti Ökopark stb.).  
 
Az új családi házas felparcellázott telkek megítélésével kapcsolatban a szakma is megosztott. 
Több építési iroda, ügynökség foglalkozik azzal, hogy az önkormányzatokat megtanítsa a 
szabad területeik minél nagyobb haszonnal történő értékesítésére. Ennek egyik megoldása az, 
ha a korábban teljesen vagy részlegesen privatizált területeket összevásárolják, elkészítik a 
rendezési terveket, saját szervezésben közművesítik, és így adják el az építeni szándéko-
zóknak. Ez még mindig jobb, mintha az értékesítésből származó milliárdos hasznot néhány 
magánember teszi zsebre, és az önkormányzat legfeljebb néhány tízmilliós morzsával 
(tornaterem, útfelújítás, megálló építés) kell, hogy megelégedjen, miközben az összes negatív 
externália a költségvetésüket terheli. Összességében azonban káros a jelenség, mert értékes, 
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közhasználatú féltermészetes területeket alakít át monoton, privát használatú, alacsonyabb 
biológiai értékű területté. (Nem részletezve az egyéb társadalmi költségeket.) A telek-
kialakítások ma is nagy ütemben folytatódnak. A Pilis térségében, a Duna kanyarban, a 
Tétényi fennsík körzetében, Óbudán további fejlesztéseket terveznek.  

 
Tipikus hirdetési szöveg a „Zöld Sziget” 2002-re ígért 200 telkes fejlesztéssel kapcsolatban 
Biatorbágyon: „Budapesttől 12 km-re azoknak, akik nyugodt, családias környezetre vágynak, 
de nem akarják feladni fővároshoz kötődő munkájukat”. 
 

5. Teendők és javaslatok 
 
Jogszabályok szükségesek a föld védelmére  

 
2001. év végén az országgyűlés módosította az 1994. évi LV. törvényt a termőföld védel-
méről. Előzetesen a Környezetvédelmi Bizottság több módosító javaslatot nyújtott be a 
törvény vitájához, amelyek célja az volt, hogy meggátolja pótolhatatlan nemzeti kincsünk, a 
termőföld elvesztegetését. A javasolt módosítások a földvédelmi járulék emelésére, a 
különféle felmentések, kivételek (kiskapuk) eltörlésére vonatkoztak. Sajnos az év végi 
törvényhozási hajszában a legtöbb bizottság nem támogatta vagy nem is tárgyalta a felve-
téseket. Ezzel lényegében az Európai Unió és az OECD földvédelemre vonatkozó ajánlásait is 
figyelmen kívül hagyták. 
 

Hiányoznak a vizsgálatok, az externális hatások kiszámítása 
 

Az Urbanissimus Klub 2001 októberében tartott konferenciáján hangzott el az agglomeráció 
problémáival kapcsolatban, hogy hiányoznak a fenntartható fejlődést szolgáló politika 
kialakításához a gazdasági, műszaki, társadalmi vizsgálatok, a szabályozáshoz, a hatékony 
programok kidolgozásához szükséges adatok. A társadalom nem tudja, hogy a terjeszkedés 
költségei kit és milyen mértékben sújtanak.  
 
Nincs Műszaki Irányelv a bevásárlóközpontok és egyéb nagy forgalmat vonzó létesítmények 
várható forgalomnövelő hatásáról. Így a hatásvizsgálatban gyakran pontatlan adatokkal 
számolnak.  
 
Nincsenek magyar adatok arról, hogy az építtető 1 forintnyi infrastruktúra fejlesztéséhez a 
központi költségvetés és a helyi önkormányzat hány forinttal járul hozzá. (Egyes EU-beli 
adatok szerint az arány 1:4.) Milyen feltételek mellett éri meg a tömegközlekedési útvonal 
meghosszabbítása az új beépítésekhez, és kit terheljen ennek a költsége? Milyen megtaka-
rítások érhetők el ezzel?  
 
A szakemberek szerint a hiányzó vizsgálatok és számítások elvégzése, az eredmények csak 
nyomatékosítanák a szemünk előtt lejátszódó problémák okait. A hibás, sokszor korrup-
ciógyanús önkormányzati döntések megtámadásához azonban törvényes alapokat 
szolgáltatnának. 
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Integrált fejlesztési ügynökségek a tárcák érdekeinek összehangolására 
 

Európa mindkét felén gyakori, hogy a közlekedésfejlesztés ellentétben áll a környezeti 
szempontokkal. Ilyenkor általában a jobb pozícióban levő közlekedési tárca győz. Ezt a 
helyzetet csak az olyan nemzeti fejlesztési ügynökségek létrehozásával lehet kikerülni, ahol a 
közlekedési, környezeti és térszerkezeti feladatok egy kézbe kerülnek. Dániában és 
Hollandiában régóta működnek ilyen ügynökségek, és most Nagy-Britannia is tervezi egy 
integrált nemzeti fejlesztési ügynökség létrehozását.  

 
A koordináció mellett azonban elengedhetetlen, hogy jelentős pénzügyi források is 
rendelkezésre álljanak a célok megvalósításához. Jelenleg az önkormányzatok a feladataikkal 
összhangban nem álló finanszírozás miatt, vagy arra hivatkozva minősítik át a területeiket. 
Szükség van az önkormányzati gazdálkodás reformjára, amely egy fenntartható terület-
gazdálkodásban teszi érdekeltté az önkormányzatokat (8). Szükség van továbbá olyan 
pénzügyi eszközökre, amelyekkel átmenetileg kompenzálni lehet azokat az önkormány-
zatokat, amelyek megvédik, ápolják és nem építik be a zöldterületeiket. (Hosszabb távon ezek 
az önkormányzatok valószínűleg jobban járnak, mert idegenforgalmi bevételeik – szabadidő, 
gyógyturizmus, sport – nagyobbak lesznek.)  
 

Javaslatok: 
 
1. A településrendezési terveket összhangba kell hozni a különböző szintű (kistérségi, 

regionális és országos) tervekkel (érdekekkel), a környezetvédelem céljaival és a 
közlekedés-fejlesztéssel.  

Nem az önkormányzatok önrendelkezési jogát kérdőjelezzük meg. A szubszidiaritás elve 
azonban jelenleg sérül, mert a döntések gyakran alsóbb szinten születnek, mint az a 
társadalmi-gazdasági-környezeti szempontból optimális lenne. Nem szeretnénk azonban, ha 
egyes lobbik, országos vagy regionális érdekekre hivatkozva, a helyi településre egyértelműen 
hátrányos döntéseket hozhatnának. (Jól példázzák e konfliktushelyzetet az autópályák 
nyomvonalának kijelölése körül kialakult viták.)  
a) A fejlesztéseket a kötöttpályás közlekedési útvonalak közelében kell előmozdítani.  
b) A beruházási támogatásokat (beleértve a lakásépítést) normatív feltételek helyett a térségi 

fejlesztési koncepcióhoz és a helyi sajátosságokhoz igazodó, szigorú feltételekhez kell 
kötni. Az infrastruktúra-fejlesztéseknél területhatékonysági mutatókat kell bevezetni 
(egységnyi kapacitásbővítés, vonalhossz növekedés, beruházási összeg stb. hány lakos 
kiszolgálását fogja jelenteni). Azt is vizsgálni kell, hogy a bővítés miként fog kihatni az 
ellátásban már régebb óta résztvevőkre. 

c) Ösztönözni kell a kompaktabb településszerkezet kialakítására illetve megőrzésére. A 
fejlesztők (magánvállalkozások, önkormányzatok) monoton, 600-2000 m²-es, 
közművesített telkeket alakítanak ki, és adnak el családi ház építése céljára. E parcellázási 
gyakorlat jelenti a legkedvezőtlenebb infrastruktúra hatékonysági mutatókat (fajlagosan 
leghosszabb vonalas infrastruktúra, legnagyobb távolságok stb.), és a privát illetve 
közösségi zöldterületek kedvezőtlen arányát.  

d) Felül kell vizsgálni a jelenlegi szabályozási és engedélyezési eljárásrendet.   
 
2. Át kell alakítani az önkormányzatok gazdálkodását, hogy érdekeltté váljanak a fenntartható 
területfejlesztésben, a települések (kerületek) környezeti állapotának javításában.  
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Az átalakuló országokban az adóbevételek között általában jelentéktelen szerepe van a helyi 
adóknak, különösen a vagyonadóknak. Az önkormányzatok jelenleg ellenérdekeltek a 
közösségi zöldterületek megtartásában.  
a) A tevékenységek megadóztatása helyett (iparűzési adó, idegenforgalmi adó) a területek és 

eszközök jobb hasznosítására kell ösztönözni (területértékadó, földvédelmi járulék). 
b) A terjeszkedés (zöldmezős beruházások) externális költségeit internalizálni kell, és az 

okozókra áthárítani.  
c) Felül kell vizsgálni a közúti gépjárművek tulajdonlásával és üzemeltetésével kapcsolatos 

szabályokat, beleértve a gazdasági szabályozókat is (például a személygépkocsikra 
vonatkozó jelenlegi puha elszámolási korlátokat).  

d) Alapokat kell képezni a piaci torzulások korrigálására, a fenntartható területfejlődéshez. 
Itt elsősorban a föld alacsony piaci ára és a mezőgazdasági termelési célú illetve a 
féltermészetes környezet pozitív externáliáinak ellentmondására illetve a barna zóna 
kontra zöldmezős beruházások problémakörére utalnánk. Jelenleg az önkormányzatoknak 
csak kiadást jelentenek a köztulajdonban maradó zöldterületek, míg az eladásból, 
átsorolásból hasznuk származik. Az alulhasznosított, ám infrastruktúrával esetenként jól 
ellátott városi rozsdaövezetek újjáélesztésének nagyobb költségeit és kockázatát a 
közösségeknek, az államnak és a beruházóknak együttesen kell viselni.  

 
3. Biztosítani kell a szakhatóságok és a lakosság érdemi beleszólását a döntésekbe. 
Érvényesíteni kell az Aarhusi Egyezmény előírásait, az állampolgárok környezetvédelmi 
információhoz, érdemi beleszóláshoz és jogorvoslathoz való jogát az önkormányzati 
munkában.  
A helyi lakosok és a szakhatóságok gyakran csak formálisan vesznek részt a település-
szerkezeti tervek, a szabályozás kialakításában. A közigazgatás tekintélyét helyre kell állítani. 
Megfelelően finanszírozni kell az intézményi halózatot. Felül kell vizsgálni a képviselő-
testületek döntési gyakorlatát a szakszerűség és a demokrácia oldaláról egyaránt.  
 

Összefoglaló 
A levegőtisztaság- és a zajvédelem elsődlegesen a közlekedési igények integrált csökken-
tésével érhető el. Ennek csak egy része az optimális úthálózat kiépítése, a magas színvonalú 
tömegközlekedés. A kínálati közlekedéspolitikát fel kell, hogy váltsa egy olyan integrált 
fejlesztési politika, amely a mobilitás iránti keresletet is fékezni képes. A kompakt telepü-
lések, a regionális ellátás, a helyi kereskedelmi hálózatok megerősödése, a KKV-k és a térségi 
mezőgazdasági termelés támogatása, a lakásmobilitás elősegítése jelentősen csökkentheti az 
utazási és szállítási távolságokat. A Budapesti Agglomerációban az ország lakosságának 
mintegy harmada és a kritikus szennyeződések jelentős része koncentrálódik. Legfontosabb 
feladat 5 éves középtávon a további zöldterületek beépítésének megakadályozása és a főváros 
élhetőségének biztosítása. Ez a szélesen értelmezett közbiztonság javítását jelenti, amelybe a 
természetes és épített környezet állapota is beletartozik. 
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XVII. Az Európai Unió környezetpolitikája 
 
 

1. A környezetpolitika az egységes piacon 
 

(a) A környezeti probléma megjelenése az EU-dokumentumokban 
 
Az EU környezetvédelmi erőfeszítéseit is a sikerek és kudarcok láncolata jellemzi, hasonlóan 
a nemzetközi méretű erőfeszítésekhez. Az Európai Közösséget létrehozó 1957-es Római 
Szerződés megalkotói még nem látták szükségesnek, hogy a környezetvédelem kérdéseivel 
foglalkozzanak. A korábbi belépők esetében (a legutóbbi kibővítésig) a környezetvédelem 
nem képezte a csatlakozási tárgyalások súlyponti kérdéskörét. 1973-ban, az Első Környezet-
védelmi Akcióprogram kidolgozásával elkezdődött a környezetvédelem beépülése az EK 
politikai-szabályozási mechanizmusaiba, melyet több hasonló program követett. (A legutolsó 
a 2002. évi Hatodik Környezetvédelmi Akcióprogram.) 
 
A környezet védelme a Közösség alapdokumentumaiban először az egységes piacot létrehozó 
1987-es Európai Egységokmányban (Single European Act) vetődik fel, nyilván nem 
véletlenül (ez a Bruntland jelentés: „Közös jövőnk” publikálásának éve). Az Egységokmány a 
Római Szerződés módosításával beemelte a Közösség céljai közé a környezetvédelmet és 
ezáltal közvetlen jogalapot teremtett a közös környezetpolitikai intézkedések számára. Ennek 
ellenére az Egységokmány sok kritikát kapott, mivel a gazdasági és kereskedelmi szem-
pontokat a környezetvédelem elé helyezte, s a környezetvédelmet kereskedelemkorlátozó 
tényezőnek tekintette.191 Az Európai Közösség mindenek felett álló célja az egységes piac 
(single market) kialakítása és zavartalan működtetése volt. A környezetvédelmet – a szociál-
politikához és munkavédelemhez hasonlóan – az egységes piacnak alárendelt területként 
tekintették. A közös környezetpolitika törekvése elsősorban abban nyilvánult meg, hogy az 
országonként eltérő szabályozás miatt ne alakuljanak ki piaci torzulások. Ennélfogva a 
harmonizálásnak is elsősorban erre tekintettel kellett végbemennie. 
 
Az 1992-es Maastrichti Szerződés (EU Treaty) részben kiküszöbölte ezt a problémát, 
megjelent benne a fenntartható fejlődés általános célkitűzése is (igaz, még a „fenntartható 
gazdasági növekedés” környezeti feltételeként), ami azt jelentette, hogy az EU nem csak 
közös környezetvédelmi intézkedéseket hozhat, de közös környezetpolitikát is ki kell 
alakítson. Maastricht kimondta a környezetpolitika integrálásának elvét. Kudarcot vallott 
viszont abban a vonatkozásban, hogy nem volt képes lényegesen egyszerűsíteni a környezet-
politika közös döntéshozatali folyamatát. Ez azzal járt, hogy időnként ellentmondás 
keletkezett a környezetvédelmi döntéshozatal és a jogharmonizáció között, ami lehetőséget 
adott arra, hogy a tagállamok eltérően interpretálják és alkalmazzák az előírásokat. 

 
A következő oldalon közölt táblázatból látható, hogy bár több területen már lehetővé vált a 
minősített többség alapján történő döntéshozatal, a legfontosabb kérdésekben (adózás, 
agrárpolitika, energiapolitika, nagyobb súlyú közösségi pénzeszközök kezelése) továbbra is 
egyhangúság szükségeltetik. Tekintve, hogy az EU északi és déli országai (főként Görög-
ország, Portugália és Spanyolország) – nagyrészt a gazdasági fejlettségi szintek közötti 
jelentős eltérés miatt, de a mentalitásban és kulturális vonásokban megnyilvánuló különb-
                                                 
191 Ez a felfogás érvényesült a csatalkozni kívánó országok számára készült 1995-ös Esseni Fehér Könyvben is. 
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ségek miatt is – a környezeti kérdéseknek gyökeresen eltérő jelentőséget tulajdonítanak, az 
egyhangúság kritériumának fenntartása a döntéshozatalban erősen fékezi a jelentősebb 
intézkedések megtételét.  

 
Azok az országok, melyek jelentős környezetvédelmi iparral rendelkeznek (elsősorban 
Németország), az igényesebb környezetpolitikában, szigorúbb szabályozásban lennének 
érdekeltek ezen ipari lobbik nyomása alatt is, de az egyhangúság követelménye a 
legfontosabb területeken ezt megakadályozza. 
 
Összességében a környezetvédelem harmonizálása lefelé, a legkisebb közös nevező felé tolja 
el a közös környezetpolitikát. Kirívó esete volt ennek az, amikor 1995-ben, az EFTA-tagokkal 
történő bővítés során Svédországot, Finnországot és Ausztriát a Bizottság arra kötelezte, hogy 
lényegesen magasabb környezetvédelmi követelményeiket 4 év alatt szállítsák le az EU 
korábbi „éltanulóinak” szintjére. 

 
Környezetvédelmi döntéshozatali mechanizmusok Maastricht után 
 

döntéshozatali terület jogszabály
cikkelye 

az Európa 
Parlament 

szerepe 

szavazási procedúra a 
Miniszterek 
Tanácsában 

termékekhez kapcsolódó 
védelem 

100a közös döntés kvalifikált többség 

kutatási keretprogramok 130i, 1 közös döntés egyhangúság 
projektumok 130i, 4 konzultáció minősített többség 
földhasználat, energiapolitika, 
költségvetési eszközök 

 
130s, 2 

 
konzultáció 

 
egyhangúság 

közlekedés 75 együttműködés minősített többség 
európai hálózatok - elvek 129d, 1 közös döntés minősített többség 
európai hálózatok - projektumok 129d, 2 nincs minden ország külön 
működtetés finanszírozása 1295, 3 együttműködés minősített többség 
egyéb környezetpolitikai terület 1303 együttműködés minősített többség 
strukturális alapok - célok, 
szervezet 

 
130a-e 

 
jóváhagyás 

 
egyhangúság 

strukturális alapok - 
megvalósítás 

 
130e 

 
együttműködés 

 
minősített többség 

agrárpolitika 43 - egyhangúság 
agrárpolitika - agrárrendtartási 
részletek 

 
- 

 
konzultáció 

 
minősített többség 

környezetvédelmi 
akcióprogramok 

 
130s 

 
közös döntés 

 
minősített többség 

 
Forrás: Hey, 14. old. 

 
Az 1997-es Amszterdami Szerződés immár kifogástalan formában nyilvánította ki a fenn-
tartható fejlődés célját és világosabbá, hatékonyabbá tette a döntéshozatali mechanizmust, bár 
nem minden tekintetben. A korábbi eljárások értelmében ugyanis ha a Miniszterek 
Tanácsában megtörtént a harmonizálás, de valamelyik tagállam ennek ellenére saját területén 
szigorúbb intézkedést kíván életbe léptetni vagy fenntartani, köteles erről a Bizottságot 
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értesíteni, majd pedig döntését igazolni és bizonyítani, hogy különintézkedését nem az import 
korlátozásának szándéka motiválja. Ez a kötelezettség azonban Amszterdam után is 
megmaradt, sőt „új tudományos bizonyítékkal” is alá kell támasztani. 
 
A fentiekből markánsan kirajzolódik tehát az EU környezetpolitikáját meghatározó három 
trendvonal: (1) Az alapdokumentumokban a környezetvédelem egyre fontosabb szerephez 
jutott, míg végül a közösségi politika szintjére emelkedett, s ezzel megszűnt (legalább is 
formálisan) alávetettsége az egységes piacnak; (2) a döntéshozatali mechanizmusokban 
hangsúlyeltolódás van az egyhangúságtól a minősített többséggel meghozott döntések felé, (3) 
egyre fontosabbá válik a környezetpolitika integrálása az ágazati és gazdaságpolitikákba. 
Mindazonáltal az egységes piac működtetésének követelményével szemben környezetvédelmi 
szempontok, érdekek nem érvényesíthetők. 
 
 

(b) Verseny és környezetvédelem 
 
Bármennyire is hangsúlyozzák az EU különféle dokumentumai a környezetvédelem fontos-
ságát, a gyakorlatban a versenypolitika elsőbbsége érvényesül az egységes piacon. Ha egy 
ország környezeti szabályozása laza, vállalatainak környezetvédelmi kiadásai alacsonyabbak, 
s így versenyelőnyhöz jutnak az egységes piacon. Ezért ezt az országot az EU arra kötelezi, 
hogy szigorítsa meg környezetvédelmi szabályozását, emelje azt az EU átlagos szintjére. Az 
1995-ös esseni Fehér Könyv a csatlakozó országok teendőit írta elő a környezetvédelem terén, 
az egységes piaccal összefüggésben. Ezek a feladatok főleg az alacsonyabb szabályozási 
szintekből származtak. 
 
A környezetvédelemnek a versenypolitikával szembeni alárendeltségét azonban mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy az EU az átlagos szabályozáshoz képest lényegesen 
szigorúbb környezetpolitikát sem engedi meg. A versenyhelyzetek ugyanis ekkor is torzulnak, 
csak másképpen. Ha egy országban szigorúak a környezetvédelmi normák, az nem-
vámjellegű importkorlátozásként hat azon országok vállalataira, amelyekben a szabályozás 
szintje alacsonyabb, s a szigorú szabályozású országba kívánnának exportálni. (Abból 
kiindulva, hogy az utóbbiban a vállalatok már hozzászoktak a szigorúbb szabályozáshoz, volt 
lehetőségük az alkalmazkodásra.) 
 
Ilyen helyzet adódott 1995-ben, az EFTA-belépés során (Ausztria, Svédország és Finnország 
váltak az EU új tagjaivá). A Bizottság szerződésben kötelezte e három tagországot, hogy 
néhány éven belül fokozatosan építsék le normáikat az EU-tagországok átlagos szintjére. 
 
 

(c) A környezetpolitika jogforrásai 
 
Az EU-ban a környezetpolitikai követelmények teljesítését rugalmasan kezelik. A közösség 
jogrendjét (az aquis communautair-t) ugyan át kell venni, de az "implementációs deficit" az 
EU-tagországok többségére jellemző (különösen a déli perifériára): a derogáció révén a 
lemaradók többéves haladékot kapnak, vagy egyszerűen csak késlekednek törvények és 
direktívák tucatjainak a bevezetésével. Eddig az EU esetében is az OECD-formula 
érvényesült: a belépni szándékozók önmaguk mondták meg, milyen ütemben készek és 
képesek elfogadni a feltételeket. A jelenlegi belépők esetében viszont a környezetvédelmi 
követelmények szigorodtak, s alkalmanként még a belépést hátráltató súlyú tényezővé is 
váltak. 
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Az EU környezetpolitikájában — mint más területeken is — három fajta jogforrás érvényesül. 
A leggyakrabban használt jogi eszköz a direktíva. Ez valójában olyan központi iránymutatás, 
amelyet a tagországoknak nem szó szerint kell átvenniük, hanem saját törvényeikben kell 
érvényt szerezniük a közösségi akarat megvalósulásának. Ennek során érvényesíthetik (és 
nyilvánvalóan érvényesítik is) saját speciális körülményeiket. A direktíva tehát azt követeli 
meg, hogy a közösségi akaratnak a tagországok saját speciális feltételeiket és körülményeiket 
figyelembe véve feleljenek meg. A környezetvédelem területén több, mint 200 direktíva van 
érvényben. 
 
A rendeletet (angolul regulation) viszont szó szerint át kell venni és átültetni a tagország 
jogrendjébe. Ezek száma már lényegesen kisebb. Végül az EU nemzetközi bíróságának 
határozatai képezik a harmadik fajta jogforrást. Ezek — a bírósági ítéletek részeként — a 
vitatott direktíva vagy határozat speciális aspektusaira, vagy a végrehajtás feltételeire 
vonatkoznak. 
 
A direktívák nagy száma és a koordinációs nehézségek miatt a 90-es években elkezdődött egy 
folyamat, melynek során ún. keretdirektívákat alkotnak: az egy-egy szélesebb területre 
vonatkozó direktívákat összefogják. A következő oldalakon két ilyen keretdirektívát közlünk. 
A levegőminőségre vonatkozó pl. csoportosítja a stacionárius forrásokra, a mobil légszennye-
zőkre, a levegőminőségi előírásokra és a légszennyezést okozó termékekre vonatkozó 
direktívákat. A szennyvízkezelésről szóló keretdirektíva a háztartási szennyvizek csatorná-
zására és összegyűjtésére, majd pedig a szennyvíz kezelésére és a természetes vizekbe történő 
engedésére vonatkozó direktívákat csoportosítja, külön-külön a háztartási és az ipari 
kibocsájtókra. 
 
Az EU környezetvédelmi törekvései jelentősen változtak az idők folyamán. Az 1970-80-as 
években a környezetvédelmi jogalkotásra, így a direktívákra is, az volt a jellemző, hogy 
határértékeket állapítottak meg egyes szennyező anyagok kibocsátására vagy megengedhető 
környezeti koncentrációjára (például a gépjárművek emissziója, felszíni vizek megengedett 
nehézfém koncentrációja stb.). A nyolcvanas évek végétől már az EU szintjén megjelenik a 
természeti erőforrások pocséklását akadályozni hivatott átfogó stratégia. A kilencvenes 
években dolgozták ki az úgynevezett horizontális direktívákat, amelyek tág mozgásteret 
biztosítanak a tagországok számára a helyi feltételek figyelembevételére.  
 
 

(d) Erőviszonyok 
 
Érdekes képet fest Tamás Pál az EU-ban kialakult erőviszonyokról a környezetpolitikában:192 
Az EFTA-országokkal történő kibővítés előtt (a 12 államos EU-ban) a Miniszterek Taná-
csában a környezetvédelemben élenjáró országoknak 18, az "anti-environmentalistáknak" 31, 
a bizonytalankodóknak pedig 27 szavazatuk volt. A svéd, osztrák, finn belépéssel a helyzet 
megváltozott – az élenjárókhoz 11 új szavazat került. A kialakult helyzetben mindegyik 
csoportnak elég befolyása van ahhoz, hogy blokkoló kisebbség legyen. 
 
Ilyen erőmegoszlásnál – két szembenálló pólusként – felértékelődik a német és a brit 
környezeti vélemény, s egyre fontosabb, hogy a konkrét döntéseknél az esetenként bizony-
talankodó Franciaországot a maguk oldalára állítsák. Az 1987-94-es időszak után – amelyben 
az élenjárókat állandóan leszavazhatták – az erők kiegyenlítődtek. A keleti bővítés azonban 

                                                 
192 Zöld Belépő, 1. szám, 22. old. 
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ezt a libikókát ismét fellökheti, hiszen aligha várható, hogy a legújabb belépők a skandináv-
holland-osztrák környezeti "radikalizmust" adott fejlettségi szintükön képesek lennének 
gazdasági erővel is bírni. Ebből következően ha egy ideig még megmaradna a jövőben is a 
mai döntési mechanizmus, akkor a frissen belépők szavazataiért meg fog indulni a jelenlegiek 
között a verseny. Elég erős nyomás lesz érezhető – elsősorban az élenjárók felől – annak 
érdekében, hogy tartsunk velük.  
 
Ami ebben az esetben majd elképzelhető, hogy tudatosan választjuk a bizonytalankodók 
táborát. Egyes esetekben objektív érdekeinkből következően is csatlakozhatunk az egyik, 
illetve kénytelenek vagyunk csatlakozni a másik csoporthoz. Másfelől, ha keményebb 
direktívák születnek az élenjárók érdekeinek-értékvilágának megfelelően és számunkra azok 
teljesítése valamilyen áldozattal járna, akkor ily módon ad hoc kompenzáció felkínálásával 
juthatnának csak hozzá szavazatainkhoz. A "szövetséget" a kevésbé fejlett déli perifériával 
nehezíti, hogy a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és más érzékeny termékek kereske-
delmében konkurálunk velük. 
 
 

2. Az EU 5. Környezetvédelmi Akcióprogramja 
 

(a) A program körvonalai193 
 
Az 1992-2000 közötti időszak környezetpolitikáját az Európai Unió 5. Környezetvédelmi 
Akcióprogramja fogja keretbe, amely a „Fenntarthatóság Felé” címet viseli. Az EU jelentősen 
elkötelezte magát a környezetvédelem közvetett, gazdasági eszközökkel történő szabályozása 
mellett. Az EU-tagállamok az élharcosai az öko-adóztatás (például az úgynevezett szénadó) 
nemzetközi elterjesztésének. Az EU számos támogatási programot is működtet a környezeti 
problémák nemzetközi összefogással történő megoldására. Elég itt talán a legismertebb LIFE 
programra vagy a Preferenciák Általános Rendszerére (General System of Preferences) az 
újabban bővülő „Zöld” GSP-re utalnunk. Ezek a programok nagyrészt a tagállamok és a 
fejlődő országok közötti kooperációval segítik a környezeti problémák megoldását. (A 
legjelentősebb finanszírozási eszközöket viszont a strukturális és kohéziós alapok 
tartalmazzák.) 
 
Viszonylag új elem az EU környezetpolitikájában a Horizontális Segítő rendszerek kiépülése. 
Ennek intézményi megjelenése többek közt a Koppenhágában 1994-ben létrehozott Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség. Igen jelentős a pénzügyi intézmények, mint például az EBRD 
környezetvédelmi szerepe is. Az úgynevezett horizontális, vagyis az átfogó és általános 
környezeti szabályozás kérdéseivel foglalkozó joganyag részei a környezeti hatásvizsgálatot 
és a tájékoztatási kötelezettséget szabályozó direktívák is. (Ezekről ad áttekintést a következő 
oldal vázlata.) 
 
Az EU környezeti szabályozásának az egyes tagállamokban való bevezetését átmeneti időre el 
lehet halasztani, vagy bizonyos esetekben mód lehet az EU előírásoknál szigorúbb előírások 
alkalmazására. Az EU esetenként pénzügyi támogatást nyújt a direktívák mielőbbi 
bevezetéséhez a tagállamoknak.  
 

                                                 
193 E pont szerzője Kerekes Sándor. 
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Air Quality Framework
(96/62/EC)

Emissions from 
Stationary Sources

Air Quality Standards

Large Combustion 
Plants (88/609/EEC)
Waste Incineration

(89/429/EEC, 89/369/EEC)
Hazardous Waste Incineration

(94/67/EEC)
IPPC 

(96/61/EC)
Proposed VOC-Solvents Directive

(COM(96)538)

SO2 and Particulates
(80/779/EEC)

Lead*
(82/884/EEC)

Nitrogen Oxides*
(85/203/EEC)

* to be replaces by new standards 
under the Air Framework Directive 
which also introduce standards for 

ozone, CO, benzene and other 
atmospheric pollutants

Mobile Sources

Lead Content of Petrol
(85/210/EEC)

Diesel Engines
(72/306/EEC & 88/77/EEC)

Motor vehicles
(70/220/EEC)

Proposed Mobile Machinery 
Engines Directive

(COM(95)350)

Product Controls

Ozone-depleting Substances
(EC/3093/94)

Marketing and Use of 
Dangerous Chemicals 

(76/769/EEC)
Asbestos

(87/217/EEC)
Lead Content of Petrol

(85/210/EEC)
Sulphur Content of Liquid 

Fuels
(93/12/EEC)

 VOC emissions from storage 
and transport of petrol

(94/63/EEC)
Proposed quality of petrol and 

diesel fuels Directive
(COM(96)0164)
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DOMESTIC AND INDUSTRIAL WASTE WATER

WASTE WATER COLLECTION, DISCHARGE TO 
SEWERAGE SYSTEMS

INDUSTRIAL DISCHARGES DIRECTLY INTO 
WATER BODIES

Planning, construction, maintenance:
Urban Waste Water Directive

(91/271/EEC)
Discharge of industrial waste water

Urban Waste Water Directive (pretreatment where 
necessary)

IPPC Directive
Dangerous Substances Directive and Daughter 

Directives
(76/464/EEC)

WASTE WATER TREATMENT 

Emission limit values:
Urban Waste Water Directive

(91/271/EEC)

Sewage sludge:
Urban Waste Water Directive

Sewage Sludge Directive
(86/278/EEC)

Emission limit values:
Urban Waste Water Directive (for agro-food 

industry discharges)
IPPC Directive (Prevention at source principle; 
setting of emission limit values based on BAT)
Dangerous substances directive and daughter 

directives 

Sewage sludge:
Urban Waste Water Directive

Sewage Sludge Directive
IPPC Directive

WASTE WATER TREATMENT

DISCHARGE OF TREATED WASTE WATER TO 
WATER BODIES

DISCHARGE OF TREATED WASTE WATER TO 
WATER BODIES

Measuring and monitoring:

Urban Waste Water Directive (for effluents and 
significantly affected waters);

Dangerous substances Directive and Daughter 
Directives ;

Achieving water quality standards:

Bathing Water Directive (for bathing areas);
Forthcoming Water Framework Directive

Measuring and monitoring:

Bathing Water Directive (for bathing areas)
Forthcoming Water Framework Directive (general 

obligation to monitor water bodies)

Achieving water quality standards:

Bathing Water Directive (for bathing areas);
Forthcoming Water Framework Directive
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Environmental Impact Assessment
(85/337/EEC)

Access to Environmental Information
(90/313/EEC)

Reporting to the Commission on 
Implementation of Directives

(91/692/EEC)

Developer, Promoters of Plan and 
Projects

Member State National, Regional or 
Local Authority

Concerned groups and citizens
Other affected Member States

DUTY TO TAKE INFORMATION 
INTO ACCOUNT

Member State

Any person

DUTY TO PREPARE REPORT ON THE 
STATE OF ENVIRONMENT

Member States

European Commission

Other Member States and 
European Union Institutions

HORIZONTAL LEGISLATION DUTY TO INFORM

+

+
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Az EU környezetpolitikájának a „szennyező fizet elv” teljes körű alkalmazása, a szennye-
zésnek a szennyezés forrásánál történő megelőzése és a környezetpolitikának az EU más 
politikáiba történő integrálása a célja. A végrehajtás a sokoldalú együttműködésen alapul. 
 
Míg az EU tagországok zöme relatív fejlettsége következtében erőfeszítéseinek egyre 
jelentősebb részét a nemzetközi szerződésekben szabályozott globális környezetszennyezési 
problémák megoldására koncentrálhatja, addig Magyarországon az olyan helyi szennyezések, 
mint például a kezeletlen szennyvíz, a nem megfelelő hulladék lerakás, illetve a gépjármű-
forgalom által kiváltott levegőszennyezés okoznak napi gondokat. 
 
 

(b) A célok módosítása és hosszútávú súlypontok képzése194 
 
Az EU 1997-ben módosította az Ötödik Környezetvédelmi Akcióprogramot, és kijelölte az 
elkövetkező 5-10 évben kiemelten kezelendő területeket. Az alábbi összeállítás ezekről ad 
áttekintést. 
 
A légkör védelme. A légkör állapotát szabályozó direktívák között a legújabbak a nagyteljesít-
ményű erőművek emisszióját szabályozó direktívák. További fontos intézkedések születtek a 
széndioxid-kibocsátás korlátozására és az energiahatékonyság növelésére. Az EU folytatta 
erőfeszítéseit az ózonréteg védelmére. 
 
A savasodás elleni küzdelem keretében Az EU 2010-ig 4,5 millió hektárral (felére) akarja 
csökkenteni azon területek kiterjedését, ahol az ökoszisztéma tűrőképességét már meghaladta 
a szennyezés. Ennek keretében a savasodást okozó szennyezőanyagokra (SO2, NOx, VOC, 
ammónia) nemzeti határértékeket kívánnak meghatározni. Maximálni és szigorítani 
szándékoznak a folyékony fűtőanyagok SO2 tartalmát is. A nagy égetőművekben is tovább 
kívánják csökkenteni az SO2 és NOx kibocsátást. A programban az EU számít a közép-kelet-
európai országok együttműködésére, azok költséghatékony intézkedéseit – különösen az EU 
által forgalmazott technológiák vásárlását – támogatásokkal és kölcsönökkel kívánják 
ösztönözni. Direktívát terveznek kiadni a pontforrások VOC-oldószer emissziójára 
vonatkozóan (COM(96)538. 
 
A módosítás a légszennyezés terén új direktívákat tervez kiadni a következő anyagok 
levegőminőségi határértékeire: SO2, NOx, ólom, szilárd légszennyező anyag (1997); CO, 
benzol, troposzférikus ózon (1998); PAH, nehézfémek (1999).  
 
Az l977-ben Olaszországban történt SEVESO vegyipari baleset (dioxin szennyezés) után az 
EU jelentős erőfeszítéseket tett a vegyi anyagokkal történő szennyezések visszaszorítására. 
1982 júniusától a tagállamoknak minden veszélyes anyaggal kapcsolatos tevékenységet 
jelenteniük kell. Direktívák szabályozzák a veszélyes anyagok csomagolását, tárolását, 
szállítását is. 
 
A közlekedés által okozott légszennyezést elsőként a személyautókra bevezetendő szigorúbb 
határértékek és a benzin és dízel minőségére vonatkozó szabványok kívánják szolgálni, 
melyeket 2000 január 1-ig kellett realizálni (Auto-Oil programme). Ezt követően adták ki a 
személyautók rendszeres, éves vagy kétéves ellenőrzésére és a kereskedelmi célú könnyű- és 
nehézjárművek kibocsátási határértékeire vonatkozó előírásokat. A földhasználat és 

                                                 
194 Ezt a pontot Csutora Mária állította össze. 
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közlekedés tervezésének integrálása és a telematika integrálása a közlekedéspolitikába szintén 
kiemelt területek. Csökkenteni kívánják a különböző közlekedési módok között kialakult 
egyenlőtlenségeket, pl. ösztönözni kívánják a tömegközlekedés terjedését. A benzin 
tárolásából és szállításából származó VOC kibocsátásra vonatkozó direktíva (94/63/EC) 
rendelkezéseit felülvizsgálják. 
 
Jelentős területe az EU környezetvédelmének a zajszennyezés csökkentése. Direktívák 
szabályozzák a tehergépjárművek megengedett zajszintjét, a szuperszonikus repülőgépek, az 
építőipari gépek stb. zajszintjét. Megvitattákjmeg a helikopterek és a vasúti járművek 
megengedhető zajszintjét. 
 
Az energiapolitika célja az, hogy egyrészt korrigálja azokat az aránytalanságokat, amelyek a 
különböző energiaforrások országonkénti adóztatása terén megmutatkoznak, másrészt az adók 
beszedésekor csökkentse a munkaerő adóztatását, miközben növeli a környezetromboló 
energiaforrásokét. Ezt minimális adómértékek bevezetésével (1998-tól) és ezek 2000-ig 
történő folyamatos (összesen legalább 10%-os) növelésével kívánták elérni. Ösztönözni 
kívánják a megújuló energiaforrások használatát és a kogenerációt. Az externáliák 
internalizálása révén a keresleti oldalra is hatni kívánnak.  
 
Az 1997. decemberében Kiotóban létrejött globális CO2-emisszió csökkentést célzó 
egyezmény előtt az EU felajánlotta, hogy 2010-ig 15%-kal csökkenti kibocsátását az 1990-es 
szinthez viszonyítva. (Mint tudjuk, az Egyesült Államok és Japán sokkal mérsékeltebb 
kötelezettségvállalása miatt az EU is csak 8%-os csökkentést vállalt.) 
 
A hulladékgazdálkodás terén új direktívát terveztek kiadni, amely a hulladékok lerakását 
szabályozná. Ez megtiltaná, hogy bármilyen fajta hulladék előzetes kezelés nélkül kerüljön 
lerakásra. Kötelezővé tenné, hogy a lerakásáért fizetett díj tartalmazza a lerakó lezárásának, 
valamint annak zárás utáni 50 éves felügyeletének költségét. A veszélyes és a települési 
hulladékok keverését tiltaná. Csökkenteni kívánja a kommunális hulladéklerakókra rakható 
biológiailag lebomló hulladék arányát, és előírja a keletkezett metán hasznosítását. A 
hulladéklerakókra vonatkozó direktívát 1998-ban tárgyalta az Európa Parlament. 
 
Nagyon fontos területe az EU szabályozásnak a háztartási és a veszélyes hulladékokkal 
kapcsolatos szabályozás. A hulladékgazdálkodási keretdirektívák célja a hulladéklerakás 
visszaszorítása és a hulladékok másodnyersanyagkénti felhasználásának előmozdítása. 
 
A csomagolásra és csomagolási hulladékra vonatkozó 1994-es direktíva előírja, hogy 2001-ig 
a csomagolási hulladék 50-65%-át vissza kell gyűjteni, 25-45%-ot visszaforgatni, de minden 
egyes csomagolóanyagra vonatkozóan az érték meg kell haladja a 15%-ot. 
 
Vízszennyezés. Számos direktívát fogadtak el a felszíni és felszín-alatti vizek védelmére 
vonatkozóan. A fürdő-, illetve ivóvízre vonatkozó direktívák teljesítése az egyik legtöbb vitát 
kiváltó területei az újonnan belépni szándékozó országoknak. Hazánkat kevésbé érinti, de az 
EU igen aktív a nemzetközi vizek minőségének és a vizek élővilágának védelmét szolgáló 
egyezményeknek a kidolgozásában. 
 
A szennyvízkezelésre vonatkozó 1991-es direktíva előírja, hogy a 2000 lakos fölötti 
települések csatornázva legyenek, és szennyvizük másodlagos szennyvízkezelésen (pl. 
biológiai tisztítás) is átmenjen. A határidők 1998 és 2005 között változnak. 
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A vízgazdálkodás terén készülő keretdirektíva célja, hogy a felszíni és felszín alatti vizek "jó 
minőségét" 2010-ig elérjék, biztosítsák a megfelelő mennyiségű vizet mind ivóvíz, mind más 
gazdasági célokra, és biztosítsák, hogy a vízzel kapcsolatos szolgáltatások ára tartalmazza az 
összes költséget. Továbbá, hogy a folyók vízgyűjtő területének megfelelően kell a 
vízgazdálkodást megszervezni, nyomon kell követni a vizek állapotát, valamint vízminőségi 
célokat határoznak meg benne. 
 
Az EU kiterjedten foglalkozik a természetvédelem kérdéseivel. Résztvevője az 1979-es Berni 
Konvenciónak a vadon élő állatok védelméről, az 1950-es Párizsi madárvédelmi és az 1971-es 
Ramsari Megállapodásnak a nedves élőhelyek védelméről. Az élővilág védelme érdekében az 
EU direktívákat dolgozott ki a madarak és más élőlények importjának, illetve a belőlük 
készült termékek importjának és az állatkísérletek korlátozásának érdekében. 
 
Az IPPC195 (integrált szennyezésmegelőzés és csökkentés) az EU új koncepciója, célja a 
különböző elemek és szennyezési kibocsátások együttes kezelése, amely lehetővé tenné, hogy 
ideális esetben egy vállalat mindössze egy engedélyező hatósággal kerüljön kapcsolatba. 
Ennek során elsőként BATNEEC (best available techniques not exceeding extreme costs – a 
legjobb alkalmazható, de nem rendkívül költséges) technikákat fognak meghatározni, 
amelyek technológiákat, technikákat, tisztább termelési módszereket jelentenek. A 
vállalatoknak ezeket, vagy ezeken alapuló kibocsátási és egyéb értékeket kellene 
produkálniuk. Az IPPC-re vonatkozó, már elfogadott direktívát 1999-ig kellett jogszabályi 
érvényre emelni és alkalmazni az új létesítményekre, 2007-ig pedig a már működő üzemekre 
vonatkozóan is be kell vezetni.  
 
A kockázatok kezelése és a baleset-megelőzés terén a veszélyes anyagok exportja-importja, a 
műtrágyák használatának szabályozása, a mérgező anyagok kiváltása kap hangsúlyt. 
 
Javítani kívánják az adatgyűjtést és a jelentési kötelezettséget. Ennek területei: a mező-
gazdaságon belül a műtrágya- és permetezőszer használat, vízhasználat és vízminőség, 
földhasználat, a turizmus, stb. Hangsúlyt kap a különböző országok közötti összehasonlítást 
lehetővé tevő adatgyűjtés, pl. a veszélyes hulladékra vonatkozó listák következetessé tétele. A 
fenntartható fejlődés új mérőszámainak létrehozását is támogatni kívánják, egyben 
csökkenteni azokat a réseket, amelyek a környezetvédelmi adatgyűjtésben ma még 
megtalálhatóak. 
 
Felülvizsgálják a Környezeti Menedzsment és Audit rendszert (EMAS196), kiterjesztik az 
iparon kívül más szektorokra is, és különös hangsúlyt helyeznek a kis- és közepes méretű 
vállalatok környezetvédelmi tudatosságának fokozására. Megalkotják az életciklus orientált 
termékpolitika kereteit. 
 
Szélesíteni kívánják a környezetpolitikában használatos gazdasági eszközök körét, nagyobb 
hangsúlyt adva a környezetvédelmi díjaknak, a környezetvédelmi felelősségnek, az önkéntes 
megállapodásoknak, a fiskális reformoknak és a környezeti elszámolásoknak. Növelni 
kívánják a szabványosítás szerepét. 
 
A jogi szabályozás területén nagyobb hangsúlyt kapnak a szankciók, a kötelező előírásokat 
nem teljesítőkkel szembeni fellépés, minthogy egyes EU tagországokban komoly gondot 

                                                 
195 Integrated Pollution Prevention and Control. 
196 Environmental Management and Audit Schemes. 
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jelent, hogy a nemzeti szabályozásba nem vagy késéssel ültetetik át az EU direktívákat, vagy 
átültetik, de azok betartatásáról nem gondoskodnak kellőképp. 
 
Az EU módosított Ötödik Környezetvédelmi Akcióprogramja nemzetközi politikájának része, 
hogy növelni kívánja a nukleáris biztonságot Közép- és Kelet-Európában. 
 
A LIFE programot kiszélesítették Közép-Kelet-Európára. Támogatni kívánják a helyi és 
regionális kezdeményezéseket. 
 
A fenti célok közül a megfogalmazás konkrétsága jelzésértékű arra vonatkozóan, hogy az 
adott célt rövidebb vagy hosszabb távon kívánják-e realizálni. 
 

3. A Hatodik Környezetvédelmi Akcióprogram 
 
Eredmények és változatlan problémák 
 
A Hatodik Környezetvédelmi Akcióprogram 2001 januárjában jelent meg „Környezet 2010 — 
a mi jövőnk, a mi választásunk” címmel.197 Az előző, Ötödik Környezetvédelmi Akcióprog-
ramot alapvetően sikeresnek értékelik: „a környezetpolitika az EU egyik sikertörténete” — 
olvasható az EU Környezetvédelmi Főigazgatóságának honlapján. Különösen a levegő- és 
víztisztaság-védelemben, valamint a környezetvédelmi célok más ágazati politikákba és a 
gazdaságpolitikába történő integrálásában elért eredményeket tartják jelentősnek. Kiemelik, 
hogy a levegő ipari eredetű ólom- és higany-szennyezése jelentősen csökkent, az erdők és 
folyók kén-dioxid eredetű savasodása jelentősen mérséklődött, a szennyvízkezelés és tisztítás 
pedig sok folyó és tó állapotát javította meg. 
 
Emellett fennmaradt egy sor tartós probléma: nem történt előrelépés a klímaváltozás 
megakadályozásában, a biodiverzitás csökkenésében és az élőhelyek pusztulásában, a talaj 
eróziójában és degradációjában. Változatlanul nőnek a szeméthegyek, felhalmozódnak 
környezetünkben a vegyi anyagok, fokozódik a zaj, továbbra is jelentős a levegő- és 
vízszennyezés. Új probléma a hormonrendszerünket befolyásoló szennyező anyagok 
megjelenése. Az előrejelzések szerint ha megmaradnak a jelenlegi politikai és társadalmi-
gazdasági keretek és preferenciák, azok a terhelések, melyeket a közlekedés, az 
energiafelhasználás, a turizmus, az infrastrukturális célú földhasználat és hasonlók okoznak, 
még tovább fognak fokozódni, ezért nincs okunk a megelégedettségre — olvashatjuk a 
program 1.1. pontjában – a fenti idézettel eléggé ellentmondóan. 
 
Érvényesek az előző program céljai is 
 
Az Ötödik Környezetvédelmi Akcióprogram arra fektette a hangsúlyt, hogy a környezet-
védelmi célokat integrálni kell a gazdasági és az ágazati politikákba. Különösen fontosnak 
tartotta ebből a szempontból és kiemelte az energiaszektort, a közlekedést, az iparpolitikát, a 
mezőgazdaságot és a turizmust. Elő kívánta segíteni az üzleti élet, a regionális és helyi 
hatóságok és az állampolgárok együttműködését. Bővíteni kívánta a környezetpolitika 
rendelkezésére álló eszközök körét, elsősorban a piaci-gazdasági eszközök vonatkozásában. 
Fontosnak tartotta még a környezeti tudat fejlesztését és a földhasználat megfelelő 
szabályozását. 

                                                 
197 Environment 2010, 2001.  
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Az új környezetvédelmi program továbbra is érvényesnek tartja mindezen célokat és hangsú-
lyokat, s azok folytatására szólít fel. 
 
Új célok 
 
A legszembeszökőbb változás, hogy a Hatodik Környezetvédelmi Akcióprogram hangsúly-
eltolódást hajt végre az előzőkhöz képest: a helyi és regionális, országos gondoskodást 
felváltja a globális aggodalom. Az új célok a következők: 

− a klímaváltozás megakadályozása 
− a természet és a biodiverzitás megőrzése 
− környezet- és egészségvédelmi programok 
− a természeti erőforrások fenntartható használata; hulladékgazdálkodás. 

 
Ezek közül a harmadik hagyományos feladatokat fogalmaz meg, de a többi alapvetően új, 
globális dimenziót ad az EU környezetpolitikájának. 
 
Alkalmazott módszerek 
 
A célok elérése érdekében a program öt kiemelten fontos módszert nevez meg: 

− a meglévő környezetvédelmi szabályok betartatását és továbbfejlesztését; 
− a környezetvédelmi célok integrálását minden releváns területen; 
− a piaci eszközök használatának kibővítését; 
− szoros együttműködést az üzleti élet képviselőivel és a fogyasztókkal; 
− a polgárok jobb ellátást környezetvédelmi információkkal; 
− a környezetileg káros támogatások és segélyek leépítését; 
− a pénzügyi szektor zöldítését; 
− egy közösségi környezetvédelmi felelősségi rendszer kialakítását; 
− környezettudatosabb magatartás kialakítását a földhasználattal kapcsolatban. 

 
Fenntartható fejlődés 
 
A program – a globális problémák előtérbe állításával – komoly lépést tesz a fenntarthatóság 
felé. Ugyanakkor helyesen állapítja meg, hogy a fenntartható fejlődés több, mint a tiszta 
környezet. Ez ígéretes álláspont, az elmúlt egy-két évtizedben ugyanis a fenntartható fejlődés 
fogalma inflálódott, lassan már-már a környezetvédelemmel volt egyenlő.198 
 
Kiemeli viszont a program azt a lehetőséget is, amit a fenntarthatóság az üzleti élet számára 
jelent: a zöldülő piaci követelmények és fogyasztói igények hatására bekövetkező haté-
konyság-javulást és az innovációs késztetést. 
 
A kelet-középeurópai bővítés környezetvédelmi vonatkozásai 
 
A program elismeri, hogy az újonnan csatlakozó országokkal történő kibővítés eredménye-
képpen lényegesen javulni fog az immár megnagyobbodott EU környezeti állapota: 
gazdagabb lesz a biodiverzitás, nagykiterjedésű, romlatlan tájakkal és ősi erdőségekkel bővül 

                                                 
198 Az ökológiai fenntarthatóság ugyanis egy természeti törvény erejével hat. Azt jelenti, hogy az emberi 

tevékenység nem lépheti túl a bioszféra eltartó képességét. Ha környezetünkben nagyméretű és 
visszafordíthatatlan változások történnek (mint pl. a fajok pusztulása, klímaváltozás, sivatagosodás, az 
esőerdők irtása), azok a fenntarthatatlanság nyilvánvaló jegyei. 
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majd a közösség, és általában véve jobbak lesznek a környezetvédelem lehetőségei. [1.1. 
pont] Az összegzésben pedig a következőket olvashatjuk: „A tagjelölt országoknak megadatik 
majd a lehetőség, hogy egy fenntartható gazdasági fejlődést valósítsanak meg, és elkerüljék 
mindazokat a környezeti problémákat, melyekkel ma Nyugat-Európa küszködik.” Később szó 
van arról is, hogy a korábbi, többnyire hadiipari nehézipari üzemek szennyezésének 
csökkentése még sok gondot fog okozni. 
 
A program által hangsúlyozott két legfontosabb feladat közül az egyik a környezetvédelmi 
joganyag teljes alkalmazása [implementation] a csatlakozás idejére. Ehhez a Közösség anyagi 
segítséget nyújt, különösen a szennyvízkezelésben.  
 
A másik a környezetvédelmi célok integrálása. Ebből a szempontból a program négy 
kulcsfontosságú területet nevez meg: 

1. Fenntartható gazdasági fejlődés. Ígéretes, hogy a gazdasági átalakulás 
eredményeként elterjedtek a korszerű és tiszta technológiák, az új vállalatokon 
belül pedig a környezeti menedzsment módszerek. Ez utóbbiakra már úgy 
tekintenek, mint a versenyképességet növelő eszközökre. A környezeti tudatosságot 
nagyban növeli, ha a környezetpolitika gyakran él azzal a módszerrel, hogy 
kimutatja az egészséges környezet gazdasági előnyeit és környezetkárosítás 
gazdasági hátrányait. 

2. A tömegközlekedés, mint érték, amit védeni kell. A csatlakozó országoknak meg kell 
őrizniük azt az előnyt, amit a tömegközlekedés és a vasúti közlekedés nagyobb 
aránya jelent számukra. A Közösség készen áll arra, hogy a tömegközlekedési, a 
vasútfejlesztési és a kombinált szállítási programokat anyagilag támogassa. 

3. Korlátozott városfejlesztés. Meg kell akadályozni a jelölt országokban az 
agglomerációs burjánzást és a zöldmezős beruházásokat. 

4. A környezeti tudat fejlesztése. Meg kell győzni a most belépő országok polgárait, 
hogy környezetvédelem és gazdasági fejlődés nem egymást kizáró célok: a 
modernizációnak van környezetbarát, sikeres válfaja is. 
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XVIII. Uniós csatlakozásunk környezeti fejezete 
 
 
Az EU környezetvédelmi joganyagának átvételével kapcsolatban felmerülő leggyakoribb 
kérdés, hogy mibe kerül Magyarországnak az EU-követelményeknek való megfelelés. Az 
eddig elvégzett gazdasági elemzések ellentmondó, meglehetősen tág határok között mozgó 
választ adtak erre a kérdésre. A legsúlyosabb teendők három-négy területen jelentkeznek; a 
vízzel, a légszennyezéssel, a hulladékgazdálkodással, illetve az integrált szennyezés- megelő-
zési és szabályozási (IPPC) direktívákkal kapcsolatos harmonizációs feladatok 1997-es 
árakon 2500 milliárd forint körüli összegre becsült költségei mellett a többi környezetvédelmi 
és természetvédelmi direktíva harmonizációjának költségei jelentéktelennek tűnnek. 
 
Az elemzések szerint a legjelentősebb tétel a szennyvízkezelés és azon belül is a közműolló 
zárása a csatornázási elmaradás vonatkozásában. A szakemberek között éppen itt alakult ki a 
legjelentősebb nézetkülönbség, talán azért is, mert ezen a területen a legrészletesebb, és 
tegyük hozzá, műszaki értelemben a legmegalapozottabb a feladatok számbavétele. A vita 
mindenekelőtt az 1 kilométer csatorna megépítésének tényleges költségein (az úgynevezett 
csatorna előirányzat), illetve a szennyvízelvezetés és tisztítás kívánatos megoldásain, a hazai 
területek környezeti érzékenységén, a kívánatos csatornázottsági arányokról folyik. A 
rendezési tervek készítői az EU-direktívák betű szerinti teljesítéséből kiindulva a 2000 főnél 
nagyobb települések 100%-os csatornázottságát vették alapul, a kilométerenkénti költségeket 
pedig központi előirányzattal számították ki, miközben a gyakorlati tapasztalatok szerint a 
környezeti adottságoktól függően esetenként az előirányzat kevesebb, mint feléért is épült már 
csatorna számos településen. A szakemberek vitatják az egyedül üdvözítőnek tekintett 
“eleveniszapos” művi szennyvíztisztítók általános alkalmazásának szükségességét is. 
 
Többünk véleménye szerint a környezetvédelmi jogharmonizáció költségeit és a szükséges 
derogáció mértékét eddig általában inkább felülbecsülték az egyes tanulmányok, beleértve 
azokat is, amelyek az MTA stratégiai kutatásai (Zöld Belépő) keretében készültek. A 
túlbecslés egyik forrása a jogharmonizációs időszakok eltérő értelmezése volt. Jelen esetben 
csak azokat a költségeket vesszük figyelembe, amelyek 2010-ig várhatóan felmerülnek, az 
árakat pedig 1997-es szinten vesszük számításba. Arra törekedtünk, hogy lehetőleg 
megjelentessünk alacsony költségű alternatívákat is – mindenekelőtt a szennyvízkezelésnél – 
amelyek biztosítják ugyan a kívánatos környezeti állapotot, de az EU-direktívának egy 
rugalmasabb értelmezését feltételezik. 
 

1. Társadalmi és gazdasági hatások 
 
A földrajzi, társadalmi és gazdasági tényezők eltérő sajátosságai szükségessé teszik a regiona-
lizmus elvének következetes alkalmazását a környezetpolitika kidolgozása és megvalósítása 
során. A környezetminőségben is jelentkező területi egyenlőtlenségek összefonódnak a 
társadalmi és gazdasági különbségekkel, ezért a környezeti problémák megelőzésében és 
megoldásában fontos szerepe van az előrelátó terület- és településfejlesztésnek. A létező 
környezeti gondok egy része az ország infrastrukturális alulfejlettségével magyarázható, 
ugyanakkor a jövőbeni elkerülhetetlen fejlesztések potenciális negatív környezeti hatásai 
csökkenthetők a környezeti szempontoknak a területfejlesztési tervekbe és programokba 
történő integrálásával. Ezáltal mindkét szakterület egymás pozícióját is erősítve kettős 
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hozadékot könyvelhet el és mindenképpen hatékonyabbá válhat a finanszírozás, valamint az 
Európai Unió fejlesztési forrásaihoz való hozzájutás is. 
 
A környezetvédelem és a természetmegőrzés úgyszintén két egymást segítő és kiegészítő 
szakterület, amelyek tevékenységét szorosan össze kell hangolni. Természeti erőforrásaink 
fenntartható használata és értékeink megőrzése nemcsak erkölcsi kötelesség, hanem egyben 
hosszú távú gazdasági és társadalmi érdek, ezért az NKP Megvalósításának Általános 
Tervével együtt került elfogadásra a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (NTA) is. 
 
A csatlakozás környezetvédelmi költségei kormányzati szinten döntően a levegőtisztaság-
védelem, a hulladékártalmatlanítás, a szennyvízkezelés és a monitoring infrastruktúrájának 
fejlesztése terén jelentkeznek. A gazdaság teljesítményét és versenyképességét az IPPC 
direktívának a teljesítésével kapcsolatos feladatok befolyásolják leginkább. A költségek 
vizsgálata ezeken kívül kiterjed a megvalósítást, illetve a kikényszerítést segítő 
intézményrendszer (beleértve az oktatási és képzési igényeket is) létrehozásának költségeire. 
 
Az elemzések eddig nem foglalkoztak a környezetvédelemmel összefüggésben (tudomásunk 
szerint más területeken sem) a költségeknek a jövedelmek újraelosztására gyakorolt 
hatásaival. A jövedelemelosztási hatás több dimenzióban is vizsgálható. Ezek közül kettőt 
célszerű röviden érinteni. Az első terület az ágazatok közötti újraelosztási hatás. Míg egyes 
ágazatok kifejezetten költségviselői a kívánatos környezeti teljesítményjavulásnak, addig más 
ágazatok kifejezetten előnyösebb helyzetbe kerülnek a környezeti követelmények teljesítése 
kapcsán. 

 
A fokozódó követelmények terheit 
viselő ágazatok 

A fokozódó követelmények, illetve a 
javuló környezetállapot hasznát élvező 
ágazatok 

Energiaipar Turizmus, idegenforgalom 

Vegyipar 

Kohászat 

Környezetvédelmi ipar ágazatai  

Építőipar 

Közlekedés Bank és biztosítási szolgáltatók 

Könnyűipar (textil, bőr, papír stb.) Egészségbiztosítás 

Bányászat Oktatásügy 

 Önkormányzatok 

 Közigazgatás 
 

Az EU-csatlakozással kapcsolatos környezetpolitika egyik oldalon nyilvánvaló terheket ró a 
gazdaság egyes szereplőire, a másik oldalon viszont új üzleti lehetőségeket teremt. (Például az 
építőipar vagy a környezetvédelmi ipar számára növekvő piacot, a turizmus számára a 
tisztább környezet vendégnapokban is mérhető keresletnövekedést, az egészségbiztosítás 
számára a javuló környezetminőség javuló egészségi állapotú lakosságot jelenthet, még akkor 
is, ha ez utóbbiak csak hosszabb távon lesznek majd érzékelhetőek.) A finanszírozásnál 
ezeket a hatásokat figyelembe kell venni, a környezetvédelmi fejlesztések költségeit tehát 
nem feltétlenül a szennyező ágazatoktól kell beszedni. Ez annyit jelent, hogy a felkészülés 
időszakában nem lenne szabad további környezetvédelmi adókkal terhelni a szennyező 
ágazatokat, hanem inkább célszerű azokat szerződésekkel egyéni kötelezettségvállalásra 
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kényszeríteni. Ez jobban szolgálná a gazdasági hatékonysági kritériumok teljesülését és 
maradéktalanul összhangban lenne az IPPC direktívában megfogalmazott törekvésekkel. 
Célszerű viszont a javuló környezetminőségből nagyobb profitot nyerő ágazatokat 
fokozottabban bevonni a környezetvédelmi fejlesztések finanszírozásába, azon az alapon, 
hogy a felgyorsított fejlesztéseknek vagy az árbevételük növekedése, vagy a költségeik 
csökkenése miatt ők lesznek a haszonélvezői; vagy már rövid távon (építőipar, környe-
zetvédelmi ipar) vagy hosszabb távon (turizmus, egészségbiztosítás stb.). 
 
A másik dimenzió, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni, a környezetvédelmi intézke-
déseknek a háztartások jövedelemszerkezetére gyakorolt hatása. A környezetvédelmi 
követelmények teljesítése mindenek előtt az energiaárak növekedésén, a víz- és szennyvíz-
díjak emelkedésén és a hulladékártalmatlanítási díjak növekedésén keresztül jelentős, de 
jövedelmi szinttől függően differenciált hatással lehet az egyes háztartásokra. Miután a 
legfelső jövedelmi kategóriákba tartozó rétegek kiadásait a várhatóan növekvő közüzemi 
díjak csak marginálisan érintik, sőt például energiatakarékossági intézkedéseik megtérülnek 
számukra, addig az alacsonyabb jövedelmi kategóriákba tartozók esetében a közüzemi díjak 
növekedése elviselhetetlen terheket jelent (esetenként a családi jövedelem 20-25 %-át). 
 
A különböző jövedelmi kategóriákba tartozó rétegek területi megoszlása inkább növeli, mint 
csökkenti a problémákat. A magasabb jövedelmű rétegek általában a jó közműellátottságú 
területeken élnek, miközben a rosszul ellátott területeken élőknél a közműfejlesztésekhez 
szükséges önrész vállalására nincs esély. Ha figyelembe vesszük az ország keleti és nyugati 
része közötti 3-4 szeres egy főre jutó átlagos jövedelemkülönbségeket, akkor nyilvánvaló, 
hogy az ország keleti részén igen sok településen hiányzik a közműfejlesztésekhez szükséges 
önrész vállalásának lehetősége, az úgynevezett “abszorpciós kapacitás”.  
 
Az uniós csatlakozásnak környezetvédelmi szempontból elsősorban nem az ország gazdasági 
teljesítménye és teherbíró képessége miatt lehetnek akadályai. Az igazi problémát az okozza, 
hogy a helyi üzleti és politikai körök lobbizása eredményeképpen a beruházási eszközöket 
olyan helyi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekre költik, melyek kevésbé fontosak és 
hatékonyak. Ez elvonja a legégetőbb problémáktól és nemzetgazdasági szinten a leghaté-
konyabb megoldásoktól az erőforrásokat. 
 
 Az EU regionális különbségek csökkentését szolgáló forrásainak a megszerzésére és felhasz-
nálására is csak akkor van reális esély, ha ezekre a problémákra felkészülünk, azokat kezelni 
tudjuk. 
 
A csatlakozás környezetvédelmi feltételeinek teljesítése tekintélyes haszonnal jár. Megala-
pozott nemzetközi elemzések bizonyítják, hogy a környezetvédelmi befektetések hozama 
rendre felülmúlja a más területeken realizált befektetések átlagos megtérülési rátáit. Ezek 
nagyrészt nem számszerűsíthető hasznok, melyek a környezet állapotában (a természeti tőke 
felértékelődésében), az emberi egészség javulásában, s más ágazatokat érintő kedvező 
ösztönző és tovagyűrűző hatásokban jelentkeznek. 
 
Általában tapasztalható, hogy a csatlakozást az egyes ágazatok és érdekcsoportok önérdekeik 
követésére, az ágazat súlyának növelésére is fel kívánják használni, s a terheket a majdani 
költségvetési támogatás reményében eltúlozzák. A nyomásgyakorló csoportok az uniós 
csatlakozást ürügyként használják fel szűk céljaik követésére, s ez szemben áll a társadalmi 
érdekkel és az erőforrások társadalmi szinten hatékony allokációjával. 
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2. Teendők az egyes védelmi területeken 
 
(a) Víztisztaság-védelem 

 
A leginkább szembetűnő és a legnagyobb méretű ez a jelenség a szennyvíz-gazdálkodásnál. 
Az EU-megfelelés költségeit az egyes források a 400 és 800 md Ft közötti sávban határozzák 
meg a települési szennyvíztisztításra. (A vízvédelem összes költségét 1400 és 1760 md Ft 
közötti összegre becsülik.) 
 
A szennyvízelvezetés és tisztítás egész országra kiterjedő programja hatalmas költségekkel 
járó és időben hosszan elnyúló beruházás, mely mögött erőteljes lobbiérdekek húzódnak meg: 
az önkormányzatok, a helyi foglalkoztatás, az építőipar, az építőanyagipar a leginkább 
érdekelt csoportok, illetve szempontok. 
 
Az önkormányzatok pályázat útján jutnak a finanszírozási források nagyobb részéhez, s mivel 
a saját rész felhasználásának ellenőrzése hiányos, igényeik rendre túlméretezettek. A 
költségeket a céltámogatások alapján számítják. E "fajlagosokat" 1995-ben ugyan 
megszigorították, de változatlanul igen nagy tartalékokat rejtenek magukban. A gyakorlati 
tapasztalatok azt mutatják, hogy az igényekből számított normatívák 40-45%-os költség-
túlbecslést tartalmaznak. 
 
A költségvetési támogatások felhasználásának “hatékonysága” még az aggregált statisztikák 
szintjén is érdekes tanulságokkal szolgál. Az elmúlt nyolc évben például a csatornaépítések 
olyan megyékben haladták meg az országos átlagot, amelyeknél aztán a bekötések rendre 
elmaradtak, vagyis a csatornahossz növekedés nem járt igazán jelentős ellátottság növeke-
déssel. A települések többségében jelentős közműfejlesztés folyt az elmúlt években, sajnos 
nem kellően szolgálva az EU-csatlakozás céljait. 
 
Az EU vonatkozó szabályozása tartalmazza mind a települési kategóriáktól függő 
"ellátottság", mind a környezeti érzékenység elemeit. Az eredeti hazai koncepció ebben a 
felfogásban készült: 2010-ig más-más településkategóriákra más-más csatornázottsági 
szinteket állapított meg és az országosan elérni kívánt csatornázottsági szintet 68%-ban 
határozta meg. A csatornázási láz beindulásával azonban ez feledésbe merült, és minden 
önkormányzat, minden polgármester – a település méretétől, a helyi környezet érzékeny-
ségétől függetlenül – minél nagyobb csatornázottsági szintet szeretne elérni. Az országos célt 
is felemelték 80%-ra (ez annak a követelménynek felel meg, ha a Duna vízgyűjtő területének 
vízminőség-követelményeiből indulunk ki). 
 
A teendők tovább differenciálhatók lennének a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének 
függvényében. Az erőforrások ilyen mértékű koncentrálása a felszín alatti vizek védelmére 
nem kedvez a felszíni vizek minőségének. 
 
Mivel a csatornaépítés és az ahhoz szükséges finanszírozási források megszerzése jelentős 
érdekcsoportok számára "jó üzlet", a kiépítés olyan helyeken is megtörténik, ahol azt 
környezeti tényezők (a talaj állapota, érzékenysége) nem indokolják, vagy pedig a helyzeten 
az egyéni szikkasztás rossz, szabálytalan gyakorlatának megváltoztatásával és szabályainak 
betartatásával kellene segíteni. 
 
Az EU-direktívák gyakorta nem differenciálnak a környezet állapota, érzékenysége szerint. 
Nyilvánvaló, hogy pl. Hollandia, Dánia és Magyarország környezeti-természeti feltételei, 
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talajadottságai és érzékenysége merőben eltérnek egymástól. A vízvédelmi szabályozás ugyan 
– mint említettük – tartalmazza a környezeti érzékenység elemeit is, de az újonnan belépni 
szándékozó kelet-európai országok esetében erről az EU illetékesei mintha megfeledkezni 
látszanának. A csatlakozási tárgyalásokon e különbségeket el kell fogadtatni. 
 
A túlbuzgóság (mely mögött az említett érdekek állnak) olyan helyzetet eredményez, amikor a 
megépített tisztítók kapacitása túlméretezett, nem működtethetők gazdaságosan. Jelenleg 
egyes tisztítók kapacitás-kihasználtsága csak 25%-os. (Példa erre: Győr város nem tud 
elegendő szennyvizet szolgáltatni az eleveniszapos tisztítója működtetéséhez.) Márpedig a 
tisztítók beruházási és működtetési költsége tetemes, s a tervezett hálózat kihasználatlansága 
országos méretekben hatalmas veszteségekkel járna. A csatorna- és vízdíjak emelkedő 
tendenciája szintén a jelentős méretű kapacitás-kihasználatlanság veszélyét idézi fel. A 
helyzetet súlyosbítja az az "egyébként" logikus rendelkezés, hogy ma már csatornázási 
támogatást csak a szennyvíztisztítás megoldásával együtt lehet kapni. 
 
Az EU azon direktívája, miszerint 2005-re a 2000 lélekszám feletti településeket is csator-
názni kell, hatalmas ösztönzést, s egyben erőteljes hivatkozási alapot ad a lobbi-érdekeknek, 
felerősítve az eddigi folyamatot. 
 
A magyar területi közigazgatás azon sajátossága, hogy a várossá-nyilvánítás és egyéb szem-
pontok miatt kis településeket összevon, illetve nagyobbakhoz csatol, a fenti direktíva 
létszámhatárába eső települések számát lényegesen megnöveli. Elengedhetetlen egy olyan 
korrekció végrehajtása, mely különbséget tesz a települések földrajzi és közigazgatási határa 
között. Ugyanakkor a hazai szennyvízprogram amiatt is nagyobb terjedelmű, mint amit a 
csatlakozás megkövetelne, mert – a KVM szakértői szerint – az ellátottsági direktíva 
hatáskörébe nem eső további 600 kistelepülésen a sérülékeny vízbázis megköveteli a 
csatornázást. 
 
Látni kell, hogy az EU részéről a direktívák differenciálatlan átültetésének törekvése mögött 
jelentős nyugati üzleti érdekek állnak; jelen esetben a szennyvíztisztító berendezések és 
technológiák kelet-európai piacbővítési szándékai, de a megépítésben az osztrák építőipar is 
szívesen részt venne, kihasználatlan kapacitásait lekötendő. 
 
A költség-tervezés felső határának gátat szab az ország teherbíró képessége és a teljesítés, 
haladék-kérés ésszerűsége. Nincs annak racionalitása, ha – a mai feltételeket véve alapul – 
2010-re a nemzeti termék 1,6-1,8%-ánál magasabb környezetvédelmi részesedést célzunk 
meg, vagy a feltételek teljesítését a 2010 utáni időre kitoljuk. A teherbíró képesség pedig – az 
adott területen – az államháztartás és az egyéni háztartások fizetőképességét jelenti: a globális 
gazdaság viszonyai közepette az egyes államok "költségvetési leépítési spirálba" kezdtek, 
tehát a többletforrások csak a gazdasági növekedésből teremthetők elő, a háztartások 
jövedelmi helyzete pedig csak a gazdasági növekedés arányában javulhat. (Egy radikális 
környezetpolitika természetesen kitűzhet ambiciózusabb célokat is, de a jövedelem-
átcsoportosító hatások miatt számolnia kell a megvalósítás politikai nehézségeivel.) 
 
Az 1999-es költségvetésben 70 md Ft szerepel vízgazdálkodásra és csatornafejlesztésre. Ez 
nagyjából fele az összes, a GDP kb. 1,5%-át kitevő környezetvédelmi kiadásnak. (1998-ban 
erre a célra 60 md forintot költöttünk.) Ezen a szinten 12 év alatt (2010-ig) 800 md forintot 
tennének ki a vízgazdálkodással kapcsolatos költségek. Ennek a duplájára emelése (mint 
ahogy azt majd az összesítésből látjuk) irreális célnak tűnik. 
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A költségvetési támogatások felhasználásának “hatékonysága” még az aggregált statisztikák 
szintjén is érdekes tanulságokkal szolgál. Az elmúlt nyolc évben például a csatornaépítések 
olyan megyékben haladták meg országos átlagot, amelyeknél aztán a bekötések rendre 
elmaradtak, vagyis a csatornahossz növekedés nem járt igazán jelentős ellátottság növe-
kedéssel. Etekintetben talán a legérdekesebb, de nem meglepő tapasztalat, hogy a Budapesti 
agglomeráció kistelepüléseire kiköltöző fővárosi lakosság csatornával való ellátása szinte 
azonnal megoldódott, miközben az egy lakásra jutó csatornahossz átlagosan közel 
kétszeresére nőtt (a korábbi bekötések az átlagot javítják). Általában a nagyon gyors 
gazdasági fejlődést és a másik oldalon a lemaradó megyék “dicsekedhetnek” furcsa 
eredményekkel. Győr-Moson, Zala és Szabolcs megyék azok, ahol az egy lakásra jutó 
csatornahossz növekedés a legnagyobb. A megyék közül Tolna és Jász-Nagykun azok, ahol a 
bekötések számának növekedése százalékban meghaladja az egy egy lakásra jutó 
csatornahossz növekedést. Gazdasági értelemben ez is hatékonyságromlást jelent, de legalább 
a környezeti hatékonyság javulására - különösen Tolna megye esetén - esélyt hagyva.  

 

Az 1 bekötött lakásra jutó csatornahossz változása 1990-1997 között  
megyék szerint 
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Az egy lakásra jutó csatornahossz és a bekötött lakások számának változása 1990-1997 között %-
ban 

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190
B

ác
s-

K
is

ku
n

B
ar

an
ya

B
ék

és

B
or

so
d

B
ud

ap
es

t

C
so

ng
rá

d

G
yő

r-M
os

on

H
aj

dú
-B

ih
ar

H
ev

es

Já
sz

-
N

ag
yk

un

N
óg

rá
d

P
es

t m
.

S
za

bo
lc

s

To
ln

a

V
as

V
es

zp
ré

m

Za
la

Bekötött lakásra csatorna hossz növekedés %-ban 1990-hez képest Bekötött lakások számának növekedés %-ban 1990-hez képest

 
Az aggregált statisztikák tükrében elgondolkodtató Budapest helyzete, amelynél nem a 
hálózat növelése, hanem felújítása lehetne a feladat az EU-belépéstől függetlenül, de ez a 
felújítás a tapasztalatok szerint sem a politikának, sem a vállalkozóknak nem eléggé vonzó 
feladat. 
 
A fenti adatok jól mutatják, hogy a települések többségén jelentős közműfejlesztés folyt az 
elmúlt években sajnos nem igazán szolgálva az EU csatlakozás céljait. 
 
Mindezekre tekintettel a 800 md forintot meghaladó (de az ipari szennyvízcsatornázottsággal 
akár az 1.000-1.200 md forintot is elérő), s a konformitás megteremtését akár 15-20 évre is 
kitoló EU-csatlakozási csatornázási és szennyvíztisztítási költségszámítások racionalitása 
erősen kétségbe vonható. 500-600 md Ft feletti költségeket semmiképpen sem tartunk 
indokoltnak, s ez egyben nem jelenthet 10 évnél hosszabb türelmi időt sem. Tekintetbe kell 
venni azt is, hogy a csatornaépítés bérköltségeinek adója, járuléka jelentős bevételként 
visszaszármazik az államháztartásba. 
 
A jelenlegi elképzelések nem csak az eredetitől távolodtak el (amikor még a településnagyság 
és a környezeti érzékenység függvényében tervezték a csatornahálózat bővítését és a 
szennyvíztisztító kapacitást), de negligálják a hatékonysági szempontokat is. Jelen esetben ez 
azt jelentené, hogy a sűrűn lakott településeken (vagy azok részein) a legkifizetődőbb a 
fejlesztés, mert a beruházás itt térül meg a leggyorsabban és itt eredményezi a legnagyobb 
mértékű környezeti javulást. Ezzel szemben a csatornahálózat kiépítése követi a (főleg 
fővárosi) agglomerációk terjeszkedését, s így a beruházások hatásfoka egyre csökken. 
 
A hatékonyság kérdése azonban szélesebb dimenzióban is felvethető: vajon az erőltetett és 
költséges csatorna- és szennyvíztisztító-építések szolgálják-e a legjobban a környezet javí-
tásának és a környezeti hatékonyság érdekeit? A tények által alátámasztott meggyőződésünk, 
hogy a nagyvárosi levegőminőség javítása elsőbbséget kellene, hogy élvezzen a szennyvíz-
programmal szemben. Ebből viszont az következik, hogy a tömegközlekedés fejlesztésére és 
támogatására fordított közpénzek sokkal nagyobb hatásfokkal térülnének meg, mely 
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megtérülést a városi lakosság javuló egészségi állapota és az épített környezet kisebb mértékű 
károsodása jelezné. 
 
Mindezeket figyelembe véve a hazai szennyvízpolitikában az alábbi törekvéseket kell előtérbe 
állítani: 
 

a) A nagyvárosokban a csatornázottságot és szennyvíztisztítást meg kell oldani. 
b) A városokhoz csatolt, vagy összevont kis településekre a csatornázási "kötele-

zettséget" nem kell kiterjeszteni. 
c) Kis településeken nem a csatornázással, hanem a szabályos szennyvíz-szikkasztás 

gyakorlatának kialakításával és megkövetelésével kell a talajvíz védelmének eleget 
tenni. 

d) Családiházas övezetekben ösztönözni kell a környezetbarát, alternatív megol-
dásokat (3-4 család közös, környezetbarát szennyvízrendszerének kialakítása svéd 
mintára, stb.). 

e) A költséges tisztítók helyett nyugati (osztrák, amerikai) tapasztalatok alapján töre-
kedni kell az alternatív (gyökérzónás) tisztítás elterjesztésére. 

f) Szigorúan ellenőrizni kell az önkormányzatok szennyvízcsatornára igényelt 
pályázati feltételeinek a végrehajtását. 

 
 

(b) Levegőtisztaság-védelem 
 
A levegőtisztaság-védelmi költségekre vonatkozó egyes számítások és becslések még a 
szennyvíztisztításra vonatkozóknál is jobban szóródnak. 
 
A Környezetvédelmi Minisztérium 1998. szeptemberi keltű kormány-előterjesztésének 
tervezetében a 2006-ig elvégzendő levegő-tisztaságvédelmi feladatokra négy nagyobb 
összegű előirányzat szerepel: 
 

−  80  md Ft a nagy tüzelőberendezésekre 

− 210 md Ft az ipari üzemek légszennyezésének csökkentésére 

−  50  md Ft a veszélyes hulladék égetőkre  és 

− 200 md Ft a közlekedésből származó légszennyezés csökkentésére. 
 
Ezzel szemben a Budapesti Műszaki Egyetem szakértői arra a következtetésre jutottak, hogy a 
nagy tüzelőberendezések megfelelő, az uniós csatlakozás igényeit kielégítő felszerelése 
tisztító berendezésekkel már 2002-re megoldható, és mindössze 28 md forintos költséggel. A 
veszélyes hulladék égetés levegő-tisztaságvédelmi beruházásainak költségét (szintén 2002-ig 
és végleges megoldást adó jelleggel) 10 md forintra becsülik. E két ágazat, valamint a kőolaj- 
és földgázbányászat és feldolgozás, a kohászat, és a nem fém ásványi termékek gyártásának 
összes beruházási igénye szerintük 72 md forintból megoldható. E jelentős eltérések arra 
utalnak, hogy az egyeztetést tovább kell folytatni.  
 
További problémát jelent, hogy a nemzetközi egyezményekből származó levegő-tisztaság-
védelmi kötelezettségeink és a fentiekben említett becslések nem egyeznek egymással; az 
előbbiek költségét általában jóval nagyobb méretűre becslik az illetékes szakértők (pl. a 
Pénzügyminisztériumban), mint az utóbbiakét. Az eltérés érthető, hiszen a nemzetközi 
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egyezmények az országokra lebontott kibocsátási kvótákból indulnak ki, míg az uniós 
direktívák alapjául technológiai alapú kibocsátási normatívák szolgálnak.  
 
Az is eltéréseket okoz, hogy a legújabb technológiák szintjén épített hőerőművek és más, 
légszennyező üzemek esetében nincs szükség pótlólagos tisztító berendezések felszerelésére. 
A nemzetközi gyakorlat szerint viszont ebben az esetben is szokás környezetvédelmi 
fejlesztésről beszélni – a beruházás összes költségének 15%-a erejéig. Az alkalmazkodási-
megfelelési számításokat tehát ezekben az esetekben olyan összegek emelik, melyek a 
beruházási folyamatban nem jelennek meg konkrét, additív költségként. Az 1.000 mó Euro 
(1997-es árfolyamon 250 md Ft) nagyságrendű, csak a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó 
számításnak ez az alapja (bár még így is erősen túlzottnak tűnik). 
 

(c) Hulladékgazdálkodás 
 

A környezetvédelmi alkalmazkodás harmadik legköltségesebb területén, a hulladékgazdál-
kodásban is jól felismerhetők az ágazati érdekek. Itt elsősorban a minél nagyobb számú és 
minél költségesebb hulladék-lerakóhelyek építésének szándékában nyilvánulnak meg. A 
Környezetvédelmi Minisztérium előirányzatai a következők: lerakó kapacitásra 32 md Ft, 
rekultivációra 24 md Ft, hulladékudvarok és begyűjtő-átrakó állomások kialakítására 10-10 
md Ft, valamint égetőművekre 25 md Ft - összesen 100 md Ft. Az ÖKO Rt ezzel szemben a 
lerakó kapacitások kiépítésének költségét 28-144 md forintra becsüli. 
 
Az eltérést az okozza, hogy nagyfokú a bizonytalanság annak megítélésében, hogy (1) hogyan 
fog alakulni a háztartások fogyasztása és ennek függvényében a hulladék mennyisége és 
összetétele, (2) milyen szerepet tölt majd be hosszú távon a reciklálás a magyar gazdaságban 
és (3) milyen lesz majd a szerepe az égetésnek. 
 
Egyes szakértői vélemények szerint a hulladékképződés nem fog a jövőben olyan mértékben 
nőni, hogy a növekményt az újrahasznosítás, az égetés és a másként kezelt kinyert hulladék ne 
"közömbösítse". Ez esetben csak a meglévő tárolók korszerűsítésére lesz szükség, újakat nem 
kell építeni. 
 
Az EU vonatkozó (COM/97/105. számú, egyelőre még csak javaslat formáját öltő) direktívája 
25%-os plafont határoz meg a háztartási szemét szervesanyag-tartalmára (a jelenlegi 40%-kal 
szemben). Elfogadás esetén ez jelentősen megnöveli a hulladékgazdálkodás költségeit. 
 
Lobbiérdekeket vélünk felfedezni abban az – egyébként az NKP által is támogatott – 
törekvésben is, hogy minél több regionális hulladéklerakót létesítsenek (megyénként hatot). 
Megyénként 3-4-nél aligha működtethető több hatékonyan, s a magas szállítási költségek 
kétségessé teszik a regionális lerakók gazdaságosságát. 
 

3. Makrogazdasági feltételek és pénzügyi igények 
 
A környezetvédelmi kiadások aránya Magyarországon 1996-ban, a Nemzeti Környezet-
védelmi Program (NKP) készítésének évében a GDP 1%-a volt. Az 1997. évi fejlesztési 
kiadások mértéke összegszerűen a terveknek megfelelően alakult, azonban a vártnál 
magasabb (~4,6%-os) GDP-növekedés miatt a közel 88 md Ft mértékű környezetvédelmi 
fejlesztési kiadás a hazai össztermék 1,1%-ának felelt meg. Az 1998. évi költségvetési 
törvény előirányzatai és az ezeket kiegészítő számítások a környezetvédelem fejlesztési célú 
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pénzügyi előirányzatainak folyamatos és volumenében is jelentős növekedését jelezték, 
hiszen folyóáron az előző évinél csaknem 30%-kal fordíthattunk többet a környezetvédelemre 
(kb.110 md forintot). Miután a környezetterhelési díjak bevezetésére egyelőre nem kerülhet 
sor, így az ebből származó bevételekkel nem számolhatunk. 
 
Az NKP eredetileg a hároméves modernizációs program előirányzataiból indult ki, és az 
abban megfogalmazott makrogazdasági mutatókhoz igazította a környezetvédelmi kiadásokat. 
Tekintve, hogy a tényadatok azt mutatják, hogy a gazdaság fejlődése némileg felgyorsult és a 
gazdasági prognózisok alapján a hazai össztermék növekedése már 1998-tól évi 4-5%-ban 
stabilizálódik, a környezetvédelmi célok elérésére fordított kiadások további növekedése 
valószínűsíthető. 
 
Az NKP-ban megfogalmazott fejlesztési célok GDP-hez viszonyított aránya várhatóan az 
1996-os 1%-ról 2000-ben már megközelítheti az előirányzott 1,4%-ot, majd 2002-ig az 1,7%-
ot is elérheti. Ez a közvetlen fejlesztési költségekre vonatkozik. Ha a nem közvetlenül környe-
zetvédelmi indíttatású fejlesztések egy bizonyos hányadát is figyelembe vesszük, akkor ez a 
növekedés fokozatosan elérheti az 1,7%-ot, illetve a 2000-2002 közötti szakaszban a 2,2%-ot. 
Mindazonáltal a közvetlen fejlesztési költségek vonatkozásában a GDP prognosztizált 
növekedésének az 1%-ról 1,7%-ra emelkedő részarányát tekintjük az NKP közvetlen 
fejlesztési kiadásai felső határának. 
 
A levegőtisztaság-védelemben (ahol a fő szennyező források az erőművek és a városi 
közlekedés), a szennyvízelvezetésben és -tisztításban, valamint a hulladék-elhelyezésben és –
kezelésben jelentkező teendők képezik az összes tervezett környezetvédelmi fejlesztési kiadás 
85-90%-át, vagyis a hatéves (1997-től 2002-ig szóló) Nemzeti Környezetvédelmi Program 
ezekkel mint súlyponti kérdésekkel számol. Ezeken a területeken az elmaradásunk az EU-
előírásoktól és gyakorlattól tetemes, amint azt a Bizottság országvéleménye is visszaigazolta. 
A felzárkózás – a jelenlegi trendek extrapolálása mellett – legalább 10-15 évet igényel és 
jelentős anyagi ráfordítást. Évi 4-5%-os huzamos gazdasági növekedés mellett a célok 
megvalósíthatók. 
 
Nyilvánvaló, hogy a csatlakozás valószínűsíthető időpontjáig még nagy anyagi áldozatok árán 
sem leszünk képesek e területeken megfelelni az EU elvárásainak, ezért azok teljesítéséhez 
türelmi időt és jelentős anyagi hozzájárulást kell kérnünk. 
 
Valamennyi olyan esetben, amikor a csatlakozás környezetvédelmi feltételeinek a teljesítése 
jelentős, de időben hosszan elnyúló beruházásokat igényel, a kimutatott fejlesztési 
összegeknek erősen korlátozott a közgazdasági racionalitása. Csakis úgy értelmezhetők, 
mintha a szóban forgó beruházást rövidtávon, azonnal, az előttünk álló néhány évben 
kívánnánk megvalósítani. De mivel nem ez a helyzet, figyelembe kell venni, hogy hosszú 
távon, a kért mentesség 5-10 éves ideje alatt a költségszámítás szinte valamennyi eleme meg 
fog változni. Ezen változás előidézői a műszaki fejlődés, a tisztább termelés, a hatékonyság 
javulása, a környezetpolitika jellegének változása (a csővégi megoldásoktól a megelőzés felé), 
a környezettudatos értékrend és fogyasztási szokások elterjedése, valamint az árarány-
változások. Ez utóbbiak minden bizonnyal megdrágítják a kimerülő természeti erőforrások és 
energiahordozók használatát, csökkentve ezáltal az irántuk megnyilvánuló keresletet, 
fogyasztásukat, s így a környezet terhelését. Az előzetes számítások nem veszik figyelembe 
az integrált hatásokat sem (azt, hogy az egyik környezeti elem – pl. a levegő – állapotának 
javítása a vele kapcsolatos többi környezeti elem – pl. a víz, a talaj – állapotában is kedvező 
változást okoz).  
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Az uniós csatlakozásnak összességében, de konkrétan a környezetvédelem területén is, a 
nemzeti érdekeket kell szolgálnia. Meggyőződésünk szerint ez így is lesz. A társadalmi 
kommunikáció azonban eddig nem ezt szolgálta. A sokszámjegyű költségek emlegetése azok 
megfelelő értelmezése (és megértése!) nélkül az állampolgárokat inkább elrettentik és 
fenntartásokat támasztanak. A kommunikációs politikának ezért árnyaltabbnak és 
szakszerűbbnek kell lennie. 
 

(a) A beruházási költségek összesítése 
 

A csatlakozás 2010-ig számított közvetlen környezetvédelmi beruházási igényei (lásd az 
összesítő táblázatot) a 2.300-2.900 md Ft közötti sávban alakulnak majd (1997. évi árakon).  
 
Az intézményfejlesztés és működtetés költségei a sok bizonytalanság (a beruházások 
nagysága, ütemezése) és módszertani problémák miatt nem becsülhetők meg, ezért azokról 
csak orientációs jellegű számokat közlünk. Ha az intézményfejlesztési és működtetési 
költségeket a beruházások értékének 15-25%-os sávjában képzeljük el, akkor azok 1 évi 
nagysága – a kapacitások teljes kiépülésekor – a 345-730 md forintos sávban helyezkedik el. 
A kapacitások teljes kiépüléséig összességében (azaz nem évente) ennél nagyobb összeggel 
kell számolnunk a halmozódás miatt. A beruházási és az intézményfejlesztési-működtetési 
költségek mindezek miatt nem vonhatók össze. 
 
2010-ig megbecsültük a GDP várható növekedését az évi 3,5-4,5%-os sávban (a belföldi 
felhasználást állandónak véve, 1997-es árakon). A környezetvédelemre fordítható közvetlen 
beruházási kiadások hányadát az 1997-2002 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezet-
védelmi Program az 1,3-17%-os sávban adta meg, növekvő ütemben. 2010-ig további enyhe 
részarány-növekedéssel számolunk. A 2010-re előre jelzett 2,1-2,2%-os hányad nagyjából 
megfelel a fejlett ipari országoknak az elkövetkező években elérendő környezetvédelmi 
beruházási hányadának. Ez 2010-ig (1997-es árakon) 2.200-2.500 md Ft össztömegű nemzeti 
terméket jelent. A 2.300-2.900 md Ft nagyságúra jelzett környezetvédelmi beruházási 
kiadások tehát meghaladják a lehetőségeket, a működési, intézményfejlesztési költségekkel is 
számolva pedig nyilvánvalóan nehezen elviselhető terhet jelentenek. (Közgazdaságilag még 
kamat számítása is indokolt lett volna, s így a finanszírozási feszültség még kiélezettebb 
lenne.) 
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Környezetvédelmi direktívák hazai alkalmazásának beruházási költségei 
(md Ft, 1997. évi áron) 

 Beruházási 
költségek 

Intézmény-fejlesztés, 
működtetés évi 

költségei1 
Levegőtisztaság-védelem   
SO2-csökkentés  
(nagy tüzelőberendezések) 

 
50 

 

nehézipari ágazatok2 35  
ipari üzemek légszennyezése 180  
veszélyes hulladék égetők 30  
közlekedési beruházás 200  
mérőhálózat-tájékoztatás 2-2,5  

összesen 500 75-125 
Zaj- és rezgésvédelem 5-103 - 
   
Felszíni vizek védelme   
települési szennyvíztisztítás 770-8004  
veszélyes anyagok kibocsátása 200-400  
 - ebből ipari (150-300)  

fürdővizek védelme 1-2  
ivóvizek minősége 300-4005  

összesen 1270-1600 190-400 
Felszín alatti vizek védelme   
feldolgozóipar 15  
rekultiváció (kitermelőipar, 
alapanyagipar) 

 
25 

 

 - ebből vörösiszap (10-12)  
hígtrágyás állattartó telepek 20  
kármentesítés 70-100  
megfigyelőhálózat 0,5  

összesen 130-160 20-40 
   
Vízvédelem összesen 1400-1760 210-440 

 

Települési hulladék   
lerakókapacitás kiépítése 35  
rekultiváció 25  
hulladékudvarok 10  
begyűjtő-átrakó állomások 10  
fővárosi égetőmű felújítása, stb. 25  

összesen 100-110 15-25 
Veszélyes hulladék 1006 15-25 
   
Ipari nem veszélyes hulladék 30-40 5-8 
   

Hulladék összesen 230-250 35-60 
Program és intézményfejlesztés  2 
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Környezetbiztonság 
Seveso 2 (ipari balesetek) 25  
rádióaktív hulladék 35  
azbeszt szennyezés 5  

összesen 65 10-15 
  

IPPC 100-300 15-75 
   
Természetvédelem   
védett területek visszavásárlása 15  
védett területek kezelése 5  
élőhely-rekonstrukció 5  
oktatás, turizmus, szolgáltatás 10  
eszközök, felszerelés 1  

összesen 35 5-10 
  

Mindösszesen 2300-2920 345-730 

 
Megjegyzések: 

1 Orientációs adat. Általában a beruházások 15-25%-a, a kapacitás teljes kiépítésekor. Azt megelőzően a 
kapacitás kiépítése elhúzódásának függvényében az intézményfejlesztés és működtetés összes 
költsége nagyobb, mint a kiépítés utáni 1 évi költség. A beruházási költségekkel nem vonható össze! 

2 Kőolaj- és földgázbányászat és feldolgozás, kohászat, szilikátipar. 
3 A szerkesztők becslése. A költségek döntő részben a MALÉV-et terhelik. 
4 A KHVM 1999. évi adadai 800-830 md Ft települési szennyvízberuházással számoltak (előző évi 

árakon). Ez kiegészül még a 600 érzékeny vízbázisú kistelepülés csatornázási-szennyvíztisztítási 
költségeivel, s így kb. 850-900 md forintot kapunk, mely 1997-es árakon 770-800 md forintnak felel 
meg. Megjegyezzük, hogy a Nemzeti Környezetvédelmi Program 1996-os áron 256 md forintot 
irányzott elő települési szennyvízelvezetésre és tisztításra. 1997-es árakon ez még mkindig csak 300 
md Ft lenne. 

5 Ha az arzén-probléma megoldása alól mentességet kapunk, 150-200 milliárddal kevesebb. 
6 2-3 regionális veszélyes hulladék-égetőt is magába foglal, egy veszélyes hulladék lerakót, a vállalati 

fizikai-kémiai-biológiai kezelő és hasznosító kapacitások bővítését és korszerűsítését, valamint a 
működő égetők korszerűsítését. 

 

Forrás: A Környezetvédelmi Minisztérium 1998. szeptemberi Kormány-előterjesztéséből kiindulva 
számított adatok. 

(b) Lakossági hatások 
 

A vízvédelmi direktíva követelményeiből adódó díjnövekedés a települések típusától és a 
jelenlegi ellátási színvonaltól függően rendkívül szóródik, 26-125% között alakul. 
 
A csatornadíjak a lakosság egy részénél nem jelentenek kifizethetetlen terheket. Más a helyzet 
azonban az első tizedbe (a lakosság legszegényebb 10%-a) eső lakosság esetében, különösen, 
ha figyelembe vesszük, hogy a legmagasabb éves csatornadíj a kisebb településeken várható 
és valószínűleg itt él az első tizedbe tartozó lakosság nagy része is. Ez azt jelenti, hogy a 
legmagasabb éves csatornadíjjal érintett 782 ezer fő (12%) részére meglehetősen nagy terhet 
jelent a fizetendő csatornadíj. 
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Tovább sötétül a kép, ha a csatornázási beruházásokból a lakosságra nehezedő önerős részt is 
figyelembe vesszük. Ez több, mint 3 millió 900 ezer főt, a díjnövekedéssel terhelt vidéki 
lakosság 60%-át érinti, azon belül is nagyobb részben (70%-ban) a kisebb településeken 
élőket. 
 
A lakosság által viselt éves költségek még az átlagos csatornadíjak mellett is elérhetik az 
átlagos személyes célú kiadások közel 4 %-át, a népesség első tizedébe tartozók személyes 
célú kiadásainak majd 7%-át. A legmagasabb éves csatornadíj esetében pedig ezek az értékek 
rendre az 5 és a 9 %-ot közelíthetik. 
 
A nagy tüzelőberendezések levegőtisztasági beruházásaihoz szükséges 28 md Ft összeg 
kiadását az 1999-2002 közötti 4 évre ütemeztük. A 7 éves futamidejű, 30%-os kamatlábra 
felvett hitellel és változatlan nagyságú energiatermeléssel számolva azt feltételeztük, hogy az 
energiaár az évenkénti hiteltörlesztés arányában növekszik. 
 
Mivel az ezen hitelkonstrukcióval lebonyolított beruházás a villamosenergia fogyasztói 
árában 10 év alatt 25%-os emelkedést idéz elő, nagyjából évi 2,5%-os áremeléssel 
számolhatunk. A háztartási fogyasztásban jellemzően 19 Ft/kwh árú villamosenergia így 
2009-re 23,75 Ft/kwh-ra nő, mai áron. Az átlagosan évi 3600 kwh-t fogyasztó háztartások évi 
kiadása így 17.100 forinttal emelkedik, ami havonta 1425 forintot jelent. 
 

4. Konklúzió 
 
Az uniós direktívák hazai meghonosításának költségei talán túlzottan is előtérbe kerültek, 
mintegy a belépés "árának" tekintjük őket, s a környezeti kérdések iránt nem különösebben 
érdeklődő politikusok és döntéshozók elborzadnak a hatalmas, 2300-2900 md forintos 
"számla" láttán. Nem mondunk újat, de újból hangsúlyoznunk kell, hogy a környezetvédelmi 
kiadások teljes mértékben versenyképesek másfajta ráfordításokkal, sőt, a legmagasabb 
hatásfokkal megtérülők közé tartoznak. Sok ilyen számítást találhatunk a nemzetközi 
irodalomban is. Az egyik legmegbízhatóbb az amerikai Clean Air Act (Levegőtisztasági 
Törvény) 1970-1990 közötti 20 éves működésének költség-haszon-elemzése. Az eredmények 
megmutatták, hogy a ráfordítások 5-10-szeres mértékben térültek meg, csupán a kiszámítható 
hasznok vonatkozásában. 1990-ben pl. minden egyes, a légszennyezés elleni intézkedés 1 
dollárja után már 20 dollár volt a megtérülés (!).199 
 
E hozamok sokféle módon jelentkeznek: javul a környezeti elemek állapota – értékesebb lesz 
a természeti tőke (mely a nemzeti vagyon igen tetemes része, és amely a gazdaság 
teljesítőképességének fontos tényezője. Javul a humán tőke értéke is (a lakosság egészségi 
állapota), melynek mértéke a környezeti eredetű egészségkárosodás forintban kifejezett 
összege. Kevesebb lesz az épített környezetben bekövetkező kár (savasodás, korrózió, rezgés 
miatt), az energia- és nyersanyagfelhasználás hatékonyságának javulása miatt pedig csökken a 
felhasznált/importált energia és nyersanyag mennyisége. 
 
A természeti erőforrások fokozott védelme (drágulása) termelési-tényező szűkítéshez vezet, 
ez innovációt ösztönző és gazdasági racionalizálást fokozó hatás, minek következtében javul a 
feldolgozóipar nemzetközi versenyképessége, ami tetemes növekedést eredményezhet az 
exportbevételekben, növeli a foglalkoztatottságot, stb. Nő a természet, a környezet esztétikai 

                                                 
199 The Benefits and Costs of the Clean Air Act, 1970-1990. EPA, Washington, May 3 1996. 
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értéke; ez nehezen számszerűsíthető, de legalább akkora a hozam, amennyit e célra befek-
tetnek. 
 
A környezetpolitika mozgásterét az uniós csatlakozással kapcsolatban erősen befolyásolja a 
lakosság jövedelmi helyzete, miután a legnagyobb lemaradás a környezetvédelmi infra-
struktúra olyan területein tapasztalható, mint a csatorna-ellátottság, vagy a hulladékkezelés. 
Csak a vízi-közmű építések költségigénye 500 és 1.300 milliárd forint közötti becsült összeg, 
így érthetőek azok a vélekedések, amelyek az EU-csatlakozás és a környezetvédelem vonat-
kozásában mindenekelőtt a finanszírozási problémákat hangsúlyozzák.  
 
Véleményünk szerint még a finanszírozásnál is fontosabb kérdés azoknak a társadalmi 
konfliktusoknak a kezelése, amelyek a közösségi beruházásoknál a környezeti és a gazdasági 
hatékonyságot egyaránt optimalizáló döntések meghozását nehezítik. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a költségvetési támogatások romló hatékonysággal szolgálják mind a 
gazdaságfejlődés, mind pedig a környezetvédelem érdekeit. A hatékonyságromlás részben 
természetes jelenség, de valószínűsíthető, hogy a túl erős érdekérvényesítési pozícióban lévő 
régiók és rétegek “nyomása” számottevően rontja a környezeti hatékonyságot és ez az, ami 
miatt az uniós csatlakozás követelményeinek a teljesítését valóban kockáztatjuk. 
 
2000 nyarán lezárult a brüsszeli csatlakozási tárgyalásokon a környezetvédelmi fejezet vitája. 
Ez annak árán volt elérhető, hogy a magyar fél halasztási kérelmeinek (derogációinak) 
jelentős részét feladta: az eredetileg tervezett 22-ből először 9 lett, majd újabb ötöt visszavont, 
s a megmaradt négyből is három csak szűkített formában maradt meg. Az 1999 júliusában 
előterjesztett derogációs igények a következők voltak:200 

− A csomagolási hulladékok 50%-os újrahasznosítási követelményének teljesítése 2005-ig.  

− Veszélyes hulladék-égetőink közül csak a dorogi felel meg az EU-szabványoknak. A 
kisebbek modernizálására 2005 közepéig kértünk haladékot. 

− A legkritikusabb területen, a települési szennyvíztisztításban 2015-ig kértünk haladékot a 
felzárkózásra. 

− A víztisztaság-védelmi feladatokat 2004-ig szándékoztunk megoldani (a mezőgazdaságban 
2009-ig). 

− A felszín alatti vizek védelméről szóló törvényt a csatlakozásig terveztük elkészíteni, és 
előírásait 2007-ig teljesíteni. 

− Az ipari eredetű légszennyezések csökkentését a BAT elve alapján szintén 2007-ig akartuk 
megoldani. 

− Az erőművi légszennyezés csökkentése 2004-ig; a régi erőművek felújítása, illetve 
megfelelő légszűrő berendezésekkel történő felszerelése 2008-ig. 

− A veszélyes hulladékoknak a Seveso-direktíva követelményeinek megfelelő kezelését 
előíró törvényt megalkotása a csatlakozásig, és betartatása 2005-ig. 

− Az IPPC és a BAT alkalmazása az iparban 2007-ig oly módon, hogy a 2002-ig felépülő 
ipari üzemek már meglévőknek tekintendők (azaz rájuk nem vonatkozik a direktíva). 

 

                                                 
200 Ezt azért érdemes felelevenítenünk, mert képet kapunk arról, hogy Magyarország számára milyen nehézséget 

jelent a fontosabb környezetvédelmi követelmények teljesítése. (Torma Tamás, 1999. alapján.) 
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A fentiekből végül is az alábbi derogációs igények maradtak meg: 

− csomagolási hulladékok, 

− veszélyes hulladékok égetése és nagy tüzelőberendezések (hőerőművek) 

− lakossági szennyvízkezelés 

− érzékeny felszíni vizek tisztítása.201 
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XIX. Környezetvédelem és világkereskedelem 
 
 
A globalizáció – mint arról már szóltunk – felgyorsítja és kibővíti a kereskedelmi áramlatokat, 
ezáltal gyorsítja a természeti erőforrások kiaknázását, a gazdaság élénkítésével növeli a 
szennyezést, és hatalmas szállítási igénye önmagában is az egyik legsúlyosabb környezeti 
terhelést okozza. Ugyanakkor van pozitív hatása is, hiszen a munkamegosztás és a 
specializáció növeli a gazdasági hatékonyságot, amely csökkenti a fajlagos környezetterhelést.  
 
A kereskedelem azt is lehetővé teszi, hogy azok az országok, amelyek már jórészt felélték 
saját természeti erőforrásaikat, hozzájuthassanak a másokéhoz, vagy a nagyobb szennyezéssel 
járó gyártási folyamatokat kitelepítsék, s azok termékeit importálják, megkímélve ezáltal a 
saját közvetlen környezetüket. 
 
 

1. A kereskedelem és a környezetvédelem konfliktusa 
 
Az elmúlt évtizedekben felerősödött a világkereskedelem liberalizálása és az a felfogás, 
miszerint – szemben az előző nézetekkel, amikor a nyílt kereskedelemnek polarizáló hatást 
tulajdonítottak – a nyílt piacok és a szabadkereskedelem mindkét fél előnyére szolgálnak. (Az 
importhelyettesítő iparpolitikák kudarca és a délkelet-ázsiai országok sikere is ezt támasztotta 
alá, bár Délkelet-Ázsiában a külgazdasági nyitás hangsúlyozott állami beavatkozással és 
szerepvállalással társult, s ezért csak differenciált következtetések vonhatók le.) 
 
A szabadkereskedelemben érdekelt fejlett ipari országok az Egyesült Államokkal az élen 
létrehozták azt a nemzetközi intézményt, a GATT-ot, mely e kereskedelmi szabadság 
feltételeit hivatott megteremteni és őrizni. (1994-ben a GATT a 12 évig tartó uruguayi 
liberalizációs körtárgyalások után WTO-vá alakult.) Az egyes országokat fokozatos 
vámlebontásra kényszerítették, és kíméletlen hadjáratot indítottak az ún. "nem-vámjellegű" 
kereskedelmi akadályok ellen. Gazdasági súlyuknál fogva ennek is érvényt tudnak szerezni. 
 
A konfliktus abból keletkezik, hogy a GATT-WTO a kereskedelem szabadságát tartja szem 
előtt, és érzéketlen a környezetvédelem iránt. Ezért amikor valamely ország környezetvédelmi 
szempontokra hivatkozva szeretné korlátozni az importot (ha pl. szennyezést okozó 
technológiákról és termékekről van szó), a világszervezet azt rendre elutasítja. Persze létezik 
egy más irányú törekvés is: a környezetvédelem köntösébe bújtatott piacvédelem az import 
ellen.  
 
A környezetvédelemben élenjáró országoknak az a problémája, hogy a GATT-WTO érzéket-
lensége miatt nehézségekbe ütközik a szennyező importtermékek korlátozása. Ezzel szemben 
a fejlődő országok a környezetvédelemre való hivatkozásban olyan diszkriminációs fenyege-
tettséget látnak, amellyel a fejlett ipari országok megpróbálják importjukat korlátozni. "Az 
OECD országokba exportáló fejlődő országoknak legalább 5,5 milliárd USD környezeti 
költséget kellett volna megfizetniük 1980-ban, ha kötelezték volna őket arra, hogy megfelel-
jenek az Egyesült Államokban akkoriban érvényes előírásoknak."202 
 

                                                 
202 French, 185. old. 
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Ha egy ország kevesebbet költ a környezet védelmére, lazábbak az előírásai, termelői – 
legalább is rövid- és középtávon – komparatív előnyhöz jutnak. Logikus lenne, ha a nemzet-
közi kereskedelem szabályozása lehetővé tenné ilyenkor a korrekciót; hogy a kereskedelem 
korlátozásával ki lehessen küszöbölni. Igen ám, de a nemzetközi kereskedelem szabályozása 
még az ennél régebbi keletű és súlyosabb torzulásokat sem tudja kiküszöbölni: a foglalkoz-
tatásból és a szociálpolitikából eredőket. Nincs korlátozás azzal az országgal szemben, amely 
pl. gyermekmunkát vagy kényszermunkát alkalmaz, és azokkal az országokkal szemben, 
amelyekben a szociális ellátás szintje igen alacsony. A GATT-WTO-n belül mindmáig nem 
sikerült elfogadtatni a szociális klauzúrát.  
 
 
A globalizáció következményei a jóléti politikában 
 
A világkereskedelem korlátainak fokozatos lebontásával az egyes országok szociális-jóléti politikája 
növekvő mértékben válik a versenyképességet és a komparatív előnyöket/hátrányokat meghatározó 
tényezővé. A 90-es évtizedben olyan helyzet állt elő, amikor Észak- és Nyugat-Európa jóléti 
államainak ugyanolyan feltételek mellett kell versenyezniük a világpiacon, mint a délkelet-ázsiaiaknak, 
vagy a latin-amerikaiaknak. A jóléti államok "rezsiköltségét" azok vállalatainak is kell viselniük (a 
magasabb bérek, a magasabb társasági adók, a magasabb társadalombiztosítási járulékok 
formájában). Ezzel szemben délkelet-ázsiai és latinamerikai versenytársaiknál a legtöbb esetben még 
kötelező társadalombiztosítás és munkanélküli segély sem létezik. Korábban a védővámok 
rendszerével korrigálni lehetett e különbségeket, de a kereskedelem liberalizációja olyan helyzetet 
teremtett, mint amikor a futóverseny egyes részvevői könnyű mezben, míg mások súlyos 
hátizsákokkal versenyeznek. 
 
Ha arra keressük a választ, hogy vajon a fejlett ipari országok miért mennek bele ebbe az egyenlőtlen 
versenybe, Amerikánál lyukadunk ki. Az Egyesült Államokban sem működnek a Nyugat-Európára 
jellemző jóléti rendszerek, s ezért Amerika is a szabadkereskedelem híve. 
 
Mindaddig, amíg a világkereskedelemben az egyenlőtlen szociálpolitika okozta torzításokat nem 
sikerül kiküszöbölni, nem várható, hogy a környezetpolitika okozta – és kétségtelenül kisebb mértékű 
– torzításokat felszámolják. 
 
Kiss Károly 
 
 
A környezetpolitika súlyának megfelelően alakul egy ország kereskedelempolitikai állás-
pontja is. Az egyik "végletet" (amely álláspontunk szerint természetesen nem véglet, hanem a 
normális felfogás) "zöld protekcionizmusnak" szokták nevezni. Ez azt jelenti, hogy az illető 
ország nagyon érzékeny a környezeti kérdések iránt, környezetpolitikája szigorú, s állás-
pontjának a kereskedelemben is igyekszik érvényt szerezni: lehetőleg tiltja vagy korlátozza a 
szennyező termékek behozatalát, és nem látja szivesen a szennyező iparágak betelepülését. 
 
A másik véglet az "ökodömping". Ekkor az adott ország laza, vagy hiányos környezeti szabá-
lyozással nem csak beengedi, de kifejezetten bátorítja a szennyező iparágak működését és 
betelepülését, s a környezeti költségek "megspórolásával" a területén működő vállalatok 
jelentős versenyelőnyhöz jutnak a kereskedelemben.  
 
A megoldás a környezetpolitikák közelítése és "kiegyenlítése" lenne, erre azonban – amint 
fentebb erről már volt szó – belátható időn belül nem lehet számítani. Ezért a környezetvédők 
azt az álláspontot képviselik, hogy a laza környezetpolitikát és alacsony sztenderdeket 
támogatásnak kell tekinteni. Ez már eredményesnek tűnő megközelítés, hiszen a nemzetközi 
kereskedelmet szabályozó szervezeteknek "van füle" a támogatás szóra, sőt, az vált csak ki 
igazán érzékeny reflexeket belőlük. A probléma viszont nem egyszerű. Mert még ha 
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meglenne is a szándék az "ökodömping" szankcionálására, nehézséget okozna annak további 
minősítése. "Vajon hogyan nevezzék a különböző környezetpolitikák miatti költség-különb-
ségeket: kereskedelem-torzító támogatásoknak, a tisztességes verseny megsértésének, vagy 
egy olyan stratégiai magatartásnak, amely oly módon kíván szándékosan kereskedelmi elő-
nyökhöz jutni, hogy mesterségesen alacsony szinten tartja a környezeti követelményeket, 
vagy pedig nem tartatja be azokat."203  
 
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az egyes országok ökológiai adottságai, az ökológiai 
kapacitás megújuló és asszimiláló képessége nagyban különböznek egymástól, s így az 
országonkénti környezetszabályozás közvetlenül nem hasonlítható össze, a közvetett össze-
hasonlítás pedig végtelen bonyodalmakkal járhat. 
 
A támogatások kapcsán viszont felmerülhet egy másik probléma: az egyes országokban a 
környezetvédelmi céllal adott támogatások a nemzetközi kereskedelem támogatást-kiiktató 
politikájának áldozatává válhatnak. 
 
Mérvadó források (pl. az OECD Environmental Policy and Employment c. kiadványa) viszont 
úgy vélik, hogy az "ökodömping" inkább elméleti lehetőség, mint létező gyakorlat, s az attól 
való félelmek eltúlzottak. Egyrészt, mert nagyon kevés erre a bizonyíték. Másrészt a törvényi 
felelősség és a ragaszkodás a jó hírnévhez megakadályozza, hogy a vállalatok növeljék 
szennyezésüket egy olyan világban, ahol a környezetvédelmi szempontok egyre fontosabbak. 
Az egyes országok által alkalmazott környezetpolitikai intézkedésekben megjelenő különb-
ségek nem akkorák, hogy tőkemozgást indukálnának. A helyzet sajátságos, ugyanis 
tagadhatatlan tény, hogy a fejlődő országokban koncentráltan telepednek le a legszennyezőbb 
iparágak, és ún. „szennyezési mennyországok” (pollution havens) alakulnak ki. A számtalan 
empirikus vizsgálat és modellezés azonban mégsem támasztja alá azt a közkeletű vélekedést, 
hogy ennek oka a fejlett ipari országok szigorodó környezetpolitikája lenne. A nemzetközi 
tőkemozgások kialakulásában több tucat tényező játszik szerepet, s ezeknek csupán egyike, és 
nem is a legfontosabbika a környezeti követelmények. 
 
A környezetvédelmi költségek alacsony súlya sem készteti a vállalatokat arra, hogy kitele-
pedjenek a szigorú környezetpolitikát folytató országokból a laza, engedékeny környezet-
politikájúakba. Az Egyesült Államokban pl. az átlagos iparvállalat környezetvédelmi kiadásai 
a költségek 0,54%-át teszi ki, de még a cementiparban is csak 3%-ot. Ez nem elég magas 
ahhoz, hogy kitelepüljenek, de talán még arra sem készteti őket, hogy importkorlátozó 
intézkedéseket követeljenek. 
 
A fentieket támasztja alá a Financial Times 1992. május 13-i számában megjelent cikk is. 
Ugyanakkor egy érdekes véleményt fejt ki. Ezek szerint a szennyező iparágak nem a laza 
környezeti szabályozású, hanem a zárt, protekcionista országokba települnek, ezekben 
alakulnak ki a "szennyezési mennyországok" (pollution havens)204. Ez cáfolni látszik azt a 
véleményt, hogy a szabadkereskedelem árt a környezetnek.  
 
Ezt a véleményt osztja Hilary F. French is A világ helyzete 1993-as kötetében megjelent 
tanulmányában. "Az USA Statisztikai Hivatala szerint ezek a [környezetvédelmi] költségek 
több mint 400 iparágnál átlagosan éppen csak a hozzáadott érték 1 százaléka fölött vannak, 
noha egyes esetekben jelentősen magasabbak, például a rézkohászatban, az olajfinomításban 

                                                 
203 OECD 1997, p. 79. 
204 A cikk itt elsősorban a korábbi szocialista országokra céloz. 
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és az acélgyártásban."205 A tömeges kitelepülések és áttelepülések azonban tény, napjaink 
valósága. Bizonyára arról van szó, hogy ha a szigorúbb környezetvédelmi követelmények 
önmagukban nem is elegendőek a cégek kitelepüléséhez, a munkaerőköltségekkel és 
számtalan más egyéb tényezővel együtt már elegendő motivációt nyújtanak a döntéshez. 
 
Az eddigiekben az importkorlátozásról, illetve az "ökodömping" szubvencióvá minősítéséről 
volt szó. A kereskedelem és környezetvédelem konfliktusának egy újabb területe az 
exportkorlátozás. Erre elsősorban a fejlődő országok esetében lehet szükség, amikor az illető 
ország meg akarja akadályozni (vagy korlátozni), hogy erőforrásait túlzott mértékben 
kihasználják, külföldre szállítsák.206 Az erőforrások védelme egy másik szemponttal is 
párosul: a magasabb feldolgozottságú termékek nagyobb jövedelmet hoznak. Ezért egyes 
országok vámot vetnek ki az alacsony feldolgozottságú termékek exportjára. "Talán nem 
lenne szükség ezekre a másodvonalbeli politikákra hagyatkozni, ha az ipari országok nem 
vetnének ki nagyobb vámokat a feldolgozott termékekre, mint a primerekre, hogy védjék a 
saját iparukat" – írja H. F. French.207 
 
 

2. Hogyan kezeli a GATT/WTO a kérdést? 
 
A GATT alapdokumentumában nem fordul elő a "környezet", "környezetvédelem" szó. Nem 
csoda, 1947-ben, amikor a szervezetet megalapították, erről még nem volt szokás beszélni. A 
20. cikk megfogalmazása viszont megengedi, hogy ilyen értelmezést is tulajdonítsunk az 
alapokmánynak. Ez a következőképpen hangzik: A tagországoknak joguk van intézkedéseket 
hozni "az emberi, állati és növényi élet vagy egészség" érdekében és "a kimerülő természeti 
erőforrások védelme" érdekében. 
 
A Közös Piacot megalapító 1957-es Római Szerződés 36. cikkelye egyébként szinte szóról-
szóra így hangzik. Különbség viszont a GATT és a Közös Piac között, hogy az utóbbi csak 
olyan mértékű környezetvédelmi intézkedéseket tekint indokoltnak, amelyek haszna eléri a 
kereskedelem korlátozása miatt bekövetkező veszteséget. 
 
Az 1973-79 között folyó tokiói körtárgyalások (Tokyo Round) eredményeképpen megszületett 
ún. TBT Agreement (Technical Barriers to Trade) tartalmazza először a GATT-
dokumentumokban a "környezet" szót. Olyan összefüggésben, mint a kereskedelmet 
korlátozó akadályok egyike. Az uruguayi körtárgyalások 1994-es befejezésekor született SPS 
Agreement (Sanitary and Phytosanitary Measures) ugyancsak megemlíti a "környezet" 
kifejezést, a fentihez hasonló összefüggésben. Az 1994-ben megalakult WTO viszont már két 
fontos elvet tartalmaz preambulumában: a fenntartható fejlődés célját és a környezet óvásának 
és megőrzésének elvét. 
 
A GATT uruguayi fordulója "tudományos igazolást" követel minden olyan esetben, amikor 
egy szabályozás eltér a nemzetközi gyakorlattól (tehát szigorúbb annál). Ez nem segíti elő a 
környezetügyet, hiszen a tudományos viták vég nélküliek; gyakorlatilag a környezetvédelmi 
indok elutasítását jelenti. A GATT-ban a bizonyítás terhe a környezeti megfontolásból 

                                                 
205 French, 173. old. 
206 Ez azonban inkább elméleti lehetőség, és ritkán jelentkezik gyakorlatként. A fejlődő országok ugyanis 

természeti erőforrásaik maximális exportjára törekednek, hogy bevételeiket növeljék, és – nagyon gyakran –, 
hogy adósságterheiket képesek legyenek finanszírozni. 

207 I.m., 181. old. 
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importkorlátozáshoz folyamodó államon van. A NAFTA208 szabályozása ebből a szempontból 
kedvezőbb: ott azt kell bizonytani, hogy egy adott rendelkezés a kereskedelem szabadságát 
korlátozza. (Tehát ha egy ország környezetvédelmi megfontolásból importot korlátoz, az 
ellenérdekelt félé a bizonyítás terhe.) 
 
Az egyik alapvető probléma, hogy a kereskedelmi szabályok csak a termékekre vonatkoznak 
(product-related), de nem terjednek ki az azokat előállító technológiákra és körülményekre. 
Igy hát a környezetvédők hiába szeretnék, hogy a korlátozás ne csak a szennyező termékekre, 
de a szennyező módon előállított importra is kiterjeszthető legyen. 
 
A másik probléma – valójában összefügg az előzővel – az extraterritorialitás kérdése. A 
GATT kizárja, hogy a környezetvédelmi szempontból fellépő országok a saját területükön 
kívüli hatású intézkedéseket hozzanak, ehhez nincs joguk, a környezetet csak saját területükön 
védhetik. 
 
Fontos kérdés a kereskedelemszabályozás és a nemzetközi környezetvédelmi egyezmények 
viszonya. Ezeknek az egyezményeknek a száma ma már több, mint 170, és legalább 17 
közülük a kereskedelem korlátozását írja elő. A Bázeli Egyezmény például a veszélyes 
hulladékok kivitelét korlátozza. A CITES (a Vadon élő növényzet és állatvilág veszélyeztetett 
fajai nemzetközi kereskedelmének egyezménye) – mint ahogy a nevéből is kitűnik – a 
veszélyeztetett élőlények kereskedelmét akarja megszüntetni. Ahhoz, hogy az ózonkárosító 
freongázok gyártását betiltó Montreáli Egyezmény sikeres legyen, meg kellett akadályozni, 
hogy az aláírók nehogy kibújhassanak kötelezettségük alól oly módon, hogy a nem részes 
országokból importálják a megszüntetendő freongázokat. 
 
 
Használ-e a trópusi faimport korlátozása az esőerdők védelmének? 
 
Brazíliában a GDP 1%-át adja a fakitermelés, az exportbevételeknek pedig több, mint 1%-át. A 
kitermelt trópusi faanyagnak csak a 10%-át exportálják, a többi belső felhasználásra kerül. 
Indonéziában az exportbevételek 14%-át teszi ki a trópusi fa, és a kitermelés több, mint 40%-át 
exportálják. Ennek nagy része a közeli Japánba kerül, mely a legnagyobb trópusi faimportőr.  
 
Indonézia először a farönk, majd a fürészáru exportjára vetett ki korlátokat, hogy növelje a hozzáadott 
értéket. Ennek eredménye az lett, hogy megnövekedett a fakivágás, mivel a hazai feldolgozás az 
alacsonyabb technológiai színvonal miatt több szálfát használ fel egységnyi késztermék 
előállításához, mint a kanadaiak vagy a japánok. 
 
A világ trópusi fakitermelésének 60%-a nem exportcélokat szolgál, hanem azt a mezőgazdasági 
földterület növelése, a szarvasmarhatartás, az útépítések és a lakóterületek terjedése indokolja, 
valamint a tüzifa és az egyéb célokat szolgáló faanyag iránti igény .  
 
A trópusi fa kereskedelmének korlátozása levinné az árát. Ez azzal járna, hogy alacsonyabb értéket 
tulajdonítanának az esőerdőknek, s így még kevésbé gondoskodnának megőrzéséről. 
 
Financial Times, May 13 1992 
 
Nyilvánvaló tehát, hogy a kereskedelmi korlátozásokat általában tiltó GATT és az azokat a 
környezetvédelem érdekében alkalmazó környezetvédelmi egyezmények ellentmondanak 
egymásnak. Vajon melyik a mérvadó ilyen esetben? A nemzetközi jog értelmében a később 
kötött szerződés a mérvadó, s ez a környezetvédelmi megállapodások mellett szól.  

                                                 
208 North American Free Trade Association. 
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A GATT javára legyen mondva, hogy a nemzetközi környezetvédelmi egyezmények esetében 
rendre eltekintett kifogások támasztásától. A legmarkánsabb példa erre az ózonkárosító 
anyagok használatának tilalmát kimondó 1987-es Montreáli Jegyzőkönyv. Ez a termelési 
folyamatokban alkalmazott freongázokra, nem pedig a termékekre vonatkozik (és mondani 
sem kell, hogy a kiküszöbölendő környezeti kár nem az aláíró országok területén jelentkezik). 
Ugyancsak a GATT szabályozásával ellentétes, hogy az egyezmény megtiltotta a szóban 
forgó anyagok kereskedelmét azon országokkal, melyek az egyezményt nem írták alá. (Az ok 
nyilvánvaló: azonnal megjelent volna a „szivárgás” jelensége – az aláírók maguk nem 
gyártottak volna ilyen termékeket, de importáltak volna a szerződést alá nem író országokból 
–, vagy a közgazdaságtanból a közjavak használata kapcsán jól ismert „potyautas” jelenség.)  
 
Érdekes, hogy a GATT-WTO azon nemzetközi környezetvédelmi egyezmények ellen, melyek 
alapszabályaival ellentétesek, nem emel kifogást; nyilvánvalóan elismeri rendelkezéseinek 
elavultságát. 
 
 

3. Híres esetek 
 

(a) Az amerikai-mexikói tonhal-delfin vita209 
 
Több olyan eset is van a nemzetközi kereskedelemben, amely jól példázza a környezet-
védelem és a kereskedelem konfliktusát. Az 1972-ben hozott amerikai törvény a tengeri 
emlősök védelméről előírta, hogy milyen módon szabad a tonhalakat halászni, azzal a céllal, 
hogy minél kevesebb delfin kerüljön a hálóba a tonhalakkal együtt. Ez természetesen csak az 
amerikai felségvizekre és az amerikai lobogó alatt halászó hajókra vonatkozik. De a törvény 
import-tilalmat rendelt el az azokból az országokból származó tonhalra, amelyek nem ilyen 
előírások szerint halásznak. 
 
Az embargó alkalmazására 1990-ben került sor. Először öt országot érintett, majd mivel négy 
ezek közül megígérte, hogy betartja az amerikai sztenderdet, csak Mexikóra vonatkozott. A 
két ország közötti vita nem hozott eredményt, ezért az ügyet a GATT döntésére bízták. 
Mexikó a diszkriminációmentes kereskedelem és a területenkívüliség elvének megsértésére 
hivatkozott. Az Egyesült Államok azzal érvelt, hogy a szabályozás nem érinti kedvezőt-
lenebbül az importot, mint a saját termelőit (halászait), valamint hivatkozott az alapokmány 
20. cikkére. 
 
A döntőbizottság Mexikónak adott igazat. Amerika nem a terméket, hanem az "előállítás" 
technológiáját kifogásolta, s erre a GATT alapokmánya értelmében nincs joga. A 20. cikkre 
való hivatkozást azért utasította el, mert Amerika azt nem a saját területén alkalmazta. 
Továbbá: a delfin nem veszélyeztetett faj. A döntőbizottság azzal is érvelt, hogy az egyes 
országokon belüli környezetvédelmi szabályozás különbözősége nem válhat az import-
korlátozás alapjává. Az Amerikában alkalmazott, és a saját szabályoknak megfelelően fogott 
tonhalkészítményekre került "delfin-mentes" feliratokat viszont nem kifogásolta. 
 
Amerika azonban nem vette figyelembe a GATT döntőbíróságának tanácsait. Később az 
amerikai-mexikói tárgyalásokon történt némi előrehaladás. 
 

                                                 
209 Andersson et al., pp. 92-95. 
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Az ügy akkor vett új fordulatot, amikor az EU kérte egy újabb döntőbíróság felállítását azért, 
hogy ítéljék el Amerikát, amiért az másodlagos importkorlátozásokat vezet be az azon 
országokból származó tonhal és tonhalkészítmények ellen, amelyek tonhalat vagy 
készítményt importáltak a közvetlenül restrikcióval sújtott országokból (azaz Mexikóból).  
 
Az amerikaiak védekezése most a 20. cikkre koncentrált és arra hivatkoztak, hogy az nem 
szűkíthető le csak a saját területükön lévő élőlényekre, mert ha egy faj földi méretekben 
veszélyeztetett, akkor védelme országhatároktól függetlenül indokolt. 
 
Az ügyben összeülő 2. döntőbíróság elfogadta azt az amerikai érvelést, miszerint élő faj is 
tekinthető kimerülő (exaustable) erőforrásnak, és azt is, hogy a védelem indokolt lehet a 
határokon túl is. Továbbá: hogy nyitott kérdés, vajon a 20. cikk lehetővé teszi-e, hogy az 
egyik ország a másikat nemzeti politikája megváltoztatására kényszerítse. Határozatában 
azonban mégis törvénytelennek mondta ki az amerikai importkorlátozást, arra hivatkozva, 
hogy precedens csak a 20. cikk szűkebb értelmezésére van. 
 
 

(b) A dán sörösdobozok ügye210 
 
Dánia 1981-ben megtiltotta az italok egyszerhasználatos palackokban történő árusítását, mivel 
az országban jól működött az üvegvisszaváltó rendszer. Az Európai Bizottság ezt úgy ítélte 
meg, hogy az intézkedés felesleges többletköltséget okoz a gyártóknak, azon kívül hátrányos 
helyzetbe hozza az importőröket a hazai gyártókkal szemben, hiszen az importált italok 
palackjainak reciklálását végző hálózat megszervezése költséges dolog lenne. Azzal is érvelt, 
hogy az újrahasznosítás előnyei nem arányosak a költségekkel, s a dolog környezetvédelmi 
oldala olcsóbban is megoldható: az elhasznált palackok önkéntes begyűjtésével, vagy 
reciklálásával. Egyesek szerint az intézkedés elsősorban a dán söripart védte a német 
behozatallal szemben. Az ügy 1986-ban az EK Bírósága elé került. 
 
A Bíróság elfogadta a dán importkorlátozást, megállapítva, hogy a kereskedelem korlátozása 
jelen esetben a környezet védelmét szolgálja. Ugyanakkor elutasította azt a dán gyakorlatot, 
mely az újrafelhasználás jövedelmezősége érdekében néhány tipusra korlátozta a forgalomba 
hozható palackok fajtáit. Érvelése szerint a nem tipizált palackok miatt a reciklálás 
jövedelmezősége ugyan nem lesz maximális, de környezetvédelmi hozadéka ennek a 
megoldásnak is lesz. Ezzel együtt a dánok elérték céljukat, az importált italok mennyisége 
erőteljesen lecsökkent. 
 
Hasonló eset fordult elő a kanadai Ontario államban: adót vetettek ki az egyszer használatos 
palackokban árult italokra. Az amerikaiak szerint ez azt szolgálta, hogy kizárják a piacról a 
fémdobozokban forgalmazott amerikai söröket. 
 
 

(c) A vallóniai szabályozás (Walloon ruling) és az EK hulladékpolitikája211 
 
Belgium vallon régiója 1985-ben megtiltotta, hogy területén az ország más vidékeiről, vagy 
más országokból származó hulladékot rakjanak le és tároljanak. A Bizottság ezt nem fogadta 
el, az ügyet az EK Bírósága elé utalta, mely határozatában az alábbi elveket mondta ki: 

                                                 
210 Andersson et al., p. 101. 
211 I.m., 102-103. old. 
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• A hulladékot is terméknek kell tekinteni, melynek kereskedelmi értéke van, függetlenül 
attól, hogy reciklálható, avagy nem.  

• A veszélyes hulladékok importját még az Alapokmány 36. cikkében megfogalmazott 
kivétel alapján sem szabad megtiltani, mivel erre az esetre a 84/631-es direktíva a 
mérvadó. 

• Vallónia azonban a hulladéklerakás szempontjából különösen veszélyeztetett terület, ezért 
a 30-as cikkely alapján kivételes elbánásban részesülhet. 

• A 36-os cikkely alapján csak akkor adható kivétel, ha az nem diszkriminatív. Ezt 
megerősíti a 130(r2) cikkely is, miszerint a hulladékot a forrásnál, de lehetőség szerint 
ahhoz minél közelebb kell kezelni. 

 
Milyen tanulságot lehet ebből levonni? Nem szabad egyéni kezdeményezést tenni akkor, 
amikor az adott esetre már létezik harmonizált közösségi jogszabály. 
 
A vallon szabályozás után az EK hulladékpolitikája (a kereskedelemmel összefüggésben) 
jelentősen megváltozott. A hulladékpolitikában is előtérbe került a szubszidiaritás elve. Ezek 
szerint a hulladék szállítását lehetőleg el kell kerülni és minden ország felelős a saját 
hulladékáért. A Bázeli Konvenció értelmében veszélyes hulladék csak az adott ország 
kormányának beleegyezésével importálható.  
 
A korábbi hulladékos direktíva a 100a cikkre támaszkodott, melynek értelmében az egyes 
országok nem hozhatnak a harmonizáltnál szigorúbb szabályozást. Az új szabályozás alapja 
viszont a Római Szerződés 130s és 130t cikkelye, miszerint a harmonizált környezetvédelmi 
jog minimális szinteket állapít meg, de az egyes országok ennél szigorúbb szabályokat is 
bevezethetnek. Ez a felfogás azt jelenti, hogy a szubszidiaritás és az önsegélyezés elve 
előbbre való a szabadkereskedelemnél. 
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