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A CO
2
-adó bevezetésének várható hatása 

Magyarországon
SIPOS NIKOLETTA

Kulcsszavak: környezetvédelem, adóztatás, költségvetési konszolidáció, 

energiaadó, üvegházhatású gázok.

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, 
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A kutatókat egyre inkább foglalkoztatja az a kérdés, hogy a környezetpolitika esz-
közei (pl. környezeti adók) hogyan alkalmazhatók a magyar gazdaság válsághelyze-
tének feloldására. Környezetgazdászok szerint a zöld gazdaság képes hozzájárulni 
a gazdaság rövid távú stabilizálásához. A cikk bemutatja, hogy egy esetleges CO

2
-

adó bevezetése révén, 2008–2009. évi adatokra támaszkodva, mennyi többletbevé-
telhez juthatna a költségvetés, valamint vizsgálja a többletbevétel felhasználási le-
het ségeit. Modellszámítások eredményei kimutatják, hogy a hazai üvegházhatású 
gázkibocsátás mértéke után bevezetett 10 EUR/t mérték! CO

2
-adóból származó be-

vétel valamivel több mint 2% nagyságrend! személyi jövedelemadókulcs-csökken-
tést vagy közel 3% társadalombiztosítási járulékkulcs-csökkentést tenne lehet vé, 
illetve nagyságrendileg 200 Mrd forint összeg állna rendelkezésre energiaracionali-
záló programok támogatására. Megállapítható, hogy a hazai csökken  mérték! CO

2
-

kibocsátás – a vizsgálat során alkalmazott adómérték mellett – sz!k adóalapot je-
lent markáns hatás eléréséhez. Az adóátváltás hatása csökken  CO

2
-kibocsátás és 

növekv  SZJA- és TB-bevételek esetén egyre kevésbé jelent s. Az adóreform hatásá-
nak er sségét az adó mértéke és az árfolyamváltozás jelent sen befolyásolja. Az el-
végzett vizsgálatokból nem vonható le egyértelm!en az a következtetés, hogy a hazai 
adórendszer megváltoztatásával, a társadalmi terhek átcsoportosításával a környe-
zeti állapot javulásán túl gazdasági növekedésben és a foglalkoztatottság növekedé-
sében számottev  javulás következne be.

BEVEZET" GONDOLATOK

A környezetgazdászok reményei szerint 
ebben a kritikus gazdasági helyzetben a 
környezetvédelmi adók egyre nagyobb 
szerephez jutnak. Bár már 2008-ban a 
nyugati világ minden fontos vezet je el-
fogadta a Green New Deal gondolat fon-
tosságát, a stabilizációs csomagok mégis 
kevés környezetvédelmi elemet tartalmaz-
tak, az európai országok inkább takaré-
kossági intézkedéseket hirdettek meg. A 
zöld gazdaság szektorainak er sítésével 

elérhet  növekedést a foglalkoztatottság-
ban több tanulmány sikeresen igazolta. 
Véleményük szerint a zöld gazdaság mun-
kahelyteremt  képessége azokban az új 
piaci lehet ségekben jelentkezik, melyeket 
az energiamegtakarítás és az energiahaté-
konyság szolgáltat. 

Európában az adórendszer legnagyobb 
torzulását az okozza, hogy az adók és járu-
lékok dönt  részét a munkaer n realizálják. 
A hazai adatokat elemezve megállapítható, 
hogy a munkaer t terhel  adók kiemelke-
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d en magasak, a kimerül  természeti er -
források és környezetvédelmi ráfordítások 
pedig alacsonyak. Logikus megoldást nyújt 
erre a környezetvédelmi adóreform (Kiss, 
2002, 2006; Kiss et al., 2010).

A Vivid Economics nev! szervezet által 
készített tanulmány eredményei szerint 
Magyarországon az energiaadót tartal-
mazó reformcsomagból jelent s Þ skális 
bevételekhez lehetne jutni. A modell a köz-
lekedési üzemanyagok, a lakossági energia 
és a nem lakossági energia adóztatásának 
hatását vizsgálta kedvezményes díjszabás, 
adómentesség és támogatások megszün-
tetése mellett. A vizsgálatok kimutatták, 
hogy az energiaadók emelése kevésbé 
hatna hátrányosan a gazdaságra, mint az 
azonos bevételtöbbletet célzó direkt vagy 
indirekt adók növelése. Az általuk összeál-
lított energiaadó-csomag 2020-ra jelent s 
csökkenést eredményez az energiafelhasz-
nálásban és a CO

2
-kibocsátásban, míg az 

egyéb adócsomagok nincsenek hatással az 
üvegházhatású gázok kibocsátására (Vivid 
Economics, 2012).

A széntartalmú energiaforrások felhasz-
nálása adóztatásának eredménye vélemé-
nyem szerint nagymértékben függ attól, 
hogy az alkalmazás célja a környezeti álla-
pot javítása, a társadalmi szemléletváltás 
ösztönzése vagy újabb költségvetési bevé-
telteremtés.

A környezetvédelmi adóreform kereté-
ben bevezetésre kerül  adók a költségve-
tési bevételsemlegesség alapján állnak, 
vagyis adókat csak olyan módon vetnek ki, 
hogy azzal egy id ben és azonos mértékben 
csökkentik a már meglév , hagyományos 
adókat. Az ökológiai adóreform tartalma 
eltér  lehet az országok gazdasági és tár-
sadalmi különbségei miatt, de beletartozik 
a már meglév  adók ökológiai szempontú 
átalakítása és új, környezeti adók bevezeté-
se, emelése, a környezetileg káros adóked-
vezmények és támogatások megszüntetése 
(Pataki et al., 2003; Bach et al., 2002).

Az elméleti szakirodalomban és a gyakor-

lati gazdaságpolitikában egyaránt a legna-
gyobb Þ gyelmet az ökológiai adóreformnak 
az a tulajdonsága kapta, hogy valóban ún. 
„kett s hasznot” hoz-e (Bovenberg, 1998; 
Glomm et al., 2008; Agell et al., 2004). A 
kett s haszon hipotézise szerint a környe-
zeti adók els  haszna a környezeti min ség 
javulása, második haszna pedig az, hogy az 
adóbevételek visszaforgatásával a gazdasá-
gi hatékonyságot torzító adókat lehet csök-
kenteni. A környezeti adók okozta költ-
ségnövekedés veszteségeit kompenzálják 
a torzító adóterhek csökkenéséb l adódó 
nyereségek. Ezek a nyereségek várhatóan 
els sorban a foglalkoztatás növekedéséb l, 
a munkanélküliség csökkenéséb l, a gaz-
dasági teljesítmény fokozódásából (GDP-
növekedés), a versenyképesség javulásából 
erednek (Bosquet, 2000).

A kutatás célja hazánkban a környezet-
védelmi adóreform keretében esetlegesen 
bevezetésre kerül  CO

2
-adó hatásainak 

vizsgálata. Az általa elérhet  költségve-
tési többletbevétel várható hatásait vizs-
gálja a foglalkoztatottságra, az SZJA-
megtakarításra és az energiaracionalizálá-
si programok támogatására. A cikk szám-
szer!síti a biztosítottak által Þ zetend  
TB-járulékkulcsok, a foglalkoztatók által 
jelenleg Þ zetend  szociális hozzájárulási 
adó és az SZJA-kulcsok csökkentési lehe-
t ségét, következtetéseket von le arra vo-
natkozóan, hogy hazánkban létezne-e az 
adóreformnak „másodlagos haszna”.

A VIZSGÁLATHOZ FELHASZNÁLT 
ADATOK ÉS MÓDSZER 

A modellszámításokhoz a KSH által kö-
zölt nemzetgazdasági ágak üvegházhatású 
gázkibocsátásának szintje a jelenlegi leg-
frissebb (2008, 2009) adatok alapján került 
Þ gyelembevételre, külön vizsgálva a ház-
tartások, a nemzetgazdasági ágazatok és 
az összes kibocsátás nagyságát. A CO

2
-adó 

nagysága a szakirodalmi forrásokban fel-
lelhet  nemzetközi információk, tervezetek 
alapján 10 EUR/t minimális értékben került 
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meghatározásra, amely tetszés szerint mó-
dosítható. A jöv ben várható közös európai 
uniós szabályozás miatt az árfolyam-inga-
dozás hatásának érzékeltetésére EUR-ban 
történt az adómérték megadása, amely az 
MNB honlapján közzétett HUF/EUR éves 
átlagos árfolyam alapján került átszámítás-
ra (2008: 251,25 HUF/EUR; 2009: 280,58 
HUF/EUR). A vizsgálatokhoz a 2008. évi és 
a 2009. évi SZJA- és TB-bevételek adatai, 
alkalmazott adó- és járulékkulcsok és az 
akkor fennálló adózási szabályok kerültek 
felhasználásra, melyek forrása a NAV adó-
statisztikája. A modell számításai forintban 
történnek, így az árfolyam növekedése mi-
att változatlan adómérték esetén is eltér  
értékeket ad eredményül. 

A szimulációs modell exogén (küls ) vál-
tozói azok a független változók, amelyeket 
nem lehet a modellb l levezetni, értékeit 
kívülr l kell megadni:
" CO

2
-adó nagysága (EUR/t);

" Árfolyam (HUF/EUR);
" SZJA-bevétel (HUF), az összevont adó-

alap (HUF) és adója (HUF);
" TB-bevétel (HUF) és az alkalmazott 

járulékkulcsok (%);
" ÜHG-kibocsátás (t).
A modell endogén (bels ) változói azok, 

amelyeket a modell segítségével határo-
zunk meg:
" Elérhet  CO2-adóbevétel nagysága 

(HUF);
" SZJA átlagkulcsának csökkenése (%);
" TB-járulékkulcsok csökkenése (%).
A modell változói esetenként felcse-

rélhet k. Ha az összevontan adózó jöve-
delmeket, illetve az él munkát terhel  
SZJA-kulcscsökkentés kerül megadásra, 
akkor kimutatható, hogy mekkora ÜHG-
kibocsátás mellett valósítható meg, vagy 
állandó kibocsátást feltételezve mekkora 
adó/járulékalap-b vítéssel teremthet  
meg a szükséges kiadások fedezete.

Az országos összes összevonás alá es  
jövedelem és az összevontan adózó jö-
vedelmek adójának hányadosából egy 

visszaszámolt adókulcsot kapunk. Ez a 
százalékos mérték csökkenthet , mivel 
a szükséges SZJA-bevétel egy része nem 
az összevont jövedelem adójából kell, 
hogy rendelkezésre álljon, hanem a CO

2
-

adó-bevétel nagyságával kiváltható. Az 
SZJA-bevétel és a CO

2
-adó bevételaránya 

megegyezik a visszaszámolt adókulcs és 
a kulcscsökkentési lehet ség arányával, 
ebb l az összefüggésb l került felírásra az 
(1) egyenlet.

A különadózó jövedelmek összege és 
azok adója arányaiban nem változtatja 
meg az adóterhelést, ezért a különadózó 
jövedelmek vizsgálatától a dolgozat elte-
kint. Az adókedvezmények összevont adót 
csökkent  hatásaira a vizsgálatok nem ter-
jedtek ki. 

A CO
2
-adó-bevétel SZJA-kulcscsökke-

nésr e történ  átváltása esetében az SZJA-
kulcscsökkentési lehet ség:

 
(1)

                  
ahol

PIT:  SZJA-bevétel (Personal income Tax 
revenue)

Tc: összevont adóalap adója (Tax revenue 
from combined income)

Tb: összevont adóalap
T%: adókulcs
CO

2
T: CO

2
-adóbevétel (CO

2
 Tax 

revenue)
CO

2
E: üvegházhatású gázkibocsátás 

mennyisége CO
2
-egyenértéken (Green-

house Gas Emission in CO
2
 Equivalens)

ET:  CO
2
-adó mértéke (Environmental 

Tax)
P: árfolyam (Price)
PIT%: SZJA átlagkulcsának csökkenése
A fenti képlet átrendezéséb l:

   

(2)

A társadalombiztosítási bevételek és a 
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CO
2
-adó-bevétel aránya megegyezik az al-

kalmazott járulékkulcsok és a kulcscsök-
kentési lehet ség arányával.

A CO
2
-adó-bevétel TB-járulékkulcs-

csökkenésre történ  átváltása esetében a 
TB-kulcscsökkentési lehet ség:

    

(3)

SC: TB-bevétel (Social security 
Contributions)

SC%: TB-járulékkulcs csökkenése
Cb: járulékalap
C% = S

e
C% + S

r
C%: összes járulékkulcs 

S
e
C%: munkaadói járulékkulcs 

(Employee’s Social security Contributions)
S

r
C%: munkavállalói járulékkulcs 

(Employer’s Social security Contributions)
A fenti képlet átrendezéséb l:

   
 (4)

A modellszámítások során három 
alapeset került elemzésre 2008-ra és 
2009-re, attól függ en, hogy a CO

2
-adót 

a háztartásokra, a vállalatokra vagy va-
lamennyi szennyez re vetik ki. Ezután 
szcenárióelemzés keretében vizsgálja a 

dolgozat az egyes esetekben keletkez  be-
vételek felhasználási lehet ségeinek hatá-
sát, attól függ en, hogy a CO

2
-adó beveze-

tésével megszerzett bevételt SZJA-kulcs-
csökkentésre, a vizsgált id szakban al-
kalmazott TB-járulékkulcs-csökkentésre 
vagy energiaracionalizálási programok 
támogatására fordítják.

Az adóátváltás jöv beli hatásának vizs-
gálatához mozgóátlag-számítással került 
prognosztizálásra a várható SZJA- és TB-
bevételek minimális, átlagos és maximális 
várható növekedése, illetve csökkenése. A 
mozgóátlag-számításnál 1999–2009 id -
szak adatai kerültek felhasználásra.

A MODELLVIZSGÁLATOK 
EREDMÉNYEI

Az 1. ábrán a hazai üvegházhatású gáz-
kibocsátás tendenciáját és a háztartások, 
valamint a nemzetgazdasági ágak kö-
zötti megoszlását látjuk tonnában, CO

2
-

egyenértéken. A tendencia 2005–2009. 
év viszonylatában folyamatosan csökken , 
ezen belül a háztartások kibocsátása er -
sebben csökkent 2008-ig, ezt követ en a 
nemzetgazdaság területén volt er teljesebb 
a kibocsátás visszafogása.

1. ábra
A hazai üvegházhatású gázkibocsátás tendenciája és megoszlása

Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján
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Az 1. táblázatban kerültek összefoglalás-
ra a szcenárióelemzés eredményei a vizs-
gált évekre.

A modelleredmények adókulcs-csök-
kenési lehet ségét az adótábla alsó kul-
csából levonva a 2. táblázatban összefog-
lalt maximális személyijövedelemadó-
csökkenést eredményezi, 2008-ban 1,7 
M Ft jövedelemnél, 2009-ben 1,9 M Ft 
jövedelemnél. Ezen határ felett a csökke-
nés állandó. Az adóalap növekedésével az 
alsó sáv fels  határáig folyamatosan n  
az adócsökkenés összege a megadott ma-
ximális határig. Az adójóváírás és ked-
vezmények hatásától a modell eltekint, 
hiszen a tényleges adóÞ zetés minden 
esetben akkor valósul meg, ha az adójó-
váírásra jogosító határ feletti jövedelem 
keletkezik.

A járulékkulcsok összes csökkentési le-
het sége tovább osztható aszerint, hogy a 
foglalkoztató vagy a munkavállaló terhei 
csökkennek. Az összesen elérhet  csök-
kenést, 2008-ban 69 000 Ft és 2009-ben 
71 500 Ft minimálbér esetében a 3. táblá-
zat foglalja össze.

A foglalkoztatottak számának alaku-

lását áttekintve megállapítható, hogy az 
1992-ben foglalkoztatottak száma (4 M f ) 
jelent s csökkenés után 1998-tól indult is-
mét növekedésnek, majd 2009 óta 3,8 M f  
alatt van. A foglalkoztatási ráta és a mun-
káltatókat, munkavállalókat terhel  járu-
lékok 1998–2010 közötti adatai alapján a 
változók közötti korrelációt vizsgálva meg-
állapítható, hogy a foglalkoztatási ráta és a 
munkáltatókat terhel  járulék között er s 
negatív kapcsolat van (r = –0,684), tehát az 
egyik tényez  növekedése a másik tényez  
csökkenését idézi el . Ugyanakkor a foglal-
koztatási ráta és a munkavállalókat terhel  
járulékok között a lineáris függvényszer! 
kapcsolat gyenge (r = 0,284).

A mozgóátlaggal számolt prognózis sze-
rint a várható SZJA-bevétel 2000–4250 
Mrd Ft közötti sávba esik majd 2020-ra. A 
2008. évi CO

2
-kibocsátási szintet és adó-

terhelést feltételezve, valamennyi szennye-
z re kivetett CO

2
-adó 2008. évi EUR árfo-

lyamon számolva, az SZJA-növekedés opti-
mista becslések szerint csak 1,16%-ponttal 
csökkenthetné az átlagos SZJA-terhelést, 
mivel az adóátváltásra rendelkezésre álló 
összeg változatlan. Ha az SZJA-bevételek 

Év Adóalany SZJA-kulcs-
csökkenés
(%-pont)

TB-járulékkulcs-
csökkenés
(%-pont)

M szaki fejlesztés, ener-
giaracionalizálás pénzügyi 

forrása
(Mrd Ft)

2008

Háztartásokra kiterjesztett 
CO

2
-adó esetén 

0,40 0,50 34,8

Vállalatokra kiterjesztett 
CO

2
-adó esetén 

1,92 2,42 166,8

Vállalatokra és a háztartá-
sokra kiterjesztett CO

2
-adó 

esetén 

2,33 2,92 201,6

2009

Háztartásokra kiterjesztett 
CO

2
-adó esetén 

0,46 0,55 38,2

Vállalatokra kiterjesztett 
CO

2
-adó esetén 

2,09 2,50 173,8

Vállalatokra és a háztartá-
sokra kiterjesztett CO

2
-adó 

esetén 

2,55 3,05 212,1

1. táblázat 
Modelleredmények

Forrás: saját szerkesztés a modelleredmények alapján
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kisebb növekedésére számítunk, akkor 
pesszimista becslés szerint az átlagos 
SZJA-terhelés 2,49%-ponttal csökkenthe-
t .

A prognózis szerint várható TB-bevétel 
a 2800–6200 Mrd Ft közötti sávba esik 
majd 2020-ra. A 2008. évi CO

2
-kibocsátási 

szintet és járulékterhelést feltételezve, va-
lamennyi szennyez re kivetett CO

2
-adó 

2008. évi EUR árfolyamon számolva, 
a TB-bevétel növekedésének optimista 
becslése szerint csak 1,44%-ponttal csök-
kenthetné az átlagos TB-terhelést, mivel az 
adóátváltásra rendelkezésre álló összeget 

Év Adóalany
A személyijövedelemadó-el!-
leg havi maximális csökkenése 

az alsó sáv fels! határáig

A személyi jövedelemadó 
éves maximális csökkenése 

az alsó sáv fels! határáig

2008

Háztartásokra kiterjesztett 
CO

2
-adó esetén

568 6 816

Vállalatokra kiterjesztett 
CO

2
-adó esetén

2 726 32 712  

Vállalatokra és a háztartá-
sokra kiterjesztett CO

2
-adó 

esetén

3 294 39 528 

2009

Háztartásokra kiterjesztett 
CO

2
-adó esetén

729 8 748 

Vállalatokra kiterjesztett 
CO

2
-adó esetén

3 316 39 792 

Vállalatokra és a háztartá-
sokra kiterjesztett CO

2
-adó 

esetén

4 045 48 540 

2. táblázat
A személyi jövedelemadó maximális csökkenési lehet sége

(M. e.: forint)

Forrás: saját szerkesztés a modelleredmények alapján

Év Adóalany A foglalkoztató vagy a mun-
kavállaló járulékterheinek 

csökkenése havonta

A foglalkoztató vagy a 
munkavállaló járulékterhe-

inek csökkenése évente

2008

Háztartásokra kiterjesztett CO
2
-

adó esetén
348 4 176

Vállalatokra kiterjesztett CO
2
-adó 

esetén
1 667 20 004

Vállalatokra és a háztartásokra ki-
terjesztett CO

2
-adó esetén

2 015 24 180

2009

Háztartásokra kiterjesztett CO
2
-

adó esetén
394 4 728

Vállalatokra kiterjesztett CO
2
-adó 

esetén
1 789 21 468

Vállalatokra és a háztartásokra ki-
terjesztett CO

2
-adó esetén

2 183 26 196

3. táblázat
A járulékkulcs-csökkentési lehet ség hatása minimálbér esetén

(M. e.: forint)

Forrás: saját szerkesztés a modelleredmények alapján
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állandónak vesszük. Ha a TB-bevételek 
kisebb növekedésére számítunk, akkor 
pesszimista becslés szerint az átlagos TB-
terhelés 3,26%-ponttal csökkenthet .

Mivel Magyarország nem tagja az 
euróövezetnek, az uniós szinten történ  
adószabályozás érzékennyé teszi a modellt 
a HUF/EUR árfolyam változására. Nö-
vekv  árfolyam magasabb adóterhet jelent, 
aminek következtében er sebb az adóát-
váltás hatása. Csökken  árfolyam esetén 
alacsonyabb az adóteher, de az adóátvál-
tásban jelentkez  hatás is. Ha a 250 HUF/
EUR árfolyam 350 HUF/EUR-ra n , akkor 
változatlan feltételek mellett kb. 1%-kal n  
az adóátváltás hatása.

A modellszámításokból levonható az a 
következtetés, hogy az adóátváltás hatá-
sa csökken  CO

2
-kibocsátás és növekv  

SZJA- és TB-bevételek esetén egyre ke-
vésbé jelent s, hatása kevésbé érezhet . 
A 2020-ra várható SZJA-bevétel 2008-
hoz képest csak pesszimista becslés ered-
ményeként csökken , átlagos tendenciát 
alapul véve mind az SZJA-, mind a TB-
bevételek n ni fognak. A modellszámítá-
sok a megadott CO

2
-adó-bevétel mellett 

relatív alacsony járulékteher-csökkenési 
lehet séget mutatnak ki. A vizsgált keretek 
között a járulékkulcsok csökkenését l nem 
várható számottev  javulás a foglalkozta-
tottságra nézve. Ugyanakkor a foglalkozta-
tási ráta és a munkáltatókat terhel  járulé-
kok közötti er s összefüggés megléte miatt 
magasabb adóátváltás forrásául szolgáló 
összeg már jelent sebb hatást generálna. 
Az adóátváltásra rendelkezésre álló összeg 
nagyságát az adó alapja, mértéke és az ár-
folyamváltozás határozza meg. 

Az elvégzett vizsgálatból nem vonha-
tó le egyértelm!en az a következtetés, 
hogy a hazai adórendszer megváltoztatá-
sával, az adófajták módosításával, a tár-
sadalmi terhek átcsoportosításával – a 
környezet állapotának hatékony javulá-

sán túl – az adóreformnak a gazdasági 
növekedésben (GDP-növekedés) megje-
len  „másodlagos haszna” létezik, de a 
foglalkoztatottságnövekedésben jelentke-
z  haszon statisztikailag igazolt. A vizsgá-
lat eredményei alapján a környezeti adók 
bevezetésével elérhet  többletbevételt a 
bérköltségek csökkentésére célszer! fordí-
tani, mivel annak adóztatása nemzetközi 
összehasonlításban is magas. A munkaer  
megújuló er forrás és túlkínálat van bel -
le, ezért ilyen mérték! adóztatása – a tár-
sadalmi veszteség minimalizálása érdeké-
ben – nem indokolt. A számítások alapján 
a legkedvez bb gazdasági hatás eléréséhez 
a többletbevételeket a munkáltatókat ter-
hel  járulékok (2012-t l adó) csökkentésé-
re célszer! fordítani.

Ha az újabb környezetvédelmi jelleg! 
adók bevezetésének vagy a meglév  adók 
emelésének célja els dlegesen költségveté-
si konszolidáció, akkor a reform társadal-
mi elfogadtatása és eredményes véghezvi-
tele többletköltségeket eredményez.

2012. július 4-én Hans Eichel, a Német 
Szövetségi Köztársaság volt pénzügymi-
nisztere az annak kapcsán tartott vitafóru-
mon, hogy hogyan lehet a leghatásosabban 
alkalmazni Magyarországon a szén-dioxid- 
és energiaadózást, saját tapasztalata alap-
ján megemlítette, hogy bár a környezetvé-
delmi adóreformnak évek múltán számos 
pozitív hatását azonosították, annak társa-
dalmi elfogadtatása nehéz volt, a politikai 
népszer!ség csökkent. Olyan hatásokat is 
a reformkövetkezményeknek róttak fel az 
állampolgárok, amelyek más piaci árválto-
zások hatásaként következtek be.

A pénzügyi válság kezelésének céljával 
bevezetett adók elfogadtatása jóval nehe-
zebb és nagyobb többletköltséggel jár, mint 
a környezeti min ség javításának, társa-
dalmi szemléletváltás ösztönzésének cél-
jával, bevételsemleges módon bevezetett 
adóké.
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