
 

 
Németh-Kiss Szófia:1  

A környezetvédelmi adók szabályozása Magyarországon 
 

 

I. Bevezetés 

 

Napjainkban a környezetvédelem témájának aktualitása nem kérdőjelezhető meg, hiszen 

a klímaváltozás megelőzése és hatásainak csökkentése egyre nagyobb figyelmet kap, 

egyre sürgetőbb a cselekvés. A jelentős előrelépés érdekében az államok kormányzatai 

olyan eszközökkel rendelkeznek, amelyek befolyásolhatják a klímaváltozást, illetve a 

környezeti fenntarthatóságot. 

 

Az Európai Unió tagjaként hazánk részt vesz a nemzetközi környezetvédelmi 

együttműködésekben. A nemzetközi környezetvédelmi egyezményekből ránk háruló 

feladatok és célok végrehajtása a hazai környezetpolitika feladata. Ezeket a célokat 

tartalmazza a Nemzeti Környezetvédelmi Program, amely a környezet- és a 

természetvédelem országos stratégiai terve.2 Az elérni kívánt célok között szerepel a 

klímaváltozás visszaszorítása mellett az ökológiai rendszerek működőképességének 

fenntartása, a környezeti értékek megőrzése, valamint a természeti erőforrások 

fenntartható hasznosítása is. Természetesen a célok eléréséhez összefogásra van szükség 

a lakosság, a különféle hazai társadalmi-gazdasági szereplők (vállalatok, intézmények, 

nem-kormányzati szervezetek), valamint a különböző döntési-irányítási szintek [helyi és 

területi önkormányzatok, nemzeti kormányzat, nemzetközi szervezetek (pl. EU, ENSZ)] 

között.   

 

A fenti célok eléréséhez eszközként kínálkozik a különféle környezeti adók bevezetése, 

szabályozása. A környezetvédelem helyzetének feltárását a környezetvédelmi adók 

mutatószámain keresztül is vizsgálhatjuk. Hazánkban a környezetvédelmi adók négy 

nagy csoportba sorolhatók. Megkülönböztetünk energiaadókat, közlekedési/szállítási 

adókat, szennyezési adókat és erőforrásadókat.3 Ezek az adók eszközként szolgának a 

környezetvédelem adórendszerben való megjelenítésére. A Központi Statisztikai Hivatal 

(KSH) adatai szerint Magyarországon – az Európai Unió országaihoz hasonlóan – az 

                                                 
1 A tanulmány azon a kutatásomon és dolgozatomon alapul, amellyel első helyezést értem el a 35. Országos 

Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának Pénzügyi Jogi Tagozatában. 

Címe: Minél több, annál jobb? – A környezetvédelmi adók szabályozási anomáliája egyes uniós 

tagállamokban. Konzulens: Dr. Bordás Péter (DE-ÁJK) 
2 IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020, Földművelésügyi Minisztérium. 

http://doc.hjegy.mhk.hu/20154130000027_1.PDF (Letöltve: 2021. 08. 25.). 

Az V. Nemzeti Környezetvédelmi Program jelenleg előkészítés alatt van, tervezete: 

http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/nkp5_0430_tervezet.pdf (Letöltve: 2021. 08. 25.).  
3 Nagy Zoltán: Környezeti adózás szabályozása a környezetpolitika rendszerében, Miskolci Egyetem, 

Állam- és Jogtudományi Kar, Pénzügyi Jogi Tanszék, Miskolc, 2012, 111.o 

http://doc.hjegy.mhk.hu/20154130000027_1.PDF
http://www.hermanottointezet.hu/sites/default/files/nkp5_0430_tervezet.pdf
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energiára kivetett adók a legnagyobb súlyúak,4 2018-ban az összes környezetvédelmi 

adóbevétel közül több, mint 755 millió forintot tettek ki.5  

 

II. A környezetvédelmi politika fejlődése, különös tekintettel az adópolitikai célokra 

 

A környezetszennyezés kialakulása sokkal régebbi eredetű, mint maga a fogalom, mivel 

az emberrel egyidőben jelent meg maga a hulladék is, amelynek hatására a környezet 

kedvezőtlen módon változik meg. Példaként kiemelhető a talaj, a levegő vagy a 

természetes vizeink minőségének romlása, vagy összetételének kedvezőtlen irányú 

változása.6 

 

Környezetvédelemről általánosságban a modernkori ipari forradalom óta beszélhetünk, 

azonban a nemzetközi környezetvédelmi szabályozás kialakulása csak a 20. század 

hetvenes, nyolcvanas éveire tehető, amikor megjelentek a környezet állapotának 

fenntartását célzó jogi aktusok, amelyek politikai cselekvéshez vezettek. Napjainkban 

kiemelt figyelmet kap az üvegházhatás, a klímaváltozás és a hulladékgazdálkodás is, 

amely alapján az országok kormányaira nehezedő nyomás nőtt, és ösztönzően hat az 

államokra annak érdekében, hogy hatékony környezetpolitikai eszközrendszer kerüljön 

kialakításra. 

 

Az adórendszerekben is megfigyelhetők a különböző fejlődési szakaszok a 

környezettudatosság tekintetében, megindult a törekvés arra, hogy a környezetvédelmi 

szempontok minél jobban érvényesüljenek az adóztatás területén is. Ezt támasztja alá 

Sachs is,7 aki szerint a kilencvenes évek előtt a környezetpolitika a környezetszennyezés 

megfékezésére összpontosított, majd előtérbe került a fenntarthatóság, valamint a 

környezeti tér (environmental space), mint alapfogalom. Fenntartható fejlődés 

elnevezéssel illetik azt a fejlődést, amely a jövőbeli nemzedékek létfeltételeinek 

veszélyeztetése nélkül elégíti ki a mai szükségleteket. Környezeti téren pedig olyan 

területet ért, amelyet az emberek a természeti környezetből igénybe vehetnek anélkül, 

hogy annak jellegében maradandó kárt okoznának. 

 

A hazai környezetpolitika fejlődése tekintetében több korszakot tudunk 

megkülönböztetni. Szalay Zoltán véleménye szerint három különböző korszakról 

beszélhetünk. Az 1970-es évek közepétől a környezeti problémák globális szintűvé 

váltak, és egyre inkább előtérbe kerültek. Ennek a hatása hazánkban is kimutatható, 

hiszen elfogadásra került az első környezetvédelmi törvény (1976. évi II. törvény), 

amelynek a célja az ember egészségének védelme, valamint az, hogy megállapítsa az 

emberi környezet védelmével, megóvásával és tervszerű alakításával kapcsolatos 

                                                 
4 Központi Statisztikai Hivatal: Környezeti helyzetkép, 2018 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kornyhelyzetkep18.pdf (Letöltve: 2021. 08. 25.). 
5 Központi Statisztikai Hivatal, Környezetvédelmi adók (2005-) 

https://www.ksh.hu/stadat_files/kor/hu/kor0036.html (Letöltve: 2021. 08. 25.).  
6 Markham Adam: A környezetszennyezés rövid története, [Fordítás] = A brief history of pollution 

Kulturális Innovációs Alapítvány Könyvtára; ADORJÁNNÉ FARKAS Magdolna, London, 1996, 1-11. o 
7  Sachs Wolfgang: A fenntartható fejlődés alapelvei, in: Lányi A. (szerk.): Természet és szabadság, Osiris 

Kiadó, Budapest, 2000, 235. o. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kornyhelyzetkep18.pdf
https://www.ksh.hu/stadat_files/kor/hu/kor0036.html
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alapvető szabályokat.8 A törvény az adott gazdasági és társadalmi helyzetben haladó 

felfogásúnak számított, viszont voltak elhanyagolt szabályozási területek, mint például a 

hulladékgazdálkodás. A későbbi időszakban, amikor Magyarország már csatlakozott 

nemzetközi egyezményekhez, igazodnia kellett a környezeti szabályozásban a többi 

ország gyakorlatához, elismerve, hogy az ország gyorsan romló környezeti állapotának 

javítását már nem lehet halogatni. 1987-ben létrehozták a Környezetvédelmi és 

Vízgazdálkodási Minisztériumot, így a környezetpolitika a kormányzati politika 

legfelsőbb szintjeire is elért. A hazai környezetpolitika fejlődésének harmadik szakasza, 

amely jelenleg is tart, 1990-ben vette kezdetét. Egyrészt a társadalmi háttér megváltozása 

és a parlamenti demokrácia intézményi kiépülése, másrészt a piacgazdaságra való áttérés 

és a nemzetközi kapcsolatok megerősödése miatt is módosult a környezetpolitika. 

Nemzetközi szinten már az 1980-as évek végén megjelent a fenntartható fejlődés 

stratégiája, 1993-ban az ENSZ Közgyűlése létrehozta a Környezet és Fejlődés 

Világbizottságot, amelynek feladata egy átfogó program kidolgozása, amely kijelöli a 

környezeti válság leküzdéséhez szükséges változások irányait. Ez a bizottság 1987-ben 

jelentést készített Közös Jövőnk címmel, amelyben rögzültek a fenntartható fejlődés 

stratégiájának alapelvei. A kormányzaton belül 1990-ben hozták létre a Környezetvédelmi 

és Területfejlesztési Minisztériumot, amely felelős a környezetvédelmi politika átfogó 

stratégiájáért, a rövid, közép és hosszú távú tervekért, programokért és a környezeti célok 

elérését szolgáló szabályozó eszközök kidolgozásáért és koordinálásáért. Ebben az 

időszakban született meg a ma is hatályos környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. 

törvény), amely megkerülhetetlen alapdokumentum minden szakterület számára, 

amelyeket érint a környezetvédelem.9 

 

Az adózás tekintetében hangsúlyossá vált egy olyan adóreform megvalósítása, amelyben 

az adóteher a munkára kivetett, jóléti szempontból kedvezőtlen adókról átkerül a jóléti 

szempontból kedvező, környezetszennyezést terhelő adókra.10 Nemzetközi szinten 

kitűzött cél lett hazánk számára a szomszédos országokkal való együttműködés 

fejlesztése, az ország medence-jellegéből adódóan, mivel a határon átnyúló környezeti 

problémák kezeléséhez elkerülhetetlen az országok közötti hatékony együttműködés. A 

másik fő célja az OECD szabályozásnak az Európai Unió normáinak és más nemzetközi 

környezetvédelmi követelményeknek való fokozott megfelelés, amely alapján hazánk 

1996-ban csatlakozott a világ fejlett országait tömörítő Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezethez (OECD).  

 

A környezetszennyezés teljes megszüntetése nyilvánvalóan nem lehetséges, és 

utópisztikus gondolat lenne, éppen ezért a szabályozásnak azt kell szem előtt tartania, 

hogy a környezetszennyezést társadalmilag csökkentse, mind a magánszemély, mind 

különböző cégek és vállalatok tevékenysége során jelentős szempont legyen a 

környezetre gyakorolt hatásuk. 11 

                                                 
8 1976:II. törvény - az emberi környezet védelméről 1. § 
9 Szalay Zoltán: Környezetpolitika, Széchenyi István Főiskola, Győr, 1998, 2-9. o.   
10 Ekins Paul – Speck Stefan: Environmental Tax Reform (ETR) – A Policy for Green Growth, Oxford 

University Press, 2011, Oxford, 3-6. o.  
11 Nagy Zoltán: Környezetvédelmi adózás, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Pénzügyi Jogi 

Tanszék, Miskolc, 2012, 1. o.  
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Különösen hangsúlyos ez olyan közjavak esetében, amelyek az egész társadalom számára 

hozzáférhetőek, mint a levegő, és az olyan természeti erőforrások szennyezése esetén, 

amelyek az egész társadalmat érinti. Mint ahogy Nagy Zoltán is kifejti,12 fontos, hogy a 

szennyező tevékenységet a gazdasági élet szereplői figyelembe vegyék, mint 

költségtényező, azaz a közjavakat érintő külső hatások belső gazdasági tényezővé 

váljanak. 

 

 

 

III. Környezetpolitikai alapelvek az adópolitika szemszögéből 

 

A környezetvédelmi adózás témájának teljeskörű átláthatóságához szükséges a 

nemzetközi környezetpolitika alapelveinek felidézése, amelyek a környezetvédelem 

legáltalánosabb kereteit adják, azonban fontosnak tartom kiemelni, hogy a különböző 

szakirodalmakban az alapelvek eltérőek is lehetnek, azonban tartalmuk hasonló. A 

részletes elemzésüktől eltekintve, az alábbiakat tartom szükségesnek megemlíteni.  

 

A „ne károsíts” szabály lényege abban állapítható meg, hogy az adott államot felelősség 

terheli azokért a károkért, amelyek a fenntarthatóságuk és felügyeletük alatt végzett 

tevékenységeik következményeiként jelennek meg a környezetben. Az állami 

együttműködés elve azt hangsúlyozza, hogy az államoknak, regionális és globális szinten 

is együtt kell működniük annak érdekében, hogy az egyes régiókban a határokon átnyúló 

környezeti problémákat csökkentsék. Például a folyók esetében, amikor a folyó vízjárása 

miatt a másik ország területén is történik környezetszennyezés, amelyre konkrét hazai 

példaként a 20 éve bekövetkezett tiszai cianidszennyezés említhető. Az elővigyázatosság 

elvének az a célja, hogy a környezet használatával járó tevékenységek esetén az államok 

figyeljenek arra, hogy ezen tevékenységek környezeti hatásait a lehető legkisebbre 

csökkentsék.13 A közös, de megkülönböztetett felelősség elve értelmében az államok 

közösen felelősek a környezeti károk megakadályozásáért és hatásaik csökkentéséért, 

ugyanakkor számolnunk kell azzal a tényezővel, hogy a fejlett és fejlődő államoknak 

eltérő anyagi erőforrásaik, prioritásaik és technológiai fejlettségük van. A fejlődő 

országok többsége jelentősen eladósodott, emiatt rákényszerülnek természeti erőforrásaik 

egyre nagyobb felhasználására.14 A fejlett országok tekintetében a környezetszennyezés 

az iparosodottsággal és a nagymértékű fogyasztással van összefüggésben. A fenntartható 

fejlődés elve Szalay Zoltán szerint a környezetvédelem tekintetében a környezet 

fenntartható használatát jelenti, pontosabban azt, hogy a természeti erőforrások és az 

életfenntartó ökológiai rendszerek teherbíró és megújuló képességének határain belül 

maradjunk.15 Ez alapján feltételezhető, hogy meg lehet találni az egyensúlyt a 

szükségletek kielégítése és a környezeti értékek megőrzése között helyi, regionális és 

                                                 
12 Nagy Zoltán : Környezeti adóreform, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Pénzügyi Jogi 

Tanszék, Miskolc, 2015, 1. o.  
13 Nagy 2012: i.m. 12-13. o. 
14 Medvéné dr. Szabad Katalin: A fenntartható fejlődés gazdaságtana, Budapesti Gazdasági Főiskola - 

Budapest, 2013, 5. o. 
15 Szalay 1998: i.m. 10. o.  
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nemzetközi szinten is. További elvként az egészséges környezethez való jog 

fogalmazható meg, amely a globális és nemzetközi egyezményekben is megtalálható, az 

egészséges vagy elfogadható környezethez való jogként, szoros összefüggésben a 

fenntartható fejlődés elvével.16 A téma szempontjából legfontosabb „szennyező fizet” 

elve 1975-ben a 75/436 EGK Euratom irányelvben jelent meg, amely ekkor még csak az 

előírásoknak való megfeleléshez kapcsolódó költségviselést jelentette. A 

környezetszennyező köteles megfizetni mindazon intézkedések költségét, amelyek a 

szennyezés csökkentéséhez, megszüntetéséhez szükségesek.17 Ez azt jelenti, hogy az 

államoknak a környezeti negatív externáliákat a piaci szereplőkre kell terhelniük, a 

gazdasági eszközök alkalmazásán keresztül. 

 

 

IV. A környezetvédelmi szabályozás célja és eszközei, különös tekintettel az adójogi 

szabályozásra  

 

A megfelelő környezetvédelmi szabályozás kialakítása elsődlegesen a kormány (és persze 

a törvényhozó hatalom) feladata. Fontos prioritásként kell kezelni a környezetvédelem 

területét, azonban nem várható el minden államban egységes szabályozás, hiszen a 

különböző államokban különböző kiinduló környezeti állapotokkal szembesülnek a 

döntéshozók és ennek alapján kell a legmegfelelőbb eszközöket alkalmazni az adott cél 

elérése érdekében. Ráadásul a tagállami történeti, kulturális, gazdasági jellemzők még 

inkább bonyolultabbá teszik a szabályozást. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Európai 

Unión belül nincs létjogosultsága az egységes szabályozás kialakításának, bizonyos téren 

és szinten. Bár az adókivetés- és szabályozás a tagállamok hatáskörében van, az uniós 

adópolitika célja az egységes piac zökkenőmentes működése, így törekedni kell az 

összehangolt, de egyedi szempontokat is figyelembe vevő környezetvédelmi adórendszer 

kiépítésére.18 

 

A környezetvédelmi adópolitika célja, hogy szabályozza és pozitív változást érjen el a 

környezet különböző területeinek használatában, a negatív externális hatásokat 

csökkentse, kezelje. Követelmény ezáltal a környezet állapotának fenntartása, a további 

környezetszennyezés megakadályozása. Ennek eléréséhez szükséges a 

környezetszennyező tevékenységek felmérése és ellenőrzése, valamint a megfelelő 

szankciórendszer felállítása, amely preventív szerepe mellett ösztönzi a gazdasági 

szereplőket a környezetbarát technológia alkalmazására. A környezetpolitikai 

szabályozásnak mindezek mellett illeszkednie kell a gazdaság egyéb területeit érintő 

szabályozások mechanizmusához, valamint rugalmasnak kell lennie, hogy alkalmazkodni 

tudjon a változó gazdasági körülményekhez is. Nem lehet figyelmen kívül hagyni az 

olyan alapelvek érvényesülését, amelyek áthatják a szabályozást, úgy, mint az 

átláthatóság és a kiszámíthatóság követelménye, mivel a gyakran változó szabályozás 

                                                 
16 Nagy 2012: i.m. 12-13. o.  
17 Csák Csilla: A „szennyező fizet” elv értelmezése és alkalmazása a hulladékgazdálkodásban, Miskolci 

Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Munka- és Agrárjogi Tanszék, Miskolc, 2014, 21-22. o. 
18 Szigeti Cecília: Környezetvédelmi adók és általános gazdaságpolitikai eszközök hatékonysági vizsgálata 

a gazdasági fejlődés differenciáltságának függvényben, PhD értekezés, Szent István Egyetem, Gödöllő, 

2004, 5-7. o. 
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lehetetlenné teszi még a középtávú tervezést is, az instabil jogszabályi környezet 

kedvezőtlen hatást gyakorol a gazdaságra, és a piaci szereplőkre. Célszerű arra is 

tekintettel lenni, hogy a környezetszabályozás kialakítása és bevezetése politikailag 

elfogadott legyen, továbbá legyen végrehajtható, hiszen másképp a kitűzött cél nem 

valósítható meg. Ha ezen szabályozórendszernek csak egy szeletét, az adózást nézzük, ne 

tévesszük szem elől azt a tényt, hogy az adózásnak a bevételszerzés a szerepe, a 

közbevételi rendszerben forrást kell biztosítson a környezeti feladatok finanszírozására 

is.19 

 

A hatékony környezetpolitika kialakítása érdekében az államoknak szem előtt kell 

tartaniuk, hogy a különböző környezetpolitikáikat – a lehetőségeikhez mérten – össze kell 

hangolniuk. Mivel a környezetszennyezés és az ebből adódó problémák az élet minden 

területén jelen vannak, ezért nemcsak egy szakpolitikának kell foglalkoznia ezzel a 

kérdéskörrel, hanem minden szaktevékenységben meg kell jelennie, akár intézményi 

szinten. Ez a nézőpont is azon hipotézisemet erősíti, hogy önmagában egy adópolitikai 

eszköz nem feltétlenül vezet eredményre, a környezetpolitikának majd minden 

szakpolitikát át kell hatnia és be kell épülnie a siker érdekében. Mivel a 

környezetszennyezés hosszútávon fejt ki negatív hatásokat, az ennek kezelésére szolgáló 

stratégiáknak és döntéseknek is hosszútávon kell érvényesülniük, valamint ezt a 

célkitűzést kell követniük. Ki kell emelnünk, hogy ezeknek a döntéseknek a globális 

érdekeket kell szem előtt tartaniuk, ehhez kell alkalmazkodniuk az intézményeknek 

regionális szinten. Ezen okból kifolyólag van nagy jelentősége a politikai és gazdasági 

szakterületeken meghozott döntéseknél a jognak, amely így hatékony eszközként áll az 

államok kormányainak rendelkezésére.20 

 

V. A szabályozás módszertana és eszközrendszere 

 

A következőkben a környezetvédelmi szabályozás eszközrendszerének szakirodalmi 

rendszerét vázolom fel és értelmezem, tekintettel arra, hogy a tudományos nézőpont sem 

egységes. Általánosságban elmondható, hogy többféle eszköz áll rendelkezésre a 

szabályozáshoz, amelyek összességében vegyes jellegűek. A gyakorlat, a technológia, a 

társadalom folyamatosan fejlődik és változik, ez a folyamat pedig magával hozza a jogi 

szabályozás változását is. A környezetvédelem és a jogrendszer közötti kölcsönhatás 

tehát e tekintetben is fennáll. 

 

Bándi Gyula módszertani megközelítése alapján a környezetvédelmi szabályozás 

tekintetében több módszer ismeretes, amelyek mindegyike különböző sajátosságokkal 

rendelkezik, valamint egymás mellett is alkalmazhatóak.21 Az integráció esetében 

megkülönböztetünk szektorális módszert, amely a környezeti problémákat szektoronként 

értelmezi. Egyfelől a környezetvédelmi érdekek valamely gazdasági szektorhoz kötve, 

annak sajátosságait követve, másfelől pedig önállóan, de a környezetvédelmen belüli 

részterületek sajátosságainak megfelelően jelennek meg. Az integratív szabályozás 

                                                 
19 Nagy 2012: i.m. 1-6. o. 
20 Kerényi Attila: Környezettan, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003, 367-369. o. 
21 Bándi Gyula: Környezetjog, Szent István Társulat, Budapest, 2011, 125-146. o. 
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alapján a környezethasználatokat és azok hatásait nem az egyes környezeti elemekre 

külön-külön, hanem a környezetre, mint egészre tekintettel kell értékelni.22 

 

Az állami befolyásolás módszerein belül három területet különböztet meg a szakirodalmi 

álláspont: a közvetlen közigazgatási beavatkozást, a gazdasági szabályozást és az 

önszabályozás módszerét. A közvetlen közigazgatási szabályozás meghatározza az elérni 

kívánt célt, környezeti állapotot, ezt ellenőrzi, ha pedig szükséges, akkor szankcionálja. A 

gazdasági szabályozás eszközei jogi formában jelennek meg, a termelési folyamatokra 

koncentrálnak.23 A gazdasági szabályozás kiemelt területe az adórendszer fokozatos 

zöldítése. Az önszabályozás kapcsolódik a gazdasági szabályozáshoz, de nincs állami 

kényszer, környezetvédelmi követelmények betartása a környezetterhelő saját döntése.24 

 

A szabályozás harmadik csoportja a szakirodalom szerint a környezethasználat 

mértékének a meghatározása. Beszélhetünk elfogadható mértékről, amely előírható 

különböző határértékekkel, vagy technológiai előírásokkal. Továbbá megkülönböztetünk 

elítélendő környezethasználati mértéket, amely társadalmi szinten, ennek eredményeként 

pedig a jogi szabályozás tükrében elítélendő, a környezetre kifejtett negatív hatás miatt.  

 

1. ábra 

A környezetvédelmi szabályozás módszerei 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Más szakirodalmi álláspontok szűkebben értelmezik a környezetvédelmi szabályozást, s 

alapvetően a társadalmi/piaci megoldásokat és a kormányzati beavatkozások területét 

különítik el.25 Ezen álláspont szerint a társadalmi és piaci mechanizmusok nem képesek 

                                                 
22 Fodor László: Környezetjog, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 2015, 48. o. 
23 Szlávik János: Fenntartható környezet és erőforrásgazdálkodás, KJK Kerszöv. Budapest, 2005, 175-179. 

o.  
24 Nagy 2012: i.m. 19. o.  
25 Stiglitz Joseph E.: A kormányzati szektor gazdaságtana, KJK Kerszöv Kft., Budapest, 2000, 242-255. o. 



62 

 

kezelni a környezetszennyezés problémáját, szükség van a kormányzati 

beavatkozásokra.26  

 

Herich György is hasonló álláspontot képvisel, csupán másképp közelíti meg a 

környezetvédelmi szabályozás eszközeit, s azokat jogi normatív területre és 

közgazdasági, piaci területre bontja.27 A nagyobb hatékonyságot a környezetvédelmi 

szabályozás területén a közgazdasági (piaci) eszközök jelentik, az adók, az önkéntes 

megállapodás, amely magában foglalja az irányelveket és a magatartási kódexet, a 

forgalmazható jogok és a piaci önkéntes szabályozás. Az adók alatt a környezetvédelmi 

adókat (ökoadók) kell érteni, például a szén-dioxid adó, a talajszennyezési adó, 

energiaadó, szennyvízadó.  

 

 

 

 

 

2. ábra 

A környezetvédelmi szabályozás eszközei 

 
Forrás: saját szerkesztés Herich György (2006) műve alapján 

 

Egy másik, szintén ismert szakirodalmi álláspont a környezetpolitikai eszközrendszer két 

típusát különíti el: a közvetlen normatív szabályozást és a közvetett gazdasági 

szabályozást. Kerekes Sándor részletesen kifejti ezt a szakirodalmi álláspontot.28 A 

közvetlen szabályozás a legelterjedtebb környezetpolitikai szabályozás, adminisztratív 

beavatkozást jelent, azonban nem bizonyul minden esetben a leghatékonyabb 

megoldásnak, az előírások ösztönző hatása alacsony, nem készteti a gazdasági 

szereplőket környezetkímélő fejlesztésekre, környezetkímélő módszerek alkalmazására. 

                                                 
26 Nagy 2012: i.m. 20. o. 
27 Herich György: Nemzetközi adózás, PENTA UNIÓ Kft., Pécs, 2006, 482-483. o. 
28 Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai, Aula Kiadó, Budapest, 2007, 175-192. o. 
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3. ábra 

A környezetpolitika eszközei 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Ez alapján a közvetlen szabályozás legfontosabb eszközei a normák, amelyekből a 

szakirodalom is különböző kategóriákat különböztet meg, amelyeket az ábra is 

személtet.29 Normaállításnál fontos a rendszeres ellenőrzés és a hatékony 

szankciórendszer, amely ösztönöz a szabályok betartására. A célok kategóriája kimutatja, 

hogy mekkora anyagi áldozatot képes és hajlandó vállalni az adott állam. Ez általában 

politikai döntés kérdése, felmérve az adott társadalom elvárásait, az ország 

környezetminőségi állapotát, valamint a kitűzhető reális célt. A kritériumok bizonyos 

műszaki paraméterek előírását jelentik meghatározott felhasználásra kerülő környezeti 

elemek esetében. Immissziós vagy környezetminőségi normák írják elő, hogy az egyes 

környezeti elemek, mint a vizek vagy a talaj a különböző szennyezőanyagokból milyen 

koncentrációt tartalmazhatnak meghatározott ideig, vagy tartósan, anélkül, hogy 

kedvezőtlen ökológiai hatást váltanának ki. Ilyen normákon alapul például a szmogriadó 

elrendelése. Emissziós vagy kibocsátási normák esetén az egyes szennyező forrásokra 

kéményenként vagy üzemenként írják elő a kibocsátható szennyezőanyag mennyiségét. A 

kialakított normarendszer országonként eltérő, noha vannak törekvések a nemzetközileg 

elfogadott egységes normarendszer felállítására.30  

 

A közvetlen szabályozásnak többféle változata ismert, ilyen a nyílt tiltás, amely egy 

tisztán hatósági eszköz, amely egy megadott norma feletti szennyezést jogtalannak tekint 

és az adott személyt vagy szervezetet a tevékenység megszüntetésére kötelezi. Az 

                                                 
29 Kerekes 2007: i.m. 180-181. o.  
30 Hermann Veronika: Az egészséges környezethez való jog átfogó védelme az Emberi Jogok Európai 

Bíróságának gyakorlatában, PTE ÁJK Doktori Iskola, Nemzetközi- és Európajogi alprogram, Pécs, 2016, 

9. o.  
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engedélyeztetési eljárás a hatósági szabályozás másik formája, amely esetén a 

vállalkozások a kivitelezési terveket és az alkalmazni kívánt technológiákat 

engedélyeztetik a megfelelő szakhatósággal. A közvetlen szabályozásnak is megvannak a 

hátrányai, például a magas adminisztratív és végrehajtási költségek, valamint a 

szabályozás társadalommal való elfogadtatása szintén eredményezhet nehézségeket.31 

 

A közvetett gazdasági szabályozás utasítások helyett gazdasági ösztönzőkkel tereli a 

gazdasági szereplőket a megfelelő környezettudatos magatartás irányába. A gazdasági 

szabályozás elméletileg rugalmasabb, mint az adminisztratív előírások és büntetések 

rendszere. Ez a szabályozástípus is két alcsoportba sorolható. Megkülönböztetjük az 

adók, díjak, vagy más közterhek rendszerét, illetve a támogatások rendszerét.  

 

Itt szeretnék kitérni a Pigou féle adóra, amely egy olyan ökológiai adó, ami a szennyező 

termeléssel okozott kár alapján kivetett adót jelenti. A téma szempontjából kiemelt 

jelentőségű externália kifejezést először Arthur Pigou32 használta, mint piaci kudarcot, 

olyan negatív hatásként mutatta be, amely veszteségként jelentkezik a társadalom oldalán 

és csak kormányzati intervencióval lehet ellensúlyozni. Ennek megvalósítását pedig az 

adókivetésben látta, mely ellensúlyozza valamilyen tevékenység negatív társadalmi 

hatásait azzal, hogy a tevékenységet végzőt fizetési kötelezettséggel terheli. Célja tehát 

az, hogy a káros tevékenység költségét növelje, és ezzel a magatartás megváltoztatására 

ösztönözze a piaci szereplőket. A Pigou-féle szennyezési adó kivetése ebből következően 

azt célozza, hogy a nem hatékony erőforrás-felhasználás – ami a szennyezést okozó 

termelői vagy fogyasztói tevékenység túlzott mértékében ölt testet – megszűnjön, s a 

gazdaság Pareto hatékonyságának javulását elérve a társadalmat a korábbinál magasabb 

jóléti szintre juttassa.33 

 

Mankiw tudományos cikkében bővebben is foglalkozik a kérdéssel.34 A Pigou-adó 

kivetése, illetve optimális szintje elsősorban az energiaszektor tekintetében van 

napirenden több országban is. Népszerűségének oka az elmúlt században többek között 

arra vezethető vissza, hogy nincs szükség erős kormányzati beavatkozásra a gazdaságban, 

ennek ellenére növeli a kormányzati jövedelmeket, ami lehetővé teszi más adóterhek 

csökkentését.35 David A. Weisbach 2011-ben készült jegyzetében azt hangsúlyozza, hogy 

a Pigou-féle adónak egyfajta megelőző eszközként kellene működnie. A környezeti adó 

mértéke nem lehet sem kisebb, sem magasabb, mint a környezetterhelés határköltsége. Ez 

azt jelenti, hogy az államnak fel kell mérni, előzetes információval kell rendelkeznie a 

környezetterhelés majdani mértékéről.36 

 

                                                 
31 Kerekes 2007: i.m. 181. o.  
32 Pigou Arthur Cecil: The Economics of Welfare, Macmillan and Co., London, 1920.  
33 Pataki György - Bela Györgyi - Kohlheb Norbert: Versenyképesség és környezetvédelem, [Budapest: 

Pénzügyminisztérium] (PM Kutatási Füzetek), 2003, 2-6. o.  
34 Mankiw N. Gregory: Smart Taxes: An Open Invitation to Join the Pigou Club, Eastern Economic 

Journal, 2009:35, 12-23. o. 
35 Kokavecz János: Meghívó a Pigou Clubba, Közgazdaság tudományos füzetek, 2009, (4. évf.) 3. sz. 2009, 

185-188. o. 
36 Weisbach David A.: „Should Environmental Taxes Be Precautionary?”, The University of Chicago Law 

School Draft of January 30, 2011, 2. o. 
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VI. A környezetvédelmi adók szabályozásának gyakorlata Magyarországon 

 

Az Alaptörvény37 XXX. cikkének (1) bekezdése szerint „a teherbíró képességének, illetve 

a gazdaságban való részvételének megfelelően mindenki hozzájárul a közös szükségletek 

fedezéséhez”. Az Alaptörvény a közteherviselést a közös szükségletekhez való 

hozzájárulásként tünteti fel, kiadási oldalról megközelítve az alkotmányos kötelezettség 

megfogalmazását. Követelményt támaszt az állammal szemben is, hiszen az adófizetők 

számára a közös célokra való befizetést írja elő, ennek alapján meg kell határoznia az 

államnak maga és az adófizetők számára is a közszükségletek körét. Ezen 

közteherviselési alapjogi kötelezettségen alapszik a környezethasználók bevonása a 

környezet megóvása költségeinek fizetésébe. A környezet fokozódó használatával egyre 

inkább sürgetővé váló megóvási és helyreállítási intézkedések finanszírozásának 

kötelezettségét nem lehet egyértelműen az államhoz telepíteni, hiszen ez ellentmondana a 

szennyező fizet elvének. Magyarország védi és fenntartja az egészséges környezetet, 

amely a fenntarthatóság követelményét jelenti, az Alaptörvény XXI. cikk (1) bekezdése 

deklarálja, hogy mindenkinek joga van az egészséges környezethez. A „szennyező fizet” 

elv megjelenéseként értelmezhető továbbá ugyanezen cikk (2) bekezdése, amely alapján 

aki a környezetben kárt okoz, köteles azt - törvényben meghatározottak szerint - 

helyreállítani vagy a helyreállítás költségét viselni.38 Összességében megállapítható, hogy 

az alkotmányos háttér tekintetében Magyarországon pozitív a természeti erőforrások, a 

kulturális értékek védelme, fenntartása, megőrzése alapkötelezettségként való 

megfogalmazása, s garanciális jelentőségű a szennyező fizet elvének deklarálása.  

 

A környezetvédelmet célzó adók széleskörű értelmezése során megállapítható, hogy ebbe 

a csoportba nem csak az adók, hanem a díjak, járadékok, vámok és egyéb közterhek is 

beletartoznak. A díjak rendszerén belül Magyarországon is megkülönböztetjük a 

kibocsátási díjak csoportját, amelyek mértéke a környezetbe juttatott szennyező anyag 

mennyisége alapján állapítható meg. Pozitívumként értékelhető, hogy a valós 

szennyezőanyag-kibocsátás kerül a középpontba, amelynek hosszútávon az a hatása, 

hogy ösztönzi a piaci szereplőket környezetkímélő termékek előnyben részesítésére, zöld 

technológiák bevezetésére.  

                                                 
37 Magyarország Alaptörvénye - XXX. cikk (1) bekezdés  
38 Szlifka Gábor: Környezetvédelmi ösztönzők a magyar adójogban, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 

Budapest, 2014, 1-2. o. 
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4. ábra 

A környezetvédelmi adók rendszere 

 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A díjak csoportjában kiemelendő a környezetterhelési díj, egy olyan adójellegű elvonás, 

amely a szennyező fizet elvén alapszik és a  környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvényben meghatározott szennyezőanyagok kibocsátása után kell megfizetni. 

A díjrendszer ösztönző hatása mellett az állam számára pénztermelő funkcióval is 

rendelkezik, kiegészíti a jelenleg elfogadott határértékeken alapuló környezetvédelmi 

szabályozórendszert.39 Ezen törvény koncepciója az integrált szennyezésmegelőzés elve 

alapján egységes rendszerben szabályozza a levegőbe, a vízbe és a talajba történő 

szennyezőanyag kibocsátást. Alapvető célja a környezet minőségének védelme és 

javítása. Elősegíti a környezet és az állam közötti arányos teherviselést, valamint a 

leghatékonyabb megoldások alkalmazását.40 A jogszabály meghatározza a díjfizetésre 

kötelezettek körét, és a környezetterhelő anyagok azon egységét, amely után 

környezetterhelési díjat kell fizetni.41 

 

A levegőterhelési díj a környezetterhelési díj egyik fajtája, 2003-ban került bevezetésre, 

célja a levegő szennyezettségének csökkentése. Levegőterhelési díjat a kibocsátónak kell 

megfizetni a meghatározott szennyező pontforrások után, amelyek jellegükből adódóan 

helyhez kötöttek. Azok a légszennyezést kiváltó források minősülnek levegőterhelési 

díjnak, amelyek esetében méréssel vagy számítással egyértelműen meghatározhatók a 

légszennyező anyag kibocsátásának jellemzői, illetve azokat a törvény a környezetre, 

                                                 
39 Bela Györgyi – Fucskó József – Kajner Péter – Marossy Zoltán: A környezetterhelési díjak 

bevezetésének vizsgálata, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 

Környezettudományi Intézetének tanulmányai, 2001/7. szám, Budapest, 11. o. 
40 2003. évi LXXXIX. törvény – a környezetterhelési díjról, (1) bekezdés 
41 Lásd még: Szablyár Péter: Ökoadó - avagy a környezetterhelési díj, Bányászati és kohászati lapok. 

Kohászat, 2005. 138. évf., 5. sz. 32-34. o. 
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vagy akár az emberi egészségre károsnak minősíti. Ezekre az állam kibocsátáshoz kötött 

határértéket határoz meg. Van néhány kivételes eset, amelyet az állam mentesít a 

költségbefizetés kötelezettsége alól (például a lakosság és költségvetési szervek által 

üzemeltetett tüzelőberendezések esetében).42 

 

A vízterhelési díj szintén a környezetterhelési díjak csoportjába tartozik, ugyanazon 

jogszabály rendelkezik róla.43 A vízterhelési díjfizetési kötelezettség csak azt a kibocsátót 

terheli, aki ehhez kapcsolódó tevékenységet végez és az ehhez szükséges vízjogi 

engedélyt megkapta a hatóságoktól. Olyan tevékenységekről van szó, amelyek 

keletkezése a felszíni vizeket károsító tevekénységből fakad, ezek közé sorolandó többek 

között a magán célra kialakított vízilétesítmények, tehát azok a létesítmények 

üzemeltetése is, amelyek rendeltetésük szerint ellátnak háztartási, mezőgazdasági, vagy 

üzemi vízellátást. Továbbá ide tartozik az öntözés, a szennyvízelvezetés, a tisztítási 

munkák, valamint a vízkárelhárítási és vízerő hasznosítási feladatok. Mentességet 

élvezhetnek azok a tevékenységek, amik vízterhelő anyag kibocsátás ellenére 

újrahasznosítják a szennyezett vizet.44 A mezőgazdasági emissziókat tekintve viszonylag 

ritka a környezetvédelem közgazdasági eszközeinek használata, ezek harmonizációja 

pedig még az Európai Unió szabályozásában is hiányos. Annak ellenére, hogy számos 

ország alkalmaz felszíni vizeinek védelme érdekében vízterhelési díjat, a mezőgazdasági 

kibocsátásokból eredő szennyezések (pl. növényvédőszerek, műtrágyák) után általában 

ilyen nem fizetendő, mert az ilyen jellegű kibocsátások nagyon nehezen mérhetők.45 

 

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a felszín alatti vizek terhelése esetén kötelező, 

szintén a környezetterhelési díj egyik típusa. Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a 

kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi 

vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó 

szennyvízelhelyezést alkalmaz. Ide értendő az egyedi zárt szennyvíztározó is.46  

 

Amíg a levegő- és vízterhelési díj a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozik, 

addig a szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjnál az illetékes önkormányzati 

adóhatóság jár el és a díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának a 

bevételét képezi. A talajterhelési díjból származó bevétel felhasználása is célzott, hiszen 

csak a talaj, a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használható fel. Ilyen 

felhasználásnak minősül a csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázis védelem, 

kármentesítés, szennyezést megelőző, illetve utólagos műszaki védelem.47 

 

A környezetvédelmi termékdíjat az 1995. évi LVI. törvény vezette be az olyan 

közvetlenül szennyező és hulladékképző termékekre, amelyek a használat során és 

                                                 
42 Wickert Irén - Szarvas-Fekete Tibor: Környezetvédelmi adóztatás (ökoadók) és támogatás szerepe a 

fenntartható fejlődés rendszerében, In: Tanulmányok Kerekes Sándor 70. születésnapja tiszteletére, 

Kaposvár, 2018, 156-157. o. 
43 2003. évi LXXXIX. törvény – a környezetterhelési díjról 7-10. § 
44 Riccioli Nicoletta: Napjaink ökoadóinak bemutatása, Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és 

Számviteli Kar, Budapest, 2019, 20. o.  
45 Magyar Környezetgazdaságtani Központ: Ökológiai adóreform II, Budapest, 2000, 267. o.  
46 2003. évi LXXXIX. törvény - a környezetterhelési díjról 11. § 
47 Nagy 2012: i.m. 186. o. 
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elhasználódás után hulladékként terhelik vagy veszélyeztetik a környezetet. Jelenleg a 

2011. évi LXXXV. törvény szabályozza a környezetvédelmi termékdíjat. A szabályozás 

célja a környezet védelmének és meglévő állapotának fenntartása, hiszen ösztönöz a 

szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésére, elősegíti a természeti erőforrásokkal 

való takarékos gazdálkodást, a hulladékgazdálkodási célkitűzések megvalósítását. 

Pénzügyi forrást teremt az állam számára a termékdíj-köteles termékek által okozott 

környezeti károk megelőzéséhez, mérsékléséhez.48 

 

A termékdíj megfizetésére főszabály szerint a termék első belföldi forgalomba hozója, 

saját célú felhasználója vagy készletre vevője, a termékdíj alanya köteles, olyan termékek 

esetében, mint például az akkumulátor; a csomagolószer; az egyéb kőolajtermék; az 

elektromos, elektronikai berendezés, vagy a gumiabroncs. A környezetvédelmi termékdíj 

alapja a termékdíj-köteles termék tömege, kilogrammban kifejezve. Ebben a törvényben 

is találunk kivételeket a fizetési kötelezettség alól, például a termékdíjköteles termék 

külföldre történő igazolt kiszállítása, természetes személy saját célú felhasználása, 

technológiai folyamatba visszavezetett maradék anyag felhasználása és az 

újrahasználható csomagolószer csomagolás részeként történő kibocsátása esetén.49 

 

Energiaadók alatt az energia közlekedési célú felhasználását értjük (szén, gázolaj, 

földgáz, villamos energia), illetve a széndioxid-adók is ide tartoznak. Az energiatermékek 

adóztatása Magyarországon az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvénnyel 

jelent meg, amely 2004. január 1-én lépett hatályba. Az energiaadó célja: “az externális 

környezeti károk energiaárakba történő beépítése, az energiatakarékossági szempontok 

érvényre juttatása, valamint a villamos energia, a földgáz és a szén e szempontokat 

érvényre juttató adóztatatásához szükséges feltételek megteremtése, az 

energiagazdálkodás és a környezetvédelem céljainak figyelembevételével.”50 

 

Az energiaadó hatálya a földgázra, a szénre és a villamos energiára terjedt ki. A 2017. 

július 1-től hatályba lépő jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény a korábbi, 

energiaadóról szóló törvényt hatályon kívül helyezte, így az energiaadó, mint önálló 

adónem megszűnt. A jövedéki adóról szóló törvény kiegészítésre került az energiatermék 

fogalmával, így az energiáért való adófizetési kötelezettség ugyanúgy fennáll. Az adó 

alapja az energiatermék mennyisége, az adómértéknél meghatározott mennyiségi 

egységben mérve.51 

 

Az Európai Unió tagállamaiban a környezetvédelmi adók nagy részét az energiaadó teszi 

ki, tagállamainak többsége, illetve a csatlakozó országok egy része már 2004 előtt is 

adóztatott olyan termékeket, mint a villamos energia vagy a földgáz. Teljes, közösségi 

szintű adóharmonizációról nem beszélhetünk, a 2003 októberében elfogadott 2003/96/EK 

                                                 
48 Lásd még: Bartos Gyula: Termékdíj a környezetvédelmi adó, és a közcélok támogatása, Adó, 2007. 21. 

évf. 14-15. sz. 70-72. o. 
49 2011. évi LXXXV. törvény - a környezetvédelmi termékdíjról 4. § (2) bekezdés 
50 2003. évi LXXXVIII. törvény - az energiaadóról, preambulum 
51 2016. évi LXVIII. törvény - a jövedéki adóról, X. Fejezet 108-112. § 
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Tanácsi Irányelv a tagállamokra nézve kötelező egységes energiaadót vezetett be, és 

valamennyi energiaterméket az energiaadó hatálya alá vont.52 

 

Az idő múlásával egyre sürgetőbbé vált az irányelv felülvizsgálata, 2009-ben tűnt úgy, 

hogy újra a Bizottság napirendjére kerülhet, majd végül 2011-ben felülvizsgálta a 

Bizottság abból a célból, hogy a tagállamok alkalmazkodjanak a környezetvédelmi 

követelmények változásaihoz, és az energiaadó uniós szintű szabályozása átalakításra 

kerüljön.53 

 

A felülvizsgálatnak az volt a célja, hogy elősegítse az éghajlatváltozás elleni küzdelmet 

és az alacsony szén-dioxid kibocsátású és energiahatékony gazdaságra való átállást, 

továbbá a CO2-kibocsátás uniós keretének létrehozásával a belső piaci problémák 

elkerülését segítse. A foglalkoztatás elősegítése is célként fogalmazódott meg, hiszen az 

energiaadó növelésének a munkaerő adójának csökkentése is az eredményei közé 

tartozik. A felülvizsgálata az Európa 2020 Stratégia részét képezi, az energiaadó-irányelv 

felülvizsgálatára vonatkozó bizottsági javaslat úgy alakítja át a meglévő energiaadózási 

rendszert, hogy az hatékonyabb és összehangoltabb legyen, javítva a belső piac 

működését azáltal, hogy a vállalkozások egységes megítélés alá kerülnek.54 

 

A hazai adórendszerben az adókon kívül megkülönböztetünk járadékokat és járulékokat 

is, amelyek egy részét nem az adóhatóság szedi be, hanem az erre szakosodott egyéb 

hatóságok. A tanulmányban feltüntetett járadékok közvetetten kapcsolódnak a 

környezetvédelmi célú adókhoz, nem a környezetkárosítást adóztatják. 

 

Elméleti oldalról megközelítve a bányászati tevékenységgel összefüggő járadékok 

kérdését két alapvető megállapítás rögzíthető a szakirodalomi álláspontok alapján.55  

 

Egyrészt a kitermelés előtt álló nyersanyagok állami tulajdonban vannak, ezért egyfajta 

kompenzációra tart igényt az állam, mert a tulajdonát képező nyersanyagot átengedi a 

vállalkozónak. Másrészt, mivel az ásványi nyersanyagok a nem megújuló természeti 

erőforrások körébe tartoznak, ezért a kitermelésükkor egy ún. haszonáldozat költség 

jelentkezik, mivel amit kitermeltek, az már a jövőben nem áll rendelkezésre. 

 

A bányajáradék Magyarországon 1994-ben került bevezetésre, igénybevételi járadékfajta, 

állami monopólium, amely a központi költségvetést gyarapítja. Környezetvédelmi 

szempontból nem elsődleges a hazai adórendszerben, nem a környezetkárosítást 

adóztatja, hanem a kitermelt ásványi nyersanyag értékéből juttat az állam számára. A 

törvény indokolása egyértelműen kijelenti, hogy az ilyen típusú tevékenységet – többek 

között – a környezetvédelmi szempontokra figyelemmel lehet gyakorolni. 

                                                 
52 Borka Norbert 2004: Az energiaadóval kapcsolatos szabályozás, Adóvilág, 6. szám, 11. o. 
53 A környezetszennyezés ára - Ismét napirendre kerülhet a bizottságban az energiaadó "zöldítése" 

https://www.jogiforum.hu/hirek/22145 (Letöltve: 2021. 08. 25.) 
54 Európai Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak: Okosabb energiaadózás az EU-ban. Javaslat az energiaadó irányelv 

felülvizsgálatára. 
55 Mádai Ferenc 2011: Ásványvagyongazdálkodás – Járadékok képződése a bányászatban, Miskolci 

Egyetem Földtudományi Kar, Miskolc, 2011, 1-6. o. 

https://www.jogiforum.hu/hirek/22145


70 

 

Bányajáradékot kell fizetni az ásványi nyersanyagok bányászata és a geotermikus energia 

kutatása, kitermelése, hasznosítása után. Zárt területen koncesszió keretében 

meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia kutatására a miniszter a 

koncessziós szerződésben kutatási jogot adományoz. Nyílt területen meghatározott 

ásványi nyersanyag kutatására a bányafelügyelet kutatási engedélyt ad. A földben lévő 

ásványi anyagok, szénhidrogéntároló kapacitása, és a geotermikus energia az állam 

tulajdonát képezik.56 

 

A vízkészlet ivóvízként, élelmiszeripari célra, energiatermelésre való felhasználásának 

szabályozása szükséges minden államban. Védelemre szorulnak az emberi fogyasztásra 

közvetlenül alkalmas, illetve a rendkívül lassan megújuló vízkészletek. A felszíni és a 

felszín alatti vízkészletek védelme és a védelemhez szükséges források biztosítása 

érdekében került bevezetésre a vízkészletjárulék, amely egy igénybevételi járulékfajta. A 

vízgazdálkodásról szóló törvény szabályozza a vizek hasznosításával, hasznosítási 

lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető jogokat 

és kötelezettségeket. Vízkészletjárulékot az igénybe vett víz mennyisége után kell fizetnie 

a vízhasználónak vagy üzemi fogyasztónak.57 A törvény mellett továbbá ki kell emelni a 

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletet, a vízkészletjárulék kiszámításáról, amelynek 1. 

számú melléklete tartalmazza a szorzószámokat, amelyek alapján a fizetési kötelezettség 

mértéke kiszámítható. A vízhasználónak a vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyben 

lekötött vízmennyiséggel összefüggő vízkészleti járulékot a tárgyévet követő első hónap 

15. napjáig kell befizetni a fizetési kötelezettség keletkezésének helye szerint illetékes 

vízügyi hatóság által kezelt, Magyar Államkincstárnál vezetett központosított beszedési 

számlára. 

 

Hazánkban az erdők nagyobb része magántulajdonban van. A tulajdonosi jogokat 

azonban törvény korlátozza, az erdőtörvényben meghatározásra kerülnek a megengedett 

használatok, amelyeket az erdőgazdálkodó erdészeti hatósági engedély alapján végezhet. 

A 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

célul tűzte ki az erdők változatosságának megőrzését, az erdők fenntartását, felújítását és 

a védelmi, valamint közjóléti szolgáltatások biztosítását, amelyek elvégzését az állam 

megfelelő eszközökkel biztosítja. Később az erdőfenntartási járulék megszűnt, jelenleg a 

törvény értelmében az erdő igénybevétele esetén az igénybevevő erdővédelmi járulékot 

köteles fizetni. A járulék összegét több tényező is befolyásolja, úgy, mint az igénybevétel 

típusa, az igénybe venni kívánt erdőterület természetességi kategóriája, rendeltetése, 

nagysága és a fekvése. Az erdő igénybevételének engedélyezését az erdészeti hatóság az 

erdő csökkenésével, illetve az erdő rendeltetésszerű használatának akadályozásával járó 

kedvezőtlen környezeti változások megszüntetése vagy mérséklése érdekében 

feltételekhez is kötheti.58 

 

A hazai adórendszer környezetvédelmi aspektusainak teljeskörű ismertetése 

szempontjából meg kell említenünk további olyan járulékokat és adókat, amelyek szintén 

közvetett módon járulnak hozzá a környezet védelméhez.  

                                                 
56 1993. évi XLVIII. törvény - a bányászatról 2-5. § 
57 1995. évi LVII. törvény - a vízgazdálkodásról 1. § 
58 2009. évi XXXVII. törvény - az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 81. § 
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Tipikusan ökoadónak minősül a földvédelmi és talajvédelmi járulék. A termőföld 

védelmével kapcsolatos szabályozás alapja a természeti erőforrás hosszú távú védelme, a 

talaj minőségének, termékenységének megóvása élelmiszer biztonsági, fenntartható 

gazdálkodási, élelmiszertermelési, vidékfejlesztési szempontból.59 Földvédelmi járulékot 

a termőföld más célú hasznosítása esetén kell fizetni, mértéke függ a termőföld 

aranykorona-értékétől, talajvédelmi járulékot pedig a – többek között beruházás során – 

eltávolított humuszmennyiség után. Célja az, hogy a fenntartható talaj- és 

földgazdálkodást segítse elő, mivel az elengedhetetlen a megfelelő élelmezési 

rendszerekhez, a javuló vidéki életkörülmények és az egészséges környezet 

szempontjából. 

 

2017. március 1-jével megszűnt a vadvédelmi hozzájárulás, azonban korábban hazánkban 

törvény szabályozta a vad védelmét, a vadgazdálkodást és a vadászatot. Ez a hozzájárulás 

a témához már csak közvetve kapcsolódik, mégis fontosnak tartom megemlíteni, hiszen a 

fenntartható környezethez hozzátartozik a növényeken kívül az állatok védelme, az ezzel 

való gazdálkodás. A vadállomány őrzésével, védelmével kapcsolatos állami feladatok 

ellátásához való hozzájárulásként vadvédelmi hozzájárulást kellett fizetni a vadászati 

társaságnak. Jelenleg a vadászati hatóság vadgazdálkodási bírságot szab ki többek között, 

ha a vadászatra jogosult nem tesz eleget a vadállomány védelmével, fenntartásával, 

valamint az élőhely védelmével kapcsolatos e törvény szerinti kötelezettségeinek, a 

vadgazdálkodási szabályokat megsérti.60 

 

A regisztrációs adó úgynevezett tételes adó, annak mértéke a törvény mellékletében 

meghatározott adókategóriák szerint változik. A regisztrációs adó mértékét több tényező 

befolyásolja. A jármű működéséhez szükséges üzemanyag fajtája, a hengerűrtartalom, a 

jármű környezetvédelmi osztályba sorolása és az első forgalomba helyezés időpontja. 

Ebből az következik, hogy a járművek regisztrációs adója környezetvédelmi 

szempontokon alapul.61 Ez azzal járul hozzá a környezet védelemhez, hogy a nagyobb 

teljesítményű gépjárműveket jobban adóztatja a törvény, így a Magyarországon 

keletkezett környezeti hatásokat is – ami az üzemanyag kibocsátással jár – az állam 

jobban tudja korrigálni. 

 

A gépjármű adót nem minden esetben sorolták a környezeti adók közé. A gépjárműadó 

hazánkban a jármű tömege és típusa, üzemanyaga, műszaki adottságai alapján van 

megállapítva.62 A gépjárműadó Magyarországon egy megosztott adó, a helyi 

önkormányzatokhoz az állam visszajuttatja az adó központi költségvetési törvényben 

meghatározott részét, azért, hogy az önkormányzatok kezelni tudják a helyben keletkező 

negatív hatásokat, amelyek a gépjárműhasználat miatt keletkeznek.63 

 

                                                 
59 2007. évi CXXIX. törvény indokolása a termőföld védelméről 
60 1996. évi LV. törvény - a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 83. § 
61 2003. évi CX. törvény - a regisztrációs adóról 9-10. § 
62 1991. évi LXXXII. törvény - a gépjárműadóról 1. § 
63 Ez jelenleg 40% volt, míg nem a járványügyi intézkedések keretében 2020-ban 0%-ra csökkent, 

remélhetőleg ideiglenesen. 
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VII. Összegzés 

 

A téma összegzéseként arra a következtetésre juthatunk, hogy a környezetvédelmi adók 

szabályozása rendkívül sokrétű. A szakirodalom is több szabályozási módszert és 

eszközrendszert ismer, hazánkban az adók mellett díjakról és járulékokról is 

beszélhetünk.  

 

A környezetszennyezés szempontjából pozitív változásként kiemelhető, hogy idén július 

1-től megváltozott a hulladékgazdálkodás szabályozása az Európai Unióban, egyúttal 

hazánkban is kivonják a forgalomból az egyszer használatos műanyagokat. A vonatkozó 

törvényi szigorítás nem zár ki minden egyszer használatos műanyagot, így a 

csomagolóanyagokra kifizetendő termékdíj jelentősen megemelkedett. A nem lebomló 

termékek esetében 57 forintról 1900 forintra, a lebomló anyagnál pedig nulláról 500 

forintra emelték a kilogrammonként fizetendő termékdíjat. A magyar szabályozás 

szigorúbbnak minősül, mint az uniós elvárás, hiszen kiterjed a nejlonzacskókra is.  

 

Azonban továbbra is kérdéses, hogy ezen típusú adóbevételek mennyire képesek 

beváltani a hozzájuk fűzött reményeket. Személy szerint úgy gondolom, hogy a 

környezetkímélőbb technológiákra történő ösztönzés és beruházás sokkal jelentősebb 

lépés lenne egy környezetbarát Magyarország felé, amely egyidejűleg az ökoadókból 

származó bevételek csökkenését eredményezné, de talán a környezetvédelem miatt 

megéri a változásra való törekvés.  

 


