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Budapest, 2013. március 11. 
 
Dr. Navracsics Tibor 
miniszterelnök-helyettes 
közigazgatási és igazságügyi miniszter 
Budapest 
 
 
 
 
Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! 
 
 
Az „Intelligens szabályozás az Európai Unióban” című tízpontos tervvel kapcsolatban 
fordulunk Önhöz, mely tervezetet 11 tagállam miniszterei küldték el az Európai Bizottsághoz 
annak intelligens szabályozásról szóló közleményét megelőzően. Elismerjük és egyetértünk 
azzal, hogy a szükségtelen adminisztratív terhek csökkentése előnyös lehet a társadalomra 
nézve, azonban súlyos aggályaink vannak a terv azon javaslatával kapcsolatban, miszerint „az 
uniós jogszabályok teljes körű egyszerűsítése” ajánlott. Erős meggyőződésünk, hogy ez 
utóbbi az Európai Unió polgárai, a környezet és valójában egész Európa érdekeivel ellentétes, 
mégpedig az alábbi okokból:  
 

• Először is, úgy tűnik, a tízpontos terv a jelenlegi EU-s jogszabályi keretet az EU 
fejlődésére nehezedő teherként értékeli. A vállalkozások tevékenységét szabályozó 
intézkedések nagy többsége azonban végső soron az európai állampolgárok javára 
szolgál. Azért kerültek bevezetésre, hogy korlátozzák vagy megelőzzék a társadalmat 
érintő káros hatásokat, kockázatokat és költségeket: a biztonsági előírások megvédik 
az embereket és a dolgozókat a balesetektől; a kibocsátási határértékek 
meghatározásának köszönhetően csökken a megbetegedések száma; a pénzügyi 
adatszolgáltatási kötelezettség segít megelőzni a sikkasztást és hűtlen kezelést; a 
fogyasztóvédelmi szabályok ösztönzik a minőségi termékek előállítását; a 
kötelezettségvállalást előíró jogszabályok pedig megakadályozzák, hogy a 
vállalkozások átruházzák költségeiket a társadalom egészére. Amit a cégek 
szabályozási tehernek neveznek, az valójában az egyént vagy a társadalom egészét 
védő biztonsági háló. Következésképp, míg a szabályozás szükségtelen adminisztratív 
terheinek csökkentése hasznos politikai célkitűzés lehet, a jogszabályi kereteknek a 
fellazítása nem az. 
 

• Másodszor, számos európai és nemzeti szabályozási intézkedés és előírás gazdasági és 
pénzügyi szempontból jó az EU-nak. Míg ezek az üzleti szféra egy része számára 
költségként jelentkezhetnek, az Európai Unió gazdaságának egészére gyakorolt 
jótékony hatásuk gyakran sokkal jelentősebb.  
A személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának 
csökkentésére irányuló uniós rendelet esete jó példa arra, hogy az EU-rendeletek nem 
csak környezetvédelmi szempontból elengedhetetlenek, hanem pénzügyi és gazdasági 
tekintetben is nagy előnyökkel járnak. Jóllehet, a döntéshozatali folyamat során erős 
ipari lobbitevékenység folyt – mely kiterjedt az adminisztratív terhekkel kapcsolatos 
ellenérvekre és a cégek többletköltségeire csakúgy, mint az ebből fakadó 
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versenyképesség-csökkenésre – a Bizottság hatásvizsgálata kimutatta, hogy a 2020-as 
CO2-kibocsátással kapcsolatos célkitűzések rendkívül költséghatékonyak a társadalom 
számára: minden kibocsátásra nem került CO2 tonna 100-300 € közötti nettó 
megtakarítást és hozzávetőlegesen évi 12 milliárd € GDP-emelkedést eredményez, 
főként az olajhasználat- és import-megtakarítás következtében.  
A REACH rendelet is ugyanerre világít rá. A Bizottság által végzett hatásvizsgálat 
kimutatta, hogy a REACH alkalmazásából származó egészségügyi, környezeti és 
munkaegészségügyi megtérülés 30 évre vetítve elérheti akár a 95 milliárd eurót is, 
szemben a rendelet bevezetésének 2 milliárd eurós közvetlen költségvonzatával1. 
Végezetül még egy példa: a dohánytermékek gyártásának és forgalmazásának 
korlátozásából származó anyagi megtérülés, mely csökkentette az egészségügy 
költségeit, sokkal nagyobb mértékű, mint a dohányipar ebből fakadó többletköltségei. 
Ennélfogva, a vegyi anyagok, a kibocsátás, a dohánytermékek és hasonló területekre 
vonatkozó jogszabályoknak a „szabályozási terhek” csökkentésére hivatkozva történő 
enyhítése káros hatással lenne az Európai Unió gazdasági fejlődésére. 
 

• Harmadszor, a tízpontos terv csupán azt látszik megerősíteni, hogy nem vagy csak alig 
tanultunk a jelenlegi pénzügyi válságból. Pontosan a pénzügyi szektor hatékony 
szabályozásának és ellenőrzésének hiánya vezetett a közelmúlt legnagyobb pénzügyi 
és gazdasági válságához. Ez a hiányosság tette lehetővé, hogy a bankok és a 
befektetők privatizálhassák nyereségüket, veszteségüket pedig a rendszer 
összeomlásakor áthárítsák a társadalomra. 
 

Továbbá, szeretnénk kiemelni a tízpontos tervből néhány olyan konkrét javaslatot, mely 
véleményünk szerint a közérdekkel szöges ellentétben áll: 
 

• A tervezet kéri az új jogszabályokban foglalt terhek kompenzálását (3. pont). Ez az 
EU- Szerződésben foglalt „szennyező fizet” elv kirívó megsértését jelentené. A 
szabályozás célja, hogy a cégek vállalják az általuk okozott káros hatások költségeit. 
Ha a cégek ezért ellentételezésben részesülnének, az azt jelentené, hogy ezen 
költségek ismét csak a társadalomra hárulnának, és semmi nem ösztönözné a 
vállalkozásokat a káros környezeti hatások csökkentésére. 

• Aggodalmunkat fejezzük ki a 4. pontban foglalt javaslattal kapcsolatban, mely a 
hatásvizsgálati testület szerepének erősítését javasolja. A jelenlegi hatásvizsgálatok 
általában nem képesek teljes mértékben rögzíteni és számszerűsíteni az új 
kezdeményezések társadalmi hasznát, ellenben az érintett szektorok költségeit már 
most is hosszasan részletezik. A hatásvizsgálati testület szerepkörének bárminemű 
megváltoztatása ennek az egyenlőtlenségnek a megszüntetésére kellene, hogy 
irányuljon, nem pedig egy olyan deregulációs napirend támogatására, amely 
fenyegetést jelent több évtized alatt kivívott kulcsfontosságú társadalmi, 
környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági előnyökre. 

• A 10. pont alternatív szabályozási javaslatok komolyabb megfontolását kéri. Ez 
általában önszabályozást és önkéntes kötelezettségvállalást eredményez. 
Önszabályozás csak akkor jöhetne szóba, ha a legfontosabb feltételek már a 
kezdetekkor teljesültek. Ezek a feltételek – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakra 
terjednek ki: szigorú kötelező előírások, széleskörű ipari alkalmazás, hatékony 
megfigyelés és ellenőrzés, a követelmények megsértése esetén szigorú 

                                                 
1 http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2006/5/toxic-lobby-how-the-
chemical.pdf 
 



                                                 1465 Budapest, Pf. 1676 ● telefon: 411-0509 ● fax: 266-0150 ● www.levego.hu 

 

3 

jogkövetkezmények és valós jogorvoslat a károsultak számára. Ezen feltételek 
azonban csak ritkán teljesülnek, és számos esetben bebizonyosodott már, hogy a 10. 
pontban javasolt eszközökkel többnyire nem érhető el a kívánt eredmény. Csak a 
példa kedvéért: a cégek önkéntes átláthatósági kötelezettségvállalása nem 
eredményezett nagyobb átláthatóságot, sem jobb kockázatkezelést, ehelyett az 
érdekeltek számára általában elenyésző hasznossággal bíró fenntarthatósági jelentések 
áradatát indította el. 

 
Magyarországon 2004 óta a kormányok folyamatosan hoztak olyan intézkedéseket, amelyek 
állítólag a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentését célozták, de valójában a 
társadalmi részvételi és ellenőrzési szabályok fellazítását eredményezték. Az intézkedések 
egyáltalán nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, mert az adminisztratív terhek a 
gyakorlatban egyáltalán nem csökkentek, a gazdaság fellendülése nem következett be, az 
intézkedések eredményeképpen azonban csökkent a beruházások hatékonysága és szakmai 
színvonala, ami nagyrészt az alapos, szakmai-társadalmi egyeztetésen alapuló tervezés 
hiányára vezethető vissza. 
 
Továbbá Magyarországon a vállalkozások adminisztratív terheinek több mint 90 százalékáért 
az adójogszabályok a felelősek. Tehát amennyiben a Kormány valóban csökkenteni akarja a 
vállalkozások terheit, akkor az adórendszert egyszerűsítse! 
 
Akut pénzügyi és gazdasági válság idején – melyet főként bizonyos gazdasági szektorok 
intézményes ellenőrzésének hiánya eredményezett – égető szükség van intelligens és 
hatékony szabályozásra, amely segíti mind Európa fellendülését, mind az állampolgárok és az 
üzleti élet szereplői közötti bizalom helyreállítását. Egy általános, mindenkire vonatkozó, a 
jogszabályi terhek csökkentésére irányuló előterjesztés ehhez nem járul hozzá, és nem áll 
Európa polgárainak érdekében. Tehát azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy ne támogassa a 
tízpontos tervet. 
 
 
Várom mihamarabbi megtisztelő válaszát! 
 
 
Tisztelettel: 
 
 

 
Lukács András 
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