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KOVÁCS LÁSZLÓ, az Európai Bizottság tagja, adó- és vámpo-
litikai biztos előadása az Országház Delegációs termében 
2008. május 9-én, az Európa Napon a Levegő Munkacsoport 
által rendezett, „Adózás a fenntartható fejlődésért” című 
konferencián  
 
Tisztelt Házelnök Asszony!  
Tisztelt Elnök Úr!  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  
 
Nem tudom megállni, hogy ne mondjam én is, nemhogy 35 évvel ezelőtt, de 
még húsz évvel ezelőtt sem látszott közeli realitásnak az, hogy Magyarország 
az európai integráció tagállamává válik. Azt sem gondoltam, hogy egyszer az 
Európai Bizottságnak a tagja leszek. A konferencia témája szempontjából ez 
azért fontos, mert ahogy a levezető elnök úr említette, az Európai Közösség-
ben már 35 évvel ezelőtt komoly előrelépés történt, akkor, amikor Magyaror-
szágon a környezetvédelem szó sem igen fordult elő. Legalábbis a kormányzat 
szótárában biztos, hogy nem szerepelt. A civil társadalomban valószínűleg már 
akkor is, hiszen a környezetvédelem ügyében a civil társadalom a világon min-
denütt megelőzi a kormányokat.  
Magyarország uniós tagsága a környezetvédelem szempontjából is kedvező, 
mert az Unióban a környezetvédelmi célok is igazodási pontot jelentenek. Ma-
gyarország, a magyar kormányzat, a magyar társadalom rá is kényszerül, 
hogy ezen a területen is előrelépjen. Az Európai Unión kívül maradva ez a jó-
zan ész, az életösztön által diktált kényszer valószínűleg kevésbé érvényesül-
ne. Ráadásul az uniós tagság ehhez forrásokat is biztosít, amelyek nélkül sok-
kal nehezebb lenne ezeket a célokat elérni.  
Az Európai Unió történelmi küldetése, vagy fogalmazzunk egyszerűbben, az 
európai integráció értelme ma az, hogy majdnem 500 millió állampolgára szá-
mára jobb életet, nagyobb biztonságot, több szolidaritást teremtsen és bizto-
sítsa mindennek a fenntarthatóságát. Hogy az integráció eredményeit a gyer-
mekek, az unokák is élvezhessék. Hogy a fejlődés – amivel az Unió egésze és 
a tagállamok joggal büszkélkedhetnek – ne a következő generációk rovására 
történjen. Ez ma a történelmi küldetése az Európai Uniónak, ez az európai in-
tegráció értelme.  
Ám ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, kezelni kell a globális kihívásokat. Biz-
tosítani kell a zavartalan energiaellátást. Le kell fékezni az éghajlatváltozást, a 
globális felmelegedést – ami egyre nagyobb fenyegetést jelent. Enyhíteni kell a 
fejlődő világ problémáit, mert ezeknek a hatásai, a menekülők tízezrei-
százezrei, vagy a járványok előbb-utóbb mindig elérik Európát is. A humánum 
is azt diktálja, hogy a fejlődő világ problémáinak a megoldásához a világ leg-
fejlettebb közössége járuljon hozzá.  
Rendezni kell a nemzetközi konfliktusokat, sőt lehetőleg meg kell előzni azo-
kat. Az Európai Unió – és erre büszkék lehetünk – eredményesebb a konfliktu-
sok megelőzésében, mint a megoldásában. Abban gyakran csak a NATO kato-
nai ereje tud segíteni, ami semmiképpen nem nevezhető ideális, legfeljebb 
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kényszerű megoldásnak. Az Unió a gazdasági-társadalmi-politikai viszonyok 
alakításával viszont segít megelőzni a konfliktusok kirobbanását. Kezelni kell a 
terrorizmus veszélyét is. Ezek azok a globális kihívások, amelyeknek a megol-
dása nélkül az Európai Unió nem tudja azokat a célokat elérni, amelyeket az 
imént felsoroltam. És utoljára, de egyáltalán nem utolsó sorban, helyt kell állni 
a globális versenyben. A globális versenyben való helytállás és az ehhez elen-
gedhetetlen versenyképesség persze nem cél, hanem eszköz. De olyan eszköz, 
amely nélkülözhetetlen az említett célok eléréséhez.  
Nagyon örültem annak, hogy Házelnök Asszony megnyitó beszéde az össze-
függésekre, a kölcsönhatásokra épült, azt erősítette meg, hogy a problémákat 
nem lehet különválasztva kezelni, ezeket együtt kell megoldani.  
Milyen eszközei vannak az Európai Uniónak ezen problémák megoldására, a 
kihívások megválaszolására? Vannak stratégiái és vannak közösségi politikái. 
Én most a stratégiák sorából csak egyet emelek ki, az energiaellátás biztonsá-
gának és az éghajlatváltozás lefékezésének a 2007 márciusi berlini csúcsérte-
kezleten elfogadott átfogó stratégiáját. Hogy 2020-ig 20 százalékkal javuljon 
az energiahatékonyság, azaz csökkenjen az egységnyi teljesítményre jutó, faj-
lagos energiafelhasználás, hogy 20 százalékkal csökkenjen az üvegházhatású 
gázok – mindenekelőtt a szén-dioxid – kibocsátása, és 20 százalékkal része-
sedjenek a megújuló energiafajták az Európai Unió összes energiafogyasztásá-
ból. A bioüzemanyagoknál ez a cél szerényebb, ott csak tíz százalékos része-
sedést tűzött célul a berlini csúcs. 
Az adózás is csak eszköz, nem cél. Eszköze a költségvetés számára szükséges 
bevételek biztosításának, az állami kiadások fedezésének. Ám az adózás, túl 
azon, hogy a bevételt biztosítja, segíti a stratégiák valóra váltását, a legfonto-
sabb társadalompolitikai célok elérését is. Az adózás ugyanis az az eszköz, 
amivel minden szereplő magatartását befolyásolni lehet. Lehet befolyásolni a 
termelőket, a szállítókat, a kereskedőket, és lehet a fogyasztókat.  
Szeretném elmondani önöknek, hogy tavaly a kabinetem tagjaival és a hozzám 
tartozó főigazgatóság vezetésével elhatároztuk, minden évben megrendezünk 
egy brüsszeli adófórumot. Az első – tavaly márciusban megtartott – rendez-
vény témájának a fenntartható fejlődést és az adópolitika ehhez való hozzájá-
rulását választottuk. Nagyon aktuális volt ez, alig pár héttel a berlini csúcs 
után, ahol az energiabiztonság és az éghajlatváltozás összefüggéseit, kezelé-
sük stratégiáját rögzítették.  
Az adózás az egyetlen olyan fontos terület, amelynél az Európai Unió jogrendje 
egyhangú döntéseket ír elő. Ez biztosítja azt, hogy egyetlen országra se lehes-
sen olyan adószabályt rákényszeríteni, ami súlyosan sértené a nemzeti érdeke-
it. Van persze egy veszélye is, az egyhangú döntés ugyanis vétójogot jelent. 
Egyetlen tagország is meg tud akadályozni egy még oly ésszerű döntést is, 
amivel a többi 26 ország egyetért. Az egyhangú döntés elvét ennek ellenére 
fontosnak tartom, mert ésszerű kompromisszumokra kényszerít.  
Nézzük az energiapolitika, a környezetvédelem és az adózás összefüggését. 
Ezt az indokolja, hogy a globális felmelegedés első számú okozója, a széndi-
oxid és más üvegházhatású gázok kibocsátásának a legnagyobb forrása az 
energiatermelés és az energiafelhasználás. A hagyományos energiaforrások 
előbb-utóbb ki fognak merülni, ezek nem termelődnek újra. A föld olajkészle-
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tei, földgázkészletei adottak, legfeljebb további készleteket lehet felfedezni, 
feltárni, de újabbak már nem jönnek létre. Mivel előbb-utóbb ki fognak merül-
ni, folyamatosan drágulnak. Alapvető közgazdasági összefüggés, hogy minél 
kevesebb áll valamiből rendelkezésre és minél nagyobb rá az igény (mert köz-
ben az igény viszont növekszik), annál inkább növekszik az ára. És az energia-
árak növekedése mindennek az árára kihat. Nem tudok olyan terméket mon-
dani, aminek az előállítása vagy akár a szállítása ne függne az energiaárak 
alakulásától. És ha hozzáteszem, hogy az Európai Unió energiafelhasználásá-
nak körülbelül 50 százaléka csak importból biztosítható, akárcsak a magyaror-
szági, akkor azt hiszem, nagyon is nyilvánvaló, hogy az mennyire fontos kér-
dés. Fontos, mert az Európai Unió számára az energia beszerzésnek a forrásai 
nem a világ legstabilabb térségei, a Közel-Kelet, a Perzsa-öböl nem tartoznak 
az igazán stabil régiók közé. Nem kell fegyveres konfliktus, elég annak csupán 
a veszélye,  hogy az olajárak azonnal emelkedni kezdjenek, és húzzák maguk-
kal a gázárakat is.  
De nemcsak a beszerzési források, hanem a szállítási útvonalak is bizonytala-
nok. Elég egy orosz-ukrán gázárvita, egy orosz-belorusz olajárvita, és mivel a 
vitában részvevő felek gyakran a csapok elzárásával fenyegetőznek, máris bi-
zonytalanná válik az Európai Unió, benne Magyarország olaj- vagy gázellátása.  
Ezt a nagyfokú függést, ezt a kiszolgáltatottságot kezelni kell. mert ennek az 
összefüggései sokkal szélesebbek, mint az első pillanatban gondolnánk. To-
vábbi fontos szempont, hogy az energiatermeléstől és -felhasználástól függ az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának a mértéke, ami az éghajlatváltozást, a 
globális felmelegedést előidézi. Ezért a megújuló energiaforrásoknak több elő-
nyük is van. Egyrészt csökkentik a függést, mert ebben az Európai Unió képes 
az önellátásra. A másik, még ennél is fontosabb előny, hogy a megújuló ener-
giafajták felhasználása nem jár nettó széndioxid-kibocsátással. Igaz, hogy a 
biomassza elégetése közben is keletkeznek üvegházhatású gázok, mindenek-
előtt szén-dioxid, de ez csak az a szén-dioxid, amit a növény az asszimiláció 
során megkötött. Az adózással tehát nemcsak a takarékos fogyasztást tudjuk 
ösztönözni, nemcsak az energiahatékonyságot tudjuk növelni, de az 
energiamix összetételén keresztül befolyásolni tudjuk a szén-dioxid kibocsátást 
is. Ha növekszik a megújuló energiák aránya, csökkenni fog a kibocsátás, tehát 
kétszeresen is fontos a megújuló energiák szerepe.  
Nézzünk néhány konkrét dolgot az Európai Bizottság kezdeményezései közül. 
Az első az energiaadózási direktíva. Az a kötelező jogszabály, ami az energia-
adózásra vonatkozik. Ennek éppen ez évben esedékes a felülvizsgálata. Tavaly 
két biztos kollégámmal, az energiaügyekért felelős Andris Piebalgssal és a kör-
nyezetvédelemért felelős Sztavrosz Dimasszal kiadtunk egy Zöld Könyvet, és 
erről egy széles, interneten keresztül lebonyolított szakmai és társadalmi vitát 
rendeztünk. Most folyik a társadalmi vitában elhangzott tapasztalatoknak, vé-
leményeknek az elemzése. Elképzelésünk a következő: jelenleg az energiatar-
talom szerint adóztatják az energiafajtákat, ami azért fontos, mert takarékos 
fogyasztásra ösztönöz. A jövőben viszont osszuk ketté. Nem feltétlenül 50-50 
százalékra kell gondolni, ez döntés kérdése, de valamilyen arányban osszuk 
ketté az energiaadó alapját. Az egyik része függjön továbbra is az energiatar-
talomtól, ezzel ösztönözzön bármilyen fajta energia takarékos, hatékony fel-
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használására. A másik része viszont függjön a széndioxid-kibocsátás mértéké-
től. Ezzel adunk egy adózási előnyt a megújuló energiáknak, amelyeknek az 
előállítása egyébként jelenleg még drágább. Adunk egy adózási előnyt a bio 
üzemanyagoknak is, amelyeknek az előállítása szintén költségesebb. Ez arra 
ösztönzi majd az országokat, hogy nagyobb arányban használjanak fel meg-
újuló energiafajtákat és bioüzemanyagokat. 
Egy másik kezdeményezésünk a közlekedéssel függ össze. A közlekedésből 
származik a széndioxid és más káros gázok kibocsátásának közel 20 százaléka. 
Évek óta napirenden van, de eddig nem sikerült elfogadtatni, a kereskedelmi 
forgalomban használt dízelolaj jövedéki adója kötelező minimumának emelése.  
Abban egyetértés van, hogy a gázolaj jövedéki adója segíti visszafogni a fo-
gyasztást. A jövedéki adónak van egy kötelező minimuma, amit az Európai 
Unió határoz meg. Ez egyben segíti a belső piac egészséges működését is, 
mert gátolja a túl nagy különbségek kialakulását a gázolaj jövedéki adójának a 
mértékében és így árában. Az új tagállamoknak ez azt a kötelezettséget jelen-
tette, hogy a csatlakozáskor sokkal alacsonyabb jövedéki adójuk mértékét fo-
kozatosan közelíteni kellett a kötelező minimumhoz. A kötelező minimum időn-
kénti emelése azért is indokolt, mert az infláció ezt a kötelező minimumot fo-
kozatosan leértékeli. Az Európai Unióban nem magas az infláció mértéke, de 
20-30 évenként érdemes felülvizsgálni, mert ennyi idő alatt már elég tetemes 
az infláció miatti értékcsökkenés.  
Az utóbbi időben azonban már nemcsak az egységes belső piac zavartalan mű-
ködése, hanem a környezeti hatás is fontossá vált. Ugyanis, a nagy különbsé-
gek a gázolaj jövedéki adójának mértékében, következésképpen az árában, 
ösztönzik az "üzemanyag-turizmust". A német kamionsofőrök, ha tehetik, szí-
vesen tankolnak Luxemburgban. Németországban ugyanis ezer liter gázolajra 
több mint 470 euró a jövedéki adó tényleges mértéke, ez jóval magasabb, 
mint ami az Unióban kötelező. Luxemburgban viszont kevesebb mint 280 euró. 
Ekkora különbség már megéri, hogy egy kamion arra vegye az útját és ott 
tankoljon. Ilyen különbségek más egymáshoz közeli országokban is előfordul-
nak, ami uniós szinten felesleges kilométerek millióit jelenti. Ennek egyetlen 
célja, olcsóbban tankolni, a következménye viszont óriási mennyiségű szén-
dioxid felesleges kibocsátása. Nem beszélve az utak rongálásáról, a balesetve-
szélyről és az egységes közös piacot torzító hatásról.  
Hadd mondjak el egy érdekes tapasztalatot. Ezzel a kérdéssel már elődeim is 
próbáltak megbirkózni, de sikertelenül. Amikor az Európai Bizottság elé ter-
jesztettem a javaslatot, nem az egységes piac torzulásmentes működésére, 
hanem a környezeti hatásra helyeztem a hangsúlyt. És mint a kés a vajban, 
úgy ment át a javaslat a Bizottságon. Azóta elfogadta az Európai Parlament is, 
bár nagyon nagy viták után. A jövedékiadó-emelését az Európai Parlament 
ugyanis nem szokta támogatni, de ezt most éppen a környezeti megfontolások 
miatt elfogadták. A kedvező döntés az Európai Tanácsban is biztosítottnak lát-
szik, vagyis sikerülni fog a kötelező minimum emelésével az üzemanyag-
turizmust jelentősen visszaszorítani, s így a széndioxid-kibocsátást is nagymér-
tékben csökkenteni.  
Egy harmadik kezdeményezés, a személygépkocsi-adózás módosítása. A kér-
dés fontosságát jelzi, hogy évente az Európai Unióban 15-20 millió gépkocsit 
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értékesítenek. A gépkocsiipar pedig több mint 10 millió munkahelyet biztosít, 
sok országban a gazdasági növekedés húzóereje. Nem mindegy tehát, hogy az 
autóipar és a vásárlók szempontjából miként működik az egységes belső piac. 
A problémát egyrészt a regisztrációs adó jelenti. 9 tagállamban nincs regisztrá-
ciós adó, 18-ban van, és összege néhányszáz eurótól 17 ezer euróig terjed. 
Hogyan beszélhetünk így egységes belső piacról? Ez az autógyáraknak óriási 
probléma. Gondoljuk el, mit jelent a versenyképesség szempontjából egy ilyen 
piac és a japán vagy az amerikai piac között, ahol nincs ilyen különbség a gép-
jármű adózásban. Gyakran előfordul a kettős adóztatás is. Például egy magyar 
állampolgárnak, ha egy másik tagállamban dolgozik, ahol van regisztrációs adó 
és ott vesz egy gépkocsit, meg kell fizetnie a regisztrációs adót. Ám ha később 
hazahozza, a magyar regisztrációs adót is ki kell fizetnie. Kezdő biztosként a 
legtöbb panaszos levelet éppen ilyen ügyekben kaptam.  
A másik probléma, hogy egy-egy tagállamban előfordul ugyan a gépjárműadó-
ban a környezetvédelmi elem, de ez nem általános. A javaslat, amit előterjesz-
tettem – ami a Bizottságban átment, de a Pénzügyminiszterek Tanácsában 
egyelőre még nem – a regisztrációs adót eltörölné, illetve fokozatosan beépíte-
né az éves üzembentartási adóba. Tehát egy bizonyos idő múlva megszűnne a 
regisztrációs adó, csak üzembentartási adó lenne. Ezzel megszűnne az a prob-
léma, amit a regisztrációs adó az egységes belső piacon az árak adózás előtti 
különbsége miatt okoz. Ráadásul megszűnne a kettős adóztatás veszélye. A 
másik része a javaslatomnak, hogy építsünk be ebbe az integrált adóalapba 
egy széndioxid-kibocsátási elemet. Az első két évben az adóalap 25 százaléka, 
két év után viszont már 50 százaléka a széndioxid-kibocsátástól függjön. Ma 
ugyanis az adó mértéke a legtöbb tagállamban a gépjármű súlyától, teljesít-
ményétől, vagy a motor űrtartalmától függ. A javaslat ugyan még nem nyert 
elfogadást a Pénzügyminiszterek Tanácsában, de egy-egy tagállam már önként 
bevezette. Romániával, mint új tagállammal, többször ütköztem a gépkocsi-
adózás ügyében. A román kormány többször nekifutott, de nem tudott olyan 
megoldást találni, ami az Unió követelményeivel összhangban lett volna, és 
ugyanakkor el lehetett volna fogadtatni a román parlamentben is. Végül bizta-
tásomra az egész gépjármű-adózási rendszert a széndioxid-kibocsátásra épí-
tették, az Európai Bizottság pedig azt mondta rá, hogy rendben van. Ez egy jó 
példa, amit más országoknak is fel tudok mutatni. Portugáliában is átalakítot-
ták a gépjármű-adózást, a szén-dioxid kibocsátást tették az adóalap meghatá-
rozó tényezőjévé. A javaslatom tanácsi elfogadtatása még hátra van, de ennek 
most már megvan az esélye. Ha a regisztrációs adó eltörlését nem is fogják 
egyhangúan támogatni, mert Dánia, Görögország, Finnország ehhez aligha fog 
hozzájárulni, de a környezetvédelmi elemet be lehet építeni, ahogy ezt Romá-
nia és Portugália példája is mutatja.  
Röviden a csökkentett áfa kulcsokról. Ezek felülvizsgálatával nemrég kezdtünk 
foglalkozni. Az egyik szabály, hogy minden tagállamban kell legyen egy általá-
nos áfa kulcs, ami nem lehet 15 százaléknál alacsonyabb. Ezen kívül lehet két, 
különböző mértékű csökkentett kulcs, amelyek egyike sem lehet kevesebb, 
mint 5 százalék. Magyarországon 20 százalék az általános áfa kulcs, korábban 
5 és 12 százalék volt a két csökkentett kulcs. A 12 százalékost később felemel-
ték 15 százalékra, majd megszüntették, miközben az általánost 25 százalékról 
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levitték 20 százalékra. Magyarország tehát ma csak egy csökkentett áfa kul-
csot használ, de bármikor bevezethet egy másodikat. Ez 5 százaléknál maga-
sabb kell legyen. Fontos hangsúlyozni, hogy a csökkentett áfa kulcs használata 
csak lehetőség. A kormányokon múlik, hogy élnek-e vele. Van Európában jó 
néhány kormány, amely költségvetési megfontolásokból ellenzi a csökkentett 
kulcsokat, nem alkalmazza azokat, sőt még azt is rossz néven veszi, ha más 
ország teszi ezt.  
Nos, ezeknek a csökkentett áfa kulcsoknak egy egységesebb és igazságosabb 
szerkezeti kialakításán dolgozunk. Ebbe jött be egy brit-francia javaslat. Gor-
don Brown, még pénzügyminiszterként írt egy levelet, amelyben azt javasolta, 
hogy az energiahatékony és környezetbarát anyagokra és háztartási gépekre 
adjuk meg a csökkentett áfa kulcs használatának a lehetőségét. Amikor Gor-
don Brown kormányfő lett, Nicolas Sarkozy francia elnök is csatlakozott a kez-
deményezéséhez. Nekem az ötlet nagyon szimpatikus volt, de azután konzul-
táltam a nagy háztartási gépgyártó cégek vezetőivel, a Boschtól a Siemensen 
át az Electroluxig, akik elmondták, hogy a javaslat célja nagyon jó, csak a 
módszer nem. Ha ugyanis kijön egy új, még energiatakarékosabb termék, ak-
kor azt illeti meg a csökkentett áfa kulcs, és nem a korábban energiatakarékos 
gépet, ami most már nem az. Ez állandó változtatásokkal, nagyon sok admi-
nisztrációval és költséggel járna.  
További probléma, amit Magyarországon is ismerünk, hogy a csökkentett áfa 
kulcsból adódó különbség egy részét a kereskedők szokták megtartani. Tehát 
nem biztos, hogy eljut a fogyasztóhoz, így viszont nem biztos, hogy ösztönzi a 
fogyasztót az energiatakarékos termékek vásárlására. Azt mondták az ipar 
képviselői, hogy nézzünk meg más lehetőségeket, például az adó-
visszatérítést, ami célzott és kifejezetten a fogyasztóra irányul. A Brown-
Sarkozy javaslatot nem vettük le a napirendről, de számolunk azzal, hogy más 
megoldások esetleg jobban szolgálnák az ügyet.  
Befejezésül néhány szót az adózás szerkezetéről. Amikor azon gondolkodunk, 
hogy miként lehetne az adózással egyidejűleg megoldani a költségvetési bevé-
telek biztosítását, a versenyképesség növelését, az igazságos teherviselést és 
a szociális szempontokat, akkor azt mondom: erre való az adózás szerkezeté-
nek módosítása. Például csökkenteni lehetne az élőmunkára jutó adó- és járu-
lékterheket, a vállalkozási nyereségadót, tehát a teljesítmény adóztatását. Ez 
jó lenne a kisebb jövedelmű rétegeknek, és növelné a vállalkozások verseny-
képességét. De a kieső bevételt pótolni kell, amire három lehetőség is van. Az 
egyik a fogyasztás nagyobb mértékű adóztatása. Tudom, ilyenkor tiltakozni 
szoktak, hogy nem szabad az áfát emelni. Pedig, ha végiggondolja valaki, hogy 
mi igazságosabb, a többletmunkát adóztatni, a többletteljesítményt adóztatni 
vagy a többletfogyasztást adóztatni, akkor azt hiszem, hamar rájön, hogy ez 
társadalmi szempontból nagyon is igazságos lenne. Persze ugyanakkor meg 
kell oldani a szegényebb rétegeknek az áfa emeléséből adódó problémáját, 
például az alapvető élelmiszerek csökkentett áfa kulcs alá sorolásával.  
A másik lehetőség a vagyoni típusú adók mértékének növelése. Természetesen 
ez is indulatokat szabadítana el. A harmadik lehetőség, amiben viszont nem 
nagyon van vita, a környezetszennyezés adóztatásának a növelése. Ez az az 
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adó, amit a közvélemény mindenütt megértéssel fogad, mert könnyen megérti 
ennek a célját, és helyesli a "szennyező fizessen" elvet. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  
Szeretném a Levegő Munkacsoportnak és a kormányzat képviselőinek is fel-
hívni a figyelmét arra, hogy nincs tévedhetetlen ember. Ha nincs tévedhetetlen 
ember, akkor viszont nem létezhet tévedhetetlen kormány sem, mert a kor-
mány emberekből áll. És nem létezhetnek tévedhetetlen civil szervezetek sem, 
mert azok is emberekből állnak.  
Ezért az ésszerű kompromisszumok fontosságára szeretném a figyelmet felhív-
ni. Senki ne higgye azt, hogy csak neki lehet igaza, a másik viszont rosszat 
akar az országnak. Mindenki a közjó elérésére törekszik, csak ennek az értel-
mezése, a megközelítési módja más.  
Amiben a Levegő Munkacsoport tevékenysége szinte felbecsülhetetlen, az a 
környezettudatos nevelés. Tavaly az Európai Unió kezdeményezett egy akciót, 
éppen az éghajlatváltozás lefékezése érdekében. 50 kis apró dolog, amivel 
csökkenthető az energiafogyasztás, csökkenthető a káros, üvegházhatású gá-
zok kibocsátása. Például, hogy nem hagyjuk készenléti üzemmódban a külön-
böző elektromos készülékeket, ami meglepően nagy fogyasztástöbbletet jelent. 
Én azért tartom fontosnak a Levegő Munkacsoportnak, mint egyfajta élő lelki-
ismeretnek a tevékenységét, mert ezeket a dolgokat hatékonyan elsősorban 
egy ilyen nagy súlyú és tekintélyes civil szervezet tudja felkarolni.  
Köszönöm szépen a figyelmet, jó munkát, eredményes tanácskozást kívánok.  
 
 


