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Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! 
 

A Kormány „Új Egyensúly Programja” keretében az országgyűlés 2006. július 10-én 
három (adózással összefüggő) törvényt fogadott el. Kérjük Önt, hogy ezeket a törvényeket ne 
hirdesse ki, hanem esetleges alkotmányellenességük megállapítására terjessze az 
Alkotmánybíróság elé.  

A szóban forgó törvényjavaslatok benyújtása előtt a kormány nem végezte el a törvények 
által előírt elemzéseket. Ez nem csak formai hiba, mivel nagyrészt az elemzések hiányának 
tudható be, hogy – kihirdetésük esetén – ezeknek a törvényeknek számos eleme súlyos 
következményekkel jár az ország jövőjére nézve. Az intézkedések elsősorban a bérterheket és 
az alapvető megélhetési költségeket növelik, illetve a hazai termékek és szolgáltatások iránti 
keresletet csökkentik. Ezért összességében előnyben részesítik a súlyosan 
környezetszennyező, nagy energia- és nyersanyag-igényű tevékenységeket, továbbá az 
importnak kedveznek a hazai termeléssel szemben. Egyúttal a szociális feszültségeket is 
fokozzák, mivel főleg a viszonylag alacsonyabb jövedelmű rétegeket sújtják. Adóelkerülésre 
ösztönöznek, ami miatt tovább terjed majd a fekete és szürke gazdaság. Romlik az oktatás és 
a kutatás-fejlesztés helyzete is. 

Egyetértünk azzal, hogy a magyar gazdaság legsúlyosabb problémája a hatalmasra duzzadt 
államháztartási hiány, és ezért annak mérséklése elsőrendű feladat. Ugyanakkor ez a súlyos 
helyzet történelmi lehetőséget nyújt arra, hogy a kormány és az országgyűlés olyan 
intézkedéseket hozzon, amelyek révén – a hiány csökkentése mellett – hosszabb távon is 
jelentősen javul az ország versenyképessége és a környezet állapota, csökkennek a társadalmi 
feszültségek, valamint visszaszorul a fekete és szürke gazdaság. Ilyen intézkedésekre 
vonatkozóan konkrét és részletes javaslatokat dolgoztunk ki az Európai Unió és az OECD 
ajánlásainak, valamint a sikeres országok tapasztalatainak figyelembevételével. Tehát 
léteznek alternatívák, amelyeket szintén meg kell vizsgálni annak érdekében, hogy az ország 
jövője szempontjából a legelőnyösebb döntések kerüljenek meghozatalra. 

Érveink részletesebb kifejtését, valamint a jelen levelet támogató szervezetek felsorolását 
mellékeljük. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

Lukács András 
elnök 
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Az Új Egyensúly Program keretében benyújtott törvényjavaslatokkal kapcsolatban  
Dr. Sólyom László köztársasági elnöknek írt levelet az alábbi szervezetek támogatják 
(2006. július 11-i állapot, még további támogatók várhatók): 
 

• Békés Megyei Zöld Kör 
• CSEMETE Természet és Környezetvédelmi Egyesület 
• Csermely Környezetvédelmi Egyesület 
• Dráva Szövetség 
• E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület   
• Holocén Természetvédelmi Egyesület 
• Kecskeméti Építészek Környezetvédő Egyesülete  
• Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (KÖTHÁLÓ) 
• Lanius Természetvédelmi Egyesület 
• Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
• Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért  
• Programváltozatok a Vidékfejlesztésre Civil Szövetség 
• Somogy Természeti Öröksége Közalapítvány 
• SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület 
• Zöld Kör (a Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör utódja) 

 
 

 


