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VÉLEMÉNYEZÉSE 
 
 

Általános észrevételek 
 
 
Gazdasági növekedés helyett fejlődést! 
 
Bár az EU Lisszaboni Stratégiája is a gazdasági növekedés gyorsítását célozza, világosan kell 
látnunk, hogy az egyre több anyagi forrás felhasználására alapuló gazdasági növekedés 
ökológiailag fenntarthatatlan. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen növekedés társadalmilag és 
gazdaságilag is fenntarthatatlan, hiszen a társadalom és a gazdaság is a természeti környezet 
részét képezi. Ezért nem a növekedést, hanem a fejlődést kell célul kitűzni. A növekedés 
mennyiségi, a fejlődés minőségi változást jelent. Nyilvánvaló, hogy Európának (magunkat is 
beleértve), már nincs szüksége (anyagi) mennyiségi növekedésre, ezért teljes mértékben 
elfogadható, hogy a minőségi változást tűzzük ki célul, hiszen az segíti elő a hatékonyság, a 
versenyképesség javulását, a műszaki fejlődést és a tudásra épülő gazdaság megvalósítását. 
Ne akarjuk, hogy az energia és nyersanyag felhasználására épülő gazdasági növekedés 
illúziójából újabb és újabb helyi és világméretű válságok józanítsanak ki bennünket! 
Gondoljunk csak Kína és India nyersanyag- és energiaéhségére! 
 
 
A foglalkoztatás bővítésének környezeti hatásai 
 
Felvetődhet, hogy a foglalkoztatás bővítésének célja nem mond-e ellent a fentieknek (azaz 
nem tereli-e extenzív pályára a gazdaságot). Éppen a nyersanyag- és energiaigényes gazdasági 
növekedés áll ellentétben a fenntarthatósággal, a foglalkoztatás bővülésével és a minőség 
javulásával. A minőséget elsősorban a kidolgozottság, a szakadatlan fejlesztés, megújítás, a 
különleges igényekhez alkalmazkodás biztosítja. Ehhez viszont egyre több képzett és magas 
munkakultúrával rendelkező munkaerő és K+F ráfordítás szükséges.  
Kétségtelen, hogy a GDP növekedése még egy darabig a gazdaság növekvő energia- és 
nyersanyag-igénye, illetve szennyezőanyag-kibocsátása mellett is biztosítható. Ez az irány 
azonban fenntarthatatlan, hamarosan zsákutcába visz, mert a károk elhárításának költségei, 
illetve a nyersanyag- és energiaárak kezelhetetlenné válnak.  
Ezzel szemben úgy is javulhat a versenyképességünk (még rövid távon is, de hosszabb távon 
mindenképpen), ha az emberi erőforrásokba fektetünk többet (oktatás-képzés, K+F, 
egészség), továbbá olyan termelési és fogyasztási mintákat fejlesztünk ki, amelyek a maiaknál 
jóval kevesebb környezetterheléssel járnak. 
 
 
A program nem foglalkozik gazdaságunk egyik legsúlyosabb problémájával 
 
Versenyképességünk javításának egyik legkomolyabb akadálya az az általánosan elterjedt 
gyakorlat, hogy a gazdaság szereplői nemcsak piaci eszközökkel versenyeznek, hanem 
nagyrészt azzal is, hogy ki tudja a költségeit minél inkább áthárítani az egész társadalomra. 
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Ennek egyik formája az adócsalás, másik a nyílt és rejtett állami támogatások megszerzése. 
Az Akcióprogram viszont csak az általánosságok szintjén, néhány mondatban foglalkozik az 
adóelkerülésekkel, a káros támogatásokat pedig meg sem említi. 
 
 
Túl sok és egymásnak ellentmondó prioritások 
 
Az Akcióprogramban túl sok a prioritás, és ezek nemegyszer ellentmondanak egymásnak. 
Nem lehet egyszerre hatalmas összegeket költeni a nagy energia- és nyersanyag-igényű, 
súlyosan környezetszennyező tevékenységekre (pl. autópálya-építésre, nagy számú logisztikai 
központra, repülőterekre) fordítani, és ugyanakkor a tudásalapú gazdaság létrehozását célul 
kitűzni. Az Akcióprogramnak egyetlen fő célt kellene kitűznie: a humán erőforrások 
fejlesztését – vagyis a kor kihívásának megfelelően egy modern poszt-indusztriális társadalom 
megteremtését. Más szavakkal: az oktatásra-képzésre, a K+F-re, valamint a lakosság testi-
lelki-szellemi egészségének javítására kell a forrásokat felhasználni. A jelenlegi pénzügyi-
gazdasági helyzetben a társadalmi és környezeti problémák megelőzése az, amelyre „futja 
erőforrásainkból”. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy egy ilyen típusú fejlődéssel 
világraszóló eredményeket érhetünk el! Ezeken a területeken azért is lehetünk különösen 
versenyképesek, mert a tudásunk sok esetben világszínvonalú, a bérköltségek viszont jóval 
elmaradnak a nyugat-európai szinttől. 
 
 
A költségvetési fegyelem megteremtésének hiánya 
 
Az elmúlt időszak egyik legfontosabb tanulsága, hogy haladéktalanul meg kell teremteni a 
folyamatos költségvetési fegyelmet és a költségvetés átláthatóságát. Az Állami Számvevőszék 
már számos alkalommal tett konkrét javaslatokat ennek érdekében, azonban ezeket a kormány 
általában nem vette figyelembe. Más szakértők is felhívták a figyelmet arra, hogy az 
államháztartás átláthatóságát sokkal szigorúbb és részletesebb előírásokkal és azok 
következetes betartatásával kell biztosítani (ld. például: 
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/kolts-2006_c.pdf, 4-9. oldal) Az Akcióprogram 
viszont semmit nem tartalmaz erre vonatkozóan. 
 
 
Van alternatíva! 
 
Az Akcióprogram 2005. szeptemberi változata helyesen jelölte meg azt az irányt, amely felé 
az államháztartásnak el kell mozdulnia (86. oldal): a közgazdasági ösztönző rendszer 
átalakítására, a környezetvédelmi szempontú adórendszer kialakítására és az ezekkel 
összefüggő egyéb intézkedésekre van szükség. Ez teljes egészében kimaradt a jelenlegi 
változatból. 
Magyarországon Kiss Károly és Pavics Lázár 1992-ben dolgozta ki először az ún. „zöld 
költségvetést”, mely egy ökoszociális adó- és támogatási reform keretében összekapcsolta a 
környezet védelmét a foglalkoztatás bővítésével (ennek legfontosabb eleme a súlyosan 
környezetszennyező, nagy energia- és nyersanyag-igényű tevékenységek, termékek adójának 
növelése a bérterhek csökkentése fejében). Azóta a Levegő Munkacsoport minden évben 
elkészítette e koncepció adott évi költségvetéshez aktualizált változatát. A bérköltségek és a 
foglalkoztatás összefüggésének vizsgálatából egyértelműen kiderül, hogy a munkanélküliség 
és a béreket terhelő adók, járulékok egymással szoros pozitív korrelációban vannak, tehát ez 
utóbbiak csökkentése a fenti források terhére jelentősen hozzájárulna a foglalkoztatás 
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növekedéséhez. Nehezen elfogadható és megmagyarázható, hogy egy olyan 
kormányprogramban, mely a „Nemzeti akcióprogram a növekedésért és foglalkoztatásért” 
címet viseli, nem szerepel ez a foglakoztatás-bővítési lehetőség. 
A Konvergencia Tanács is kezdeményezte, hogy a személyi jövedelemadókat és járulékokat 
csökkentsék, a vagyoni és fogyasztási adókat pedig növeljék. 
Kérdés, hogy a magyar kormány miért nem ebben az irányban mozdult el már most, 
miközben a konkrét javaslatok régóta kidolgozásra kerültek (ld. például 
http://www.levego.hu/kiadvany/allamhaz/aht_javaslatok-ossze060830.pdf, 
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/kozlekedesi_ktgteritesek06.pdf), és azokról a  
Pénzügyminisztérium is összességében kedvezően foglalt állást (ld. 
http://www.levego.hu/kiadvany/allamhaz/batho_pm.pdf). 
 
 
A környezetvédelem háttérbe szorulása 
 
Az Akcióprogram 2005. szeptemberi változatához képest lényegesen szűkült a 
környezetvédelmi intézkedések köre. Ezt mutatja az is, hogy míg a 2005-ös változatban a 
környezetvédelmi intézkedések felsorolása 9 oldalt tett ki (84-92. oldalak), a mostani változat 
mellékletében viszont mindössze 5 oldalt, és ezen belül is sokkal szűkebb terjedelemben, mint 
korábban. Ez rendkívüli felelőtlenségként jellemezhető, hiszen a környezet pusztulása korunk 
legsúlyosabb problémája, és helyzet egyre gyorsuló ütemben romlik.  
 
 
A „fenntarthatóság” kifejezés téves használata 
 
A „fenntarthatóság” ökológiai kategória, szigorú követelmény. Azt jelenti, hogy az emberi 
populáció és gazdasági tevékenység nem veszélyeztetheti az ökoszisztémák megújuló 
képességét, és nem okozhat bennük visszafordíthatatlan változásokat. Az OECD szerint „a 
fenntartható fejlődés olyan fejlődést jelent, amely nem veszélyezteti a lakosság egészségét és 
az ökoszisztémákat, továbbá a társadalmi-gazdasági igényeket úgy elégíti ki, hogy a megújuló 
erőforrásokat lassabb ütemben használja fel, mint az újratermelődésükhöz szükséges idő, a 
nem megújuló erőforrásokat pedig az azokat helyettesítő megújuló források előállítási 
üteménél lassabban használja fel.”  
Mindezzel szemben az Akcióprogramban többször használt „fenntartható fejlődés” kifejezés 
egyszerűen csak „tartós gazdasági növekedést” jelent, ami egy széleskörűen elterjedt, de 
pontatlan és megtévesztő szóhasználat.  
 
 
Az infrastruktúra értelmezése 
 
Örvendetes, hogy az anyag az infrastruktúrát a tudástársadalom feltételeinek összefüggésében 
is használja, és nem csak leegyszerűsítve, közlekedési, közúti, „betonalapú” infrastruktúra 
értelemben (technológiai feltételek, informatika, K+F, IKT, innováció, elérhetőség stb.). 
 
 
A gépjármű-közlekedés iránti igények kielégítése 
 
Az Akcióprogramból még mindig a gépjármű-közlekedési igények minél teljesebb körű 
kielégítésére törekvés tükröződik. Holott ma már a hazai szakmai körökben és a médiában is 
egyre gyakrabban találkozhatunk azzal a gondolattal, hogy a korszerű közlekedéspolitika az 
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igények korlátozására törekszik. (Hasonlóan ahhoz, ahogy az energiapolitikában is – már a 
’70-es évtized olajválságai óta – a kereslet befolyásolása, a „demand management”, a 
takarékosság és a hatékonyság javítása kerül egyre inkább a középpontba.) 
 
 
Hiányos, hibás indikátorok  
 
Az Akcióprogram melléklete számos indikátort tartalmaz. Sajnos, azonban az indikátorok sok 
esetben átgondolatlannak, esetlegesnek tűnnek. Az indikátorok egy része a megszorító 
intézkedésekre vonatkozik oly módon, hogy minél komolyabb a megszorítás, annál jobb az 
indikátor! Azt, hogy ez a társadalomban, a gazdaságban, a környezetben milyen káros 
hatásokkal, értékvesztéssel jár, az indikátor nem szól…  
További súlyos hiányosság, hogy az indikátorok mellől hiányoznak a számok, így nem lehet 
tudni, honnan hová kívánunk eljutni. Ezért szükségesnek tartjuk a számszerű indikátorok 
alkalmazását a gazdasági, szociális és környezetvédelmi téren egyaránt.  
 
 
A társadalmi részvétel kérdése  
 
A civil társadalom részéről megnyilvánuló aktivitás – tájékozódás, jövőkép-formálás, 
ellenőrzés stb. és végül állami feladatok átvállalása – a nemzeti, szakmai és helyi közösségi 
lét szerves része, elidegeníthetetlen és önálló jog, ami elengedhetetlen egy társadalom 
hatékony működéséhez. Azonban a demokráciahiány, a demokrácia-technikák gyengesége 
miatt az Akcióprogramnak kiemelten kell foglalkozni a civil szektor megerősítésével. E 
nélkül ugyanis a civilek csak rendkívül korlátozottan tudnak élni az említett jogaikkal. 
Az Európai Unió által is kulcsfontosságúnak tartott jó kormányzás elősegítése érdekében az 
Akcióprogramnak hangsúlyozottan kell támogatnia az aktív állampolgárság, az önszerveződő 
közösségek, a civil társadalom megerősítését. Ezzel az Akcióprogram alig foglalkozik. 
 
 
Formai megjegyzések 
 
Az Akcióprogramban sok az ismétlés. Észrevételeink során viszont igyekeztünk elkerülni az 
ismétléseket, de az egyes megjegyzéseink természetszerűleg az anyag minden hasonló részére 
vonatkoznak. 
A táblázatok több esetben hiányosak (például hiányzik címük, esetenként a mértékegység is), 
nehezen értelmezhetőek. 
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Szövegszerű módosító javaslataink 
 

(A törlendő részeket áthúzással, a kiegészítéseket aláhúzással, az indoklást zárójelben pirossal 
jelöltük.) 
 
Előszó 
 
Olyan államot akarunk, amelyet kevesebb kiváltság, nagyobb teljesítmény, kisebb bürokrácia 
és takarékosabb működés jellemez hatékonyabban működik, egyre jobb minőségben látja el 
feladatait, továbbá betartja és betartatja a jogszabályi rendelkezéséket. (Nem értelmezhető, 
mit jelent a „kevesebb kiváltság”. Ez a megfogalmazás tetézve a „kisebb bürokrácia és 
takarékosabb működés” kifejezésekkel további leépítést, a szolgáltatások színvonalának 
csökkentését vetíti előre, továbbá azt a hamis nézetet erősíti, amely a közszférát teszi meg 
bűnbakként társadalmi-gazdasági bajainkért. A részletes indoklást ld. a következő helyeken: 
Az államháztartás ökoszociális reformja: javaslatok a 2006. évre, 20-26. oldal, 
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/kolts-2006_c.pdf és Leépülő közlekedésbiztonság - A 
közlekedési felügyeletek helyzetéről http://www.levego.hu/kiadvany/allamhaz/ekh06.pdf ) 
 
Mindezek biztonságos finanszírozása érdekében növelni kell a bevételeket és átcsoportosítani 
csökkenteni a kiadásokat, hogy helyreálljon a megbomlott egyensúly. Az állami kiadásokat 
viszont nem szabad tovább csökkenteni, mivel az súlyos társadalmi-gazdasági gondokhoz 
vezethet. A bevételeket nagyrészt úgy kell növelni, hogy megváltoztatjuk azt a jelenlegi 
helyzetet, hogy Magyarország jövedelmének túlságosan nagy hányada áramlik külföldre. 
Amennyiben így növeljük a bevételeket, akkor a GDP is növekszik, ellentétben azzal az 
esettel, amikor a magyar állampolgárokra vagy hazai vállalkozásokra vetünk ki nagyobb 
adókat. (Két példa:  
Hatalmas összeget áldozunk az úthálózatra, de azokat szinte ingyen használják a külföldiek 
Ha fizetővé tennénk minden úthasználatot, mint a pályahasználatot a vasút esetében, az 
államháztartás évente legalább100-150 milliárd Ft többletbevételhez jutna. A bányajáradék 
nagyobb részét a külföldi cégeknek ajándékozzuk, ennek megváltoztatásával legalább 200 
milliárd Ft állami többletbevétel nyerhető ebből a forrásból.) Az ilyen jellegű bevételnövelést 
az EU is el kell hogy fogadja, hiszen az a cél, hogy az EU egészének javuljon a 
versenyképessége. Az egyes tagállamok egyéni versenyképességének javulása más 
tagállamok terhére viszont nem javítja EU egészének versenyképességét.  
 
Ezekre az alapokra építhetjük rá az uniós forrásokból megvalósuló fejlesztéseket, amelyek – 
megfelelő egyéb intézkedések mellett – hét év alatt egy fizikailag és társadalmában is 
megújult Magyarországot teremtenek.” Addig azonban sok közös munka vár ránk – annál is 
inkább, mert amennyiben nem történnek gyökeres változások a gazdaságpolitikánkban, az 
uniós források nem lesznek elégségesek a kedvezőtlen folyamatok megfordítására, hiszen az 
uniós „támogatás” többszörösét teszi ki a tőlünk kivitt jövedelem. (Ezt számszerűen 
bizonyítjuk a mellékelt „Szakértői vélemény az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
keretében bejövő forrásokról és a jövedelmek kiáramlásáról” című anyagban: 
http://www.levego.hu/kiadvany/nft/umft-tamogatas_0609.pdf ) 
 
Miközben Magyarország átlagos életszínvonala az elmúlt évek során folyamatosan közelített 
az Európai Unió átlagához (bár vélhetően nem akkora mértékben, mint amit a hivatalos 
statisztikák kimutatnak). (A kimutatott vásárlóerő-paritáson kimutatott felzárkózásunk 
túlzottan manipulált, mert az EU15 abban érdekelt, hogy minél előbb mentesüljön a 
„támogatás nyújtásától”, miközben a teljesen nyitott piacot erőlteti.) 
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Ma hazánkban 4,2 millió állampolgár fizet személyi jövedelemadót és társadalombiztosítási 
járulékot. Közülük sokan jóval alacsonyabb mértékű közterhet fizetnek, mint amennyit 
jövedelmük alapján meg kellene fizetniük. alig kétmillió adófizető állampolgár viseli a 
sajátján kívül nyolcmillió honfitársának terheit is. Ez fenntarthatatlan és igazságtalan is, 
továbbá jelentős akadályát képezi a versenyképességünk javításának – egyrészt az alacsony 
foglalkoztatottság, másrészt a piactorzító hatás miatt. A mai világban nem lehet versenyképes 
egy olyan gazdaság, ahol nem a piaci teljesítmény a meghatározó, hanem az, hogy ki milyen 
mértékben tudja elkerülni a közterhek befizetését. A társadalmunkra csökkenő gyerekszám 
mellett az elöregedés a jellemző, ami már ma elkerülhetetlenné teszi a nyugdíjrendszer 
átalakítását. … (Az APEH kimutatása szerint 2004-ben 4,38 millió fő tett szja-bevallást és 
ebből közel 4,2 millió fő jövedelmet vallott be, ami után szja-t, illetve tb-járulékot fizetett. 
Fogyasztói oldalon mindenki fizet adót, vagyis gyakorlatilag 10 millió fő fizet áfát és egyéb, a 
fogyasztáshoz köthető adót. Egyébként súlyosan sértő és igazságtalan az állampolgárok 
többsége számára az a kijelentés, hogy „kétmillió adófizető állampolgár viseli a sajátján kívül 
nyolcmillió honfitársának terheit is”, hiszen az állásban nem lévők, de gyermeküket nevelők, 
a sok hasznos otthoni tevékenységet végző nyugdíjasok, a tanuló gyermekek, az egyetemi 
hallgatók stb. is a társadalom számára hasznos munkát végeznek, csak jelenleg a társadalom 
általában nem ismeri ezt el pénzbeli juttatással.) 
 
 
1. BEVEZETŐ 
 
A gazdasági növekedés fokozása és egy dinamikus gazdaság megteremtése nélkül azonban 
nem lehet megalkotni a fenntartható fejlődés feltételeit, a régiók közti konvergenciát, és a 
szociális területen, valamint a környezetvédelem terén meghatározott célok is elérhetetlenné 
válnak. (Ez egyszerűen nem igaz. Éppen a gazdaság gyors növekedése vezetett a 
fenntarthatatlan folyamatokhoz. Ez nem azt jelenti, hogy le kell mondani a gazdasági 
fejlődésről, azonban abszurd azt állítani, hogy a gazdasági növekedés fogja megoldani a 
környezetvédelmi problémákat. Ehhez nem növekedésre, hanem szerkezetváltásra van 
szükség a termelésben és a fogyasztásban egyaránt.)  
 
Magyarország az elkövetkező években nagy feladat előtt áll. Hazánk legfontosabb hosszú 
távú célkitűzése – összhangban a megújult lisszaboni stratégiával – a gazdasági növekedés a 
fenntartható fejlődés megvalósítása és a foglalkoztatás növelése. Ennek megvalósulásához 
azonban szükség van a stabil makrogazdasági környezet megteremtésére, a hosszú távon 
fenntartható pénzügyi egyensúly biztosítására. (Az EU Lisszaboni Stratégiája gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi megújulást tűz ki célul: „The Lisbon Strategy is a 
commitment to bring about economic, social and environmental renewal in the EU. In March 
2000, the European Council in Lisbon set out a ten-year strategy to make the EU the world's 
most dynamic and competitive economy. Under the strategy, a stronger economy will drive 
job creation alongside environmental and social policies that ensure sustainable development 
and social inclusion.” http://ec.europa.eu/environment/integration/integration.htm)  
 
A magyar Kormány tisztában van azzal, hogy a kiigazításra vonatkozó kormányzati 
intézkedések rövid távon negatív hatással vannak lehetnek a foglalkoztatásra és a gazdasági 
növekedésre. Ez nem jelenti azt, hogy Magyarország el kíván térni a megújult lisszaboni 
stratégiában, a 2005. évi nemzeti lisszaboni akcióprogramban meghatározott célkitűzésektől. 
Ezért ezeket az intézkedéseket felül fogja vizsgálni, és azokon mielőbb változtatni fog. 
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(A kormány jelenlegi intézkedései rövid távon csökkenthetik az államháztartás hiányát, 
azonban már rövid távon is súlyos gondokat okoznak, és hosszabb távra is tartósítják a 
problémákat. Ugyanakkor létezik megfelelő alternatíva a kormány mostani intézkedéseivel 
szemben – az ökoszociális államháztartási reform, amely a skandináv országokban már 
részben megvalósult és más országokban, például Németországban is elkezdődött. Ennek fő 
eleme, hogy a súlyosan környezetterhelő tevékenységekre vetnek ki több adót és ezt a 
bérterhek csökkentésére fordítják. Magyarországon sem a munkabért sújtó terheket, az 
alapvető megélhetési költségeket kell növelni. Nem az oktatástól, a kultúrától, az 
egészségügytől, a kutatás-fejlesztéstől kell forrásokat elvonni. Nem szabad a fűnyíró elvű 
létszámcsökkentésekkel a hatóságok ellenőrzési, jogérvényesítési tevékenységeit 
megszüntetni, alapjaiban veszélyeztetve a lakosság biztonságát. A részletesebb indoklást ld. 
az Általános észrevételeknél.) 
 
 
2.2 AZ INTÉZKEDÉSEK NYOMON KÖVETÉSE, MONITORING 
A lisszaboni stratégia céljainak megvalósításához elengedhetetlen a különböző szakpolitikai 
stratégiák és intézkedések folyamatos nyomon követése. Az akcióprogram és az előrehaladási 
jelentés elkészítése során Magyarország kiemelt figyelemmel kell hogy legyen volt az alábbi 
szakpolitikai stratégiákkal, jelentésekkel való összhang megteremtésére és az abban foglalt 
intézkedések végrehajtásának jelenlegi állására: … 
(Ez a kijelentés nem felel meg a valóságnak. Az itt felsorolt stratégiai anyagok nagy része 
ugyanis el sem készült, tehát az Akcióprogram nem is vehette azokat figyelembe. Az anyagok 
más része pedig már elavult az új fejlemények tükrében. Így nem kerülhetett sor az alapvető 
fontosságú stratégiai anyagok szakmai és társadalmi vitájára sem. Pedig mindennek meg 
kellett volna előzniük az Akcióprogram elkészítését! A jelenlegi eljárás egyrészt hibás 
döntésekhez vezethet, másrészt azzal a kockázattal jár, hogy nem kapja meg a szükséges 
társadalmi támogatottságot. Itt jegyezzük meg, hogy nincs tudomásunk a 8. oldalon felsorolt 
modellszámítások eredményeiről, és ilyen tájékoztatást az országgyűlési képviselők sem 
kaptak. Ily módon vaktában kellett szavazniuk a kormány intézkedéseiről, és a kormány úgy 
várja el a társadalomtól, hogy fogadja el ezeket az intézkedéseket, hogy még arra sem méltatja 
az embereket, hogy a várható hatásokat megismertesse velük.)  
 
 
3. MAGYARORSZÁG PRIORITÁSAI 
Hosszú távon kell befejezni az állami túlköltekezést Mielőbb fel kell számolni a 
nemzetgazdasági szempontból káros, piactorzító közvetlen és közvetett állami támogatásokat. 
Ezek a közvetlen és – főleg – közvetett támogatások évente több ezermilliárd forintot tesznek 
ki, súlyosan torzítják a piacot, és hibás döntésekhez vezetnek minden szinten. 
El kell kerülni azt, hogy az államháztartás és a fizetési mérleg egyensúlyának rendszeres 
megbomlása akadályozza a felzárkózás folyamatát.  
…. 
A gyors kiigazítás időszakában párhuzamosan kerül sor a kiadások csökkentésére és a 
bevételek növelésére. A Kormány tisztában van azzal, hogy tartós költségvetési egyensúly 
csak a kiadási oldal strukturális átalakításával érhető el, de a gyors egyensúlyjavítás 
érdekében szükség volt az adóterhek emelésére és a munkáltatói járulékok tervezett 
csökkentésének elhalasztására is. A programidőszak második felében (2009-től) kizárólag a 
kiadások GDP arányos csökkenése biztosítja az egyenleg további javulását. 
A Kormány által már 2006-ban megtett azonnali lépések illeszkednek az állam működési 
költségeinek tartós csökkentését célzó, illetve az egészségügy finanszírozási és működési 
rendszerét átalakító hosszabb távú reformok irányához. A 2006. évi, a GDP arányában 
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mintegy 1,5 százalékpontos egyensúlyjavításnak nagyjából a fele származik a kiadások 
visszafogásából. 
A kiadások GDP-arányos csökkentése a konszolidáció során egyre nagyobb mértékben járul 
hozzá a hiány mérsékléséhez. Ezt az alapozza meg, hogy már 2006-ban elkezdődött a kiadási 
területek átfogó reformjának előkészítése (bizonyos területeken elindítása), ami a későbbi 
időszakban lehetővé teszi a kiadási szint tartós csökkentését. Az EU-transzferek nélkül 
számított kiadások 2006-tól 2009-ig a GDP arányában közel 6 százalékponttal csökkennek, 
így az egyenlegjavítás 80%-a a kiadási szint csökkenéséből származik. 
(Az államháztartás hiányát nem a közszférának nyújtott ráfordítások visszafogásával kell 
csökkenteni. Ezt fentebb már részletesebben indokoltuk, itt még idézzük a Nobel-díjas 
közgazdász, Joseph E. Stiglitz megállapítását [Világgazdaság, 2006. szeptember 19.]: „A 
skandináv országok ezzel szemben megmutatták, hogy van másik út is. Természetesen a 
kormánynak, akárcsak a gazdaságnak, törekednie kell a hatékonyság növelésére. Ugyanakkor 
az oktatásba és a kutatásba történő beruházás egy erős szociális hálóval összekapcsolva egy 
még versenyképesebb és termelékenyebb nemzetgazdaságot eredményezhet, ahol nagyobb 
biztonságot és magasabb életszínvonalat tudnak nyújtani mindenkinek.” 
A piactorzító, káros állami támogatások évente több ezermilliárd forintot tesznek ki. Erről 
részletes tájékoztatást ad a Tiltandó támogatások. Környezetvédelmi szempontból káros 
támogatások a magyar gazdaságban című tanulmány (L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2006, 
300 oldal.). Összefoglalója a http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/karostamogatas.htm 
címen olvasható. Az egyik legfontosabb területe ezeknek a torz támogatásoknak a közlekedés, 
amely ilyen vonatkozásait részletesen bemutatja a „Közlekedési támogatások” című 
tanulmány:  http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/kozl_tam.pdf. További példa a városi 
terjeszkedéssel kapcsolatos támogatások, amelyről A városi terjeszkedés  valódi költségei 
című tanulmányban lehet részletesen olvasni: 
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/varositerjeszkedes.pdf) 
 
 
15. oldal 
 
A rendszer hatékony átalakításának alapvető feltétele a biztosítási rendszer elvi és gyakorlati 
alapjainak megteremtése. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi ellátói rendszer struktúrája nem áll 
összhangban az elvégzendő feladatokkal, szükséges az intézmény és ellátórendszer 
strukturális átalakítása. Az egészségügyi rendszer még a jelenlegi – túlméretezett – 
kapacitások mellett is túlterhelt, mivel a valós igényeket meghaladó kereslet csökkentésében a 
rendszer egyetlen szereplője sem érdekelt (orvos, beteg, ellátó intézmény), ezért intézkedések 
szükségesek a túlzott kereslet visszafogására mind a szolgáltatások, mind a 
gyógyszerfogyasztás terén. Az előzőekben felsorolt intézkedések végrehajtásának előfeltétele 
a felügyeleti rendszer megerősítése. 
 
Az egészségügy azonban csak mintegy 20 százalékban felelős az emberek egészségének 
alakulásáért, 80 százalékban pedig az életmód és a környezet. Ezért rendkívül fontos 
megerősíteni azt az intézményrendszert, amelynek feladata az egészséges életmód és 
környezet előmozdítása.  
 
 
18. oldal 
 
(táblázat) 
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(Javasoljuk komolyabban megvizsgálni a bioüzemanyagok kérdéskörét, ugyanis a 
bioüzemanyagok alkalmazása általában is rendkívül alacsony hatékonyságú módja az 
energetikai és környezetvédelmi problémák megoldásának, sok esetben pedig inkább még 
tovább súlyosbítja azokat.) 
 
 
A Kormány a felülvizsgálat során kiemelten figyelt a közlekedési infrastruktúra továbbra is 
szűk keresztmetszeteinek oldására, valamint a K+F és innovációs infrastruktúrához való 
hozzáférés szélesítésére. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a közúti közlekedés 
fejlesztése Magyarországon nem a legszűkebb keresztmetszet a versenyképesség javításában. 
Nekünk pedig a legszűkebb keresztmetszetek feloldására kell törekednünk. 
 
 
20. oldal 
 
A költségvetési hiány csökkentésére irányuló intézkedések mellett is van lehetőség a 
járulékterhek általános mérséklésére nincs lehetőség: ennek érdekében fel kell számolni a 
piactorzító, káros állami támogatásokat. 
(Indoklást ld. fentebb!) 
 
24. oldal 
Közigazgatás 
(Ez az egész rész törlendő, illetve felülvizsgálandó. A közigazgatás leépítése, a hatóságok 
gyengítése, az oktatás színvonalának további lerontása ugyanis semmiképpen nem engedhető 
meg. Természetesen szükség van mindezeken a területeken a hatékonyság növelésére és a 
pazarlás megszüntetésére, azonban a ráfordításokat ezeken a területeken összességében nem 
szabad csökkenteni. A részletesebb indoklást ld. fentebb.) 
 
27. oldal 
Az államháztartási egyensúly gyors megteremtése szükséges, azonban ezt úgy kell elérni, 
hogy még rövidtávon esetenként olyan intézkedéseket tehet szükségessé, amelyek is 
támogassák ezeket a célokat. nem támogatják, de e Egyes célzott programok és a meginduló 
reformok több területen (szak- és felsőoktatás, nyugdíjrendszer) is hozzájárulnak az aktivitás 
növekedéséhez. Hosszabb Már rövid távon is szükség lehet van az adó- és járulékrendszer 
szerkezeti újragondolására, a munkát terhelő adók- és járulékok súlyának csökkentésével 
párhuzamosan a munka költségét nem növelő (indirekt és vagyoni típusú) adók részarányának 
növelésére. 
 
Adórendszer 
Az életbe lépett változások az adórendszer valamennyi fontosabb elemét érintik, de kétséges, 
hogy jelentős részben az adó- és járulékalapok szélesítésén és az adóelkerülés lehetőségeinek 
szűkítésén keresztül növelik az államháztartás bevételeit: 
(Indoklást ld. a mellékelt „A Konvergencia Program egyes hatásai” c. anyagban: 
http://www.levego.hu/kiadvany/allamhaz/konverg-konyvelok_0609.pdf ) 
 
30. oldal 
A közlekedési ágazatok mutatóit tekintve azonban még több intézkedésre van szükség a 
tömegközlekedési az autópálya és gyorsforgalmi úthálózat kiépítettségét, illetve a vasúti 
szolgáltatások minőségét illetően. Jóllehet az ország viszonylag sűrű közlekedési hálózattal 
rendelkezik, a forgalmi igények számos helyen meghaladják az út- és vasúthálózat 
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kapacitását. (A további autópálya-építések az erőforrások pazarlását jelentik, nem pedig a 
versenyképesség növelését. Részletes indoklás: 
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/autopalya.pdf ) 
31. oldal 
 
Reménykeltő azonban a környezetvédelmi ipar átlagos ipari növekedési ütemet stabilan 
meghaladó mértékű növekedése, melynek döntő hányadát (98,6 százalék) a környezeti 
szennyezések közvetlen csökkentését szolgáló termékek előállítása és ilyen szolgáltatások 
nyújtása adja. Valódi változást azonban környezetileg káros állami támogatások felszámolása 
jelentené, ami egyúttal az államháztartási hiányt is csökkentené, és nagy mértékben 
elősegítené egy korszerűbb, versenyképesebb gazdasági szerkezet kialakítását. Szükség van a 
meglévő jogszabályok végrehajtásának a jelenleginél jóval erősebb kikényszerítésére is. 
 
 
39. oldal 
 
A következő időszak szabályozással kapcsolatos legfontosabb teendői a végrehajtási 
tevékenység javításának elősegítése, a közgazdasági ösztönző-rendszer hatékonyabbá tétele az 
adózás, járulékok, támogatások, biztosítékadás, felelősségbiztosítás, árpolitika, 
kereskedelempolitika, valamint a büntetések területén. Ennek keretében tervezzük útmutatók 
és képzések kifejlesztését és megvalósítását a felügyelőségek és más érintettek számára. A 
közgazdasági eszközök fejlesztése területén folyamatban van a környezeti biztosítási és 
céltartalék képzési rendszer kialakítása, valamint a felelősségbiztosítási rendszer kidolgozása. 
Halaszthatatlan a környezetileg káros támogatások leépítése, illetve egy környezetvédelmi 
szempontú adórendszer kialakítása. A zöld közbeszerzések kötelező alkalmazása bizonyos 
termékkörre az uniós iránymutatásoknak megfelelően kerül bevezetésre. 
 
 
40. oldal 
 
Az Európai Bizottság értékelésével egyetértve hazánk célja, hogy tovább növelje a szabályozó 
és végrehajtó hatóságok hatékonyságát a jogsértések és szabálytalanságok visszaszorításának 
érdekében, továbbá, hogy a szankcionálási jogköröket átruházza az ágazati szabályozó 
hatóságoknak (13-as iránymutatással összhangban). Ennek érdekében szükséges a hatóságok 
megerősítése. … 
 
 
48. oldal 
2004-ben a lakossági energia-megtakarítás pályázatos támogatására 1,446 Mrd Ft összeg állt 
rendelkezésre. 2005-ben forráshiány miatt nem került sor lakossági energiatakarékossági 
pályázat kiírására, csak a 2004. évben pozitívan elbírált pályázatok áthúzódó kifizetésére volt 
lehetőség mintegy 524 millió Ft értékben. 2006-ban 1,2 Mrd Ft állt rendelkezésre. „A 
lakossági energia-megtakarítás támogatása NEP–2006-1”, valamint „A megújuló 
energiaforrások felhasználásának bővítése magánszemélyek számára NEP–2006-2” 
pályázatokra, néhány nap alatt összesen 7500 pályázat érkezett, amelyek igénye meghaladta 
az egész évre szánt keretet. Az említett összegek elenyészőek ahhoz képest, amire szükség 
lenne az érdemi energiahatékonysági javulás elérésére az országban. 
 
 
48-49. oldal 



 11 

Az erőforrások fenntartható használatának ösztönzése, a környezetvédelem és a növekedés 
közti szinergiák erősítése 
(11. iránymutatás) 
Nemzetgazdasági, biztonsági és környezetvédelmi szempontból is első helyre kell tenni az 
energiatakarékosságot és az energiahatékonyságot. Jelentősen fel kell gyorsítani a 2010-ig 
terjedő energiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési stratégiáról 1107/1999. (X. 8.) 
Korm. határozatban előírtak megvalósítását, mivel nagy mértékben el vagyunk maradva az 
abban rögzített célkitűzések időarányos megvalósításától. A 2006. áprilisában életbe lépett, az 
energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló 
2006/32/EK irányelv értelmében nemzeti energiamegtakarítási célelőirányzatot kell 
felállítani. Az EU-tagországoknak 2007. június 30-ig energiamegtakarítási cselekvési tervet 
kell benyújtaniuk az Európai Bizottság részére, ami a 2008. január 1-től 2016. december 31-ig 
terjedő időszakra az ország teljes energiafogyasztására vonatkozóan 9%-os (végfelhasználói) 
energiamegtakarítás elérését célozza meg a GDP növekedésétől függetlenül! 
Az épületek használják fel az energia mintegy 40 százalékát. (Az épületek fűtésére jellemző, 
hogy Magyarországon 1,40 GJ energiamennyiséget használunk 1 m2 lakásterület egy éves 
fűtésére, míg az EU-15 országokban ehhez mindössze 0,53 GJ szükséges.) Megfelelő 
korszerűsítéssel, ösztönző szabályozással és felvilágosítással ennek legalább a felét meg 
lehetne takarítani, vagyis az ország energiafogyasztását 20 százalékkal lehetne csökkenteni, 
ami jelentősen növelné az ország versenyképességét és számottevően javítaná a 
külkereskedelmi mérlegünket. 
Kiemelkedően fontos a távhőszolgáltatás korszerűsítése, versenyképessé tétele és egyes 
térségekben a bővítése.  
Az energiafogyasztás terén a leggyorsabban a közlekedés felhasználása növekszik, amely a 
környezet terhelését is egyes helyeken szinte az elviselhetetlenségig fokozza. Így ezen a 
területen különösen komoly erőfeszítéseket kell tenni az energiahasználat mérséklésére. 
 
A megújuló energiaforrások felhasználásának aránya az Európai Unión belül továbbra is igen 
alacsonyországonként nagyon eltérő. Alapvetően hiányoznak a megfelelő kiforrott 
technológiák, az egymásra épülő, egymást erősítő komplex megoldások, és innovációk 
amelyek indokolhatják nagyobb arányú elterjedésüket. Kevés az olyan elemzés, amelyek 
segítségével elkerülhető, hogy a megújuló energiák alkalmazása komoly káros – környezeti, 
szociális és gazdasági – mellékhatásokkal járjon.  (csak pilot projektek, egyedi példák vannak, 
amelyek azonban azt mutatják, hogy a jelenlegi árképzés mellett még mindig drága ezek 
elterjesztése és használata). 
 
(A Tervezett intézkedéseknél a Megújuló energiaforrások használata helyett az 
„Energiatakarékosság és energiahatékonyság” pontot kell első helyre tenni és ez utóbbit 
részletesebben ki kell dolgozni.) 
 
2005-ben a közúthálózat sűrűsége az EU15 átlag 88 százaléka (329 km/1000km2), az 
autópálya ellátottság viszont csak mindössze 40 százaléka (6,5 km/1000km2) volt. A TEN-T 
hálózat Magyarországon mintegy 2100 km hosszú gyorsforgalmi úthálózatot feltételez, 
amelynek a jelenlegi kiépítettsége kicsivel több, mint 30 százalékos. Mindezek együttesen 
lassítják az ország versenyképességének növekedését és megnehezítik az elérhetőség 
javítását. 
 
(A fenti összehasonlításoknak nem sok értelme van. Egyrészt nyilvánvaló, hogy egészen más 
az úthálózat-sűrűség megfelelő Svédország részére, mint például Belgium számára. Másrészt 
abból, hogy mi alakult ki Nyugat-Európában az elmúlt évtizedekben, nem jelenti azt, hogy a 
megváltozott körülmények között nekünk ezt kell követnünk. Igencsak kétséges például, hogy 
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a jelenlegi körülmények között éppen a további autópályák építése szükséges az elérhetőség 
javításához. Részletes indoklást ld. a mellékelt „Vélemény a Közlekedési Operatív 
Program 2006. június 9-i változatáról” című anyagban: 
http://www.levego.hu/kiadvany/nft/kozop-eszrevetel_0607.pdf ) 
 
 
50. oldal 
 
2006-ban megkezdtük a felkészülést a korszerű, úthasználattal arányos elektronikus díjfizetést 
megvalósító rendszer bevezetésére. A felkészülés jegyében létrejött a Díjpolitikai Szakértői 
Bizottság, melynek feladata a rendszer alapelveinek kidolgozása. Az új rendszer célja a 
közlekedési és szállítási módok közötti aránytalanságok megszüntetése, valamint a használó 
és szennyező fizet elv alkalmazása, a közúti közlekedést jelenleg csak részben terhelő 
externális költségek internalizálása. A tervezett rendszer alapelve, hogy a gyorsforgalmi utak 
használati díja a jövőben legalább azok üzemeltetésének, fenntartásának és időszakos 
felújításának költségeit fedezze. 
(Az externális költségek internalizálása természetesen támogatandó. Azonban az útdíjjal 
kapcsolatos terveket felül kell vizsgálni, és a fentieket ennek megfelelően átfogalmazni. A 
részletes indoklást ld. a mellékelt „A nehéz tehergépkocsik útdíja bevezetésének 
szükségessége és lehetősége” című anyagban: http://www.levego.hu/kamionstop/tehergep-
utdij0610.pdf .) 
 
56. oldal 
 
Az egészségi állapot javítása 
A Nemzeti Népegészségügyi Program keretében kidolgozásra került a közoktatásban 
bevezethető egészségfejlesztési tantárgy tananyaga. Ezen túlmenően azonban a Nemzeti 
Népegészségügyi Programnak alig volt kedvező hatása, aminek egyik legfontosabb oka, hogy 
a végrehajtásáért felelős ÁNTSZ-t oly mértékben leépítették, hogy még a korábban 
meghatározott alapfeladatait sem tudja megfelelően ellátni. Parttalan, sokszor a szakszerűség, 
a megalapozottság látszatát is nélkülöző viták folynak az egészségügy piaci alapokra 
helyezéséről, a „reformokról”. Ugyanakkor alig jut forrás a megelőzésre, az egészséges 
táplálkozás, egészséges életmód tárgyi és tudásbeli feltételeinek biztosítására. 
 
 
 
Budapest, 2006. október 5. 
 

Lukács András 
a Levegő Munkacsoport elnöke 


