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Kiút a válságból: így is lehet 
 
 
A Levegő Munkacsoport elnöke is meghívást kapott – mint a Gazdasági és Szociális 
Tanács tagja – a miniszterelnök január 25-i válságtalálkozójára. Lukács András hozzá-
szólásából1 idézünk: „A Világbank tanulmánya szerint a nemzeti vagyon legfontosabb 
eleme az eszmei tőke, a gazdaságilag fejlett országokban ez teszi ki az összes tőke 80 
százalékát! Az eszmei tőke a következőket foglalja magába: a munkaerő képzettsége 
és egészségi állapota, a jogbiztonság, az elszámoltathatóság, a politikai stabilitás, a 
hatékony kormányzati működés, a szabályozás minősége és a korrupciómentesség. 
Tehát ha javítani akarjuk a versenyképességünket, ha ki akarunk lábalni a válságból, 
akkor mindenekelőtt az eszmei tőkét kell növelni.” 
 
Szerencsére nem állunk egyedül ezzel a véleménnyel. Győr városa egymilliárd forintot 
szán a szakmunkásképzésre a befolyt iparűzési adóból. A képviselőtestület összefo-
gott a helyi vállalatokkal. Négyszázhatvan vállalat ajánlotta fel, hogy a szakmunkás-
tanulóknak gyakorlati foglalkozási lehetőséget nyújt. Véleményük szerint a válságból 
előre kell menekülni. A szakmunkásképzésből még véletlenül sem szabad kihátrálni. 
Ösztöndíjakkal, felvilágosítással, az állam szűkmarkúsága miatt bezárt szakiskolákból 
elbocsátott oktatók felvételével kívánnak megfelelő szakképzést létrehozni. Máris 400 
ösztöndíjasuk van. Tudják, hogy nem lehet néhány hónap alatt megfelelő színvonalú 
munkaerőt kiképezni. Ezért határozták el, hogy átcsoportosítással előteremtik a szük-
séges pénzösszeget. Ennyivel tartoznak a helyi vállalakozásoknak, akik fizetik az ipar-
űzési adót. Ha eljön majd a fellendülés, akkor ne a szakmunkáshiány jelentsen gondot 
az előrehaladásban.  
 
Mindez egy rádióműsorban2 hangzott el, ahol a riporter a következő kérdést is feltette 
Győr alpolgármesterének: „Honnan szerzik ezt az irdatlanul nagy összeget?” Pedig az 
önkormányzati ingatlanpanamák során, az autópálya építéseken vagy a 4-es metrónál 
aprópénznek számít egy akkora összeg, mint amit most Győr a szakmunkásképzés 
fellendítésére fordít. Képzeljük el, hová juthatnánk a világ versenyképességi és kép-
zettségi ranglistáján, ha a korrupcióra fordított pénzek3 töredékének megfelelő ösz-
szegből a győri példát sok más önkormányzat is követné. 
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1 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/valsagtanacskozas-la_090125.pdf 
2 MR1, 2009. január 31.  
3 A szakértők a korrupcióra költött összeget éve 1000 milliárd forintra becsülik. Ld. 
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/korrupcio-konf_0811.pdf 


