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E L I N D U LT A Z Ö L D L E V É L P R O G R A M !

ÖN IS SZERETNÉ, HOGY A HÁZA ELÔTT ÚJ FÁK
K E Z D J E N E K N Ö V E K E D N I É S T E R E B É LY E S E D N I ?

NE VÁRJON A TÖBBIEKRE! KEZDJE A
T É S T O T T H O N Á B A N , M U N K A H E LY É N !

ZÖLDÍ-

Programunk egyik elsô állomása:
A Károly körúton fát ültetnek a gyerekek

Segíti ebben a Zöld Levél program. Noha a pályázási idôszak lezárult,
de társasházak, közintézmények továbbra is kérhetnek támogatást, elsôsorban szakmai segítséget és növényeket. Keressenek meg bennünket,
hogy a tavaszi munkákat már egyeztetett programmal végezhessék el!

A Zöld Levél a Lélegzet Alapítvány és a Levegô Munkacsoport 2007 júliusában indított egyéves városzöldítô programja. A program anyagi alapját a Demján Sándor Jótékonysági Alapítvány biztosítja.

MINDEN EGYES UNICEF KÉPESLAP ÁRÁNAK FELE ÉLELEMMÉ, GYÓGYSZERRÉ, IVÓVÍZZÉ, TANKÖNYVVÉ
VÁLTOZIK A SZERVEZET PROGRAMJAIN KERESZTÜL, ÉS ÍGY JAVÍT A VILÁG GYERMEKEINEK HELYZETÉN.
UNICEF Bolt: 1067 Budapest, Csengery u. 33. (telefon: 322-1272). Vásárolni a honlapon keresztül is lehet: www.unicef.hu
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Az utóbbi néhány évben több PPP-beruházás valósult meg Magyarországon, köztük autópályák, kollégiumok, tornacsarnokok
és környezetvédelmi mûtárgyak.
Ha egy új létesítménytôl, közszolgáltatástól jelentôs társadalmi nyereség várható, de az államnak nincsen rá pénze, akkor
megoldást jelenthet a magánszféra forrásainak, kapacitásainak
és tudásának segítségül hívása. Esetenként, a megfelelô pénzügyi
konstrukcióban készülô PPP-beruházások társadalmi szempontból
hatékonyabbak az olyan már ismert privatizációs formáknál, mint
a kiszervezés (outsourcing), a lízing vagy a koncesszióba adás.
Világszerte nem gyûlt még össze elég tanulság a PPP-konstrukciókkal kapcsolatban, hiszen jószerivel a kilencvenes években születtek az elsô projektek. A melléfogások, nagy sajtóvisszhangot
kapott visszaélések miatt azonban nem alaptalanul, az ördögtôl
való praktikának tûnhetnek. A beruházások során gyakran elôfordul, hogy a közösség a magánbefektetônél aránytalanul több
kockázatot és további hátrányokat kénytelen lenyelni. Rossz
tapasztalatok Magyarországon is vannak. Például az ezermilliárdokat elnyelô útépítések társadalmi haszna talán soha nem fogja
meghaladni a terheit.
Világszerte sokakban él bizalmatlanság a közszolgáltatások privatizációjával és általában a magánszféra túlzott térnyerésével
szemben. A profitért való harcban háttérbe szorulnak többek
között a szociális és kulturális szempontok. Sokan ellenzik, hogy
a kormány, az önkormányzati testület, amely a mûködését nemegyszer a közvagyon utolsó darabjainak felélése mellett tartja
fenn, több évtizedre szóló kötelezettséget vállaljon egy-egy PPPszerzôdéssel. (Ahelyett, hogy a szolgáltatások során képzôdô
nyereséget – ellentétben a magánbefektetôvel – a köz érdekében
vissza tudná forgatni.)
Kérdés, hogy szabad-e egyáltalán mindent piacosítani, privatizálni? Elôdeink döntésének helyességét igazolja például a budapesti vásárcsarnokok sikertörténete, ahol a városatyák nem kértek a szép számban jelentkezô privát vállalkozók ajánlataiból.
Csak jól áttekinthetô, gondosan elôkészített, hosszabb távon
is meglevô szükségletekre épülô projektek esetében van esély
arra, hogy a köz- és a magánszféra számára egyaránt elônyös
konstrukciót sikerül létrehozni.
Biztos receptek hiányában néhány véleményt és információt
szeretnénk olvasóinkkal megosztani ebben a számunkban.
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FOGY AZ OLAJ
A globális kôolajtermelés túljutott a csúcspontján, ez derült ki a németországi Energy
Watch Group (EWG – Energiamegfigyelô
Csoport) szakértôi mûhely október végén
kiadott jelentésébôl.
Szemben a Nemzetközi Energiaügynökség
(IEA) jelenleg érvényes hivatalos prognózisával, amely 2030-ra 100 millió hordó
feletti napi világtermeléssel számol,
az EWG szerint a 2006-os 81 millió hordós
csúcstermelés után 2020-ban 58 millió,
2030-ban pedig már csupán 39 millió hordóra számíthatunk, ami a jelenlegi kitermelésnek kevesebb mint a fele.
A két elôrejelzés közötti különbség abból adódik, hogy míg a hivatalos iparági becslések
szerint 1255 milliárd hordóra rúg a még kitermelhetô globális olajkészlet, addig az EWG
szerint ez a szám csupán 854 milliárd.
A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a szén,
az uránium és a többi tüzelôanyag utánpótlása is hanyatlóban van.
Mindezzel párhuzamosan az olaj ára folyamatosan emelkedik. Az egyik legnagyobb
londoni befetetési ház, a Barclays Capital
piaci elemzése szerint a kereslet és a kínálat
közötti rés egyre szélesebb, ezért a piac egyenes úton halad a 100, majd a 110 dolláros
olajárhatárok átlépése felé.
Forrás: MTI, www.cnn.com

A Z E U R Ó PA I PA R L A M E N T
AZ AUTÓREKLÁMOKRÓL
Október végén az Európai Parlament új
ajánlást fogadott el az autóreklámokra
vonatkozóan. A javaslat szerint a jövôben
a tévében, a rádióban és egyéb hirdetési
felületen megjelenô autóreklámok idejének
vagy felületének egyötödében a gyártó tájékoztassa a vásárlókat az autó széndioxidkibocsátásának mértékérôl. A javaslatot
Chris Davies brit EP-képviselô terjesztette
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elô azzal az indoklással, hogy a gépkocsigyártók a mind nagyobb, mind erôsebb és
mind szennyezôbb jármûvek vásárlására
veszik rá a fogyasztókat, miközben a közúti
közlekedés jelenti az egyik legnagyobb CO2
kibocsátást az EU-ban. Érthetô, hogy a hirdetôk számára komoly fejfájást jelentene,
ha ilyen „zöld sávokkal” kellene ellátniuk
az autóreklámokat, ugyanakkor a javaslat
törvényerôre emelkedése a reklámszakmát
is érzékenyen érintené. A gyártók azzal
érvelnek, amivel a dohánygyártók néhány
évvel ezelôtt: ugyanilyen alapon a „zöld
sávoknak” a mobiltelefon vagy a mosópor
reklámokban is meg kellene jelenniük.
Kérdéses ugyan, hogy a „zöld sávok” elérhetik-e a kívánt hatást, ám a dohányreklámok
esetébôl kiindulva van miben reménykedni.
Forrás: media.guardian.co.uk, greenfo.hu
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olimpiát. „Nem pusztán infrastruktúrát akarunk létrehozni – tette hozzá –, de nyomot
kívánunk hagyni az emberek gondolkodásában, és elérni azt, hogy másképp vélekedjenek a közlekedésrôl, például arról, hogy
hogyan jussanak el kulturális és sportesemények helyszínére”.
Annak, aki valamelyik eseményre jegyet
foglal, a szervezôk egy személyre szabott
útvonaltervet is adnak, amely leírja majd
az illetô lakásától az adott esemény helyszínéig vezetô útvonalat. Ha változás van,
a nézô SMS-t kap az alternatív útvonalról.
A nézôk emelett ingyenes londoni bérletet
kapnak, míg a vonatjegyeket is mérsékelt
áron válthatják majd meg.
Forrás: www.timesonline.co.uk

NOBEL-BÉKEDÍJAS MAGYAR
SZAKÉRTÔK
SENKI SEM MEGY AUTÓVAL
A LONDONI OLIMPIÁRA
A 2012-es londoni olimpiát szervezô csapat
soha nem látott drasztikus intézkedéseket
tervez az emberek közlekedési szokásainak
megváltoztatása érdekében. A terv szerint
az ötkarikás játékok idejére a városból
számûzik az autókat, így a nézôk az események helyszíneit kizárólag tömegközlekedéssel, biciklivel vagy gyalog tudják majd
megközelíteni.
Békeidôben még nem volt példa ekkora
logisztikai mûveletre az ország történetében,
állítják a szervezôk. Londonban egy forgalmas napon 800 ezer ember közlekedik, és
ennél sokkal több ember közlekedését kell
megoldani az esemény ideje alatt.
Amennyiben az olimpia idejére bevezetett
intézkedések beválnak, az itt megkezdett
szokást minden nagyobb kulturális és sporteseményen folytatni kívánják. High Sumner,
a 2012-es ötkarikás játékok szervezôbizottságának közlekedési elnöke kihangsúlyozta,
az újkori világ még nem látott ennyire zöld

Az ENSZ Környezetvédelmi Szervezete (UNEP)
és a Meteorológiai Világszervezet által létrehozott Éghajlatváltozási Kormányközi Testület
(Intergovernmental Panel on Climate Change,
IPCC) és Al Gore volt amerikai alelnök közösen nyerték el az idei Nobel-békedíjat. A testület 2500 szakértô bevonásával készített
jelentése az embert okolja az éghajlatváltozásért, így az egyre gyakoribb hôhullámokért
és árvizekért is. A jelentés szerint a folyamat
már visszafordíthatatlan, noha a klímaváltozás enyhítésére tett erôfeszítések egy része
még nyereséges lehet. Az IPCC csapatának
munkájában magyar szakértôk is részt vettek.
A legutóbbi, 130 ország részvételével készült,
mintegy 3000 oldalas tanulmány elkészítésében Ürge-Vorsatz Diana, a Közép-Európai
Egyetem professzora és Nováky Béla, a Szent
István Egyetem tanára vezetô szerzôként
vettek részt.
Al Gore is azért lett díjazott, mert többek között a Kellemetlen igazság (An
Inconvenient Truth) címû, kétszeres Oscardíjas dokumentumfilmjével és a klíma-
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változásról tartott elôadásaival jelentôsen
hozzájárult ahhoz, hogy egyre többen és
többet tudjanak a témáról.
További információ: Zeisler Judit: Több
magyar van az idei Nobel-díjasok között.
www.fn.hu

ABLAKON BEDOBOTT PÉNZ
A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület olyan megvalósult innovatív intézkedéseket kutatott föl, amik egyszerre hoztak
környezeti javulást és pénzügyi megtakarítást is. Elérhetô a gazdaságilag megtérülô
környezetvédelmi intézkedések adatbázisa
– hasznos példák egy új honlapon.
„Az Ablakon bedobott pénz program egyesületünk egyik legsikeresebb vállalkozása.
2002-ben határoztuk el, hogy bebizonyítjuk, hogy a környezetvédelemre fordított
összeg nem »ablakon kidobott pénz«,
hanem legtöbb esetben rövid idôn belül
megtérül, és gazdasági haszonhoz, versenyelônyhöz juttatja a környezettudatos
szervezeteket. Ennek alátámasztására
olyan megvalósult innovatív intézkedéseket kutattunk föl, amik egyszerre hoztak
környezeti javulást és pénzügyi megtakarítást is. Próbálkozásunkat siker koronázta,
az elsô évben 12 vállalat 44 intézkedését
dokumentáltuk, és az eseteket az Ablakon
bedobott pénz címû esettanulmánykötetben
jelentettük meg. A sikeren felbátorodva
a hasonló jó példákat továbbra is keressük,
és évrôl évre közzétesszük az Ablakon bedobott pénz sorozatban, illetve ezen a honlapon. A hat év alatt 56 szervezet 262 beruházását, vagy beruházást nem igénylô fejlesztését gyûjtöttük össze, amelyek összesen
14,7 milliárd forint megtakarítást hoztak!
Ilyen intézkedések szinte minden vállalatnál
fellelhetôek, csak kicsit utána kell járni.”
Forrás: greenfo.hu
További információ: www.ablakonbedobottpenz.hu
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IDÉN SE VÁSÁROLJ SEMMIT!
Ebben az évben november 30-ára esik
november utolsó pénteke, azaz a Ne vásárolj
semmit! nap, amely immár több éve a környezetvédô és más fogyasztáskritikus szervezetek egyik pirosbetûs ünnepe, és amelyre
több hazai szervezet is készül. Az idei programokról a www.nevasaroljsemmitnap.hu
oldalon lehet tájékozódni.

KÍNA LESZ A LEGNAGYOBB
ENERGIAFELHASZNÁLÓ
A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) World
Energy Outlook címû éves kiadványában
felvázolt elôrejelzése szerint 2010-re Kína
lesz a világ legnagyobb energiafelhasználója. Az ázsiai ország energiaigénye 20 év
alatt a duplájára fog emelkedni, és ennek
az az ára, hogy Kína a világ legnagyobb
környezetszennyezôjévé, valamint az üvegházhatást okozó gázok legnagyobb kibocsátójává is válik - derült ki az IEA jelentésébôl.
Az IEA adatai szerint bár Kína a széndioxidemisszió terén az év elsô felében már az
Egyesült Államok elôtt járt, a népesség sze-

rinti egy fôre jutó károsanyag-kibocsátás
csak töredéke a nyugati átlagnak. Kínában
a múlt hónapban 885 környezetvédelmi
beruházást hagytak jóvá, amelyek évente
1,5 milliárd tonnával csökkentik az ország
széndioxid kibocsátását.
A világ erômûveit vizsgáló amerikai cég,
a Carma (Carbon Monitoring for Action) friss
kimutatása szerint az ausztrálok a világ
legnagyobb környezetszennyezôi egy lakosra
számolva, bár összességében az Egyesült
Államok a legnagyobb környezetszennyezô
ország. Ám lakosonként számítva az ausztrálok után máris az amerikaiak következnek
a legnagyobb környezetszennyezôk között. Egy
amerikai átlagosan nyolkcszor annyi széndioxidot juttat a levegôbe, mint egy magyar és
tizenhatszor annyit, mint egy indiai.
Az ausztrálok fejenként ötször annyi széndioxidot juttatnak a légkörbe az energiatermelés során, mint a kínaiak. A második helyezett Egyesült Államokat Kína és
Oroszország követi. A Carma internetes
statisztikája (www.carma.org) az elsô,
amely az erômûvek széndioxid-kibocsátását mutatja, és mintegy 50 ezer erômû
adatait öleli fel.
Forrás: greenfo.hu
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MI IS AZ A PPP?
A PPP RÖVIDÍTÉS MÖGÖTT AZ ANGOL PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP KIFEJEZÉS ÁLL, AMELYET MAGYARRA
A KÖZ- ÉS MAGÁNSZFÉRA EGYÜTTMÛKÖDÉSEKÉNT FORDÍTHATNÁNK. BEVEZETÔ CIKKÜNKBEN ÖSSZEFOGLALJUK, MIRÔL IS VAN SZÓ, ÉS TALÁN AZT IS SIKERÜL KÖRVONALAZNI, HOGY MIÉRT ÉRDEKES MINDEZ
EGY KÖRNYEZETVÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ ÚJSÁG SZÁMÁRA.

A fogyasztói társadalom csillapíthatatlan igényeket gerjeszt az infrastruktúrák,
közszolgáltatások iránt. Világméretû kereskedelem szolgálja ki a fogyasztókat,
terjeszkednek a települések, emelkedik a várható élettartam, több az emberek
szabadideje, egyre többet utaznak, élethosszig tartóan tanulnak és képzik át
magukat. Mindezeket az igényeket egyre kevésbé gyôzi kielégíteni a közszféra. Erre a problémára jelentheti az egyik megoldást a köz- és magánszféra
együttmûködése, azaz a PPP, amely a múlt század kilencvenes éveiben jött
(ismét) divatba. A módszer lényege, hogy egy meghatározott szolgáltatási díjért cserébe egy bizonyos közfeladat ellátásához szükséges eszközt magáncég
tervez, épít, felújít és üzemeltet, teszi mindezt a saját pénzébôl vagy hitelbôl.
A létesítmény a szerzôdés lejártakor a köz tulajdonába kerül, bár vannak olyan
PPP-együttmûködések is, ahol ez nem történik meg. A Magyarországon már jól
ismert és elterjedt kiszervezés (ismertebb nevén: outsourcing) a köz- és magánszféra kooperációjának egy másik formája, melynek során az állam egy bizonyos
szolgáltatás vagy tevékenység elvégzését egy arra szerzôdött közalapítványnak
vagy cégnek adja át.
A PPP elvileg mindkét fél számára elônyökkel jár. A közszféra szûkös kereteinél
lényegesen nagyobb beruházásokat végeztethet el, szélesebb körû szolgáltatásokat
nyújthat. A beruházással, szolgáltatással jelentkezô kockázatokat is megosztja a
magánbefektetôvel, így (mindkét fél) gazdálkodása kiszámíthatóbbá válik. Emellett az állam, az önkormányzat megtakarítja a beruházáshoz (tervezés, kivitelezés)
és szolgáltatáshoz szükséges apparátust és az azzal járó gondok jelentôs részét is.
A PPP jó megoldás lehet a hosszútávon megtérülô, de jól meghatározható, valós és
tartós szükségleteket kielégítô szolgáltatások, beruházások megvalósítására. Más
kérdés, hogy e téren miért nem semleges a szabályozás. Miért van például egy állami kórház, iskola vezetôjének a keze nemegyszer ésszerûtlen szabályokkal megkötve, míg a magánintézményekre más elôírások vonatkoznak. A Világbank egyik
2005-ös, a közszolgáltatásokról készült vizsgálata a saját, évtizedekig erôltetett
dogmáját cáfolta meg: a gazdálkodás eredményessége és a szolgáltatás színvonala
a szakszerûségtôl függ, és nem attól, hogy a mûködtetést privát vagy költségvetési
szerv végzi.* (A monopolhelyzet inkább meghatározó tényezô.)
A PPP-konstrukciót, amely a privatizáció egyik formájaként is értelmezhetô,
a magánszektor is szívesen fogadja. Elsôsorban azért, mert korábban hozzáférhetetlen piaci területek nyílnak meg elôtte. Emellett sok esetben garantált számára
a minimális profit. A befektetés három nagy kockázatából (építés, üzemeltetés,
kereslet) a köz egyet vállal, általában a kereslet kockázatát. Látszólag a kiszá- * World Bank Policy Research Paper 3541.
míthatóbbat, hiszen elvileg azért valósul meg a beruházás, mert társadalmi igény 2005/02.
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A BEÁGYAZÓDÁS FONTOSSÁGA
A közcélú beruházási és fejlesztési tevékenységek gyakori problémája, hogy hiányzik mögülük a rendszerben gondolkodás, az átfogó
ágazati vagy nemzeti stratégia. Párhuzamot
vonhatunk a családi és a költségvetésbôl
való gazdálkodás között. Hasonló jövedelmi
viszonyok mellett két család életminôsége
igencsak eltérô lehet. Az egyikben a kiadásokat gondosan mérlegelik, ütemezik, szembe
állítják a várható bevételekkel, a kockázatokkal (betegség, munkahely elvesztése),
hosszabb távú célokat tûznek ki, elôtakarékoskodnak. A másikban ötletszerûen, egyegy „kihagyhatatlan ajánlat” csábításának
engedve fogy el a pénz, nemegyszer jóval
a következô fizetés esedékessége elôtt.
A Mérnök Újság 2007. októberi számában
Molnár László, a Magyar Mérnöki Kamara
Közlekedési Tagozatának elnöke a közlekedési beruházásokkal kapcsolatban számba veszi azokat a problémákat, buktatókat,
amelyek általában minden közberuházásra,
így a PPP-re is érvényesek. Mivel a politikusok négy éves ciklusokban gondolkoznak, a
„szalagelvágásban” érdekeltek, ezért egy-egy
beruházási döntésnél gyakran az irreálisan
gyors és olcsó megvalósítást ígérô cégek javára döntenek. Az építés közben vagy a használat idején jönnek elô azután a problémák,
csúszások, költségtúllépések, kritikán aluli
minôség stb. Legalább ekkora probléma, ha
az operacionalitás, a „hajrá, csináljunk valamit”, háttérbe szorítja a beágyazódást. Ilyen
esetben fordulhat elô, hogy a létesítmény
már az elkészülés pillanatában szûknek bizonyul, vagy éppen ellenkezôleg, megváltozik
az ágazati koncepció, és nincs a szolgáltatás
iránt kereslet; esetleg az el nem készült,
kapcsolódó fejlesztések hiányában nem
mûködtethetô gazdaságosan. Ha nem vizsgálják a programkészítés során, hogy az új
létesítmény hogyan illeszkedik majd a „nagy
egészhez”, egy ágazat hosszútávú stratégiájához, a demográfiai elôrejelzésekhez, klí-
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van rá. A valóság azonban ennél bonyolultabb. Mindannyian ismerjük például
egyes szolgáltatások okafogyottá válását, az épületek erkölcsi elavulásának veszélyét. Felépül most egy kollégium, de nem kizárt, hogy tíz év múlva megszûnik
mellette az iskola; kiépül az autópálya, ám meglehet, húsz év múlva már sokkal
kevésbé nagyvonalúan ösztönöznek a közúti közlekedés növelésére. Komoly
kockázatot jelent a szabályozás változása is, amelyet 20–30 évre elôre lehetetlen
megjósolni. A szerzôdéskötés során a kockázatok hosszú listáját veszik számba,
árazzák be, és osztják el a köz- és magánszereplôk között.
Elterjedt a DBO (tervezés, építés, üzemeltetés – design, build, operate), illetve
a DBFO (tervezés, építés, finanszírozás, üzemeltetés – design, build, finance,
operate) megvalósítási forma. A programot értelemszerûen a megrendelô közszféra, illetve az általa megbízott szakértô cég állítja össze, majd a kiválasztott
magán partner átvállalja a tervezés, kivitelezés és üzemeltetés gondját. Nemzetközi tapasztalatok szerint a PPP-vel megvalósuló beruházásoknál – feltehetôen a
körültekintôbb tervezésnek és a magánszereplô jobb piaci ismereteinek köszönhetôen – a projektek lényegesen kisebb hányadánál, alig negyedénél fordult elô
költségtúllépés és késedelmes megvalósítás.
Az eurozónához csak az ún. Maastrichti kritériumokban megfogalmazott elvárások teljesítése esetén lehet csatlakozni (többek között az államadósság mértéke nem haladhatja meg a bruttó hazai termék, a GDP 60 százalékát). A közpénzekbôl végzett beruházásokhoz felvett kölcsönök jól láthatóan megjelennek az
éves egyenlegben, rontva a költségvetés egyensúlyát. Az új EU tagállamokban
gyakran próbálkoznak a PPP segítségével állami mega-költekezéseket, például
autópályaépítést a központi költségvetésen kívülre helyezni, „kreatív könyvelés-
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sel” csökkentve a deficitet. Ha az EU statisztikai hivatala által meghatározott
feltételeket kielégíti a PPP konstrukció, akkor nem az egész beruházás, csak az
éves használati díj költsége terheli a költségvetést. A két legfontosabb feltétel:
a három kockázatból legalább kettô a privát partnert terhelje, és a lejárat után
a létesítmény kerüljön köztulajdonba.
A PPP elônyei közé sorolják, hogy a magánszektor hatékonyabb. Ne gondoljunk
azonban jelentôs különbségekre. Maga a program nemcsak mûszaki és egyéb
szakmai tartalmában kell hogy jó legyen, de kevesek által ismert jogi és más
bürokratikus szabályoknak is meg kell hogy feleljen. Ezért komoly apparátusra
és nemegyszer keményen megfizetett külsô szakértôkre van szükség. Ha a hatékonyság alatt nemcsak rövidtávú pénzügyi szempontokat és az elôírásoknak való
megfelelést értjük, hanem hosszútávú társadalmi, kulturális, nemzetgazdasági
és környezeti szempontok érvényesítését is, akkor – egyformán jól felkészült közigazgatást és privát partnereket feltételezve – még kisebb a különbség. Mivel
a közpénzek esetén is elvben kötelezô a körültekintô gondosság, ezért elôírják a
PPP elôzetes összehasonlítását a tiszta közberuházással és üzemeltetéssel. (PSC
– Public Sector Comparator a nálunk is használt elnevezés: a közpénzbôl finanszírozott és üzemeltetett létesítmény bekerülésének és a kockázat költségeinek
összege jelenértéken számolva.) PPP-t csak akkor érdemes választani, ha a „pénzért értéket” elve kedvezôbb eredményt ígér. Külföldi tapasztalatok alapján a PPP
alkalmazásával átlagosan 10–15 százalékos költségcsökkenés érhetô el. A PPPben résztvevô magánvállalatoknak érthetôen a kiadásaik csökkentése, a kockázatok
minimalizálása és a minél nagyobb haszon elérése a legfontosabb. A beruházással
járó pozitív externáliákat, a társadalmi felelôsséget, a szociális szempontokat, netán
az innovációt sokkal szigorúbban veszik számba, különösen, ha esetleges bevételkieséssel, kockázat- és költségnövekedéssel járnának. (Ennek a gondosságnak a fordítottját nap mint nap tapasztalják a környezetvédôk, akik egy-egy beruházás negatív
környezeti externáliáinak megfizettetését kérik számon a beruházáson.)
A szerzôdések megkötésénél kiemelten fontos, hogy a program elôkészítôi, a közérdeket képviselô oldal legalább annyira felkészült és motivált legyen, mint a privát
partner. Ez azonban nem mindig teljesül (lásd az M1, illetve M5 autópálya beruházásokat, az Állami Számvevôszék vonatkozó vizsgálatait; ebben a számunkban
többek között a Dr. Báger Gusztávval készített interjúban olvashatnak errôl).
A PPP-beruházások jellemzôen 85–90 százalékban bankoktól felvett hitelbôl
valósulnak meg. Nagy szakértelmet kíván a köz részérôl nemcsak a program elôkészítése, a szerzôdések megkötése, hanem a PPP 20–30 éves életciklusán át
tartó monitorozás, illetve a változó körülmények kezelése. Nem ér véget a köz felelôssége a szolgáltatás színvonalának felügyeletével, illetve az idôarányos szolgáltatási díj átutalásával. Számos lehetôség adódik menet közben a költségek
csökkentésére (például a hitel átütemezése), a szolgáltatás bôvítésére, a privát
partnerrel közös projekt hasznainak, megtakarításainak méltányos megosztására.
Mindezekhez azonban még nincsenek meg a kellô tapasztalatok, illetve a megfelelô érdekeltségi rendszer kidolgozása és a kevésbé bürokratikus, ám hatékony
átláthatóság is várat magára.

maváltozáshoz stb., akkor egy példaszerûen
megvalósult beruházás is megbukhat.
A fentiek is indokolják, hogy a következô
években fordítsunk nagyobb energiát a jövôképekre, a stratégiai tervezésre, a széleskörû
egyeztetésekre, ágazati, térségi, illetve országos koncepciók kidolgozására. Nem a beépített beton és acél mennyisége, hanem az illeszkedés és a minôség a fontosabb. Meglevô
eszközeink karbantartására, korszerûsítésére,
magas munkakultúrára, kutatás-fejlesztésre, a társadalmi és kulturális – vagyis a humán erôforrás – egyenlôtlenségek
csökkenésére van a legégetôbb szükségünk.

Beliczay Erzsébet, Pál János
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A U T Ó P Á LY A T Ö R T É N E T E K
Az M1-es autópálya 41 kilométeres, Gyôr és
Hegyeshalom közötti szakasza PPP-konstrukcióban valósult meg. 1996 januárjában adták
át a forgalomnak. A beruházást elsôsorban az
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)
finanszírozta, a megvalósítást és üzemeltetést
pedig az Elsô Magyar Koncessziós Autópálya
Rt. (ELMKA) végezte, amelyet az osztrák
Strabag és a francia Transroute alapított.
Annak érdekében, hogy a beruházás megtérüljön a befektetô számára, az autópályadíjakat
Európában páratlanul magas mértékben határozták meg. Ez azonban visszaütött: az M1-es

Forrás: www.ghibli.hu
átadása utáni elsô két évben a forgalom csak
56 százalékát, a bevétel pedig 49 százalékát
tette ki az elôzetesen tervezett mértéknek.
A tehergépkocsik túlnyomó része és a személygépkocsiknak is a jelentôs része inkább a párhuzamos régi, ingyenes utat vette igénybe. Az
ELMKA csôdbe ment, az autópálya-szakaszt az
állam 1999-ben visszavásárolta, illetve vállalta a hitel és kamatai visszafizetését az EBRD
és a többi bank felé. Az autópályadíjat jelentôsen csökkentették, de egyúttal kiterjesztették
az M1-es teljes (Budapesttôl Hegyeshalomig
tartó) szakaszára.
Az M5-ös autópálya építésére és üzemeltetésére az állam 1994-ben kötött szerzôdést a
Bouygues, a Bau Holding, a SCREG és a Magyar
Aszfalt által alapított Alföld Koncessziós
Autópálya Rt.-vel (AKA Rt.). Az elsô 27 kilomé-
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tert az állam már korábban megépítette, tehát
itt csak felújításra kellett sort keríteni. További
30 kilométer szintén már korábban épült, de
csak félpálya (két sáv), itt tehát a pálya
másik felét kellett csak megépíteni. A teljesen
újonnan megépítendô szakasz mindössze 40
kilométert tett ki. Az AKA Rt. viszont a teljes
97 kilométeren szedhette az autópályadíjat. Ez
utóbbiból kellett (volna) fedezni az üzemeltetés
és fenntartás költségeit, valamint visszafizetni
az építésre felvett hitelt. Az állam viszont azt is
vállalta, hogy amennyiben a forgalom nem éri
el az elôre tervezett mértéket, és így a beruházás nem térül meg az AKA Rt. számára, akkor
megfizeti a hiányzó összeget az AKA Rt.-nek (!).
A fô hitelezô ebben az esetben is az EBRD volt.
A Kiskunfélegyházáig tartó szakasz 1998-ban
készült el.
Viszont a rendkívül magas autópályadíjak
miatt a jármûvek túlnyomó többsége itt is
elkerülte az autópályát és a párhuzamos régi
utat vette igénybe. Azokra a településekre is
visszaterelôdött a forgalom, amelyeket korábban az állam által megépített autópálya-szakaszok már tehermentesítettek. A helyi lakosok,
önkormányzatok, valamint az autós és fuvarozó érdekképviseletek, továbbá a környezetvédô
civil szervezetek folyamatosan tiltakoztak,
petíciókat küldtek a kormánynak, tüntetéseket
szerveztek, és jogi úton is felléptek. Végül
2004 februárjában a kormány 83 millió euróért
(mintegy 21 milliárd forint) kivásárolta az AKA
Rt. részvényeinek 40 százalékát, az M5-ösre
vonatkozó külön autópályadíjat eltörölték, és
itt is az országosan alkalmazott matricarendszer vált érvényessé. Egyúttal az állam
vállalta egy ún. rendelkezésre állási díj fizetését az AKA Rt. részére annak érdekében, hogy
az AKA Rt. eleget tudjon tenni a fent említett
kötelezettségeinek.
2004 szeptemberében pedig az állam megállapodott az AKA Rt.-vel a Szegedig tartó további
szakasz megépítésérôl. Erre, valamint a teljes
147 kilométeres szakasz üzemeltetéséért és
fenntartásáért az állam évi 92,5 millió eurót

Forrás: www.m6-duna.hu
fizet 2006 és 2030 között. Jelenértéken számítva ez összesen 840 millió eurót (210 milliárd forintot) tesz ki, ami 2,3-szor magasabb,
mintha az állami költségvetésbôl közvetlenül
saját maga finanszírozta volna a beruházást.
Tehát a magyar adófizetôk jelentôs veszteséget
szenvedtek el, és mindehhez hozzáadódott az
a hatalmas kár, amelyet a környezô települések
voltak kénytelenek elviselni a rájuk zúduló
hatalmas forgalom miatt.
Az M6-os autópálya Érdi tetô és Dunaújváros
közötti 57 kilométeres szakaszának megépítése szintén koncesszióban történt. A beruházás 2004 év ôszén kezdôdött. A közbeszerzési pályázaton nyertes M6 Duna Autópálya
Konzorcium a teljes költségek 10 százalékát
saját forrásból biztosította, míg 90 százalékát
az MKB–K&H–KfW-Commerzbank hitele fedezte. A magyar állam 2006-tól 20 éven keresztül
mintegy 25 millió euró éves rendelkezésre állási díjat fizet a konzorciumnak, vagyis összesen
125 milliárd forintot. Tehát ebben az esetben
sem történik más, mint egy kedvezôtlen hitelfelvétel az állam részérôl, amit viszont nem
kell költségvetési hiányként kimutatni.
Lukács András – Pavics Lázár
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A PPP MAGYARORSZÁGON
M É G H I Á N Y Z I K A Z E L E M Z É S I K U LT Ú R A É S A H O S S Z Ú T Á V O N
GONDOLKODÁS KÉPESSÉGE

D R . B Á G E R G U S Z T Á V A Z Á L L A M I S Z Á M V E V Ô S Z É K ( Á S Z ) F E J L E S Z T É S I É S M Ó D S Z E RTA N I
I N T É Z E T É N E K F Ô I G A Z G AT Ó J A , T Ö B B E K K Ö Z Ö T T A Z Á S Z K U TAT Á S Á T V E Z E T I A Z Á L L A M I É S M A G Á N S Z E K T O R E G Y Ü T T M Û K Ö D É S É V E L ( P U B L I C P R I VAT E PA RT N E R S H I P, R Ö V I D Í T V E :
P P P ) K A P C S O L AT B A N , E B B E N A M I N Ô S É G É B E N A Z Á L L A M P P P - P R O J E K T J E I T E L L E N Ô R Z I ,
S A TA N U L S Á G O K AT L E V O N VA J AVA S L AT O K AT F O G A L M A Z M E G A J Ö V Ô R E N É Z V E . Ô T K É R D E Z T Ü K Á LTA L Á B A N A P P P - R Ô L , I L L E T V E A Z E L S Ô M A G YA R O R S Z Á G I TA PA S Z TA L AT O K R Ó L .

■

Mire jó az állam és a magánszektor együttmûködése, a PPP a beruházásokban?
Az elmúlt évek során két tényezô miatt került a PPP a figyelem középpontjába.
Az egyik: a kormányok és a nemzeti költségvetések szinte mindenütt szûkös
erôforrásokkal rendelkeznek a fejlesztési feladatok ellátására, tehát olyan beruházások kivitelezésére, amelyek szükségesek a közfeladatok ellátáshoz. Ugyanez
érvényes az önkormányzatokra is. Ha pedig nincs elég állami pénz a közfeladatokra, akkor ezeket az ellátásokat vissza kellene fogni. Erre egy megoldás, hogy
egy magánpartner hozza létre az infrastrukturális mûvet a saját pénzébôl, és
az állam a közszolgáltatást a magánpartner által létrehozott kapacitással elégíti
ki. Mi történik? Az állam rövid távon megtakarította a beruházási költséget. Azonban egy ún. szolgáltatásnyújtási díjat fizet a magánpartnernek, ezáltal késôbbre
tolódik az állami tehervállalás kifizetése.
A másik ok, hogy a legtöbb országban elôtérbe került egy olyan közmenedzsment,
közszektor-irányítási szemlélet, hogy a magánvállalkozásokban használatos szervezési módszereket és technikákat célszerû átvenni a közszférában is. Ez azon
a vélekedésen alapul, hogy a magánszektor hatékonyabban, kisebb költségráfordítással mûködik, mint az állam.
Amikor az állam úgy dönt, hogy belemegy egy PPP-konstrukcióba, akkor alapvetô módszertani követelmény, hogy az állami vagy önkormányzati intézmény
– minisztérium, kórház, iskola, fôiskola, egyetem – összevesse a beruházás két
megvalósítási lehetôségét egymással (vagyis amit az állam tudna csinálni, illetve
amit a magánpartner kínál fel). Ha az állami kivitelezés többe kerül, akkor érdemes elfogadni a magánpartnerséget. Amennyiben az állam olcsóbb, akkor nem
szabad engedélyezni az együttmûködést. Ez persze nincs így minden esetben.
A kérdést mindig egyedileg kell eldönteni, ez egy bonyolult módszertani feladat.
■

Hol és milyen helyzetben találták ki a PPP-t?
Eltérô hagyományai vannak a különbözô országokban a köz- és a magánszektor
együttmûködésének. Franciaországban például Napóleon óta erôs központi
hatalom van: ott ezek a szerzôdések közszolgálati szerzôdéseknek minôsülnek,
régóta ismertek, kontinentális modellnek hívják. Angliában ez nem így volt:
tulajdonképpen ott fejlôdött ki a nyolcvanas években az új PPP-technika. Ott
egy erôteljesen szétválasztott állami és magánszektor létezett, és a Thatcher-
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féle fordulattal ôk hozták egymáshoz közelebb ezt a két szférát, és most úgy
tekinti a világ, hogy ez angol módszer.
■

És hol alkalmazzák leginkább?
Elsôsorban Angliában, de egyébként mindenhol. Még a skandináv országokban is
van PPP. Igaz, hogy ott a jövedelemcentralizációs hányad a bruttó hazai termékhez, a GDP-hez képest sokkal nagyobb volt, azonban ma már csökken. A svédek
egyre kevésbé tudják finanszírozni a jóléti állam gyakorlatát. De egyelôre elsôsorban nem azért nyúlnak a PPP-hez, mert a költségvetési pénz szûkös, hanem
inkább azért, mert a módszer hatékony.
■

Magyarországon mi a helyzet? A költségvetési helyzet szûkösségén kívül az is
számít, hogy a módszer hatékony?
Magyarországon és általában Kelet-Európában egy sajátságos, harmadik oka is
van annak, amiért a PPP terjed. Az új EU-tagországok be akarják vezetni az eurót,
aminek szigorú követelményei vannak, az ún. Maastrichti kritériumok. Az egyik
ilyen feltétel, hogy a költségvetési hiány legfeljebb 3 százaléka lehet a GDP-nek.
Tehát ezeknek az államoknak megéri PPP-programokat indítani, mert így a magánszektor hozza létre a beruházást, ami nem terheli meg a költségvetést, és
elôbb lehet teljesíteni a Maastrichti kritériumot.
■

Ez az állámháztartás kozmetikázásának tûnik.
Nem. Nem arról van szó, hogy ráfogjuk, hogy ez most magánvállalkozás, és
nem állami. Szabályai vannak annak, hogy mikor lehet elszámolni magánvállalkozásnak és mikor állami beruházásnak a fejlesztési programot. Ehhez
tisztázzuk a kockázatok fogalmát. A gyakorlat három kockázatot ismer, ezek
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a beruházási kockázat, a rendelkezésre állási kockázat és a keresleti kockázat.
A magánpartner vállalja az építési kockázatot (vagyis létrehozza a mûvet, fizeti
a beruházás költségeit, és nem lépheti túl az elôirányzott költségvetést, vagy
ha átlépi, az az ô kockázata; ha pedig rossz minôségben hozza létre a mûvet,
akkor az állam annál kevesebbet kell majd fizessen). A rendelkezésre állási
kockázat a használatra képes állapotban tartás, a karbantartás feladata, illetve
annak költségei. A harmadik kockázatot, a keresletit az állam általában vállalja,
de nem minden esetben. Néha elôfordul, hogy a magánszektor mindhármat
vállalja, de ezt nehéz elérni. Az állam gondoskodik arról, hogy legyen elegendô
gyerek az iskolában, elegendô rab a börtönben, elég autó az úton.

A magyarországi PPP projektek fô adatai 2007–2010

Szaktárca

Projekt

Rövid leírás

M5 I. szakasz

2004.
Üzemeltetés és fenntartás

GKM

M5 II. szakasz
M5 III. szakasz
M6 I. szakasz

Kezdés

Tervezés, építés finanszíro-

A projekt várható

A projekt becsült

Költségvetési kiadások (bruttó millió Ft)

idôtartama

ellenértéke össze-

(év)

sen (Md Ft)

2007

2008

2009

2010

242,8

33977

34503

34800

35080

27

március
2004. július

27

2005. február

26

2004. október

22

111,9

15 000

15 362

15 981

16 455

18

71,7

1 511

3 136

3 442

3 746

15-17

30,1

486

1700

1756

1809

5,5

441

893

922

950

154,6

3 527

9 904

9 904

9 904

67

2 965

4 639

4 639

4 639

0,5

52

91

91

92

611,6

54 593

64 696

65 974

67 086

zás, üzemeltetés (DBFO)
IRM

Börtönök
„Sport XXI. Léte-

Büntetés-végrehajtási

2005.

intézet DBFO formában

november

való létrehozása

2006. január

Tervezés, építés finanszí-

ÖTM

sítményfejlesztési

rozás, üzemeltetés (DBFO);

(NSH)

Program”

tanuszoda, tomaterem

2006-tól

ebbôl: szerzôdött
projektek
Kollégiumi férôhe-

Tervezés, építés finanszíro-

lyek vagy oktatási

zás, üzemeltetés (DBFO)

létesítés+20 év
2004-tôl

üzemeltetés

infrastuktúrák
OKM

ebbôl: szerzôdôlt
projektek
Magyar Nemzeti
Múzeum mélygarázs
projekt

Összesen
a GDP százalékában

2,4

0,2

0,2

0,2

0,2

a 2007 évi központi költsegvetés bevételi fôôsszegének százalékában

9,1

0.8

0.9

0,2

0,8

a 2007. évi központi költségvetés kiadási összegének százaiékában

7,3

0,7

0,8

0,8

0,8

Forrás: Pénzügyminisztérium, a 2007. évi költségvetés megalapozásához

03.indd Sec1:10

2007. 11. 21. 10:36:50

11

I

N

T

E

R

J

Ú

■

S mennyire adósodik el az állam? Olyan, mintha elôre privatizálná a tulajdonát,
hogy aztán visszavásárolhassa.
Nem. Itt két eset van: vagy új mûvet hozunk létre, vagy egy leroggyant mûvet átad
az állam, amit a magánpartner felújít. Ez nem privatizáció. Ez a tulajdon magántulajdonként jön létre a semmibôl. Lerobbant állóeszközt, infrastruktúrát csak akkor
adhat át az állam, ha a magánpartner a mû értékénél 50 százalékkal nagyobb
pénzt tesz bele a felújításba. 20-25 százalékot nem számítunk PPP-nek.
Persze, vigyázni kell. Az állam egyre több PPP-nél ki tudja mutatni, hogy ez
magánprojekt, és ezért nem kerül bele a költségvetési elszámolásokba, ezért
félô, hogy túl sokat vállal, és eladósítja magát a jövôre. Ez a veszély reális.
Éppen ezért az Állami Számvevôszék 2004-ben azt javasolta az államnak,
hogy vezessen be egy korlátozást, mely szerint a PPP kötelezettségvállalások egy évben nem haladhatják meg az adott évi államháztartási kiadások
2 százalékát. Így több éven át sem dagadna fel úgy az állami kötelezettségvállalás, hogy ne lehessen fizetni. Idén változott a szabály, és most már nem

a 2 százalékára, hanem az államháztartási bevételek 3 százalékára lehet
kötelezettséget vállalni. Ez fontos, mert a kiadás elszállhat, megnôhet, de
a bevétel biztos pénz.
■ Egy ilyen szerzôdés 20-30 évre szól. Ha minden évben 3 százalékot vállal az állam,
akkor ezek egymásra rakódnak.
Igen, ez így van, de nem vállal annyit. Emellett bele kell számolni, hogy egy idô
után a régi kötelezettségek kifutnak. Amúgy 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben
az új PPP-projektek csak 0,9 százalékát teszik ki a bevételi fôösszegnek. Igaz,
ez késôbb nagyobb lesz. Az ÁSZ azért javasolta a 3 százalékot, hogy amikor
az állam rákap az ízére, akkor se adósíthassa el magát nagyon. Ezt a kormány
elfogadta. Jogos a felvetés, mert a jövôre vigyázni kell, de pillanatnyilag úgy
ítéljük meg, nincs ilyen veszély Magyarországon.

■

Milyen PPP-projektek voltak és vannak Magyarországon?
Ilyen nagyberuházásként épült a Budapest Sportaréna, az M5-ös, az M6-os autópálya és a Mûvészetek Palotája is. Emellett országszerte épültek és épülnek uszodák,
kollégiumok, valamint jelenleg két büntetésvégrehajtási intézet. A tapasztalatok
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eleinte nem voltak annyira jók,
fôleg a gyakorlatlanság miatt.
Ami a Sportarénát illeti: az
eredeti elképzelés egy klasszikus PPP-beruházás lett volna,
azonban a húszéves elkötelezettséget a kormány akkor
nem tudta vállalni. Végül úgy
alakult, hogy a nyertes cég a finanszírozáshoz saját tôkével
10 százaléknál kisebb mértékben járult hozzá, a többit az
állam hitelfelvételbôl fedezte,
ami az államadósságot terheli.
Bár ez a beruházás tipikusan
klasszikus PPP-konstrukcióban is megvalósulhatott volna,
de az idô sürgetése, a magas
színvonalú megvalósítás, de
fôként az alkalmazásban meglévô gyakorlati tapasztalatlanság és szakmai felkészületlenség miatt mégsem sikerült ennek elônyeit az állam és
a köz javára kamatoztatni. Ebben az esetben tehát a magántôke segítette a gyors
megvalósítást, de nem teljesült a hatékonyság és a közpénzek takarékos felhasználásának szempontja. Egy másik példa a rossz szerzôdésre az M5-ös autópálya
elsô szakaszához köthetô. Itt a beruházás megvalósításához szükséges forrásokat
a magán partner adta ugyan és vállalta az üzemeltetést is, de a keresleti kockázat
annak minden anyagi terhével együtt az államra hárult. Tehát ha kevés az autó,
márpedig kevés is volt, az államnak kell kifizetnie a kiesett bevételt. Aztán itt volt
a Mûvészetek Palotája, aminek az az érdekessége, hogy a projekt elôkészítése
és kivitelezése nem állami, hanem magánkezdeményezésre indult. A projektben
az állami szerepvállalás nem volt kellôen átgondolt, nem készült sem gazdasági
számításokkal alátámasztott hatástanulmány, sem költségvetési elemzés. Noha
az eredeti szerzôdés szerint a beruházás teljes kockázatát – az engedélyezéstôl a
finanszírozásig – a befektetô állta volna, az állam viszont vállalta, hogy az átadást
követôen tíz év alatt a költségeket részletekben visszafizeti a befektetônek. Ez nem
más, mint egy pénzügyi lízing, vagyis az állam teljes körû garanciavállalása mellett
a magánbefektetô meghitelezte a beruházást az államnak.
Említette, hogy most fejezôdött be az ÁSZ vizsgálata a kollégiumi beruházásokkal
kapcsolatban. Mi derül ki ebbôl?
A kollégiumi program során egyetemi és fôiskolai kollégiumokat újítottak fel vagy
új diákotthonokat építettek. Egészében megállapítottuk, hogy ez a kollégiumi
programcsomag jó program volt. Szükség volt rá, hiszen az ellátásra jogosultak
száma meghaladta a férôhelyek számát; az Oktatási Minisztérium alapos elôkészítô tevékenységet folytatott, egy külön osztály foglalkozik ezzel a beruházási
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fôosztályon belül, és különösen a kockázatokat jól osztották meg a magánszektor
és a fôiskolák, egyetemek között, ami a minisztérium érdeme; ugyanazokat a bírálati szempontokat támasztották a különbözô helyeken, Miskolcon, Nyíregyházán, Budapesten és másutt; a 27-bôl 2 kivétellel mindenütt végeztek elôzetes
összehasonlító vizsgálatot; a szerzôdésnek megfelelôen építették fel ezeket a
mûveket, nem volt attól eltérés, vagyis a kivitelezés úgy történt, ahogy abban
megállapodtak; külön kiemeltük az ÁSZ-vizsgálatban, hogy korrekt partneri
kapcsolatok alakultak ki az egyetemek, fôiskolák és a magánpartnerek között.
Negatívumként többek között megemlítettük, hogy itt is költségvetési forráshiány
miatt lett a PPP a megvalósítás módja, és a vonatkozó kormányhatározat nem
támasztotta követelményként a gazdaságosabb mûködést. Nem készültek regionális oktatási tervek, demográfiai elôrejelzések, és nem elôzte meg megfelelô
felsôoktatás-fejlesztési koncepció ezt a programot, azaz nem lehet pontosan tudni, hogy azokkal a fôiskolákkal, egyetemekkel, ahol most a kollégiumfejlesztés
megtörtént, mi lesz néhány év múlva, meglesznek-e még egyáltalán. Biztos, hogy
lesz egy-két olyan eset, amikor megszûnik az intézmény. Ez nem csak a PPP-kre
jellemzô, hanem az egész gazdaságpolitikára. Stratégiai koncepció nincs, legfeljebb 2–3 évre pislogunk elôre. Így nem lehet azokat a fejlesztési programokat
beindítani, amelyek hosszabb idô múlva érnek be, mint például az oktatási vagy
a környezetvédelmi programok. Ha pedig nincs koncepció, akkor onnan könnyû
elvenni a pénzt. Ez történt most is. Soha annyi pénzt nem emeltek ki a környezetvédelembôl, mint a mostani költségvetésben.
■

Mennyire lehet korrupciótól tartani a PPP-programok esetében?
Ha a tervezés folyamán nincs összehasonlító elemzés, azaz, hogy mennyibe kerül
a program akkor, ha az állam csinálja, és mennyibe akkor, ha a magáncég; ha
nem megfelelô a szakmai kiértékelése a programnak, akkor a gyanú árnyéka vetôdhet a projektre. Ha olcsóbb a magánkivitelezés, mint az állami, akkor rendben,
menjen. De ha nincs összehasonlítás – a kollégiumoknál kettô ilyen fordult elô – az
problematikus. Felmerül a kérdés, hogy ki szabta meg a PPP-program árát, amit az
állam majd késôbb visszafizet. Ha emelkednek az árak, akkor egy üzleti kör, egy
vállalkozó jól jár. Ezek az esetek korrupciógyanúsak az én szememben. De belefér
a korrupció a képbe sajnos akkor is, ha van állami–magán összehasonlító vizsgálat,
hiszen megesik, hogy végül nem a legolcsóbb pályázó kapja meg a projektet.
A korrupciót az emberi társadalom nem fogja tudni megszüntetni soha, állítom.
Korrupció mindig volt, már az asszír birodalomban is. A Rákóczi szabadságharcban, tudja, hogyan csináltak korrupciót? Az állami vagyont képezô marhákat
felhizlalták, drágán eladták, és sovány gebékre cserélték le ôket.
Na most, hogyan lehet jó PPP-t csinálni? Iszonyú nehezen. Komoly szakmai munkával. A baj az, hogy az állami szektor nem annyira felkészült, mint a magánszektor. Az utóbbi jogászokat fogad fel, szakértôkkel mindent komolyan kitárgyal, és
utána javaslatokkal ostromolja az állami szektort. A minisztériumi képviselôknek
nem ez a munkájuk, nem értenek ilyen bonyolult mûveletekhez. Egyelôre még
hiányzik az elemzési kultúra és a hosszútávon gondolkodás képessége.
Az interjút készítették: Beliczay Erzsébet, Mán-Várhegyi Réka, Pál János
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É P Í T É S Z E K TA PA S Z TA L ATA I
AZ ÜTKÖZÔ KÉT INTERJÚALANYA ROSTÁS ZOLTÁN ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, A BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉKÉNEK OKTATÓJA ÉS NOLL TAMÁS, YBL-DÍJAS ÉPÍTÉSZ, A TEAMPANNON KFT.
VEZETÔ ÉPÍTÉSZE. MINDKETTEN RÉSZT VETTEK MÁR PPP-BERUHÁZÁSOKBAN, ROSTÁS ZOLTÁN MINT
TANÁCSADÓ, NOLL TAMÁS PEDIG MINT TERVEZÔ, ÍGY MÁS-MÁS SZEMSZÖGBÔL SZEREZHETTEK TAPASZTALATOKAT A KÖZ- ÉS A MAGÁNSZFÉRA EGYÜTTMÛKÖDÉSÉRÔL. KÉRDÉSEINKRE ÍRÁSBAN VÁLASZOLTAK.

■

Ön szerint mire jó és mire nem jó a PPP?
Rostás Zoltán: Elsôsorban olyan közcélú beruházások végrehajtására, ahol
forráshiány lép fel vagy ahol a magánszféra szolgáltatásainak megvásárlásával
magasabb színvonalú munka- és életkörülményeket kíván a közösség biztosítani
bizonyos csoportok számára. Ez egyaránt igaz lehet a kulturális célú beruházásokra és a börtönökre is. Még olyan helyeken is alkalmazzák, ahol jelentôs
és folyamatosan bôvülô igények kielégítését kellett eddig elhalasztani: ilyen
a felsôoktatási kollégiumok fejlesztési programja.
Nem alkalmas olyan egyedi beruházások megvalósítására, amelyek esetében
nincs társadalmi megegyezésen alapuló preferencia, illetve ha nincs biztosítva
a megfelelô szintû és hosszú távú kihasználtság.
Noll Tamás: A PPP-eljárást a jelenlegi körülmények között kifejezetten kényszereljárásnak tartom, amely a hitelezô bankoknak és a befektetôknek kedvez.
A befektetô kockázata, ha egyáltalán van, akkor is minimális, a nyereség (amely
a konstrukció miatt ellenôrizhetetlen, de olykor kimagaslóan nagy lehet) biztos.
A bankok pénzkihelyezése az állami garanciával kockázatmentes. Aki mindezt
megfizeti, az az oktatási intézmény, amely sokkal jobban járna, ha hitelt vehetne fel, és abból önmaga végezné el a beruházást és az üzemeltetést.
■

A PPP keretében megvalósuló létesítményekkel kapcsolatban is sokszor az a vád,
mint általában a közbeszerzésekkel, hogy az ajánlatoknál szinte kizárólag csak
a határidôk és a költségek érdeklik a döntéshozókat. Pedig a gondos, aprólékosan
átgondolt tervezés költségei és a ráfordított idô sokszorosan megtérülnének a kivitelezés és üzemeltetés során. Mivel lehetne biztosítani, hogy a végeredmény (az épület és a szolgáltatás) árarányos és ugyanakkor építészeti szempontból – vizuálisan
és funkcionálisan – magas minôségû legyen?
RZ: Az „építészeti minôség” az a fogalom, amelyrôl mindenki beszél, de
senki sem tudja pontosan megfogalmazni, mi is az valójában. A felsôoktatási
PPP-beruházások esetében az építészeti szempontok érvényesítését azzal
érte el a minisztérium, hogy egyrészt többféle formában is pályáztatta (hol
külön, hol pedig a megvalósítással egy idôben) az építészeti alkotásokat,
másrészt a programok megfogalmazásában a használati, üzemeltetési, esztétikai, anyaghasználati stb. szempontok igényes és pontos megfogalmazásával
kívánta biztosítani a minôségi megoldásokat. Az építés, a használat és az
üzemeltetés magas színvonala és költséghatékonysága együttesen alkotja
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Szakterületei: beruházások tervezése, szervezése; építészeti programok készítése; értékelemzés, döntéstámogatás; ingatlan értékbecslés; PPP projektek elõkészítése.
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a „jó beruházás” fogalmát. Én inkább ezt tartom fontosnak a megfoghatatlan
„építészeti minôség” helyett.
A rendszerben van egy önmagából adódó biztosíték: az a cég üzemelteti 20
évig az épületet, aki azt megterveztette és létrehozta. Ha megtakarította (volna)
a befektetési költségeket – akkor ezt többszörösen elveszítheti az üzemeltetés
többletköltségein.
A minôséget pedig a beruházásonként egyedileg kialakított monitoring rendszer
biztosíthatja, amely a havi kifizetések összegét a szolgáltatásban tapasztalt hiányosságok mértékével csökkent(het)i. Ennek kialakítása, mértéke a PPP tárgyalások egyik fontos eleme.
NT: Cégünk eddig három PPP keretében megvalósult beruházásban vett részt.
Mindhárom beruházás oktatási létesítmény megépítésére és üzemeltetésére
vonatkozott. Eltérés közöttük a szereplôk hozzáállásában és az eljárás lefolytatásának a módjában volt. Valamennyi esetben olyan hiba történt a folyamatban,
amely kedvezôtlen irányba, a köz számára hátrányosan térítette el a beruházást.
A konkrét eseteket a beruházó felhatalmazása hiányában nem nevezhetem meg,
csak a tanulságokat foglalom össze.
Az elsô esetben a PPP beruházás elôkészítésére országos tervpályázat került lebonyolításra, a nyertes terv készítôjével kötött szerzôdést az oktatási intézmény
a tenderterv kidolgozására, amely alapját képezte az építési és üzemeltetési PPP
közbeszerzési eljárásnak. A folyamat addig a pontig jól mûködött, amíg a kivitelezési tervek készítése nem kezdôdött el. A tervezést már a nyertes cég végeztette,
és nagymértékû rugalmassággal írta felül a tender mûszaki követelményeit. A kivitelezési tervek készítését az oktatási intézmény nem elenôrizte megfelelôen,
nem állt a tervezô mögé a vitás kérdésekben, így a kivitelezô cég könnyedén
érvényesítette akaratát, a beépített szerkezetek és anyagok minôsége az elvárható
tartósságot és üzemeltetési elvárásokat biztosító minimumra süllyedt. A folyamatban az építészeti többlet értéke teljes mértékben kiiktatódott.
A második esetben a beruházás elôkészítése a fentihez hasonlóan történt. Az intézmény részletes tendertervet dolgoztatott ki, amely alapján versenyeztette a befektetôket. A tervezés során az intézmény teljes mértékben a tervezô pártján állt, ezért egy
adott pontig képviselni lehetett a minôségi szempontokat. A hiba akkor következett
be, amikor az építés megindításához szükséges telekcsere (egy önkormányzati telek
és egy állami tulajdonú, de az intézmény kezelésében lévô telek) lebonyolítása a bürokrácia útvesztôjében két évre megakadt. Ennyi idô alatt a tendereljárásban rögzített
Noll Tamás 1991 óta a TEAMPANNON Kft. gazdasági környezet megváltozott, ami a teljes mûszaki tartalom átértékeléséhez
vezetett. Egy jól induló beruházást a felelôtlen bürokratikus apparátus tett tönkre.
ügyvezetõ igazgatója és építész tervezõje.
Fõbb projektjei és referencia munkái a buda- A harmadik esetben a PPP-beruházást nem elôzte meg tervpályázat, a befektetôkpesti STRABAG Irodaház, a MOM-Park lakó- nek terveket kellett az ajánlathoz mellékelni, amelyet egy nem ismert összetételû
épületei, a Magyar Soros Alapítvány központi zsûri véleményezett. A vélemény semmilyen formában nem befolyásolta a közbeirodaháza, valamint a Miskolci Északma- szerzés eredményét, amely kizárólag a pénzügyi ajánlatot pontozta. A kiíró ennek
ellenére titkossági követelményt írt elô a tervekre, ugyanakkor elvárta, hogy a tergyarországi Kereskedelmi Központ.
1997-tôl 1999-ig a Magyar Építész Kamara veket egyeztessék a fôépítésszel. A rendkívül ellentmondásos eljárás oda vezetett,
alelnöke, szakmai tevékenységéért többek hogy annak ellenére, hogy a mi tervünket az ajánlott tervek közé sorolta a szakmai
zsûri és a befektetô pénzügyi ajánlata volt a legkedvezôbb, a tervek titkosságát
között Ybl Miklós díjjal is kitüntették.
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megsértô forma okán a befektetôt kizárták a közbeszerzési eljárásból. Ezután körülbelül évente 100 millió forinttal nagyobb bérleti díjra tett ajánlatra kötött szerzôdést az intézmény. A hibás kiírás és a közbeszerzés szellemétôl idegen, ostoba,
formális szemlélet miatt közvetlenül az intézményt, de az adófizetôket is évi 100
millió forint, 20 év alatt kettô milliárd forint veszteség érte.
■

A magánbefektetô tapasztalt apparátussal rendelkezik, és gondja van rá, hogy
a szerzôdések maximálisan védjék az érdekeit és a kockázatait minél alacsonyabbra
szorítsák. A másik oldalon lévô önkormányzatoknak kevesebb a tapasztalata, és az
elôkészítésre fordítható kerete is korlátozott. Ön mit ajánlana, hogy a beruházásoknál a közérdek jobban érvényesüljön?
RZ: Ettôl a gondolattól már csak egy lépés az „aki nem tudja – az tanítja” szlogen.
Ami finoman szólva is butaság. Sok éves tárgyalási tapasztalataim alapján – ahol
általában a „semleges sarokban”, szakértôként vettem részt – állíthatom, hogy
a közszféra is fel tud mutatni olyan felkészült és elkötelezett szakembereket, mint
a magánbefektetôk által felbérelt menedzsergárda. Én szakértôként is nagyon sokat tanultam az OKM Beruházási Fôosztályától, és bizton állítom: olyan szakembereket, mint a Debreceni Egyetem vagy a Corvinus Egyetem beruházásokért felelôs,
a tárgyalásokat vezetô fôigazgató-helyettesei a magánszféra is csak ritkán tud
felmutatni. Ráadásul az ô elkötelezettségük egyetemeik mellett sokkal szorosabb
és belülrôl fakadóbb, mint a céges „csoportépítésen” edzett menedzser társaiké.
Természetesen a másik oldalon is találkoztam kiváló felkészültségû és nagytudású menedzserekkel. Mindezt azért találtam fontosnak elmondani, mert mint
oly sok esetben az élet más területén, itt is az emberi szaktudás, lelkesedés,
elkötelezettség a minôség záloga.
NT: A közérdek érvényesítésének az eszköze a jó elôkészítés, a legjobb terv kiválasztása, és annak megépítése, az ésszerû, valóban a legkedvezôbb ajánlatot
kiválasztani képes közbeszerzési eljárás lenne.
■

A tervezésben, illetve a projekt elôkészítésében részt vevô szakemberek léptennyomon szembesülnek a stratégiai tervezés kérdésével. A közpénzek hatékony elköltése, a fenntartható fejlôdés érdekében szükségesek ezek az elôzetes koncepciók,
amelyek a projektek „beágyazódását” biztosítják. Tud-e példát említeni jól beágyazott, a köz- és magánérdek szempontjából kiegyensúlyozott projektre?
RZ: Én – bár közremûködôként elfogult vagyok – ilyennek tartom a felsôoktatási
beruházásokat. Az új épületeket és a kollégiumok bôvítési programjait egyaránt.
Nemcsak azért tartom fontosnak, mert a felsôoktatás oly sokszor emlegetett fontosságát bizonyítják, hanem azért is, mert egy igényes értelmiségi generáció felneveléséhez igényes építészeti, tárgyi környezetre van szükség. Nem hiszek abban, hogy lepusztult alagsori laborokban és félhomályos elôadókban át lehet adni
a jövô század tudását és az ezzel járó felelôsséget és hitet a tudományban, az
emberben. Ahhoz, hogy meg tudjuk teremteni a belsô harmóniát, tudást és rendet, kívül is világosságnak, rendnek és tisztaságnak kell körülvenni a hallgatókat.
NT: Erre nem tudok válaszolni.
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TÉRI VÁSÁRCSARNOK
A K I E G Y E Z É S I D E J É N F E LV E T Ô D Ö T T, H O G Y A N Ö V E K V Ô N É P E S S É G Û F Ô V Á R O S L A K Ó I N A K É L E L M I S Z E R E L L Á T Á S Á T V Á S Á R C S A R N O K O K É P Í T É S É V E L J AV Í T S Á K . A Z V O LT A F Ô
C É L , H O G Y A P E S T I E K E L L E N Ô R Z Ö T T, F R I S S É S O L C S Ó É L E L M I S Z E R H E Z J U S S A N A K .

Akkoriban a félmilliós városnak 44 piaca volt, közel 8000 árussal. A közbiztonságot és a higiénés körülményeket kétségbeejtônek találták a városatyák.
Kamermayer Károly, késôbbi polgármester körbejárta Európát, hogy brit,
belga, német és francia példákon tanulmányozza a vásárcsarnokok építési
és üzemeltetési gyakorlatát.
Több bel- és külföldi beruházó is ajánlkozott a csarnokok építésére. Néhányuk egészen olcsó, igénytelen szerkezetet javasolt, mások átfogó koncepcióval jelentkeztek. Ilyen volt Edouard Besnier de la Pontonerie beadványa
egy „élelmiszer fôközpont” kialakításáról. Francia mintára, osztrák hitelkonstrukcióban vállalta, hogy megszervezi a fôváros teljes csarnokhálózatát.
Vállalkozását a fôvárosnak szerzett hitellel akarta megvalósítani, amelyet
a bérleti díjakból törlesztettek volna. A teljes hálózat késôbb a fôváros tulajdonába került volna. (Már akkor is gondolkodtak tehát PPP-ben, noha nem
így nevezték. A szerk.)
A Fôvám téri épületre tervpályázatot is kiírtak, hogy egy gazdaságosan és gyorsan megépíthetô, korszerû csarnok építészeti megoldásához javaslatokat nyerjenek. Sokévi tárgyalás, elôtanulmányok készítése során, a kor neves építészei-

A kép forrás: Nagy Gergely, Szelényi Károly:
Budapesti Vásárcsarnokok a századfordulótól
napjainkig. F. Szelényi Ház, Veszprém, 1997.

03.indd Sec1:17

2007. 11. 21. 10:36:53

J

E

L

E

N

L

É

T

18

nek és gazdasági szakembereinek közremûködésével formálódott ki a végleges
konstrukció: a fôváros maga építteti meg, tulajdonában tartja, és egységes
irányítás alatt üzemelteti a vásárcsarnokok hálózatát.
Ezzel nemcsak az élelmiszerellenôrzés, a higiéniai rendszabályok betartása volt
biztosítható, de az áruválasztékot is befolyásolták, és a szociális szempontokat
is jobban figyelembe tudták venni. Például az 1898-as, majd 1904-ben megismétlôdô gabonaválság idején a kenyér árának mérséklése érdekében nem kértek
helypénzt a pékségektôl.
A csarnokok azonos elvek alapján, alápincézve, acél vázszerkezettel, tömör
téglafalakkal és a tetô alatt végigfutó ablaksorral épültek. A fô szempontok
voltak a célszerûség, a tartósság, a tisztíthatóság és a természetes megvilágítás.
Díszítéseket a hangsúlyos szerkezeteken takarékosan helyeztek el. A kivitelezésen a szakmák legjobbjai dolgoztak, az esztétikus megjelenést elsôsorban a jó
arányokkal és a minôséggel valósították meg.
A fôvásárcsarnokban nagykereskedés is folyt. Az ellátás biztosítása érdekében
termelô és értékesítô társulások létrehozását bátorították. Szemléletük kedvezôen hatott az egész ország élelmiszertermelésére.
A csarnokok többsége nagyon népszerû volt kezdetektôl fogva. A nagycsarnokot pár hónappal a nyitás után, 1897 májusában meglátogatta Ferenc
József, majd egy évvel késôbb a német II. Vilmos császár. (Nagyjából száz
évvel késôbb Margaret Thatcher brit miniszterelnök is vásárolt ott az ízletes
magyar fokhagymából.)
Sajnos a rosszul értelmezett gazdaságos területhasznosításnak Európa szerte
több épület esett áldozatul. Lebontottak vagy átalakítottak népszerû vásárcsarnokokat; az átalakítások közül nemegy kudarcnak bizonyult.
A Fôvárosi Önkormányzat, ez ma már nyilvánvaló, jól döntött, amikor a karbantartás elmaradása miatt életveszélyessé vált Fôvám téri csarnokot eredeti szépségében és funkcióját megtartva újította fel. Ma nemcsak Pest és Buda lakói
járnak oda, de a turistáknak is kedvelt célpontja. Felújították a tûzvész után
a Rákóczi téri csarnokot is.
A Hunyadi téri csarnok teljes felújítására nem került sor a második világháború óta. 1997-re ugyan megígérte az önkormányzat, majd az ezredforduló
idején újabb ígéretek születtek a funkció megtartásáról és a felújításról,
azonban még a karbantartási munkákat sem végezték el. Mindezek ellenére
népszerû és keresett a környéken élô belföldi és külhoni lakosok körében.
A rendszerváltás óta többször privatizálták, majd reprivatizálták. Jelenleg ismét lebegteti a jövôjét az önkormányzat, a környéken lakók megszûntetés elleni heves tiltakozása ellenére. Reméljük, hogy az épület mûemléki védelem
alá helyezése végre megtörténik, és ha megkésve is, de sor kerül a szakszerû
felújítására.
B.E.
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VÁSÁRCSARNOKOK BUDAPESTEN
A Hunyadi téri vásárcsarnok megmentéséért a Kincsünk a Piac – Hunyadi tér
nevû civil csoportosulás szervezett megmozdulásokat az elmúlt hónapokban.
A csarnok helyére egy cég Európa Házat akart építeni úgy, hogy a zöldség-gyümölcs eladás a pincébe került volna. Részben a lakosság és a civilek tiltakozásának köszönhetôen ez a beruházás meghiúsult. A fôvárosban élôk szeretik és
használják a vásárcsarnokaikat. Nem eladni, hanem felújítani kell ôket.
Ôszi számunk fotóalbumába Szelényi Károly fotómûvész budapesti vásárcsarnokokról készített fényképeibôl válogattunk. A képek megtalálhatók a Nagy Gergely és Szelényi Károly által írt illetve fényképezett Budapesti vásárcsarnokok a
századfordulótól napjainkig címû könyvben. (F. Szelényi Ház, Veszprém, 1997.)

A Klauzál téri piac díszítése (balra fent)
A Hold utcai piac homlkozata (balra lent)
A Batthyányi téri piac homlokzata (jobbra lent)
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A Klauzál téri piac homlokzata (balra)
A Hold utcai piac homlokzata (középen)
A Hunyadi téri piac (jobbra)
A Fôvám téri piac hátoldala éjszaka (lent)
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Zsolnay pirogránit szellôzôablak a Fôvám téri piac padlásán (jobbra)
Díszítés a Holld utcai piac homlokzatán (balra fent)
A Hunyadi téri piac bejárata fölötti díszítés (jobbra középen)
A Hunyadi téri piac oldala (jobbra lent)
Faragott díszítés a Hunyadi téri piacon (balra lent)
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A Hunyadi téri piac csarnoka
A Hold utcai piac központi elárusító sora (a két jobboldali kép)
A Fôvám téri piac csarnoka
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Az elmúlt években sokan kerestek meg bennünket azzal, hogy szívesen támogatnák kisebb-nagyobb összegekkel a munkánkat. A felajánlások és az elvárások
alapján olyan programot állítottunk össze, mely reményeink szerint megfelel
a támogatói igényeknek.
Szeretnénk, ha mindazok, akik ily módon hozzájárulnak tevékenységünkhöz,
aktív partnerünknek, a Levegô Munkacsoport tagjának érezhetnék magukat. Ennek érdekében támogatói tagságot szervezünk azok számára, akik elkötelezettek
a környezetvédelem iránt.
Háromféle tagsági kártyát bocsátunk az érdeklôdôk rendelkezésére:
■

A Harmat kártya egy évre 1500 forint. Elôfizetôje rendszeresen olvashatja
a havonta megjelenô Lélegzetnyi címû elektronikus hírlevelünket, valamint
meghívást kap a Levegô Klub elôadásaira.

■

A Napfény kártya egy évre 4000 forint. Elôfizetôjének az elektronikus
hírlevélen és a Levegô Klub programjain túl postázzuk a Lélegzet címû
környezetvédelmi folyóiratunkat, mely negyedévente jelenik meg.

■

A Szivárvány kártya egy évre 10000 forint. Aki ennyivel vagy nagyobb
összeggel támogatja munkánkat, a fentiekben felsorolt elektronikus hírlevélen, Levegô Klub meghíváson, Lélegzet folyóiraton kívül támogatói
bálunkra is meghívást kap, valamint kiemelt támogatóként feltüntetjük
a Levegô Munkacsoport honlapján.

Bízunk benne, hogy egyre több ember ért egyet törekvéseinkkel és segít bennünket közös célunk elérésében. A szakmai hátteret mi biztosítjuk. Garancia
rá közel két évtizedes sikeres tevékenységünk és nevünk, mely ugyanolyan jól
ismert a legfelsôbb döntéshozók, mint a lakosság körében.
Legyen Ön is aktív résztvevôje a környezetvédelemnek!
Ha egyetért céljainkkal, kérje felvételét támogató tagjaink sorába, ezzel is
kifejezheti elkötelezettségét e tevékenységek iránt. Keresse munkatársunkat
a (06-1) 411-0509-es telefonszámon!
Csatlakozzon hozzánk! Támogassa munkánkat! Sok feladat vár még ránk.
Varga Rita
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PROGRAM
Több tízezer fa hiányzik a fôváros fasoraiból. A
Lélegzet Alapítvány és a Levegô Munkacsoport
a Demján Sándor Jótékonysági Alapítvány
támogatásával egyéves városzöldítô programba kezdett júliusban az V., a VI. és a VII. kerületben, valamint az Újlipótvárosban. Pályázatot
írtak ki közintézmények, egyházak, társadalmi
szervezetek és társasházak részére tûzfalak,
utcai homlokzatok, kertek, iskolaudvarok, közterek zöldítésére. Az egyik nyertes pályázat
110 darab köztéri fa pótlására vállalkozott az
V.-VII. kerületben. Az elsô fát november 6-án
a Károly krt. 3/c. elôtti, évek óta üresen álló
fahelyre ültették óvodás és iskolás gyerekek.
A VI. kerületi Derkovits Gyula Általános Iskola
és a VII. kerületi Julianna Református Általános
Iskola diákjai vállalták, hogy iskolájuk elé,
a Városligeti fasorban bokrokat ültetnek, amelyeket ôk gondoznak majd.
A sajtótájékoztatón Dr. Kecskeméti Edit,
az UNICEF magyarországi igazgatónôje
elmondta: azért kezdeményezték ezt a faültetési akciót, hogy a városokban élô gyermekek
is láthassanak zöldet, hogy élhetôbb környezetben nôjenek fel. Reméli, hogy ezt a példát
más cégek is követik.
A közvéleménykutatások egyértelmûen jelzik,
hogy a lakosság fontosnak tartja az ápolt
zöldterületeket, és a belsô kerületekben is
többet szeretne belôlük. Az önkormányzatok
nem költenek eleget a közterületeken és
az intézményekben található zöldfelületek
ápolására, karbantartására, nem is beszélve
új zöldterületek létrehozásáról. A magáncégek, a lakosság és az ingatlanfejlesztôk
se tesznek meg mindent a környezetükben
levô növényzet ápolásáért, pótlásáért. Ezért
próbálják a Zöld Levél Program munkatársai,
más civil szervezetek és egyetemi hallgatók
segítségével megszólítani a társasházakat,
intézményeket: ki-ki erejének megfelelôen
igyekezzen a növényállomány megsokszorozását segíteni. A Lélegzet Alapítvány a prog-
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ram ideje alatt megszervezi az ültetéseket,
várja ezekhez elsôsorban cégek, ingatlantulajdonosok támogatását.
Az öntözés, a faültetés szakvállalatnál közvetlenül is megrendelhetô. A FÔKERT Zrt.
vezérigazgatója, Kocsis László hangsúlyozta:
hamarosan kiemelten közhasznú társasággá
alakul át a cég. Ezután szívesen veszik majd
civilek megrendelését is, mert nem profit alapon mûködnek. Nem kell tehát a szervezéssel,
beszerzéssel veszôdni. A nem túl nagy költségért cserébe üde növényzetben gyönyörködhetünk, ingatlanunk is ápoltabb benyomást kelt.
A most ültetett fák 15–20 év múlva fogják
betölteni szerepüket: a levegô tisztítását,

a kôrengeteg egyhangúságának oldását,
párolgással és árnyékukkal a hôség enyhítését.
A Zöld Levél Program szeptemberi pályázata
tehát sikerrel zárult. Továbbra is várjuk elsôsorban közintézmények, lakóközösségek és a
közös zöldítést elôsegítô civil közremûködôk
érdeklôdését.
További tájékoztatás: www.levego.hu/zoldlevel

ÉGETÔ PROBLÉMÁK!
A magyar és a szlovén kormány Szentgotthárdra kihelyezett együttes ülésének idejére,
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október 17-ére környezetvédelmi demonstrációt szervezett a Levegô Munkacsoport támogatásával a Pro Natura St. Gotthard Civil
Összefogás. A résztvevôk az osztrák BIGAS
és a szlovén Muravidéki Zöldek környezetvédô
szervezetekkel közösen tiltakoztak a tervezett
hulladékégetô építése ellen, és összefogásra buzdítottak az egészséges környezetért.
A rendezvényen a szervezôk a kormányok
felelôsségét vetették fel, határozott állásfoglalást várnak a döntéshozóktól.
A Szentgotthárdon és környékén élô emberek tiltakozását az váltotta ki, hogy egy
osztrák cég – a BEGAS Kraftwerk GmbH
– nagy teljesítményû, évente akár 200 ezer
tonna hulladék feldolgozására is alkalmas
regionális hulladékégetôt kíván építeni és
mûködtetni a Szentgotthárd–Heiligenkreutz
Ipari Park osztrák oldalán. A létesítmény
a határtól 100, az Ôrségi Nemzeti Parktól
pedig 300 méterre lenne, ami elfogadhatatlan a helyiek számára. Az égetômû a várostól
észak-nyugati irányban épülne, ami éppen
az uralkodó széljárás irányának felel meg,
így az üzem füstgázai Szentgotthárd felé
szállnának.
A tüntetésen a Levegô Munkacsoport munkatársa is felszólalt, aki felvetette: ki fizeti a magyarok egészségügyi ellátását, ha
a füst egészségkárosodást okoz? Méltán
várjuk el szomszédainktól, akik kényesek
környezetükre, hogy figyelemmel legyenek a
pár száz méterre élôk környezetére is.

INTERNETEN A ZÖLDHULLÁM
Négy civil szervezet a FigyelôNet felkérésére blogot ír Zöldhullám néven.
A Greenpeace, a Levegô Munkacsoport, a
Magyar Természetvédôk Szövetsége és a WWF
Magyarország fogott össze, hogy riadót fújjon: ébredj ember, saját jövôdet pusztítod!
A Zöldhullám kimossa a homokot a szemekbôl, a megtisztított tényeket mutatja be.
A négy szervezet felváltva írja a bejegyzéseket,
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és mindig aktuális, a saját területükhöz kapcsolódó témákat dolgoznak fel. Beszámolnak
újdonságokról, a környezetvédelem híreirôl,
a természet és a környezet problémáiról,
ugyanakkor megoldást javasolnak, ötleteket
adnak és elgondolkodtatnak.
Garancia a minôségi és szakszerû tájékoztatásra a négy szervezet elismert munkája és szakértôinek hozzáértése. Az olvasók hozzászólhatnak a cikkekhez, elmondhatják a véleményüket,
kérdéseket tehetnek fel, a cikkek szerzôi pedig
igyekeznek azokra megfelelô válaszokat adni.
A Zöldhullám olvasható a zoldhullam.blog.
fn.hu címen.

BÍRÓSÁG ELÔTT A 86-OS
ÚT ÜGYE
A Gyôr-Moson-Sopron megyét és Vas megyét
átszelô 86. számú fôút az utóbbi években
az elhibázott közlekedéspolitikát, valamint
a fuvarozók és a közútkezelôk felelôtlenségét
példázó „állatorvosi lóvá” vált. A nehéz tehergépjármûvek összefüggô sort alkotva haladnak éjjel-nappal, még a kamionstop idején is.
A fô oka ennek az, hogy a párhuzamosan futó
osztrák autópálya igénybevevôinek 2004 óta
a megtett út arányában kell használati díjat
fizetniük. A fuvarozók azóta „költségkímélési”
céllal inkább a 86-os utat használják.
Amit a fuvarozók az útdíjon megtakarítanak,
azt az út mentén élô lakosok sokszorosan
megfizetik: az elviselhetetlen zaj miatt nyílászáróikat ki kell cserélniük, a rezgés miatt folyamatosan javítgatják házuk repedéseit, a hatalmas por miatt sokkal gyakrabban kénytelenek
takarítani, és már a konyhakertjeikben érô
gyümölcs és zöldség is ehetetlennek bizonyul
a porszennyezés miatt. Az út menti ingatlanok
értéke a kamionforgalom miatt 20 százalékkal
csökkent. Ezek a károk „csak” a lakosok pénztárcáját érintik, talán észre sem vennék, ha a
forgalomnövekedés elôtt megszokott életüket
tudnák élni, tudnának pihenni, éjjel aludni,
a kertben beszélgetni, átmenni az úttesten a
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szomszédjukhoz, vagy félelemérzet nélkül kiengedni a gyerekeket a járdára, és nem tartani
attól, hogy egy figyelmetlen kamionos balesetet
okoz (amire már több szomorú példa is volt az
utóbbi idôben). Az eltelt évek alatt mindössze egy sebességkorlátozó tábla kihelyezésére
került sor, ami nyilvánvalóan kevés az ország
egyik legforgalmasabb útjával kapcsolatos
közlekedési problémák megoldására.
Az elviselhetetlen kamionforgalmat megelégelô lakosok beperelték a közútkezelôt.
A Levegô Munkacsoport szakmai támogatásával indult perben a lakosok, valamint a
Levegô Munkacsoport és a 86-os Útbizottság
nevû helyi civil szervezet elsôdleges célja,
hogy a bíróság precedens értékû ítéletében
kötelezze a közút kezelôjét kártérítés megfizetésére és a jogszabályoknak megfelelô, hatékony
intézkedések meghozatalára. A per következô
tárgyalására 2007. december 11-én, délelôtt
10 órakor kerül sor a Gyôri Városi Bíróságon.

LEVEGÔ KLUB
Ezen a néven új programsorozatot indít decembertôl a Levegô Munkacsoport. A célunk, hogy
alkalmat teremtsünk a rendszeres találkozásra, a szakmai és baráti véleménycserékre,
hogy számos érdekes és hasznos gondolattal
gazdagodhassunk. Olyan véleményformáló közéleti személyiségeket és szakértôket
kívánunk elôadóként vendégül látni, akik
más-más szemszögbôl oszthatják meg velünk
véleményüket, nézeteiket bizonyos környezetvédelemi kérdésekben. Az elôadások végén
az elhangzottakról beszélgetést tartunk, ahol
szívesen vesszük a témával kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.
A Levegô Klub programjait januártól júniusig várhatóan minden hónap utolsó csütörtökén tartjuk. Az elsô ünnepi alkalommal, december 13-án, meghívottunk Dr.
Juhász Árpád geológus, majd január 31-én
Fodor Gábor környezetvédelmi miniszter lesz
a Klub elôadó vendége.

2007. 11. 21. 10:37:37

J

E

L

E

N

L

É

26

T

ILLÚZIÓT KERGETÜNK
A LEVEGÔ MUNKACSOPORT
AZ AGROÜZEMANYAGOKRÓL

ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ ORSZÁG BIOÜZEMANYAG-LÁZBAN ÉG. SOKAN AZT VÁRJÁK, HOGY VÉGRE MEGVALÓSUL AZ AUTÓZÁS KÖRNYEZETBARÁTTÁ ALAKÍTÁSA. VÉLEMÉNYÜNK SZERINT AZONBAN MINDEZ ILLÚZIÓ. MÁR A „BIO” ELÔTAG
IS FÉLREVEZETÔ, HISZEN KORÁNTSEM VEGYSZERMENTESSÉGRÔL VAN SZÓ. RÁADÁSUL AZ AGROÜZEMANYAGOK ELÔÁLLÍTÁSA ANNYI TERMÔTERÜLETET IGÉNYELNE, AMENNYI NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE.

A Levegô Munkacsoport elérkezettnek látta az idôt, hogy a túlzott várakozásokkal
szembemenjen, ezért kiadtunk egy állásfoglalást az agroüzemanyagokról. Véleményünk szerint a bioüzemanyag kifejezés használata nem szerencsés, hiszen a „bio”
elôtag leginkább vegyszermentességre, egyfajta környezetkímélô termékre utal, ami
legkevésbé sem jellemzi a nagyüzemi, monokultúrás mezôgazdasági üzemanyag-termelést. Az agroüzemanyag kifejezés jobban fedi a valóságot, nem félrevezetô.
Sokan úgy tekintenek az agroüzemanyagra, mint amelynek révén zöld lesz az autózás. Ez sajnos elérhetetlen.

Egyrészrôl az agroüzemanyagok termelése nagyon területigényes. A 8 százalékos
bekeverési részarány megtermelése a hazai termôföldek 16–17 százalékát igénybe venné. Már ennél jóval kevesebb termôterület átállítása agroüzemanyag-alapanyag termelésre is jelentôs élelmiszer-áremelkedést idézett elô. Világos: ahol
agroüzemanyagot termelünk, ott nem tudunk élelmiszert termelni. A Harmadik
Világban pedig, ahol egyébként is szegénységben él a lakosság nagyobbik része,
az élelmiszerek drágulása elviselhetetlen körülményeket teremthet (ezt látványosan szemléltették nemrég a mexikói „tortilla tüntetések”). Egyébként sem
hisszük, hogy a napi 1 dollárból élô több milliárd földlakó örülne annak, hogy
itthon picikével zöldebb az autózás.
Másrészrôl az agroüzemanyagoknak, csakúgy mint a fosszilis tüzelôanyagoknak,
globális piaca van. A Hollandiában tankolt „zöld dízel” származhat akár az indonéz ôserdôk helyére telepített pálmaolaj ültetvényekbôl is. Így is történt pár
éve. Nem lehet megakadályozni, hogy a fejlett országokban jelentkezô hatalmas
üzemanyag-igényt ne brazil cukornádültetvénybôl származó agroüzemanyaggal
elégítsék ki. Ennek következtében még gyorsabban tûnnének el az ôserdôk,
a természetes területek.
Magyarország viszonylag kedvezôbb helyzetben van, hiszen néhány évente élelmiszer-túltermelés alakul ki. Kérdés, hogy az éghajlatváltozás (idôjárási szélsôségek)
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nem „oldják-e” meg maguktól a kérdést. A túltermelés helyett vissza lehetne adni
a szántóterületeket a természetnek, illetve helyenként célszerû lehet decentralizáltan agroüzemanyagot termelni, a helyi energiaszükséglet biztosítására. Ezzel
a szelíd szemlélettel szembemegy a valóság. A közeljövôben megvalósítani tervezett agroetanol- és agrodízel-gyártó üzemek gabona- és olajosmagigénye már most
meghaladja a termelt élelmiszer-felesleget.
Az agroüzemanyagok térnyerése az államháztartásra nézve is nagy kockázatot jelent.
Míg a hagyományos üzemanyagokat jelentôs adó terheli, addig az agroüzemanyagok
termelését jövedékiadó-kedvezményekkel támogatják. A 8 százalékos agroüzemanyag részarány elérése évi 25,4 milliárd forinttal növelné a költségvetési hiányt.

Illúziót kergetünk, ha azt hisszük, hogy az autók „zöld benzinnel” fognak járni.
Ehhez nincs elég földterület. Véleményünk szerint a túltermelt szántóföldi növények egy részét át lehet irányítani agroüzemanyag termelésre, ez a jelenlegi
tendenciák alapján be is fog következni.
De üzemanyagot elsôdlegesen mezôgazdasági melléktermékekbôl, hulladékból
kellene elôállítani, decentralizált, kisebb üzemekben. Fontos az is – többek
között a szállítási távolságok csökkentése érdekében –, hogy a „termény” alapú
üzemanyagot abban a térségben használják fel, ahol az alapanyag keletkezik.
Vagyis a munkanélküliségtôl sújtott, alacsony jövedelemtermelô képességû vidéki térségek talpraállásának lehetne az egyik eszköze: „termény” helyett ezentúl
magasabb hozzáadott értékû, nagyobb piaci árú „terméket”, energiát állítsanak
elô saját szükségletükre. A megtermelt mennyiséget a mezôgazdaságban és a tömegközlekedésben lenne célszerû felhasználni.
Az agroüzemanyagok erôltetése a világon mindenhol emeli az élelmiszerek árát,
és az ôserdôk rovására megy. Amit nyerünk a réven, annak sokszorosát veszíthetjük el a vámon.
Szabó Zoltán
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KÖRMÖCBÁNYA ARANYA
A KANADAI TÔZSDÉN BEJEGYZETT TOURIGAN GOLD VÁLLALAT A SZLOVÁK ÁLLAMI SZERVEKNÉL
ARANYBÁNYA NYITÁSÁT KEZDEMÉNYEZTE KÖRMÖCBÁNYA MELLETT. A BÁNYANYITÁS ELLEN CIVIL
SZERVEZÔDÉS INDULT KREMNICA NAD ZLATO – KÖRMÖCBÁNYA AZ ARANYNÁL IS TÖBBET ÉR NÉVEN.

A szervezetet helyi állampolgárok alapították és jelenleg 4500 tagot számlál.
Az egyesület civil, nonprofit szervezet, amely tevékenységét politikai pártoktól és
gazdasági szervezetektôl függetlenül végzi. Célja a bányanyitási projekt (Kremnica Gold Rt. – mely a Tourigan Gold Corporation leányvállalata – Körmöcbánya
arany projekt) egyes szakaszainak véleményezése, továbbá részvétel a döntési
folyamatban és az ellenvélemények képviselete.
Az aránytalanul nagy méretû külszíni kitermelés a történelmi mûemlék-együttes, a híres bányaváros és a gyönyörû turisztikai értéket képviselô települések
közvetlen közelében az idegenforgalom fejlesztésének végét és ezáltal a város
gazdasági hanyatlását eredményezné. A kitermelési tervek szöges ellentétben
állnak a városvezetés által elfogadott Gazdasági és szociális fejlesztés tervével,
és a területi fejlesztési tervben sem szerepelnek. Az említett tervekben a fô
hangsúlyt a turizmusra és egy ökológiailag tiszta város (ipari parkok nélkül)
fejlesztésére helyezik.
A külszíni bánya megvalósulása, még a káros hatások semlegesítése esetén is,
Körmöcbányán kívül a környezô falvak (Kunvágás »Kunesov«, Jánoshegy »Kremnické Bane«, Barskapronca »Kopernica«, Jánosrét »Lúcky«, Lutilla »Lutila«)
lakóinak életminôségét is rontaná. A por, a zaj, a megnövekedett teherforgalom
az épületek statikáját veszélyeztetô robbantások, a bányameddô felhalmozása
mind kockázati tényezô az egész térségre nézve.
A külszíni bánya megnyitásának kockázatai és hátrányai:
1. A Sturec-hegy mellett hatalmas, 250–300 méter mély és ugyanekkora átmérôjû
kráter keletkezne; naponta 4 tonna robbanóanyagot használnának fel, mely hatására megsérülne a környezô völgyek és az ott található házak statikája.
2. A kôzetek szállítása: naponta 12 800 tonnát utaztatnának, óriási, 90 tonnás teherautókkal a feldolgozó üzembe, ez a por- és hangterhelés értékének
rendkívüli növekedését jelentené (a szilikátos por okozza a bányászok tipikus
szilikózisát).
3. A kôzetek sós ciánnal (0,03 milligramm cián feloldva 1 liter vízben képes
megölni egy halat, 50 milligramm egy gyermeket) történô lúgozása következtében hatalmas mennyiségû cianidos zagy keletkezik, megteremtve ezáltal a
környezeti katasztrófa lehetôségét. Katasztrófa esetén a természet elárasztása, a felszíni és földalatti vizek, az emberi populáció és fauna megmérgezése
következne be, mint ahogy ez megtörtént Romániában, Magyarországon,
Csehországban és Kirgíziában.
4. Körmöcbánya és Lucska (Lúcka) között gigantikus bányameddô-halom alakulna ki (10 év alatt 19–30 millió tonna meddô kôzet), a zagytározóban
óriási mennyiségû üledék rakódna le (10 év alatt 15 millió tonna üledék).
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Fotó: Dr. Apostol Tamás

Összehasonlításképpen a Garamszentkereszt mellett található „vörös” tározó
9 millió tonna szennyvíziszapot tartalmaz. Mindez túlzott környezeti megterhelést és a kulturális-történelmi emlékek értékének csökkenését jelentené
a kitermelés környezetében.
5. A bányászat hatására Körmöcbányán és környékén megszûnne az idegenforgalom, aminek következtében elvesztenék állásaikat az ágazat (szállodák, éttermek, üzletek, fürdô, szolgáltatások, sportlétesítmények) dolgozói. Többen
válnának munkanélkülivé, mint ahányan a bányában munkához jutnának.
A beruházó eleinte 100, újabban 600 munkahelyet igér, ami irreális, mivel
elsôsorban magasan képzett bányászati szakemberekre lesz szükség. Körmöcbánya, Lúcky és a környezô települések pénzügyileg szinte nem nyernének semmit (a bérleti díjak jelentéktelenek). Az állam a kitermelt arany 3–5
százalékát, vagyis szánalmas alamizsnát kapna, a bányavállalat sokmilliárd
koronát keresne az üzleten. A körmöcbányai régióban csökkennének az ingatlanárak. Összegezve: a bánya projekt a lakosság szempontjából gazdaságilag
is teljesen elônytelen.
A körmöcbányai nyíltszíni bányamûvelés beláthatatlan következményekkel járna
nemcsak a közvetlen térségre, hanem távolabb is érzékelhetô lenne káros hatása. A ciános zagytározó esetleges balesete következtében a Garam vízgyûjtô
területén található patakok elvinnék a ciánt a Garamba, az pedig Párkánynál
a Dunába öntené a szennyet. Magyarországra érve a ciánszennyezôdés több
millió ember vízellátását veszélyeztetné, nem is beszélve a Duna biológiai
katasztrófájáról.
A magyarországi környezetvédô szervezetek figyelmét ezúton kívánjuk felhívni
a tiltakozás támogatására.
Tóth Emilia
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JÓ AZ NEKÜNK, HA HOSSZABBAK
ÉS NEHEZEBBEK A KAMIONOK?
KÖSZÖNJÜK, DE A 25 MÉTER ÉS A 40 TONNA IS TÚL SOK

MEGKEZDÔDÖTT A TEHERAUTÓGYÁRAK ÉS A FUVAROZÓK HARCA AZÉRT, HOGY ÁLTALÁNOSAN ENGEDÉLYEZZÉK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A 25 MÉTERES KAMIONOKAT. A LENTI ÁBRÁN LÁTHATJUK A KÜLÖNBSÉGET A MA ÁLTALÁNOSNAK MONDHATÓ, 40 TONNA MEGENGEDETT LEGNAGYOBB ÖSSZTÖMEGÛ SZERELVÉNYEK ÉS ALATTUK AZ AKÁR 60 TONNA ÖSSZTÖMEGÛRE IS MEGPAKOLHATÓ HOSSZÚ KAMIONOK KÖZÖTT.

Magyarországon egy szerelvény legfeljebb 16,5 vagy kétszer 7,82, azaz 18,75
méter hosszú és legfeljebb 40 tonna össztömegû lehet, de például Finnországban már engedélyezték a 25,25 méteres 44 tonnás, és Svédországban a 24 és
25,5 méteres, 60 tonnás szerelvények közlekedését. Németországban is járnak
ilyen kamionok, de nem mindenhol és csak útvonalengedéllyel.
Az 1996. évi 53. EC irányelv egyelôre még a tagállamokra bízza az óriáskamionok közlekedésének belsô szabályozását, és tiltja használatukat a nemzetközi
áruszállításban. De az élet nem áll meg. Az Európai Bizottság energiaügyi és közlekedési igazgatósága által 2007 májusában Brüsszelben szervezett logisztikai
konferencián említés történt arról, hogy szakértôk vizsgálják az össztömeg-korlátozás általános fölemelésének lehetôségét 40-ról 44 tonnára. Sôt, a jármûvek
méreteit taglaló jelentésben már a mainál hosszabb szerelvények használatától

Forrás: Mega-Trucks versus Rail Freight,
A Nemzetközi Vasúti Unió kiadványa
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várható elônyök tanulmányozásának gondolata is fölmerült „az európai áruszállítás elôrelátható növekedésének kezelése érdekében.” Szerencsére egyes
tagállamokban már folynak ilyen irányú kutatások, sôt Németországban már
eredményeket is publikáltak.
A legutóbb 2007 augusztusában frissített, a német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal oldaláról letölthetô tanulmánynak* beszédes már a címe is: „Vajon
hozzájárulnak-e az óriáskamionok a szállítás fenntarthatóvá tételéhez?” – ahol
fenntarthatóságon most a környezet fenntarthatóságát kell érteni, és nem a fuvarozásét. Tehát a kérdés az, hogy nyerhet-e bármit is a környezet Németországban
az óriáskamionok általános engedélyezésével.
A tanulmány sorra veszi az óriáskamionoknak az üzemanyag-fogyasztásra,
a közúti károsanyag- és zajkibocsátásra, valamint a többi közlekedôre gyakorolt
hatását, és megvizsgálja azt is, hogy várható-e a közúti forgalom csökkenése
a használatuktól.
Az összkép nem valami rózsás. Engedélyezésüknek elônye nem sok, hátránya
viszont annál több lenne. Mindenekelôtt a munkamegosztást módosítaná a
vasút és a vízi szállítás hátrányára. De a forgalom és így a környezetszennyezés is inkább nône mint csökkenne, gyorsabban romlanának az utak és a
zsúfoltságuk is nône.
* Longer and Heavier on German Roads. Do Az óriáskamionok mellett szóló unalomig ismert gazdasági érv az, hogy két
Megatrucks Contribute Towards Sustainable darab hatvan tonnás szerelvény három negyven tonnásnak a rakományát szálTransport? Umwelt Bundes Amt, 2007. líthatja, kevesebb üzemanyaggal és kevesebb élômunkával. Amibôl már követwww.umweltbundesamt.de/uba-info-pres- kezik az a szintén gazdasági érv, hogy kisebb forgalom mellett lehet ugyanannyi
se-e/hintergrund/riesenlkw-englisch.pdf árut a közúton fuvarozni. A fajlagosan – egy tonnakilométerre vetített – üzem-

anyag-szükségletre gyorsan rá lehet mondani, hogy milyen jó, környezetbarát
szállítási mód is ez az óriáskamion.
Azonban ez is csak addig igaz, amíg az óriáskamionok teljes terheléssel futnak. A teherautók kapacitásának egyik mérôszáma a rajta elhelyezhetô raklapok száma. Egy standard 40 tonnás kamionban 34, a hosszabb, nehezebb
óriáskamionban már 52 raklap fér el. Az egy raklapra jutó üzemanyagköltség
25 százalékkal csökken. De amikor 40 raklapnál is kevesebb a rakomány,
akkor már nô az egy raklap elszállítására elhasznált üzemanyag mennyisége. A 40 az 52 raklapnak 70 százaléka, vagyis amint 70 százalék alá esik
a kapacitáskihasználás, romlik az üzemanyagmérleg. Nos, Magyarországon
2006-ban a 30 és 40 tonna közötti kapacitású kamionok fuvarozási teljesítménye 13,281 milliárd tonnakilométer, a teljes futásteljesítmény pedig 713
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millió kilométer volt. Egy alkalommal átlagosan 18,63 tonnát szállítottak,
a kapacitáskihasználás – átlagosan 30 tonna hasznos terheléssel számolva
– 62 százalékos. A 40 tonnánál súlyosabb össztömegû kamionok kapacitáskihasználtsága még rosszabb, mindössze 47 százalék. Vagyis Magyarországon
az óriáskamionoktól nemhogy az átlagos üzemanyagfogyasztás csökkenése,
inkább a növekedése várható. (Európai szinten 2006-ban a kihasználtsági
mutató valamivel gyengébb volt, mint a magyar, 30 és 40 tonna össztömeg
között 58 százalék.)
Miután a szabályozók olyanok, hogy a közúti fuvarozással járó terhek jelentôs
részét nem a szállíttató fizeti meg, azt az állam szétosztja az egész népesség
között, bevetésre kerül minden olyan eszköz, amellyel makrogazdasági szempontból inkább károsan, mint hasznosan, de növelni lehet a közúti szállításokat. Ezért ha engedélyeznék a nemzetközi szállításban az óriáskamionok
használatát, az Európai Uniónak és nyomában a magyar döntéshozóknak
a mainál jóval komolyabb intézkedéseket kellene tenniük azért, hogy megakadályozzák a vasúti szállítás további csökkenését, a vagonok tartalmának
átvándorlását az óriáskamionokba.
Elemezték Németországban azt is, hogy a korábban, rövidebb szerelvényekre
méretezett utakra mennyire engedhetôk rá az óriáskamionok. A következtetés
az, hogy szóba sem jöhet a ráengedésük a városi, településeken belüli és
az alsóbb rendû utakra, hidakra. Szélesítés, megerôsítés, sok kanyarban a
görbületi sugár növelése lenne ennek a feltétele. Ha ezt összevetjük a magyarországi utak és a németországiak közötti különbséggel, csak arra a következtetésre juthatunk, hogy az óriáskamionok általános forgalma Magyaror-
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Európán kívül változatos óriáskamionhosszakat és -súlyhatárokat találunk, de
ezekhez különleges földrajzi és demográfiai
körülmények társulnak. Országúti vonatok látványa fogadja az embert például
Ausztrália és Új-Zéland transzkontinentális, kis forgalmú, ritkán lakott területeket
átszelô országútjain. Új-Zélandon ugyanakkor a Zöld Párt stratégiai dokumentuma
szerint sok gond származik abból, hogy a
kamionok a sûrûn lakott körzeteket, sôt
a települések belsô útjait sem kerülik el.
Bár a Zöld Pártnak köszönhetôen tért nyert
Új-Zéland fejlesztési politikájában a közúti
helyett a távolsági vasútfejlesztés, a településeken belül az óriáskamionok okozta
forgalmi és egyéb problémákkal egyelôre
mintha nem tudnának mit kezdeni. Elsiették
az engedélyezésüket: nem csak nálunk térnek
át a hatóságok túl lassan, vonakodva a
közlekedésszabályozásban és -fejlesztésben
a fontolva haladásra, a gondos és átfogó tervezésre, a várható hatások, változások elemzése és a rosszak kivédése utáni cselekvésre.
Az említett stratégiai dokumentum letölthetô az Új Zélandi zöldektôl: www.greens.
org.nz/searchdocs/other9245.html#P4
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szágon komoly biztonsági problémákhoz vezethet. Nem lehet ezért elég korán
arra figyelmeztetni, hogy a mai utakon sok-sok kanyart kell kiegyenesíteni,
nagyobb sugarúvá tenni ahhoz, hogy a mainál hat és fél méterrel hosszabb
szerelvények ne csússzanak ki róluk.
Minden eddigi tudásunk szerint tehát az óriáskamionok megjelenése az országutakon rontaná a fenntarthatóság amúgy sem rózsás esélyeit. Romlana a
közúti szállítás fajlagos CO2 kibocsátása, az országutak biztonsága és – külön
hatékony intézkedések nélkül – az arány a vasúti és a közúti szállítás között.
Egyetlen esetben fogadhatnánk el mégis az óriáskamionok megjelenését a
magyar utakon. Akkor, ha csak azokon az utakon közlekedhetnének, amelyeken elférnek, és ha annyi tonnakilométer-útdíjat fizetnének, amennyibôl
tíz év alatt az igényeiknek megfelelôen átépíthetô a teljes magyar úthálózat
– beleértve a településeket elkerülô útszakaszokat és a hiányzó haránt összeköttetéseket is, továbbá teljes egészében fedezzék az általuk okozott összes
környezeti kárt és egyéb költséget.
Vargha Márton
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A KORRUPCIÓ NYOMÁBAN
SZERKESZTÔSÉGI BESZÉLGETÉS ALEXA NOÉMIVEL, A TRANSPARENCY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG
ALAPÍTVÁNY ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓJÁVAL

■

Mióta és milyen munka zajlik a Transparency International magyar tagszervezeténél?
A Transparency International Magyarország Alapítványt 2006 októberében jegyezték be ismét. Korábban már létezett, azonban akkor pénzügyi nehézségek miatt
kénytelen volt megszüntetni tevékenységét. Az elmúlt egy év alatt szervezetfejlesztési kérdésekre, korrupciós helyzetelemzés készítésére, valamint az igazságszolgáltatásban felmerülô korrupcióra összpontosítottunk. Felvettük a kapcsolatot az
érintett hazai kormányzati, civil és gazdasági szereplôkkel, meghatároztuk az alapítvány intézményi kereteit, támogatói rendszerét, kétéves stratégiát dolgoztunk ki,
és nem utolsó sorban forrásokat biztosítottunk a mûködésünkhöz. A Transparency
International egyes országokban mûködô tagszervezetei sok tekintetben – így anyagilag és tevékenységi területük meghatározásában is – függetlenek a berlini központtól. Általában önkéntes alapon jönnek létre, és szerves fejlôdés révén válnak
remélhetôleg meghatározóvá az adott ország korrupcióellenes szereplôi között.
A szervezetfejlesztés mellett átfogó korrupciós helyzetelemzést készítünk Magyarországról. Az úgynevezett Nemzeti integritás tanulmány lényege, hogy egy
ország integritásához szükséges elemeket tizenhat szektorra osztva vizsgálja, egy
elôre meghatározott kérdéssor alapján. A kutatás módszertanát a Transparency
International több mint 30 országban tesztelte, kedvezô eredményekkel. A tanulmány maga elkészült, sôt, már a külsô bírálatok is a kezünkben vannak, most
folyik az anyag véglegesítése, publikációját pedig decemberre tervezzük.
A fentieken túl igyekszünk terjeszteni a TI kutatási eredményeit, így például
az igazságszolgáltatási korrupciót tárgyaló, 2007-es Globális korrupciós jelentés megjelenése alkalmából a témával kapcsolatban konferenciát szerveztünk.
Az eseményen elhangzott problémák folyományaként 2008-ban indítjuk képzési
programunkat a bírósági korrupciós kockázatokról a Bíróképzô Akadémián. És
természetesen itthon is megjelentetjük a Transparency International legismertebb termékét, a korrupció érzékelési indexet.
Ami pedig a kormányzati együttmûködést illeti, szeptember óta részt veszünk
az Antikorrupciós Koordinációs Testület munkájában azzal a céllal, hogy elôsegítsük a valós igényeken alapuló kormányzati stratégia elôkészítését.
■

Mit jelent az, hogy Magyarország közepesen korrupt ország?
A Transparency International 2007. évi korrupció érzékelési indexében Magyarország 5,3 pontot kapott azon az egytôl tízig terjedô skálán, amelyen az
1 a legkorruptabb, a 10 pedig a legtisztább országoknak jár. A közepes eredményt az is alátámasztja, hogy a 38 vizsgált európai állam között a 20–21.
helyen állunk, Ciprussal megosztva, és az Európai Unió viszonylatában is a
középmezônybe tartozunk. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy a nyugat-európai
országok mindegyike hazánk elôtt végzett (kivéve Olaszország déli részét), sôt
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Alexa Noémi független szakértõ. A Transparency International Strukturális Alapok átlátható felhasználása címû projektjét vezette, elõtte az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztérium nemzetközi fõosztályának
vezetõ-helyetteseként szerzett közigazgatási tapasztalatot. Szakterülete az
uniós források elosztása és felhasználása, különös tekintettel a regionális különbségekre. Széleskörû tapasztalattal
rendelkezik nemzetközi kapcsolatok terén, valamint uniós és nemzetközi programok tervezésében, lebonyolításában.
Az ELTE spanyol-kulturális antropológia
szakán diplomázott, majd a Budapesti
Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán szerzett doktori fokozatot.
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még a velünk együtt az Európai Unióhoz csatlakozó országok között is van
kettô – Észtország és Szlovénia – amelyek Magyarországnál évrôl évre jobban
teljesítenek. A korrupció érzékelési index nem mutatja meg, hogy milyen okok
húzódnak meg az elért eredmény mögött, hanem egy pillanatfelvételt ad arról,
hogyan látják az egyes országokat a különbözô, független felméréseket készítô
intézmények és országelemzôk. Annak érdekében, hogy az egyes korrupciós
botrányok ne befolyásolják túlságosan az adott ország eredményét, tavaly óta
az index az elôzô két év adatait veszi számításba. A módszertan következtében
az index nem évrôl évre, hanem hosszú távon alkalmas korrupciós trendek felvázolására. A 2000 és 2007 közötti hazai adatokat nézve megállapítható, hogy
Magyarország eredménye csak a módszertani hibahatáron belül változott, azaz
nem történt olyan változás, amely alapján kevésbé látnák korruptnak hazánkat.
■

A korrupció szempontjából mely területeken jó és mely területeken kifejezetten
rossz a helyzet?
Mint említettem, az index nem ad választ arra, hogy mely területeken nagyobb a
korrupció kockázata. Ennek megítéléséhez érdemes inkább közvélemény-kutatásokra, valamint kvalitatív elemzésekre támaszkodni. Mi az utóbbit kezdeményeztük,
a nagykövetségek, kereskedelmi kamarák, valamint a Transparency International
berlini titkárságának támogatásával megvalósuló Nemzeti integritás országtanulmány keretében. A kutatás adatai még nem nyilvánosak, de az már egyértelmû, hogy
a rendezetlen párt- és kampányfinanszírozás okozza a legsúlyosabb problémát ezen
a téren. És ez nem csak a követhetetlen adóforintok által okozott gazdasági károk és
a tisztességes verseny csorbítása miatt aggályos. A megegyezésre való képtelenség
kétségbe vonja a politikai elit korrupcióellenes elkötelezettségét, és ezáltal tovább
csökkenti az állampolgárok demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalmát.
Amennyiben ebben az évben nem születik megegyezés a parlamenti pártok között,
félô, hogy a következô választási kampányok is elszámoltathatatlanok lesznek.
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■

Legfontosabb talán a korrupció megelôzése. Ezen a téren mit lehet változtatni?
Persze a felvilágosítás is fontos, de milyen jogszabályokat lehet hozni a korrupció
ellen?
Az egyik legsürgôsebb teendô megerôsíteni, megszilárdítani azt az intézményrendszert, amely a korrupció felderítésére, bizonyítására, megítélésére és
szankcionálására hivatott. Sajnos Magyarországon ez a rendszer egyáltalán nem
mûködik a kellô hatékonysággal. Önmagában jogszabályi eszközökkel keveset
érünk el. Egyrészt a meglévôket kell betartatni, és ehhez az erôs intézményrendszeren kívül a lakosság és a sajtó támogatása, közremûködése is nélkülözhetetlen. Másrészt pedig véleményem szerint a korrupció éppen olyan terület,
amely ellen mindenki a saját háza táján is elkezdhet tevékenykedni, jogszabályi
kötelezettség nélkül is. A magánszemélynek, a civil szervezetnek, mindenkinek
felelôssége van. Ezzel egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy ne lenne bôven
olyan terület (mint például a párt- és kampányfinanszírozás vagy a közbeszerzések), ahol ne lenne szükség jogszabályi változtatásra. Véleményem szerint a nyilvánosság erôsítése lehet egy olyan tényezô, amely elôsegítheti a megelôzést, a
társadalmi tudatosság fejlôdését.
■

A Levegô Munkacsoport naponta találkozik olyan példákkal, amikor a hivatalnokok
nem tartják be a jogszabályokat, de senkit sem lehet felelôsségre vonni. Érdekes
módon szinte mindig a beruházó javára tévednek... Amikor erre valaki rámutat, minden megy tovább, mintha mi sem történt volna. Ennek egyik legnyilvánvalóbb példája
a kecskeméti Malom Center bevásárlóközpont. Az állampolgári jogok országgyûlési
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biztosa ötven oldalon keresztül sorolta fel a jogszabálysértéseket, ám a Büntetô
törvénykönyv csak azt ismeri el korrupciónak (hivatali visszaélésnek), ahol bebizonyítható, hogy az adott hivatalnoknak elônye származott az ügybôl.
Ez egy fejlôdési folyamat. Valóban, sok esetben még most sem lehet kikényszeríteni a jogszabályok betartását, de tíz évvel ezelôtt még ennyit sem lehetett volna
elérni. Ugyanakkor tény, hogy a jogszabályok akkor érnek valamit, ha azokat
betartatják, azaz a rendôrség, az ügyészség és a bíróságok következetesen és
szigorúan járnak el. Sok esetben gyenge a jogszabály, de nem annyira, amennyire gyengén használják, amennyire nem mernek vagy nem tudnak élni vele.
Van azonban ehhez egy projekt ötletünk, a „Whistle Blowing”, vagyis megfújni
a sípot. Ha valaki visszaélést tapasztal, ne kelljen rögtön a rendôrségre rohannia,
hanem legyen egy fórum, amely meghallgatja.
■

Az utóbbi idôben több esetben megtörtént, hogy magánszemélyeket bepereltek
cégek azért, mert ôk, vagy az általuk képviselt szervezetek fellebbeztek, illetve
pereskedtek a beruházásaik ellen, és ezzel állítólag „húzták az idôt”, „kárt okoztak”. Tartunk tôle, hogy ezzel a civileket igyekeznek elrettenteni attól, hogy éljenek
a jogaikkal. Bár ez nem szorosan vett korrupciós tevékenység, de mi a véleménye
errôl a tendenciáról?
Olyan jogszabályt nem lehet kialakítani, hogy azok, akiknek a pénz a legfontosabb, a pénzért ne tegyenek meg mindent. Mi mást tudunk tenni. Egy érdekképviseleti és jogi tanácsadó központot tervezünk létrehozni, kifejezetten korrupciós
ügyekben. Ennek az lenne a célja, hogy segítséget nyújtson a bejelentôknek
ügyeik intézésében, illetve, ha a bejelentések alapján strukturális problémát
észlelünk, ez ellen lépéseket tudjunk kezdeményezni a kormányzatnál. De nem
képviselhetjük a bejelentôk egyedi ügyeit.
■

A bírósági fogalmazók és titkárok fizetése, összehasonlítva például a központi
közigazgatásban dolgozókéval, nem igazán magas. Nem lehet-e ez akadálya a bírói
függetlenségnek, van-e ilyen nemzetközi, vagy hazai tapasztalatuk?
A 2007. évi Globális korrupciós jelentés kifejezetten az igazságszolgáltatásban
felmerülô korrupcióval foglalkozik, egyrészt strukturális elemzéseken, másrészt
országtanulmányokon keresztül. A jelentés megállapítja, hogy a megfelelô
munkafeltételek biztosítása elengedhetetlen a korrupciós kockázatok kivédéséhez. A megfelelô munkafeltételek nem csak a fizetéseket jelentik, az is számít,
hogy valaki milyen körülmények között dolgozik, hogy van papír, számítógép
stb.. Magyarországon a fogalmazók, titkárok fizetése kicsi, de nem ôk vannak
korrumpálható helyzetben. A vezetô bírók fizetése viszont már eléri az európai
átlagot. De mégis erre a körre igaz, hogy önmagukat kontrollálják. Ez korrupciós
kockázat. A hazai bíróság esetében nem a vesztegetést tartjuk a fô problémának. Nem átlátható például a bírák kinevezésének, elômenetelének rendszere,
és problematikus, hogy a bíróságok munkáját ellenôrzô Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagjainak egy része maga is megyei bírósági elnök. Nagyon sokTovábbi tájékoztatás olvashatók a Trans- féle korrupció létezik, a bíróságok esetében valószínûleg nem is a pénz számít.
parency International Magyarország AlapítAlexa Noémivel beszélgettek: Bendik Gábor, Lukács András, Mán-Várhegyi Réka
vány honlapján: www.transparency.hu
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NEMZETKÖZI NE VÁSÁROLJ SEMMIT! NAP
2007-BEN IS
AZ ELSÔ NE VÁSÁROLJ SEMMIT! NAPOT TIZENÖT ÉVVEL EZELÔTT TARTOTTÁK KANADÁBAN. AZ ADBUSTERS MEDIA FOUNDATION (REKLÁMIRTÓ MÉDIA ALAPÍTVÁNY) KEZDEMÉNYEZÉSÉRE A KÖRNYEZETVÉDÔK A KARÁCSONY KÖZELEDTÉVEL CSÚCSOSODÓ BEVÁSÁRLÁSI LÁZ ELLEN KÍVÁNTAK ÍGY FELLÉPNI.

Jó tíz éve már, hogy az egyszeri alkalomból nemzetközi mozgalom lett. Az Egyesült Államokban november végén, a hálaadás napját követô pénteken, más
tengerentúli országokban általában szombaton (idén november 24-én) tartják a
Ne vásárolj semmit! napot. A kezdeményezô szervezet, az Adbusters honlapján
(www.adbusters.org) sok nemzetközi eseményrôl is olvashatunk.
A szellemesen fogyasztói böjtnek nevezett eseményt több mint hatvanöt országban rendezik meg, több százezer ember részvételével. Az eredeti ötlet
szerint azért a hálaadás napját követôen tartották, mert Észak-Amerikában
akkor indul a karácsonyi vásárlási ôrület. Európában a vásárlási rohamot még
manapság is az advent határozza meg, amely idén december 2-án kezdôdik,
ezért Magyarországon az elôtte lévô pénteken, november 30-án lesz a Ne vásárolj semmit! nap.
Magyarországon a Tudatos Vásárlók Egyesülete immár nyolcadszorra szervez figyelemfelhívó akciókat, más szervezetekkel együttmûködve. Bár lapzártánkkor még
nem volt kész az idei program, a szervezet honlapján idôben olvasható lesz.
A fogyasztási láz megfékezésére irányuló kampány nem véletlenül indult pont
Észak-Amerikából, ahol az egy fôre jutó fogyasztás ötszöröse a mexikóinak, tízszerese a kínainak és harmincszorosa az indiainak. Ez a nap azt is tudatosítani

A Tudatos Vásárlók Egyesülete száz ötletet
gyûjtött össze arról, hogy mit tehetünk
ezen a napon vásárlás helyett. Néhányat
izelítônek:
Kapcsold ki a mobilodat, és lazíts!
Menj gyalog a munkahelyedre – fogd a térképet és találj minden napra egy új útvonalat!
Írj levelet parlamenti képviselôdnek!
Lépj fel a tömegkultúra ellen!
Tarts ingyenes koncertet!
Vállald, hogy tévedtél!
Vitasd meg a legutóbbi tíz vásárlásodat
egy családtaggal vagy baráttal – tényleg
boldoggá tettek?
Ünnepeld meg a Ne vásárolj semmit! napot!
Forrás: www.tudatosvasarlo.hu

kívánja az emberekben, hogy a krónikus túlfogyasztás a világ összlakosságának
csupán 20 százalékát érinti, mégis az egész bolygó létét sodorja veszélybe.
A környezetvédô szervezetek a fogyasztói böjt napjával nem nélkülözést prédikálnak, hanem arra hívják fel a figyelmet, hogy a boldogságot, a megelégedettséget
nem a boltokban találjuk.
Hajtman Ágnes
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TÍZ ÉVE ÉS MOST
VISSZAPILLANTÓ ROVATUNKBAN A LÉLEGZET RÉGI SZÁMAIBÓL IDÉZÜNK AKKOR ÉS MÉG MOST IS AKTUÁLIS CIKKEKET

1997. szeptember–októberi szám
„Forgalomcsökkentô intézkedések Nagy-Britanniában
1997. március 20-án a brit parlament jóváhagyta a közúti közlekedés csökkentésérôl szóló törvénytervezetet, amelynek célja, hogy csökkentse a forgalmat a közutakon a szigetországban. Ismereteink
szerint ez az elsô ilyen jellegû törvény Európában. A törvény úgy szól, hogy a helyi önkormányzatok
közlekedési felelôseinek ki kell dolgozniuk a forgalomcsökkentési terveket térségükben, amelyeket
majd a közlekedési miniszter megvizsgál, és dönt a terv végrehajtását elôsegítô összegek odaítélésérôl. A következô cél az, hogy ugyanilyen javaslat szülessen, csak már országos átfogó tervekkel.
Bár e törvény elfogadása után a dolgok nem fognak szükségszerûen javulni, a környezetvédôknek
ezzel újabb lehetôségük van rámutatniuk, hogy a forgalom csökkentése az egyetlen mód, hogy a közlekedéspolitika fenntartható legyen.”
1997. novemberi szám
„Konferencia a kamionforgalomról
Úgy tûnik, a hatóságok intézkedési tehetetlenségükben beletörôdnek abba, hogy a nemzetközi és
településközi tranzit- és nehézgépjármû-forgalom a fôváros legsûrûbben lakott útjain keresztül vonuljon, és ezt lehetôvé tevô beruházások valósuljanak meg a továbbiakban is.
Értesüléseink szerint másnap a Fôvárosi Önkormányzatnál megtartott hatósági egyeztetésen sem
született semmi eredmény, a résztvevôk »elbeszéltek egymás mellett«, a Közlekedési Ügyosztály
vezetôje, akitôl minden függ, meg sem jelent.
A hogyan tovább csak azok számára kínzó kérdés, akik néhány méter távolságra szenvednek a nem
lakott területre való, élô és épített környezetet romboló forgalomtól, vagy annak lakóhelyükre való
terelése miatt lóg a bárd a fejük felett.”
1997. novemberi szám
„Égetô kérdés – Mire szavaztak a kengyeliek?
A veszélyeshulladék-égetôk létesítésének terve rendszerint a lakosság élénk tiltakozását váltja ki.
Kengyel község lakossága ezzel szemben túlnyomórészt örülne, ha egy veszélyeshulladék-égetô
létesülne a falujuk határában, legalábbis ezt a tanulságot vonták le az augusztus 3-i szavazás eredményérôl. A meghökkentô hírnek igyekeztünk alaposabban utánajárni.
A kengyeliek az újonnan létesült helybéli önkormányzati lap, a Kengyeli Futár májusi számának
hasábjairól tudhatták meg, hogy a község határába plazmaégetô mûvet kívánnak építeni. Czédly
Gyula polgármester a község nagy lehetôségeként tüntette fel a plazmaégetôt, melynek megvalósulása esetén munkahelyek létesülnek, s százmilliókat fordíthatnak a község javára. Az említett lap
részletesen ír a plazmaégetôrôl, de a cikket olvasva nem derül ki, hogy egy ilyen berendezés üzembe
állítása azt jelentené, hogy az ország legtávolabbi pontjairól is ide szállítanák a veszélyes hulladékot
– sôt, talán messzebbrôl is –, ami már önmagában nagy veszélyforrást jelent. A folyamatos üzem
biztosítása végett a veszélyes hulladék helyben történô tárolására is szükség van, ami újabb veszélyeket rejt magában. A cikk magát a plazmaégetô mûvet nagyon biztonságosnak és a környezetet
egyáltalán nem szennyezônek tünteti fel.”
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KIADVÁNYOK
BUDAPESTEN VONATTAL

UNIÓS KÖRNYEZETPOLITIKA

Modern intermodális csomópont vagy kellemes
kis állomás hársfákkal, padokkal, ivókúttal?
A helyi lakosok döntésétôl is függ. A környezetkímélô elôvárosi vasúti közlekedés ismertetése
mellett ebben is igyekszik segíteni a Magyar
Közekedési Klub másodízben megjelenô füzete. A 3500 példányban megjelent kiadvány
bemutatja Budapest 11 vasútvonalát, 41 állomását, megállóját, és a fôvárosba befutó HÉV
vonalakat. Emellett a vonaton utazók jogairól
is tájékoztatást ad. A 44 oldalas füzet az utóbbi félév változásait is feltüntetô színes térképmelléklettel, az állomásépületek fotóival térítésmentesen
kapható a Károly krt. 3/a III. em. 2. sz. alatti irodánkban.

Közös környezetpolitikáját az egyesült Európa
1973 óta fejleszti. Azóta körülbelül 300 uniós
környezetvédelmi jogszabály látott napvilágot.
A Lélegzet Alapítvány kiadványa közel harminc, jelenleg vitatott vagy a közelmúltban
elfogadott uniós jogszabályt, jogszabálytervezetet foglal össze, kiemelve a környezetvédõk
elvárásait. A legtöbb tervezet jelenleg tárgyalás alatt van, ezért még adott
a civilek lehetõsége a jogszabályok befolyásolására, javítására. A kiadvány
mellékletében készítettünk egy rövid összefoglalót a civil szervezetek számára,
közvetlenül Brüsszelbõl megpályázható uniós forrásokról.
A füzet letölthetô a www.levego.hu/letoltes/kiadvanyok/unioskornyezetpolitika.pdf címrôl. Nyomdai megjelenése a közeljövôben várható.
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Lapunk a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Lélegzet Alapítvány támogatásával készül.
A Lélegzetben megjelent írások egyeztetés után a forrás és a szerzô feltüntetésével közölhetôk. A hirdetések tartalmáért a szerkesztôség nem felel.
A kiadvány (a színes oldalak kivételével) környezetbarát újrahasznosított papírból készül, melyet klórszármazék és optikai fehérítôk nélkül állítanak elô.
A Levegô Munkacsoport 1988-ban alakult, jelenleg 128 tagszervezete van. Az Európai Környezetvédelmi Iroda (www.eeb.
org), az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (www.te.nu), az Európai Éghajlati Hálózat (www.climnet.org), az
Autómentes Világhálózat (www. worldcarfree.net), a Nehezen Lebomló Szerves Szennyezô Vegyületektôl Mentesítô Nemzetközi
Hálózat (www.ipen.org), a Növényvédôszer Akcióhálózat Európai Tagozata (www.pan-europe.info), a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (www.kothalo.hu) és az Európai Környezetvédô Civil Szervezet a Szabványosításért (www.ecostandard.org) tagja.

03.indd Sec1:40

2007. 11. 21. 10:37:46

41



SPRINGMEDBETEGTÁJÉKOZTATÓ KÖNYVEK

Ma már szinte mindannyiunknak van legalább egy-egy szénanáthás, asztmás, vagy
allergiás bőrkiütésektől szenvedő rokona,
barátja. A sorozatban megjelentő könyvek
segítséget nyújtanak a betegeknek és hozzátartozóiknak, hogy tájékozódjanak, melyek a megelőzés lehetőségei, és hasznos tanácsokat
kapjanak, mik a teendők a már
kialakult allergiás betegség
esetén. A könyveket szakavatott allergológus szakorvosok
írták.
A sorozat kötetei az ország
minden nagyobb könyvesboltjában kaphatók.

SPRING MED K I A D Ó

SpringMed Kiadó Kft.
Postacím: 1519 Budapest Pf. 314.
Bemutatóterem:
1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 7. fszt. 2.
Telefon: 279 0527 Fax: 279 0528
E-mail: info@springmed.hu
Honlap: www.springmed.hu

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETTERJESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN
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