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„…hosszú évek óta folyik állami, EU-s források 
bevonásával olyan szállodai beruházások támogatása, 
melyekre nincs valós piaci igény.”

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének helyzetértékelése 
és javaslatai a hazai szállodaipar fejlődésének elősegítésére, 2013

http://www.hah.hu/files/5013/8355/8421/A_magyar_szllodaipar_helyzetnek_rtkelse2012.pdf





https://444.hu/
2018/01/10/
unios-penzbol-
epitenek-sorfozdet-
matolcsy-adam-
haverjai











https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/hireink/
atadtak-az-m35-os-autopalya-uj-
szakaszat#lg=0&slide=0

Fizetünk a 
szennyezőnek.

https://www.levego.hu/sites/def
ault/files/kozuti_vasuti_kozleke
des_tarsadalmi_merlege_magy
arorszagon_0.pdf



„Magyarország … a felsőfokú … végzettséggel 
rendelkezők arányának (a 30-34 évesek körében) 
30,3%-ra növelését vállalja 2020-ig.”

Magyarország 2013. évi Nemzeti Reform Programja
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/nrp2013_hungary_hu_0.pdf

http://mfor.hu/cikkek/szemelyes_penzugyek/Dramai
an_csokken_a_felsooktatasba_felvettek_szama_az
_elmult_15_evben.html

https://www.portfolio.hu/gazdasag/romokban-a-magyar-
felsooktatas-es-van-egy-ennel-sokkal-rosszabb-hirunk-
is.273163.html





„hozzon … intézkedéseket 
a korrupció leküzdésére”
A Tanács 2013. évi országspecifikus ajánlásai:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0730(10)&from=EN 



http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/20
15/542649/IPOL_ATA%282015%29542649_EN.pdf

Milyen mértékben 
teljesítették 
a tagállamok 
az országspecifikus 
ajánlásokat



https://makohirado.hu/2017/12/30
/megjelent-kormanyhatarozat-
hagymatikum-fejleszteserol/

„Egy-egy településen megvalósítanak például egy fejlesztést, de azt nem 
veszik figyelembe, hogy mennyibe fog kerülni a beruházás fenntartása a 
következő 10-20 évben. Így a teljes időszakot tekintve lehet, hogy az uniós 
pénz többet árt, mint használ." – Domokos László, az ÁSZ elnöke (2012)

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/bekemenyit_a_szamvevoszek.540898.html



A lehetetlen küldetés

1. 2007-2013 között több mint 60.000 projekt, évi 10-12 ellenőrzés

2. A jelentések elsüllyednek a magyar hatóságoknál

3. Az Európai Bizottság visszaveszi a pénzt?
a) Elenyésző a teljes uniós támogatáshoz képest
b) Számos esetben más célra felhasználható
c) Az ellopott pénz a tolvajoknál marad
d) Az adófizetők pénzéből fizetik vissza

4. Csak egyedi esetek vizsgálata, nem a rendszeré

5. Az Európai Bizottság ellenőrzése…



Környezetvédő civil 
szervezetek álláspontja 
az uniós költségvetésről
http://www.euvonal.hu/kulugy/upload/
M_29/rek5/557.pdf

https://www.levego.hu/sites/default/files/eu-
budget_democracy_hungary_2015sept15-
honlapra.pdf



Fő javaslatok az EU részére:

1. A visszalépés tilalma

2. Érdemi korrupcióellenes intézkedések

3. A Nemzeti Reform Programok és 
az országspecifikus ajánlások teljesítése

4. Az európai magatartási kódex* betartatása

5. Az uniós támogatás teljes összegét minden 
további feltétel nélkül oda kell adni a kormánynak, 
használja belátása szerint

*A Bizottság 240/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. január 7.) az európai 
strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó 
európai magatartási kódexről
https://publications.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/c82928d8-ab54-11e3-86f9-
01aa75ed71a1/language-hu





Országok besorolása 
jövedelem szerint

Természeti 
tőke

Tárgyiasult 
tőke

Immateriális 
tőke

Alacsony jövedelmű országok 26 16 59

Közepes jövedelmű országok 13 19 68

Magas jövedelmű országok 2 17 81

Világ összesen 4 18 78

Egyes országcsoportok tőkéjének összetétele (%)

Forrás: : Where is the wealth of nations? Measuring Capital for the 21st Century, 
© 2006 The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.  
http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/214578-1110886258964/20748034/All.pdf
Magyar nyelvű rövid ismertetése: 
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/vilagbank-nemzetivagyon0804.pdf

Immateriális tőke: 
a munkaerő képzettsége, testi és lelki egészsége, 
jogbiztonság, elszámoltathatóság, politikai stabilitás, erőszakmentesség, 
hatékony kormányzati működés, 
a szabályozás és ellenőrzés minősége, 
korrupciómentesség



A legfontosabb 500 amerikai nagyvállalat piaci értéke 
összetételének alakulása 1975 és 2009 között

Forrás:http://www.oceantomo.com/media/newsreleases/Intangible-Asset-Market-Value-Study

Tangible assets = tárgyi javak (pénzeszközök, gépek, berendezések, épületek 
stb.) 

Intangible assets = immateriális javak (képzett, magas munkakultúrával 
rendelkező munkaerő, egyéb szellemi értékek, innovációs képesség, alkalmazott 
szervezési módszerek, vállalati kultúra és arculat stb.)




