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Budapest, 2009. szeptember 15. 
Bajnai Gordon 
miniszterelnök 
a Magyar Köztársaság Kormánya 
Budapest 
 
 
 
Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 
 

A Gazdasági és Szociális Tanácsnak az Országházban tartott, 2009. szeptember 11-i 
ülésén nem volt alkalmam álláspontomat kifejteni az Ön által elmondottakkal kapcsolatban, 
ezért engedje meg, hogy néhány lényeges kérdésre vonatkozóan ezt ezúton tegyem meg. 

 
Elvonások az oktatástól, egészségügytől 

Az ország helyzetét elsősorban a közszféra határozza meg. Egy ország vagyonának 
túlnyomó részét az eszmei tőke teszi ki, és minél fejlettebb egy ország, annál nagyobb az 
eszmei tőke aránya. 1  Az eszmei tőkét a munkaerő képzettsége és egészségi állapota, a 
jogbiztonság, az elszámoltathatóság, a politikai stabilitás, az erőszakmentesség, a hatékony 
kormányzati működés, a szabályozás és ellenőrzés minősége és a korrupciómentesség alkotja. 
Mindezeket elsősorban a közszféra tudja biztosítani, vagyis a válságból történő kilábalás 
alapfeltétele a közszféra megerősítése. Ezen belül is kiemelt helyet foglal el az oktatás. Az 
oktatásra, képzésre fordított összegek jelentik a leghatékonyabb befektetést társadalmunk és 
gazdaságunk számára. A Gazdasági és Szociális Tanács egyhangúan elfogadott  
állásfoglalása 2  megállapítja: „A legfontosabb feladat az oktatás minőségének javítása, 
amelynek előfeltétele a pedagógusképzés megújítása, a tanári pálya presztízsének 
helyreállítása, anyagi elismertségének érzékelhető növelése. (…) Az oktatási kiadások még a 
pénzügyi-gazdasági válság közepette sem csökkenthetők, mert ezzel saját jövőnket élnénk föl.” 
A Magyar Európai Üzleti Tanács (HEBC) szerint „azoknak kell a legfelkészültebbnek lenniük, 
akikre a gyermekeinket, a jövő generációját rábízzuk. Versenyképtelen fizetéssel azonban ez 
nem várható el.”3 Ezzel szemben ma már szinte csak azok mennek pedagógusnak, akik a 
középiskolában a leggyengébb tanulmányi eredményeket érték el.4

Kérem Miniszterelnök Urat, hogy fogadja el az egész társadalom közös akaratát, és ne 
vonjon el forrásokat az oktatástól, hanem éppen ellenkezőleg, az előző évihez képest növelje 
ezeket a ráfordításokat. 

Ami az egészségügyet illeti, közismert a magyar lakosság rendkívül kedvezőtlen egészségi 
állapota. Ennek ellenére jóval kevesebbet költünk egészségügyre (nemcsak abszolút 
mértékben, de a GDP arányában is), mint a többi OECD-ország. Évente 700-800 orvos hagyja 
el az országot.5 Az orvosi egyetemre már szinte csak azért mennek a fiatalok, hogy utána 
értékes diplomájukkal külföldön folytathassák pályafutásukat. Amennyiben nem történik 
azonnali változás, a hazai egészségügyi szakma elnéptelenedik, és az állam egyik 
legfontosabb közszolgáltatásának még a maradványai is szétesnek. 



Fel kell hagyni azzal a szemlélettel, amely az oktatásra és az egészségügyre, mint 
költségre, csökkentendő kiadásra tekint, és annak kell tekinteni, ami valójában: a legjobb 
befektetésnek. 

A közszférát érintő megszorítások gazdasági szempontból is értelmetlenek, hiszen szűkítik 
a keresletet, ami úgy sújtja a hazai vállalkozásokat, mintha jelentősen emelnék az adóikat.6 
Ezért az államháztartás hiányát más módon kell csökkenteni – erre a Levegő Munkacsoport 
már számos konkrét javaslatot tett az Európai Unió és az OECD ajánlásai alapján.7 Kérem 
Miniszterelnök Urat, hogy vizsgálja meg ezek megvalósításának lehetőségét. 
 
Elvonások a közösségi közlekedéstől 

Miniszterelnök Úr szerint az állam nem bírja el, hogy évente 330 milliárd forintot 
fordítson a közösségi közlekedésre. Korábban már részletesen kifejtettem Önnek, hogy 
közösségi közlekedést érintő megszorítások jóval több kárt okoznak a nemzetgazdaságnak, 
mint amennyi haszon származik belőlük.8  

A – nagyrészt külföldi – kamionok gyakorlatilag ingyen használják a több ezermilliárd 
forintból megépített és fenntartott gyorsforgalmi úthálózatunkat9; a közúti árufuvarozásban a 
fekete (adózatlan) bevételek összege évente több százmilliárd forintra tehető 10 ; az 
autóroncsok illegális bontásából származó feketejövedelmet a szakértők évi 500 milliárd 
forintra becsülik; 11  a személygépkocsik magánhasználatának céges költségként történő 
törvényellenes elszámolása évente mintegy 800 milliárd forint adócsalást jelent. Úgy vélem, 
hogy ezeket nem tudja már elviselni a magyar gazdaság, nem pedig a közösségi közlekedés 
támogatását. A közismert, óriási gazdasági és társadalmi károkat okozó jelenségeket kell 
visszaszorítani, nem pedig a közösségi közlekedést bűnbaknak megtenni az ország bajaiért. 
Az említett visszásságok felszámolására már számos szakértői javaslat született, és 
rendelkezésünkre állnak a külföldi országok jó példái is. 

Miniszterelnök Úr azt is kijelentette, hogy a közösségi közlekedéstől történő elvonások 
azért is szükségesek, hogy csökkentsék az adófizetők terheit. Egy személygépkocsi használata 
2008-ban átlagosan 41 forintba került utaskilométerenként,12  a MÁV-START és a Volán 
esetében pedig 27 forintba13, a BKV-nál pedig 23 forintba14. Ezek a számok azt bizonyítják, 
hogy ugyanolyan teljesítményre vetítve az autózás 50-80 százalékkal többe kerül, mint a 
közösségi közlekedés. Ha az okozott környezeti károk, balesetek és torlódások költségeit is 
számításba vesszük, akkor a különbség ennél is sokkal nagyobb, a személygépkocsi 
használata össztársadalmi szinten akár háromszor annyiba is kerülhet, mint a közösségi 
közlekedésé!15 Mivel mindent mi, állampolgárok fizetünk, ebből a szempontból lényegtelen, 
hogy közvetlenül fordítjuk-e a közlekedésre, vagy pedig az állam közvetítésével. A 
kormánynak pedig annak alapján kell döntenie, hogy az adott tevékenységet nemzetgazdasági 
szinten miként lehet a legkisebb költséggel elvégezni, tekintettel a környezetvédelmi és 
esélyegyenlőségi szempontokra is.  

Amennyiben tehát a kormány célja valóban a lakosság, az adófizetők terheinek 
csökkentése, akkor éppen a közösségi közlekedés fokozott támogatásával kell elősegítenie, 
hogy azt használják minél többen.  
 
Az uniós források átcsoportosítása 

Kérem Miniszterelnök Urat, semmiképp se teljesítse a gazdasági szféra egyes 
képviselőinek követelését, amely szerint az uniós forrásokat a „gazdaság részére” kell 
átcsoportosítani. Ez ugyanis biztos recept a magyar gazdaság tönkretételére. 
Magyarországnak sajnos épp elegendő tapasztalata van arról, hová vezet, ha a gazdaság 
szereplői nem a vevőkért versenyeznek, hanem az állami pénzekért. A Reformszövetség 
háttéranyaga is rámutat arra, hogy az állami pénzosztogatás rendkívül alacsony 
hatékonyságú.16 Számos további gazdasági szakember is felhívta a figyelmet arra, hogy ez a 

                                                 1465 Budapest, Pf. 1676 ● telefon: 411-0509 ● fax: 266-0150 ● www.levego.hu 

 
2



pénzosztogatás a gazdaságnak súlyos zavarokat okoz, hibás gazdasági döntések sorát idézi 
elő.17 Továbbá óriási adminisztrációt igényel. Az ilyen támogatások a korrupció és a csalások 
melegágyai is, amiről szinte naponta olvashatunk a sajtóban18 (és, amint köztudott, a sajtóban 
megjelenő ilyen jellegű tudósítások csak a jéghegy csúcsát mutatják). Ezt a gyanút ébresztheti 
sokakban az is, hogy számos esetben a támogatásokat a kormány a saját kinyilvánított 
céljaival (mint például az energiafüggőség csökkentése, a magas hozzáadott értéket előállító 
tevékenységek előnyben részesítése) szembemenve nyújtja.19

Egyébként pedig értelmetlen is az a követelés, hogy csoportosítsák át az uniós forrásokat a 
gazdaság számára, mert azok jelenleg is a gazdaságot szolgálják. Például a szennyvíztisztítók 
építése és a kórházak felújítása a vállalkozásoknak ad munkát, az oktatás elsősorban a 
vállalkozások számára képzi a szakembereket. 
  
Az ellenőrző szervek helyzete 

A GSZT ülésén elhangzott, hogy a vállalkozások terheinek mérséklése érdekében enyhítik 
azok ellenőrzését és számonkérését. Egyetértünk azzal, hogy fel kell lépni a hatóságok 
túlkapásai ellen. Azonban a Levegő Munkacsoport tapasztalatai szerint nem a hatóságok 
szigora, hanem éppen a gyengeségük, az ellenőrzés és a számonkérés hiánya sújtja leginkább 
a vállalkozásokat és a lakosságot.20  Ezen hiányosság miatt mérhetetlenül elszaporodtak a 
gazdasági szférában a legkülönbözőbb visszaélések.  

A piacgazdaság szabályszerű és korrekt, a közjót szolgáló működéséhez komplex és 
kiterjedt állami intézményrendszerre van szükség, beleértve a jogszabályokat betartatni képes 
hatóságokat. Miközben – a rendszerváltás során – a magántulajdon megteremtésével, az árak 
felszabadításával, a külföldi működőtőke beengedésével a gazdaság liberalizálása szinte egy 
csapásra megtörtént, az intézmények, ellenőrző és szabályozó hivatalok, rendszerek 
kialakítása hosszadalmas folyamat. Márpedig ami nélkülük létrejön, az nem a szabad piac, 
hanem a szabad rablás színtere. A piac önmagában – kellő ellenőrzés és szabályozás híján – 
nem képes az erőforrások hatékony allokációjára, a tisztességes verseny hiánya pedig 
monopolpozíciókat, kiszolgáltatottságot és társadalmi igazságtalanságot szül, rontja az ország 
teljesítményét. Ezt támasztja alá a Reformszövetség egyik háttéranyaga21 is. 

 
Üdvözlettel: 
 

 
 
 

Lukács András 
elnök 

 
 
Másolatban kapják: 
A Gazdasági és Szociális Tanács tagjai 

 
 
 
 
                                                 
1 Ld. http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/vilagbank-nemzetivagyon0804.pdf
2 Fejlődésünket az oktatás minősége határozza meg (A GSZT határozata, 2008. december 2.),  
http://www.mgszt.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=5  
3 Az egyetlen út a fejlődés. A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése, 2008 
4 Ld. Csapó Benő: A magyar közoktatás új pályára állítása, 
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http://oktatas.magyarorszagholnap.hu/images/CsB.pdf   
5 A negyven év alatti orvosok 40 százaléka külföldre menne, Világgazdaság, 2009. március 22., 
http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=265837&fr=rss  
6 „Ha csökkentik a szociális juttatásokat, akkor csökken azoknak a vásárlóereje, akik juttatásait csökkentik. Ha 
vásárlóerejük csökken, csökkennek vásárlásaik is, és ha vásárlásaik csökkennek, akkor csökken a forgalom és 
csökkennek azok eladásai is, akik termékeit eddig megvásárolták. Ha a munkanélküli vagy különösképpen a 
tartós munkanélküli nem kap segélyt, nem vásárol kenyeret, és a pék forgalma és keresete is csökken, de ha a pék 
keresete csökken, ő is kevesebbet vásárol és így tovább. A költségvetés hiányának és a szociális juttatásoknak a 
csökkentése tehát csökkenti a nemzeti jövedelmet is. Ezt az összefüggést Keynes írta le először, és ezért ezt 
keynesi hatásnak nevezik.  
A jóléti kiadások csökkentése azonban nagyobb mértékben csökkenti a nemzeti jövedelmet, mint ahogy a jóléti 
kiadások csökkennek. Hogy az előbbi, igencsak leegyszerűsített, több évszázados példát folytassuk, a 
munkanélküli nem vesz kenyeret, a pék nem vesz bort, a vincellér nem vesz csizmát és így tovább. Azt, hogy a 
nemzeti jövedelem hányszor nagyobb mértékben csökken, mint amennyivel a jóléti kiadások csökkennek, a 
multiplikátor mutatja meg, és minthogy ezt a fogalmat ugyancsak Keynes vezette be, ez a keynesi multiplikátor. 
Ennek az összefüggésnek messzemenő politika következményei vannak. Ha ugyanis, a költségvetési hiány 
csökkentése érdekében, csökkentik a jóléti kiadásokat, ez az intézkedés nemcsak az általa közvetlenül érintett 
szegényeket sújtja, hanem mindenkit. Ha viszont mindenki helyzete romlik, akkor a közhangulat is romlik, és ez 
aligha hat kedvezően az ilyen intézkedéseket bevezető politikusok újraválasztási esélyeire.” Szakolczai György: 
A magyar gazdaság alapvető problémái a szakirodalom tükrében. Valóság, LI. évf., 12. sz., 2008. december, 
89-107. o. 
Természetesen koránt sem mindegy, milyen a fogyasztás szerkezete. A Levegő Munkacsoport javaslatainak 
elfogadása éppen egy kedvezőbb, egészségesebb fogyasztási szerkezet kialakulását segítené elő. 
7 Ezek a javaslatok egyebek mellett itt találhatók: Az államháztartás ökoszociális reformja, 
http://www.levego.hu/letoltes/kiadvanyok/zoldkolts_tan_2008.pdf; Ökoszociális államháztartási reform: kiút 
a válságból, http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/nemzeti-erdek_0812.pdf
8 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/tomegkozl_Bajnai0908.pdf  
9 A részleteket ld. a www.levego.hu/kamionstop oldalon. 
10 Uo. 
11 Illegális bontók, feketemilliárdok. A hazai roncsautóknak csaknem a fele tűnik el kézen-közön. 
Népszabadság, 2009. július 20. http://www.nol.hu/gazdasag/20090720-illegalis_bontok__feketemilliardok-2  
12 A Közlekedéstudományi Intézet Kht. adatai szerint egy átlagos személygépkocsi költsége 2006-ban 50 forint 
volt utaskilométerenként. Ezt beszorozva a személygépkocsikra vonatkozó infláció mértékével, 7,2 százalékkal, 
2008-ra 53,60 Ft-ot kapunk. Egy autóban átlagosan 1,3 fő utazik. Tehát a költség utaskilométerenként 41,2 Ft. 
Ezt az adatot más módon is kiszámoltuk. A KSH adatai alapján 2008-ban Magyarországon személyautóval 
46,2 milliárd utaskilométert tettek meg, miközben a személygépkocsik vásárlására 750 milliárd forintot, 
üzemeltetésükre 1173 milliárd forintot költöttek. Így egy utaskilométerre 41,7 forint adódik. 
13 2008-ban a MÁV-START Zrt. kiadásai 225 milliárd forintot tettek ki, és 8,3 milliárd utaskilométert teljesített, 
a Volán társaságok kiadásai 235 milliárd forintot értek el, teljesítményük pedig 8,5 milliárd utaskilométer volt. 
14 2008-ban a BKV Zrt. 119 milliárd forint kiadással 5,1 milliárd utaskilométert teljesített. 
15 Ld. például: http://www.levego.hu/letoltes/kiadvanyok/tiltandotamogatas.pdf (különösen: 283. és 284. oldal),  
http://www.levego.hu/kamionstop/kozl-extern_0804.pdf  
16 „Mikroszinten (azaz az egyes projektek szintjén) pedig a pályázati források elköltése a legfőbb cél. A projekt 
megvalósítói általában a szabályszerű dokumentálásra és a megfelelő adminisztrációra törekednek. A konkrét 
pályázati kiírások ráadásul sokszor célt tévesztenek, nem teszik lehetővé a tényleges problémák megoldását, 
ugyanakkor a kínált források olyan keresletet generálnak, amire nincsen feltétlenül szüksége az adott cégnek. Ezt 
ráadásul felerősítik a forrás elnyerésében és nem a hatékony felhasználásban érdekelt a pályázatírásra 
szakosodott, szolgáltató cégek is.  
Szerb és Dezsériné (2007) vizsgálatai szerint az állami támogatásokban részesülő cégek növekedése a 2003-
2006-os időszakban nem különbözött szignifikánsan a támogatást igénybe nem vevőéktől, sőt jelentős volt a 
negatív növekedésű cégek aránya is a támogatottak között. A kkv kategóriában a nagyobb méretű, idősebb cégek 
gyakorlatilag „lenyúlták” a pályázatokat és azt alacsony hatékonyságú működésük fenntartására használták fel. 
Igen kevés olyan cég volt, a pályázatot elnyertek mintegy hetede, ahol érdemi fejlődést lehetett észlelni és az 
legalábbis részben a pályázatoknak volt köszönhető.” 
Gazdaságpolitikai javaslatok a Reformbizottság számára a kis- és középvállalatok helyzetének javítására. 
Összeállította: Dr. Szerb László, www.reformszovetseg.hu/hatteranyag/Realgazdasagi_Munkacsoport/KKV.doc 
17 Az ilyen jellegű állami támogatások káros voltát az alábbi idézetekkel szemléltetjük: 

„…a gyakran tapasztalt sírás ellenére a magyar állam az adófizetők pénzéből meglehetősen gálánsan osztogat. 
A hazai költségvetésből kifizetett támogatások ugyanis a GDP 1,57 százalékát teszik ki, az EU25 átlagának 
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mintegy háromszorosát, de az EU10 átlagánál is 60 százalékkal nagyobbat. Ismerve az ilyen jellegű nemzetközi 
összehasonlítások számtalan bizonytalanságát, nehezen vitatható, hogy a magyar támogatottsági szint a 
közvetlen versenytársakéhoz képest kiugróan magas. Ami ennél is fontosabb: az üzleti szférát érintő támogatások 
nem igazán érződnek a növekedési potenciál emelkedésében és az annyira áhított versenyképesség javulásában. 
Nehezen cáfolható gyanú, hogy a hazai támogatások jelentős része „kidobott pénz”, és a legjobb szándékok 
ellenére sem szolgálja az alapvető gazdaságpolitikai célokat, például a növekedést, a térségfejlesztést, a 
szakképzést stb., csupán az életképtelen vállalkozások agóniáját hosszabbítja meg.” (Hegedűs Miklós, a GKI 
Energiakutató és Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója: Ki hol söpörjön? Világgazdaság, 2008. január 23. 
http://www.vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=205138)  
„Kilencmilliárd forintot pazarolt el a kormány az elmúlt két évben – a szolgáltató központok támogatására. Az 
Ericsson volt elnöke szerint ugyanis a Magyarországra érkezett központok akkor is idejöttek volna, ha egy fillér 
állami támogatást se kapnak.” (Központra pazarol az állam? Népszabadság, 2008. február 11. 
http://nol.hu/cikk/480932/) 
„… túl sok a támogatás és a pályázat. Olyanra is adnak támogatást, amire nem volna szabad. (…) Nem csak 
azért, mert csúnya dolog az adófizetők pénzét használni, hanem mert egy termék vagy egy szolgáltatás annál 
hamarabb lesz jó és kész, minél hamarabb fizet érte a valódi vevő. A valódi vevő az, aki kiveri a minőséget. Az 
állami osztogató nem fogja. Rossz esetben korrupt, jó esetben a legjobb indulata szerint fogja megítélni, hogy jó 
vagy nem jó. (…) minél tovább folyik a fejlesztés támogatásból, annál később jelenik meg az igényes vevő, amely 
épp annyira meghatározza a termék minőségét, mint a gyártó. Ez óriási idő- és pénzveszteséget jelent, rendkívül 
rontja a versenyképességet.” (Pénz az asztalon. Beszélgetés Bojár Gáborral, a Graphisoft igazgatóságának 
elnökével. Lélegzet, 2008. nyár, http://www.lelegzet.hu/archivum/2008/02/3532.hpp)  
Figyelemre méltó Váradi Balázs elemzése is: Miért folyik a csata? Avagy a 8000 milliárd átka, 
http://www.es.hu/index.php?view=doc;14897 , http://www.es.hu/index.php?view=doc;15495     
18 A közelmúltban megjelent ilyen jellegű hírek közül ld. például: Újabb közpénzbotrány: félmilliárd egy 
luxushotel fejlesztésére, Világgazdaság, 2009. március 19. 
http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=265447&fr=rss; Csalással startoltak az uniós pénzre, Népszabadság, 
2009. március 21. http://nol.hu/gazdasag/lap-20090321-20090321_6-1; 
http://www.magyarorszag.hu/kapcsolat/forum/gazdasag/tema.html?topicid=2137 ; 
http://www.mno.hu/portal/660531  
19 Ilyen például a Hankook dunaújvárosi gumigyárának és a Strabag királyegyházai cementgyárának 
(http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=284219&fr=rss) a támogatása. 
20 Erről a problémáról a Levegő Munkacsoport már többször részletesen tájékoztatta a kormányt. Ld. például: 
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/hatosagok-Gyurcsany061204.pdf  
21 „Folyamatosan sok a panasz a nagyvállalatok, és ezen belül is főleg a multinacionális cégek, erőfölénnyel 
történő visszaéléseire elsősorban az építőiparban és a kiskereskedelemben, kisebb mértékben a pénzügyi 
szektorban, de a kisvállalatok között is akad számos tisztességtelen eszközzel élő, eleve megtévesztésre „utazó” 
vállalkozó. (…) Egyértelmű, hogy a versenyhelyzet az Európai Uniós csatlakozás óta tovább erősödik, ami 
önmagában még nem lenne probléma, azonban igen kedvezőtlen, hogy ez számos esetben a tisztességtelen 
versenyeszközök – erőfölénnyel történő visszaélés, szerződések be nem tartása, szándékos nemfizetés, csalárd 
csődök, fekete munka – fokozódó alkalmazásával járnak. Ezek a problémák gyakran a nagyvállalat-kisvállalat 
kontextusában jelentkeznek.” Gazdaságpolitikai javaslatok a Reformbizottság számára a kis- és 
középvállalatok helyzetének javítására. Összeállította: Dr. Szerb László, 
www.reformszovetseg.hu/hatteranyag/Realgazdasagi_Munkacsoport/KKV.doc 
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