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A konvergencia program – bevallottan – az életkörülményeink rosszabbodásával jár. A megszorító 

intézkedések azonban nem azonos mértékben sújtják a szereplőket. A Levegő Munkacsoport 
véleménye szerint elhibázott, hogy emelték a napi megélhetés alapköltségeit (pl. élelmiszerek, 
tömegközlekedés) és tovább növelték az élőmunka terheit.  

Ez annál is inkább visszás, mert ugyanakkor hatalmasak azok – az EU és az OECD által is bírált – 
nyílt és rejtett támogatások, amelyek nemcsak a költségvetési egyensúlyt rontják, hanem a 
környezetszennyező tevékenységeknek biztosítanak indokolatlan versenyelőnyt. A nagyobb 
hozzáadott értéket jelentő tevékenységek helyett a természeti erőforrásokat nagyban fogyasztó, kevés 
munkahelyet jelentő, környezetterhelő cégek – pl. az alapanyaggyártók, közúti fuvarozók, 
energiaszolgáltatók – ennek a haszonélvezői.  

Számottevően gyengítették a közigazgatást, aminek következtében az elmaradó ellenőrző 
tevékenységek a jogsértőknek kedveznek, veszélyeztetve egyebek között a környezeti állapotot, az 
egészségünket, a biztonságunkat. 

Hasonló a helyzet az egyéb közszolgáltatások terén is. A munkaerő utánpótlását lehetetlenítik el 
azzal, hogy egyes régiók és különösen az aprófalvak kiszorulnak a színvonalas közellátásból 
(bölcsőde, óvoda, szakképzés, tömegközlekedés, egészségügyi ellátás, kultúra). Az ott maradó fiatalok 
előbb-utóbb a segélyre szorulók számát gyarapítják. Az ún. reformok, az oktatásból kivont források, 
átszervezések, piacosítások, a tömegközlekedési menetdíjak emelése főképp a szegényebb családok 
gyermekei elől zárják el a sportolás, művelődés, nyelvtanulás, nyaralás lehetőségét.  

A tömegközlekedés visszaszorítása kiemelten sújtja a fiatalokat, a diákságot. Sokan kényszerülnek 
lemondani az utazásokról, ami erősen beszűkíti művelődési, kapcsolatteremtési lehetőségeiket. Új 
jelenség, hogy egy részük feltehetően motorkerékpárra fog átszállni. Köztudott, hogy a motorosokkal 
fajlagosan sokkal több baleset történik, mint a tömegközlekedéssel utazókkal, és ezek a balesetek 
gyakran járnak súlyos sérülésekkel.  

 
Néhány, a gyermekekre igen hátrányos példát említünk: 
• Az élelmiszerek és a tömegközlekedés áfa-mértéke a kezdeti 5, majd 12, majd 15 százalékról 

20 százalékra emelkedett. A jelenlegi árak megközelítik, sőt esetenként meghaladják a régi 
EU tagországok árait, miközben a jövedelemátlagunk egy ötöde az övékének. 

• Az energiatakarékos felújításokra, amellyel a foglalkoztatás és a külkereskedelmi egyensúly 
javítása mellett a családok illetve a közintézmények (óvodák, iskolák, kórházak) havi kiadásait 
lehetne csökkenteni, az EU fejlesztési forrásaiból alig több mint 0,5 százalék jut. 

• 17 év alatt 65 sportpálya szűnt meg Budapesten. Nem adottak a biztonságos kerékpározás 
feltételei. A tömegsport támogatására, az egészséges életmód elsajátítására alig vannak 
források. A fiatalok a mozgásszegény életmód és az egészségtelen táplálkozás következtében 
egyre kisebb eséllyel tudnak megfelelni a XXI. század kihívásainak. 

• A főváros egyes kerületeiben 1-2 m2 zöldterület jut egy lakosra, mégis gőzerővel folynak a 
beépítések. Más országokban az új lakásokhoz kötelező adott nagyságú új játszóteret is 
létrehozni. Nálunk csak a parkolóhely létesítésére van egy könnyen kijátszható előírás. 

• A társadalom mobilitása gyakorlatilag megszűnt. Az alacsony netto bérek, foglalkoztatási 
gondok mellett az önfenntartás is nehéz. Családi segítség hiányában, nincs esélyük a 
fiataloknak magasabb iskolai végzettséget, piacképes szakmát, nyelvtudást szerezni.  

 
A következő években jelentős EU források nyílnak meg a társadalmi megújulás céljára. Vajon van-e 
bennünk annyi felelősségérzet, hogy e forrásokat a fenti problémák enyhítésére fordítjuk? 
 
Gyökeres változást, véleményünk szerint csak egy öko-szociális államháztartási reform hozhat. Dánia 
és más európai példák bizonyítják, hogy egy ilyen reformmal hazánkban is javítható lenne a 
családokat, gyermekeket sújtó alacsony foglalkoztatás, és eközben környezetünket is védenénk.  
 
Budapest, 2007. június 15. 


