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1. Bolygónk állapota



Az időjárással összefüggő jelentős természeti csapások alakulása 

(veszélyesség alapján) 1980 és 2018 között 



https://www.nytimes.com/2019/08/08/climate/climate-change-food-supply.html





http://oceaneos.org/state-of-our-oceans/overfishing/

Túlhalászás



https://www.worldatlas.com/articles/what-is-ocean-

acidification.html

A tengerek savasodása

https://climatenewsnetwork.net/acid-oceans-may-

trigger-mass-extinction/



„Roughly 500 million people 

live in areas that experience 

desertification.”

https://www.ipcc.ch/report/srccl/



https://mashable.com/2015/03/02/global-warming-syria-civil-war/?europe=true#xlys6iNDyiqU

A 2006 és 2010 közötti szárazság Szíria virágzó 

mezőgazdasági területeinek 60%-át sivataggá változtatta.



https://www.world-

grain.com/articles/10883-drought-

forces-germany-to-seek-imports



https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/#

Aszályveszély:

Magyarország a 16. legveszélyeztetettebb 

138 ország közül



http://jayhanson.us/page80.htm



Enni kell, autózni nem!

https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/1981/open-letter-commission-candidates-food-system/



2. A parkolás haszonáldozati költségei



Haszonáldozati költség (1)

Fotó: Lukács András



1,5 méteres távolságtartás?

Fotó: Lukács András



Haszonáldozati költség (2)

https://www.ilyenisvoltbudapest.hu/ilyen-is-volt/otodik-kerulet-belvaros-lipotvaros/item/1880-as-evek-calvin-kalvin-ter



Az ábra forrása: Donald Appleyard: Liveable Streets (Élhető utcák), University of California Press, 1982



Haszonáldozati költség (3)

Fotó: Lukács András





Haszonáldozati költség (4)

Fotó: Bona Krisztián



Haszonáldozati költség (5)

Az 1960-as években ezt a területet 4 sor fa és rózsák uralták

Fotó: Lukács András





https://365.reblog.hu/egy-fa-annyival-huti-a-kornyezetet-mint-ket-klimaberendezes



https://www.met.hu/doc/rendezvenyek/metnapok-2013/P3_Paldy_etal.pdf



Fotó: Lukács András



Haszonáldozati költség (6)

„A csapadékvíz helyben tartásának 

hatására csökken a csatornába

jutó vízmennyiség és ezzel a 

rendszer túlterheltsége.”

https://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3

%A9si%20F%C5%91oszt%C3%A1ly/ZOLDINFRASTRUKTURA_csapde

k_10_01_online.pdf



Haszonáldozati költség (7)

Szennyezett levegő

http://www.legszennyezes.hu/rossz-helyen-allunk-a-legszennyezettsegi-rangsorban/



A fővárosi forgalom 30%-a parkolóhelyet 
keres*:

Jelentős többlet károsanyag-kibocsátás:
– felesleges kilométerek,
– rendkívül egyenetlen haladás,
– dugók fokozása. 

* https://www.digitalhungary.hu/e-volution/Fovarosi-parkolas-orulet-es-mindenki-ki-van-keszulve/8384/



Az asztmás gyermekek számának 

alakulása Budapesten

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp



https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/07/air-pollution-

linked-to-far-higher-covid-19-death-rates-study-finds

https://index.hu/techtud/2020/04/07/tobben_halnak_bele

_a_koronavirusba_ahol_rossz_a_levego/



Haszonáldozati költség (8)

Fotók: Bóna Krisztián



jarokelo.hu

Haszonáldozati költség (9)



A Ráday utca…

a Bakáts tértől északra 

a Bakáts tértől délre 

Fotó: Lukács András



Haszonáldozati költség (10)

http://lechnerkozpont.hu/doc/epiteszeti-kozpont-es-

kiallitoter/bunmegelozes-epiteszeti-eszkozokkel.pdf



3. A parkolás valódi értéke forintban



1 m2 könyvárusító asztal → 8 100–15 900 Ft/hó*

1 autó → 97 200–190 800 Ft/hó?

*3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról

https://budapest.reblog.hu/mik-ezek-a-konyvszekerek-a-koztereken



https://www.levego.hu/sites/default/files/Podmaniczky_Park_t%C

3%A1rsadalmi_hasznok_2016marc7.pdf

25 hektár →

→ 400 milliárd Ft

társadalmi haszon

150.000 közterületi parkolóhely 

zöldítése (a kb. 600.000-ből) →

→ 3000 milliárd forint 

társadalmi haszon



Egy parkolóhely piaci értéke Budapesten

a jelenlegi parkolási tarifák alapján: 

300 ezer–2,3 millió Ft/év

600.000 parkolóhely ára:

kb. 200–2000 milliárd Ft

Önkormányzatok összes parkolási bevétele:

Kb. 20 milliárd Ft



https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-state-of-play-isbn-978-92-76-01413-3.pdf



A közúti és vasúti közlekedés társadalmi költségei Magyarországon: 
http://www.levego.hu/sites/default/files/kozuti_vasuti_kozlekedes_tarsadalmi_merlege_magyarorszagon_0.pdf

A Levegő Munkacsoport által készített összefoglalója és értékelése:

http://www.levego.hu/sites/default/files/kozlekedes-koltseg-osszefogl_110619.pdf



A parkolás túlzott közterület-foglalásának fő oka:

az árak nem tükrözik a valódi költségeket!



4. Ökoszociális támogatási reform – példák



A németországi környezetvédelmi adóreform 

(1999-2003)

➢ Üzemanyag-fogyasztás (>10%)

➢ CO2-kibocsátás (2-2,5%)

➢ Összesített adóteher

➢ Nyugdíjköltségek (5,6 milliárd €)

➢ Az ipar költségei (1 milliárd €)

➢ Tehergépkocsik rakomány 

nélküli megtett útja

➢ Importált fosszilis tüzelőanyagok

(14%)

➢ Munkahely (≈ 250.000 új)

➢ Autó-megosztás

➢ Tömegközlekedés

➢ Energiatakarékossági

technológiák

➢ Energiahatékonyság

➢ Gázüzemű személyautók (x10)

➢ Megújuló energiák

Kevesebb!

Több!

Forrás: Német Környezetvédelmi Minisztérium

Energiaadók emelése – Társadalombiztosítási járulék csökkentése



A dán környezetvédelmi adóreform



Magyarország, 1970-es évek

• Húsár-támogatás csökkentése

• Lakosságnak havi kompenzáció



https://levegomunkacsoport.blog.hu/2018/12/13/macron_tanulhatott_volna_ghanatol



https://www.imf.org/~/media/We

bsites/IMF/imported-full-text-

pdf/external/pubs/ft/wp/2011/_w

p11167.ashx

Korábban:

Évi 60 milliárd dollár energiatámogatás 

(főleg üzemanyagok)

Energiaár-reform:

A támogatás azonnali teljes megszüntetése →
→ a benzin ára 4-szeresére emelkedett 

A teljes bevétel visszaadása havonta

• a lakosság 80 százalékának,

• a közintézményeknek, 

• a vállalatoknak (energiahatékonysági 

beruházásokra)

• Az üzemanyag-fogyasztás 20%-kal csökkent.

KOMMUNIKÁCIÓ!

Üzemanyagár-emelés népszerűen

(az iráni példa, 2010)



(25 oldal)

https://www.belvaros-lipotvaros.hu/_user/browser/File/egyseges_rend_2/2019/2015-

3%20egys%20szoci%C3%A1lis%20juttat%C3%A1sok%202019%2012.pdf



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%

B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82

http://www.democracyhouse.com.ua/en/2019/monetization-of-subsidies-political-bribe-or-

reform/



https://www.levego.hu/site/assets/files/6187/kozlekedes_kozterulet_2020marc09h.pdf



Támogatók:

Disclaimer: The opinions put forward in this presentation are the sole responsibility of Clean Air 

Action Group and do not necessarily reflect the views of the sponsors or of the project partners.



Köszönöm 

a megtisztelő figyelmüket!


