
Példák az érdemi egyeztetés hiányára, 
az indokolás nélkül figyelmen kívül hagyott civil javaslatokra 

 
A Levegő Munkacsoport konkrét javaslatokat dolgozott ki az államháztartási hiány olyan 

módon történő csökkentésére, hogy közben javuljon a környezet állapota, növekedjen a 
foglalkoztatottság, visszaszoruljon a fekete gazdaság, és a korszerű, tudásalapú gazdaság 
megteremtése irányába mozduljon el az ország. Javaslataink életképességét bizonyítják a 
skandináv államok, különösen Dánia gyakorlata, ahol a foglalkoztatottság mértéke közel 15 
százalékkal magasabb, mint az Európai Unió átlaga. 

Ezeknek a javaslatoknak a lényege az, hogy az adók ne az élőmunkát sújtsák, hanem a 
súlyosan környezetszennyező, egészségkárosító tevékenységeket terheljék. Szűnjenek meg a 
természeti erőforrások pazarló fogyasztását ösztönző nyílt és rejtett támogatások. A 
közigazgatás hatékonyságának javításával és a jogszabályok módosításával szoruljon vissza a 
feketegazdaság, az adóelkerülés és az egyéb törvénytelen magatartások jelenlegi gyakorlata. 
Mindezekről részletesen lehet tájékozódni a Levegő Munkacsoport honlapján (pl. 
www.levego.hu/kiadvany/allamhaz/aht_javaslatok-ossze060830.pdf). 

Javaslatainkról a Pénzügyminisztérium kedvezően nyilatkozott. A témáról a Levegő 
Munkacsoport 2006 februárjában nemzetközi konferenciát rendezett a Magyar Tudományos 
Akadémián. A rendezvény nyitó előadását Szili Katalin, az országgyűlés elnöke tartotta. 
Felszólalt Szabó Lajos, az országgyűlés Költségvetési bizottságának MSZP-s alelnöke, 
valamint Kai Schlegelmilch, a német kormánynak a témával foglalkozó szakértője is. 
Mindannyian elismerően szóltak a Levegő Munkacsoport javaslatairól. A közvélemény-
kutatások szerint a lakosság nagy többsége is támogatna egy ilyen reformot. 

Az áprilisi választások után azonban a kormány javaslatainkkal homlokegyenest ellenkező 
intézkedéseket hozott úgy, hogy nem folytatott érdemi egyeztetéseket, nem indokolta a civil 
javaslatok elutasítását, és nem végezte el a törvényben előírt elemzéseket. Így növelte a bérek 
adóterheit, megdrágította a mindennapi létszükséglethez tartozó termékeket, szolgáltatásokat. 
Súlyos megszorításokat hozott az oktatás, az egészségügy, a közigazgatás területén. 
Ugyanakkor késlekedik érvényre juttatni „a szennyező fizet” elvet, a közterhek igazságosabb 
elosztását. Erre mutatunk be egy konkrét példát. 

Közismert, hogy az utak állapota ma sokkal rosszabb, mint a rendszerváltás előtti 
időszakban. A szakemberek egybehangzó véleménye szerint ezt elsősorban a nehéz 
tehergépjárművek forgalma okozza. Ezek a járművek Magyarországon évente mintegy 1000 
milliárd forint olyan költséget, kárt okoznak, amelyet nem az üzemeltetőik fizetnek meg, 
hanem az egész társadalom. 

„Hab a tortán” hogy nincs forrás a megfelelő ellenőrzésekre, a szabálytalanságok 
kiszűrésére, ezért sok a túlsúlyos jármű, gyakori a megengedett sebesség túllépése és más 
szabálysértések. Növekszik a balesetveszély, a személygépkocsik hamarabb mennek tönkre, 
pokollá válik az élet a nagy teherforgalmú utak mentén, és az utak állagromlása 
nagyságrendekkel nagyobb mértékű, mint a javításukra, felújításukra jutó összegek. 

A Levegő Munkacsoport 1989 óta szorgalmazza, hogy Magyarországon is vezessenek be 
a használattal arányos útdíjakat a nehéz tehergépkocsik részére. A közlekedési tárca 
állításaival ellentétben ennek nincs semmiféle technikai akadálya, és akár már 2007 
januárjától lehetne ilyen díjat szedni. A díjak fokozatos emelése esetén az első évben több 
mint 50 milliárd, később pedig évi 200 milliárd forint bevétele származna az államnak, 
ráadásul ezt nagyrészt külföldiek fizetnék. A késlekedés viszont naponta mintegy 150 millió 
forint bevételkiesést jelent a költségvetésnek. Ilyen gazdagok vagyunk? 
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