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„A GSZT azt javasolja a Magyarországon 

működő vállalatoknak, hogy (…) 

lobbitevékenységükben csak olyan érdekeket 

jelenítsenek meg, amelyek elősegítik a 

tisztességes verseny megvalósítását.” 

 

http://www.mgszt.hu/index.php?option=com_docman&task=

doc_download&gid=4 



Állami osztogatás vállalatoknak 
 

• Sokszor rendkívül környezetszennyező 

tevékenységeknek 

• Torzítja a piacot 

• Nem ösztönöz eléggé a minőség javítására 

• Rontja a versenyképességet 

• Nagy mértékben növeli a korrupció kockázatát 





2009-ben 110 milliárd forint uniós 

támogatás átcsoportosítása a GOP-ba… 

Egyes gazdasági érdekképviseletek még 

további átcsoportosítást követeltek és 

követelnek ma is! 

„A jelen évtizedben az üzleti szféra nemhogy 

megmentője nem volt a magyar gazdaságnak, de 

hervadhatatlan érdemeket szerzett az egyensúlyi 

problémák kiéleződésében, a gazdasági, 

pénzügyi krízis elmélyítésében.” 
Hegedűs Miklós,  

a GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója 
 

http://www.vg.hu/velemeny/publicisztika/hegedus-az-uzleti-szfera-csak-melyitette-a-

valsagot-magyarorszagon-310357 



„Sikeres” lobbizás a piaci ésszerűséggel szemben 

2000 és 2008 a közúti 

árufuvarozás teljesítménye ötször 

olyan gyorsan nőtt, mint az 

összes többi nemzetgazdasági 

ágazat átlaga 

„A többi ágazathoz képest a mi 

szakmánk sokkal több 

támogatást kapott az elmúlt 

évben…” 
Wáberer György, a Magyar Közúti 

Fuvarozók Egyesületének elnöke 
Úton (a közúti közlekedési szolgáltatók szakmai lapja), 

2009. november 

Közúti fuvarozók 



„Sikeres” lobbizás a piaci ésszerűséggel szemben 

 
 

   Építőanyag-gyártók 

Nálunk sokkal alacsonyabb 

az újra felhasznált 

építőanyagok aránya, mint 

például Németországban… 



 

 

• Zöldterületek pusztítása 

• Korrupció(gyanú)s ügyek tömege 
 

Az ingatlan értéknövekedésekor a megnövekedett 

haszon a (magán)tulajdonos zsebébe vándorol, a 

társadalmat ért kárt viszont a közösség viseli.  

Fotó: Kézdy Pál 

Területátminősítések 





A Levegő Munkacsoport még az első Orbán-kormány 

idején törvényjavaslatot készített a zöldterületek 

átminősítésének jelentős megadóztatására. 

 

A javaslatot támogatta a Miniszterelnöki Hivatal 

illetékes főosztálya. 

 

A javaslatot egyhangúan megszavazta az 

Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága. 

 

Az országgyűlés leszavazta... 

 

Azóta még ennyit se sikerült elérni… 



A személygépkocsi-tulajdonosoknak 

évente mintegy 1000 milliárd forinttal 

kellene több adót fizetniük, ha az autójuk 

magánhasználatát nem céges költségként 

számolnák el. 

A Levegő Munkacsoport eddigi 

kezdeményezései, konkrét javaslatai  

a szigorításra kudarcba fulladtak. 

A Pénzügyminisztérium vonatkozó 

előterjesztését az országgyűlés leszavazta. 

Sőt, a cégautóadó 2009. évi módosításával 

a luxusautók tulajdonosai évi 1,5 millió 

forint további kedvezményt kaptak!  

http://www.levego.hu/letoltes/kiadvanyok/adocsalas.pdf 

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/cegautoado-veresnek_0901.pdf 

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/szgkadocsalas-pm0710.pdf 

http://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/kornyezetbarat-kozlekedes_2010.pdf 



Közút Vasút 

Össze-

sen 

Személy- 

gépkocsik 

Teher- 

gépkocsik 

Helyközi 

autóbusz 

Össze

-sen 

Személy- 

szállítás 

Teher- 

szállítás 

Teljes egyenleg  

(államháztatás+ 

+externália+egyéb) 

(mrd Ft) 

-3065,0 -1981,4 -768,8 -94,3 -209,7 -163,0 -46,6 

Teljes fajlagos 

költség  

(Ft/átkm, Ft/ukm) 

-50,4 -20,8 -8,0 -17,0 -4,6 

A közúti és vasúti közlekedés  

kibővített államháztartási mérlege 2006-ban  

(a Levegő Munkacsoport számításai) 

 

http://www.levego.hu/sites/default/files/kozuti_vasuti_kozlekedes_tarsadalmi_merlege_magyarorszagon_0.pdf 



A költségeket nem tükröző árak miatt óriási  

a túlkereslet, a pazarlás,   

a környezetszennyezés. 
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A tehergépkocsik kilométer-arányos útdíjának hatása  
a járműkilométerekre Svájcban 

(bevezetés 2001-ben, emelés 2005-ben)  

A tehergépkocsik forgalma mintegy 40%-kal csökkent ahhoz képest, 

mintha a 2001 előtti tendencia folytatódott volna tovább! 



Németországban még egy teljesen felhagyott  

vasútvonalat is megérte újjáéleszteni az útdíj hatására! 

A Raubach–Selters vonal az újjáélesztés előtt és után 



Forrás: www.foes.de 

A környezetvédelmi adóreform hatása Németországban 
1999-2003 

(az energiaadókat emelték, a tb-járulékot csökkentették) 

Üzemanyag-fogyasztás 

(-17%) 

Tehergépkocsik üresfutása 

(-22%, 1998-2006) 

Fosszilis energiák importja 

(-13%) 

CO2-kibocsátás (-3%) 

Társadalombiztosítási 

járulék (-16 mrd €, -1.7%) 

Az ipar költségei (-1 mrd €) 

 

 

Autómegosztás (+70%) 

Közösségi közlekedés (+5%) 

Energiamegtakarító 

berendezések eladása 

Kisebb fogyasztású gépkocsik 

Gázüzemű gépkocsik (x10) 

Energiahatékonyság  

Megújuló energiák 

Energiaadók (+18,7 mrd €) 

Foglalkoztatottság  

(+250,000 munkahely) 

Nyugdíjak (+1,2%) 

 

 

Nőtt 

Csökkent 



„Túl nagy a közszféra, ez a 

gazdasági versenyképesség fő 

akadálya.” 
(a gazdasági szféra egyes képviselői szerint) 



Forrás: A modern állam feladatai. Magyar Közgazdasági Társaság és Gazdasági és Szociális 

Tanács, Budapest, 2009, http://www.beszelgetnikell.hu/index.cgi?r=&v=&l=&mf=&p=-

letoltes_modern_allam.pdf 



Besorolás jövedelem 

szerint 

Természeti 

tőke 

Tárgyiasult 

tőke 

Eszmei 

tőke 

Kisjövedelmű  

országok 
26 16 59 

Közepes jövedelmű 

országok 
13 19 68 

Magas jövedelmű  

országok 
2 17 81 

Világ összesen 4 18 78 

A nemzeti vagyon összetétele  

(százalék) 
a Világbank tanulmánya szerint  



Miből áll az eszmei (immateriális) tőke?  
 

• a munkaerő képzettsége, munkaképessége 

• a jogbiztonság  

• az elszámoltathatóság  

• a politikai stabilitás  

• az erőszakmentesség  

• a hatékony kormányzati működés  

• a szabályozás minősége  

• a korrupciómentesség  

(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 

http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/214578-1110886258964/20748034/All.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/214578-1110886258964/20748034/All.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/214578-1110886258964/20748034/All.pdf
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/vilagbank-nemzetivagyon0804.pdf
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/vilagbank-nemzetivagyon0804.pdf
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/vilagbank-nemzetivagyon0804.pdf


Mindezt elsősorban a 

közszféra tudja biztosítani! 



A valóságban általában nem 

Dávid győz… 

 

 

Az állam legalább egyforma 

kommunikációs lehetőséget 

kellene, hogy biztosítson az 

eltérő álláspontokat képviselő 

felek részére 



„Az erény éppen úgy le tudja győzni a bűnt, mint ahogy  

a víz is le tudja győzni a tüzet. Manapság azonban úgy 

gyakorolják az erényt, mint aki egy pohár vízzel akar 

megmenteni a tűztől egy kocsirakomány rőzsét, s amikor 

a lángok nem hagynak alább, kijelenti, hogy a víz nem 

tudja legyőzni a tüzet. Ebből aztán nagyszerűen 

táplálkozhat a bűn, az erénynek pedig elkerülhetetlen 

pusztulás a vége.”  

                   Meng-ce, kínai filozófus (Kr. e. 372–319) 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mencius 



Köszönöm a figyelmüket! 

Lukács András 

Levegő Munkacsoport 

lukacs@levego.hu 

www.levego.hu 


