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A húszéves Levegő Munkacsoport 
javaslatai a válság kezelésére 

 
 

A Levegő Munkacsoport javaslatainak megvalósítása jelentősen segíthet a válság elleni 
küzdelemben. Húsz év tapasztalata, szakmai munkája, a nemzetközi gyakorlati tapasztalatok 
és kutatási eredmények feldolgozása, továbbá az Európai Unió és az OECD ilyen irányú 
ajánlásai a garancia, hogy ez a helyes út: a zöld államháztartási reform. Ennek lényege a 
következő: elsősorban az oktatásba, a kultúrába, az egészségügybe, a kutatás-fejlesztésbe, a 
közigazgatás hatékonyságának javításába, a közösségi közlekedés fenntartásába és 
fejlesztésébe, az energiahatékonyság fokozásába (és ezen belül különösen az épületek 
felújításába), a vidék kohézióját erősítő, környezetkímélő mezőgazdasági termelésbe, a 
hulladékok csökkentésébe kell befektetni; mindehhez pedig a piactorzító állami támogatások 
felszámolásával, a jövedelmek külföldre áramlásának ésszerű fékezésével, a 
környezetszennyezés és az energiapazarlás hatékony megadóztatásával, továbbá a korrupció 
és az adócsalások visszaszorításával kell megteremteni a forrásokat. A Levegő Munkacsoport 
minderre konkrét, részletes és nagyrészt azonnal végrehajtható javaslatokat dolgozott ki és 
juttatott el a kormánynak. Ezeknek a javaslatoknak a közös vonása, hogy növelik az ország 
versenyképességét, mivel kedvezőbb helyzetbe hozzák a magyar élőmunkát az importtal 
szemben (vagyis elősegítik a hazai munkahelyek megőrzését és bővítését), továbbá javítják a 
külkereskedelmi mérlegünket. Nem utolsó sorban pedig hozzájárulnak a környezet 
védelméhez is. 

Az intézkedések szükségességét támasztja alá a külkereskedelmi mérlegünk gyors 
romlása is (ld. a mellékelt szakértői anyagot). 

 
Húsz évvel ezelőtt három, akkor még nem bejegyzett civil szerveződés – a BME Zöld Kör, 

az ELTE Természetvédelmi Klub és az Eszperantista Természetvédők – létrehozta a Levegő 
Munkacsoportot. A szervezet célja az volt, hogy tisztább legyen Budapest levegője. Akárcsak 
ma, a légszennyezést abban az időben is túlnyomó részben a gépjármű-közlekedés okozta, 
ezért már abban az időben is elsősorban a közlekedési rendszer átalakítását szorgalmaztuk, 
erre dolgoztunk ki javaslatokat, szerveztünk konferenciákat és egyéb rendezvényeket. Idővel 
egyre több területre terjesztettük ki a tevékenységünket. Előrejelzéseink gyakorlatilag kivétel 
nélkül beigazolódtak. Az évek során kialakított álláspontunkat, részletesen kidolgozott 
javaslatainkat egyre több tudományos műhely és döntéshozó is hangoztatja (bár a 
megvalósításuk sokszor még halasztódik). Néhány példa a sok közül: 
• Már húsz évvel ezelőtt felhívtuk a figyelmet, hogy amennyiben nem történik változás, 

rohamosan növekedni fog a légúti megbetegedések száma. Azóta a fővárosban az asztmás 
betegek aránya csaknem ötszörösére, a tüdőrákosoké közel háromszorosára emelkedett. 
Ugyanakkor óriási sikerünk, hogy a közvéleményben tudatosult: a fővárosi levegő 
súlyosan ártalmas az egészségre. (Sajnos ennek egyik eredménye, hogy sokan kiköltöztek 
a fővárosból, de naponta visszajárnak – többnyire autóval –, még tovább rontva a 
helyzetet.) 

• Szorgalmaztuk a fővárosi levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv kidolgozását, sürgettük 
a légszennyezési határértékek szigorítását, valamint a szmogriadó-rendelet elfogadását. 
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Az intézkedési tervet 2006-ban hagyta jóvá a Fővárosi Közgyűlés (bár a végrehajtására a 
mai napig gyakorlatilag nem került sor). A légszennyezési határértékek fokozatosan 
szigorodtak (legutóbb 2008 októberében). A szmogriadó-rendeletet 1994-ben fogadták el, 
majd többször szigorították (legutóbb 2008-ban), és 2009 elején első alkalommal be is 
vezették a szmogriadót, ami ténylegesen csökkentette a légszennyezettséget a fővárosban. 

• Az 1990-es évek közepén rámutattunk, hogy a tervezett 4-es metrónak a főváros 
közlekedésére gyakorolt kedvező hatása eltörpül a költségeihez képest. A nemzetközi 
tapasztalatok alapján felhívtuk a figyelmet, hogy az eredetileg tervezett költségeknél 
sokkal többe fog kerülni. Előre jeleztük, hogy ennek a beruházásnak a következtében 
nagymértékben emelkedni fognak a BKV menetdíjai, nem lesz pénz az elavult járművek 
cseréjére, a pályák felújítására, és ritkítani fogják a járatokat. Mára bebizonyosodott, hogy 
a metróberuházás költségei az eredetileg tervezettnek legalább a kétszeresét teszik ki, a 
jegy- és bérletárakat az utóbbi években az inflációt többszörösen meghaladó mértékben 
emelték, az autóbuszok átlagéletkora 15 évre emelkedett (az uniós fővárosok között e 
téren Prága áll a második legrosszabb helyen, ahol a buszok átlagéletkora 5 év), a 
villamospályák tele vannak lassújelekkel, a drasztikus járatritkítási terveket pedig csak 
óriási társadalmi tiltakozással sikerült visszavonatni. 

• Szinte a kezdetektől különleges figyelmet fordítottunk a környezetvédelmi szabályozásra, 
valamint az államháztartás és a közgazdasági eszközök megfelelő átalakítására. Immár 
húsz éve folyamatosan mondjuk azt is, hogy versenyképességünket nem az autópálya-
építés, a közúti forgalom és az energiahasználat mértéktelen támogatása javítja, hanem az 
emberi erőforrások fejlesztése (az oktatásba, a testi és lelki egészségbe történő 
befektetések). A pénzügyi és az olajválság egyaránt a mi álláspontunkat támasztotta alá: 
most már ugyanezt mondja mindenki az Európai Unió vezetőitől kezdve a nemzetközi élet 
kiemelkedő tudósaiig. 

• 1991-ben nemzetközi konferenciát szerveztünk a bevásárlóközpontok társadalmi-
gazdasági és környezeti hatásairól. A külföldi szakértők által ott előre jelzett hátrányos 
következmények sorra beigazolódtak. Folyamatosan jeleztük a térségi mezőgazdasági és 
egyéb termékek, szolgáltatások piacra jutását szem előtt tartó szemlélet hiányát. Az 
alacsony foglalkoztatási mutatók, a helyi ellátás elsorvadása, a kis- és középvállalkozások 
bizonytalan helyzete, a közúti forgalom növekedése jelzik, hogy igazunk volt, amikor az e 
téren meglévő szabályozás gyengeségeire hívtuk fel a figyelmet. 

• A privatizáció bűvöletében élő helyi és központi hatalmat kezdetektől figyelmeztettük a 
közvagyon átlátható nyilvántartásának, a négyévenkénti elszámolásnak a fontosságára. 
Ennek ellenére egyedül a fővárosban mintegy 70 sportpálya „tűnt el”, a forgalomképtelen 
zöldterületeket folyamatosan átminősítették forgalomképessé, és közel húsz évet kellett 
várni az önkormányzati panamák számonkérésének megkezdéséig (ami szintén nagyrészt 
a Levegő Munkacsoport fellépésének volt köszönhető).    

• Már 1997-ben egy teljes tanulmányt szenteltünk az ingatlanhitelezésnek, amelyben 
figyelmeztettünk: a hitelezést nagyfokú felelőtlenség jellemzi, ami a természetes területek 
rombolásához, családi tragédiákhoz és az összes adófizetőt terhelő komoly kiadásokhoz 
vezet. A hitelválság 2008-ban következett be. 

Eddigi tapasztalataink birtokában sürgetjük a kormányt és az ellenzéket egyaránt, hogy 
fogjanak össze a válság megoldására, az ökoszociális piacgazdaság megteremtésére. 
 
Budapest, 2009. február 5. 
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Külkereskedelmünk alakulása a válság mélyülését vetíti előre 
 

A Levegő Munkacsoport szakértői háttéranyaga 
 

A KSH 2009. február 2-án tette közzé a Külkereskedelmi termékforgalom, végleges adatok, 
2008. január–november” című jelentését. A jelentés és egyéb adatok alapján az ország gazdasági 
helyzetének jelentős további súlyosbodására lehet számítani. 

Rendkívüli mértékben megnövekedett a jövedelmek kiáramlása az országból. A kormány ezt 
a hatalmasra duzzadt jövedelem-kiáramlást ösztönzi, és tervezi tovább is ösztönözni – mégpedig 
az adók növelése és közfeladatokra fordított összegek csökkentése árán. A fizetési mérleg adatai 
szerint a külföldi tulajdonosok 2007-ben 11 791 millió eurót vittek ki az országból, és 2008 I-III. 
negyedéve alatt a kivitt tulajdonosi jövedelem további több mint 10%-kal (10,4%) nőtt a múlt év 
hasonló időszakhoz viszonyítva. Ez az ütem a válság miatt tovább nő.  

A jövedelem-kiáramlás másik jelentős csatornája a külkereskedelmi cserearány romlása. 
Ennek a cserearánynak a szintje már eddig is kedvezőtlen volt, és 2008-ban még tovább romlott. 

Az import és az export százalékban mért dinamikája romlott az év utolsó hónapjaiban az előző 
időszakok azonos hónapjaihoz viszonyítva. Októberben és novemberben eddig mindig növekedés volt 
jellemző, 2008 ezen hónapjait viszont csökkenés jellemezte. Számokban kifejezve: az eddigi 10-20%-
os növekmény kiesett, és novemberben már 11%-ot meghaladó csökkenés következett be. Tehát ez a 
korábbi évekhez viszonyítva összesen 20-30 százalékos visszaesést jelent. Ez óriási mértékben 
csökkenti a keresletet az itthon előállított termékek és szolgáltatások iránt. Miután az adatok csak 
novemberig állnak rendelkezésére, még nem mutatják a válság teljes mélységét, hiszen a helyzet azóta 
köztudottan tovább romlott. 

A külkereskedelmi kereslet említett drasztikus visszaesése az államháztartási kiadások egyidejű – 
ráadásul erősödő – visszafogásával együtt halmozottan csökkenti a keresletet. A 2008 decemberében 
aktualizált konvergencia program szerint 2009-ben a háztartások fogyasztási kiadásai 3,8 százalékkal 
csökkennek 2008-hoz viszonyítva. Az eddigi és várható adatok alapján szinte kizárt, hogy a 
konvergencia programban a 2009-re előirányzott „növekedés összetevői” közül a leglényegesebb 
növekedési előrejelzések reálisan megvalósíthatók. Ezek ugyanis a készletfelhalmozásnak a GDP 
3,7%-ot kitevő növekedése, valamint a termékek és szolgáltatások exportjának 3,9 százalékos, illetve 
importjának 2,4 százalékos növekedése 2008-hoz viszonyítva.  

Kiemelt figyelmet érdemel a KSH-jelentés értékelése: „2008. január-novemberben a forgalom 
forintban mért árszínvonala az előző év azonos időszakához képest exportban nem változott, míg 
importban közel 2%-kal emelkedett; a cserearány 1,7%-kal romlott. Ezen belül novemberben a 
kiviteli forgalom 3, a behozatal 6%-kal magasabb árszinten bonyolódott le, mint egy évvel korábban.” 

A 2008-ban eddig történt romlást a cserearány változása (export és import árindex) és a forgalom 
alapján az alábbiak szerint lehet számszerűsíteni: 

 
A cserearány-változás hatása 2008. január és november között 

 Összesen, 
milliárd Ft 

Árindex 
% 

Hatás, 
milliárd Ft 

Hatás, 
millió euró 

Export 17 125,9 100,2 34  
Import 17 078,5 101,9 -318  
Egyenleg 47,4 98,3 -284 -1137 

 
Tehát 2008-ban január és november között a múlt év hasonló időszakához viszonyítva 

további 1137 millió euróval (284 milliárd forinttal) romlott a cserearányunk, vagyis ennyivel 
több jövedelem áramlott ki Magyarországból a külkereskedelmi termékforgalomban.  

Sajnos nincs nyilvános statisztikai adat a nemzetközi szolgáltatás-forgalom cserearányának 
alakulásáról. A KSH adatai szerint „2008 I–III. negyedévében a szolgáltatások exportja 2409 milliárd 
forintot (9,8 milliárd eurót), importja 2203 milliárd forintot (8,9 milliárd eurót) tett ki. Folyó áras 
forintadatokból számítva a kivitel értéke 5, a behozatalé 10%-kal növekedett. Az euróban mért 
növekedés mértéke az exportban 7, az importban 11% volt.” Becslések szerint ezen a területen még 
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kedvezőtlenebbül alakult a hazai szereplők versenyhelyzete, mint a termékek külkereskedelme terén. 
Ezt jól mutatja az előrenyomuló import. A szolgáltatások területén a jövedelem-kiáramlás mértéke 
évente egy milliárd euróra tehető. A feltételezhető cserearány-romlás üteme az export és import 
ütemének különbsége alapján becsülhető, vagyis 2008-ban körülbelül 4%-ra tehető. 

A külkereskedelem szerkezetének alakulásában kiemelt figyelmet kell szentelni a munkaigényes 
termékek importjának növekedésére és az ezzel ellentétes, fajlagosan kisebb munkaigényű termékek 
exportjának növekedésére. Az export-import adatok azt mutatják, hogy a számunkra fontos területeken 
hazai munkahelyek szűnnek meg. Néhány jellemző adat: 
• a hús és húskészítmények importja 29%-kal nőtt, exportjuk csak 9,4 %-kal; 
• a gabona-készítmények importja 20%-kal emelkedett, ezzel szemben áll a hazai feldolgozatlan 

szemes termények kivitelének 2,5%-os növekedése;  
• a feldolgozott állati és növényi zsír, olaj és viasz importja 127,4%-kal nőtt, az exportja pedig 59%-

kal csökkent. 
Itt célszerű megemlíteni, hogy az említett külkereskedelmi cserearány-veszteségen felül a fizetési 

mérleg adatai szerint 2006-ban 11,1 milliárd eurót, 2007-ben pedig már 15,6 milliárd eurót vittek ki az 
országból külföldi tulajdonosok kizárólag jövedelem formájában, és ezzel gyarapították külföldön a 
vagyonukat. 

Számításaink szerint a kedvezőtlen külkereskedelmi cserearányunk következtében eddig az 
országból az elmúlt néhány évben évente mintegy 2 milliárd euró áramlott ki – döntően az EU 
gazdaságilag fejlettebb országaiba! Az ország elhibázott gazdaságpolitikája azt eredményezte, hogy 
miközben az EU-ban a bővítés óta, vagyis 2004 és 2007 között összességében több mint 7,7 millió 
fővel nőtt a foglalkoztatottak száma, Magyarországon 3 ezer fővel csökkent. A legfrissebb adatok 
szerint hazánkban 2008-ban ez a szám további 47 ezerrel esett vissza. A 2009. évi előrejelzések szerint 
pedig újabb 120 ezer fő elbocsátása várható. Ráadásul a csökkentett munkaidő súlyozott átlaga nem 
szerepel a számításokban. Az EU „Foglalkoztatás Európában” című kiadványának legfrissebb kiadása 
a 2007. évi adatok alapján ábrázolja ezt a szomorú helyzetet: 

 
A foglalkoztatottság alakulása az Európai Unió tagországaiban 2007-ben 

(változás százalékban az előző évhez képest) 
 

 
 

Kérés esetén az érdeklődőknek megküldjük a vonatkozó táblázatokat. 
 
Budapest, 2009. február 4. 
 

Pavics Lázár 
ny. pénzügyminisztériumi szakfőtanácsos 

a Levegő Munkacsoport szakértője  
 


