
Példák a környezetvédelem területéről 
 
Nyolc társadalmi szervezet elhatározta, hogy konkrét ügyeken keresztül, „2 percesekben” 
mutatnak rá, hová vezet a jelenlegi gyakorlat:  

 
A pedagógusok ezentúl azonos vagy kevesebb bérért többet kötelesek dolgozni. 
Állítólag túl sokba kerül a költségvetésnek az oktatás. Ezzel szemben végképp feledésbe 
merült a tartós tankönyvek gondolata, amelyet a rendszerváltás elején még többen 
szorgalmaztak. Az önkormányzatoknak és a szülőknek is jól jönne, ha nem kellene már az 
általános iskolások könyveire évente 12–15 ezer forintot költeni, és papírból is kevesebb 
fogyna. Értéke lenne annak is, ha a tanulók megszoknák, hogy a könyvet meg kell 
becsülni, hogy mások is használhassák utánuk. Sok fát is megmenthetnénk a kivágástól. 
 
Lassan egy évtizede folyik a vita arról, hogy hány új hidat kellene sürgősen építeni 
Budapest térségében. A meglevők már teljesen bedugultak, és bénulással fenyegetik a 
várost. Ennek szükségességét csak az olyan megátalkodott szervezetek nem látják be, mint 
amilyen a Levegő Munkacsoport, amelyik úgy véli, hogy célszerűbb lenne a gépkocsi-
forgalmat korlátozni – mint ahogyan azt Londonban, Stockholmban és más városokban 
tették. Apró ellentmondást azért néhányan érezni véltek abban, hogy ezek után mégis 
engedélyezték az Árpád híd pesti oldalán a két magasház büszke tömbjét, 
többletforgalmat vonzva a környékre. Most bizonyos körök gőzerővel lobbiznak újabb két 
magasépületért, ugyancsak az Árpád híd pesti csomópontjába. A tervek szószólói ezúttal 
azonban nem érnék be a főváros jelenlegi szabályozásában szereplő, mintegy 70 méter 
magas épületekkel, hanem 150 méterig szeretnének felmenni. Hogy most mitől nőtt meg 
hirtelen a híd áteresztőképessége, azt nem a környezetvédőktől kell megkérdezni. 
 
Néhány évvel ezelőtt nagy örömünkre létrehozták az Őrségi Nemzeti Parkot (ŐNP). 
Sokan várták ettől az intézkedéstől, hogy végre gazdája lesz a természet védelmének, 
megszűnnek a jóvátehetetlen károkat okozó tarvágások a térségben. Most azonban a 
megszorító intézkedések egyik elemeként az ŐNP igazgatóságát hozzácsapni tervezik a 
Fertődi vagy a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóságához. Ilyen erővel akár 
Budapestről is irányíthatnák az összes nemzeti parkot, és akkor még további álláshelyeket 
lehetne megszűntetni. Azt viszont nem vizsgálják, hogy ez a természetben milyen 
visszafordíthatatlan veszteségeket okoz. Ugyanakkor az Európai Bizottság éppen az 
elmúlt hetekben kifogásolta, hogy a tagállamok nem fordítanak kellő gondot a biológiai 
sokféleségük megőrzésére.  
 
A munkahelyi telefonhívásoknál korábban a cégek gyakorlatilag maguk dönthették 
el, hogy az alkalmazottaknak kiszámlázzák-e a magánbeszélgetéseiket. Bár a törvény 
ezt kötelezővé tette, de a cégek szemet hunytak a céges telefonon történt 
magánbeszélgetések felett, hogy senkinek ne kelljen adót fizetni utánuk. Ám itt az új 
szabályozás! Most már a céges telefonhívások 20 százalékát automatikusan 
magánbeszélgetésnek tekintik, amely természetbeni juttatásnak minősül, és ezután 54 
százalékos személyi jövedelemadót és 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot vagy 
11 százalékos egészségügyi hozzájárulást kell megfizetni. Természetesen ez elkerülhető, 
ha az összes telefonbeszélgetésről naplót vezetünk a szám, a hívott fél, a beszélgetés 
tárgya és az ügyintézés eredményének feltüntetésével. Ez a többletadminisztráció azonban 
a mai bérköltségek mellett aligha éri meg a munkáltatónak. Hasonlítsuk össze ezt a példás 
szigort azzal, ahogy a gépkocsik üzemeltetését, a magáncélra igénybevett vagy fiktív 
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utazásokat lehet továbbra is gond nélkül el lehet elszámolni, ugyanis ezt nem lehet 
ellenőrizni.  
Ráadásul a vállalkozások kiszámlázhatják a magán telefonbeszélgetéseket, és akkor nem 
éri őket veszteség. Ha viszont egy nonprofit szervezet számláznak ki akár 50 forintnyi 
magánbeszélgetést, akkor vállalkozói tevékenységet folytat, azaz nem mentesül az 
iparűzési adó, az áfa és a társasági adó bevallási kötelezettség alól. Tehát az új 
szabályozás elsősorban a nonprofit szervezeteket sújtja. 

 
A rendszerváltás óta a kereskedelem liberalizációja következtében számtalan 
forrásból, nemegyszer illegálisan jut be élelmiszer, vegyi anyag az országba. 
Ugyanakkor folyamatosan csökken az ellenőrzések száma. Két éve leépítették az állami 
laboratóriumok nagy többségét, mondván, hogy a magán laborokban is el lehet végeztetni 
a szükséges vizsgálatokat, de legalább nem kell költeni a fenntartásukra. Most az utolsó 
laboratóriumok privatizációját tervezik. Olyan időszakban, amikor az élelmiszerek tovább 
drágultak, és még nagyobb a kísértés a csalásokra. Kiszámította-e valaki, hogy az 
ellenőrzések csökkenéséből származó költségvetési „megtakarítások” hogyan aránylanak 
a szalmonellás fertőzések és egyéb mérgezések okozta megbetegedések gyógyításának 
költségeihez? 
 
Búgó hang jelentkezik be a telefonon, kihagyhatatlan nyaralási ajánlattal, mint 
mondja, a Pallavicini palotából. Kíváncsiak vagyunk, ha létrejön az új kormányzati 
negyed, akkor a Földművelésügyi Minisztérium épületét nem fogják-e óriási 
gyorsétteremmé átalakítani? 
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