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1. Levegőtisztaság-védelem



A hazai levegőtisztaság-védelmi szabályozás 
az uniós csatlakozás előtt

1974: Az emisszióval kapcsolatos elsőőőő szabályok

1986: Részletesebb szabályozás (21/1986. MT rendelet, 5/1986. Eü. Min. rendelet, szabványok)

•Erőőőős szabályozás, sokan a gazdasági fejlőőőődés 

gátját is látták benne.
•A határértékek adott területre vonatkoztak és a kéménymagasságtól is függtek. Ez aránytalanságokat is 
okozott (pl. volt olyan terület, ahol lehetetlenül szigorú, és volt, ahol túlságosan enyhe határértékek voltak).

•A szmogriadó is megjelent.

•A szabályozás nem volt EU-konform.

•A végrehajtás akadozott.



Az uniós joganyag átvétele 
a csatlakozás előtt

2001-es jogszabálycsomag:
•környezetvédelmi törvény
•21/2001. Korm. rendelet a levegő védelméről
•14/2001. KöM-EüM-FVM rendelet a határértékekről
•23/2001. KöM rendelet a kis tüzelőberendezések kibocsátási határértékeiről
•10/2003. KvVM rendelet a nagy tüzelőberendezések kibocsátási határértékeiről

•4/2002. KvVM rendelet a légszennyezettségi zónákról

Ezzel a jogharmonizáció gyakorlatilag megtörtént 
(BAT, zónák, határérték-rendszer stb.).

Sőőőőt, egyes részletszabályokban a fejlett környezeti kultúrájú országok 
szabályainak átvétele is megtörtént, ami túlmutat az EU szabályokon.

A végrehajtásban azonban komoly feladatok maradtak.



Az uniós joganyag módosításának átvétele





2013 óta: 
az uniós jogszabályok újabb 

felülvizsgálata 

Legfontosabb eleme:
•A nemzeti összkibocsátási határértékekről 

(National Emission Ceilings, NEC) 

szóló irányelv (2001/81/EK) felülvizsgálata 



Részecskeszennyezés, szálló por, korom, PM10, PM2,5…



A PM10 a hörgőkbe (bronchus), 
a PM2,5 a hörgőcskékbe (bronchiolus), 
a PM1,0  a léghólyagocskákba 
(alveolus) és véráramba (így minden 
szervbe, pl. az agyba is eljut).





Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
nem ad meg levegőminőségi határértékeket 
a részecskeszennyezésre, mert álláspontja szerint 
nincs olyan alacsony koncentráció, amely biztosan 
nem károsítja az egészséget.

A 2013-as WHO jelentés a korábban ismertnél is több 
káros hatást tárt fel, és figyelmeztet, hogy már 
alacsonyabb koncentrációnál is bekövetkezhet 
egészségkárosodás.



Forrás: Cost-benefit Analysis of Final Policy Scenarios for the EU Clean Air Package. IIASA, 2014. március
http://ec.europa.eu/environment/archives/air/pdf/TSAP%20CBA%20corresponding%20to%20IIASA11%20v2.pdf

Idő előtti halálozások száma 
Magyarországon 

a PM2.5 miatt:

̴̴ 10.000 fő évente
-----

Átlagos életvesztés:
>10 év



Ez csak a jéghegy csúcsa!

http://www.easyinfoblog.com/2008/12/02/stunning-picture-of-an-iceberg/



A PM2.5-szennyezés miatt

kiesett munkanapok száma:
évente 2,4 millió;

emiatti károk:
évente  ̴̴ 100 milliárd Ft

Forrás: Cost-benefit Analysis of Final Policy Scenarios for the EU Clean Air Package. IIASA, 2014. március
http://ec.europa.eu/environment/archives/air/pdf/TSAP%20CBA%20corresponding%20to%20IIASA11%20v2.pdf



A nyilvántartott krónikus hörghurotos, tüdőasztmás és szénanáthás 
betegek számának alakulása Magyarországon 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fek003.html#



Forrás: http://data.euro.who.int/eceh-enhis/Default2.aspx?indicator_id=10&subindicator_id=59&type=Bar&period=2011

A különböző PM2.5-koncentrációkban élő városi lakosság aránya



Az EU jogsértési (kötelezettségszegési) 
eljárást folytat Magyarország ellen a 
határérték feletti PM10-szennyezés miatt.

Jelentős bírságot kaphatunk.





1330/2011. Korm. határozat

• Fő- és mellékutak forgalomcsillapítása
• Az elektronikus útdíjszedés bevezetése a nehézgépjárművek részére
• A városi áruszállítás ésszerűsítése – city logisztika
• Környezetterheléssel arányos besorolási gépjármű-rendszer
• A környezetvédelmi felülvizsgálat rendszerének áttekintése

• A környezetkímélő vezetési szemlélet elterjesztése
• Autóbuszcsere-program
• Nehézgépjárművek és egyéb gépek utólagos felszerelése részecskeszűrővel
• A közforgalmú közlekedés előnyben részesítése
• Telekocsi és autómegosztás

• A nem motorizált közlekedési módok népszerűsítése
• A nehézgépjárművek forgalomkorlátozásának szigorítása
• A vasúti és a kombinált áruszállítás fejlesztése és támogatása
• Munkahelyi közlekedési tervek kialakítása
• Hivatali személygépkocsi-használat elszámolásának környezetvédelmi szempontú

átalakítása

• Parkolási rendszerek átalakítása
• Elektromos üzemű járművek bevezetése
• K+F a CNG (sűrített földgáz) üzem elterjesztésére a közszolgáltatásokban
• Hibrid üzemű nehézgépjárművek bevezetése
• K+F a hidrogén, mint hajtóanyag alkalmazására



pm10.kormany.hu



A légszennyezés jelentős csökkentéséhez 
szükséges ráfordítás az EU-ban 2025-ig:
évente legfeljebb a GDP 0,31%-a

A haszon: 
évente a GDP 1,3-4,6%-a!

4-szeres–15-szörös 
megtérülés!

Az Európai Bizottság megbízásából készült 
tanulmány
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/TSAP-Report-10.pdf



Szcenárió 25% 50% 70% 75% 75% 100%*

Millió euró 288 267 375 36 7 -267

Milliárd 
forint**

90 84 118 11 2 -84

* A halálozás 30%-os csökkenése.
** 1 euró=314 HUF

A PM2.5-szennyezés csökkentésének nettó haszna 
az egészségügyi hatások vonatkozásban 

Magyarországon 2025-ben
csak műszaki beavatkozások esetén

Forrás: Cost-benefit Analysis of Final Policy Scenarios for the EU Clean Air Package. IIASA, 2014. március
http://ec.europa.eu/environment/archives/air/pdf/TSAP%20CBA%20corresponding%20to%20IIASA11%20v2.pdf



A kormány PM10-kibocsátáscsökkentési 

intézkedési programjára fordítható összeg 

a témáért felelős minisztériumnál

2014-ben: 54 millió Ft



A projekt koordinátora:
Verkehrsclub Deutschland

Fő finanszírozók:

Európai Bizottság LIFE+

Nemzetközi kampány a részecskeszennyezés ellen
www.tiszta.levego.hu

További résztvevők:
Deutsche Umwelthilfe (DUH)
Naturschutzbund Deutschland (NABU)
Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)
Det Økologiske Råd
Verkehrsclub Österreich (VCÖ)
Levegő Munkacsoport
Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA)
Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E)





2. Uniós támogatások















Az EU és a magyar kormány megveti mindazokat, akik eddig 
a saját pénzükből és saját kockázatukra hoztak létre és 
üzemeltettek eddig szállodákat, panziókat, hiszen
•tisztességtelen konkurenciát teremt nekik;
•kiszámíthatatlanná teszi számukra a piaci környezetet.

Ez nemcsak a szállodaiparra jellemző, hanem a 
gazdaság szinte minden területére!

A támogatás üzenete 
(még akkor is, ha feltételezzük, hogy 
nincs korrupció):



Közgazdászok között általános az egyetértés 
abban, hogy a Szovjetunió összeomlásának fő oka 
a központilag meghatározott támogatási rendszer:
•Senki nem tudta, mennyi egy termék vagy 
szolgáltatás valódi költsége. 
•A cégek nem a vevőikért versenyeztek, hanem 
állami pénzekért.

Kerüljük el ugyanennek 
a hibának a megismétlését!



http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/csaknem-12-
ezer-milliard-forintos-fejlesztes-lesz-a-2014-2020-as-idoszakban

Újabb 1000 milliárd autópálya-építésekre?



Mi a magyar gazdaság fő baja?

„A magyar gazdaság legégetőbb problémája az, 
hogy a magyar vállalatok történelmi okoknál fogva 
tőkeszegények.”
„A problémák között, amelyek tartósan meghatározzák 
jövőbeli lehetőségeinket, a legfontosabb a tőkehiány.”
„A régiónk történelmileg tőkehiányos térség.”
„Tőkehiányos a hazai vállalkozói szféra.”

(Közgazdászok, vállalkozók, politikusok véleményei)



Miből áll össze 
egy ország tőkéje? 



Besorolás 
jövedelem szerint

Természeti 
tőőőőke

Tárgyiasult 
tőőőőke

Immateriális 
tőőőőke

Kisjövedelmű

országok
26 16 59

Közepes 
jövedelmű

országok
13 19 68

Magas jövedelmű

országok
2 17 81

Világ összesen 4 18 78
Magyarország 6 20 74

Az egyes országcsoportok tőkéjének összetétele 
(százalék)

a Világbank tanulmánya szerint 

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



Miből áll az eszmei (immateriális) tőke?
• a munkaerő képzettsége, 

munkaképessége (testi, lelki egészsége!),
• 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





„Ha csökkentik a szociális juttatásokat, akkor csökken azoknak a vásárlóereje, akik juttatásait csökkentik. Ha 
vásárlóerejük csökken, csökkennek vásárlásaik is, és ha vásárlásaik csökkennek, akkor csökken a forgalom és 
csökkennek azok eladásai is, akik termékeit eddig megvásárolták. Ha a munkanélküli vagy különösképpen a tartós 
munkanélküli nem kap segélyt, nem vásárol kenyeret, és a pék forgalma és keresete is csökken, de ha a pék keresete 
csökken, ő is kevesebbet vásárol és így tovább. A költségvetés hiányának és a szociális juttatásoknak a csökkentése 
tehát csökkenti a nemzeti jövedelmet is. Ezt az összefüggést Keynes írta le először, és ezért ezt keynesi hatásnak 
nevezik. 
A jóléti kiadások csökkentése azonban nagyobb mértékben csökkenti a nemzeti jövedelmet, mint ahogy a jóléti kiadások 
csökkennek. Hogy az előbbi, igencsak leegyszerűsített, több évszázados példát folytassuk, a munkanélküli nem vesz 
kenyeret, a pék nem vesz bort, a vincellér nem vesz csizmát és így tovább. Azt, hogy a nemzeti jövedelem hányszor 
nagyobb mértékben csökken, mint amennyivel a jóléti kiadások csökkennek, a multiplikátor mutatja meg, és minthogy 
ezt a fogalmat ugyancsak Keynes vezette be, ez a keynesi multiplikátor. Ennek az összefüggésnek messzemenő politika 
következményei vannak. Ha ugyanis, a költségvetési hiány csökkentése érdekében, csökkentik a jóléti kiadásokat, ez az 
intézkedés nemcsak az általa közvetlenül érintett szegényeket sújtja, hanem mindenkit.”

Szakolczai György: A magyar gazdaság alapvető problémái a szakirodalom tükrében. 

Valóság, 2008. december, 89-107. o.

A közfeladatokra (oktatás, egészségügy stb.) 
fordított állami kiadások azonnal megjelennek 
gazdaságban, keresletet teremtve.
További óriási előny: a vevő dönt.



A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek 4. Országos 
Konferenciájának résztvevői által megfogalmazott 

nyilatkozat (2010) 

A konferencia résztvevői egyetértenek abban, hogy fel kell hagyni azzal 
a mai napig működő gyakorlattal, mely újabb és újabb kihasználatlan 
fizikai és műszaki logisztikai létesítmények finanszírozását erőlteti 
ahelyett, hogy a hangsúlyt ezen a területen az intelligencia, a szaktudás 
fejlesztésére, klaszterek létrehozására tenné. Tehát szorgalmazzuk, 
hogy az újonnan alakult kormány az üresen maradó „vasbeton raktárak”
és kihasználatlan logisztikai központok építése helyett preferálja a 
logisztikában dolgozó emberek szakismeretének és emberi értékeinek 
fejlesztését, továbbá a szektorban dolgozók érdekeit szolgáló valós 
együttműködésüket támogassa olyan finanszírozási formák, pályázat, 
támogatás rendszerével, mely lehetővé teszi az erőforrások hatékony 
kihasználását. 



Korrupció

Az egyik fő színtere: az uniós támogatások



Korrupció
„A korrupció elvileg egy titkos alku, ami kijátssza a meglévő
szabályokat, ezzel szemben most a korrupt ügyletekhez alakítják 
a szabályrendszert és az állami struktúrát. … Azzal, hogy a 
Fidesz kézi vezérlésre állította a nagy kontrollszervezeteket és a 
„független” hatalmi ágakat, kikapcsolta az ellenőrzést. Itt már 
nincs szükség elintéző személyekre, mivel a rendszer szinte 
folyamatosan kikapcsolt állapotban van, és ez a tény óriási 
korrupciós kockázatot jelent.”

Jancsics Dávid korrupciókutató
(„Winner of the 2014 Best Article Award from the Public and Nonprofit 

Division of Academy of Management”)

http://atlatszo.hu/2014/09/02/a-fidesz-kezi-vezerlesre-allitotta-a-nagy-kontrollszervezeteket-es-a-fuggetlen-hatalmi-agakat-jancsics-david-

korrupciokutato/



Egyre több 
a korrupciót elősegítő jogszabály

Például:
– Az új Ptk. lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy tetszésük szerint titkosítsák 
(„üzleti titokra” hivatkozva) a közpénzek felhasználásáról szóló szerződéseket.

http://ataszjelenti.blog.hu/2013/02/14/baj_van_az_uj_ptk-
val_3_resz_titokban_tarthatoak_a_kozpenzkoltesek

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény módosításával jelentősen korlátozták a hozzáférést a közérdekű
adatokhoz.

http://atlatszo.hu/2013/06/21/masodjara-alairta-kihirdettek-a-lex-atlatszot/

– A 2013. évi CXV. törvény szerint, ha valaki legalább öt millió forintot helyez el egy ún. 
megtakarítási számlán (állampapírt vesz), akkor nem vizsgálható, hogy honnan 
szerezte ezt az összeget. 
http://www.penzcentrum.hu/ongondoskodas/indul_az_allami_penzmosoda_teljes_inkognito_a_gazdagoknak.103742
3.html

– A kiemelt beruházásokról szóló törvények…



Környezetvédő civil 
szervezetek álláspontja 
az uniós költségvetésről
http://www.euvonal.hu/kulugy/upload/M_29/
rek5/557.pdf

http://www.levego.hu/hirek/2013/04/az_unios_tamogatasoknak_
tobb_a_kara_mint_a_haszna

http://www.levego.hu/sites/default/files/op-comments-caag-2014aug28v.pdf



Az EU-ban egyre többen követelik 
a Magyarországnak nyújtott 

uniós támogatások megszüntetését.

http://www.project-syndicate.org/commentary/thorsten-benner-and-wolfgang-h--reinicke-
demand-that-eu-leaders-force-hungary-s-authoritarian-prime-minister-to-change-course

Ne adjunk lovat alájuk!





3. A legfontosabb teendő



http://w1.siemens.com/entry/cc/features/urbanization_development/all/en/pdf/report_en.pdf

Európai Zöld Nagyváros Mutató

30 európai nagyváros 
30 országban

Az

és a közös projektje

2009. december



A városok környezetvédelmi szempontú rangsora



A civil szervezetekben való részvétel összefüggése 
az Európai Zöld Városok Mutatójában elért helyezéssel



„Egynek minden nehéz, 
soknak semmi sem lehetetlen.”





Köszönöm 
a megtisztelő figyelmüket!

www.levego.hu


