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Mi az éghajlatvédelem 
legfőbb akadálya

a városokban (is)?





„Amikor [a környezeti erőforrások] a 
károsodásnak a költségeit nem veszik 
megfelelően figyelembe az árrendszerben, 
akkor a piac nem tükrözi e források szűkös 
voltát…
…a szennyezést okozónak kell viselnie az 
összes költséget…”

Az OECD Tanácsának 1972. évi C(72)128. számú ajánlása
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Az éghajlatváltozást legszörnyűbb következményeit a világ GDP-je  1%-ának 
megfelelő ráfordítással el lehetne kerülni, a cselekvés hiánya viszont a GDP 
több mint 20%-ának megfelelő kárt eredményez.
STERN REVIEW: The Economics of Climate Change (2006)
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-
treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm

A jó környezetvédelmi szabályozás kedvezően hat a versenyképességre
The Contribution of Good Environmental Regulation to Competitiveness
(az Európai Környezetvédelmi Ügynökség tanulmánya, 2007) 
http://epanet.pbe.eea.europa.eu/fol249409/our-publications/prague-statement-
folder/PragueStatement_1.pdf/download/en/1/PragueStatement_1.pdf

A zöld adóreform javítja a versenyképességet
COMETR – Competitiveness Effects of Environmental Tax Reform (2007)
http://www2.dmu.dk/cometr/Partner%20only/Brussels/policy%20brief/COMETR_Policy_Brief_Mar_2007.pdf

Évi ezermilliárd forinttal nőne a jólét Magyarországon a környezetvédelmi 
adóreform révén
GRACE – Generalisation of Research on Accounts and Cost Estimation (2007)
http://www.transport-research.info/web/projects/project_details.cfm?id=10941

Az éghajlatvédelmi intézkedések növelik a foglalkoztatottságot
Climate Change and Employment (2007)
http://www.tradeunionpress.eu/Web/EN/Activities/Environment/Studyclimatechange/synthese_CC&emploi_20june07_GB.pdf



Régóta tudjuk, 
mit kell tennünk



„A GSZT azt javasolja a Magyarországon 
működő vállalatoknak, hogy (…) 
lobbitevékenységükben csak olyan érdekeket 
jelenítsenek meg, amelyek elősegítik 
a tisztességes verseny megvalósítását.”





„…a törvény-előkészítés folyamata 
annyit tesz, hogy a törvényt a piaci 
szereplők megírják.”



Az uniós támogatások
a korrupció egyik fő oka!

• Good Intentions Meet Reality: The Dire Consequences of Spending EU 
Taxpayers’ Money in Hungary. April 2013, 
http://www.levego.hu/sites/default/files/eu_budget_hungary_130404_final.doc

• Comments of the Clean Air Action Group on the Operational 
Programmes of Hungary for 2014-2020 submitted to the European 
Commission. 28 August 2014, 
http://www.levego.hu/sites/default/files/op-comments-caag-2014aug28v.pdf  



http://w1.siemens.com/entry/cc/features/urbanization_development/all/en/pdf/report_en.pdf
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A városok környezetvédelmi szempontú rangsora



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



www.levego.hu

Köszönöm 
a megtisztelő figyelmüket!


