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A Levegı Munkacsoport nyilatkozata a Világkiállításról
A Világkiállításról szóló törvény vállalkozói Expót hagyott jóvá. Ez azonban nem valósul meg —
amint azt számos szakértı idıben jelezte. Ily módon az Expót az állami költségvetésbıl, vagyis az
adófizetık pénzébıl finanszírozzák. Az Expo megvalósításában érdekelt szők csoport a Kormánynál
további kedvezményeket is kijárt: áfa-mentességet és játékadó-menetességet. Az így kiesett
költségvetési bevételt is az adófizetık pénzébıl kell pótolni.
Egy nemrég elkészült tanulmány szerint az Expo körülbelül 200 ezer ember egészségére közvetlenül,
további 500 ezer lakoséra pedig közvetetten lehet ártalmas. Az elıbbi csoportot 20, az utóbbit 10
százalékos többlet-egészségkárosodás érheti. Ennek nyomán 225 millió forint egészségügyi
többletkiadásra számíthatunk. Az emberek egészségének veszélyeztetése — azon túlmenıen, hogy
erkölcsileg teljesen elfogadhatatlan —, a magyar alkotmányba ütközik és bőncselekménynek is
számít.
Tehát, ha az Expo megvalósul, az ország minden lakosa többletadó fizetésére kényszerül emiatt, s a
környezeti és egészségi ártalmak is a magyar lakosságot sújtják.
Az elmúlt néhány évben publikált szakvélemények szerint még a legkedvezıbb esetben is súlyos
közlekedési gondok várhatóak az Expo idején. Ezen a helyzeten a pénzügyi, idıbeli és városszerkezeti
korlátok miatt lehetetlen változtatni. E körülmények között az Expo erıltetése maradandó károkat
okozna a városképben és a fıváros lakhatóságában.
A tervezett budapesti Világkiállítás megrendezését a nemzetközi pénzügyi körök sem támogatják. A
Világbank egyik munkatársától kapott tájékoztatás szerint a Világbank szakértıi az Expót felesleges
luxusberuházásnak tartják.
Lehet-e azonban presztízsveszteség nélkül lemondani az Expót? Meggyızıdésünk, hogy nemcsak
hogy lehet, hanem erkölcsi elismerést is vívhatunk ki azáltal, hogy a súlyos gazdasági helyzetre és a
lakosság romló egészségére tekintettel lemondunk egy hatalmas összegeket felemésztı, gazdasági
szempontból is indokolatlan beruházást. További elfogadható érv az Expo lemondására, hogy Atlanta
városa, amely a centenáriumi olimpiát rendezi, a budapesti Expóval egyidıben rendezett
világkiállítással szeretné növelni ezen olimpia fényét.
Megjegyezzük, hogy erre az évre kb. 24 milliárd forint kiadást, 1995-re 39 milliárd Ft-ot, 1996-ra 15
milliárd Ft-ot, 1997-re pedig 17 milliárd Ft-ot irányoztak elı a budapesti Világkiállításra. Lemondás
esetén a megtakarítás ennél is nagyobb, egyrészt mivel költségtúllépés várható, másrészt a kiadások és
bevételek idıbeni eltérése miatt komoly kamatteher-megtakarítás is elérhetı.
A további veszteségek és károk elkerülése, a lakosság terheinek csökkentése érdekében javasoljuk a
Világkiállítás elıkészületeinek haladéktalan leállítását és a rendezvény lemondását.
Budapest, 1994. július 12.
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