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Módosító javaslat

Dr. Kövér László

az Országgyűlés Elnöke részére

Buda est

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló, T/1498 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz – a Házszabály 94 . §-ában foglaltaknak megfelelően –

módosító javaslato t

terjesztek el ő .

- A törvényjavaslat 2011. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) – a túloldal i
részletezés
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csökkentését

	

javasolom:



Javaslat a 2011. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió

forintban, egy tizedessel)
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XII . VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M

2 Szakigazgatási intézmények

2
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal [136,3] +163,7 300,0

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [63,6] +76,4 140 0

2 Munkaadókat terhelő járulékok
[16,9] +20,3

3 Dologi kiadások [46,0] +55,2 101 2

2 Felhalmozási költségveté s

1 Intézményi beruházási kiadások [9,8] +11,8

15
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi

hatósági szervek [5 086,8] +592,2 5 679 . 0

1 Működési költségvetés 3 833,5
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3
Dologi kiadások

2 090,6 +592,2 2 682,80

20 Fejezeti kezelésű elő irányzatok

2 Környezetvédelmi célelőirányzatok

13 Országos Környezeti Kármentesítési Program
[139,7] +860,3 1 000, 0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások
[40,8] +60,0 100 8

2 Felhalmozási költségveté s

1 Intézményi beruházási kiadások
[82,3] +800,3 882 6

14
Állami feladatok átvállalása az Nemzeti

Környezetvédelmi Program megvalósításában [59,6] [59,6] +200,0 +200,0 2596 259 6

XLII . A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1 Vállalkozások költségvetési befizetései

9 Ökoadó
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2 Környezetterhelési díj [9 500,0] +1 816,2 11 316, 2

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szerepl ő rendelkezésekkel.



INDOKOLÁS

XII 2 2 A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal :
MEGA Trade botrány, míniumos pirospaprika, aflatoxinnal fert őzött paprika, dioxinos csirke .
Az elmúlt évek visszatérő élelmiszerbotrányai rámutattak arra, hogy az asztalunkra kerülő
élelmiszerek közül a rossz minőségű, egészségre káros, lejárt szavatosságú termékek kiszűrése
nem kellően hatékony. Erre az LMP évek óta próbálja felhívni a figyelmet . A kétes eredetű és
minőségű, szennyezett, hamisított, egészségre veszélyes élelmiszerek piacra kerülését csak egy
hatékony, kellő apparátussal rendelkező ellenőrző és engedélyező hatósági rendszer tudj a
biztosítani . Javítani kell az érintett hatóságok együttműködését, az információk nyilvántartását ,
áramlását és nyilvánosságát, hogy az ellenőrző eljárások, a gyanús termékek felkutatása é s
piacról való kivonása felgyorsuljanak, és minimalizálni lehessen a fogyasztásuk valószín űségét .
Az élelmiszerekben talált vegyszermaradékok vizsgálatának eredményeit naprakészen, ne m
hónapos csúszásokkal kell nyilvánosságra hozni . Ennek érdekében elengedhetetlen a
felügyeletet, ellenőrzést végző szerv megerősítése annak érdekében, hogy magas színvonalon el
tudja látni a feladatát, és a fogyasztók egészségének veszélybe sodrását meg tudja akadályozni .
Tekintve, hogy a kormány korábban maga is az ellenőrzési rendszer megerősítésére tett ígéretet ,
a módosítás végső soron magának a kormányprogramnak a megvalósítása érdekében szükséges .

XII 15 1 1-2-3 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel őségek
finanszírozása :
A hazai környezeti szabályozás végrehajtásának felügyeletét végz ő zöld hatósági rendszer az
elmúlt években súlyosan válságos helyzetbe került . A megszorítások, leépítések - az unió s
csatlakozás jelentette növekvő feladatokkal párhuzamosan helyenként a működőképesség
határára sodorta a felügyel őségeket. Ennek eredményeként a hatósági jelenlét alig észlelhet ő a
terepen, az ellen őrzés, szankcionálás gyakorlatilag megszűnt (a környezeti jellegű bírságok telje s
összege a 2008-as 1,2 milliárdról 2009-re 85 millióra zuhant, és 2011-re hasonló összeget terve z
a költségvetés). A környezeti szabályozás célja nem az, hogy papíron kielégítsük az Európa i
Unió elvárásait, hanem hogy érdemben csökkenteni tudjuk a környezetterheléseket, és javítsuk a
hazai lakosság életmin őségét. Egy megfelelő intézményrendszer, ellenőrzés hiányában
végrehajtatlan szabályozási rendszer erre nem alkalmas . A valós eredmények elérése érdekében a
végrehajtást kézben tartó és ellen őrző hatósági rendszer megerősítésére van szükség .
Megfelelően hatékony hatósági rendszer a költségvetés terhére végzendő környezeti
kármentesítések révén, a balesetek megelőzésével, a lakosság - alacsonyabb szennyezés esetén
jobb egészségi állapotából fakadó - csökkenő egészségügyi költségeivel, a szankciókbó l
származó bevételek növelésével nemzetgazdasági szinten már rövid távon akár anyagilag i s
előnyös lehet. A módosító indítvány a felügyelőség költségvetését csupán a 2010-es költségveté s
inflációval korrigált értékére emeli, ezáltal a minimálisan szükséges feltételeit teremti meg a
szükséges munkának.

XII 20 2 13 Országos Környezeti Kármentesítési Program :
A kolontári tragikus baleset világossá tette, hogy sürg ős szükség van az ország területén jelen
lévő , különböző, környezeti szempontból kockázatos létesítmények felmérésére, és a
legkritikusabb helyek kármentesítésének elvégzésére . Erre a még 2010-hez képest is
megkurtított (2008-hoz képest megfeleződött) költségvetésű OKKP kerete nem elegend ő . A
vörösiszap-baleset tanulsága, hogy az ilyen kármentesítések elmaradása révén megspórol t
pénzek már rövid távon belül a kármentesítés költségeinél nagyságrendekkel nagyobb károka t
okozhatnak, ezért feltétlenül indokolt a munkák megfelel ő pénzügyi hátterének biztosítása.
Sajnálatos módon a korábbi szocialista kormányzatok az évközi megszorítások során éppen az



OKKP-keret drasztikus szűkítésének eszközével életek (pl . 2008 : 4 milliárd terv helyett 400
millió tényleges megvalósítás), a program az elmúlt években kiürült, szinte leállt . Ezt a
rövidlátó irányt folytatja a jelenlegi kormány is . Mivel a kolontárihoz hasonló károk
helyreállítása amúgy is a rendkívüli kormányzati intézkedések költségvetési sorának terhér e
valósulnak meg, indokolt az ilyen kiadások megel őzését szolgáló intézkedések finanszírozását
ennek terhére megvalósítani .

XII.20.2.14 Az állami feladatok civil szervezetek általi átvállalása a Nemzet i
Környezetvédelmi Program megvalósításában :
A minisztérium kezelésében lév ő , már korábban is megkurtított, de még 2010-ben is 200
milliós keret kevesebb, mint harmadára csökkentése rendkívül nehéz helyzetbe hozza a zöld
civil szervezeteket . Az NCA párhuzamos megkurtításával olyan mértékben beszűkíti a
forrásokat, hogy az a hazai civil szféra jelent ős visszaesését, számos szervezet megszűnését
hozza magával . Mindenképpen kívánatos a minimális megtakarítást hozó megszorítás helyet t
legalább a 2010-es keretösszegnek megfelel ő forrás biztosítása a civil szervezetek számára . A
civil szervezetek nagyon sok terhet le tudnának venni az állam válláról, ha megfelel ő
körülmények között dolgozhatnának . Nemzetközi tapasztalat, hogy a civilek – megfelel ő
akkreditáció és ellen őrzés mellett – nagyon hatékonyan tudják felhasználni a támogatásokat é s
a szerződéses forrásokat .

XLII. 1.9.2 környezetterhelési díj :
Egy fenntarthatóbb gazdaság megteremtéséhez elengedhetetlen, hogy a gazdálkodó k
megfizessék a környezet használatának valós költségeit . A díj emelése emellett a
takarékosabb, tisztább gazdálkodásra is ösztönöz . A környezetterhelési díj emelése így
tisztább környezet és a tisztább termelés versenyelőnyének támogatását jelenti a piacon .

Budapest, 2010 . november 18 .
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