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A Magyarország 2016. évi központi költségvetésérő l szóló 2015. évi C. törvény
végrehajtásáró l

szóló törvényjavaslat
(T/17578. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat (a

továbbiakban: HHSZ) 44-45 . §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját .

A bizottság a törvényjavaslatnak a HHSZ 92 . § (4) bekezdése szerinti bejelentésében megjelöl t

szerkezeti egységeit megvizsgálva megállapította, hogy azok megfelelnek a HHSZ 44 . § (1 )

bekezdésében foglalt követelményeknek .

A részletes vita során a bizottság az alábbi véleményt fogalmazta meg :

Az Országgyű lés Fenntartható fejlődés bizottsága megállapítja, hogy a Magyarország 2016 . évi

központi költségvetéséről szóló 2015 . évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/17578 . számú

törvényjavaslat megfelel a HHSZ. 44. (1) bekezdése szerinti alkotmányossági, jogi és jogalkotás i

követelményeknek .

A Kormány 2016-ban folytatta a ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai céljainak

megvalósítását : az államháztartási hiány alacsony szinten tartását (1,9%-ra teljesült), a GDP -

arányos államadósság további csökkentését (73,9%-ra csökkent), az ország versenyképességéne k

javítását, a foglalkoztatás növelését (a foglalkoztatottsági ráta 67,5%-ra nőtt), a reálbérek emelését

és az ország növekedési potenciáljának emelését . Tavaly mindhárom nagy hitelminősítő ismét

befektetésre ajánlott kategóriába emelte hazánkat. A gazdaság stabil és tovább er ősödik. A tavalyi

évi költségvetést a 2015 . tavaszi ülésszakban tárgyalta meg és fogadta el az Országgyűlés, ami a

kiszámíthatóságot és a tervezhetőséget növelte .

A 2016-os évben is folytatódtak azok a kormányzati intézkedések, amelyek a magyar emberek, a

családok, az ifjúság boldogulását, életminőségük javulását, hazánk természeti értékeinek megóvásá t

eredményezik, és egy környezettudatosabb társadalmi berendezkedést ösztönöznek .

A 2016 novemberében a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletekkel megkötött 6 évre szóló



bérmegállapodás az állampolgárok jövedelmének emelését eredményezi. A nagyszabású

otthonteremtési program folytatódott, els ősorban ennek hatására bekövetkezett a lakáspiaci fordulat .

Folytatódtak az adócsökkentések. A gazdaság bővülése azt eredményezte, hogy minden szekto r

több forrásban részesült, így az egészségügy és az oktatásügy is .

A jelenlegi uniós ciklusban 2800 milliárd forint van természet- és környezetvédelmi célokra, am i

500 milliárd forinttal több, mint az előző uniós ciklusban. Az előző uniós ciklus környezetvédelmi

programjai 2016-ra befejeződtek, az új ciklus programjai pedig még nem léptek elszámolás i

időszakba – a 2016. évi környezetvédelmi kiadásokban ezért látható csökkenés az előző évhez

képest .

A környezetbarát közlekedés terjesztése érdekében jelentős tömegközlekedési és kerékpárút

fejlesztések történtek . Az adó- és illetékrendszer tovább ösztönözte a környezetbarát magán é s

céges járművek elterjedését .

Az adórendszer súlypontja továbbra is a fogyasztási-forgalmi típusú, valamint a környezet- é s

egészségvédelmi célú adókra helyeződött, míg a jövedelmeket terhel ő adók súlya a lehetőségekhez

mérten tovább csökkent .

A jelentés elfogadása során kisebbségben maradt bizottsági tagok véleményét a jelentés függelék e

tartalmazza.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017 . november 7-én lezárta .

Budapest, 2017 . november 7 .

SallalR. Benedek

elnök
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Az Országgyűlés
Fenntartható fejlődés bizottsága

Függelék

Az LMP képvisel őcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2016. évi központi költségvetésérő l szóló
2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/17578. számú törvényjavaslat részletes

vitájáról szóló bizottsági jelentéshe z

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága lefolytatta a törvényjavasla t

részletes vitáját . A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása sorá n

kisebbségben maradt, az LMP képvisel őcsoportjához tartozó bizottsági tag – az egye s

házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 92 . § (5) bekezdése és

117 . § (2)-(3) bekezdése alapján – az alábbi kisebbségi véleményt terjeszti el ő :

2016-ban kiteljesedett az Orbán-kormány költségvetési „filozófiája” . Ez egyrészt a hiány

kordában tartását és az adósság névleges csökkentését jelenti mint pozitívumot (ennyiben e z

sajnos ki is merül) . Másrészt viszont jelenti az egyre felel őtlenebb és átláthatatlanab b

gazdálkodást . Felelőtlenség a közpénzek költésében, felelőtlenség a jövő iránt az EU-s

források elköltésében, és felel őtlenség a jöv ő iránt a saját erőforrásaink kezelésében . A nagy

társadalmi-közszolgáltatási rendszerek működése ennek megfelelően – a felszíni kedvező
pénzügyi mutatók ellenére – romlik .

A felelőtlenség fontos vetülete az, ahogy az EU-s – és egyébként a hazai – fejlesztés i

forrásokhoz hozzáállnak. Puszta zsákmánynak tekintik, ami – úgymond – nekik „jár” a z

ország érdekében végzett áldozatos munkájukért . Ennek megfelelően haza is viszik, haza i s

lopják, elköltik saját és baráti projektekre, lefölözik a közbeszerzéseket, kastélyok, jachtok ,

birtokok lesznek a nekünk szánt forrásokból . Felelőtlen az EU-s pénzek elköltése, mert nem a

jövőt szolgáló fejlesztésekre megy . Az ország humán tőkéje nem nő , még az oktatásra szánt

pénz is elfolyik .



Felelőtlen dolog az EU-s pénzek erő ltetett elköltése is, mert kevésbé biztosított, hogy a forrás

tényleg jól hasznosuljon . Az erő ltetett kiszórás a gazdaságot is „rángatja” . Hullámvasútra

ülteti a beruházásokat és a keresletet. A hullámvölgyeket persze leginkább a kis- és közepes
vállalkozások sínylik meg. Mindezt pusztán a 2018-as választások megnyerése érdekében,

egyéni és pártos haszonszerzés miatt teszik .

2016 elején már ízelítőt kaptunk abból, mi vár az országra 2018 után a Fidesz felel őtlen
gazdaságpolitikája és az EU-s pénzek hirtelen visszaesése miatt (csökkent a GDP az I .

negyedévben) . A Fidesz-kormányok elpazaroltak két Marshall-tervnyi tőketámogatást úgy,

hogy az sem a magyar gazdaságot, sem a humán és természeti alapjait nem er ősítette meg.

Magyarország Országgyűlése 2013-ban fogadta el a Nemzeti Fenntartható Fejlődés i
Stratégiát . A Kormány kiemelt feladata volna, hogy azóta a környezetpolitika révén

hozzájáruljon az ország fenntartható fejl ődési pályára állításához, azonban jelenleg éppen
ennek az ellenkezője folyik. A természeti erőforrásokkal való gazdálkodás és annak

felügyelete felelőtlen, és szembe megy az ország alapvető hosszú távú érdekeivel (pl . az
erdő törvény módosítását el őkészítő stratégia, a vízgazdálkodási törvény egyes módosításai, a
termőföldvédelem, talajvédelem stratégiai megközelítésének hiánya). Az évek óta húzódó ,

magas kockázatú, akut környezeti problémák megoldása terén is alig van eredmény. Lelassul t
az Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása, a lakosság egészsége s

környezethez fűződő jogát számos településen nem sikerül érvényre juttatni, ezért nemzetközi
összehasonlításban is élen járunk a környezeti okokra visszavezethető megbetegedések terén.
A környezetügy intézményrendszere szétesett és meggyengült, beleértve a hatóságokat is . A

közszolgáltatások közül a hulladékgazdálkodás a rosszabbnál rosszabb ötletek pénzpazarl ó
kísérleti terepévé vált . A nemzeti parkok működésének nem megfelelő támogatása szinte piac i
körülmények közé sodorta a természeti örökség védelmét és annak esélyét . Az energiapolitika

a paksi beruházások irracionális, erőből való támogatása, a megújuló energiaforráso k

hasznosításának és az energiahatékonyság javítását célzó programok és a zöld gazdaság
irányába tett lépések hiánya minden nemzeti érdeket figyelmen kívül hagyva hosszú távo n
hátráltatja Magyarországon az energiaszegénység visszaszorítását, a prosperáló gazdaság és a

jól-lét megteremtését.

Bár az előző évi költségvetés zárszámadásáról beszélünk, azt kell mondani : az utóbbi években
elköltött pénzek legalább annyit ártottak, mint használtak a környezetügynek . A

magánérdekű, a közcélt szem el ől tévesztő kiemelt beruházások és a környezeti
szempontokkal szembe menő egyéb beruházások sok kárt okoztak és okoznak még a
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környezetben, ami felett a környezetügy kormányzati irányítása nemcsak szemet hunyt, d e
hallgatólagosan még segédkezett is .

Ezek után egyszerűen álságos a dokumentum azon mondata, miszerint : „A Földművelésügyi
Minisztérium 2016 . évi tevékenységének stratégiai hátterét a Kormány által elfogadot t
Nemzeti Vidékstratégia és annak végrehajtási keretprogramja, a Darányi Ignác Terv, illetve az
Országgyű lés által elfogadott Nemzeti Környezetvédelmi Program biztosította.”

Budapest, 2017 . november 7 .

Sallai R. Benedek
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