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A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat

(T/1671. 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 megjelölt
szerkezeti egységeit megvizsgálva megállapította, hogy azok megfelelnek a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt be.

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

A bizottság megállapítja, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671 számú törvényjavaslat megfelel a HHSZ 44. § (1) 
bekezdése szerinti alkotmányossági, jogi és jogalkotási követelményeknek.

A 2017-es év a megelőző évhez hasonlóan alátámasztja, hogy a magyar gazdaság stabil növekedési
és egyensúlyi pályára állt, erősödése folyamatos, a társadalomban növekvő ütemben folytatódik az
életszínvonal emelkedése, javul az emberek életminősége.

A Kormány 2017-ben folytatta a ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai céljainak
megvalósítását: a költségvetési hiány alacsony mértéken tartását, az államadósság csökkentését, az
ország versenyképességének javítását, a foglalkoztatás növelését.

A pozitív munkapiaci folyamatok megerősítése, a magyar gazdaság munkahelyteremtő és
munkaerő-megtartó képessége, illetve az ország versenyképessége érdekében a 2017-es év egyik
legjelentősebb gazdaságpolitikai fejleményei közé tartozik a munkaadói és a munkavállalói
érdekképviseletekkel megkötött bérmegállapodás életbelépése.

A Kormány nagyszabású otthonteremtési programot hirdetett meg 2015-ben, ami 2016-ban és
2017-benjelentős eredményt hozott.



2017-ben 4,1%-kal bővült a GDP,jóval meghaladva az EU teljesítményét. A belső keresleten belül
a háztartások fogyasztási kiadása a GDP növekedési üteménél gyorsabban, 4,7%-kal nőtt,
összhangban a háztartások javuló jövedelmi helyzetével. A dinamikus nemzetgazdasági
beruházás bővülés folytatódott, 2017-ben 18,2%-os volt.

A külkereskedelem volumene jelentősen nőtt, és ismét jelentős többlettel zárt . Tovább javult hazánk
külső egyensúlya.

A foglalkoztatottak száma 1,6%-kal tovább növekedett. A versenyszférában foglalkoztatottak
száma 2,9%-kal emelkedett, míg a közszféra létszám a 3,5%-kal csökkent. A foglalkoztatottak
száma így a rendszerváltás óta nem látott szintre emelkedett, meghaladta a 4,4 millió főt, és 68,2%
os foglalkoztatási rátát eredményezett.

Az ország államadósság szerkezete tovább javult, a devizak itettsége és a külső sérülékenysége
pedig tovább csökkent.

A 2017-es év eredményei a Kormány gazdaságpolitikájának sikerességét erősítik meg.

A bizottság támogatja a törvényjavaslat elfogadását.

A jelentés elfogadása során kisebbségben maradt bizottsági tag véleményét a jelentés függeléke
tartalmazza.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. november 6-án lezárta .

~ 
Schmuck Erzsébet
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Függelék

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
végrehajtásáról szóló T/1671. számú törvényjavaslat részletes vitájáról szóló bizottsági

jelentéshez

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat
részletes vitáját. A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során
kisebbségben maradt bizottsági tag - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 92. § (5) bekezdése és 117. § (2)-(3) bekezdése alapján - az alábbi
kisebbségi véleményt terjeszti elő:

A 2017. évi költségvetés végső számai igen jelentősen eltérnek az elfogadott, tervezett
költségvetéstől. Ennek legfőbb oka, hogy a kormány egy választási költségvetést csinált
menet közben a költségvetésből. Megnövelte a hiányt 667 milliárd forinttal, a GDP 1,7%
ával, és ebből növelte egyes területek forrásait.

Az eredeti tervhez képest több mint 10%-kal megnövekedett kiadások relatív forrásbősége
mellett is voltak területek, amelyek nem kaptak többet, sőt kevesebbet. Ez mutatja
legbeszédesebben a kormány preferenciáit. Ahol még 2017-ben is ínség volt, az a
környezetvédelem, az örökségvédelem és az önkormányzati rendszer.

Az épületenergetikai programok szégyentelenül kismértékű támogatásban részesültek, holott a
hazai lakosság igen jelentős, energiaszegénységben és méltatlan körülmények között élő
hányadának az életminőségét és életszínvonalát ez számottevően javíthatta volna. Kiadási
oldalról tartós megtakarítást, levegőtisztasági szempontból pedig csökkenő szennyezőanyag
kibocsátást eredményezett volna. De még a Hungaroring Sport Zrt. is több pénzt kapott, mint
az összes lakossági energiahatékonysági program.



Ugyanígy említhető a vízgazdálkodási, vízkárelhárítási művek és egyéb infrastrukt úrák
megfelelő állapotban tartásának és fejlesztésének elhanyagolása is, vagy az utak , vasutak, a
közösségi közlekedés tarthatatlan állapota.

Csak jelképes összegek jutottak a parlagfű elleni közérdekű védekezés támogatására, a
kisméretű szálló por koncentrációjának csökkentésére, az ivóvízbázis-védelmi programra, az
erdők klímaváltozást figyelembe vevő felújítására, a környezeti kárm entesítésre.

Talajaink termőképessége rohamosan csökken: még az agrárm iniszter is elismerte a
napokban, hogy az elmúlt ötven évben 90 száza lékkal csökkent hazánk ban a termőföldek
mikroorganizmus-tartalma. E téren is sürgős intézkedésekre volna szükség. De az EU-s
agrártámogatások hazai felhasználása éppen nem a zöldítés irányába mutat.

Sehol sem tartunk az éghajlatváltozás várható kedvezőtlen hatásaihoz való alkalmazkodás
terén, pedig az MTA kutatásai szerint az emiatti károk évente elérhetik akár a GDP 1 %-át.

Különösen fájó, hogy az eddig is elhanyagolható méretű klímavédelmi intézkedésektől még el
is vett a kormány. A Nemzeti Erdőprogramon belül az ,,erdőfelújítás, erdők a
klímaváltozásban" sort 131 millió (nem milliárd!) forintról 89 millióra csökkentették; az
,,Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás" sort 135,5 millióról 95,7 millióra. Nehéz
elképzelni, hogy amikor kétezer milliárdos többlettel gazdálkodik a költségvetés, akkor miért
vesznek el 82 milliót attól a területtől, amin túlzás nélkül az életünk minősége múlik a
következő évtizedekben, sőt években. A klímaváltozás nagyon durván fogja érinteni
erdeinket, a szárazodás, a nyomában járó betegségek, kártevők elképesztő pusztítást fognak
okozni. Így erdeinket ugyanúgy pusztu lás fenyegeti, mint a talajunkat és a vizeinket.

A költségvetési forrásokkal való bánásmód elfogadhatatlansági indikátora lehetne a
beszám oló egyik mondata, mely jól mutatja a kormány közérdeket semm ibe vevő, a nemzeti

· természeti erőforrások, értékek védelmét elhanyagoló hozzáállását. Idézem: "A
természetvédelmi őrszolgálat országos létszáma 2017. évben sem változott, továbbra is 250
fő, így 1 főre átlagosan 372 km2 működési terület, 34 km2 védett természeti terület és 79 km2

Natura 2000 területjutott."

Tudni kell ehhez, hogy a szólamaiban bürokráciaellenes kormányunknak 336 jól megfizetett
államtitkára, helyettes államtitkára, kormány- vagy miniszteri biztosa van. Ehhez képest az
ország egész területén lévő minden természeti érték védelmét mindössze 250 kis fizetésű
természetvédelmi őr kell hogy ellássa. Elképesztő az aránytalanság, és felháborító a kormány
felelőtlensége.

De az épített környezeti értékek sem jártak jobban. A Forster Gyula örökségvédelmi
központot megszüntették, az örökségvédelmet újra lefokozták, most már a
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felismerhetetlenségig. Eközben a gazdasági társaságok számára járó támogatások kulturális és
örökségvédelmi területen a húszszorosukra (!!)nőttek, 19 milliárdra.

A környezetügyet érintő kiadások még csak köszönőviszonyban sincsenek a Nemzeti
Környezetvédelmi Programban, a Természetvédelmi Alaptervben és a Biológiai sokféleség
megőrzésének nemzeti stratégiájában foglaltakkal, melyek a magyar emberek egészséges
környezethez való, az Alaptörvényben is deklarált jogai érvényesítéséről, a természeti
erőforrások védelméről szólnak, és számos feladatot fogalmaznak meg, amelyeket végre
kellene hajtani. A Fidesz-KDNP kormány ehelyett totális támadást folytat a környezet
védelmének több évtized alatt kialakított pozíciója ellen. A lefokozás, bedarálás az
intézményrendszer szétverésével kezdődött, a jogi környezet ,,felpuhításával", a környezeti
érdekek érvényesítéséért kiálló civil szervezetek ellehetetlenítésével folytatódott, és ezeket az
intézkedéseket ,,koronázza meg" a költségvetés.

Újabb ,,indikátorként" szolgáljon: a környezetügyi-hatósági szempontból lepuhított, a
környezeti érdekeket - különösen a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások esetében - képviselni nem tudó kormányhivatalok 2017-ben 100 milliárd forint
többletet kaptak, miközben a jelentős állami környezetvédelmi feladatokat átvállaló civilek
támogatására csak 80 millió forint jutott.

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk: ez a zárszámadás környezetvédelmi szempontból sem
elfogadható.

Budapest, 2018. november 6.

~ 
Schmuck Erzsébet
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