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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása  

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. A 
Fenntartható fejlődés bizottsága mai ülését megnyitom. Tisztelettel 
köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és a vendégeinket, meghívott 
előadóinkat.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Koncz Ferenc 
képviselőtársunk és Simonka György képviselőtársunk jelezte, hogy nem tud 
az ülésen részt venni, őket Bencsik János képviselőtársunk és Szászfalvi 
László képviselőtársunk helyettesíti. Kepli Lajos alelnök úr feltehetőleg egy 
picit később meg fog érkezni.  

A mai ülésünk napirendi pontjaira az alábbiakban tettem javaslatot. 
Elsőként a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló T/509. 
számú törvényjavaslat részletes vitája szerepel, a határozati házszabály 44-45. 
§-a alapján, vitához kapcsolódó bizottság vagyunk. A második napirendi pont 
Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
T/629. számú törvényjavaslat részletes vitája a határozati házszabály 44-45. §-
a alapján. Vitához kapcsolódó bizottság vagyunk. Harmadik napirendi 
pontként pedig egyebek lesznek. 

A Pénzügyminisztérium kérésére a két napirendi pontot felcseréljük. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ezzel a módosítással egyetértenek-e. Aki 
egyetért, hogy a korábban megküldött napirendi javaslathoz képest az első és 
a második napirendi pontot felcseréljük, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A 
módosítással a napirendet egyhangúlag elfogadtuk. 

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló T/629. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Kezdjük a T/629. számú törvényjavaslat vitájával. Soron következik a 
Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
T/629. számú törvényjavaslat részletes vitájának kapcsolódó bizottságként 
történő lefolytatása. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, a törvényjavaslatnak a HHSZ 
44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát, azaz megfelel-e az Alaptörvényből eredő követelményeknek, a 
jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és európai uniós 
jogból eredő kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a jogrendszer egységébe. 

Köszöntöm az előterjesztő Pénzügyminisztérium képviseletében Kokas 
Barbara főosztályvezető-helyettes asszonyt és munkatársait, és kérem, hogy a 
HHSZ 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát segítendő, pár 
szóban foglalják össze az előterjesztés benyújtásának indokait és szabályozási 
megoldásait. Parancsoljon! 

Dr. Kokas Barbara szóbeli kiegészítése 

DR. KOKAS BARBARA (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök asszony. Én is köszöntöm a bizottság tagjait. A Magyarország 2019. évi 
központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/629. számú 
törvényjavaslat véleményünk szerint megfelel az Alaptörvény által előírt 
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tartalmi és formai követelményeknek, hiszen ezt a törvényjavaslatot az 
Alaptörvénynek megfelelően készítettük elő és nyújtottuk be az Országgyűlés 
számára. Illetőleg tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló törvény 
előírja, hogy a központi költségvetés benyújtásához kapcsolódóan egy 
megalapozó törvényjavaslatot is elő kell készíteni, így ezen államháztartási 
törvényben foglalt feltételeknek is meg kívántunk felelni, és a törvényjavaslat 
előkészítése során meg is feleltünk, ezáltal az előírt határidőket is pontosan 
betartottuk. Véleményünk szerint a törvényjavaslat illeszkedik a jogrendszer 
egységébe, azaz az Alaptörvényben meghatározott törvényi szinten került 
benyújtásra az Országgyűlés részére, továbbá megfelel a nemzetközi jogból és 
európai uniós jogi kötelezettségből eredő kötelezettségeknek is. Illetőleg a 
törvényjavaslat előkészítése során szakmai segítségünkre volt az igazságügyi 
tárca. Ebből kifolyólag, véleményünk szerint, teljes mértékben megfelel a 
jogalkotás követelményeinek a törvényjavaslat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni a részletes vita e szakaszában. (Jelzésre:) Parancsoljon, Szászfalvi 
képviselő úr! 

Hozzászólások 

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 
Asszony! Tisztelt Bizottság! A többségi véleményt szeretném röviden 
ismertetni.  

A bizottság megállapítja, hogy a T/629. számú, Magyarország 2019. évi 
központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat megfelel a 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdése szerinti, az Alaptörvényből 
eredő, illetve a további szükséges jogi és jogalkotási követelményeknek.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 22. § (5) bekezdése 
alapján a kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatban 
foglaltak megalapozásához szükséges törvénymódosításokat tartalmazó 
törvényjavaslatot készített, melyet úgy nyújt be az Országgyűlésnek, hogy az a 
központi költségvetésről szóló törvénnyel legalább egyidejűleg hatályba 
lépjen. A törvényjavaslat a kormány ezen kötelezettségének teljesítéseként a 
központi költségvetésről szóló törvényjavaslatban foglaltak megalapozásához 
szükséges törvénymódosításokat tartalmazza. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki kíván még hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Megkérem Bencsik János alelnök urat, hogy vegye át 
az ülés vezetését, hogy én is elmondhassam a Lehet Más a Politika 
frakciójának az álláspontját.  

 
(Bencsik János, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Elnök asszonyé a szó.  
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Ez a törvényjavaslat 

összesen 45-féle módosító javaslatot tartalmaz. Van benne szó 
foglalkoztatásról, csődeljárásról, közalkalmazotti jogállásról és 
lakcímváltozásról, a Magyar Tudományos Akadémiáról, sportról, a kormány 
tagjainak jogállásáról és még sok minden másról.  
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A saláta elemei közül kilenc az, amelyik környezetvédelmi tárgyú 
törvényt érint. A tervezet a kormány folytonosan toldozgató, barkácsoló 
tevékenységének, pillanatnyi ötletelésének szövevényes, sajátos hatalmi 
érdekérvényesítő törekvéseinek a hű tükre. Összevisszasága a megtárgyalását 
és főként a szavazási magatartás kialakítását alapvetően megnehezíti.  

Nézzük a környezeti vonatkozású részeket! Ami a környezetügy 
szempontjából fontos volna, azon ügyek tekintetében a feladatok halogatását 
mutatja. Például a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások 
tájrendezési kötelezettsége határidejének egy évvel történő kitolását, a védett 
természeti területek védettségi szintje helyreállítása határidejének ugyancsak 
a kitolását 2018-ról 2022-re. A kormányzati szerkezet és működés 
hiányosságait leplezni kívánó szervezeti hatásköri változások technikai 
bejelentéséről szól több eleme. Lényegében a környezet ügyéért felelős tárca 
további kiürítése, például a hulladékos feladatoknak az innovációs tárcához 
rendelésével.  

A tervezet alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium lesz az 
új nagy erő, nemcsak új hatásköröket, de új forrásokat is kap, részben az MTA 
pénzeinek felügyelet alá vételével, részben az igen nehezen átlátható 
működésű és hatékonyságú zöld beruházási rendszer feletti rendelkezéssel. A 
világörökségről szóló törvény módosítása ugyanakkor sokféleképpen 
értelmezhető. Itt idézem: „Ha a világörökségi helyszínen fennálló állami 
tulajdonban álló épület, műtárgy, egyéb közterület, építmény nem illeszkedik 
a világörökségi helyszín egységes településképi megjelenéséhez, a kulturális 
örökség védelméért felelős miniszter - az építésügyi szabályozásért és 
építéshatósági ügyekért felelős miniszter egyetértésével - kezdeményezheti az 
állam tulajdonosi jogait gyakorló szervnél az ingatlan átépítését, bontását.” 
(Varga Gábor megérkezik.) 

Mi azt gondoljuk, hogy egy ilyen bármire alkalmas lehet, és végül is 
közérdeket sértően valósulhatna meg ennek a végrehajtása. Összességében 
ezen indokok miatt az LMP nem tudja támogatni ezt a csomagot. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom elnök asszony számára.  
 
(Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és ezzel 
áttérünk a második szakaszra. (Jelzésre:) Elnézést kérek! Megkérdezem az 
előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni a többségi és a kisebbségi hozzászólásra.  

 
DR. KOKAS BARBARA (Pénzügyminisztérium): Igazából érdemben 

nem kívánnék hozzászólni, tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat saláta 
jellegére vonatkozóan ezek a törvényjavaslatok a kormány feladat- és 
hatáskörére tekintettel az egyéb tárcák kompetenciájába tartoznak, de 
természetesen tolmácsoljuk ezeket az észrevételeket az érintett szakterületek 
számára. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egyszer megkérdezem 

képviselőtársaimat, kíván-e valaki szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem. 
Köszönöm szépen.  
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A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és ezzel áttérünk a második 
szakaszra. Képviselői módosító javaslatot nem nyújtottak be a bizottsághoz, 
így kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e módosító javaslat benyújtására 
irányuló szándéka. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincsen.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk 
dönt a részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról 
és benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki 
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag lezártuk a 
részletes vitát.  

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát 
lezáró jelentést. Aki támogatja, hogy lezárjuk, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Ellene volt? (Szavazás.) 1 nem. Köszönöm szépen, 7:1-gyel a 
bizottság elfogadta és benyújtja a részletes vitát lezáró jelentést.  

Felteszem a kérdést, hogy kisebbségi előadót állít-e a bizottság. Mivel 
nincs több ellenzéki képviselőtársam itt a kisebbségi hozzászólás 
vonatkozásában, én pedig nem tudom azt, hogy Magyarországon 
tartózkodom-e - ha igen, akkor a kisebbségi véleményt vállalom. A többségi 
véleményt pedig, gondolom, Szászfalvi úr fogja ismertetni. (Szászfalvi László: 
Ha szükséges.) Ha szükséges.  

Akkor szavazunk erről, hogy a bizottság állít-e többségi előadót. (Senki 
sem jelentkezik.) Jó, akkor nem. Kisebbségit pedig most lehetséges az, hogy 
szavazzunk, hogy… (Bencsik János: Nem kell szavazni…) Jó, köszönöm 
szépen. Megköszönöm az előterjesztő részvételét, a napirendi pontot lezárom.  

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
T/503. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló, T/503. számú törvényjavaslat részletes vitájának vitához kapcsolódó 
bizottságként történő lefolytatása - korábbi ülésünkön hozott döntésünk 
alapján - a törvényjavaslat egészére. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, a törvényjavaslatnak a 
HHSZ. 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát, azaz megfelel-e az Alaptörvényből eredő követelményeknek, a 
jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és európai uniós 
jogból eredő kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a jogrendszer egységébe. 

Köszöntöm az előterjesztő Pénzügyminisztérium képviseletében Csuka 
Mária főosztályvezető-helyettes asszonyt és munkatársait, illetve külön 
köszöntöm az Agrárminisztérium képviselőit is. Kérem főosztályvezető-
helyettes asszonyt, hogy a HHSZ 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények 
vizsgálatát segítendő, pár szóban foglalja össze az előterjesztés benyújtásának 
indokait és szabályozási megoldásait. 

Csuka Mária kiegészítése 

CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. A kormány 
beadta a T/503. számú törvényjavaslatot Magyarország költségvetéséről szóló 
2019-es költségvetési törvényről. A házszabály 44. § (1) bekezdése alapján 
mind a háromban igen a válasz, megfelel az Alaptörvényből eredő tartami és 
formai követelményeknek. Az Áht. alapján megfelelő időben, június 13-án 
került benyújtásra a törvényjavaslat, és minden érintett, aki vizsgálja a 
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törvényjavaslatot, megfelelő időben kapta meg az anyagot, és megfelelő idő 
állt a rendelkezésre, hogy a vizsgálatait elvégezze.  

A formai követelménynek is megfeleltünk, hogy körülbelül ismert 
struktúrában adtuk be a költségvetési törvényt, ami az előző évekhez 
illeszkedik. A jogrendi egység nemzetközi jogból, európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeinek megfeleltünk, a jogalkotás szakmai követelményeivel 
kapcsolatban az IM segített, hogy minden előírást betartsunk. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 

hozzászólni a részletes vita e szakaszában. (Jelzésre:) Parancsoljon! 

Hozzászólások 

VARGA GÁBOR (Fidesz): A többségi véleményt szeretném ismertetni. 
A bizottság megállapítja, hogy a T/503. számú, Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat megfelel a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdése szerinti, az Alaptörvényből eredő, illetve a 
további szükséges jogi és jogalkotási követelményeknek.  

A kormány a kiszámíthatóság és a tervezhetőség érdekében idén is 
tavasszal készítette el a jövő évi költségvetésitörvény-tervezetet. A 2019. évi 
költségvetés méltóan szolgálja a következő kormányzati ciklus 
gazdaságpolitikai célját, így a gazdaság kiegyensúlyozott, stabil és folyamatos 
növekedését, az államadósság és a GDP-arányos költségvetési hiány 
csökkentését, az egyensúlyi költségvetést. A költségvetési javaslat kiemelt 
figyelmet fordít hazánk megvédésére, a magyar családok támogatására, a 
foglalkoztatottság további bővítésére, a vállalkozások versenyképességének 
erősítésére. A dinamikus béremelések és az adócsökkentések folytatódnak, 
illetve tovább javul a háztartások jövedelmi helyzete. 

A költségvetési javaslat jövőre 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel, a 
jelenleginél alacsonyabb, 1,8 százalékos költségvetési hiánnyal, illetve 2,7 
százalékos inflációval számol. A nemzetközi világban érzékelhető változások 
miatt a kormány előrelátó módon másfélszeresére megnövelte az általános 
tartalék, illetve a hiánycél teljesítéséhez kötött tartalékok értékét. 

Az Állami Számvevőszék véleménye megerősíti, hogy a költségvetési 
javaslat megalapozott, támogatja a költségvetés rövid és középtávú 
stabilitását, emellett hozzájárul a gazdasági növekedés stabil és folyamatos 
megvalósításához. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy ki kíván még 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Átadom Bencsik alelnök úrnak az ülés 
vezetését, mert hozzá kívánok szólni.  

 
(Bencsik János, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Elnök asszonyé a szó. (Hajdu László megérkezik.) 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Az LMP 

képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagként az alábbi kisebbségi 
véleményt terjesztem elő. 
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A kormány által benyújtott 2019-es költségvetés a változatlanság és a 
fenntarthatatlanság költségvetése. Nem ad választ a társadalom egyre 
nagyobb rétegeinek leszakadására, nem oldja meg a bérválságot, nem javítja 
az egészségügy és az oktatás helyzetét, és nem készíti fel Magyarországot a 
XXI. század kihívásaira. A jövő évi költségvetés tovább növeli a 
központosítást, az önkormányzatok kivéreztetését, és végképp lehetetlenné 
teszi, hogy a minisztériumokon kívül bárki beleszóljon a közös pénzünk 
elköltésébe. Az LMP meggyőződése szerint ezért a jövő évi költségvetés nem 
apró korrekcióra, hanem teljes újratervezésre szorul. 

A 2019-es költségvetés a fenntarthatatlanság költségvetése. Ahelyett, 
hogy a kormány mindent megtett volna, hogy irányt váltson mind gazdaság-, 
mind a társadalom- és a környezetpolitikájában, inkább felgyorsítja a 
folyamatokat a rossz úton. A magyar társadalom ezzel egyre inkább távolodik 
a fenntartható fejlődés lehetőségétől.  

A költségvetés tervezete is azt bizonyítja, hogy a kormány semmibe 
veszi a környezet- és természetvédelem feladatait. A környezeti szempontokat 
nem integrálja a természeti erőforrásokkal gazdálkodó, illetve a környezetre 
hatást gyakorló ágazati tevékenységekbe, beleértve az olyan horizontális 
ügyeket is, mint az adó- és támogatáspolitika, vagy az EU-források értelmes 
felhasználása. Még a klasszikus környezet- és természetvédelem, valamint 
vízügy témaköreinek a finanszírozása is igen szűkös, nem beszélve az 
innováció, az új kihívásokra választ adó programok, mint például az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a környezeti kutatások támogatása, a 
környezeti nevelés és szemléletformálás témaköreiről.  

A környezeti adatok gyűjtésére és értékelésére is alig jut pénz, pedig jó 
diagnózis nélkül a problémák sem orvosolhatók megfelelően. Ez is mutatja, 
hogy a kormányban nincs politikai akarat, hogy megértse és kellő súllyal 
kezelje a környezeti kihívásokat. Halaszthatatlan volna egy, a kor kihívásait 
megválaszolni tudó természetierőforrás-gazdálkodás, az ökoszisztéma-
szolgáltatások védelme és helyreállítása, köztük például a vízkészletek jó 
ökológiai állapotának elérése, bölcs hasznosítása, a talajmegújító 
mezőgazdaság, az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak csökkentése, a 
változó éghajlati feltételekhez való alkalmazkodás az élet minden területén.  

De a kormány a régi kihívásokat is figyelmen kívül hagyja, mint például 
a környezeti kármentesítést, az azbesztmentesítési programot, a parlagfű 
elleni védekezést. Nagyon kevés pénz jut a levegőtisztaságot javító, a zaj- és 
rezgéscsökkentő intézkedésekre. Az ár- és belvízgazdálkodás, a vízvisszatartás 
korszerű megoldásai helyett a kormány még mindig csak a csővégi 
megoldásokat választja, veszélyeztetve ezzel a felszín alatti vizeink mennyiségi 
és minőségi készleteit, alig használva a vízvisszatartás sokszínű 
eszközkészletét, kockáztatva ezzel természetvédelmi értékeink megőrzését, a 
magyar lakosság millióinak egészségét és életkilátásait.  

A kormány közel 140 milliárd forintot kíván elkölteni egy olyan 
nukleáris beruházásra, amely fölösleges, káros, ártalmas a környezetre és az 
egészségre, és például 14 milliárdot szán a Hungaroringre, további 14 
milliárdot a minősíthetetlenül rosszul működő „Kukaholdingba” öl, és a 
magyarországi nyaralóhajózás alapjainak megteremtéséhez sem sajnál 1,2 
milliárdot adni. Eközben viszont csupán szánalmasan alacsony, 400 millió 
forintos keretet nyit az épületenergetikai programra, és csupán 81 millió 
forintot szán az összes zöldcivil társadalmi szervezet munkájának 
támogatására.  
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Az LMP ezeket a pénzeket másra költené. Mi azt szeretnénk, ha az 
állam egy bizonytalan sorsú és indokolatlanul drága orosz atomerőmű 
felépítése helyett inkább a magyar családokat támogatná abban, hogy 
elvégezhessék otthonaik energetikai korszerűsítését. A Paksi Atomerőmű 
árából minden magyar család kaphatna 1 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást egy komplex energiahatékonysági felújításra.  

Az LMP szerint az állam elsőrendű feladata az egészséges környezethez 
való állampolgári jog biztosítása. Csak olyan költségvetést tartunk 
elfogadhatónak, amely a környezet és az egészség megóvását, a 
fenntarthatóságot és a jövőt szolgálja. Az Orbán-kormány költségvetése a 
környezeti javak feléléséről, a természeti értékek elherdálásáról szól - ebben az 
LMP nem kíván részt venni. 

Ez a költségvetés egy szétszakadó, fenntarthatatlan Magyarország 
garanciája. A Fenntartható fejlődés bizottságának elnökeként és felelős 
magyar zöldpolitikusként egyaránt abban bízom, hogy a kormánypárti 
képviselők elfogadják majd az LMP módosító javaslatait, és egy igazságosabb, 
fenntarthatóbb költségvetés felé mozdulunk el. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az ülésvezetés feladatait visszaadom elnök asszony számára. 
 
(Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hajdu László képviselőtársunk megérkezett. 
Kíván-e hozzászólni? (Jelzésre:) Akkor átadom a szót. (Tordai Bence 
megérkezik.) 

 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): A költségvetés önkormányzati fejezetéhez 

szóltam hozzá az plenáris ülésen, illetve az általános vitában, és abból azt a 
részt szeretném kiemelni a bizottsági ülésen, ami önkormányzati, vagy azon 
belül a fenntartható fejlődéssel összefüggő. 

Azt gondolom, hozzátéve a forint árfolyamváltozását, az eredetileg 
beterjesztett költségvetés nyilván még nem számolhatott azzal, hogy milyen 
értékcsökkentő lehet a forint ilyen nagy arányú változása, mint amit most a 
330 forint körüli összeg jelent. De nem ilyen, hanem 2,7 százalékos infláció 
lett beadva, és úgy gondolom, hogy a fenntarthatóságát ennek a 
költségvetésnek ez önmagában is zavarja.  

Önkormányzati szempontból, hiszen a fenntarthatóság egy 
költségvetésnek jelentős mértékben az önkormányzatoknak mint a 
költségvetés nagyon fontos, az államháztartás nagyobb alrendszerénél jelenik 
meg, és eszköztelenek az önkormányzatok. Csak felsorolnék én is néhány 
dolgot. Az egyik: a társadalmi fenntarthatósága a költségvetésnek jelentős 
mértékben attól függ, hogy az a település eltartóképesség szempontjából hol 
tart, és nem látható a költségvetésből, hogy a 3200 közeli önkormányzatnál 
ennek a költségvetésnek a fenntarthatósága mind szociális, mind pedig a 
település működtetése szempontjából - és akkor nem beszélek olyanokról, ami 
a településen meglévő környezetvédelmi feladata lenne egy önkormányzatnak, 
hiszen a környezetvédelem igen jelentős részét az önkormányzatoknak kellene 
vagy kell finanszírozni, vagy kellene megoldani.  
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Más oldalról pedig úgy gondolom, az önkormányzatoknak jelentős 
hátrányt jelent, mert folyamatban van itt egy másik törvény is, ami ugyan a 
költségvetést csak indirekt módon érinti, ez a vízgazdálkodási törvény 
módosítása, ami a felszín alatti vizek korlátlan, szabad felhasználását jelenti 
80 méter mélyig fúrt kutakkal. Tehát a települések közigazgatási területén 
lévő mezőgazdasági területeken szinte korlátlan mértékben lehet 80 méterig 
kutakat fúrni, vizet kiemelni, nem kell hozzá engedélyt se kérni, sőt 
lényegében olyan kútfúrók is jelentkezhetnek, akiknek semmi ilyen típusú 
végzettségük nincs, de főleg az, hogy engedély nélkül, kontingentálás nélkül a 
felszín alatti vizeket szabadon lehet… Ez is a fenntarthatóságot veszélyezteti, 
másik oldalról pedig nyilván víz- és csatornadíj-kieséseket fog jelenteni a 
településeken, hiszen azok, akik fúrhatnak kutat, ettől kezdve nem fognak 
felhasználni ilyen célra, és ez igaz a városi parkok fenntartására, a sportpályák 
fenntartására és sok mindenre.  

A másik, amit szeretnék még a költségvetés fenntarthatósági 
fejezetéhez elmondani, kicsit az elnök asszonyhoz is csatlakozva és azt 
erősítve, hogy sok településen a zajvédelem, például az átmenő forgalom, az 
elkerülő utak hiánya miatt iszonyatos zaj-, kipufogógáz-, környezetszennyezés 
és sok minden egyéb van. Ez a költségvetés ezekre nem gondol, és nincs hozzá 
egy átfogó elkerülőút-program, vagy, mondjuk, elhangzott a másik, ami 
településeket érint a volt, átkos világban a szocialista ipar ott maradt kárainak 
a kárenyhítésében. Már tegnap erről folyt vita a parlamentben, és ott 
elhangzottak nagy összegű milliárdok, hogy mennyi összeget fordítottunk már 
kármentesítésre. Az is elhangzott, hogy több mint 800 helyen még mindig 
kármentesítési területek vannak, amik a felszín alatti vizeket és sok mindent 
veszélyeztetnek és szennyeznek. Tehát fenntarthatóság szempontjából ez a 
költségvetés mostohagyerekként kezeli ezt az ágazatot, úgy gondolom.  

Ezt a „Kukaholdingot” én is megemlíteném, egy másik aspektusból. 
Hétvégén volt a magyar önkormányzatok ilyen nevű rendezvénye, ahol már 
tizenkettedik alkalommal rendezték a magyar önkormányzatok, azt hiszem, 
hogy világtalálkozójának hívják, Gödöllőn, és ezen a világtalálkozón az egyik 
fő téma volt a települési hulladékkezelés államosított változata, ami nem 
működik, és látszik, hogy a települések lassan belefulladnak abba, amit a 
„Kukaholding” segít rajtuk, mert ez a segítség. Még a fővárosban is azt jelenti, 
hogy mi fizetünk, mármint Budapest főváros - én fővárosi képviselő vagyok - a 
„Kukaholdingnak” 1,9 milliárd forintot évente azért, hogy lesz szíves 
helyettünk a számlákat kiküldeni, amik borzalmas hibákkal, hihetetlen sok 
problémával jelennek meg.  

Összességében azt kell mondjam, hogy a településfejlesztési 
szempontokat is figyelembe véve, a természetvédelmi és környezetvédelmi 
oldalát tekintve ez a költségvetés a településeknek semmi jót nem hoz, ezért 
nem is fogom tudni támogatni - a Demokratikus Koalíció is erre hatalmazott 
fel - ennek a költségvetésnek a megszavazását. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, képviselőtársaim közül 

kíván-e még valaki szólni. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nem. 
Megkérdezem az előterjesztőt, hogy reagálna-e az elhangzottakra. Köszönöm.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Részletesen nem kívánok reagálni. Összességében az a véleményünk, hogy a 
beadott 2019-es költségvetésitörvény-tervezet a biztonságos növekedés 
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költségvetése, ezt biztosítja, elsősorban a megnövekedett tartalékokat lehet 
felhozni, ami a menet közben majd kialakuló változásokat tudja kezelni. Elnök 
asszony és képviselő úr véleményét, ami a szaktárcákhoz és a szakmákhoz 
tartozik, természetesen továbbítjuk mi is a szakmai minisztériumok felé. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és 

ezzel áttérünk a második szakaszra, a bizottsághoz benyújtott módosító 
javaslatok megvitatására. A háttéranyag pontjain olyan logika alapján 
mennénk végig, mely szerint az összefüggő ajánlási pontok közül, ahol lehet, 
ott mindig a megjelölt célt tartalmazó pontról döntünk, nem a forrásoldalt 
tartalmazó lábról - a döntés természetesen minden esetben vonatkozik az 
összefüggő pontra is. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ez a mód 
elfogadható-e. (Általános helyeslés.) Úgy látom, hogy igen. Akkor kezdjük el.  

A háttéranyag első tárgyalandó pontja a 73., ezzel összefügg a 341. 
pont. A javaslat Potocskáné Kőrösi Anita - Jobbik - képviselőtársunk 
indítványa, aki a régi, bezárt siófoki szennyvíztisztító-telep rekultivációjára 
kéri forrás biztosítását.  

Kérem az előterjesztő Pénzügyminisztérium képviselőjét, hogy jelezze, 
akár a részletes vita e szakaszának egészére, hogy a közölt álláspont a 
kormány vagy a tárca véleménye-e. Tehát, hogy mi a kormánynak és a 
tárcának a véleménye. 

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Kormányálláspontot tudok mondani. Nem támogatjuk ezt a módosító 
indítványt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, 

észrevétel a módosító javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Ha 
nincs, kérem, szavazzunk! Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 2 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Ki tartózkodott? (Senki sem 
jelentkezik.) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító 
javaslatot. 

Következik a 162. pont, Demeter Márta és frakciótársai indítványa, ami 
a Paks II. projekt úgynevezett kerítésen kívüli - vagyis az atomerőmű 
építéséhez közvetlenül nem kötődő - beruházásainak megvalósításához 
szükséges forrást javasolja átcsoportosítani zöldberuházásokra. Az LMP 
frakciója által benyújtott módosító indítványoknál, az időnkkel való 
takarékoskodás érdekében, azzal a javaslattal élnék, ha ezt elfogadják, hogy a 
levezető elnöki szerep átadása és visszavétele nélkül tenném meg a javaslat 
indokolását, de mindig jelezni fogom, hogy éppen melyik szerepkörben szólok 
hozzá. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ez így elfogadható-e. (Általános 
helyeslés.) Köszönöm szépen, akkor így fogok tenni.  

Előzetesen jelzem, hogy az LMP frakciója a teljes költségvetésre 
vonatkoztatva, több bizottsághoz nyújtott be a források átcsoportosítására 
irányuló javaslatokat, így ez az oka annak, hogy az ide érkezett módosítók nem 
mutatnak teljes koherenciát.  

Bizottsági tagként csak annyit szeretnék indoklásképpen elmondani 
ehhez az indítványhoz, hogy az LMP, mivel a paksi bővítést nem támogatja, 
akkor nyilván nem támogatja a kerítésen kívüli ehhez kapcsolódó 
beruházásokat sem. 
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Kérdezem az előterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyminisztérium 
képviselőjét, hogy a kormány támogatja vagy sem a javaslatot.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): A 162. számút nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem, hogy szavazzunk! Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 
nem. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 176. pont, ezzel összefügg a 195., a 663. és a 671. pont. A 
javaslat Burány Sándor és frakciótársai indítványa, ami a Paks II. projekt 
tőkeemelésére szánt összeget csoportosítja át épületenergetikai és egyéb 
klímavédelmi feladatok finanszírozására, illetve egy szimbolikus összeget 
juttat a magyarországi zöldcivil szervezeteknek. (Jelzésre:) Tordai Bence nem 
kíván hozzászólni. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van a kérdés, észrevétel a módosító 
javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Ki támogatja a módosító 
indítványt… (Jelzésre:) Bocsánat! Az előterjesztőt szeretném megkérdezni. 

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjait kérdezem, ki támogatja a javaslatot. 

(Szavazás.) 2 igen. Ellene volt? (Szavazás.) 7 nem. Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatta a módosító javaslatot.  

Következik a 179. pont, Demeter Márta és frakciótársai indítványa, ami 
a Paks II. projekt tőkeemelésére szánt összeget csoportosítja egy 
zöldberuházási alap finanszírozására. A bizottság tagjaként indoklásként 
ugyancsak azt tudom elmondani, hogy nem támogatjuk a paksi bővítést, így a 
tőkeemelésre szánt összeget sem. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy 
támogatja-e.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 
nem. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 187. pont, Demeter Márta és frakciótársai indítványa; az 
állam a nemzeti parkok forrásainak jelentős részét adó földalapú 
támogatásokat elvonta, ehelyett alternatív forrást ígért korábban, azonban a 
kompenzáció nem történt meg. A javaslat az állami feladatok ellátásához 
szükséges forrásigényt tartalmazza. Tagként indoklásképpen azt szeretném 
hozzáfűzni, hogy a nemzeti parkok nagyon fontos feladatot látnak el a 
természetvédelem területén, a forrásaik bővítése szükséges. Megkérdezem a 
Pénzügyminisztériumot, hogy támogatja-e az előterjesztést. 

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja a módosító indítványt? 

(Szavazás.) 2 nem. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem.  
Következik a 191. pont, Demeter Márta és frakciótársai indítványa, ami 

a szállópor-szennyezés problémájának kezeléséhez a költségvetésben 
szereplőnél nagyságrendekkel több forrást biztosít. Tagként indoklásképpen 
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azt szeretném hozzáfűzni, hogy a szálló por nagyon komoly 
egészségkockázatot rejt magában. Meg kell oldani a problémát, és ezért 
indokolt a több forrás biztosítása. Megkérdezem a Pénzügyminisztériumot, 
támogatja-e.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja a módosító indítványt? 

(Szavazás.) 2 nem. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Megállapítom, 
hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 192. pont, ezzel összefügg a 975. pont. A javaslat Kepli 
Lajos képviselőtársunk indítványa, aki a zöldcivil szervezetek támogatására 
javasolja többletforrás biztosítását.  

Kérdezem a bizottság tagjait, van a kérdés, észrevétel a módosító 
javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Én jelentkezem, hogy 
tagként kívánok hozzászólni, bár nem vagyok előterjesztő. Azt gondolom, 
hogy a zöldcivil szervezetek nagyon komoly munkát végeznek mind a 
környezeti oktatás-nevelés területén, mind bizonyos állami feladatok 
átvállalása terén. Nagyon kevés az az összeg, amit egyáltalán ők 
megkaphatnak, úgyhogy mindenképpen indokolt lenne a forrás megnövelése. 
Kérdezem a Pénzügyminisztériumot, hogy támogatja-e.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Megkérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a javaslatot. 

(Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. Ez azt jelenti, hogy megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatta a módosító javaslatot.  

A 195. pontról már döntöttünk, következik a 264. pont, ezzel összefügg 
az 1087. pont. A javaslat Magyar Zoltán képviselőtársunk indítványa, aki a 
Gönyű melletti Erebe-szigetek vízutánpótlásának biztosítása érdekében a 
meglévő gát átvágására és egy zsilip beépítésére javasolja többletforrás 
biztosítását. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e hozzászólni. 
(Senki sem jelentkezik.) Kérdezem a Pénzügyminisztérium álláspontját.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk. . 
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (Senki sem jelentkezik.) 

Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító 
javaslatot. 

Következik a 265. pont, ezzel összefügg a 1095. pont. A javaslat Magyar 
Zoltán és frakciótársai indítványa, ami a Gönyű melletti Erebe-szigetek 
vízutánpótlásának biztosítása érdekében a meglévő gát átvágására és egy 
zsilip beépítésére javasolja többletforrás biztosítását. Egy ugyanezt célzó 
javaslatról már döntöttünk az előző pontnál, itt más az összeg. 

Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni? (Senki sem 
jelentkezik.) Megkérdezem a Pénzügyminisztérium álláspontját.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító javaslatot. (Senki 
sem jelentkezik.) Ki volt ellene? (Szavazás.) 7 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm szépen.  

Következik a 266. pont, ezzel összefügg a 388. pont. A javaslat Magyar 
Zoltán képviselőtársunk indítványa, aki a Szigetköz állapotának javítását célzó 
intézkedésekre javasolja többletforrás biztosítását. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Megkérdezem a Pénzügyminisztérium álláspontját.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja a javaslatot. 

(Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás.  

Következik a 276. pont, ezzel összefügg az 1145. pont. A javaslat Z. 
Kárpát Dániel képviselőtársunk indítványa, aki az ivóvízminőség-javító 
program forráshiányának enyhítésére javasolja többletforrás biztosítását.  

Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Nem látok jelzést. Megkérdezem a Pénzügyminisztérium 
álláspontját.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezem, hogy ki támogatja az indítványt. 

(Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Köszönöm szépen.  
Következik a 277. pont, ezzel összefügg az 1163. pont. A javaslat dr. 

Steinmetz Ádám képviselőtársunk indítványa, aki Somogytúron a vízelvezető 
árok felújítását szeretné elősegíteni forrás biztosításával.  

Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Megkérdezem a Pénzügyminisztérium álláspontját.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Megkérdezem, a bizottság tagjai közül ki 

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen. Ellene volt, nem támogatta? 
(Szavazás.) 7 nem. Köszönöm szépen.  

Következik a 298. pont, ezzel összefügg az 1156. pont. A javaslat dr. 
Steinmetz Ádám képviselőtársunk indítványa, aki a Balatonberény 
vízelvezetésének korszerűsítéséhez szükséges forrás betervezését 
szorgalmazza.  

Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Senki. Megkérdezem a Pénzügyminisztérium álláspontját. 
(Böröcz László távozik az ülésről.) 

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki 

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen. Nem támogatja? (Szavazás.) 6 
nem. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot.  

Következik a 299. pont, ezzel összefügg az 1157. pont. A javaslat dr. 
Steinmetz Ádám képviselőtársunk indítványa, aki ismét Balatonberényben 
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fejlesztene, de most a víziközmű-hálózat korszerűsítéséhez javasol 
finanszírozási megoldást.  

Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Senki. Megkérdezem a Pénzügyminisztérium álláspontját.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot.  

A 341. és a 388. pontról már döntöttünk, következik a 449. pont, ezzel 
összefügg az 1108. pont. A javaslat Magyar Zoltán képviselőtársunk 
indítványa, aki a békák autóutakon és autópályákon történő átkelését biztosító 
alagutak létesítésére javasolja többletforrás biztosítását.  

Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Nem látok ilyet. Megkérdezem a Pénzügyminisztérium 
álláspontját.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki 

támogatja az indítványt. (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 
nem. Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta.  

Következik a 652. pont, ezzel összefügg az 1069. pont. A javaslat 
Sneider Tamás képviselőtársunk indítványa, aki egy Dunakeszin létesítendő 
hulladékudvar finanszírozására javasolja forrás biztosítását.  

Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Megkérdezem a Pénzügyminisztérium álláspontját.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

A 663. pontról már döntöttünk, következik a 667. pont, ezzel összefügg 
a 976. pont. A javaslat Kepli Lajos képviselőtársunk indítványa, aki a 
várpalotai szénbányászat újbóli beindításához szükséges forrás biztosítását 
kezdeményezi.  

Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Senki. Megkérdezem a Pénzügyminisztérium álláspontját.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja. (Senki sem jelentkezik.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm szépen.  

Következik a 669. pont, ezzel összefügg az 1054. pont. A javaslat Bana 
Tibor képviselőtársunk indítványa, aki Döröske település 
szennyvízproblémáinak orvoslását célozza meg költségvetési forrás 
biztosításának segítségével.  
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Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Senki, úgy látom. Megkérdezem a Pénzügyminisztérium 
álláspontját.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Köszönöm szépen. 
A bizottság nem támogatja. 

A 671. pontról már döntöttünk, következik a 926. pont, Demeter Márta 
és frakciótársai indítványa, ami a Liget Budapest projektre biztosított 
forrásokat csoportosítaná át más feladatokra. Bizottsági tagként csak annyit 
szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy a Liget Projektet, tehát a múzeumnegyedet 
egy felesleges luxusberuházásnak tartjuk, ennek a pénznek sokkal jobb 
helyeket tudunk találni, ezért kérjük a módosító javaslat támogatását.  

Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Megkérdezem a Pénzügyminisztérium álláspontját.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. 
Köszönöm szépen.  

Sok háttéranyagpont kimarad, hiszen már döntöttünk a 953., a 975., a 
976., az 1054., az 1069., az 1087., az 1095., az 1108., az 1145., az 1156., az 1157. 
és az 1163. pontról, és következik az 1338. pont, Demeter Márta és 
frakciótársai indítványa, ami - a „szennyező fizet” elv érvényre juttatását 
szolgálva - a levegőterhelési díj és a vízterhelési díj vonatkozásában tesz 
javaslatot a tervezett bevételek mértékének emelésére. Tagként szeretnék 
annyit hozzáfűzni, hogy az LMP nagyon sok módosító javaslattal él a 
költségvetéshez. Azt gondoljuk, hogy a környezetterhelési díjakat emelni kell, 
ez bizonyos területek forrása lehet.  

Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Senki. Megkérdezem a Pénzügyminisztérium álláspontját.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. 
Köszönöm szépen.  

Következik az 1363. pont, dr. Szél Bernadett és frakciótársai indítványa, 
ami a Liget Budapest projektre biztosított további forrásokat csoportosítaná át 
más feladatokra. Már az előbb indokoltam, ezt nem kívánom még külön 
indokolni.  

Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Megkérdezem a Pénzügyminisztérium álláspontját.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 
támogatja. (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. 
Köszönöm szépen.  

Következik az 1400. pont, Demeter Márta és frakciótársai indítványa, 
ami az önkormányzatok zöldfelület-karbantartás támogatásának 
négyszeresére emelésére tesz javaslatot. Bizottsági tagként ehhez azt 
szeretném hozzáfűzni, hogy megéljük, itt van a klímaváltozás, és a 
zöldfelületek védelme és növelése a mának, nemcsak a jövőnek a 
kulcskérdése.  

Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Senki nem kíván. Megkérdezem a Pénzügyminisztérium 
álláspontját. (Tordai Bence távozik az ülésről.) 

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. A bizottság nem támogatja. 
Következik az utolsó, 1481. pont, ezzel összefügg az 953. pont. A 

javaslat Sneider Tamás képviselőtársunk indítványa, aki Gyöngyös déli 
városrészében a csapadékvíz elvezetésének finanszírozására javasolja forrás 
biztosítását.  

Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Úgy látom, senki. Megkérdezem a Pénzügyminisztérium 
álláspontját.  

 
CSUKA MÁRIA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatta a módosító javaslatot. 

Most, hogy a bizottságunkhoz benyújtott képviselői módosító 
javaslatok megtárgyalását befejeztük, kérdezem, hogy a bizottság tagjainak 
van-e bizottsági módosító javaslat benyújtására irányuló szándéka. (Senki sem 
jelentkezik.) Ilyet nem látok. Akkor ez azt jelenti, hogy ezt a részt lezárjuk. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk 
dönt a részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról 
és benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. 
(Szavazás.) Egyhangúlag megszavaztuk, hogy lezárjuk.  

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát 
lezáró jelentést. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 6 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem.  

A Házszabályban foglaltaknak megfelelően kérem, hogy azok a 
bizottsági tagok, akik a jelentés elfogadását és benyújtását nem támogatták, 
most jelezzék, ha kisebbségi véleményt fogalmaznak meg a törvényjavaslat 
tekintetében. A többségi és a kisebbségi véleményeket az ülés után írásban és 
elektronikus formában kell eljuttatniuk a frakcióknak a titkárságra 2018. 
július 4. szerda, azaz ma 14 óráig. A bizottsági vélemény a jelentés részét 
képezi, míg a kisebbségi vélemény a jelentés függelékeként jelenik majd meg. 
Javaslom, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően egy 
egybeszerkesztett kisebbségi véleményt nyújtson be a bizottság, amit én írok 
majd alá. Ebben természetesen elkülönítve jelennek meg a frakciók kisebbségi 
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véleményei. Ha ezzel nem értenek egyet, kérem, jelezzék! (Senki sem 
jelentkezik.) Akkor egyetértés van. 

A költségvetési törvény plenáris tárgyalásakor nincsen arra lehetőség, 
hogy a bizottság többségi és a kisebbségi véleményét szóban ismertessük, ezt 
összegezve a Költségvetési bizottság előadói teszik majd meg. Felhívom a 
figyelmet arra, hogy az írásba foglalt vélemény csak olyan elemeket 
tartalmazhat, amelyek a vitában elhangzottak. Köszönöm az előterjesztő 
részvételét, a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Az egyebek között azt szeretném elmondani, hogy nagyon valószínű, 
hogy a nyári szünet előtti utolsó előtti ülésünk ma van, és az utolsó ülésünk a 
jövő héten lesz hétfőn, 8 óra 30 perctől. Megismétlem, hogy napirenden az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak hazai végrehajtásával kapcsolatban 
készített önkéntes országjelentésről szóló tájékoztatás lesz, amire Szijjártó 
miniszter úr elfogadta a meghívást. Nagy tisztelettel kérem a bizottság tagjait, 
hogy próbálják megszervezni úgy az életüket, hogy jöjjenek el erre a bizottsági 
ülésre.  

Amiről még szeretnék szólni, hogy elkészült az OECD Magyarországról 
szóló harmadik környezeti teljesítményértékelése. Az ezzel kapcsolatos 
információkat eljuttatjuk a bizottság tagjai számára.  

Végül még egy harmadik, hogy itt van az albizottságok és a kerekasztal 
ügye. Megtörténtek a jelentkezések, legalábbis majdnem teljesen. A legutóbb 
abban maradtunk, hogy a titkárságon jelzik. Az Ellenőrző albizottságban az 
elnök Kepli Lajos, tagok: Bencsik János, Turi-Kovács Béla, Böröcz László és 
Hajdu László. Jó munkát kívánok! 

A következő a Környezet-egészségügyi albizottság, itt nincs lezárva. 
Elnök Böröcz László, tagként jelentkezett Szászfalvi László. Én szeretnék ebbe 
tagként bejelentkezni. Az a gond, hogy ha több ellenzéki tagja lesz, akkor 
növelni kell a kormánytöbbség részvételét. Kérdezem azt, hogy Hajdu 
képviselőtársam szeretne-e valamelyikben benne lenni, mert akkor én 
visszalépek, és legfeljebb csak meghívottként.  

 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): Félek, hogy ha olyan nagyon aktív lesz az 

albizottság, nem fogom tudni elvállalni, mert az Ellenőrzési albizottságban 
már benne lennék. 

 
ELNÖK: Tehát akkor ez így jó, hogy Böröcz László, Szászfalvi László és 

jómagam. Tehát akkor ezt a Környezet-egészségügyi albizottságot lezárhatjuk. 
Kepli képviselőtársunk bejelentkezett? (Jelzésre:) Nem jelentkezett.  

Van az Éghajlatvédelmi albizottság, Koncz Ferenc képviselő úr az 
elnök, tagként Bencsik János képviselőtársunk jelentkezett, és jómagam is 
szeretnék részt venni. De ha esetleg úgy alakul, hogy Kepli képviselőtársam 
valamelyikbe szeretne, akkor én visszalépek. Itt bármelyiket megkérdezzük, és 
akkor én abban visszalépek, és legfeljebb állandó meghívottként veszek részt. 

A fenntarthatóságra nevelési kerekasztalra bejelentkezett tagként Varga 
Gábor, Szászfalvi László, Hajdu László és Bencsik János képviselőtársam. Van 
az a döntés, hogy a bizottság részéről én vagyok az egyik társelnök és Bartus 
Gábor pedig az NFFT részéről. A jövő hétre nem ígérem, nyáron úgysem 
fogjuk ezt a munkát elkezdeni, csak szeptemberre, és akkor szeptemberre 
mindegyik albizottság elnökeit kérem, hogy egyeztessenek a tagokkal, hogy 
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hozzunk be egyrészt egy munkatervet, meg azt, hogy mit ölelne fel az 
albizottságok és a kerekasztal tevékenysége. Ha ez így elfogadható… 
(Általános helyeslés.) 

Az ülés berekesztése 

Megkérdezem, kinek van még egyebekben bejelentenivalója. (Senki 
sem jelentkezik.) Nincs. Akkor megköszönöm a részvételt, és találkozunk jövő 
héten hétfőn, további szép napot kívánok mindenkinek.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Bencsik János  
a bizottság alelnöke 

 

Schmuck Erzsébet  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 
 
 


