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Napirendi javaslat  

 
1. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 

törvényjavaslat (T/6322. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. Egyebek 



 4 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság elnöke    
 
Koncz Ferenc (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Szászfalvi László (KDNP)  
Hajdu László (DK)  
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Bencsik János (Fidesz) Koncz Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) Szászfalvi Lászlónak (KDNP) 
Böröcz László (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz) 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Hatvani Szabolcs munkatárs  
 
 

Meghívottak 
Hozzászólók 
 Bécsi József főosztályvezető (Pénzügyminisztérium)  

Dr. Makai Martina helyettes államtitkár (Innovációs és 
Technológiai Minisztérium) 

 
 
Megjelentek 

Náray Katalin vezető-kormányfőtanácsos 
(Pénzügyminisztérium)  
Németh Antal osztályvezető (Agrárminisztérium) 
Csernátoni Tímea költségvetési referens (Agrárminisztérium) 
 
 



 5

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Javaslom, hogy kezdjük el. A Fenntartható fejlődés bizottsága mai, 
június 26-ai ülését megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait, vendégeinket és 
az ülésre érkezett hallgatóságot.  

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Szászfalvi László 
képviselőtársam helyettesíti dr. Turi-Kovács Bélát, Koncz Ferenc képviselő úr 
pedig Bencsik Jánost.  

A mai ülésünk napirendi pontjaira az alábbiakban tettem javaslatot. Első 
napirendi pontként Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
T/6322. számú törvényjavaslat. Részletes vita a határozati házszabály 44-45. §- 
alapján. Vitához kapcsolódó bizottságként veszünk részt. A 2. napirendi pont 
az egyebek. 

Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze! (Szavazás) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság a mai napirendi pontjainkat 
elfogadta. 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
T/6322. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita)  

Soron következik a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló, T/6322. számú törvényjavaslat részletes vitájának a vitához kapcsolódó 
bizottságként történő lefolytatása, korábbi ülésünkön hozott döntésünk alapján 
a törvényjavaslat egészéről. 

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 Bécsi 
József főosztályvezető urat és Náray Katalin vezető kormányfőtanácsos 
asszonyt, illetve külön köszöntöm az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
képviseletében dr. Makai Martina helyettes államtitkár asszonyt, valamint az 
Agrárminisztériumot képviselő Németh Antal osztályvezető urat és Csernátoni 
Tímea költségvetési referens asszonyt is.  

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az ő hozzászólásukra leginkább 
akkor kerül sor, ha erre felmerül az igény. Most az előterjesztő, a 
Pénzügyminisztérium fogja a válaszokat megadni, illetve az ismertetést 
megtenni. 

Ezért kérem Bécsi József főosztályvezető urat, hogy a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát segítendő 
pár szóban foglalja össze az előterjesztés benyújtásának indokait és 
szabályozási megoldásait. Köszönöm szépen. Öné a szó.  
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Bécsi József bevezetője 

BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Jó napot 
kívánok mindenkinek. Bécsi József vagyok. Köszönöm szépen, elnök asszony. 
Köszöntöm elnök asszonyt, illetve a bizottság tagjait és a többi itt megjelentet. 

A törvény előterjesztője a kormány nevében a Pénzügyminisztérium, 
annak képviseletében a következőket szeretném ezzel kapcsolatban elmondani. 
A kormány által előterjesztett 2020. évi költségvetés a családvédelem 
költségvetése. Tervezésekor a nemzeti kormány a magyar családok támogatását 
és a gazdasági növekedés megvédését tartotta szem előtt. A kormány 2010 óta 
megduplázta a családok támogatását, amely arányaiban egész Európában az 
egyik legmagasabb, a GDP 4,6 százaléka.  

A költségvetésben jövőre közel 2228 milliárd forint áll rendelkezésre a 
magyar családok támogatására. Ugyanakkor 2020-ban is meg kell őriznünk 
Magyarország gazdasági növekedésének lendületét, ezért a kormány 
gazdaságvédelmi akciótervet fogadott el, amelynek célja, hogy a magyar 
gazdaság növekedésének üteme a következő években is legalább 2 
százalékponttal haladja meg az európai növekedés átlagát. 

Mindezek érdekében a központi költségvetés további alrendszerek 
nélkül számítva összes tervezett bevétele a pénzforgalmi szemléletben 14 521,6 
milliárd forint. Összes tervezett kiadása pedig 14 880,6 milliárd forint a jövő 
évben. Az államháztartási alrendszereket is tartalmazó 2020. évi pénzforgalmi 
szemléletű összes tervezett bevétele így 24 377,3 milliárd forint. Összes 
tervezett kiadása pedig 24 789,7 milliárd forint, aminek az egyenlegeként a 
hiányra 412,5 milliárd forint adódik. 

Ezzel kapcsolatban megemlíteném még, hogy 1694,3 milliárd forint 
uniós költségvetési támogatás eljuttatása a cél a kedvezményezettekhez a jövő 
évben, amit tovább emel a költségvetésben nem szereplő agrártámogatások 
429,8 milliárd forintos összege, ami így együtt összesen 1928,9 milliárd forint. 
A főbb kiemelt mutatószámok kapcsán megemlíteném, hogy a kormány 2020. 
évi európai uniós módszertan szerinti hiánycélt a GDP 1 százalékában határozta 
meg, miközben az államadósság a hazai és az uniós minimum-előírásokat is 
lényegesen meghaladó mértékben fog csökkenni. Így a központi költségvetés 
gazdasági stabilitásról szóló törvény szerint számított adósságának jövő év 
végre várt értéke a GDP 63,4 százalék, ami jelentős csökkenés a 2019. év végére 
várt 66,4 százalék után. 

A gazdasági növekedés megőrzésével kapcsolatban további 
kiegészítésként elmondanám, hogy a fiskális biztonság megerősítése és 
fenntartása érdekében a kormány a GDP 1 százalékát kitevő mértékben 
biztonsági tartalékot képzett a költségvetésben az Országvédelmi Alap és a 
rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatain együtt összesen. (Varga 
Gábor belép a terembe, és helyet foglal.) 

Mindezek alapján azt gondolom, hogy az előterjesztő nevében 
nyugodtan elmondhatom, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak, különösen megfelel az Alaptörvény 36. cikkéből 
eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer 
egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, valamint megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek. 

A törvényjavaslatot a benyújtás előtt az Állami Számvevőszék is 
megvizsgálta, és megállapította, hogy a 2020. évi központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat tervezése a vonatkozó jogszabályok betartásával történt. A 
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törvényjavaslatban szereplő bevételek és kiadások megalapozottak. A 
kialakított előirányzatokkal a tervezett költségvetési hiány és az államadósság-
pálya megvalósítható. 

Emellett a tartalékok képzése az Állami Számvevőszék véleménye szerint 
is hozzájárul a jövőben felmerülő váratlan helyzetek, valamint költségvetési 
kockázatok kezeléséhez. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak az ismertetőjét. 

Közben szeretném jelezni, hogy Varga Gábor képviselő úr megérkezett, és 
Böröcz László képviselő urat ő fogja helyettesíteni. Megkérdezem a bizottság 
tagjait, ki kíván hozzászólni a részletes vita e szakaszában. (Jelzésre:) Rögtön 
Varga képviselő úrnak adom meg a szót. Gondolom, többségi véleményt fog 
ismertetni.  

Hozzászólások 

VARGA GÁBOR (Fidesz): Igen. Köszönöm szépen, elnök asszony, 
ismertetném a többségi véleményt. A bizottság megállapítja, hogy a 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló T/6322. számú 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdés szerinti 
alkotmányossági, jogi és jogalkotási követelményeknek.  

A kormány kiemelt célja, hogy az állam hiány nélkül működjön. A 
közszolgáltatások költségét a működési bevételekből tudja finanszírozni. Nulla 
százalékos működési hiány úgy érhető el, hogy a források biztosítva legyenek a 
munkahelyek számának gyarapodását lehetővé tevő fejlesztésekre. Ez is 
biztosítja a GDP további növekedését. Jelen javaslat kiemelt fontosságú, hiszen 
a kormány által előterjesztett 2020. évi költségvetés központjában a 
családvédelmi akcióterv végrehajtása áll. Európában a nemzeti össztermékhez 
képest Magyarországon a legmagasabb a családtámogatások aránya, de további 
lépések szükségesek.  

Éppen ezért a jövő évben közel 224 milliárd forinttal magasabb összegű 
támogatás áll majd a magyar családok rendelkezésére. A javaslat több mint 288 
milliárd forintot biztosít a kormány kimondottan környezetvédelmi céljaira. A 
falusi CSOK nyújtotta támogatás és kedvező hitellehetőség mellett adó-
visszatérítési támogatást biztosít a kistelepüléseken az új lakóingatlant építők, 
valamint a használt lakóingatlant felújítók és bővítők esetében 5 millió forint 
összegig. 

A hazai turizmus versenyképességének erősítése érdekében a 
kereskedelmiszálláshely-szolgáltatás áfaszintje a jelenlegi 18 százalékról 5 
százalékra csökken. A fenti intézkedések alapja a gazdasági stabilitás.  

A magyar az egyik legdinamikusabban növekvő gazdaság egész 
Európában, ugyanakkor a magyar gazdaságnak is számos potenciális 
veszélyforrással kell szembenéznie. A kormány célja, hogy a magyar gazdaság 
növekedésének üteme legalább 2 százalékponttal haladja meg az európai 
növekedés átlagát. Továbbra is kiemelt jelentőségű a teljes foglalkoztatás 
elérése.  

A foglalkoztatottak száma már ma is közel 4,5 millió fő, miközben a 3 és 
fél százalékos munkanélküliség a rendszerváltás óta a legalacsonyabb. Ennek 
oka az, hogy Magyarország 7 éve teljesíti a költségvetési hiánycélra vonatkozó 
maastrichti kritériumot. Az államadósság folyamatosan csökken, és a jövő 
évben is ez a cél.  
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Kérem, hogy a bizottság támogassa a javaslat elfogadását. Köszönöm 
szépen.  

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

(Hajdu László: Kérdezni lehet?) Lehet kérdezni is. Hajdu képviselőtársam 
kérdezni kíván. 

 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): A főosztályvezető úrtól vagy lehet, hogy az 

Innovációs Minisztériumtól kérdezném, pontosan nem tudom. A 288 milliárd 
forint, amely az előbb Varga képviselő úrtól is elhangzott, de a főosztályvezető 
úr által is jelzett: ebben lehetne egy olyan bontást tenni, hogy mik adják a 
nagyobb tételeit ennek a költségvetésben a fenntartható fejlődés fejezetnek, 
azon belül is a természet- és környezetvédelem esetében? Hogyan adódik ez 
össze, mondjuk, arányaiban vagy forintosítva, de elég a százalékos arányait 
tekintve. Nem tudom, milyen fejezetei vannak, pénzgazdálkodás, 
természetvédelem, ez egy hatalmas, többoldalas lista. Ebből a 288 milliárd 
forint, ez az egyik kérdésem.  

A másik kérdésem a főosztályvezető úr által is fölvezetett, de a tegnap 
meg a tegnapelőtti parlamenti ülésen is folyamatosan fölmerülő kérdés volt az, 
hogy szerepel, hogy nemzetközi szerződéseknek is megfelel ez a költségvetés. 
Azt szeretném megkérdezni, hogy az EU-célhoz, a karbonsemleges komplett 
ügyhöz - nem akarok hosszú lenni ebben az ügyben, de hosszan is lehetne 
mondani, amit nem írtunk alá más országokkal együtt -; ez nem sérti ezt a 
dolgot, amit említettünk, hogy megfelel minden nemzetközi kötelezettségnek 
és szerződésnek ez a magyar költségvetés? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nem tudom, hogy a kérdésekre ki kíván válaszolni.  

Válaszok 

BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 
szépen. Azt gondolom, hogy megfelel a nemzetközi szerződéseken foglaltaknak, 
ezt az előterjesztő nevében mondom, de az Állami Számvevőszék vizsgálata is 
ugyanerre az eredményre jutott. Nem tudok olyan szerződésről, amit 
megsértenénk, szerintem ez üres halmaz.  

Azt a felvetést, hogy alá nem írt megállapodásnak megfelel vagy nem 
felel meg, nem tudom minősíteni. Ilyen viták lefolytatására nem vagyok 
kompetens. 

Ami pedig a kérdést illeti, hogy hogyan adódik össze a 
környezetvédelemre, fenntarthatóságra, bármire való összeg. A központi 
költségvetésről szóló törvény minden egyes előirányzata úgynevezett 
funkcionális osztályozásnak van alávetve. Ez azt jelenti, hogy egy nemzetközi 
sztenderd szerint minden előirányzat be van sorolva, hogy milyen kategóriába 
tartozik, és ez az előirányzaton lévő összeg ezen besorolás szerint úgynevezett 
funkcionális mérlegben van összegezve.  

Ez a funkcionális mérleg a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat 
indoklásához benyújtott mellékletekben is szerepel. Ez talán a 4. melléklet, ha 
jól lapoztam fel. Ez tartalmazza és ez adja össze azt, hogy az egyes 
előirányzatokból hogyan épül fel az egyes funkcionális osztályokhoz tartozó 
összeg.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Makai Martina! 
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DR. MAKAI MARTINA helyettes államtitkár (Innovációs és 

Technológiai Minisztérium): Köszönöm, csak egy rövid szakmai kiegészítés. Ez 
a jövő évi költségvetésről szól, és itt elhangzott, hogy nemzetközi 
kötelezettségeinknek hogy teszünk eleget. Mind az európai uniós irányelvekből 
adódó, mind a nemzetközi kötelezettségeinknek eleget teszünk, és a 
költségvetési törvény tartalmazza azokat az előirányzatokat, illetve a 
zöldgazdaság-fejlesztési előirányzaton a szén-dioxid-kvóta értékesítéséből 
származó kiadások előirányzatát is, amely ezen célok megvalósítását szolgálja. 

Az, hogy politikai döntések nem születtek meg, az az uniós ambíciószint 
további növeléséhez kapcsolódó döntés, de a hatályos irányelvet és nemzetközi 
kötelezettségeinket teljesítjük, és a vállalásokat is teljesíteni fogjuk. 
Természetesen évről évre biztosítani fogja ehhez a forrásokat a költségvetés.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van még további kérdés? (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs. Akkor megkérdezem, hogy ki kíván hozzászólni még a 
mostani vitához. (Jelzésre:) Hajdu képviselőtársam, tessék! 

További hozzászólások 

HAJDU LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen a választ, bár ilyen 
költségvetési vitán évek során részt vettem, és ilyen, hogy a 
környezetvédelemről szeretnék beszélni; a fenntartható fejlődést leszűkítem 
környezetvédelemre, mert sokkal többről van szó, amikor fenntartható 
fejlődésről beszélünk, hiszen akár kiterjeszthetem az oktatásra, a 
szociálpolitikára, a társadalom sok rétegének a fenntarthatóságára, de most 
szűken a környezetvédelem, a természetvédelem, az épített környezet, tehát a 
környezetvédelem tekintetében szeretnék hozzászólni. 

Egy dolog, ami közismert, minősíti ennek a területnek a fontosságát, azt, 
hogy talán egy főosztálya van ennek az egész szakmai területnek, miközben a 
fenntarthatóság ki van terjesztve akár az egész társadalomra is. Tehát az egész 
ágazatot úgy rakjuk össze, hogy két-három vagy négy minisztériumból tudjuk a 
környezetvédelmet és a természetvédelem különböző felelőseit összevadászni, 
mert ilyen felelős nélküli ágazatban - nem is tekinthető ágazatnak - elvész a 
felelősség.  

Ez az egyik ilyen észrevételem a költségvetéssel kapcsolatban. Ez egy 
kormányzati strukturális kérdés is, hogy hova és milyen szinten. Illés Zoltánnal 
ez a kérdés lezárult, hogy igazi államtitkárságát sem tudjuk ennek az ágazatnak. 

Magához a költségvetés részéhez: amikor látjuk azt, hogy milyen 
változások vannak a természetvédelemben vagy a környezetvédelemben 
jogszabályi alapon; például vegyük Budapestet, én Budapesten vagyok érintett. 
Olyan fővárosi törvény kerül elfogadásra, ahol magának a várost igazgató 
önkormányzatnak a jogosítványait törvényileg vesszük el, és, mondjuk, a 
Városliget esetében városligeti törvényt fogadunk el, és kivesszük a főváros 
hatásköréből, vagy a Margitsziget esélyét kivesszük a főváros mint 
közigazgatásért felelős egység hatásköréből, és ott ezt is, azt is végezhetnek, a 
fakivágástól a természet átalakításáig anélkül, hogy a fővárossal egy ilyen fajta 
szűkített nemzeti konzultáció folyt volna. 

Ez a költségvetés nem nagyon tesz említést ezekre a forrásokra, hogy 
ami… vagy az agglomerációs törvény megváltoztatása, de egyben a fővárosi 
törvény megváltoztatása, de ugyanaz a Balaton-törvény megváltoztatása. 
Valamikor sikerként éltük meg, hogy a Balaton-törvényt sikerült megalkotni. 
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Ma nincs Balaton-törvény, ugye. Ezeket, aki a környezetvédelemmel 
foglalkozik, s a környezetvédelemért felelősnek érzi magát, veszteségként 
könyvelheti el.  

Tegnap ebben a Házban volt a 2016-17. stratégiáról egy civil vita. 
Végigültem ezt a vitát. A szekciókat nem, de az előadásokat igen. Nagyon 
óvatosan, de egész sor probléma merült föl. Nem azt mondom, hogy bármit is 
lehet egy fejlődő társadalomban problémamentesen megoldani, de az, amit 
tegnap végig kellett hallgatnunk, azokra ebben a költségvetésben úgy érzem, 
hogy orvoslást nem túlzottan találunk.  

Kínos számomra az, hogy ez a karbonsemleges kérdés, amely nagyon 
jelentősen befolyásolja a jövőnket, a jövő generációját, de már a mai napokat is, 
az éghajlatváltozás első katasztrófája és sok minden egyéb. Még a szúnyogok is 
másképp kezdenek csípni. Lassan egy szúnyogcsípés fölér egy skorpiócsípéssel, 
mert olyanokat csipkednek. Nem is tudom, miféle szúnyogok lettek itt hirtelen. 
(Koncz Ferenc: Lehet, hogy skorpió volt.) Jó volt a közbeszólás.  

Azt gondolom, hogy nem tükrözi igazán a költségvetésnek ez a fejezete 
és a kapott válasz erre, hogy nézzem meg a 4. mellékletet. Természetesen 
megnéztem, de a 4. melléklet, illetve amit össze lehet ollózni ebből a hatalmas 
vastag anyagból…; azelőtt a bizottság, a Környezetvédelmi bizottság kapott egy 
kivonatot a költségvetésből, hogy pontosan lássuk, hogy ez a valóságos 
kiadások a környezetvédelemre fordítódnak. Nem tisztelt ezzel meg a kormány. 
Én magam részéről szeretnék külön kisebbségi véleményt is ebben az ügyben a 
parlamentben elmondani. Köszönöm szépen.  

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

bizottság tagjai közül. (Senki sem jelentkezik.) Látom, hogy nincs több 
jelentkező.  

Így viszont engedjék meg, hogy én is elmondhassam az LMP 
frakciójának álláspontját a költségvetésről.  

A Fidesz-kormány által benyújtott 2020. évi költségvetés tervezete, úgy 
látjuk, hogy méltatlan Magyarországhoz és méltatlan a XXI. század jelenünket 
és jövőnket súlyosan érintő kihívásaihoz. Ez a költségvetés a jövő felélésének 
forgatókönyve. 

Továbbra sem néz szembe a bérválsággal, a lakhatási válsággal és a 
klímaválsággal. Továbbra sem segíti az egyszülős családokat, a 
devizahiteleseket, az életkezdés nehézségeivel birkózó fiatalokat. Nem teszi 
működőképessé az egészségügyet és nem fejleszti az oktatást. Nem teremt 
élhetőbb időskort a nyugdíjasoknak. Nem támogatja a hazai kis- és közepes 
vállalkozásokat. Nem állítja meg az elvándorlást.  

Ami a mi bizottságunk szempontjából különösen fontos: kevesebb pénz 
jut a környezetvédelemre. Minden évben szűkül azok köre, akik jól járnak a 
költségvetéssel, és egyre bővül azoknak a száma, akiket a kormány az út szélén 
hagy. A tervezett költségvetés nem közelebb visz, hanem messzebbre térít el 
attól, hogy hazánkat egy hosszú távon fenntartható pályára állítsuk.  

Már a megközelítését is elhibázottnak tartjuk. A társadalmi jólléthez 
elengedhetetlen volna az egészség és az egészséges környezet, a tudás, a valódi 
értékmegőrzés és értékteremtés, a szolidaritás, az esélyegyenlőség, 
képességünk fejlesztése a változó világhoz és a változó körülményekhez való 
alkalmazkodásra.  

Ez a költségvetés még a gazdaság valós érdekeit sem szolgálja, legalábbis 
nem egy fenntartható, több lábon álló, magas hozzáadott értékű gazdaságét. 
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Rövidlátó, hozzá nem értő, és kapzsi módon bánik el a környezettel is, aláásva 
ezzel a társadalom és a gazdaság harmonikus fejlődését.  

Nem ismeri fel azt a tényt, hogy természeti erőforrásaink, értékeink, az 
ökoszisztéma-szolgáltatások korlátosak, és hogy a kormány tudatos és vétkes 
mulasztásai, sőt környezetünk azonnali kizsákmányolását célzó intézkedései 
rövid és hosszú távon is visszafordíthatatlan környezeti változásokhoz 
vezetnek.  

Nézzük csak a legfőbb kihívásokat! Az éghajlatváltozás káros hatásai 
még a GDP tekintetében is legalább 2 százalékos csökkenést idézhetnek elő 
évente. De a költségvetésben még csak meg sem jelenik olyan sor, amely erre az 
összetett problémára a megelőzés és az alkalmazkodás címén választ kívánna 
adni.  

Pedig a talajok termőképességének és víztározó kapacitásának 
helyreállításával, a mezőgazdasági szerkezet és az alkalmazott technológiák, 
fajták megfelelő megválasztásával valóban biztosítani lehetne az ország 
egészséges, biztonságos és megfizethető élelmiszerekkel való ellátását. 

A víz ennek a századnak az olaja. Semmi mással nem helyettesíthető, 
nemzetstratégiai jelentőségű készlet. De a kormány semmit nem tesz az 
okszerű, takarékos vízhasználat elősegítéséért, felszín alatti vízvagyonunk 
védelméért, a felszíni vizek vízvisszatartását célzó programokért. A vízzel való 
gazdálkodás csak odáig terjed, hogy az agrároligarchák éhségét próbálja 
csillapítani vízkészleteink lerablásában. Még szerencse, hogy legalább ezt a 
rossz kezdeményezését az Alkotmánybíróság megvétózta. 

Nem törődik a vízkárelhárítási művek fenntartásával, de még a vízi 
közművek rekonstrukciójával sem. Pedig a vízi közművekben az általános 
szállítási veszteség gyakran 30-40 százalékos, ami pedig egy rekonstrukció 
révén megtakarítható volna tiszta ivóvízben és a víz árában is. De erre is csak 
egy jelképes összeg, 1,5 milliárd jut. 

Ez a költségvetés azzal sem foglalkozik, hogy folyóink közel 90 
százalékának ökológiai állapota rossz vagy mérsékelten rossz, és hasonló 
tendencia jellemzi természetes élőhelyeink ökológiai állapotát is. Szó sem esik 
arról, hogy erdeink az éghajlatváltozás és a rossz erdészeti politika miatt 
pusztulnak, és hogyha így folytatódik, már az újratelepítésükre sem lesz esély. 

De ugyanígy említhetjük a kormánynak a környezetminőség javítása 
terén mutatkozó mulasztásait is. Pedig tudnia kell, hogy a magyar emberek 
európai összehasonlításban évekkel korábban halnak meg, sokkal kevesebbet 
élnek meg egészségben, és hogy szégyenszemre a vezető halálokok tekintetében 
évek óta dobogósok vagyunk. Mindez a kutatások szerint 15-17 százalékban a 
környezetszennyezéssel függ össze, és mára sok-sok emberéletévnyi 
veszteséget jelent az egyénnek, a családnak és az országnak.  

A kormány mégsem tesz semmit vagy alig, például a levegőtisztaság-
védelem, a zajterhelés csökkentése terén. Nevetségesen kevés pénz - 90 millió - 
szerepel az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program végrehajtására 
szemben azzal, hogy például a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
800 millió Ft-ot kap működési támogatásra! Azt gondolom, hogy ha ezt a kettőt 
így egymás mellé tesszük, sok mindent elárul.  

A Budapest–Belgrád-vasútvonal értelmetlen fejlesztésére beállított 63 
milliárdhoz képest a közösségi közlekedés összehangolására csak 450 millió, a 
közúthálózat fenntartására és működtetésére 96 milliárd van. Csak a kínai 
érdekeket szolgáló Budapest–Belgrád-vasútra szánt forrás kétharmadával több 
pénz jutna az elképesztően rossz és veszélyes hazai közúthálózat fejlesztésére!  
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De Paks II. 77 milliárdos tőkeemelése éppúgy elfogadhatatlan, mint a 
Nukleáris Alapba történő befizetések megmagyarázhatatlanul alacsony szintje. 
Itt megjegyzem, hogy nem olyan sok évünk van hátra, hogy a Paks I-II. 
kivezetésére a tervek szerint sorra kellene kerülnie, és elvileg a Nukleáris 
Alapból kellene majd ezt fedezni. Eközben a tervezetből gyakorlatilag hiányzik 
a szennyezett területek kármentesítése, pedig több száz és ezer ilyen probléma 
van Magyarországon. Szintén hiányzik az otthonok, iskolák, közintézmények 
halaszthatatlan azbesztmentesítése. Ezek tények. 

A költségvetésben alig van forrás a lakossági energiahatékonyságot 
javító programokra. Nagyságrendileg több pénz kellene rá, mint amit terveztek, 
holott az energia az egyik legnagyobb felelőse a környezetszennyezésnek.  

Pedig még fedezet is akadhatna erre. Az OECD országjelentése szerint a 
környezetvédelmi adókból származó bevételek aránya nemzetközi 
összehasonlításban is magas Magyarországon: a teljes adóbevétel mintegy 7 
százalékát, a GDP közel 3 százalékát teszik ki. Ezzel nincs is baj. A baj azzal van, 
hogy még ennek is csak töredékét forgatja vissza a kormány a környezetügyre. 

Jellemző, hogy a hazai források felosztásának indokolásában a környezet 
szó elő sem fordul. Egyedül az európai uniós forrásoknál találunk egyetlen 
rövid bekezdést, amely arra utal, hogy uniós kötelezettségeink teljesítése 
érdekében uniós forrásból folytatódnak a közművi, hulladékgazdálkodási és 
árvízvédelmi fejlesztések. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A költségvetés az egyik legerősebb eszköz egy 
kormány kezében; ezzel a lehetőséggel lehet jól élni, és lehet rosszul élni. Most 
mi az utóbbit látjuk: ez a költségvetés a jövő felélésének és nem a jövő 
megmentésének forgatókönyve. Az LMP ezért nem fogja megszavazni. 
Köszönöm, hogy elmondhattam a kisebbségi véleményt, az LMP-frakcióét. 

Megkérdezem, hogy ki kíván még hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) 
Ha senki, akkor megkérdezem a Pénzügyminisztérium képviselőjét, hogy 
miben kíván reagálni az elhangzottakra.  

Bécsi József válasza 

BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 
szépen. Elnök asszony rengeteg területet érintett, olyan szakpolitikai 
kérdéseket, amelyek a mai napirendi pont és az én kompetenciámat 
meghaladják. Ilyen szakpolitikai vitákra nem vagyok felhatalmazva, hogy 
lefolytassam.  

Azt viszont a tényszerűség kedvéért megemlíteném, hogy ez a központi 
költségvetés funkcionális kiadásaiban a 2019. évi 20 114 milliárddal szemben 
21 234 milliárd forint kiadást tartalmaz. Ebből a jóléti kiadások 11 232 000 
milliárddal szemben 11 938, tehát jelentős növekedés van, és az előbb említett 
jóléti funkciók elnök asszony által elmondott mindegyikében növekedés 
látható. 

Másik általános megjegyzésem pedig annyi lenne, hogy valóban ha egy 
Ctrl+F-fel szövegszerűen rákeresünk a szavakra a költségvetési törvény 
tervezetében, akkor kevesebb találatot fog tartalmazni, de pontosan az a 
lényege, hogy a szakpolitikák magukban tartalmazzák ezeket a célokat. 

Hogy egyetlen példát kiragadjak: a zajvédelem esetében elnök asszony 
említette, hogy 90 millió forintot tartalmaz a költségvetési törvény. Tartalmaz 
azokon az előirányzatokon, ahol ezek a kérdések felmerülnek. Útépítések 
mellett zajvédő falak is épülnek. Azt nem külön előirányzat tartalmazza, hanem 
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az útépítések előirányzata fogja tartalmazni. A vasút melletti zajvédő falakat a 
vasútépítés, és sorolhatnám a másik példákat. 

Nem úgy kell rákeresni vagy úgy kell ezeket a kérdéseket tekinteni, hogy 
külön célzottan egy előirányzaton megjelenik-e, hanem hogy azokban a 
szakpolitikákban, ahol van ezeknek nagy összegű, jelentős előirányzata, és ezek 
megvalósulnak-e, és azt gondolom, hogy megvalósulnak. Tehát ezeket a 
környezetvédelmi, fenntarthatósági feltételeket ez a költségvetési törvény 
tartalmazza és teljesíti.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Nem.  
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. 

Azt javaslom, hogy kezdjük el! Az LMP által benyújtott módosító 
indítványoknál az időnkkel való takarékosság érdekében azzal a javaslattal 
élnék, hogy mivel az LMP kisebbségi álláspontja tartalmazta a javaslatokra 
vonatkozó indoklást, az időtakarékosság miatt nem ismételném meg az 
indokokat, ha ez elfogadható. Javaslom, hogy ha ez így elfogadható…  

Koncz Ferenc ügyrendi javaslata 

KONCZ FERENC (Fidesz): Szavazhatnánk csomagban, ha már indoklás 
úgysem lesz?  

 
ELNÖK: Előzetesen kérdeztük. Ha ügyrendiként felveti, hogy 

szavazzunk róla, akkor természetesen most szavazunk róla, és ha csomagban, 
akkor csomagban. Gondolom, ez így elfogadható.  

Akkor felteszem a kérdést… 
 
VARGA GÁBOR (Fidesz): Azzal a kikötéssel, bocsánat, ha van önnek 

vagy a képviselő úrnak külön kérése és megnevezett módosítója, arról külön 
szavaznánk, de ami általánosban van… 

Döntés Koncz Ferenc ügyrendi javaslatáról 

ELNÖK: Tehát a bizottság dönthet így, hogy akkor csomagban 
szavazunk. Előzetesen ezt nem jelezték, úgy készültünk, hogy nem csomagban 
szavazunk, de akkor felteszem most ezt a kérdést, hogy akkor csomagban 
szavazunk vagy nem szavazunk. 

Tehát megkérdezem a bizottság tagjait, hogy aki azt javasolja, hogy 
csomagban szavazzunk a módosító javaslatokról, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Hat. Ellene? (Szavazás.) Kettő. Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nulla. 

Úgy döntöttünk, hogy a bizottság csomagban fog szavazni a módosító 
javaslatokról. Akkor fel kell sorolnom az összeset. Bocsánat, mivel nem így 
készültünk, egy pillanatok kérek tisztázás végett, hogy a jegyzőkönyvnek fel 
kell-e sorolni az összes módosító javaslatot itt, vagy pedig egyszerre azt a 
kérdést teszem fel, hogy a módosító javaslatokat, amelyek beérkeztek, a 
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bizottság támogatja-e vagy sem. Kis türelmet kérek. (Az elnök és a bizottság 
munkatársa egyeztet.)  

Határozathozatal a módosító javaslatokról 

Ezzel kapcsolatban felsorolom, hogy milyen módosítókról fogunk 
szavazni. Ezek a következők: T/6322/26., 62., 97., 377., 450., 553., 563., 565., 
631., 635., 695,. 707-708., 710., 712-713., 724., 734-736., 775-776., 778-779., 
785., 792-793., 798-800., 804., 818. számú képviselői módosító javaslatokról 
fogunk dönteni. Megkérdezem a Pénzügyminisztérium képviselőjét, van-e 
ehhez észrevétele, és mi az álláspontja.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Az előterjesztő 

álláspontja az, hogy nem javasolja ezeket a módosítókat elfogadni.  
 
ELNÖK: Azt szeretném kérdezni, hogy ez tárca- vagy kormányálláspont.  
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): 

Kormányálláspont.  
 
ELNÖK: Kormányálláspont. Ezt rögzítettük. Akkor felteszem szavazásra 

a kérdést. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezeket a módosító javaslatokat. 
Kérem, hogy kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kettő. Ellene volt? (Szavazás.) 
Hat. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Ezt megköszönöm.  

Úgy folytatjuk, hogy gyakorlatilag a bizottságunkhoz benyújtott 
képviselői módosító javaslatok megtárgyalását elvégeztük. Kérdezem, hogy a 
bizottság tagjainak van-e bizottsági módosító javaslat benyújtására irányuló 
szándéka. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs. 

Ha nincs, akkor 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 egyetért 
ezzel, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Nyolc. A részletes vitát egyhangúlag 
lezártuk.  

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja és benyújtja-e a részletes vitáról 
szóló jelentést. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Hat. Ellene volt? 
(Szavazás.) Kettő. Tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Nincs tartózkodás. 

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 eljuttatnunk a frakcióknak a titkárságra, még ma. Vagyis 2019. 
június 26-án szerdán 16 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 majd én aláírok. Ebben természetesen elkülönítve 
jelennek meg a frakciók kisebbségi véleményei. Ha ezzel nem értenek egyet, 
kérem, jelezzék. Még ehhez tartozik, hogy a költségvetési törvény plenáris 
tárgyalásakor nincs lehetőség arra, hogy a bizottság többségi és kisebbségi 
véleményét szóban ismertessük. Ezt összegezve a Költségvetési bizottság 
előadói teszik majd meg. 
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Felhívom a figyelmet arra, hogy az írásban foglalt vélemény csak olyan 
elemeket tartalmazhat, ami most, itt a vitában elhangzott. Megköszönöm az 
előterjesztőnek a részvételét, a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Nekünk még van egy egyebek napirendi pontunk, ez a mai utolsó. Arról 
szeretném a bizottságot tájékoztatni, illetve megerősíteni, hogy a következő, a 
nyári szünet előtt várhatóan utolsó ülésünk július 2-án, kedden lesz. A kezdési 
időpont függ az aznapi plenáris ülés időbeosztásától, a szavazások után tudunk 
majd kezdeni. Napirenden lesz Süli János miniszter úr éves meghallgatása, az 
ombudsmani beszámolók részletes vitája, továbbá a hétfői jóváhagyás 
eredményeképpen dr. Bándi Gyula szószóló úr röviden tájékoztatja a 
bizottságot a környezeti kárfelelősséggel foglalkozó javaslatcsomagról 

Az ülés berekesztése 

Kérdezem, hogy az egyebek között bizottsági tagjainknak van-e kérdése, 
véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ennek megfelelően a bizottságunk 
mai ülését lezárom. További szép napot és jó munkát kívánok mindenkinek. 
(Közbeszólások: Köszönjük szépen.) 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 44 perc) 

 

  

Schmuck Erzsébet 

  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


