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A Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló, T/11700 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában, 102. §-ában (121 . §-a (7)
bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztünk elő .

A törvényjavaslat 2005 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés - a
túloldali részletezés szerinti - növelését, illetve csökkentését javasoljuk :

Bizottsági módosító javaslat



Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egytizedessel)

Fele-

szám

Ctm
szám

Alc m
szarv

jogc m-
csop
szám

Jog
szám

Elötr
`P
szam

Kí_
emel

el
szám

Fejeze
neve

Cim név
AncVm Jogcm-

cné p
Jogc m
név

Előír
csop
név

Kiemelt
elővány-
za neve

ELŐIRÁNYZAT
ELOIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+l' MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XVI 10 2 41 Állami feladatok káltséghatékony átvállalása az NKP
mPnvalhsításfihan

[200,0] +1500,0 1700700,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [200,0] +1500,0 1700,0

XVII 5 3 2 Decentralizált területfejlesztési programok [18000,0] -1500,0 16500,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [8 676,01 -1500,0 7176,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntelhetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló Javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze/üggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel



Indokolás

A környezetvédelmi tárca korábbi forrásainak egy része úgy került a „Területfejlesztés"
fejezetbe, hogy ezzel kapcsolatban hatásvizsgálat nem ismert . Arról sem lehet tudni, hogy az
átcsoportosított összegek konkrétan milyen feladatokat szolgálnak . Ugyanakkor a források
elvonása a környezetvédelmi tárcától megkérdőjelezi a Nemzeti Környezetvédelmi Program
sikeres teljesítését . Korábban jól működő programok állhatnak le, az e téren felhalmozott
szellemi és anyagi befektetés elvész, a környezeti problémák pedig kezelhetetlenné válhatnak .

A felmerülő gondok részbeni enyhítése érdekében a tárcától átcsoportosított összeg egy
kis részének visszaadását javasoljuk . Ennek megfelelően a módosító javaslat 1500 millió
forinttal kívánja növelni az „Állami feladatok költséghatékony átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program megvalósításában" előirányzatot . Ez az összeg az alábbi célokra
kerülhet felhasználásra :
1 . Környezetvédelmi célfeladatok . A nem fejlesztési célú környezetvédelmi programok
kivitelezésével kapcsolatos szakmai tevékenységek elvégzése és ellenőrzése (környezet-
egészségügyi feladatok, biológiai allergénekkel kapcsolatos feladatok, hulladék megelőzési,
kezelési feladatok, városfejlesztésekkel összefüggő feladatok, levegőtisztaság védelemmel
összefüggő feladatok stb .)
2. Természetvédelmi célfeladatok . A nem fejlesztési célú természetvédelmi programok
kivitelezésével kapcsolatos szakmai tevékenységek elvégzése . (természetvédelmi kezelési
feladatokkal összefüggő, hazánk biodiverzitásának megőrzésével kapcsolatos programok
lebonyolítása, nem védett területek természetvédelmi oltalommal való ellátása,
élőhelyvédelem, fajvédelem stb .)
3 . Környezetpolitikai szakmai programok. A fenntarthatósági és környezeti szempontok
integrációjával kapcsolatos tevékenységek elvégzése (helyi-, regionális környezetvédelmi
programok készítése, szakmai programok a környezeti és fenntarthatósági szempontok
különböző ágazati és regionális szakmapolitikákban való megjelenítésére) .
4. Környezetvédelmi és természetvédelmi kommunikáció erősítése . Kiemelten fontos, hogy
mind az írott mind az elektronikus médiában az eddigieknél sokkal nagyobb súllyal
szerepeljenek a környezetvédelmi, természetvédelmi kérdések, a helyes életmód kialakítására
ösztönzés, bemutatásra kerüljenek a problémák, a problémákra adható válaszok, a
kormányzati inézkedések és a jó helyi gyakorlatok, kezdeményezések . Új feladat az EU
tagsággal összefüggő környezet- és természetvédelmi kommunikációs feladatok .
5. Környezeti nevelési szakfeladatok . A környezeti nevelés Magyarországon ellentmondásos,
az általános iskolai eredmények jelentős része elvész a 15-25 éves korosztályban . Annak
érdekében, hogy a Kormányprogramban szereplő fenntartható fejlődés megvalósuljon, áttörő
oktatási-nevelési munkát kell végezni a Másokdik Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiára
alapozva. Meghatározó a jövő számára az új nemzedékek szemléletének alakítása . Ennek
eszköze, a környezet- és természetvédelmi neveléssel kapcsolatos feladatok, elsősorban a
következők: környezet és természetvédelmi táborok, környezet- és természetvédelmi
rendezvények, konferenciák támogatása, óvodai környezeti nevelési feladatok, jeles napok a
környezet és természet védelmében, a környezeti nevelést szolgáló pedagógus
továbbképzések, iskolai programok az ökológiailag fenntartható iskolafejlesztésért (Ökoiskola
program), környezet és természetvédelmi neveléssel foglalkozó szolgáltatók tevékenységének
támogatása, környezetvédelmi és természetvédelmi tanulmányi versenyek, kiemelkedő
színvonalú szakdolgozatok (diplomamunkák) elismerése, környezettudományi tanulmányi
ösztöndíjak elnyerése, nem védett területek természeti értékeinek kutatása .



6. Környezetvédelmi és természetvédelmi kutatási feladatok. AZ Európai Unió szándéka,
hogy Európa a világ vezető tudásalapú társadalmává váljék. Az EU 6. környezetvédelmi
akcióprogramjának megfelelően ennek része a környezet- és természetvédelmi feladatok
tudományos megalapozását célzó, és környezet- és természetvédelmi szakmapolitikai
kutatásokat végző, természetvédelmi célú állapotfelméréseket végző kutatóműhelyek
(felsőoktatási intézmények, kutató intézetek, civil szervezetek) és kutatások támogatása .

7. A civil szervezeteknek közreműködést és nagyobb lehetőséget szükséges biztosítani a
természet és a környezet változásának megfigyelésében, mérésében, a jelentkező károk
rögzítésében, felmérésében és jelzésében . Mindezen feladatokhoz a civil szervezetek joggal
igényelnek anyagi, technikai segítséget a szaktárcától. Rendkívül fontos, hogy ezek az
információk rendszerszerűen illeszkedjenek a szaktárca ezirányú tevékenységéhez és a
kormányzati cselekvés részévé váljanak.

Budapest, 2004 . november 23 .

Dr. Turi-Kovács Béla
elnök
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