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Kapcsolódóbizottság

A Fenntartható fejlődés bizottsága jelentése

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2o12. évi CCIV .
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/1143. szám)

részletes vitájáról

Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága — az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló

10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ.) 92. § (3) bekezdése alapján, vitához

kapcsolódó bizottságként — a 2014 . október 28-ai ülésén — a T/1143/1o . számú bejelentésébe n

foglaltaknak megfelelően — lefolytatta a Magyarország 2013 . évi központi költségvetésérő l szóló

2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143 . számú törvényjavaslat részletes vitáját .

A bizottság a törvényjavaslat I . mellékletét megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ .

44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatot nem nyújtottak be, és a bizottság se m

fogalmazott meg módosításra irányuló szándékot, ezért a Fenntartható fejl ődés bizottsága nem

nyújtott be részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot .

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

tartalmazza .

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2014 . október 28-án lezárta .

Budapest, 2014 . október 28.
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Az Országgyűlés
Fenntartható fejlődés bizottsága

Függelék

Kisebbségi vélemény

a Magyarország 2013. évi központi költségvetésér ől szóló
2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú törvényjavaslat

részletes vitájáról szóló bizottsági jelentéshe z

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága lefolytatta a törvényjavasla t

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

kisebbségben maradt bizottsági tag — az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 .

(II. 24.) OGY határozat 92 . § (5) bekezdése és 117 . § (2)-(3) bekezdése alapján — az alábbi

kisebbségi véleményt terjeszti elő :

Nagy árat fizettek a magyar adófizetők a kormány 2013 . évi költségvetéséért . A

kormány költségvetéséért, mert ez a költségvetés nem rólunk, magyar emberekről szólt. Nem

arról szólt, hogyan lesznek itt stabil munkahelyek, hogyan lesz ebben az országban egészséges

és képzett munkaerő , hogyan boldogulunk a hétköznapokban, hanem arról, hogyan lehet az

emberekről még több bőrt lehúzni és hogyan lehet még több állami pénzt a kormány mögött

álló magánzsebekbe vándoroltatni . A rendszerváltás óta nem volt ennyi szegény ember, és a

rendszerváltás óta nem volt ilyen mértékű egyenlőtlenség Magyarországon, mint

napjainkban. Az Orbán-kormány számai valójában szegények millióiról szólnak .

Az LMP vezérszónoki felszólalásában is elhangzott, hogy a 2013-as költségvetés a

társadalompolitika szempontjából a megszorítások költségvetése volt, hasonlóan a korábbi

évek büdzséjéhez . A fűnyíróelvszerűen végrehajtott megszorítások mintegy kétszázmilliárd

forintot vontak ki az oktatásból, a rendszerváltás utáni mélypontra süllyesztették az

egészségügy kiadásait, minimalizálták a lakhatásra fordítható forrásokat .

Az állami vagyon kezelésére a Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (NFA) tevékenysége jellemz ő
példa. Az elmúlt id őszakban Állami Számvevőszék (ÁSZ) több oldalról is ellen őrizte az NFA

tevékenységét . Ezek kapcsán Domokos László ÁSZ elnök több alkalommal hívta fel a

vidékfejlesztési miniszter figyelmét arra, hogy gondoskodjon az NFA-nál megbízható és zár t

szerződés-nyilvántartási rendszer kialakításáról . Ennek ellenére a jelek szerint nem történte k

meg a szükséges lépések, hiszen az ÁSZ jelentésében a 2013 . évi zárszámadásról arról írnak,

hogy a szervezet elutasító záradékkal látta el az NFA beszámolóját, mert több mint a kiadások

5%-a (cca . 1 Mrd) forint jogtalanul került felhasználásra . Összességében az NFA nem tartja



kellően kontroll alatt a rá bízott állami földeket . 2oio-ben a Fidesz rendteremtést ígért az

állami földek körül, ez azonban négy év elteltével sem történt meg .

A környezet- és természetvédelem 2o13-ban sem volt jelen a kormánypártok értékrendjében .

Tovább csökkent (igaz, a 2012-es nagy nyírás után már csak minimális mértékben), és újab b
mélypontot ért el a zöldhatósági intézményrendszer finanszírozása . Közben pedig folytatódott

a források átirányítása a Vidékfejlesztési Minisztériumból a Belügyminisztériumhoz : az

előbbi felügyelete alatt álló vízügyi hatóságoktól újabb 20 százalékot elvontak, az utóbb i

vízügyi feladataira - főleg közmunka-finanszírozásra - viszont 17 százalékkal többet szántak,

tökéletesen ellentétesen a kormány saját árvízvédelmi stratégiájával, amely professzionális, é s

nem közmunkára alapozott vízügyet vizionál . A hulladékgazdálkodás támogatására (anna k

ellenére, hogy az állam a beszedett díjakat tovább növelte) 15 százalékkal kevesebb jutott a

2012-es szintnél, aminek meg is lett az „eredménye” : egyre több településen lehetetlenült el

tavaly a hulladékkezelés .

Magyarországon új irányra van szükség . Az ország ennél jobban is tudna teljesíteni egy

alternatív gazdaságpolitika mellett . Mindezek miatt tavaly ősszel arra kértük a kormányt,

vonja vissza a 2013 . évi büdzsé tervezetét, és nyújtson be egy gyökeresen eltérő, a társadalmi

partnerek, a gazdasági szereplők és az ellenzék javaslatait egyaránt figyelembe vevő
költségvetést . Nem tette, az eredményt mindenki láthatja .

Az ország további gazdasági, társadalmi és környezeti elszegényedésének megállítás a
érdekében az LMP hangsúlyosan felszólítja a Kormányt, hogy a jövő évi költségvetés

tervezésénél kiemelt figyelmet fordítson a társadalmi partnerek, a gazdasági szerepl ők és az

ellenzék bevonására is . Ne csak a Kormánynak legyen költségvetése, hanem az országnak !

A zárszámadásból is tükröződő leépülés, kivonás, elvonás, megszorítás totálisan szembe meg y

azzal az iránnyal, amit az LMP képvisel, ezért a T/1143 . törvényjavaslatot elutasítjuk .

Budapest, 2014 . október 28 .

Sallai R. Benedek
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