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Kövér László úr,
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekrő l
szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat (a továbbiakban : HHSZ) 99 . §-a szerint alkalmazandó
92. § (3) bekezdése alapján, vitához kapcsolódó bizottságként – a 2015 . október 13-ai ülésén a
T/5954/9 . számú bejelentésében foglaltaknak megfelelően lefolytatta a törvényjavaslat
részletes vitáját .

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy azok megfelelnek a HHSZ .
44. (1) bekezdésében foglalt követelményeknek .

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

A 2014. évi központi költségvetés végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelt, a
zárszámadási törvényjavaslat megalapozott, a törvényjavaslatban szerepeltetett pénzügy i
adatok, információk megbízhatóak . Ezt az Állami Számvevőszék jelentése is alátámasztja .

A 2014-es év gazdasági teljesítménye azt mutatja, hogy hazánk gazdasága fenntarthat ó
pályára állt. A Kormány 2014-ben folytatta a 2010-ben meghirdetett gazdaságpolitika i
céljainak megvalósítását: alacsony költségvetési hiány, csökken ő államadósság,
foglalkoztatottak számának emelése. Hazánk uniós szinten a második legmagasabb (3,6%-os )
GDP-növekedése úgy valósult meg, hógy az egyensúlyi mutatókban nem történt kedvez őtlen
változás . A reálbérek és a foglalkoztatás emelkedtek, a háztartások többet költöttek . Az



elszámoltatás, a forintosítás és a fair banktörvényi intézkedések csökkentették a
devizahitelesek terheit .

A növekedési fordulatot az Unió és a visegrádi négyek átlagából is kiemelked ő 21,4%-os
GDP-arányos beruházási ráta is mutatja . Az oroszországi importtilalom negatív hatását a
járműipari exportunk bővülése ellensúlyozta .

Az adósságráta 77,3%-ról 76,9%-ra csökkent. Az államadósság szerkezete javult, hiszen a
devizaadósság aránya 42%-ról 40% alá mérséklődött, továbbá a hazai hitelez ők aránya nőtt . A
költségvetési hiány a cél alatt, 2,6%-kal teljesült . Gyarapodott az állami vagyon, elsősorban a
közmű- és a bankszektorban végrehajtott ügyletek révén.

A környezetvédelem területén a tervezési és szabályozórendszer fejlesztésének, a
környezetvédelmi infrastrukturális beruházásoknak, valamint egyes gazdasági szektorok
környezetiteljesítményjavulásának köszönhetően Magyarország környezeti állapota 2014-be n
– a korábbi évek tendenciájához hasonlóan – kedvez ően változott . Csökkent az üvegházhatású
gázok és a savasodást okozó gázok kibocsátása. Javult az energiahatékonyság és nőtt a
megújuló energiaforrások használata. Csökkent az egy főre jutó lakossági vízfogyasztás .
Csökkent a keletkez ő hulladékok mennyisége . Növekedett a közüzemi szennyvízgyűjtő-
hálózatba bekapcsolt lakások aránya . A természetvédelmi intézkedések eredményeként javul t
a közösségi jelentőségű (Natura 2000) fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzete. Tovább
növekedett hazánk erd ősültsége .

A jövőben koncentrálni kell a környezettudatosság növelésére, az er őforrás-takarékosságra és
az erőforrás-hatékonyság javítására, a fenntartható termelési és fogyasztási szokáso k
elterjesztésére, a klímaváltozás hatásaira való felkészülésre, valamint az ökohatékon y
innovációra . A környezetállapot javulása, a természeti er őforrások bölcs hasznosítása, a
környezeti szabályozás korszerűsítése kedvez a fejlett technológiák megtelepülésének ,
hozzájárul a gazdasági versenyképesség növekedéséhez .

A jelentés elfogadása során kisebbségben maradt bizottsági tagok véleményét a jelenté s
függeléke tartalmazza .

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2015 . október 13-án lezárta.

Sallai R. Bendedek
a bizottság elnöke

Budapest, 2015 . október 16 .
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Az Országgyűlés
Fenntartható fejlődés bizottsága

Függelék

Kisebbségi vélemény

a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló T/5954 . számú törvényjavaslat részletes

vitájáról szóló bizottsági jelentéshez

Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat
részletes vitáját . A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása sorá n
kisebbségben maradt bizottsági tagok – az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 .

(II . 24.) OGY határozat 92 . § (5) bekezdése és 117 . § (2)-(3) bekezdése alapján – az alábbi
kisebbségi véleményt terjesztik elő :

Az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag véleménye :

Az Orbán-kormány 2014-es költségvetése fenntartotta azt a dilettáns és kiszámíthatatla n
gazdaságpolitikát, melynek eredményeképpen fennmaradt az ezermilliárd forinto s

forráskivonás az egészségügyi, az oktatási, a nyugdíj- és a szociális ellátásból . Ezzel egy
időben a közigazgatás intézményrendszerében a bels ő eladósodás tovább folytatódik :

elismerik, hogy a GDP 0,1%-ával tovább nőtt az adósságszint, azaz nem hogy nem sikerült pl .
a kórházak helyzetét konszolidálni, de összességében tovább romlott a helyzet .

2014-ban több adót fizettünk, mint a 2010 . évi kormányváltáskor, de a tehernövekedés megin t
a kis jövedelműek millióit érintette érzékenyebben . Korábban a Fidesz azt mondta, hogy a
Fidesz adót csökkent. Ehhez képest átlagosan kéthetente változtak az adószabályok ,
közelítette a 30-at a Fidesz által bevezetett új adók száma.
Tovább romlott Magyarország versenyképessége . A Fidesz azt ígérte, hogy Európ a
legversenyképesebb adórendszerét hozza létre, ehhez képest minden nemzetköz i

versenyképességi összehasonlításban minden évben 1-2 helyezéssel romlik Magyarorszá g
pozíciója .
A 2014. évi költségvetés hűen tükrözte az Orbán-kormány kiszámíthatatlan és megalapozatlan

gazdaságpolitikáját, így :



n az állam egyre jobban rátelepül a gazdaságra, egyre többet von el, de jóléti kiadásokra

viszont egyre kevesebbet szán,
n miközben Magyarország szűkös pénzügyi erőforrásait a Kormány pazarló módon

elherdálja, eközben a gazdasági növekedést képtelen fenntartható, dinamikus pályár a
állítani .

A fentiek mellett az is megállapítható, hogy 2014-ben :

n a tervezettel ellentétben egy fillért sem fordítottak a vadgazdálkodás támogatására ;
n folytatódott a hulladékgazdálkodási rendszer leépülése, év végére rengeteg cég kerül t

csőd közelbe, így a katasztrófavédelem bevonására volt szükség . Mindezt egy olyan
helyzetben, amikor a termékdíjakból (amely bevétel amúgy 2 milliárd forintta l

elmaradt a tervezettől) és a lerakási járulékból (amely amúgy 5,3 milliárd forinttal
elmaradt a tervezettő l) jutna elegendő forrás egy normális rendszer fenntartására, de

ezen bevételek 80%-át nem környezetvédelemre fordítja a kormány.
n 2014 volt az az év is, amikor kiderült, hogy az szja 1%-okból származó és parlagfű-

mentesítési intézkedésekre felajánlott összeg nagy részét az FM teljesen más célokra
használt fel .

Ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumra vonatkozó adatok nézzük, azt látjuk, hogy 2014-ben

egészen lehetetlen módon alakult a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának a támogatása ,
illetve a Gazdasági Zöldítési Rendszer. Az előbbire a tervezett 13,9 milliárd helyett, alig 2,7

milliárdot fordított a kormány, míg az utóbbira is 2,3 milliárd forinttal kevesebbet a

tervezettnél .

Ezek mind-mind olyan programok, amelyekkel tényleges és fenntartható lakosság i

rezsicsökkentést lehetne elérni, de úgy tűnik, ez nem célja a jelenlegi kormánynak . Ráadásul ,

Lázár János szavaiból ma már azt is tudjuk, hogy a következ ő években sem kívánja a Fidesz a
lakossági energiamegtakarítási programot támogatni, így az ígéretekkel szemben nem lesz

forrás sem panel-, sem családi házak felújítására, szigetelésére, megújuló energetika i
rendszerek beépítésére .

Mindezek miatt az MSZP a törvényjavaslat elfogadását NEM támogatja, ráadásul a
zárszámadás indokolása a konkrét adatok figyelmen kívül hagyásával nem a való s

folyamatokat és összefüggéseket mutatja be a 2014 . évi költségvetés végrehajtása során.

Az LMP képvisel őcsoportjához tartozó bizottsági tag véleménye :

A 2014. évre elfogadott költségvetés valójában egy, a kormányzó pártok népszerűségét
fenntartani hivatott választási költségvetés volt . Az egyes területeken tapasztalható kicsi ,
látszólagos javulás csak azt jelentette, hogy a korábbi évek brutális megszorításai t
némiképpen kozmetikázva betonozták be .

A 2014. előtti években százmilliárdokat vontak ki az oktatásból, az egészségügyből, az aktív

munkahelyteremtésből . Számos, a környezeti kockázatokat csökkent ő , természeti értékeinket
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megőrizni hivatott környezetvédelmi program végrehajtása szünetelt vagy vegetált . Meg i s

lett az eredménye : 4 év alatt lényegében nem volt növekedés a piaci munkahelyekben, csak a

közmunka nőtt 150 ezer főre. A gazdasági ellehetetlenülés mellett a lakosság nagy része
szenved a környezetszennyezéstől és a közösségi közlekedés alacsony színvonala miatt .

Késnek a lakossági energiahatékonyságot támogató és a környezeti kármentesítési projekte k

is .

Több évnyi gazdasági stagnálás közepette egy aránytalan és igazságtalan újraelosztás valósult

meg a szegényektő l a gazdagok irányába, az átlagemberektő l a Fidesz-közeli elit irányába, a

jövőnket építő, a természeti erőforrások védelmét szolgáló befektetések helyett a

presztízsberuházásokra.

A fölösleges kiadások első ránézésre is meghaladták a 300 milliárd forintot. 2014 volt az az
év, amikor az is végleg kiderült : a korábbi „fő cél”, az államadósság elleni harc elbukott .

De mit is várhattunk, látva a tervezés és a végrehajtás súlyos hibáit! A zárszámadás kapcsá n
egyet biztosan állíthatunk: nincs az a magyar család, hazai háztartás, amelyik ilyen
bizonytalanul, ki- és beszámíthatatlan módon osztaná be a pénzét . Gyakran azt érzi az ember,
amikor a törvényjavaslatot olvassa, hogy a tervezést nem is igazán gondolták komolyan, vagy ,
hogy a végrehajtási fegyelem csupán más országok kiváltsága . Persze úgy könnyű , ha minden
extra kiadást az adófizetőkre terhelnek át . A kibicnek semmi sem drága .

Kezdjük mindjárt az Országgyű lés hivatali szervei támogatásánál : az elő irányzathoz képest a
támogatás gyakorlatilag kétszeresére n ő tt (20-ról 40 Mrd forintra) .

De sokba került az Állami Ménesgazdaság is (228 millió Ft helyett 1,747 Mrd forintba) .

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal is a tervezett 11 Mrd helyett 15 Mrd forinto t
költhetett . (A személyi juttatások megduplázódtak, a beruházások költsége pedi g
ötvenszeresére nő tt : 69,6 millióról 3,364 Mrd-ra) .

De hogy a kultúra se maradjon ki, a Magyar Művészeti Akadémia titkársága is több mint
megduplázta a forrásait (1,708-ról 4,161 Mrd-ra) .

Az ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása a tervezetthez
képest ötszörösére n őtt .

A vis maior források alapvetően előre nem tervezhető , nem befolyásolható események
kedvezőtlen hatásainak csökkentését szolgálnák . De mit jelent a Kormánynak a vis maior?
Nagyrészt társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézménye k
támogatását 1,8 Mrd forint értékben . Előbb-utóbb vajon minden alapfeladatát a vis maio r
keretbő l állja majd? Egyébként is : e keret alapszerűen kellene hogy m űködjön, mert a való s
vis maior események esetén ritkán elég ennyi forrás, tehát fel kellene halmozni .

Vajon milyen költségeket nem lehetett egy évvel el őre látni? Vagy olyan prosperáló volt a
gazdaság, hogy számos helyen milliárdokkal többet lehetett elkölteni ?

De szóljunk a bevételi oldalról is!
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A kormány már 2014-ben is csaknem 8,5 Mrd forintot tervezett be term őföld értékesítésbő l,
de csak 909 millió folyt be . Ennek isszuk a levét a maradék stratégiai nemzeti vagyonunka t
képező állami földek idei eladásával?

De olyan is van ahol „túlteljesítés” történt : az állami vagyonnal kapcsolatos egyéb eszközök
értékesítését a kormány több mint 1 Mrd forinttal túlteljesítette . Vajon milyen közvagyont
adott el?

A magánszemélyek jogviszony-megsz űnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója i s
csaknem megkétszerez ődött . Kár, hogy az állásukat vesztettek ennek nem tudnak ilye n
felhő tlenül örülni .

Egy valamiben azonban következetes volt és maradt a kormány: a civil zöldszervezeteknek
kimagaslóan kevés pénzt tervezett, és ezt be is tartotta .

Összefoglalóan elmondható : a 2014. évi költségvetés a társadalom szétszakadását, társadalmi ,
a környezeti és a gazdasági t őke pusztulását erősítette. Ismét vesztettünk egy évet és sok-sok

erőforrást, ami jelentősen hátráltatja, hogy az ország végre társadalmi jól-létet biztosító ,
fenntartható fejl ődési pályára álljon .

Budapest, 2015 . október 16 .
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cy-
u Sallai R. Benedek
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