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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

Az interpelláció címe: "Lesz-e elég forrás a környezetvédelemre, hogy legalább az életünket és 
a környezetbiztonságot közvetlenül veszélyeztető, legsürgősebb problémák megoldódjanak?" 

Tisztelt képviselőtársaim! 

Az Országgyűlés hamarosan megkezdi a jövő évi költségvetés tárgyalását. Egyelőre nem tudjuk,
csak sejtjük, mit tervez pénzügyminiszter úr.

Mert  kilenc  éve,  hogy a  szakmai  érvek,  tények,  az  ellehetetlenülés  szélére  került  emberek  és
ágazatok  segélykiáltása  süket  fülekre  talál  Orbán  Viktor  kormányában.  Hiába  „dübörög  a
gazdaság”, a  költségvetés  mostohán  bánik  legfontosabb  ügyeinkkel:  az  emberek  jóllétével,  a
szegénység felszámolásával, az egészségüggyel, az oktatással, a kultúrával, és nem utolsó sorban a
környezetüggyel.  Pedig  mindegyik  szorosan  összefügg  a  kormány  új  jelszavával,  a
versenyképességgel.  Mert  ha  ezekbe  a  területekbe  fektetünk,  akkor  természeti  értékekben  és
erőforrásokban  gazdag  környezetben,  egészséges,  itthoni  jövőképpel  rendelkező,  kiművelt
emberfők  teremthetnék  meg  a  jövő  fenntartható,  magas  hozzáadott  értékű  társadalmának  és
gazdaságának alapjait.

Nézzük  a  környezetügyet,  melynek  finanszírozása  szintén  szégyenletesen  alacsony.  A kormány
elszabotálja  az  emberek  egészségét  emberévekben  mérhetően  pusztító  környezetszennyezés-  és
terhelés  csökkentését,  beleértve  a  sokezer  felnőtt  és  gyermek  korai  halálát  okozó
azbesztszennyezést  -,  amely ott  van  a  lakásokban,  az  iskolákban,  a  munkahelyeken-,  a  lég-  és
zajszennyezést. De ugyanez mondható el a korábbi ipari környezetszennyezések felszámolásának
elmulasztásáról,  gondoljunk csak a több tízezer ember vízellátását biztosító szentendrei vízbázis
szomszédságában vagy az Óbudai Gázgyár területén visszamaradt szennyezőanyagokra. Több ezer
ilyen hely van még most is az országban.



Sehol nem tart a víziközmű rekonstrukció, pedig egészséges vízellátásunk múlik rajta. A kormány
úgy tesz,  mintha  nem kellene  az  éghajlatváltozás  miatt  semmit  sem tennie.  A nemzeti  parkok
értékmegőrző munkáját sem fedezi az állam, ehelyett profittermelésre bíztatja őket. És még sokáig
sorolhatnánk a kormány bűnlajstromát.

Eközben tudható, hogy az uniós támogatás mértéke a jövőben csökkenni fog. A kormányhatározat
alapján május végéig kell kidolgozni az uniós támogatások felhasználásának új tervét.

Miniszter úr!

Miből, mennyivel és milyen célokra tervezik növelni a környezetügy jövő évi és hosszabb távú
finanszírozását?  Vagy  továbbra  is  kizsigerelik,  és  ezzel  megsértik  az  Alaptörvényt,  környezeti
válsághelyzetbe taszítják az országot, és továbbra is szemrebbenés nélkül nézik, hogy évente több
mint tízezer ember környezeti okokból idő előtt hal meg?

Konkrét számokat várok.
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