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A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat

(T/13098. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottsághoz képviselői módosító javaslatot nem nyújtottak be, és a bizottság sem fogalmazott meg
saját módosítási szándékot, így részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt be.

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

A bizottság megállapítja, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény végrehajtásáról szóló T/13098. számú törvényjavaslat megfelel a házszabályi
rendelkezések 44. § (1) bekezdése szerinti alkotmányossági, jog és jogalkotási követelményeknek.

A Kormány 2019-ben is folytatta a gazdaságpolitikai céljainak megvalósítását, mindez azt jelenti,
hogy 2019-ben is alacsony maradt a költségvetési hiány, csökkent az államadósság, javult az ország
versenyképessége, nőtt a foglalkoztatás. Ezt igazolja, hogy 2012 és 2019 között a költségvetési hiány
stabilan a bruttó hazai össztermék 3%-a alatt volt, a kormányzati szektor a tervezett 1,8%-os szinthez
képest a GDP 2%-át tette ki, ezáltal teljesült az Európai Unió által előírt kritérium. Az államadósság
GDP-hez viszonyított aránya fokozottan csökkenve 65,4%-ra mérséklődött az év végére.

A 2019-es évben folytatódtak azok a kormányzati intézkedések, amelyek a magyar emberek, a
családok, az ifjúság boldogulását, életminőségük javulását, hazánk természeti értékeinek megóvását
eredményezik, és egy környezettudatosabb társadalmi berendezkedést ösztönöznek.

A környezetvédelemre fordított kiadások 72 milliárd forinttal magasabban teljesültek az előző évihez
képest. Többek közt a nemzeti park igazgatóságok, a vízügyi igazgatóságok, a hulladékgazdálkodás,
valamint a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer támogatása nőtt meg. Ezen túl a Kormány a



környezetvédelem intézményi és ágazati célfeladataira 2019-ben 395,1 milliárd forintot fordított, ami
109,5 milliárd forinttal több az előző évi teljesítéshez képest.

Néhányat ezek közül érdemes kiemelni, amely környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontból
kiemelten fontos. A környezetbarát közlekedés terjesztése érdekében 2019-ben is jelentős
tömegközlekedési, kerékpárút-fejlesztések történtek. 2010-től 2019 júniusáig 82 új országos
jelentőségű védett természeti terület létesült, összesen több mint 4 ezer hektár kiterjedéssel. Az elmúlt
időszakban folytatódott a Magyar Falu Program, továbbá a Modern Városok Program is, ezáltal a
megyei jogú és a vidéki magyar városok részesültek többlettámogatásban. A kapott forrásokat az
önkormányzatok főként környezetvédelmi, idegenforgalom- és városfejlesztési, köznevelési és
egészségügyi, infrastruktúra-fejlesztési célokra használták fel.

A bizottság támogatja a javaslatot.

A jelentés elfogadása során kisebbségben maradt bizottsági tag véleményét a jelentés függeléke
tartalmazza.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. október 27-én lezárta .
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Az Országgyűlés
Fenntartható fejlődés bizottsága

Függelék

Az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tag

kisebbségi véleménye

a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény végrehajtásáról szóló T/13098. számú törvényjavaslat részletes

vitájáról szóló bizottsági jelentéshez

Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat részletes
vitáját. A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során kisebbségben maradt,
az LMP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagként - az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 92. § (5) bekezdése és 117. § (2)-(3)
bekezdése alapján - az alábbi kisebbségi véleményt terjesztem elő:

2019 jó év volt pénzügyi szempontból, mégis csökkent a finanszírozása a
környezetvédelemnek, ami egyszerűen elfogadhatatlan a klímaváltozás gyorsulásának és a
biológiai sokféleség drasztikus csökkenésének időszakában.

A Kormány a 2019. évi központi költségvetésből még olyan alapvető, felelős kormányoktól
elvárható intézkedésekre sem áldozott, mint például:

hogy elősegítse az egészséges környezethez való, az Alaptörvényben rögzített jogaink
érvényesülését, a környezetminőség javítását;
hogy biztosítsa természeti erőforrásaink védelmét és bölcs hasznosítását;
hogy legalább a kezdő lépéseket megtegye egy hosszú távon fenntartható, megélhetést adó
zöld gazdaság kiépítésére.

Néhány konkrét példán keresztül szeretném ezt bemutatni:

A KSH jelentései alapján a magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi
összehasonlításban évtizedek óta kirívóan rossz. A magyar lakosság fiatalabban betegszik
meg és hamarabb hal meg, mint az európai országok többségében élők, és kevesebb
egészséges életévre számíthat. Ebben a környezetminőségnek, -szennyezésnek is súlyos
szerepe van. A légszennyezettségre visszavezethető halálozás egymillió lakosra vetítve az
európai OECD-országok között nálunk a legmagasabb! Ennek ellenére a Kormány 2019-
ben sem mozgósított érdemi forrásokat azért, hogy évente egy kisvárosnyi magyar ember



ne haljon meg idő előtt a szennyezett levegő miatt. Pedig lett volna rá megoldás: egy
kiterjedt, többéves lakossági épületenergetikai program, vagy a közösségi közlekedés
érdemi fejlesztése, amely nemcsak energiát és pénzt spórolna meg hosszú éveken át, de
lényegesen csökkenthető volna a légszennyezőanyag-kibocsátás is. Ehhez képest pl. a
kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások még a
tervezett 35 millió forintot sem érték el!
Az is halaszthatatlan lett volna, hogy a sok százezer embert érintő, a lakóházak és még
számos munkahely beltéri levegőjét egészségtelenné tevő, betegséget és halált okozó
azbeszttől végre mentesüljünk. De a Kormány már 10 éve feladta a korábban megkezdett
program végrehajtását, ilyen sor nem is szerepel a zárszámadásban.
Hasonlóan elégtelen a milliók életét megkeserítő, sokmilliárdos gyógyszerköltséget okozó
allergének, így különösen a parlagfű elleni védekezés. Erre is csak morzsák jutottak.
Ahogyan az is hazardírozás, ahogyan a Kormány évről évre elszabotálja az Országos
Környezeti Kármentesítési Program végrehajtását. Csak mutatóban találni egy-egy
beavatkozást, pedig az emberek, a talaj és a vízkészletek veszélyeztetését okozó szennyezett
területek száma több ezer.

A Kormány felelőtlensége a klímapolitika, azon belül az alkalmazkodás terén is
megbocsáthatatlan. Érzékeny és sérülékeny ország vagyunk, így kiemelten kellene
foglalkoznunk vizeink, termőföldjeink, erdeink és gyepeink védelmével, a kritikus
infrastruktúra ,,klímaállóvá" tételével, településeink élhetőségének megőrzésével. Alapvető
volna, hogy a klímaalkalmazkodásra való törekvés integráltan és koncepciózusan a
költségvetésben is tükröződjön; de ennek semmi nyoma sincs.

Ahogyan annak sem, hogy a Kormány a kor kihívásainak megfelelően készülne a fenntartható,
zöld gazdaság irányába való elmozdulásra: a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának
feladataira. Módosítással ugyan rátettek 400 millió Ft-ot, de a felhasználás nem teljesült (0).

Tanulságos megvizsgálni a zárszámadásban egyes környezetvédelmi, természetvédelmi sorok
terv és tényszámait is:

A környezetügyért felelős tárca környezeti elemek védelme költségvetési soron tervként és
tényként is mindössze 190 millió Ft szerepel. A Hungaroringre persze jutott 15 milliárd!
A szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetésére terveztek 120 millió Ft-ot, de a teljesítés
nulla. Még csak nem is indokolták - miért?
Elfogadhatatlan, hogy az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtására nulla Ft volt a terv,
és nulla Ft a teljesítés is, amikor stratégiai vízkészleteinkről van szó, és feladat van még
bőven!
Miközben a Kormány két kézzel szórta holdudvarának a turisztikai célú támogatásokat, a
Balaton fejlesztési feladataira mindössze 230 millió Ft-ot fordított.
Dőlt viszont a pénz a rosszul kitalált kukaholdingba: hulladékgazdálkodási feladatok
támogatása címen csaknem 15 milliárdot kapott, míg a hulladékgazdálkodási ideiglenes
közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása címen még további
600 milliót (az erre tervezett 100 millió helyett).
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Továbbra is ,,tervszerűen alacsony szinten" valósult meg a Nemzeti Környezetvédelmi
Program feladatainak ellátásában közreműködő, környezet- vagy természetvédelmi céllal
létrejött civil szervezetek szakmai programjainak támogatása. A Zöld Forrás pályázatra
71,6 millió forint, míg egyedi kérelmek támogatására 12,9 millió forint felhasználása
történt. Vagyis az egész ország összes civil zöld szervezetének támogatása nem érte el még
a 100 millió Ft-ot sem.

A környezetügy szakterületei közül - relatíve - a természetvédelem részesült legjobban a 2019.
évi költségvetésből. De csak relatíve, mert bár sok látogatóközpont épült és épül, lassan nem
lesz mit mutogatni, hiszen még a Natura 2000 élőhelyek és fajok többségének állapota is
kedvezőtlen. Az alapfeladatok ellátására pedig továbbra sincs elég forrás.

Enyhe vigasz, hogy a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja 1,5 milliárd helyett
csaknem 3 milliárd Ft-ra nőtt. De mi ez ahhoz a veszteséghez képest, hogy a hálózatba juttatott
ivóvíz több mint 20-40%-a műszaki infrastruktúra rossz állapota miatt ,,útközben" elvész.
Ennek értéke 300 Ft/m3 átlagos vízárral számolva is évente kb. 34 milliárd Ft! Ezért ütemezetten
elégséges forrást kellene biztosítani a szükséges felújítási, karbantartási munkákra!

A 2019-es költségvetés tehát - miként az előzők is - a fenntarthatatlanság költségvetése volt.
Ahelyett, hogy a kormány mindent megtett volna, hogy irányt váltson mind gazdasági, mind
társadalom- és környezetpolitikájában, inkább felgyorsította a folyamatokat a rossz úton. A
magyar társadalom ezzel egyre inkább távolodik a fenntartható fejlődés lehetőségétől.

Az LMP a zárszámadási törvény elfogadását nem támogatja.

Budapest, 2020. október 27.

Schmuck Erzsébet
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