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A Magyar Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága konzultációt tartott a környezet- és 
természetvédelmi feladatok 2005-ös finanszírozásáról az alábbi törvényjavaslatok tükrében: 
 

− A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/11700. szám) 

− Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények mó-
dosításáról szóló törvényjavaslat (T/11621. szám) 

− A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi ter-
mékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/11705. szám) 
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HELYSZÍN: Budapest, Képviselői Irodaház, I. emelet III. számú tanácsterem 
 
IDŐPONT: 2004. november 5., 10 óra 
 
RÉSZTVEVŐK: Mintegy 20 civil szervezet képviselői, valamint az Országgyűlés Környe-
zetvédelmi Bizottságának részéről dr. Józsa István alelnök, Kapás Zsolt és Tóth István bizott-
sági tagok, dr. Szalóki Gyula főtanácsos, valamint Jeney Attila és dr. Simonyi Péter szakértő.  
 
A megjelenteket dr. Józsa István köszöntötte, aki megígérte, hogy a konzultáció emlékeztető-
je az Országgyűlési vita részét fogja képezni. 
 
Ezután Lukács András vetítéssel egybekötött előadását hallgatták meg a jelenlévők, amely-
ben a Levegő Munkacsoport elnöke aggodalmát fejezte a 2005-ös adó- és költségvetési tör-
vényjavaslatokkal kapcsolatban. A kormány 2005-ben 13%-kos leépítést irányoz elő környe-
zet- és természetvédelmi, valamint vízügyi területi szerveknél, továbbá jelentős megszorítások 
várhatók az ÁNTSZ-nél, a VPOP-nál és a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Mindez beláthatat-
lan következményekkel járhat az ország biztonságára és versenyképességére nézve. Szintén 
kifogásolta, hogy jelentős forrásokat vonnak el a vasúttól. Ugyanakkor hatalmas nyílt és rej-
tett támogatásokat nyújtanak súlyosan környezetszennyező és nemzetgazdasági szempontból 
is káros tevékenységekre. Ezeknek a támogatásoknak a felszámolásával fedezetet lehetne te-
remteni a környezetvédelmi és társadalmi szempontból előnyös tevékenységek finanszírozá-
sára. Elhibázottnak tartja a tervezett koncessziós autópálya-építést, hiszen a koncesszióba 
adás már az M1-es és az M5-ös esetén teljes kudarccal végződött, másrészt ez tulajdonképpen 
nem más, mint egy rendkívül drága hitelfelvétel, a jövő eltékozlása. Lukács András továbbá 
szükségesnek tartja a városi terjeszkedés, a zöldterületek beépítése támogatásának megszünte-
tését, ami elsősorban a lakástámogatási rendszer átalakításával és a földvédelmi járulék eme-
lésével és kiterjesztésével valósítható meg. A személygépkocsik magánhasználatának céges 
költségként történő – törvényellenes – elszámolása évente közel 600 milliárd forint bevételki-
esést okoz az államnak. Ezt az elszámolhatóság korlátozásával lehetne visszaszorítani. A 
személy- és teherautók, valamint az autóbuszok gyárilag beépített tartályában évente annyi 
üzemanyagot hoznak be külföldről, ami megfelel a hazai felhasználás 30%-ának. Az emiatti 
állami bevételkiesést a vám- és adószabályok szigorításával lehetne csökkenteni. A nehéz 
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tehergépkocsik évente több mint 400 milliárd forint olyan kárt okoznak, amelyet nem az üze-
meltetőik fizetnek meg. Itt a megoldás a svájcihoz hasonló útdíj bevezetése lenne. Meg kelle-
ne szüntetni a repülőtér-fejlesztéseknek nyújtott támogatást, és be kellene vezetni a repülőtéri 
adót. Évente több mint 200 milliárd Ft közvetlen támogatás, és ennél jóval nagyobb közvetett 
támogatás jut az intenzív vegyszeres mezőgazdaságnak. Ennek minél nagyobb részét át kelle-
ne csoportosítani az agrár-környezetvédelmi programra. A bányászatnak nyújtott rejtett támo-
gatást a bányajáradék emelésével lehetne leépíteni. A hulladéktermelés költségeit ne a lakos-
ságra hárítsák, hanem az azokat előállító vállalkozásokra. Sürgető, hogy végre szedjék be a 
pornó- és erőszaktartalmú termékek törvényileg előírt, 25%-os kulturális járulékát. Mindezen 
javaslatok megvalósítása a környezet állapotának javítása mellett a versenyképesség növelését 
és a társadalmi igazságosságot is szolgálná. Minderről részletesen lehet olvasni a Levegő 
Munkacsoport honlapján. 
 
Privigyei Csaba – Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ): Nem szabad leépíteni a környe-
zetvédelmi hatóságokat, mert a hulladékkezelés, az illegális hulladéklerakók felszámolása és 
ezek jogi szabályozása még ma sem megoldott, a megfelelő hatósági munka nélkül pedig ke-
zelhetetlen lesz a helyzet. Üdvözölte a darab alapú termékdíjat, ám a termékdíj-törvény jelen-
tős hiányosságaira is felhívta fel a figyelmet. Gyenge a törvény szabályozó rendszere, mert 
rendkívül megkönnyíti a csomagolóanyagokat visszagyűjtő koordináló szervezetek teljesítése-
it. E szervezetek az egyéni teljesítőkhöz képest könnyen szerezhetnek mentességet a termék-
díj-fizetési kötelezettség alól, miáltal az egyéni teljesítők helyzete ellehetetlenülhet. A hozzá-
szóló kiemelte, hogy a környezetvédő szervezetek „hasznosítás” alatt az anyagában való 
hasznosítást értik, ezzel szemben például ugyanezen fogalomkörben a társított csomagoló-
anyagok műanyag-fém alkotórészének cementes együttégetése is annak minősül. Ehhez ha-
sonló módokon például elméletileg teljesíthető a mentesség megszerzéséhez elegendő 54%-os 
hasznosítási arány. A módosítási javaslat egyik változata szerint az 54% elérésével teljes ter-
mékdíj-mentesség érhető el. Ekkor csorbul a szennyező fizet elv és a gyártói felelősség elve 
is, mert épp a legnagyobb hulladéktermelők nem fizetik meg az okozott kárt. Ezt a kérdést 
jogilag rendezni kell. A HUMUSZ álláspontja szerint nem maradhat el a kötelező lakossági 
szelektív gyűjtési arány meghatározása (a módosítási javaslatból ez kimaradt!), illetve a be-
tétdíjas rendelet mielőbbi megalkotásával rendezni kell a megelőzést szolgáló visszaváltható 
csomagolóanyagok helyzetét, a tervezettnél szigorúbb kötelező újratöltési arányok meghatá-
rozása mellett. 

 
Gulyás Pálné – Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete: Az iskola-
összevonásokkal, az ökoturizmus és az iskolai táborok leépítésével veszélybe kerül a szemlé-
letformálás, pedig ezek nagyban hozzájárultak a gyerekek egészséges életmódra neveléséhez 
és környezeti tudatosság kialakulásához.  

 
Bozsó Brigitta – WWF Magyarország: Két pontot emelt ki az EU-s kötelezettségeink közül, 
amelyekről a jövő évi költségvetés megfeledkezni látszik. A Víz-Keretirányelv ugyan megje-
lenik a költségvetésben, de csak beruházási költséget irányoz elő, 523,9 millió forintot, mű-
ködési költséget nem tartalmaz. A WWF Magyarország szerint erre lehetne forrást találni, ha 
a Vásárhelyi Tervből átcsoportosítanának 100 millió forintot a Víz- Keretirányelvre. A Natura 
2000 Programra nincs keret a 2005-ös költségvetésben, pedig uniós kötelezettséget vállaltunk 
természetvédelmi területeink megóvására, amelyhez el kell készíteni a kezelési terveket. En-
nek a költsége kb. 470 millió Ft lenne. 

 
Gellért Miklós – SZIKE: A gazdasági növekedés környezetkárosító módon folyik. Nincs ke-
ret a hulladék helyi feldolgozására és a megelőzésre. A jelenlegi környezetvédelmi infrastruk-
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túra regionális beruházásokban gondolkodik, ami azt eredményezné, hogy például a komposz-
tot 50–100 km távolságra kellene elszállítani. Ezt ki fizetné meg? Az emberek inkább el fog-
ják égetni az újrahasznosítható szervesanyagot. 

 
Sallai R. Benedek – Nimfea Természetvédelmi Egyesület. A nemzeti parkok, a környezetvé-
delmi és vízügyi állami szervek leépítésével veszélybe kerülnek a vízkészleteink, természetes 
élőhelyeink, sőt a költségvetésbe befolyt bírságok bevétele is csökkenni fog. Megszűnik to-
vábbá a KÖVICE társadalmi célú keretei közül a környezetvédelmi és természetvédelmi 
kommunikáció erősítésére és a környezeti nevelésre szánt keret. Ezzel a társadalmi szerveze-
tek szinte ellehetetlenülnek, csorbul az oktatás támogatása és a lakosság tájékoztatásának ha-
tékonysága. Részletes táblázattal mutatta be, hogy miként csökkent a környezetvédelmi civil 
szervezetek támogatása: 2002-ben 951,8 millió, 2003-ban 578,7 millió, 2004-ben 350 millió 
forintot fordított a környezetvédelmi tárca ezeknek a feladatok ellátására. 2005-ben előrelát-
hatóan tovább csökken ez az összeg. 
 
Hajtman Ágnes – Levegő Munkacsoport: A költségvetési törvényjavaslat 104. §-a négy he-
lyen módosítaná a 2003. évi L. törvényt, az NCA törvényt. Ezek közül a 2. § (2) bekezdésé-
nek módosítása legalább 30%-kal csökkentené az NCA forrásait, amely a civil szervezetek 
számára idén mintegy 7 milliárd forintot juttatott, pályázati úton. Az adózás rendjének válto-
zása várhatóan még további csökkenést is okoz. Együttesen elmondható, hogy-amennyiben a 
módosítást elfogadja a Parlament, mintegy felére csökken a civileknek juttatható támogatás 
ebből a forrásból. Ez ellentmond a kormányprogramnak, de az ésszerűségnek is. A csapás 
nem csak a zöldeket, az egész civil társadalmat sújtaná. A Környezetvédelmi Egyeztető Fó-
rum soros elnökeként Hajtman Ágnes felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy egyes minisztéri-
umok visszautasították a Nemzeti Fejlesztési Terv bizottságaiba delegált zöld civil szerveze-
tek képviselőit, akik munkájukkal segítenék az NFT II. társadalmi konszenzuson alapuló ter-
vezését, szem előtt tartva a fenntarthatóság elvét.. 
 
Pavics Lázár - Levegő Munkacsoport: A helytelen közlekedési támogatásokra hívta fel a 
figyelmet, amely a vasutat leépítené, míg a környezetszennyező közúti közlekedést több 
ezermilliárd forinttal támogatja.  
 
Verő Krisztina – Budapesti Városvédő Egyesület I. kerületi csoportja: A hulladékproblé-
mákra, a zöldterületek pusztítására és a BKV súlyos helyzetére hívta fel a figyelmet. 
 
Zsarnóczay István – Zsámbéki-medence Környezetvédelmi Egyesület: Ha leépítik a környe-
zetvédelmi hatóságokat, akkor gyengül az ellenőrzés, nőni fog a balesetek, katasztrófák száma 
(mint ahogy ez megtörtént például az esztergomi vízszennyezésnél és a törökbálinti robbanás-
nál). Ez pedig emberéleteket is követelhet. 
 
Hamar József – Tisza Klub: Lenyelte a pénzügyminisztérium a környezetvédelmi alapot. A 
hatósági feladatok megsokszorozódtak az EU-ba történő belépés után, többlettámogatás he-
lyett azonban leépítik a hatóságokat. A civil szervezetek által átvállalt állami feladatok sem 
teljesülnek jövőre támogatás hiányában. Ezek az intézkedések a civil szervezetek radikalizá-
lódását vonják maguk után. 
 
Fehér Anna – Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége 
(KOKOSZ): Sem táborokra, sem terepgyakorlatokra nem lesz jövőre pályázati keret, pedig az 
óvodások és az iskolások szemléletformálása természeti környezetben a leghatékonyabb. 
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Ujj Zoltán – Zöld Gömb Sportklub: A társadalmi berendezkedésnek tükröződnie kellene a 
költségvetésben. Magyarországon 2,7 millió autó fut és legalább 4 millió kerékpár, ám az 
autózásra minden lehetséges állami támogatást megadnak, a kerékpározás feltételeinek javítá-
sára szánt összeg viszont elenyésző – annak ellenére, hogy az autózásnak hatalmas társadalmi 
kárai vannak, a kerékpározásnak viszont óriási társadalmi előnyei. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a sportminisztérium idén sem támogatta a szabadidősportot, majd kitért arra, hogy a 
hazai hulladékhasznosítási arány 80%-os lehetne, ha az emberek valóban a lakóhelyük köze-
lében találnák meg a szelektív gyűjtőket. Elmondta azt is, hogy egyes minisztériumok nem 
foglakoznak a fenntarthatósággal, ezért minden minisztériumban szükség lenne olyan munka-
csoportokra, amelyekben környezetvédelmi szakemberek vannak. 
 
Kiss Edgár – Rügyecskék Alapítvány: Mindenre lehet találni olcsó, környezetbarát megol-
dást, csak keresni kell. 
 
Szentesi Emil – Sajtólevelezők Klubja: A környezetvédelem és az oktatás mindig hátul kullog 
a támogatások listáján, pedig a tudásalapú társadalom valamennyi kormányprogramban ki-
emelt szerepet kap. 
 
Kapás Zsolt – országgyűlési képviselő (MSZP): Megköszönte a hasznos gondolatokat, majd 
elmondta, hogy az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságában elkötelezett emberek van-
nak, akik szerint a környezetvédelmi problémák megoldására a tárcák együttműködésére van 
szükség. A 2005-ös költségvetés környezetvédelmi célokra előirányzott összegei mellett a 
területfejlesztési keret is tartalmaz környezetvédelmi tételeket. Így összességében 121 milliárd 
forintot szán a 2005-ös költségvetés környezetvédelmi célokra, ami 11%-kal több, mint 2004-
ben.  
 
Tóth István – képviselő (FIDESZ): Rossz irányba megy az államigazgatás a környezetvéde-
lem terén. A környezetvédelmi tárca költségvetésének csökkenése radikális. A környezetvé-
delmi források 30%-kal esnek vissza. Várhatóan jövőre megszűnnek a pályázati alapok, ame-
lyeket társadalmi szervezetek és önkormányzatok számára biztosítottak. Gyurcsány Ferenc azt 
üzente, hogy „annyi feladatot fog a kormány elvégezni, amennyire pénz van, a többi nem lesz 
elvégezve”. Jövőre a zöld adók nem kerülnek visszaforgatásra környezetvédelmi célokra. Ez 
morálisan rombolja a zöld szemléletet, épp a környezetvédelmi törvények be nem tartására 
ösztönöz. Jövőre 37 helyett 16 feladat lesz a fejezeti kezelési előirányzatban. A FIDESZ kör-
nyezetvédelmi kabinetje 70 módosítást nyújtott be a költségvetéshez. 
 
Dr. Józsa István - Környezetvédelmi Bizottság alelnöke (MSZP): A darab alapú termékdíj-
törvény komoly viták után jó irány a hulladékgazdálkodás megoldása felé. Támogatni kell a 
betétdíjas rendszert, és a hulladék-megelőzést. A környezetvédelmi civil szervezetek támoga-
tását biztosítani kell, ez nem csökkenhet. Ismertette az idei és jövő évi környezetvédelemre 
előirányzott költségvetési pénzösszegeket: A tárca előirányzata 2004-ben összesen 92,5 milli-
árd Ft volt, 2005-ben 68 milliárd Ft lesz. Ezt viszont a következő összegek egészítik ki: 
Területfejlesztés: 2004-ben 3 milliárd Ft volt, 2005-ben 6 milliárd Ft lesz. 
Kohéziós alap: 2004-ben 4 milliárd Ft volt, 2005-ben 18,7 milliárd Ft lesz. 
Agrár-környezetvédelem: 2004-ben 0,8 milliárd Ft volt, 2005-ben 5,2 milliárd Ft lesz. 
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (Agrár-környezetvédelmi Program): 2004-ben 8 milliárd Ft 
volt, 2005-ben 16,8 milliárd Ft lesz.  
Mindez 2004-ben összesen 108 milliárd Ft támogatást jelentett, 2005-ben 121 milliárd Ft-ot 
jelent, ami 11%-kal több, mint idén.  
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Józsa István szerint 2005 a felzárkózás és a fejlődés éve kell, hogy legyen. Összhangba kell 
hozni a környezetvédelem működését az uniós elvárásokkal, hogy EU-s forrásokhoz jussunk. 
A társadalmi szervezetek képviselőit együttműködésre kérte fel. 
 

Az emlékezetőt összeállította:  
Varga Judit (Levegő Munkacsoport) 


