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Hetvenkét környezet- és természetvédő civil szervezet tartott tüntetést a mai napon a Kormány 
környezet- és társadalomromboló költségvetési és adótörvény-javaslata ellen. (A demonstrációt a 
Hulladék Munkaszövetség, a Levegő Munkacsoport, a Magyar Madrártani és Természetvédelmi 
Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Nimfea Természetvédelmi Egyesület 
szervezte.)  

A tüntetők petíciót adtak át Gyurcsány Ferenc miniszterelnök részére, amelyben többek között 
tiltakoznak a környezetvédelmi hatóságok gyengítése és a hazai célú környezetvédelmi pályázati 
rendszer ellehetetlenítése miatt. Továbbá céljuk, hogy a kormány olyan állami költségvetést és 
adórendszert fogadjon el, amely az élen járó EU-országok gyakorlatát követi. Ezeket az országokat 
egyre inkább az jellemzi, hogy felszámolják a rejtett és nyílt támogatásokat, különösen ha azok 
súlyosan környetszennyező tevékenységeket ösztönöznek. Az ilyen költségvetési és adópolitika 
elősegíti a nemzetgazdaság versenyképességének javítását is, hiszen a korszerű, tudásalapú ágazatokat 
részesíti előnyben az energia- és nyersanyag-igényes, környezetkárosító tevékenységekkel szemben. 
Ez a társadalmi igazságosság megteremtéséhez is nélkülözhetetlen: egyrészt a környezetszennyezés a 
társadalom szegényebb rétegeit sújtja leginkább, másrészt a környezetszennyező tevékenységek 
támogatásával elsősorban a gazdagabbaknak adnak több pénzt. Az ilyen támogatások azért is 
kockázatosak, mert eltorzítják a piaci viszonyokat, és így a gazdaság minden szintjén hibás 
döntésekhez vezetnek. 

A civil szervezetek rendkívül veszélyesnek tartják azoknak a hatóságoknak a leépítését is, 
amelyek feladata mindannyiunk egészségének, biztonságának, illetve környezetünk épségének 
megóvása (környezet- és természetvédelmi, fogyasztóvédelmi hatóságok, ÁNTSZ, VPOP stb.). A mai 
viágban, ahol egyre több mesterséges vegyi anyagot használunk és egyre növekszik az emberi 
beavatkozás a természetbe, az ellenőrzés bármilyen lazítása tragikus következményekkel járhat (amint 
ezt a közelmúlt példái sajnos bebizonyították). 

Álláspontuk szerint megdöbbentően rövid távú szemléletet tükröz, hogy a költségvetés jelenlegi 
tervezete gyakorlatilag nem tartalmaz semmilyen összeget a hazai környezetvédelmi fejlesztési és 
társadalmi célú pályázati rendszerre, csak az EU által támogatott nagyberuházások önrészére. Így a 
jelenlegi tervek szerint az önkormányzatok, média, vállalkozások, iskolák, civil szervezetek és 
tudományos intézmények nem, vagy csak elenyészõ mértékben jutnak támogatáshoz környezet- és 
természetvédelmi tevékenységekre.  

Nem fogadható el az az érv, hogy csökkenteni kell az állami újraelosztás mértékét. Ez a mérték 
Svédországban a legmagasabb – abban az országban, amelyik a világ egyik legversenyképesebb 
gazdaságával rendelkezik.  

A civil szervezetek konkrét javaslatokat dolgoztak ki a helyzet megváltoztatására. Javasolják, 
hogy az állam fokozatosan szüntesse meg zöldterületek beépítésének, a közúti közlekedésnek 
(különösen a kamionforgalomnak), a vegyszeres mezőgazdaságnak és más területeknek nyújtott 
támogatásokat, és szorítsa vissza a fekete gazdaságot. Az így keletkező megtakarításokat pedig 
fordítsa a környezet- és természetvédelemre, az oktatásra, a kultúrára, az egészségügyre, a tudományos 
kutatás-fejlesztésre, az épületfelújításokra, az energiahatékonyságra, a tömegközlekedésre, a vasútra, 
valamint az ökológikus erdő- és agrárgazdálkodásra. 
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