
Lukács  András  (környezet -  és  természetvéd  társadalmi  szervezetek)ő
hozzászólása

az  „Új Magyarország  Fejlesztési  Terv”  napirendi  ponthoz
a Gazdasági  és  Szociális  Tanács  2006.  szeptember  11- i ülésén

Az  EU- alapokra  vonatkozó  uniós  rendelet  el írja,  hogy  az  Európai  Unióő
támogatásainak  és  az   érintet t  tagállam  intézkedéseinek  összhangban  kell  lenniük. 1

Úgy véljük,  hogy  Magyarország  esetében  ez  az  összhang  hiányzik.  
Egyetértünk  azzal,  hogy  az  Új  Magyarország  Fejlesztési  Terv  (ÚMFT) egyik  fő

célja  a  foglalkozta tás  növelése.  Ugyanakkor  súlyos  ellentmondás,  hogy  miközben
Magyarország  erre  a  célra  kér  forrásokat  az  Európai  Uniótól,  olyan  intézkedéseket
hoz,  amelyek  csökkentik  a  foglalkoztatást:  ilyen  els sorban  a  munkabéren  lévő ő
terhek  növelése,  továbbá  a  közszférát,  a  közszolgáltatásokat  érint  pénzügyiő
megszorítások.  

Azzal  is  egyetértünk,  hogy  fontos  prioritás  a  lakosság  egészségi  állapotának
javítása,  az  egészségben  eltöltöt t  évek  számának  növelése.  Ennél  azonban
figyelembe  kell  venni,  hogy  az  egészségügy  csak  mintegy  20  százalékban  felel s  aző
emberek  egészségének  alakulásáért,  80  százalékban  pedig  az  életmód  és  a
környezet.  Ezért  rendkívül  aggályosnak  tartjuk,  hogy  miközben  Magyarország  az
Európai  Uniótól  vár  forrásokat  az  egészség  javítására,  leépíti  azokat  az
intézményeket,  szerveket,  amelyek  alapvet en  fontos  szerepet  játszanak  aő
lakosság  egészségének  meg rzésében  és  javításában.  Megemlíthetjük  az  Államiő
Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi  Szolgálatot  (ÁNTSZ),  amelynek  feladata  lenne  a
Nemzeti  Népegészségügyi  Program  végrehajtása,  de  már  nem  csak  erre  képtelen,
hanem  az  alapfeladatai t  sem  tudja  tisztességesen  ellátni  a  megszorítások  miatt.  

Hasonlóan  rossz  helyzetben  vannak  a  környezet -  és  természe tvédelmi  területi
szervek,  a  vízügyi  hatóságok,  a  növényvédelem,  a  közlekedésfelügyelet,  a
fogyasztóvédelem  és  számos  más  hatóság,  intézmény. 2 Érthetetlen  számunkra,
hogy  miközben  az  ÚMFT évi  6- 7  milliárd  forint  körüli  támogatás t  remél  az  Európai
Uniótól  a  közigazgatás  megújítására,  a  magyar  kormány  évi  több  tízmilliárd
forintot  von  el  a  közigazgatástól  f nyíró - elv alapján.ű

Ellentmondások  jellemzik  az  oktatás  területét  is:  az  ÚMFT- ben  kiemelten
szerepel,  miközben  a  valóságban  err l  a  területr l  is  forráselvonás  történik.  Aő ő
közösségi  közlekedés,  illetve  a  vasút  szintén  hangsúlyos  helyet  kap  az  ÚMFT- ben,
miközben  a  jelenleg  ezen  a  téren  is  komoly  megszorí tások  tapasztalhatók. 3 Ez  –
csakúgy,  mint  számos  egyéb  intézkedés  –  a  környezet  állapotát  is  rontja,  ami
szintén  ellentétes  az  uniós  el írásokkal.ő 4

Meggy z désünk,  hogy  van  olyan  alternatíva,  amellyel  egyidej leg  lehető ő ű
csökkenteni  az  államház tar tási  hiányát  és  megfelelni  az  Európai  Unió  el írásainak.ő
Ilyen  megoldást  javasol  sok- sok  dokumentumában  az  Európai  Unió  és  az  OECD is:
a  káros,  piactorzí tó  állami  támogatások  felszámolását.  5 Az  ilyen  támogatások
Magyarországon  évente  több  ezermilliárd  forintot  tesznek  ki. 6 Felszámolásukra
léteznek  részletesen  kidolgozot t,  konkrét  javaslatok,  amelyekr l  összességében  aő
Pénzügyminisz térium  is  kedvez en  foglalt  állást.ő 7 A  kormány  már  tett  néhány
lépést  ebbe  az  irányba.  Várjuk  a  folytatást:  az  él munka  terhelése  helyett  aző
adóterhek  olyan  átcsoportosítását,  amely  el segíti  a  természeti  értékekkel  valóő
pazarlás  és  a környezet  szennyezésének  csökkentésé t  is.
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1 A Tanács  1083 / 2 0 0 6 /EK  rendelete  (2006.  július  11.)  az  Európai  Regionális  Fejlesztési
Alapra,  az  Európai  Szociális  Alapra  és  a Kohéziós  Alapra  vonatkozó  általános
rendelkezések  megállapításáról  és  az  1260 / 1 9 9 9 /EK  rendelet  hatályon  kívül
helyezés ér lő  (a továbbiakban:  a  Rendelet)  el írja:ő
(Preambulu m)
„(23) A  közösségi  intézkedéseknek  ki  kell  egészíteniük  a  tagállamok  által  végrehajtott
intézkedéseket,  vagy  törekedniük  kell  az  azokhoz  történ  hozzájárulásra.  (…)ő
(24) A  többéves  programozás  célja  az,  hogy  megvalósítsa  az  alapok  célkit zéseit  aű
szükséges  pénzügyi  források  rendelkezésre  állásának  és  a  Közösség  és a  tagállamok
együttes  intézkedései  tekintetében  az  összhangnak  és a  folytonosságnak  a  biztosításával.
(…)
(29) Valós  gazdasági  hatás  elérése  céljából,  e rendelet  el írásainak  értelmében  aő
strukturális  alapok  nem  helyettesíthetik  a  tagállamok  közkiadásait.”

2 A hatóságok,  ellen rz  szervek  leépítése  már  olyan  mértéket  ért  el, ami  komolyanő ő
fenyegeti  Magyarország  és  az  Európai  Unió  biztonságát.  Például  a  megszorítások  miatt  a
magyar  növényvédelmi  szolgálat  és  az  állat - egészségügy  egyre  kevésbé  képes
megakadályozni,  hogy  országunkba  – és  így  az  Unióba  – olyan  termékek  kerüljenek  be,
amelyek  súlyosan  veszélyeztetik  a  lakosság  egészségét.  Részletesebben  ld.: Az
államháztartás  ökoszociális  reformja: javaslatok  a 2006.  évre,  21- 25.  oldal,
http:/ / w w w.leve go.hu / k on y vtar / ol vaso / k o lts - 2006_c.pdf  és  Leépülő
közlekedésbiztonság  -  A közlekedési  felügyeletek  helyzetér lő
http: / / www.levego.hu /kiadvany /a llamhaz / ek h0 6.pdf  

3 A közösségi  közlekedés  visszaesése  egyrészt  hátrányosan  hat  a  munkahelyek
megközelítésére,  és  ily módon  is  csökkenti  a  foglalkoztatás t.  Másrész t  a
személygépkocsi - forgalom  további  növelésére  ösztönöz,  ami  már  most  is  rendkívüli
veszteségeket  okoz  az  országnak.  Ha  például  Budapesten  tovább  romlik  a
tömegközlekedés,  illetve  csökken  a  közösségi  közlekedést  igénybe  vev k  száma,  az  márő
egy  olyan  térség  m köd képességét  veszélyezteti,  amely  az  ország  GDP- jének  40ű ő
százalékát  állítja  el .ő

4 A környezetvédelmi  szempontok  figyelmen  kívül  hagyása  (a környezet -  és
egészségvédelmi  állami  szervek  leépítésével,  a  tömegközlekedést ,  illetve  a  vasutat  érintő
megszorí tásokkal,  a  közúti  közlekedésnek  nyújtot t  aránytalan  támogatássokkal,  a
„szennyez  fizet”  elv  semmibevételével  stb.)  ellentétes  számos  uniós  jogszabállyal.  Ígyő
például  a  Rendelet  egyebek  mellet t  a  következ ket  írja  el :ő ő  
„3. cikk  (1) Az  alapok  keretében  végrehajtott  intézkedéseknek  – nemzeti  és regionális
szinten  – magukban  kell  foglalniuk  a  fenntartható  fejl dést  célzó  közösségi  prioritásokatő
azáltal,  hogy  fokozzák  a  növekedést,  a  versenyképességet  és  növelik  a  foglalkoztatást,  a
társadalmi  befogadást,  valamint  védik  és  javítják  a  környezet  min ségét.ő
(…)
17.  cikk  Fenntartható  fejl déső
Az  alapok  célkit zéseit  a  fenntartható  fejl dés  keretében,  valamint  a  környezet  védelmeű ő
és állapotának  javítása  céljának  a  Közösség  általi  el mozdítása  keretében  kellő
megvalósítani,  a  Szerz dés  6.  cikkében  megállapítottak  szerint.ő
(…)
52.  cikk  A hozzájárulási  arányok  modulációja
Az  alapokból  szárma zó  hozzájárulás  modulációja  a  következ k  figyelembevételévelő
valósulhat  meg:
(…)
c) a  környezet  védelme  és  állapotának  javítása,  els dlegesen  az  el vigyázatosság,  aő ő
megel zés  és a  „szennyez  fizet” elve  révén;”ő ő

5 Az  Európai  Közösségek  Alapszerz dése  ő 174.  cikkelyének  2. bekezdése  megállapítja  



„A  közösségi  környezetvédelmi  politikának  a  környezet  védelmét  a  legmagasabb  szinten
kell  megvalósítania,  figyelembe  véve  a  közösség  különböz  térségeinek  helyi  sajátosságait.ő
A  közösségi  politikának  az  el vigyázatosság  elvére  kell  épülnie,  továbbá  megel ző ő ő
intézkedések  megtétele  szükséges,  a  környezeti  károkat  els dlegesen  annak  forrásánál  kellő
helyrehozni,  és  a  szennyez nek  kell  megfizetnie  az  okozott  kárt.”ő
A használó / s ze n nyez  által  meg  nem  térítet t  költségek  tulajdonképpen  olyan  (sokszorő
rejtet t)  támogatások,  amelyek  tisz tességtelen  el nyhöz  juttatnak  egyes  gazdaságiő
tevékenységeket,  illetve  vállalkozásokat.  Az  ilyen  támogatások  egyik  hátrányos
következménye,  hogy  munkahelyek  sz nnek  meg  úgy,  hogy  azt  nem  a normális  piaciű
verseny  idézi  el , hanem  az  államnak  a  piacgazdaság  elveivel  ellentétes  szabályozásai.ő
Mindez  ütközik  az  EU jogszabályaival,  így például  a  Rendelet  következ  el írásaival  is:ő ő
„(42) Annak  érdekében,  hogy  a  közösségi  finanszírozás  ne  támogassa  az  Európai  Unión
belüli  áthelyezéseket,  a  f bb  termel  beruházási  projektek  értékelésénél  a  Bizottságő ő
rendelkezésére  kell  állnia  minden  ahhoz  szükséges  információnak,  hogy  megvizsgálhassa,
vajon  az  alapokból  biztosított  pénzügyi  hozzájárulás  nem  jár- e az  Európai  Unión  belül
már  létez  létesítményekben  jelent s  számú  munkahely  megsz nésével.ő ő ű
(…)
(61) Az  alapok  általi  támogatás  eredményességének,  igazságosságának  és fenntartható
hatásának  biztosítására  olyan  rendelkezéseket  kell  hozni,  amelyek  biztosítják  a
vállalkozásokba  történ  befektetések  hosszú  élettartamát,  illetve  megakadályozzák,  hogyő
ezeket  az  alapokat  tisztességtelen  el ny  céljaira  használják  fel.”ő

6 Err l  részletes  tájékoztatás t  ad  a  ő Tiltandó  támogatások.  Környezetvédelmi
szempontból  káros  támogatások  a magyar  gazdaságban  cím  tanulmány  (L’Harmattanű
Kiadó,  Budapest,  2006,  300  oldal.).  Összefoglalója  a
http: / / www.levego.hu /konyvtar / olvaso / karos ta mogatas.htm  címen  olvasható.  Az  egyik
legfontosabb  területe  ezeknek  a  torz  támogatásoknak  a  közlekedés,  amely  ilyen
vonatkozásait  részletesen  bemuta tja  a  „Közlekedési  támogatások ” cím  tanulmány:ű
 http: / /www.levego.hu /k onyvtar /olvaso /ko z l_tam.pdf .
További  példa  a  városi  terjeszkedéssel  kapcsolatos  támogatások,  amelyr l  ő A  városi
terjeszkedés   valódi  költségei  cím  tanulmányban  lehet  részletesen  olvasni:ű
http: / / www.levego.hu /konyvtar / olvaso /varosi terjeszkedes.pdf

7 Ld. http: / / www.levego.hu /kiadvany /a llamhaz / a h t_javasla tok - ossze060830.pdf ,
http: / / www.levego.hu /konyvtar / olvaso / ko zlekedesi_ktgteri tesek06.pdf  
http: / / www.levego.hu /kiadvany /a llamhaz / b a t h o_p m.pdf
A javasolt  intézkedések  összhangban  vannak  a  Konvergencia  Tanács  javaslatával  is,
amely  szerint  csökkenteni  kell  az  él munkát  sújtó  adókat,  és  helyettük  a  fogyasztás t  és  aő
vagyont  kell  nagyobb  mértékben  megadózta tni.


