
  

 
 

Civil szervezetek beadványa az Alkotmányügyi Bizottsághoz 
(összefoglaló anyag) 

 
 
Öt környezetvédő szervezet a mai napon beadvánnyal fordult az Országgyűlés Alkotmány- és 

Igazságügyi Bizottságához. A civil szervezetek szerint a Kormány törvénysértő módon nyújtotta be az 
adókról és a jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslatokat, amelyek ráadásul több helyen is 
ellentétesek az Alkotmány előírásaival és az Európai Unió jogszabályaival. Nem készültek el a 
jogalkotási törvény és a környezetvédelmi törvény által előírt elemzések. Nem történt meg a közvetett 
támogatások kimutatása, amit az államháztartási törvény tesz kötelezővé. Mindezek hiányában az 
országgyűlési képviselők aligha tudnak megalapozottan dönteni. Így például évi több ezermilliárd 
forintra tehetők azok a közvetett támogatások, amelyekről semmiféle tájékoztatást nem kapott az 
országgyűlés.  

A törvényjavaslatok alkotmányellenes elemei közül kiemelnénk a hatóságok tervezett leépítését, 
ami sérti az egészséges környezethez való alkotmányos jogot. Az elmúlt hónapok súlyos környezeti 
balesetei bizonyították, hogy a környezet- és természetvédelmi hatósági munkájának megerősítése 
nélkül az állampolgárok egészsége és élete veszélyben forog. Emellett a magyar állam az EU 
csatlakozáskor egy sor olyan környezetvédelmi kötelezettséget vállalt, amelynek teljesítéséhez 
elengedhetetlen a területi szervek létszámának növelése. Hasonlóan aggályosak a vízügyi és 
fogyasztóvédelmi hatóságoknál, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál (ÁNTSZ), 
valamint a vám- és pénzügyőrségnél tervezett megszorítások. Ezek az intézkedések várhatóan sokkal 
nagyobb károkat okoznak, mint amennyi előnnyel járnak: növekszik a bűnözés, erősödnek a 
társadalmi igazságtalanságok és feszültségek, romlik a lakosság egészségi állapota, kedvezőtlenül 
alakul az ország megítélése, továbbá csökken az államháztartás bevétele (ezen belül nagyrészt a 
külföldiektől származó bevétel, azaz az olyan bevétel, ami nem a hazai lakosságot és vállalkozásokat 
terheli, sőt éppen növeli ez utóbbiak versenyképességét). 

A civil szervezetek szintén alkotmányellenesnek és EU jogszabályaival ellentétesnek tartják a 
vasúttól történő további jelentős forráskivonást is. Ez az intézkedés hatalmas terheket jelent majd 
mindannyiunk számára: még inkább növekedni fog a személy- és tehergépkocsi-forgalom a 
közutakon, még több lesz a közlekedési dugó, súlyosbodik a környezetszennyezés, tovább romlik a 
lakosság egészségi állapota. Mindent eláraszt a kamionforgalom, óriási károkat okozva az utakban, az 
épületekben, az emberek egészségében. Ezen túlmenően emberek százezrei számára romlanak az 
utazási körülmények, nagy mértékben sérül a társadalmi igazságosság (aminek erősítése a jelenlegi 
kormány kiemelt célja). Mindez sokkal nagyobb veszteséggel jár majd az egész ország részére, mint 
amennyit a költségvetés „megtakarítana” a vasút leépítésével. 

A környezetvédő szervezetek rámutattak arra, hogy a súlyosan környezetszennyező 
tevékenységeknek nyújtott támogatások fokozatos felszámolásával bőséges forrás szabadulna fel a 
fent említett és számos egyéb feladat finanszírozására. 
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