
FROM VM PTKF Parlamenti oszt . 7950004

	

(Tua)Dac 17 2013 12 :29/ST . 12 :27/Mo. 7869808988 P

VIDÉKFEJ LESZTÉS I

MINISZTÉRIUM

111

Érkezett : "0 1 3 ry 1 7,

DR. FAZEKAS SÁNDOR
miniszter

Ügy iratszám: PTKF/2214/3/2013 .
Jávor Benedek úr
országgyűlési képviselő
részére

Országgyűlés Irodaháza

BUDAPEST

Széchenyi rkp . 19 .
1358

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján
K/13239. számon hozzám benyújtott, „Végleg szétverik a környezetvédelmet?” cím ű
írásbeli kérdésre a következ ő választ adom.

Megnyugtathatom Tisztelt Képvisel ő Urat, hogy az országgy űlési választásokat
megelőző utolsó hónapokban a Kormány struktúraátalakításra – habár jogában állna —
nem készül, így a Környezetügyért Felel ős Államtitkárság tekintetében sem lehe t
átszervezésekr ől beszélni .

Képviselő úr információi részben helyesek, ugyanis a szakmai munka
eredményességének növelése, a hatékonyabb feladatellátás és kommunikáci ó
érdekében az eddig megosztott módon működő vízügyi szervezetrendszer
egységesítésre kerül. A vízügy környezet– és természetvédelemhez nélkülözhetetlen
részei (pl .: a vízminőség-védelem, vagy a kármentesítés) azonban változatlanul a
Környezetügyért Felel ős Államtitkárság feladatkörének részét képezik .

A vidékfejlesztési tárca környezetügyi államtitkársága nem kerül megszüntetésre,
sőt, az utóbbi három évben a Nemzeti Környezetügyi Intézet és az Országos
hulladékgazdálkodási Ügynökség létrehozásával jog– és feladatköre tovább er ősödött .
Ennek tükrében Orbán Viktor Miniszterelnök úr környezet- és természetvédelemr e
vonatkozó ígérete továbbra is hiteles, az államtitkárság pedig az elmúlt három és fé l
évben megítélésem szerint kiválóan ellátta mindazon feladatokat, amelyeket számára a
Kormány, illetve az Országgyű lés megszabott.
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Képviselő Úr azon információit, miszerint a környezethasználattal és a
környezetvédelem anyagi területeivel foglalkozó hatáskörök új gazdája a nemzet i
fejlesztési tárca lenne, nem tudom meger ősíteni . Szintén nem született kormánydönté s
arról, hogy a zöldhatóság és a nemzeti parkok irányítása a közigazgatási tárcához
kerüljön. Utolsó kérdésébe burkolt véleményével kapcsolatban további érdem i
információval — az eddigieken kívül — nem szolgálhatok .

Megköszönve a környezetügyi terület iránt érzett őszinte aggodalmát, független
képviselő i tevékenységéhez további sok sikert kívánok .

Budapest, 2013 . december ,, dq."
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