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Tisztelt Elnök Úr!

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
környezet-  és  természetvédelmi  intézményrendszer  átalakításáról”  címmel  a  mellékelt
határozati javaslatot kívánom benyújtani.



...../2018. (.....) OGY határozat 

a környezet- és természetvédelmi intézményrendszer átalakításáról

1.  Az  Országgyűlés  intézkedéseket  tart  szükségesnek  annak  érdekében,  hogy  Magyarország
hatályban  lévő  Alaptörvényéből  és  számos  alkotmánybírósági  határozatból  következően  a
környezet-  és  természetvédelem  hatósági  intézményrendszere  valóban  töltse  be  az  egészséges
környezethez való jog legfontosabb intézményi garanciáját betölteni hivatott szerepét.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az egészséges környezethez való jog szavatolása és a
jogsértések megakadályozása érdekében a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa kapja vissza
önállóságát, teljes jogkörű hivatalát;

3.  Az  államigazgatás  és  a  hatóság  alapvető  rendszerét,  hierarchiáját  az  Alaptörvényben  kell
rögzíteni;

4.  A környezet  és  a  természet  védelmét,  a  természeti  erőforrások bölcs  hasznosítását  és  átfogó
felügyeletét mindenkor önálló minisztérium(ok)nak kell ellátni;

5. A hatósági rendszer újjászervezése során a következő főbb szempontokat kell figyelembe venni:

a)  az  emberi  egészség  és  a  környezet  javainak  védelme  jellegüknél  fogva  nem  köthetők
kizárólagosan a közigazgatási és más jogi lehatárolásokhoz;

b) a hatóságok területi lehatárolása a vízgyűjtőterületek rendszerét kövesse;

c) a természeti erőforrások mennyiségi és minőségi felügyeletét el kell választani az erőforrások
hasznosításában és felhasználásában érdekelt intézményektől;

d)  olyan  intézményrendszerre  van  szükség,  amely  hivatalként  magas  színvonalon,  gyorsan,
ügyfélbarát  módon  és  korrupciómentesen  szolgáltat,  hatóságként  pedig  szakmailag
megkérdőjelezhetetlen  módon,  felkészülten  és  megvesztegethetetlenül  védi  az  Alaptörvényben
rögzített egészséges környezethez való jogot, a környezeti és természeti értékek megőrzését és azok
fenntartható hasznosítását, akár a mindenkori kormányzati akarattal szemben is.

6.  A kialakítandó  új  rendszer  létrehozásáig  is  több  ponton  azonnal  módosítani  kell  a  jelenlegi
hatósági rendszert:

a) a hatósági rendszert függetleníteni kell a kormányhivataloktól;

b) a jelenleg korlátozott hatósági autonómia biztosítása érdekében a kiemelt beruházások esetében
is vissza kell állítani az elvett ellenőrzési és jóváhagyási jogköröket, a miniszter és az államtitkárok
utasítási jogosítványait pedig szűkíteni szükséges a hatóság szakmai autonómiájának érvényesítése
érdekében;

c)  az intézményi  vezetők esetében -  osztályvezetői  szinttől  felfelé  –  be kell  vezetni  a pozíciók
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betöltésénél a rögzített szakmai kompetenciák és az átlátható pályázatok rendszerét, hogy kizárólag
olyanok  kerülhessenek  döntéshozói  szintű  állásokba,  akik  arra  a  felkészültségük  és  az  emberi
tulajdonságaik alapján is alkalmasak és akik biztosítják a felügyeletük alatt álló szakmai állomány
megfelelő szintű felkészültségét és függetlenségét is;

d)  a  nemzeti  parkoknak  maradéktalanul  vissza  kell  kapniuk  a  területükhöz  tartozó,  a
természetvédelmi törvény alapján különböző védettségi kategóriába tartozó földek és erdők kezelői
jogait, és a hatósági jogosítványok közül is mindazokat, amelyek a rájuk bízott természeti területek
hatékony kezeléséhez elengedhetetlenek;

e) a vízügyet újra integrált és egységes formában kell működtetni, úgy, hogy a vízgyűjtővédelem- és
gazdálkodás, az ivóvízbázisok megőrzése, illetve (a jelenlegi katasztrófavédelmi logika helyett) a
megelőző  jellegű,  tervszerű  ár-  és  belvízvédelem,  illetve  a  víztakarékos  és  vízvisszatartó
gazdálkodás  szervezése  és  ellenőrzése  legyen az  intézményrendszer  fő  feladata.  A vízügynek a
környezet- és természetvédelmi, a természeti erőforrások felügyeletét ellátó minisztérium alatt kell
működnie;

f)  a  helyreállított  önállóságú  bányászati  hivatalnak  az  ország  ásványvízvagyonával  történő
fenntartható  gazdálkodás  mellett  a  környezetvédelmi  engedélyezésben,  a  kármegelőzésben  és  a
kockázatcsökkentésben is a jelenleginél nagyobb szerepet kell kapnia;

g)  hatékony  talaj-  és  termőföldvédelmi  intézményi  rendszer  (monitoring,  hatóság,
szaktantanácsadás) kialakítása szükséges;

h) az intézményrendszerek hatósági feladatainak megfelelő színvonalú ellátásához a létszám és az
eszközrendszer  fejlesztése  is  szükséges,  amely  érdekében  -  a  zöld  intézményrendszer  hatósági
bevételei mellett – költségvetési források nyújtsanak fedezetet;

i) a természeti erőforrások és a környezet állapotát jelző információk gyűjtését és értékelését egy
független állami intézménynek kell összehangolni és értékelni, és erről díjmentesen rendszeres és
részletes tájékoztatást nyújtani;

j) a környezeti és természeti állapottal összefüggő adatok és a kapcsolódó területi, társadalmi és
gazdasági adatok áttekintéséhez szükséges, meghatározóan állami, EU és nemzetközi forrásokból
fedezett  térinformatikai  adatok  jellegüknél  fogva  közérdekűnek  és  szabadon  hozzáférhetőnek
tekintendők, és ezek szabad hozzáférését a Kormánynak biztosítania kell;

7.  Az  egyes  környezeti  engedélyekhez  kapcsolódóan  benyújtandó  előzetes  vizsgálati,
hatásvizsgálati,  egységes  környezethasználati  engedélyezései  dokumentációkat,  Natura  2000
hatásbecslések elkészítését függetleníteni kell az engedély kérelmezőjétől. Az engedélyesnek előre
meghatározottak szerint kell anyagilag hozzájárulnia a dokumentációk elkészítéséhez;

8. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatának készítési kötelezettségét is el kell
választani a benyújtótól és azokat pályázat útján elnyert független intézménynek kell elkészítenie;
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9. A 6) és 7) pontban foglalt feladatok ellátása anyagi hátterének megteremtésére külön alapot kell
létrehozni;

10.  Szükséges  a  globális,  EU-  és  nemzetközi  egyezményekből,  együttműködésekből  és  egyéb
kötelezettségekből fakadó környezeti adatszolgáltatás maradéktalan teljesítése és ezen információk
naprakész  közreadása,  illetve  beépítése  a  lakossági  környezetállapot-értékelésekbe  és
tájékoztatókba.

11.  A  Kormány  –  a  törvényi  előírások  teljesítése  érdekében  -  megfelelő  eszközrendszerrel,
támogatással segítse elő a régiók, megyék, kistérségek, települési önkormányzatok környezet- és
természetvédelmi feladatainak ellátását.

12.  Hasonlóképpen  szükséges  a  környezetegészségügyi  intézményrendszer  függetlenségének  és
működési feltételeinek biztosítása.

13. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az elmúlt időszakban jelentősen átszervezésre került a környezetügy intézményi, ill. az ennek
részét  képező  államigazgatási  hatósági  rendszere.  Megszűnt,  beolvasztották  a  hatékony
érdekvédelmet szolgáló önálló ombudsmani rendszert, az önálló minisztériumot, hatóságot, és
számos – szakpolitikai szempontból nélkülözhetetlen - háttérintézményt is megszüntettek.

A  környezet-  és  természetvédelmi,  valamint  a  természeti  erőforrások  felügyeletét  ellátó
hatóságok évtizedek alatt kialakult intézményrendszere az átszervezések eredményeként jelentős
részben elvesztette önálló és független jogi státuszát. A független első és másodfokú hatóságokat
a kormányhivatalokba integrálták, a törvényben rögzített értékek felügyeletének jogérvényesítési
lehetősége jelentősen csökkent, garanciája megszűnt, mivel azok közvetlen politikai irányítás alá
kerültek.  Mindez  annak  ellenére  történt,  hogy  a  hatályos  Alaptörvényből  és  számos
alkotmánybírósági  határozatból  is  következően  a  környezet-  és  természetvédelem  hatósági
intézményrendszere az egészséges környezethez való jog legfontosabb intézményi garanciája.

Emellett nem biztosított az állampolgárok megfelelő tájékoztatása, amely érdekvédelmük alapját
képezné,  különösen,  mert  a  környezeti  adatok  és  információk  gyűjtése  és  közzététele  sem
elégséges.

Éppen  ezért  a  környezet-  és  természetvédelem  intézményi-  és  hatósági  rendszer  átfogó  és
azonnali  felülvizsgálatára  és  újra  szervezésére  van  szükség,  annak  érdekében,  hogy  az
Alaptörvényben  foglalt  egészséges  környezethez  való  alapvető  jog  maradéktalanul
érvényesülhessen.
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