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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 08 perc)

Elnöki bevezető, napirend megszavazása
JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Tisztelettel

köszöntöm a Fenntartható fejlődés bizottság tagjait, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési
Biztosa Hivatalának küldöttségét, különösen Fülöp Sándort, az országgyűlési biztos urat és
Babai Belánszky Tamás urat az OBH munkatársát, osztályvezetőjét.

Elsőként megállapítom, hogy határozatképes a bizottság kilenc személyes részvétel és
egy helyettesítés mellett. A mai napirendi javaslatot valamennyi bizottsági tag megkapta.
Kérdezem, ez a napirend, amit előterjesztettünk írásban, az elfogadható-e, illetve van-e ehhez
kapcsolódóan kiegészítő napirendi javaslat? (Nincs jelzés.) Ha nincs kiegészítés, akkor e
szerint a napirend szerint haladunk tovább.

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának beszámolója, 2008-2009. évre szóló
beszámoló (J/313. szám) (Általános vita)

Az első napirendi pont a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának beszámolója a
2008-2009-es évről, ennek megtárgyalása a bizottság kötelezettsége, de ettől eltekintve is én
nagyon örülök, hogy sor kerül most erre a találkozóra. Nemcsak egy jogszabályi
kötelezettséget pipálunk ki, amikor a bizottság találkozik a jövő nemzedékek országgyűlési
biztosával, amikor megvitatjuk azokat a kérdéseket, amelyek az országgyűlési biztos
gyakorlatában az elmúlt években felmerültek, és esetleg azokat az aktuális kérdéseket,
amelyek fontosak a fenntartható fejlődés és a jövő nemzedéke szempontjából, hanem azt
gondolom, hogy ez a kötelezettségeken túlmutatóan egy nagyon fontos együttműködés, és
hogy ez nemcsak egy ilyen formális találkozóban merül ki, hanem folyamatos
együttműködés, közös gondolkodás fogja jellemezni a továbbiakban is a bizottság és a biztos
munkáját.

Nem kívánom sokáig rabolni az időt, annyit hadd tegyek hozzá, hogy a bizottság
minden tagja megkapta az országgyűlési biztos beszámolóját a 2008-2009-es évről, ezzel
együtt azt szeretnénk kérni, hogy országgyűlési biztos úr bevezetésképpen tájékoztassa a
bizottságot a 2008-2009-es év tevékenységéről, tartsa meg beszámolóját.

Fülöp Sándoré a szó!

Dr. Fülöp Sándor a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa szóbeli kiegészítése
DR. FÜLÖP SÁNDOR jövő nemzedékek országgyűlési biztosa: Köszönöm, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Az ombudsman törvényt – ahogy tudjuk, - 2007 novemberében

módosították, a biztos megválasztására 2008. május 26-án került sor, és ezt követően a
törvénynek megfelelően következő napon hivatalba is léptem azzal, hogy hivatal még nem
volt. Körülbelül fél évre volt szükség, amíg a szervezeti rendszert összeállítottuk és a
megfelelő emberekkel feltöltöttük. Azt gondolom, hogy óriási szerencsénk volt, mert a
szakmában elérhető legjobb, legkiválóbb szakemberek közül válogathattunk. Ennek – hogy is
mondjam – közvetett bizonyítéka az, hogy a jelenlegi kormányváltás stáb összeállítása során
meglehetős figyelemben részesítették a mi irodánkat. Két helyettes államtitkárt, egy
kabinetfőnököt, és ha jól számolom, egyelőre legalább négy főosztályvezetőt adtunk. Büszkék
vagyunk erre, tehát nem panaszképpen mondom, és azzal, hogy azért másfél-két éve a
munkába állt fiatalok már nem annyira tapasztalatlanok, tehát a munkánk folyamatos tud
lenni. Ezzel együtt tehát már a megfelelő tapasztalat, megfelelő háttér megvan az ügyek
továbbviteléhez.

A teljes létszámunk 34 fő, tehát kis irodáról van szó. (Koncz Ferenc megérkezik az
ülésre.) 290 millió forint az éves költségvetésünk, ami a mi irodánkra esik, közismert, hogy a
négy ombudsmannak közös költségvetése van.
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Az ügyforgalmunkról néhány adat. 1000 fölötti a beérkezett ügyek száma, ebből
422 volt a beszámolási időszakban olyan ügy, amiben állásfoglalást kellett hoznunk, és ebből
97 ügyet zártunk le és 61 ügyben állapítottunk meg az egészséges környezethez való joggal
kapcsolatos alkotmányos visszásságot.

A beszámolómban vagy inkább a beszámolónk ismertetésében három témakörre
szeretnék kitérni. Először két nagy emblematikus ügyet mintegy kiragadva mutatnék be, majd
két ügytípust, amiből a legtöbb ügyünk érkezett, ami mutatja, hogy a társadalomban a
környezetvédelemnek melyik területei a legfontosabbak talán. És végül, bocsánat, a második
blokkban a szakmai kapcsolatrendszerünket szeretném jellemezni, leírni, és végül a harmadik
blokkban a tapasztalataink, kapcsolati tőkénk felhasználásáról, arról, hogy miket tervezünk a
következő időszakban szeretnék beszélni. Ezzel mintegy már el is kezdenénk a közös munkát,
hiszen nyilván ezekkel a tervekkel kapcsolatban a jelenlevőknek is számos észrevétele lesz.

Tehát a három blokk közül az elsőben. Milyen környezeti konfliktusok megoldásában
vettünk részt és milyen hatékonysággal? Jeleztem, hogy két nagy ügyet szeretnék, két tipikus
ügyet szeretnék kiemelni, amit a közvélemény és a szakma kiemelt figyelme kísér, a szerencsi
szalmaégető erőmű és a tubesi katonai rádiólokátor ügyét szeretném röviden bemutatni, és
azért fontos ez számomra, mert összeköti ezt a két ügyet egy nagyon fontos momentum. A
beruházók egyik ügyet sem készítették elő nézetem szerint megfelelően. Nem számoltak a
társadalmi fogadtatással, ugye ha felidézik az ügyeket, akkor ebben egyet tudunk érteni, és
nem tárták fel a környezeti hatásokat.

Épp ezért mondom, hogy a kudarc mind a két projektben lényegében kódolva volt.
Csak úgy lehetett volna megvalósítani ezt a két nagy beruházást, hogy ezzel a beruházók,
működtetők vállalnak egy akár évtizedekig húzódó elmérgesedett környezeti konfliktust. Úgy
látom, hogy ezekre nem fog sor kerülni, de hát biztosat nem tudok még mondani.

A szerencsi szalmaégető ügyében egy 52 oldalas állásfoglalást hoztunk, és
megpróbáltuk nagyon részletesen elemezni, hogy a világörökséggel, a Tokaj hegyaljai
világörökséggel mennyire összeegyeztethetetlen ez a projekt, különösen a környezeti hatások
közül a közvetett hatásokra gondoltunk, amit nem szoktak a környezeti hatásvizsgálati
eljárásokban megfelelő súllyal kezelni, így a szállítás. Napi 200 kamion járt volna a tokaji
régió útjain, ami meglehetősen zavarta volna az idegenforgalmat, a termelést, és az ügyben az
energiafű telepítése is nagy területeken, mintegy 200 szerződés, előszerződés szerepelt az
iratok között, szóba jött volna, ami viszont a táj képét változtathatta volna meg
megengedhetetlen módon.

Az állásfoglalásunkat meg kell, hogy mondjam, egyik hatóság sem fogadta el,
bírósághoz mentünk, Legfelsőbb Bírósághoz mentünk és ilyen szempontból, higgyék el
nekem, nem volt tipikus ez az ügy. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a beruházást ellenző

helyi csoportok az állásfoglalásukban, az érvelésükben, kampánytevékenységük során jól
tudták használni. Nem gondoltuk egy pillanatig sem azt, hogy ebben az ügyben mi
sikertelenek voltunk, és hát ezt az érzésünket megerősítette az, hogy a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal és a művelődési tárca egy másik állásfoglalásunk, szintén a
világörökséggel foglalkozó állásfoglalásunk a pesti zsidónegyed rendezési tervével
kapcsolatos állásfoglalásunkat is figyelembe véve felkért minket, hogy vegyünk részt az
egyébként már 20 éve húzódó, 20 éve aktuális világörökség-védelmi törvény megalkotásában.

A másik ügyben, a tubesi rádiólokátor ügyében éltünk az ombudsman törvény új
lehetőségével. Ez korábban az ombudsmanok számára nem volt adott. Beavatkoztunk egy már
folyó bírósági eljárásba, amit helyi civilek és a pécsi önkormányzat indított a beruházó
honvédelmi tárcával szemben, és itt is terjedelmes szakmai anyagokkal próbáltuk a beruházást
ellenzőket segíteni. Elsősorban a nem ionizáló sugárzással kapcsolatos tudományos
bizonytalanságot elemeztük. Megnéztük, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre és ezzel
együtt milyen bizonytalanság létezik még. Az elővigyázatosság elvét kell ilyenkor mindig
javasolni, és a vízvédelem jogi helyzetét is ebben az ügyben azt hiszem, hogy mi elemeztük a
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legrészletesebben a résztvevők közül. Ez egy karsztos vízbázisra települt volna ez a
rádiólokátor, ahol a meredek hegyoldal miatt nem lehetett volna a csatornázást megoldani,
azon kívül mivel katonai létesítményről van szó, üzemanyag-tartályt is kellett volna létesíteni.
Szokták mondani, hogy az üzemanyag-tartályok előbb-utóbb valamilyen módon azért
szennyezéshez vezethetnek, tehát mindenképpen a veszély jelentős. Ezeket próbáltuk
bemutatni az ügyben, és úgy gondolom, hogy jelentős szerepünk volt abban, hogy végül a
beruházó engedélyét a Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette.

Mind a két üggyel kapcsolatban nagyon fontos aláhúzni, hogy a megoldás a közösségi
részvétel felé mutatott, vagy inkább úgy mondom, mutatott volna. Tehát ha a magyar jogban a
rendelkezésre álló közösségi részvételi, társadalmi részvételi jogintézményeket megfelelően
alkalmazzák ezekben az ügyekben, azaz az információt a beruházás tervéről időben és
megfelelően széles körben terítették volna, ha megfelelően széles körben konzultáltak volna
az érintett környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal, társadalmi szervekkel, helyi
közösségekkel, akkor ezek a konfliktusok kezelhetők lettek volna. De hát nem kezelték, és
nem használták a közösségi részvétel jogi eszközeit, sőt, úgy látjuk, hogy az utóbbi tíz évben
a magyar jogalkotó kifejezetten barátságtalanul bánik a közösségi részvétellel. A kiemelt
beruházásokkal kapcsolatos, több hullámban megvalósult szabályozás, a (Bodó Imre
megérkezik az ülésre.) közigazgatási eljárási törvény legutóbbi átfogó módosítása mind azt
mutatja, hogy a jogalkotó megpróbálja visszaszorítani az érintett közösségek, civil
szervezetek részvételi lehetőségét, ez, ahogy ez a két ügy is bemutatta, a közösségi részvétel
jelentőségének súlyos félreértésén alapszik. Ez nagyon fontos, azért emeltem ki ezt a két
ügyet, bár biztos vagyok benne, hogy a teremben kevés embert kell erről meggyőznöm.
Nagyon fontos aláhúznunk, hogy a közösségi részvétel megoldást jelentett volna ezekben az
ügyekben, nem pedig akadályt.

A közösségi részvétel visszaszorítása pedig nem más, mint a bürokrácia régi
reflexeinek a megnyilvánulása, az információ visszatartására irányuló törekvések és a szűk
körben hozott döntések keresztülerőltetése. Ez a két ügy nagyon fényesen bemutatta, hogy
erre ma már nincs mód.

A kisebb ügyek közül csak két ügycsoportot szeretnék kiemelni, mert úgy gondolom,
hogy tanulságos, hogy a több száz panasz mire irányul. Egy picit a panaszok kirajzolják az
ország környezetvédelmi problématérképét, és a legtöbb, legfontosabb panaszunk a
településrendezés ügyében született, holott nem könnyű ügyekről van szó. A jelenlegi
településrendezési döntéseket szuverén helyi jogalkotók, az önkormányzatok hozzák –
szoktuk mondani, a jog nem lehet jogellenes –, rendkívül nehéz beleszólni egy
településrendezési helyi rendeletbe. Egyedül az Alkotmánybíróság tudja megsemmisíteni, de
az esetek többségében évek múlva fog helyt, amikor már a kérdéses vitatott beruházás régen
meg is valósult.

Olyan ügyeket kaptunk, nehéz, nagy ügyeket, mint a XV. Kerületi MÁV-telep
parkjának helyére tervezett lakópark, vagy a piliscsabai karsztos területen történő
iskolafejlesztés, egyetemfejlesztés, vagy Üllőn újabb belterületbe vonások, holott már
rendelkezésre álltak felhasználatlan, üres ipari területek, de még belterületbe akartak vonni.
Ezekben az ügyekben megpróbáltunk feltárni egy érvrendszert, hogy kérem, azért ezek a helyi
rendeletek részei a jogunk hierarchiájának. Nem szabad, hogy ellentétbe kerüljenek az építési
törvény, a környezetvédelmi jog, különösen levegőtisztaság-védelem, zajvédelem
szabályaival. Kell, hogy figyelembe vegyék a szakhatóságok – így mondjuk őket, ez nem
teljesen pontos kifejezés – és a helyi közösségek, civil szervezetek véleményét az építési
törvény részletes eljárási szabályai szerint. Van az építési törvénynek egy nagyon érdekes és
fontos jogintézménye, a települések biológiai aktivitásértékének a megőrzése. Erre is
figyelemmel kell lenni, mindegyik állásfoglalásunkban felhívtuk az érintettek figyelmét.

Azt kell, hogy mondjam, ezt az érvelést, jóllehet az ombudsman állásfoglalása senkire
nézve nem kötelező, ezeket az érveket vagy eleve elfogadták az önkormányzatok, vagy olyan
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vitaeszközt, érvelési eszközt szolgáltatott a kisebbségben maradt önkormányzati képviselők és
lakossági csoportok számára, hogy általában sikerült a helyi közvéleményt és a döntéshozókat
meggyőzni a településrendezési ügyekben. A részleteket nyilván, aki így ez iránt a szakterület
iránt érdeklődik, az megtalálja a beszámolónkban, csak úgy, mint a zajvédelemmel
kapcsolatos részterületeket.

A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája másfél éves tevékenysége
döbbentett rá bennünket, hogy mennyire nem veszik komolyan a jogalkotó és a jogalkalmazó,
a hatóságok, a jegyzők a zajjal kapcsolatos lakossági panaszokat, holott a tartós zaj egy
nagyon komoly egészségkárosító hatású is lehet, arról nem beszélve, hogy az ingatlan
értékében és hát egyébként az együttélésben milyen károkat okoz.

A közlekedési létesítmények, hangos zeneszolgáltatás, szórakozóhelyek, közterületen
megszervezett rendezvények, fesztiválok, ezek a tipikus panaszok. Több tucatnyi ilyen
panaszunk van, és itt is megpróbáltuk összegyűjteni azt az érvrendszert, amivel esetleg a
jegyzőket vagy a képviselő-testületeket, akik adott esetben ezekről döntenek, jobb belátásra
tudja bírni. Zajvédelmi, levegőszennyezésre vonatkozó jogszabályokat kell figyelembe venni,
közlekedési jogot, kereskedelmi jogot, a közterületek használatára vonatkozó jogszabályokat,
és adott esetben a polgári jogot is, tehát birtokvédelmi pereket is lehet ilyen esetben indítani.
Sőt, kártérítési pereket is, tehát egy komplex jogi kezelésre próbáltuk ennek a nagyon tipikus,
gyakori környezetvédelmi konfliktus résztvevőit ösztönözni. Úgy gondolom, hogy ezekben az
ügyekben is volt hatása az állásfoglalásaimnak, több esetben revideálták a felügyelőségek a
döntéseiket, új bírságoló határozatokat hoztak.

Az egyedi ügyekkel kapcsolatos mondandómat egy módszertani megjegyzéssel
szeretném zárni. A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája új jogintézmény.
Alapjában véve új, és ezért úgy gondoljuk, hogy ennek az irodának új módszerekkel is kell
dolgozni. Annak semmi értelme nem lett volna, hogy megismételjük a hatóságok eljárását.
Arról nem is beszélve ugye, hogy a hatóságok több ezer környezetvédelmi ügyet dolgoznak
fel, mi meg csak pár százat évente. Tehát még csak jobbak se lehettünk volna, ezért próbáltuk
a szakmai és jogi megközelítés komplexitásával valamilyen módon segíteni ezeket a
környezeti konfliktusokat valahogy a megoldás felé vezetni, ezt talán így lehetett a bemutatott
ügyekben és csoportokban is látni, amellett pedig egy konzultatív megoldás felé, konzultatív
megoldás, eljárás felé próbáltunk haladni több szem többet lát elve alapján szakmai, hatósági,
civil, helyi lakossági konzultációkat folytatunk le ügyeinkben. Természetesen kimegyünk a
helyszínre, és mielőtt az állásfoglalásunkat meghoznánk, egy tervezetet készítünk, és újból
körbeküldjük az összes érintett között, és aztán véglegesítjük. Így nagyobb az esélye annak,
ezt látjuk a gyakorlatban, egyrészt jobbak lettek, tehát nyilván nem vagyunk tévedhetetlenek,
jobbak lettek az állásfoglalásaink, másrészt pedig a gyakorlati elfogadottságuk,
megvalósíthatóságuk is javul.

Egy nagyon fontos dolgot a végére, az egyedi ügyekkel foglalkozó beszámoló végére.
Tudjuk, hogy a felügyelőségek kiváló szakmai munkát végeznek. A mi dolgunk mégis az,
hogy az ő egyedi határozataikat adott esetben darabokra szedjük, megkritizáljuk. Ez nyilván
nem esik jól a felügyelőségeknek. A beszámolónkat körbeküldtük a felügyelőségek
igazgatóinak is, és az egyik igazgatótól kaptam egy háromoldalas levelet, hogy ő nagyon
nagyra értékeli szakmailag, amit írtunk, az eseteinket kiosztotta a megfelelő szakcsoportjaihoz
és kérte, hogy vegyék figyelembe, ugyanakkor sérelmezi, hogy az ő munkájukat azért ez
leértékeli. Igyekeztem egy nagyon részletes levélben válaszolni neki, és itt is nagyon
fontosnak tartom, hogy elmondjam, hogy szó nincs arról, hogy a nagyon nehéz körülmények
között, áldozatos munkát végző környezetvédelmi felügyelőségek munkáját így egészében
véve leértékeljük. Mi nagyon nagyra tartjuk őket szakmailag, egy-egy ügyben nyilvánvaló,
hogy nézeteltérés vagy eltérő megítélés van közöttünk, de ez az ő egész munkájuknak az
értékelésére semmiképpen nem hat ki.
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Rá is térek így már a második blokkra, amit az önök figyelmébe szeretnék ajánlani,
hogy ez a kis hivatal, hogy egy picit a munkájának a hatékonyságát egy picit növelje, milyen
együttműködési keretekben dolgozunk. Nemcsak azért, mert itt tartom most a beszámolót,
hanem egyébként is a legfontosabb partnernek a parlament környezetvédelemmel foglalkozó
bizottságát tartom, ennek nagyon sok bizonyítéka akadt az elmúlt másfél évben. Nagyon
sokszor kaptunk a legtöbb ügyben, amiben a parlamenti bizottsághoz fordultunk, egyöntetű
támogatást, és alá szeretném húzni, egyöntetű támogatást, tehát kormánypárti és ellenzéki
politikusok nagyon sokszor együttes vagy összehangolt akcióban adtak be egyéni képviselői
módosító indítványokat azokhoz a jogszabályokhoz, amit mi is sérelmeztünk, hogy nem
mindenben veszik figyelembe a környezetvédelem érdekeit.

Ezek az ügyek voltak a Ket-nek már hivatkozott közösségi részvételi szabályai, az
ország mezőgazdasági haszonnövényekre vonatkozó genetikai örökségének a költségvetési
támogatása. Ez egymást követő két évben is sajnos probléma volt, de mind a két évben
jelentős segítséget kaptunk a parlamenti bizottságtól, vagy mit adtunk a parlamenti
bizottságnak néminemű segítséget. Hogy ki volt előbb ezekben az ügyekben, azt sokszor
nehéz tisztázni.

Az erdőtörvény módosítása kapcsán is a védett területek privatizációja kérdéses volt, a
természetvédelmi hatóságok beleszólási joga fenyegetve volt a tervezetben, az érintett
közösségek részvételi joga megint csak visszaszorulóban volt, és közösen léptünk fel sikerrel
a módosítás jobbá tétele, az erdőtörvény jobbá tétele érdekében.

Vásárhelyi törvény. Érkezett egy olyan módosítási javaslat, hogy a Tisza által
elárasztásra kijelölt mezőgazdasági területeken különféle kemikáliákat nagy mennyiségben
lehessen használni. Megállapodtunk, egyetértettünk abban, hogy ez egy nagyon rossz terv.
Ugyanígy a vízgazdálkodási törvény módosításában, akik jelen voltak a bizottságban
emlékeznek rá, hogy a geotermikus energia kinyerésével kapcsolatban nagyon komoly
probléma volt, hogy a jogalkotó megengedte volna, hogy nem kell visszasajtolni a felhasznált
vizet. Ez komoly környezeti károkkal járt volna, tehát úgy gondolom, hogy szinte valamennyi
közös fellépésünk a bizottsággal eddig lényegében sikerrel járt, és remélem, hogy ez a
jövőben is így lesz.

A másik nagyon fontos partnercsoport a társadalmi szervezetek, a környezetvédelmi
civilek. Minden évben két civil találkozót szervezünk, az egyik általában egybeesik az
országos találkozóval, a civil szervezeteknek ez hatalmas nagy büszkesége, mert azt hiszem, a
zöldmozgalom szervezettségét mutatja. Hatalmas éves országos találkozót tartanak, idén talán
már talán a huszadik volt. Ezeken is részt szoktunk venni.

Visszajelzéseket kérünk úgy a terveinkről, mint a beszámolónkról, és érdemi
visszajelzéseket kapunk a civilektől, tehát ez nagyon fontos a mi szakmai hatékonyságunk
szempontjából.

Van a civil mozgalomnak egy olyan ágazata, amit kiemelt figyelemmel kísérünk. Ezek
olyan helyi kezdeményezések, amik valamilyen szempontból fenntarthatóak, tehát helyi
energia megoldások, fűtési megoldások, szennyvíz, hulladékkezelés, fenntartható
mezőgazdaság, élelmiszerbiztonság. Két egyetemi kutatócsoporttal van szerződésünk, másfél
éve kutatjuk ezt a jelenséget, 30-nál több ilyen helyi csoportot ismerünk. Higgyék el nekem,
nagyon nagy jelentősége van, hogy ők minden támogatást megkapjanak, és bemutassanak egy
olyan alternatív élet- és munkalehetőséget, ami a környezetvédelemmel, a környezettel
barátságban van és a jövő számára is fenntartható.

Támogattuk őket hírlevél szerkesztésével, úgynevezett jogi akadálymentesítéssel,
hogy ha problémáik voltak, és az idén egy 200 fős találkozót tartottunk számukra,
350 jelentkező volt rá, és ez a találkozó lefektette ezeknek a helyi fenntartható közösségeknek
a további együttműködésének, a hálózatépítésének az alapjait. Nagyon örülünk, hogy ez a
kezdeményezés Magyarországon ilyen erős.
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Egyházak. Egyházak vezetőivel, katolikus, református egyházak vezetőivel,
környezetvédelmi szakembereivel találkoztunk, egyházkerületek ügyvédeinek tartottunk
előadást, képzést. Egyházak környezetvédelmi kiadványainak bemutatóján vettünk részt,
ifjúsági egyházi rendezvényeken adtunk elő, illetőleg egy ilyen rendezvénysorozatnak a
védnöki tisztét is elláttuk.

Környezettudomány. Hát hiszik, nem hiszik, több mint 200 konferencia előadásra
kértek fel minket, lehet, hogy nem leszünk mindig ilyen divatban, de az elmúlt két évben, ez
azt jelenti, hogy heti két-három konferencia. Nem merünk meg nem is akarunk nemet
mondani, mert itt mi is tanulunk, és hát tudjuk terjeszteni azokat a tapasztalatokat, amiket így
az ügyekből látunk és érezzük, hogy érdemes terjeszteni.

Sajtó. Nincs sajtópolitikánk, emiatt sok kritika ér minket, inkább egyfajta passzív
szolgáltató szerepre rendezkedtünk be. Azt viszont el tudom mondani, hogy nem volt olyan
eset, amikor sajtó megkeresett volna minket, és ne álltunk volna teljes mértékben
rendelkezésre. Így kevesebb, mint másfél év alatt ezer híradás született rólunk, nagyjából
egyharmad-egyharmad arányban írott sajtó, online és rádió, televízió. Viszonylag kevés
sajtóközleményt adtunk ki, ahogy mondtam, a sajtópolitikánk passzív. Sajtótájékoztatót is
ritkán tartunk, viszont rendeztünk két sajtóreggelit. A környezetvédelemben már járatos 20-30
újságíró részvételével, és ott mélységében vitattuk meg először az úgynevezett Planetary
Boundaries témakörét. Tavaly szeptemberben a Nature című folyóiratban jelent meg egy ilyen
kulcsfontosságú közlemény, és azt fontosnak tartottuk, hogy azt egy picit legalább a szakmai
sajtóval megbeszéljük. Az emberiség bizonyos, és ez nagyon komoly tucatnyi egyetemi
kutatócsoport által publikált mű, amely bemutatja, hogy az emberiség már legalább három
területen túllépett bizonyos határokat, ahol visszafordíthatatlanok a változások. Nem akarok
most nyilván ennek a részleteibe belemenni.

Szintén egy sajtóreggelit tartottunk a koppenhágai konferencia értékelésére, mivel két
kollégánk részt vett a konferencián és próbáltuk ezzel kapcsolatban is a tudatosság szintjét
növelni.

A környezettudatosságnál tartva a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsával aláírtunk
egy együttműködési megállapodást, és egy környezettudatossággal foglalkozó közös
munkacsoportot hoztunk létre. Ennek az egyik, már második közös akciója volt egy sajtóklub,
amiben szintén sajnos csak a környezetvédelemmel már egy kicsit megfertőzött
sajtómunkásoknak tartottunk három ülést, nagyon hasznos és jó ülések voltak ezek.

Nemzetközi kapcsolatok. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa Magyarországon
lett először, és ez nem mondhatom, hogy visszhang nélkül maradt, tehát nagyon sok
érdeklődést tapasztalunk. Ennek egyik jele például a nagykövetségekkel való nagyon aktív
kapcsolatunk. A brit és a svéd követséget említeném. A brit követséggel egy zöldköltségvetési
konferenciát, a svédekkel pedig egy klímakonferenciát szerveztünk. Ennek az az előnye, hogy
így a követségeken keresztül olyan kiemelt és világhírű előadókat tudtunk Magyarországra
hozni, amire nyilván saját magunk nem lettünk volna képesek.

Nemzetközi konferencia-meghívások, amikre viszont nyilván nem tudunk – kicsi a
stáb – mindre elmenni. Volt egy-két olyan meghívás, amit nem tudtunk visszautasítani.
Képzeljék el, hogy Londonban a brit környezettudományi, környezetvédelmi jogi társaság,
bocsánat, és az igazságügyi minisztérium együtt rendezett egy szimpóziumot, aminek az
egyetlen napirendi pontja volt, mi. Hát erre muszáj volt elmenni, feltűnt volna, hogy ha nem
vagyunk ott, és különben is rettenetesen megtisztelő volt, és úgy gondolom, elég nagy sikerrel
szerepeltünk. Ezt abból gondolom, hogy jelen voltak azok a szervezetek, azok a jogtudósok,
akik több nagy európai környezetvédő szervezet felkérésére írtak egy jogszabály-tervezetet
egy európai szintű jövő nemzedékek országgyűlési biztosáról, és nagyon sok mindent
felhasználtak a magyar szabályozásból, sőt, a magyar országgyűlési biztosi iroda
gyakorlatából. Tehát ezt az iteratív - lemegyünk a helyszínre, konzultálunk, tervezetet
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küldünk - módszertant az európai szabályozás, ha lesz ilyen, és én nagyon bízom benne, hogy
lesz, átveszi. Ez mindenképpen nagy büszkeség számunkra is.

Végül, remélem nem éltem még vissza a türelmükkel, ha még belefér - elnök úrra
nézek -, akkor egy picit arról beszélnék, hogy mi következik akkor most már ebből. Tehát ezt
a tapasztalatot, ezt a kapcsolati tőkét, amit eddig felhalmoztunk, milyen irányokba szeretnénk
a következő évben kamatoztatni.

Nyilvánvaló, hogy a panaszok ellátása, ez a fő tevékenységünk, de a jövő nemzedékek
országgyűlési biztosa név kötelez. Igyekszünk egyéb, úgynevezett proaktív, előremutató,
magunktól fontosnak tartott tevékenységet is kifejteni. Az egyedi ügyekben szerzett
tapasztalatokat öt nagy témavizsgálatban szeretnénk hasznosítani. Zaj, a levegőtisztaság terén
a bűz és a szmog, településrendezés, a Natura 2000 és a társadalmi részvétel terén indítottunk
témavizsgálatokat, ami azt jelenti, hogy a befutott ügyek alapján az állásfoglalásainkban
szereplő megállapítások alapján egy kérdéssort állítottunk össze. Már lelátogattunk három
felügyelőséget, megyei bíróságnál, főügyészségnél, megyei önkormányzatnál dolgoztunk fel
aktákat. Beszélgettünk szakemberekkel, megvitattuk ezeket a kérdéseket. Most összeállítunk
egy anyagot, és ebből minden témában szépen sorban egy-egy szakmai konferenciát
szervezünk, és aztán ennek alapján azt gondolom, hogy már előállhatunk majd jogalkotási,
illetőleg a joggyakorlatra vonatkozó javaslatokkal.

A jogalkotás terén nyilván ami ügyek bejönnek, azokra igyekszünk válaszolni. Nem
mindig tudunk két nap alatt kis stábbal megfelelő válaszokat adni a jogalkotási tervekre, de
van néhány olyan terület, ahol meggyőződésünk, hogy előbb-utóbb bejön valamilyen
jogalkotási terv, és erre mi előre készülünk. Például a földhivatali bejegyzések
illetékkötelességének tarthatatlansága a természetvédelmi hatóságok számára. Ezt most így
elhadartam, de a Natura 2000-es területek, illetőleg a lápok és törvény erejénél fogva védett
területek ingatlan-nyilvántartási bejegyzése egyszerűen leállt amiatt, hogy a földhivatalok
kitalálták, hogy mindegyik után – itt több százas, több ezres tételről van szó – 6 ezer forintot
magának a felügyelőségnek is be kell fizetni. Egyszerűen erre nincsenek a felügyelőségek
felkészülve.

A kisebb, hatékonyabb méretek szorgalmazása. Azt gondolom, hogy több jogalkotási
területen is előbb-utóbb napirendre kerül majd. Állattartó telepek ügyében,
hulladékgazdálkodási ügyeinkben, energiatermelés terén látjuk, hogy ezek a megalomán
projektek nemhogy a környezetvédelemmel és a fenntarthatósággal nem egyeztethetők össze,
de a gazdasági racionalitásuk is meglehetősen kérdéses. Tehát ezekben a témákban előre
készülünk, hogy a jogalkotásban valamilyen módon szerepet kaphatunk.

Nemzetközi téren tovább szeretnénk a kapcsolatunkat erősíteni a Balaton Csoporttal.
Ezt már most jelzem, valamikor vissza fogom önökhöz hozni ezt a témát. Egy fantasztikus
büszkeség az országnak, hogy a Római Klub egyik továbbélése, ugye Dennis Meadows
professzor nevét ebben a körben nem kell különösebben indokolnom, hogy ha egy csoportot ő

létrehoz, 100-150 vezető környezettudós így együtt tart, és azt minden évben 1972 óta – én
nem tudtam erről egyébként az utóbbi évekig – Magyarországra hozza a Balaton köré
valamelyik balatoni településre, ez egy óriási büszkeség az országnak. Kérem, hogy erről
beszéljünk majd valamikor, hogy hogyan tudnánk ezt valahogy elősegíteni, nem beszélve
arról, hogy ha egy-egy embert beengednek közülünk erre az ülésre, az óriási élmény.

A nemzetközi kapcsolataink körébe Günter Pauli környezetvédelmi vállalkozó és
tudós és ötletgazda jön idén ősszel, és ezt szeretnénk az ország hasznára fordítani, amennyire
csak lehet, illetőleg Dennis Meadows-al magával is tervezünk egy konferenciát a helyi
valuták kérdésében.

Beszéltem arról, hogy nagyon sok konferenciára hívnak minket. Saját terveink is
vannak, egy nemzeti klímakonferenciát szeretnénk a következő évben, ebben az évben még
megvalósítani. A fenntarthatóság előőrsei konferenciát meg, amiről beszéltem, meg
szeretnénk ismételni, illetőleg a Duna ökoszisztéma szolgáltatásaival kapcsolatban
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konferenciát szeretnénk szervezni. Ne csak hajóutat vagy esetleg energiaforrást,
energiatermelési lehetőséget lássanak a folyóban, hanem élő, megújuló természeti erőforrást,
tiszta ivóvizet, a Homokhátság talajvize állapotának döntő meghatározását, a vízi és ártéri
élővilág fenntartóját, és egy természeti kincset.

Tehát ezek a terveink, köszönöm szépen a figyelmet, várom a kérdéseket.

ELNÖK: Köszönjük szépen országgyűlési biztos úrnak a beszámolót. Nagyon
tanulságos volt, amit hallottunk, és amit az írásos jelentésben is olvasni lehet. Azt gondolom,
az országgyűlési biztos végső soron az országgyűlésnek felelős intézményként nagyon
hasznos, hogy ha az ott felgyülemlett, a konkrét terepen felgyülemlett tapasztalatok
valamilyen formában az országgyűlés munkáját is segíteni tudják.

Úgyhogy én nagyon javaslom, és mindenképpen szeretném kezdeményezni is, hogy az
elmúlt másfél évben felhalmozódott tapasztalatok jogalkotás területén milyen nem túl
bonyolult jogalkotási aktusokkal lehetne kiküszöbölni azokat a problémákat, amelyeket az
országgyűlési biztos hivatala tapasztalt a környezeti ügyekben, hogy ezeket a bizottság esetleg
hogy tudja az országgyűlés számára felkínálni úgymond, hogy javítani tudjuk a jelenlegi
szabályozást.

Több téma szóba került, amelyek kiemelkedően fontosak ezen a területen.
Településrendezés, helyi és kistérségi tervek összehangolásának a kérdése, a jelentésben elég
komoly hangsúlyt kap, zöldterületek védelme. Azt gondolom, hogy ezeken a területeken, de
máshol is, levegőtisztaság, szmog-riadók, Natura 2000, biztos, hogy az együttműködés
konkrét jogszabályi javaslatokhoz is vezethet a bizottság részéről.

Különösen örülök, hogy a zajterhelés bejött a képbe, annál is inkább, mert hajlamosak
vagyunk ilyen nem hagyományos, nem kézzelfogható szennyezési problémákról nem
tudomást venni. A zajszennyezés az egyik és a fényszennyezés a másik nagyon hasonló
probléma, amely nem kap kellő figyelmet. Ezeken a területeken is akár az ombudsmani
hivatalnak, akár a bizottságnak lehet olyan szerepe, hogy ezeket egy kicsit a fókuszba állítsa.

Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ezeken a területeken fogunk tudni
együttműködni, akár azokban a konkrét projektekben is, a klímaváltozás ügyében, Duna
ökoszisztéma szolgáltatások területén, ahol az OBH-nak, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési
Biztosa Hivatalának vannak elképzelései.

A részleteket nyilván majd folyamatában tudjuk megbeszélni, én megnyitom a
lehetőséget a bizottság tagjai számára, hogy kérdéseket tegyenek fel az országgyűlési biztos
úrnak. (Jelzésre:) Nagy Andor alelnök úr az első, Kepli Lajos és aztán még visszatérhetünk.

Kérdések, hozzászólások
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nemcsak kérdezni

szeretnék, hanem elmondanám a véleményemet is. Körülnéztem itt a bizottsági teremben, és
kevés olyan képviselőtársam van rajtam kívül, aki részt vehetett annak idején magának az
intézménynek a létrehozásában is, illetve a jelöltek meghallgatásában is. Én ezek közé
tartozom, és nem is gondoltam volna, hogy másfél év alatt mennyi mindent lehet csinálni.

Látva meg hallva ezt a beszámolót, amit az előbb Fülöp Sándortól kaptunk, és így
utólag visszapörgetve az eseményeket, örülök neki, hogy ezt az intézményt Magyarországon,
ezek szerint Európában elsőként létrehoztuk. Annak is örülök, hogy a jelöltek közül Fülöp
Sándor lett a győztes, a végén a befutó, mert azt gondolom, hogy az ő személye meghatározó
az intézmény megítélésében. A munkatársaknak is kifejezetten nagy szerepük van, de a
mindenkori vezetőé is. Túlzás nélkül mondhatom az én személyes élményeim alapján, én nem
végig voltam a bizottság elnöke, csak talán egy évig, s mint bizottság elnöke többször is
találkoztunk. Részt vettem például a Balaton Csoportnak az egyik vacsoráján is, és én is
ugyanígy meglepődtem, hogy mekkora emberek járnak ide titokban az országba. Nem azért,
mert illegalitásban vannak, hanem mert nincsenek bekapcsolva – a titkot így értem – abba a
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rendszerbe, amibe be kellene őket kapcsolni. Erről nagyon kevesen tudnak, majd ezzel
kapcsolatban lenne egy konkrét javaslatom is.

Azt gondolom, hogy egy szakmai és emberi tisztesség meg egy hitelesség mindenképp
elmondható erről a másfél évről, tehát én nagyon pozitívan értékelem a hivatalnak is és
személyesen Fülöp Sándornak is a tevékenységét, és alkalmasnak is tartjuk az általános vitára
természetesen ezt a beszámolót.

Emlékszem annak idején a vitákra is, mert nem volt olyan egyszerű ennek az
intézménynek a létrehozása kapcsán, hogy mi legyen a hatásköre ennek a hivatalnak. Kiderült
a felügyelőségekkel való viszonyból is, és ezt őszintén látni is kell, hogy azért egy picit
kekeckedik a hivatal természetesen a meglévő intézményrendszerekkel az állampolgárok meg
a környezetvédelem, természetvédelem érdekében is. Ebből voltak annak idején viták, hogy
hova helyezzük el ezt az egész intézményt. Azt gondolom, hogy ezt sikerült jól belőni, mert
hasznos tevékenységet lát el a hivatal, ugyanakkor úgymond nem kötelező a hatóságoknak a
hivatal állásfoglalásait, szakvéleményét figyelembe venni, de ha jól láttam a konkrét
példákból, akkor azért figyelembe vették, bár nem kötelező, de megszívlelték, mert
gondolom, hogy látták a szakmai hitelességet meg a tisztességet is.

Tetszett az a felosztás, ahogy a beszámolót Fülöp Sándor ismertette velünk, és
szeretnék ezzel a három részre tagolt rendszerrel kapcsolatban egy-két kérdést fel is tenni.

Az egyik az ügyekkel kapcsolatos. Nem került említésre, de volt bizottsági ülésünkön
is téma a CO2-kvóták értékesítése. Ott is egy nagyon alapos meg hasznos munkát végeztek,
és emlékszem rá, hogy sokat segített a geotermikus ügyben a hivatal álláspontja vagy akár az
erdőtörvénynél is. Ezeket is kifejezetten pozitívnak látom, és a kérdésem mindjárt az
ügyekkel kapcsolatban arra vonatkozik és a jövő témái között is szerepelt a zaj ügye, hogy
tartottunk egyszer egy bizottsági ülést a ferihegyi repülőtér által okozott zajterhelésről. Ennél
bonyolultabb ügyet keveset láttam eddigi életemben, és nehezen tudnék rendet rakni, rendet
vágni ebben az egész kérdésben, de úgy érzem, hogy ez is azon ügyek közé tartozik, amellyel
majd foglalkozni kell. Ha van ilyen szándék vagy gondolom, voltak ilyen panaszok is
biztosan, akkor azt javaslom, hogy az együttműködésünkben ez is legyen egy híd a bizottság
meg a hivatal között, mert ráadásul még egy terminálfejlesztés előtti állapotban vagyunk. Már
most is bizonyos területeken ez elviselhetetlen, tehát itt valamit lépni kell. Számomra akkor is
kiderült, hogy nagyon sok embernek igaza van. Igaza van a két szemben lévő álláspontoknak,
ettől függetlenül valami közeledést érdemes vagy muszáj lesz elérni.

A másik konkrét javaslatom az lenne, hogy mivel mi adjuk az EU soros elnökségét a
belgák után, hogy a Balaton Csoportot lehet, hogy arra az időre kellene idehívni, amikor ez
megtörténik, és ott behozni őket a köztudatba, mert ők egy olyan nemzetközi hálózat, amelyik
talán egy ilyen EU soros elnökséggel valamilyen módon összehozható. Még konkrét
javaslatom nincs, csak éreztem akkor is, amikor azon a vacsorán beszélgethettem személyesen
Dennis Meadows-al és elmondhattam neki, hogy Sopronban van már egyébként helyi
fizetőeszköz, a kékfrankos, és ez nagyon érdekelte annak idején. Ezek olyan kaliberű emberek
voltak, hogy nekem egy vacsora is egy hihetetlen élmény volt velük és mondom, egy nagy
veszteségnek élném meg, ha ezeket az embereket, akik már ’72 óta idejárnak, egyébként a
Kapolyi hozta őket ha jól emlékszem, ide, jótéteményei között azért ezt nehéz elhallgatni, és
azóta kitartanak Magyarország meg a helyszín mellett, és valamit ezzel kezdenünk kell. Én
személyesen is szívesen közreműködnék ebben.

Azt hiszem, hogy én eleget beszéltem, köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Kepli képviselő úré a szó.

KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Én nagyon örülök, Nagy Andor alelnök
úr, képviselőtársam hozzászólásához én is részben hasonlókat szerettem volna mondani, és
mint a Fenntartható fejlődés bizottsága ellenőrző albizottságának elnöke, szeretnék egyúttal
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egy szorosabb együttműködést, kapcsolatot felajánlani a jövő nemzedékek országgyűlési
biztosa, illetve a biztosi hivatal felé, hiszen számos területen hasonló tevékenységünk, hiszen
mi is a jogszabályok végrehajtását, illetve ezek hatékonyságát kell, hogy ellenőrizzük.

Egyébként másrészt pedig külön örültem mint balaton-parti országgyűlési képviselő és
talán itt a bizottságban, ha jól tudom, az egyetlen balatoni országgyűlési képviselő, hogy
szóba került ez a téma, hiszen a szívügyem a Balaton és a Balatonnak a megmentése.
Szeretném is ezúton a bizottság felé javasolni egy Balaton munkacsoportnak a létrehozását,
amennyiben ennek nincs akadálya, hiszen azt hiszem, hogy olyan fontos nemzeti kincsünkről
van szó, ami megér annyit, hogy egy külön munkacsoporton belül kiemelten kezeljük ezt a
témát. Mi magunk a Balaton-parton már évek óta harcolunk különböző, ön által is részben
említett megalomániás beruházások ellen, amiknek nemhogy egy nagyvárosban nincs
létjogosultsága, de ott, egy kiemelt üdülőövezetben kifejezetten károsnak tartjuk, mint például
itt már miniszteri meghallgatáson is megemlítettem a szentkirályszabadjai reptér témáját, ami
egy örök téma. Pláne mint Balatonalmádiban élő ember, aki leginkább érintett és mint a térség
országgyűlési képviselője, a végsőkig úgymond harcolni fogunk minden törvényes eszközzel
ennek a megvalósulása ellen. Úgy tudom, hogy az országgyűlési biztos úrhoz is érkezett ez
ügyben panasz vagy beadvány.

Ezek azok a kiemelt ügyek, nem hagyhatjuk, hogy ezt az óriási értéket és
nemzetgazdasági értelemben is fontos területet feláldozzuk bizonyos befektetői köröknek az
üzleti haszna érdekében. És hát a Balaton Csoporttal kapcsolatban pedig én is megjegyezném,
hogy óriási megtiszteltetés lenne, amennyiben a Fenntartható fejlődés bizottság
képviseltethetné magát ezeken az összejöveteleken bármilyen formában, hiszen tényleg olyan
nagy nevek vannak ebben a csoportban benne, hogy megtiszteltetés akár egy vacsora, ahogy
Nagy Andor úr említette, vagy bármilyen más közös eszmecsere velük.

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani.

ELNÖK: (Jelzésre:) Bödecs Barna!

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Biztos úr, nagyon
szépen köszönjük beszámolóját, én szeretnék néhány tájékozódó kérdést feltenni a
jelentésében szereplő statisztikai adatokkal kapcsolatban.

Az utolsó oldalon, a 284. oldalon van egy grafikon, amelyik az állásfoglalással zárult
ügyekben az elutasításokat tartalmazza 30 százalékban, ez egy viszonylag magas arány. Ha
tudna arról szólni nekünk, hogy ezek az elutasítások talán a beadványtevő felkészületlensége,
avagy az ügy megalapozatlansága, tehát milyen okokra vezethetőek elsősorban vissza.

A másik pedig, az állásfoglalással zárult ügyeket érintené kérdésem. A statisztikai
adatból ugyanis az nem látszik felénk. Az esetek többségében feltételezem, olyan ügyekről
van szó, amelyek legalább háromszereplősek, van benne adott esetben egy beruházó vagy
valamilyen környezethasználó, van egy szakhatóság és van egy ügyfél, legalább egy, aki a
beadványt önök felé elkészítette, és van maga az ügy. Amit kérdeznék az az, hogy ahol ez az
állásfoglalás az ügy érdemében eltérő gondolatokat, álláspontot fogalmazott meg, mint azt a
beruházó, avagy a szakhatóság képviselte, milyen arányban voltak eredményesek az önök
állásfoglalásai az ügy kimenetele szempontjából? Van-e erre vonatkozó adatuk? Ez nyilván
felénk azt mutatná, hogy az ombudsman tevékenysége, amely ugye jogszabályilag nem
kötelezi semmire a szakhatóságot vagy a beruházót, mégis milyen módon tudja jobb útra
téríteni azt a környezethasználót vagy azt a szakhatóságot, aki esetleg a környezeti érdekkel
ellentétes magatartást tanúsít.

Egyelőre ennyi, köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Ha jól látom, Schmidt képviselő úr kért még
szót.
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SCHMIDT CSABA (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Biztos Úr! Én is szeretném
megköszönni ezt a kimerítő beszámolót, amelyet kaphattunk itt a bizottsági ülésen, és amelyet
az anyagban is megkaphattunk, hiszen a másfél év vonatkozásában láttuk azt, hogy a biztos
kihasználta azt a lehetőséget, amelyet a törvényalkotó megadott az előző ciklus
vonatkozásában, és számunkra is egy nagyon tanulságos anyagot jelent ez a megkapott
beszámoló a másfél év működése vonatkozásában.

Én két területhez szeretnék konkrét kérdéseket feltenni, amit itt szóban is említett. Az
egyik a szabályozási tervek készítése, illetve a nagyberuházásokhoz az ön által, illetve
képviselőtársaim által is megalomán beruházásokhoz kapcsolódóan, jelezve azt, hogy a
szabályozási tervek módosítása, a helyi döntések vonatkozásában nagyon sokszor a helyi
képviselő-testület nem a környezet, nem a jövő érdekeit veszi figyelembe, hanem csak a
beruházó érdekeit. Van-e olyan lehetőség, amelyben a környezetvédelmi érdekeket a
jogszabály-alkotás, a szabályozási tervek módosításánál jobban figyelembe lehet venni, és
amit adott esetben ilyen jelentős átsorolások vonatkozásában újabb jogszabályi lehetőséget
biztosítana a jövő nemzedékek érdekeinek a figyelembevételére? Erre vonatkozóan lenne egy
kérdésem.

A másik pedig, amit részben említett, illetve, hogy a panaszok elég nagy része zajjal
kapcsolatos, amelyekben valóban nagyon sok feladatuk van helyi szinten a jegyzőknek, de én
úgy látom, hogy itt azért jogszabály-változásokra is szükség lenne, és ebben kérdezném az ön
véleményét is. Tudomásom szerint jelen pillanatban a zajmérések, illetve a zajszennyezéseket
kétféleképpen mérjük, egyik a lakáson belül történő mérés, amely függ attól, hogy adott
esetben milyen az adott ablaknak vagy az épületnek a zajszűrése, és ebben a vonatkozásban
természetesen minél jobb az épület, annál jobb, de a mai technika mellett és azt gondolom,
hogy a jövőben is talán nem célszerű, ha a légkondícionálók túlságosan elterjednének az
országban. A nyári hónapokban bizony nyitott ablakoknál alszanak sokan akár Budapesten,
akár más városokban is, amely azt jelenti, hogy ebben az esetben viszont a homlokzat előtti
zajmérés számítana. Jelen pillanatban a szabályozás szerint egy méter magasságban kell
megtenni ezt a zajmérést, viszont véleményem szerint ez egy tízemeletes épületnél nem egy
kiindulási pont az, hogy egy méterrel a homlokzati szint előtt történik a zaj mérése. Csak egy
tatabányai példát tudok mondani ezzel kapcsolatban. Az egy méter magasságban a tízemeletes
előtt semmiféle zaja nem hallatszik a közelben elmenő M1-es autópályának, viszont a
tízemeletes magasságában már, mivel pont szinte azzal egy magasságban vagy egy kicsit
beljebb található az autópálya, már egy jelentős zajszennyezés van, amit a jelenlegi
jogszabályok alapján nem tudunk megfogni, hiszen nincsen az autópályának szabályozási
szélességében a védőtávolságán belül ez a tízemeletes, de a zajszennyezés így is éri.

Én úgy látom, hogy ebben a kérdésben mindenképpen szabályozási módosításra van
szükség, és számomra ugyanezt jelenti a ferihegyi probléma is, hiszen ott is egy ilyen jelentős
probléma van. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Bácskai János kért szót, parancsoljon,
képviselő úr.

DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Ombudsman Úr! Én is csak a köszönet hangján tudok szólni a beszámolót tekintve,
meg egyáltalán a létezését tekintve, hiszen például a Ráday utcai lakók szinte menlevélként
mutogatták az önök elkészült tanulmányát a Ráday utcai zajpanaszokat illetően, és azt kell,
mondjam, talán egy élő lelkiismeretként is élnek a nép tudatában, hogy így mondjam. Jól
látható, hogy egy fővárosi kerület képviselőjeként én is a zajártalmakat, az egészséges
környezethez való alapjogot emelném ki, hiszen nemcsak a vendéglők zaja, hanem
csatlakozva alelnök úr felvetéséhez is, sokkal nagyobb tömegeket érint a ferihegyi reptérnek a
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zaja akár az éjszakai charter járatokat tekintve, akár a felszálló gépek fordulási távolságát
tekintve. Óvatos becslések szerint is egynegyedét érinti a főváros lakosságának, ami nem kis
embertömeget jelent, és én is csak azokhoz tudnék csatlakozni, akik biztatnák a bizottsággal
való kapcsolatot, illetve a jogértelmezések, illetve a törvényalkotás folyamatában. Hiszen ami
itt felmerült másik problémaként, nálunk is a helyi jegyző hatásköreit vizsgálva szinte
elenyésző az a lehetőség, ami egy település jegyzőjének környezetvédelmi hatósági ügyekben
rendelkezésére áll, tulajdonképpen jelen pillanatban szinte semmi. Ez is fontos felvetésként
gondolnám ezt megtenni, hogy a környezetvédelmi első-, illetve másodfokú hatóságok
mellett, alatt a települési jegyzőknek a környezetvédelmi hatósági jogköreit, ha valamilyen
módon tudnánk majd tágítani a későbbiekben. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Oláh alelnök úr!

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Köszönöm szépen. Röviden gratulálok az anyaghoz, és
mi is végigéltük azt a folyamatot, amikor tényleg több forduló után, de végül is sikerrel vettük
azt az akadályt, hogy ne csak intézmény legyen, hanem legyen vezetője, amelyik megtestesíti
ezt a dolgot.

Azt szerettem volna megkérdezni, hogy a közösségi részvétel, amelyik különböző
eljárásokban ennek a fontosságát nem győztük hangsúlyozni az előző ülésen is, amikor a most
beterjesztett 29 pontos módosítás során is felmerült ez a kérdéskör. Egyrészt van a közösségi
részvétel, másik oldalon meg az a társadalmi igény, jogos társadalmi igény, hogy üljön-e
420 napig, feküdjön különböző fiókokban. Az lenne az érdekes, hogy milyen áthidaló
megoldást lehet találni, mert valahol mind a két igényben előre kell tudnunk lépni, nem elég
csak a közösségi igényt, hanem nagyon nagy lakossági, jelentős társadalmi nyomás van, hogy
bizonyos beruházások gyorsan, szakszerűen készüljenek el, tehát a kecske és a káposzta esetét
valahogy meg kellene tudni valósítani.

Örök vita az, hogy a büntetési tételek, amelyek a különböző szennyezéseket,
egyebeket, okozókat büntetik, ezeket megfelelően visszatartó erejűek-e. Kíváncsi lennék arra,
hogy a hivatal hogy látja a büntetési tételek nagyságát, helyét és szerepét. Passzív média
hozzáállásuk van, de hogy a magyar médiát, a környezeti nevelés és egyéb szempontjából
vizsgálták-e mondjuk a közmédiát úgy általában véve, helye, szerepe, és hogy valójában
teljesíti-e azt a feladatot, ami elvárható lenne-e a médiától, ha és amennyiben nem, akkor
tudom, hogy sok célfeladat van, és nehéz újabbakat felvenni, de én kulcsfontosságúnak
tartanám azt, hogy a média helye, szerepe a környezeti nevelésben. Különösen örülök annak,
hogy komoly oldalak szólnak arról a környezeti nevelés kérdéskörről a beszámolójukban, és
itt a bizottság el is fogadta azt, hogy egy kerekasztalt hoz létre környezeti nevelés témájában,
aminek nagyon örülnénk, hogy ha ennek a munkájában aktívan részt tudnának venni, és a
felhalmozott tudást le tudnák csatornázni. Nagyon sok ügy felmerült.

Egy ügyet szeretnék az asztalra tenni, nem azért, mert hogy azt meg kell beszélni, csak
hogy ez ügy, ami szembe jött, szembe jön és szembe fog jönni az elkövetkezendő 20 évben,
ez a paksi bővítés ügye, amivel kapcsolatosan nagyon sokféle álláspont van. Nem azért
említettem ezt, mert hogy azt gondolom, hogy el kellene gáncsolni a hivatalnak, hanem azt
gondolom, hogy minden egyes érintettnek egy nagyon szoros együttműködésére van szükség,
és ezért szerettem volna erre még egy kicsit jobban felhívni a figyelmet.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük. Azt gondolom, hogy eljött az ideje, hogy a válaszoknak teret
adjunk, úgyhogy Fülöp úré a szó.
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Dr. Fülöp Sándor a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa válaszai az elhangzottakra
DR. FÜLÖP SÁNDOR jövő nemzedékek országgyűlési biztosa: Köszönöm, elnök úr,

köszönöm a kérdéseket.
Ha megengedik, akkor én elmondom az én véleményemet, de a Jogi Főosztály

vezetőjét, aki azért ezt a 60 állásfoglalást, amit így a legszűkebben számolva, ahol tényleg
visszásságot találtunk, tulajdonképpen egy kezdő csapattal tető alá hozta, tehát nagyon
komoly rálátása van az ügyekre. Elsősorban úgy beszéltük meg, hogy a zajos ügyekben ő

adna így akkor, mert több oldalról a zaj felmerült, adna egy nagyon rövid összefoglalást. A
repülőterek, a közterületi rendezvények és egy harmadik, igen komoly, szakmai zajméréssel
kapcsolatos kérdés, tehát hogy akkor támaszkodnék főosztályvezető úr tapasztalatára is

Sorban, tehát Nagy Andor elnökhelyettes úr Ferihegyet említette először. Ez valóban
egy nagyon nehéz társadalmi probléma, és tényleg tipikusan olyan, ahol mindenkinek megvan
a maga igaza. Én azt gondolom, hogy itt a jogi kezelés komplexitása lehet az egyik megoldás,
azaz magyarra lefordítva nemcsak a közigazgatási jog viszonylag merevebb eszközei
képzelhetők el, hanem a polgári jog rugalmasabb eszközei, amit egyébként a közigazgatási
jog is elismer a „szennyező fizet” elvével. Mondhatja azt egy társadalom, hogy nekünk a légi
közlekedés annyira fontos, mert olyan embereket hoz, olyan javakat hoz, olyan vérkeringésbe
helyezi el az országot, hogy erről nem mondhatunk le, de akkor azoknak, akiknek ez kárt
okoz, azoknak a kárát az utolsó fillérig meg kell téríteni. Az nem megy, hogy repülőterek két-
három évente egy pár fokkal elfordítják a berepülési pályákat, mert ott már kitelt a becsület a
kerozinpermet és zaj miatt. Nem baj, akkor egy kicsit odébb, ott megszűnnek a panaszok, és
mire lábra kap az ellenkezés, addigra még egy tíz perccel odébb megy az óra mutatója. Nem
hiszem, hogy ez így megengedhető. A „szennyező fizet” elvét, azt gondolom, hogy itt, ha van
egy ilyen parancsoló társadalmi érdek, akkor azt alkalmazni kell.

Soros elnökséggel kapcsolatban. Egybeesik, tehát azt már lehet tudni, hogy a Balaton
Csoport jövő májusban tervezi, hogy Magyarországon tartja az ülését. Sajnos az ideit
Reykjavikban tartja, azzal nem nagyon tudtunk versenyezni, tehát a mi kis gyönyörű tavunk
az egy dolog, de Reykjavik meg Izland, meg ugye hát lassan 30 éve folyamatosan ide jártak,
egy-egy ilyen csábításnak nem tudtak ellenállni.

A Balaton Csoporttal való együttműködésnek szerintem, erről nagyon sokat kell még
beszélnünk, de ők nyitottak. Mi tavaly arra kértük őket, ők általában egy hétre jönnek össze, a
150 tudósból körülbelül 50 szokott ráérni, most is voltak 50-en. Arra kértük őket, hogy egy
nappal előbb jöjjenek, és erre ők hajlandók voltak, egy napot közösen az ombudsmani hivatal
angolul beszélő mintegy 20 munkatársával töltöttek, ügyeket beszéltünk át, Dennis Meadows
professzor személyesen is részt vett. Szerintem híressé kell, váljon az a mondása, hogy kicsit
később kapcsolódott be egy autópálya ügyünk megvitatásába. Belépett, és azt mondta,
„autóutat építeni, erre a kis időre? Minek?” Ez a mondása mindannyiunk szívében rezonál,
ezzel azért egy picit egyetértünk. Tehát ők hajlamosak arra, hogy így az országnak vagy akár
a Balatonnak a természeti problémájába egy picit mondjuk a hétből egy napig, de akkor
viszont teljes szívvel bevonódjanak. Ez mindenképpen jó javaslat, és szerintem fogunk tudni
ebben előrelépni mindannyiunk hasznára.

Bödecs Barna kérdezett rá a statisztikánkra. Nyilván az elutasítások nagy számában
benne van az, hogy azért az ombudsman a rendkívüli jogorvoslatok helyében, de elég
speciális helyen van elhelyezve, a rendes jogorvoslat, tehát a fellebbezés, a közigazgatási
fellebbezés után, de a bírósági eljárás előtt vagy inkább helyett. Tehát ha már volt bírósági
eljárás, akkor el kell utasítanunk, ha még nem volt fellebbezés, akkor meg elutasítjuk, ahogy
Tamásék pontosabban mondják, nem elutasítás, hanem idő előtti akkor még a panasz. De ha
már bíróság volt, az egy másik hatalmi ág, azt mi már nem is véleményezhetjük, nagyon
helyesen egyébként.

Az, hogy milyen arányban voltak sikeresek, ez egy nagyon jó kérdés, mert tényleg ez
a kulcsa a dolognak, hogy hányféleképpen és hogyan lehet megközelíteni a sikert. A 14-23.
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oldalig statisztikai szempontból meglehetősen primitív módszerrel táblázatban eseteket
sorolunk fel, de utána írjuk, hogy azért azokat az eseteket kivettük, ahol úgy láttuk, ahol
kézzelfogható volt az, hogy változást generált az állásfoglalásunk. De hát ezzel együtt utána
próbálunk szabadkozni, azért a siker nemcsak ezt jelenti. A siker az, hogy valahol ott a
szakmai és helyi közvéleményben nyomot hagytunk és azt érvként, és nagyon sokszor van
úgy, hogy már a képviselő-testületben meg a helyi közvéleményben billeg a dolog, és mi a
serpenyő egyik részébe próbálunk érveket lerakni, nem mindig váltjuk meg a világot, ez
sajnos így van.

Schmidt Csaba képviselő úr a szabályozási tervekkel kapcsolatban, hogy hogyan
lehetne, milyen jogtechnikája lenne annak, hogy ne csak a beruházók érdekeit szolgálják a
módosítások. Nagyon sok mindent kellene tenni. Jelenleg a településrendezés ügye minimum
három szint, de ha még a területfejlesztés meg mindenféle kifejezések, akár többszöröse is
ennek, de minimum három döntéshozatali szint. Rendkívül bonyolult, rendkívül költséges, és
valóban ez csak gyakorlatilag az országban nincs más településrendezési tervmódosítás, csak
az, hogy a beruházó jön a vastag pénztárcájával, leteszi a költségeket, megfizeti a tervezőt, és
akkor viszont úgy szól a zene, ahogy ő adja a kottát. Ez így semmiképpen nem jó, ezen
mindenképpen kellene valamit finomítani. Az átláthatóság, a közösségi részvétel, a
vélemények, szakmai vélemények erősebb figyelembevételével. Nyilván nem kellene az
ingának átlengeni a másik oldalra, tehát nem kell elvenni ezt az önkormányzatoktól az én
véleményem szerint, de az biztos, hogy a regionális főépítészek vagy más szakmai grémium
ellenőrző jogkörét szerintem erősíteni kellene. Egy konkrét ügyben a budapesti agglomerációs
törvénynek az ötéves felülvizsgálati periódusa, Tamás írta ezt nekem a szünetben, vagy elém
tolta, hogy ez már folyamatban van tudomásunk szerint. Abban konkrétan is lenne majd a
legközelebbi jövőben tennivalónk.

Zajos kérdés volt, amit Tamás fog majd megválaszolni. Ráday utcai lakók. A
közterülettel kapcsolatban, a közterület zajával is Tamás foglalkozik majd.

A jegyző hatásköreivel kapcsolatban teljes mértékben egyetértek Bácskai képviselő úr
megjegyzésével. Annyit tudnék hozzátenni, hogy a telepengedélyes jogszabály módosításával
kapcsolatban ez az egyik talán legjelentősebb kudarcunk volt a másfél év alatt. Nem tudom
máshogy fogalmazni, jegyzőkönyv ide, jegyzőkönyv oda, hitegetett minket az előkészítést
végző tárca. Formálisan bevont minket az előkészítésbe, végül aztán hirtelen úgy jelent meg a
jogszabály, hogy a véleményünk nem volt benne. Alkotmánybíróság elé vittük a dolgot, még
mindig ott van. Nagyon érzékeny veszteségként éltük meg azt, hogy a szomszédok jogai a
telepengedélyezési eljárásokban, ami a jegyzőnek az egyik legkomolyabb környezetvédelmi
eszköze volt, most már nem annyira komoly. Egy nagyon komoly gyengítés érte ezáltal. Arról
volt szó, hogy egy polgári jogias eszköz szerepelt egyébként korábbi ombudsmani
állásfoglalások során a telepengedélyezési jogszabályban, hogy ha zavarja a szomszédok
mindennapi életét, akkor ne kaphasson engedélyt az adott tevékenység, és ezt úgy, ahogy van,
tehát nem gyengítve, teljesen, nyomtalanul eltűnt a jogszabályból. Nagyon remélem, hogy az
Alkotmánybíróság ebben fog valamit lépni.

Közösségi részvétel, Oláh Lajos képviselő úr észrevétele. Valóban itt is egy feszítő

ellentét van, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy nagyon sokszor álproblémáról van szó.
Nagyon sokszor nem a közösségi részvétel húzza el az ügyet. Csak az egy kellemetlen dolog
és azzal a hatóság, a bürokrácia két legyet üt egy csapásra. Egyrészt megszabadul tőle, hogy
ha rá hivatkozik, ha elég sokat hivatkozik arra, hogy a közösségi részvétel miatt húzódott el az
ügy, és ez jó.

Másrészt valóban hisznek abban, hogy ez adott esetben felgyorsíthatja az eljárásokat,
de ez nem így van. Azt gondolom, hogy lehetne párhuzamosan futtatni eljárási lépéseket. Ha
konkrétan, részletes vizsgálatban megnézzük azokat az ügyeket, például a környezeti
hatásvizsgálati ügyeket, ami a leghosszabb egy beruházás engedélyezési folyamatában, akkor
azt látjuk, hogy a közösségi részvételre nem ment el plusz idő. Kiment az értesítés, közben a
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szakhatóságok is dolgoztak, egyéb eljárási cselekmények zajlottak, semmit nem adott hozzá a
120 naphoz, vagy akár annak többszöröséhez. Néhány ügyben bizony sajnos előfordult.

Az más kérdés, hogy ha konfliktus van és jogorvoslattal élnek a helyi közösségek vagy
a civil szervezetek. Most azért bocsánat, ezt nem szabadna az ügy elhúzódásánál figyelembe
venni. A jogorvoslat az jogorvoslat, az állampolgári jog, és biztos, hogy mi akik itt az
asztalnál ülünk, tisztában vagyunk azzal, hogy inkább ott még fél évig vagy akár egy évig
több bíróság, felülvizsgálati fórum lássa az ügyet, de a konfliktus valamilyen módon
rendeződjék. Nincsen, hogy gyorsan valahogy erőszakoljunk át egy engedélyt, és utána
polgári perek tucatjai évekig, évtizedekig megkeserítik a beruházó életét is meg a lakosság
életét is.

Azt gondolom, hogy nagyon sokszor ez tényleg csak egy hamis hivatkozás. A
közösségi részvétel valóban egy kellemetlen dolog, tehát beruházók mit meg nem tennének
azért, hogy egy közmeghallgatásra ne kelljen elmenniük. Ott szemtől szembe le kell ülni a
lakosokkal, és közölni kell velük, hogy igenis most én ennyi veszélyes anyagot fogok
idehozni, és ennyi füstöt meg gázt meg mindenféle szennyezőanyagot fogok kibocsátani. Ez
nem könnyű, de ennek nem az a módja, hogy találunk egy ürügyet és megszabadulunk tőle.
Nagyon komoly gazdasági és demokrácia deficitet eredményezne, ezt a folyamatot
mindenképpen meg kell állítani.

Közmédia helye, szerepe, vizsgáltuk-e. Ezt majd akkor fogjuk vizsgálni, én akkor
fogom vizsgálni, ha már nem leszek hivatalban, azért a sajtóval jobb óvatosnak lenni. Most én
kezdjem el őket vizsgálgatni? Dehogy kezdem. Ezzel együtt persze ebben a közös
bizottságban az NFFT-vel azért, csak hát velük együtt, de csak vizsgálgatjuk bizonyos
témáknak a megjelenését a sajtóban. És azért ezeken a sajtóreggeliken is, amit említettem,
eljutunk olyan következtetésekig, hogy itt most a sajtó erre hogyan reagált, de ezt a sajtó
maga fogalmazza meg. Az úgy jó. Tehát az, hogy egy ombudsman, akár én, akár a három
másik kollégám közül, hogy a sajtót vegye így górcső alá, ahhoz nekem így nincs meg a
bátorságom, ezt megmondom őszintén.

Ha már bátorságról beszélünk, másik ilyen bátorságpróba kérdést tett fel képviselő úr
a paksi bővítéssel kapcsolatban. Nyilvánvalóan nem tudjuk, nem akarjuk elgáncsolni, mi is
látjuk, hogy ez az ország energiaháztartásában ez pillanatnyilag nem pótolható. Ugyanakkor a
jogszabályokat azért be kell tartani. Itt most a bátaapáti atomhulladék-lerakóra gondolok.
Ebben rövidesen ki fogunk hozni egy állásfoglalás-tervezetet, amit a szakma nyilván
darabokra szed majd, de úgy látjuk, hogy jelen ismereteink szerint bizony nem minden
jogszabályt tartottak be. Arra próbálok utalni, hogy valóban alapvető fontosságú az ország
energiaellátása szempontjából, de a jogszabályok azért erre a beruházóra is érvényesek.

Ezt mindenképpen azért fontosnak tartottam, és akkor megkérem Babai Belánszky
Tamás főosztályvezető urat, hogy a zajjal kapcsolatos meg egyéb kérdésekre és néhány
lényegesen tárgyszerűbb megjegyzést tegyen.

Dr. Babai Belánszky Tamás (JNOBH) válaszai
DR. BABAI BELÁNSZKY TAMÁS (Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának

Hivatala): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Akkor a zajról, zajjal
kapcsolatos kérdésekről néhány percben.

Mindenekelőtt ferihegyi reptér. Igen, természetesen, rengeteg panasz van benn nálunk,
foglalkozunk is vele, lényegében a megalakulásunktól kezdve próbáljuk vizsgálni ezt az
ügyet. Éppen ezért nem is zártuk le, mert ahogy elnök úr is említette, ez meglehetősen
komplex és összetett kérdés. Számtalan egyeztetést folytattunk már le úgy a környezetvédelmi
minisztériummal, mint akár a közlekedési minisztériummal és egyéb más szervezetekkel és
természetesen az általános biztossal is, aki korábban már adott ki ebben az ügyben jelentést.
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Amiben talán mi egy kissé másként próbálunk közelíteni a kérdéshez, és talán ez egy
kicsit unikalitást ad a biztosnak, hogy mi alapjogi szinten próbáljuk megközelíteni az összes
ügyünket, az összes beadványunkat, ami azt jelenti, hogy az egészséges környezethez való
jogra és így közvetlenül az Alkotmányra helyezve próbáljuk mérlegelni a szembenálló
érdekeket, és hát adott esetben a szembenálló alapjogokat. Tehát itt adott esetben az is szóban
jön, hogy az egészséges környezethez való joggal szemben hogyan érvényesül, egyáltalán
milyen alapjogok érvényesülnek. Nyilván a vállalkozáshoz való jog merülhet fel, ami pedig
már óhatatlanul érinti adott esetben a másik ombudsman hatáskörét is.

Foglalkozunk a kérdéssel. Természetesen felmerülnek itt településrendezési
összefüggések is. Számtalan esetben elhangzik az, hogy egy-egy zajforrást lényegében egy
önkormányzat későbbi döntések során épít úgymond körbe, tehát korábban be nem építhető
területeket beépíthetővé minősít. Ezért is lehet azt mondani, hogy a településrendezés
majdhogynem minden ügyünkben megjelenik, hiszen számos környezetvédelmi probléma
megoldható lenne megfelelő önkormányzati, településrendezési döntésekkel.

Nemcsak a ferihegyi repülőtérrel, hanem más repülőterekkel is foglalkozunk. A
szegedi repülőtér kapcsán tartunk egy állásfoglalást, szentkirályszabadjai repülőtéren egyelőre
úgymond a figyelmünket tartjuk rajta tekintettel arra, hogy itt egyelőre még egy folyamatban
lévő eljárásról van szó, de a közmeghallgatáson, illetve megelőző egyeztető fórumokon
irodánk képviselte magát.

Máshol is az országban felmerülnek repülőtérrel kapcsolatos beruházások. Ezek az
ügyek is majdnem szinte az összes repülőtér folyamatban van nálunk valamilyen stádiumban.

Schmidt Csaba képviselő úr zajjal kapcsolatos kifejezett, konkrét kérdéseket tett fel,
mindenekelőtt jogszabályi változások. Aztán utána volt szó a nyitott ablakokról, illetve
kifejezetten a szabványról, ami ezt az egy métert előírja. Magát ezt a jogszabályt az alapul
fekvő kormányrendeletet általában vizsgáljuk, számos ügyünk van, számos állásfoglalásunk,
tervezetünk, illetve folyamatban lévő ügyünk, amelyek rávilágítanak arra, hogy az adott, ma
hatályos jogi szabályozást hol lehet fejleszteni, hol lehet módosítani. E témában külön
ügyeken felül álló vizsgálatot is folytatunk, erről folyt ez a bizonyos jogi kirándulássorozat,
hogy három felügyelőséghez elmentünk vidéken, erről szóló konferenciát is szervezünk, tehát
kiemelten kezeljük ezeket a kérdéseket. Számos tekintetben fogunk valószínűleg az ősszel
megfogalmazni jogalkotási folyamatokat a zajvédelem szabályozásával kapcsolatban.

A nyitott ablakok problémája. Erre igyekeztünk mi is állásfoglalásainkban, illetve
beszámolónkban felhívni a figyelmet, hogy ha zárt nyílászárók mellett követeljük meg a
határértékek teljesülését, az nem feltétlenül életszerű megoldást jelent. Ezzel mi is tisztában
vagyunk és igyekszünk felhívni rá a figyelmet. Megint csak a településrendezésre utalok
vissza. Számos esetben látjuk azt, hogy az önkormányzatok eleve nagy forgalmú utak,
repülőterek mellett jelölnek ki úgy lakhatásra területeket, hogy azt mondják, hogy majd az
építési engedélyezés során biztosítani kell a szabványoknak való megfelelést, vagyis a
határértékeknek meg fog felelni az adott beltéri zajszennyezettség. Erre mi azt mondjuk, hogy
ezen a területen nem ilyen szűken kell értelmezni, eleve ilyen zajtól szennyezett és egyéb más
környezetvédelmileg szennyezett területeken nem lehet lakó- és egyéb más funkciókat
telepíteni.

Ezzel kapcsolatban köszönjük szépen a felvetést is a zajméréssel kapcsolatban.
Egyelőre gyűjtjük a tapasztalatokat, ahogy említettem is, hogy komplex és megalapozott
javaslatot fogalmazhassunk meg a tárca és a tárcák irányába.

Még a településrendezéssel kapcsolatban, hogy milyen jogszabályi lehetőségek
vannak. Szintén én is szeretném alátámasztani, hogy országgyűlési biztos úr említette a
budapesti agglomerációs törvényt. Nagyon sok településrendezéses ügyünk van. Ami most az
elmúlt hónapokban talán legnagyobb visszhangot kapta, ez a pátyi ügy volt, ahol felmerül az,
hogy az agglomerációs törvénynek az előírásai mennyire értelmezhetőek, mennyire
értelmezhetők egyértelműen, és mennyire jelentenek valóban meghatározó és kötelezően
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alkalmazandó korlátozást az önkormányzatok számára, illetve mennyire kommunikálódik az,
hogy voltaképpen az önkormányzatok érdekében történik ez a korlátozás. Éppen ezért az
agglomerációs törvény felülvizsgálatával szeretnénk majd mi is kiemelten részt venni,és
egyúttal a bizottságnak is úgymond a figyelmébe ajánljuk, mert nyilvánvalóan itt is lesz adott
esetben, amikor majd a törvény módosításra kerül, akkor annak a javaslatnak a vitája.

Emellett talán egy példa jutott eszembe. Az ősszel történt az építésügyi törvénynek
egy olyan módosítása, illetve most is vannak ilyen jogszabályi előkészítések, amik a
településrendezést érdemben érintik. Konkrétan gondolok itt arra, hogy egy tavaly őszi
módosítás nyomán, egy látszólag kis jelentőségű módosítás, de mégis nagy jelentősége van,
hogy ha a szóbeli egyeztetésen nem vesz részt egy olyan szakhatóság, aki korábban írásban
már leírta a véleményét, hogy miért nem elfogadható az adott településrendezési módosítás,
akkor a korábbi írásbeli véleményét nem lehet figyelembe venni tekintettel arra, hogy a
szóbeli egyeztetésen nem vett részt. Más ilyen egyéb, látszólag nüansznyi kis jogszabályi
módosítások, de alapvetően meghatározhatják a településrendezést, és nyilván ez adja az
irányt, hogy akkor ezeket a megoldásokat kell úgymond fordított irányban alkalmazni, és
akkor érdemi segítséget lehet nyújtani az önkormányzatoknak központi jogszabályokkal,
törvényekkel.

Köszönöm szépen, ennyi volt azt hiszem.

ELNÖK: Köszönöm szépen országgyűlési biztos úrnak és főosztályvezető úrnak a
beszámolót. Kérdezem, hogy van-e még hozzászólás vagy kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nincs,
akkor elsősorban is a bizottságnak az általános vitára való alkalmasságot kell megállapítania,
illetve az a javaslatom, hogy a bizottság egy írásbeli ajánlás keretében terjessze az
országgyűlés elé a beszámolót. Ezt az írásbeli ajánlást a beszámoló nyomán mi az
elkövetkező héten a titkárságon elkészítenénk, hogy ha ezzel kapcsolatban van javaslat, akkor
azt kérem, írásban juttassák el, és a következő ülésünkön ezt szavazásra bocsátjuk a bizottság
számára, hogy akkor határozatként el tudjuk fogadni, és ennek kíséretében nyújtsuk be a
beszámolót az országgyűléshez. Mielőtt az általános vitáról való alkalmasságot szavazásra
tenném fel, engedjenek meg egy-két rövid, személyes megjegyzést.

2000-ben, 10 évvel ezelőtt én az egyik javaslattevője voltam annak az elképzelésnek,
annak a törvényjavaslatnak, amelyik a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának
létrehozását javasolta, akkor még civil színekben, úgyhogy egy hét éves munka volt, ami alatt
egyébként már sokszor ültem már jogelődünk, a környezetvédelmi bizottság előtt ennek az
intézménynek a létrehozását javasolva, csak akkor természetesen még a másik oldalon
civilként. Aztán amikor egyre közelebb került ennek az intézménynek a létrehozatala, látszott,
hogy elindultak ezek a folyamatok, amik az elfogadáshoz vezethetnek. Akkor úgy váltunk
egyre izgatottabbá, hogy vajon az az elképzelés, ami 10 évvel ezelőtt megfogalmazódott, a
gyakorlatban hogyan fog működni, hogy ha valóban az országgyűlés létrehozza ezt az
intézményt. A hatáskörök kapcsán is elég hosszas és intenzív tárgyalásokat folytattunk, és
aztán végül az országgyűlés valóban elfogadta ezt a törvényjavaslatot, és az elmúlt ide s tova
két évben nagyon izgatottan néztem, hogy vajon ez a kicsit talán saját gyermekemnek is
tekinthető intézmény mégis hogyan is működik a gyakorlatban.

Ez a beszámoló mondhatom, hogy talán a legvérmesebb elképzeléseket is felülmúlta.
Azt bizonyítja, hogy ez az intézmény valóban meghatározó szereplőjévé tudott válni a hazai
környezetpolitikának, valóban érdemben tudja befolyásolni a jövő nemzedékek sorsát illető
döntéseket. Valóban egy nagyon komoly érdekérvényesítője a környezeti érdeknek, és
nemcsak a közvetlen eljárásokba, hanem stratégiai szinten, szemléletformálásban is nagyon
magas színvonalú munkát végzett az országgyűlési biztos hivatalán belül a jövő nemzedékek
országgyűlési biztosa és stábja.
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Döntés az általános vitára való alkalmasságról
Úgyhogy én miközben úgy érzem, hogy talán személyesen is megköszönhetem az

országgyűlési biztos úrnak és stábjának a munkát, én ezekkel a gondolatokkal azt javaslom,
hogy a bizottság az általános vitára való alkalmasságát a beszámolónak állapítsa meg.

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel ezt jelezze. (Szavazás.) Egyhangú.
Tizenhét szavazattal egyhangúlag az általános vitára való alkalmasságot megállapítottuk és
akkor következő ülésünkön, ami előreláthatólag jövő héten lesz, (Dr. Szalóki Gyula: Holnap
lesz.) holnapra még nem fogjuk elkészíteni a javaslatot. Igen, ezt majd az Egyebek
napirendnél mondjuk. A jövő hétre elkészítjük azt a határozati javaslatot, amiről szintén
szavazunk. Még egyszer akkor megköszönöm országgyűlési biztos úrnak a beszámolóját.

Egyebek
Tájékoztatásként a bizottság tagjainak, hogy holnap reggel 9-kor van a következő

ülésünk. Egyben volt a vita, ahol a most vita alatt lévő pénzügyi, gazdasági csomaghoz
beterjesztett módosító indítványokról kell a bizottságnak döntenie.

Nem tudom, az Egyebek napirendi ponthoz kapcsolódóan van-e hozzáfűzés?
(Jelzésre:) Kepli képviselő úr!

KEPLI LAJOS (Jobbik): Volt egy felvetésem az előbb a bizottságon belül egy
munkacsoport létrehozásáról, nem tudom, hogy ez igényel-e szavazást, döntést?

ELNÖK: Azt gondolom, hogy igényel szavazást. Arra szeretném kérni képviselő urat,
hogy beszéljünk erről külön, és aztán ha van egy olyan javaslat, amit a bizottság elé lehet
hozni, akkor azt majd behozzuk, mert először talán jó lenne tényleg személyesen picit
átgondolni, hogy milyen formában, hogyan tegyük meg ezt a dolgot, ha ez nem okoz gondot.
Természetesen, ha ragaszkodik hozzá képviselő úr, akkor ezt szavazásra bocsátom szívesen.

KEPLI LAJOS (Jobbik): Nem, természetesen írásban is elő tudom terjeszteni.

ELNÖK: Köszönöm, akkor erről még konzultáljunk, jó? Köszönöm szépen. Ha más
nincs, akkor megköszönöm a bizottság tagjainak és vendégeinknek a megjelenést és az
ellenőrző albizottság pedig most megkezdi az ülését.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 41 perc)

Jávor Benedek
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra


