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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

JÁVOR BENEDEK (LMP): a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Úgy látom,
hogy mindenki együtt van, aki fontos, ehhez a mai megbeszéléshez, illetve majd menet
közben is érkeznek kollégák. Azt javasolnám, hogy kezdjük el a bizottsági ülést, tekintve,
hogy nem kell döntéseket hoznunk, ezért határozatképességre sincs szükség. (Közbeszólásra.)
Nincs is meg, de a bizottság tagjai közül is többen ma itt vannak. Azt reméljük, hogy ami ma
itt elhangzik, ezt a bizottság nevében az alkotmány-előkészítő eseti bizottság felé fogjuk tudni
továbbítani és így hatást gyakorolni az új alkotmány tényleges szövegének a kialakítására is.

A mai találkozónak az a célja, hogy a bizottság tájékozódjon azzal kapcsolatban, hogy
a készülő alkotmányban milyen lehetőségek, megoldások vannak a környezeti jogok
beillesztésére, és erre vonatkozóan a magyarországi civil szervezetek, illetve néhány szakmai
szervezet álláspontját közvetlenül is meg tudjuk ismerni, jóllehet számos írásos anyagot a
korábbiakban már megkaptunk, de ezekről úgy gondoltuk, hogy érdemes egy nyílt személyes
vitát is ma folytatni.

A napirend alapján úgy fog kinézni a mai ülés, hogy napirend előtt Oláh Lajos alelnök
úr, aki a bizottságnak javasolta az ilyen vizekben való merülést, ő egy rövid napirend előtti
felszólásra 40 percet ígért, ha jól emlékszem, egy ilyen rövid napirend előtti felszólással indít.
Utána én igyekszem arról beszámolni, hogy az Európai Unió tagállamainak az
alkotmányaiban hogyan, milyen módon jelenik meg a környezethez való jog, és ezt követően
Fülöp Sándor a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa, Bendik Gábor a Levegő
Munkacsoport szakértője, dr. Gyulai Iván a Magyar Természetvédők Szövetsége részéről
fogja vitaindítóként a véleményét elmondani, és ezt egy nyílt vita fogja követni, ahol
valamennyiüknek lehetősége lesz hozzászólni. Én szeretettel köszöntöm azokat, akik
felkérésünkre vállalták, meg is köszönöm nekik, hogy vállalták, hogy elmondják a
véleményüket, és minden kedves megjelent vendégünket, valamint a bizottság tagjait. Akkor
át is adnám a szót alelnök úrnak.

Napirend előtti felszólalás

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretettel köszöntök
mindenkit, aki elfogadta a bizottság meghívását, és vállal akár egy ilyen exkluzív
hozzászólást, akár pedig aki a vitában kíván hozzászólni. Ezelőtt majdnem másfél-két
hónappal indult az a kezdeményezés, amit a bizottság minden tagja támogatott, hogy
beszéljünk arról, hogy mit jelent az, hogy zöld alkotmány. Nekem az lenne a tiszteletteljes
javaslatom, hogy valójában ennek a tartalmi részéről beszéljünk, hogy maga a zöldalkotmány
mit jelent, és ne beszéljünk arról, hogy a mostani alkotmányozási folyamattal egyetértünk-e
vagy pedig szükséges-e teljesen új alkotmányról beszélni. Ezeket a kérdéseket hagyjuk meg
más bizottságnak, hanem csak a zöldtartalmi részéről beszéljünk egy potenciális alkotmány
esetében.

Amikor ez a folyamat elindult, akkor magam is, ez a bizottság is írt a civil
szervezeteknek, köszönjük tényleg azokat az érkezett anyagokat, amiket önök, ti
megküldtetek, amiben a véleményeteket előre jelezték, jeleztétek. Emellett sok követséget is
megkerestünk, hogy ők is mondják el, hogy hogy csinálják ezt különböző országokban. Erről
elnök úr fog bővebben tájékoztatást adni. Az látszik, hogy nincs egyértelmű terv, minta,
aminek az útján lehet menni. Van, aki azt mondja, hogy amikor utoljára módosították az
alkotmányukat, akkor még nem volt az a szó, hogy környezetvédelem. Azóta nem nyúltak
hozzá az alkotmányukhoz, így nem nagyon került bele ez a dolog, de ha már hozzányúlunk,
akkor pedig tegyük ezt a lehető legteljesebb és legjobb módon.
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Én magunknak jó tanácskozást kívánok, és abban bízom, hogy a kormánypárti
képviselők abban segítenek nekünk, hogy a lehető legtöbb javaslat továbbításra kerüljön, és
beépítésük is megtörténjen egy potenciális új alkotmányba.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem Nagy Andor alelnök urat, mivel a jövőben
tagja lesz az alkotmány-előkészítő eseti bizottságnak, esetleg kiegészítéssel élni?

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Nem kívánok tartalmi kiegészítést tenni. Kicsit azért
elmondanám a véleményemet erről a helyzetről. Nem akarok erős szavakat használni, de
méltatlannak tartom, hogy ilyen kevés bizottsági képviselőnk van itt, aminek az az oka, hogy
egy napra két bizottsági ülést tett be elnök úr, és kár, hogy nincsenek itt képviselőtársaim, de
nem tudtuk másképp megoldani a mai napot. Benn kell ülniük a Parlamentben, illetve a
mezőgazdasági bizottságnak is olyan napirendje van a vörösiszap kapcsán, amiért ilyen
ütközések vannak. Javaslom a jövőben, ha ilyen helyzetek lesznek, akkor alelnökökkel
egyeztessen elnök úr, mert ha már idehívtunk ennyi komoly embert, akkor kicsit furcsa, hogy
a bizottságból négyen hallgatjuk meg, és most egyedül ülök benn az alkotmány-előkészítő
bizottságból. Tisztességből eljöttem, nekem is más dolgom lenne, de ezt nem tartom jónak,
ezt szerettem volna előzetesen elmondani. Végig fogom ülni természetesen a tanácskozást, és
mint egyetlen olyan bizottsági tag, aki ebben az alkotmány-előkészítő folyamatban érdemben
is részt tud venni, szívesen képviselem majd az itt elhangzott szempontokat.

Tájékoztató a környezeti jogok érvényesítéséről az európai országok
alkotmányaiban

ELNÖK: Köszönöm. Erről csak annyit, hogy a költségvetési vita miatt tudtunk így erre
megoldást találni.

Akkor röviden összefoglalnám, hogy az uniós tagállamok alkotmányai
megemlékeznek-e, és ha igen, akkor milyen módon az egészséges környezethez való jogról
vagy bármiféle környezeti jogról. A 27 tagállam esetében egy nagyon rövid statisztikát
készítve azt látjuk, hogy a tagállamok elsöprő többségében a környezeti jog, a
környezetvédelemre való utalás felbukkan. A 27 tagállamból 23 tagállam alkotmányában van
utalás a környezetvédelemre. 4 ország alkotmányai nem tartalmaznak ilyen utalást, Ciprus,
Dánia, Egyesült Királyság és Luxemburg esetében nem találunk ilyen utalást. Az Egyesült
Királyság esetében alkotmányra sem találunk utalást, úgyhogy ebből ilyenformán marad ki a
környezetre való utalás, de Ciprus, Dánia, Luxemburg az a 3 tagállam, amelynek van
alkotmánya, de különböző okokból nem jelenik meg a környezethez való jog.

Azt megállapíthatjuk, hogy maga a környezetvédelem az elsöprő többségében formális
módon megjelenik az alkotmányos alapértékek között az Európai Unió tagállamai
tekintetében. Kérdés az, hogy milyen formán foglalkoznak a környezeti kérdésekkel. Több
megközelítése lehetséges a környezeti értékek védelmének.

Az első és legfontosabb talán, ahol az egészséges környezethez való jogot mint
alkotmányos alapjogot fogadja el az egyes tagállamok alkotmánya. Ilyen jellegű
megfogalmazás 11 tagállam esetében van, tehát meglehetősen elterjedtnek mondható az
egészséges környezethez való jog alkotmányos lefektetése, és aztán ebből nyilván a
legkülönbözőbb jogi következményeknek a törvényekben való rögzítése. A megfogalmazás
nagyjából egymásra emlékeztető, mondjuk a bolgár alkotmány szerint az állampolgároknak
joguk van az egészséges és kedvező környezethez a megállapított értékeknek és
normatíváknak megfelelően. A finn alkotmány szerint a közhatalmi szervek törekednek arra,
hogy mindenki számára biztosítsák az egészséges környezethez való jogot. Nem fogom ezt
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felsorolni, ezek nagyban emlékeztetnek a jelenleg hatályos magyar alkotmánynak az
egészséges környezethez való jog megfogalmazására. A híres 18. §, „a Magyar Köztársaság
elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez”.

Vannak más megközelítések is, amelyek részben átfedésben állnak ezzel a
megközelítéssel. Többek között ahol a természeti környezetet, a természeti értékeket a
nemzeti vagyon részeként határozza meg alkotmány, és ott a nemzeti vagyon részét rendeli a
mindenkori kormányzatot, államot arra, hogy ennek a nemzeti vagyonnak a megóvásán és
gyarapításán munkálkodjon. Ilyenformán az államhoz rendelt kötelezettséget ennek a nemzeti
vagyonnak a védelmére. Több tagállam, Csehország, Észtország, de Spanyolország, Írország,
Portugália is, tehát ez nem regionálisan helyezhető el, vagyis a tagállamok rendelkeznek
ilyenformán természeti és környezeti értékekről.

Egy másik érdekes kérdés az alkotmányunkban megjelenő többi célokkal kapcsolatban.
A környezethez való jog, illetve a környezet védelme és más alapjogok ütközése esetén annak
a deklarálása, hogy az egészséges környezethez való jog, vagy a környezetvédelem miatt más
jogok milyen mértékben korlátozhatók. 7 tagállam van, amely alkotmányosan rögzíti azt,
hogy az egészséges környezethez való jog, illetve a környezet védelme miatt más jogok
korlátozhatók. A tulajdonhoz való jogok vagy más, alkotmányban ugyancsak rögzített
alapjogok és általában arra utalnak, hogy más, pontosan meghatározott jogszabályi
rendelkezések határozzák meg, hogy milyen mértékig korlátozhatók ezek az alapjogok, illetve
van olyan megfogalmazás Románia esetében, ahol a más alapjogok rögzítése, például a
tulajdonjog rögzítése esetében deklarálja azt, hogy ez a tulajdonjog csak abban az esetben
gyakorolható, ha az nem fenyegeti a környezetvédelemmel és más alapjogokkal kapcsolatos
jogok érvényesülését.

Ugyancsak fontos látni, hogy a legtöbb uniós tagállam, 16 tagállam, a környezet- és
természet védelmének a felelősségét, illetve a kötelességét megállapítja, éspedig nagyon sok
esetben, mindegyik esetben az állam kötelezettségeként rögzíti a környezet és természet
védelmét, ugyanakkor számos alapdokumentum van az alkotmányban. Nemcsak az állam,
hanem az állampolgárok kötelezettségeként is deklarálja a környezet védelmét. Megint csak
nem azért, mert különösebben vonzódnék, több más országoknál jobban vonzódnék
Bulgáriához, de a bolgár alkotmány nagyon egyszerűen fogalmaz, „az állampolgárok
kötelesek óvni a környezetet”, egy ilyen nagyon rövid megfogalmazás. Ez több más
alkotmányban is felbukkan, tehát az államnak és állampolgároknak kötelezettsége a környezet
és természet védelmével kapcsolatban egymással párhuzamosan jelenik meg számos
alkotmányban.

Megint csak egy érdekes terület, a környezeti információkhoz való jog, amit
nemzetközi egyezmények rögzítenek és több alsóbb szintű jogszabály a legtöbb tagállamban
erről rendelkezik, de van négy olyan tagállam, mind a négy egyébként közép-kelet-európai,
újonnan csatlakozott tagállam, Csehország, Lengyelország, Lettország és Szlovákia, amelyik
alkotmányi szinten rögzíti, hogy mindenkinek joga van az időbeni és teljes tájékoztatásra a
környezeti és természeti források állapotáról, ahogy például a cseh alkotmány ezt
megfogalmazza. A környezeti információkhoz való jogot nemcsak törvényi, hanem
alkotmányos szinten deklarálják. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes és aktuális
kérdés, ami a magyar alkotmányozási folyamatban is talán külön figyelmet érdemel.

Végezetül jónéhány érdekességre szeretném felhívni a figyelmet, ami nem általánosan
jelenik meg, de egyik-másik alkotmányban felbukkan. Például Magyarországon sajnos igen
aktuális, a cseh alkotmány a természeti és ökológiai katasztrófák esetén alkotmányi szinten
rögzíti a cseh haderő bevethetőségét, illetve bevetési kötelezettségét. Akkor a német
alkotmányba egyébként nem olyan régen, civil szervezetek kezdeményezésére nemcsak az
egészséges környezethez való jog került be, hanem a jövő nemzedékekre való hivatkozás,
tehát hogy a Német Szövetségi Köztársaság kormánya és maga a szövetségi köztársaság a
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jövő nemzedékekre való tekintettel kell, hogy a döntéseit meghozza akár a környezeti elemek,
akár más területek tekintetében.

Ugyancsak egy érdekesség. A portugál alkotmány, amely egyébként viszonylag egy új
alkotmány, és ennek megfelelően talán Portugália, amely a legkiterjedtebben foglalkozik a
környezeti jogokkal az alkotmányában. A portugál alkotmány nemcsak úgy általában a
környezeti jogokkal foglalkozik, hanem többek között rögzíti az actio popularis jogosultságát
a környezetvédelem és kulturális örökség területét, tehát az ezek elleni sérelmek
megelőzésének, visszaszorításának, üldözésének előmozdítása érdekében az actio popularis
lehetőségét rögzíti, ami a környezeti információkhoz való jog rögzítésével párhuzamosan egy
igen széles lehetőségét nyitja meg a társadalmi részvételnek a környezeti ügyekben való
részvételre, és hogy az alkotmányos szinten van rögzítve.

Nyilván nagyon sokáig lehetne folytatni a sort, hogy milyen sajátos rendelkezések
vannak az egyes alkotmányokban. Például a szlovén alkotmány a környezetben okozott kár
megtérítésének kötelezettségét írja elő a károkozó számára. Megint csak ha a kolontári
balesetre gondolunk, az alkotmányos rögzítéssel egy nagyon érdekes lehetőséget nyit meg.
Ugyancsak Szlovéniában például az állatkínzással szembeni fellépést is alkotmányos szinten
rögzítik. Lehetne még tovább sorolni, de én nem kívánom nagyon sokáig rabolni az időt, csak
azt szerettem volna ezzel a rövid bevezetővel felvázolni, hogy a környezeti jogok megjelenése
az Európai Unió tagállamainak az alkotmányaiban gyakorlatilag majdhogynem egyöntetűen
megtalálható, jelen van ezeknek a jogoknak a rögzítése. Lényegében az egészséges
környezethez való jog a kiinduló jog, ami a legtöbb alkotmányban megjelenik, de ezzel
párhuzamosan nagyon érdekes lehetőségek nyílnak meg a környezeti jognak az alkotmányban
való rögzítése területén, és ezeknek a nemzetközi példáknak az érzékelése, hasznosítása és
esetleg a hazai alkotmányozási folyamatba való beépítése nagy előrelépést jelenthet a hazai
környezeti jogok érvényesítése tekintetében is.

Elöljáróban ennyit szerettem volna elmondani, és most jön az izgalmasabb része a mai
ülésünknek. Megkérem, hogy a meghívott vendégeink, elsőként Fülöp Sándor, a jövő
nemzedékek országgyűlési biztosa tájékoztassa a bizottságot a környezeti jogok alkotmányos
megjelenítésével kapcsolatos álláspontjukról.

Tájékoztató az egészséges emberi környezethez való jog megjelenítéséről az új
magyar Alkotmányban

Dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa előadása

DR. FÜLÖP SÁNDOR a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa: Köszönöm szépen,
elnök úr. Az alkotmány-előkészítő eseti bizottságnak egy részletesen kifejtett, 10 oldalnál
hosszabb anyagot adtunk be, ami mind a bizottság, mindpedig az országgyűlési biztosok
honlapján megtalálható. Azt hiszem, hogy elég lenne ehhez képest csak az öt hívó szót
elmondanom. Emberi méltóság, jövő nemzedékek védelme, visszalépés tilalma,
intézményvédelem és alapelvek. Nagyjából ez a váza annak az anyagnak, amit beadtunk, és
hát úgy látjuk, hogy kellő értékelést, kellő figyelmet is kapott.

A legáltalánosabb kérdés, amire egy kicsit alapozni is lehetne az egész felépítményt, az
emberi méltóság. Azt látjuk, hogy egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a jövő nemzedékeknek is
az emberi méltóságra joguk van, az egyre szűkösebb javak megosztása a jelen és jövő

nemzedékek között az emberi méltóság alapeszméje, az emberi méltóság biztosításának
alapvető követelménye mentén rendezhető lenne. Hadd jegyezzem meg, hogy az utóbbi
években különféle egyházi dokumentumok jelentek meg, így az Egyházak Világtanácsának az
Agave könyve a pozitív globalizációról, illetőleg hadd legyünk egy kicsit így a magyar
viszonyokkal elfogultak, egy hallatlan színvonalas könyv a teremtett világ védelméről a
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Magyar Katolikus Püspöki Kartól, és mind a két dokumentum, pedig hát teljesen eltérő

forrásból származik, az emberi méltóságra mint elidegeníthetetlen jogra épít. Azt gondolom,
hogy ez a preambulumban nyilvánvalóan szerepelni fog, és erre nekünk az egészséges
környezethez való jogokat építenünk lehetséges és szükséges is.

A jövő nemzedékek jogairól, hogy tudunk-e valamit azonkívül, hogy remélhetőleg
említésre kerül ez a kifejezés az új alkotmányban, tudunk-e ennél konkrétabb dolgokat
megfogalmazni? Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy itt lehet, hogy Magyarországnak
az úttörők közé kell tartozni, a jelenlegi jogunkban is, de a korábbi évtizedek jogában a hazai
és nemzetközi, sőt lehet azt mondani, a korábbi évszázadok jogában is a jövő nemzedékekkel
való törődés elemei fel-felbukkannak. Ezeket kellene összeszedni, elemezni és rámutatni arra,
hogy ami most folyik, hogy csak a mának élünk és a jövő nemzedékeknek járó javakat
elpusztítjuk, feléljük, az nem természetes. Ez nem volt mindig így, ez a természetellenes, és
ennek a jogban is meglehet a megfelelő tükröződése. Még a jelenlegi jogunkban is
fennmaradtak olyan jogintézmények mint a bizonyos javak elidegenítési és terhelési tilalma
vagy a városok zöldfelületek védelme, a biológiai aktivitás védelme. Ezekre lehetne alapozni,
tehát mi mindenképpen amellett lennénk, hogy a jövő nemzedékek jogai ne csak deklaráció
szintjén valahol a preambulumban, hanem a normaszövegben is szerepeljenek.

Az egészséges környezethez való jog megerősítése azt gondolom, hogy itt a teremben
ülők számára egyértelmű szükségszerűség. A legutóbbi nagy összefoglaló
alkotmányszövegtől 20 év eltelt. Ez alatt a 20 év alatt lényegesen többet megtudtunk a
környezet állapotáról, és ez alatt a 20 év alatt lényegesen romlott a környezet állapota, tehát
nem tudom azt elképzelni, hogy ezt az állapotot az új alkotmány szövege ne tükrözze. Tehát
hogy forognak olyan elképzelések, koncepciók, amikre kevesebb figyelmet fordítanának az
egészséges környezet védelmére, ne adj’ Isten, gyengítenék azt, ezt én egyszerűen nem tudom
elképzelni, hogy 20 év elteltével ilyen környezetállapotban és ilyen tudással, aminek a
birtokában vagyunk, ez megtörténhessen.

Inkább arra gondolok, hogy a szöveg erősödni fog, és ennek az alapjait a hazai
jogtudomány és az Alkotmánybíróság gyakorlata az elmúlt 20 évben megteremtette. A
legfontosabb irányok, amit az alkotmány szövegének véleményünk szerint tükrözni kellene,
és ezt az írásbeli anyagban részletesen kifejtettük, az a visszalépés tilalma és az
intézményvédelem. A természeti javak, ha elpusztulnak, nagyon sokszor évezredek alatt
teremthetők csak újjá. Ezt a jogtudomány, ezt a természeti, természettudományos tényt úgy
fordította le, hogy ellentétben más emberi jogokkal, állampolgári jogokkal, ahol bizonyos
ingadozás a gazdasági szükségszerűségeknek megfelelően megengedhető a környezethez való
jogok tekintetében, ez elfogadhatatlan. Mert ha most azt mondjuk, hogy momentán nincs pénz
bizonyos természeti javak védelmére, néhány év múlva azt mondjuk, hogy na most akkor
volna pénz, már nem lesz mit védenünk. Tehát a visszalépés tilalma alapvető elv, aminek
véleményünk szerint az alkotmányban, ha valóban a trendeknek megfelelően erősíteni
kívánjuk az egészséges környezethez való jogot, akkor szerepelni kell.

Ugyanígy szerepelni kell az intézményvédelemnek is vagy intézményes védelemnek is.
Az egészséges környezethez való jog alapjog. Igen ám, de ezt az alapjogot nem mindig tudjuk
vagy nem mindig akarjuk érvényesíteni. Nagyon sokszor, ugye ezt 2 és fél éve látjuk a helyi
közösségek küzdelmét, panaszirodaként kapjuk a panaszokat, látjuk a helyi közösségek
küzdelmét a környezetükért. Azt látjuk, hogy egy zajos vagy bűzös vagy levegőminőséget
támadó tevékenység ellen felemelik a szavukat, lépni tudnak, de már nem mindig van erejük,
tudásuk, alkalmuk arra, hogy a helyi élővizek vagy a távolabbi élővizek, a természet,
erdőségek vagy még távolabb menve biodiverzitás klímaproblémáiban szót emeljenek. Holott
nyilvánvaló, hogy ez egy rendszer, a rendszer elemei összefüggenek, tehát a védelmet csak az
intézmények folyamatos működése, a környezetvédelemre szakosodott intézmények
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folyamatos működése teheti teljessé. Az egyéni alkotmányos alapjogok és az intézményes
védelem együtt képezik az egészséges környezethez való jogot.

Ehhez képest - muszáj erről néhány mondatban megemlékeznem - rendkívül furcsának
találjuk azt, hogy fel-felbukkannak az intézményes védelmet gyengítő elképzelések is. Ugyan
az alkotmány-előkészítő eseti bizottság által véglegesen elfogadott szöveg ilyen szempontból
szerintünk tökéletesen elfogadható, ezzel együtt hallunk olyan kezdeményezéseket, és hát ezt
nehezemre esik ebből a székből mondani, de évek óta megy ez és hallgatunk ebben a témában
és azért ebben a körben ezt is az intézményes és intézményvédelemmel kapcsolatban el kell
mondani. Ellentmondás lenne, ha egy oldalról erősítjük az egészséges környezethez való
jogot, mert erősítenünk kell, mert olyan a világhelyzet, a körülöttünk lévő természet, olyan a
nemzetközi jog, olyan az európai jog fejlődése, hogy ez elől nem térhetünk ki, ugyanazzal a
mozdulattal az intézményes védelmet, például a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának a
függetlenségét – esetleg - visszavesszük, én ezt ellentmondásnak érzem. Lévén, hogy ebben a
székben ülök, erről többet nem szeretnék beszélni.

Végül úgy gondolom, hogy az egészséges környezethez való jog erősödne azzal, ha
bizonyos alapelveket belefoglalnánk az alkotmány szövegébe, ez is részletesen szerepel az
eseti bizottságnak beadott anyagunkban. Úgy látjuk ugyanis, hogy a környezetvédelmi jog
keresztbe fekvő jogág, viszont jogtechnikailag ezeknek az alapelveknek a bevezetése a
jogrendszer egészébe nem nagyon oldható meg máshogy, mint az alkotmányban. Ha valóban
számot tartunk arra, hogy az elővigyázatosság, a megelőzés, a szennyező fizet elve, az
integráció elve és a közösségi részvétel elve valóban érvényesüljön a joggyakorlatban, akkor
ezeket bizony az alkotmányban meg kell említeni. Évtizedes tapasztalatok mutatnak arra,
hogy a környezetvédelmi kódexet a joggyakorlat egy ágazati kódexnek tekinti, és a többi
szomszédos jogterületek, agrárjog, iparigazgatás, nem tekintik magukra nézve kötelezőnek.
Ezen véleményünk szerint csak így lehetne az új alkotmány szövegével változtatni. Ennek a
fontosságát, azt hiszem, mindannyian átlátjuk, köszönöm szépen a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönjük szépen Fülöp Sándor beszámolóját, és akkor Bendik Gábor a
Levegő Munkacsoport részéről az álláspontjukat kérem, ismertesse.

Dr. Bendik Gábor, a Levegő Munkacsoport képviselője előadása

DR. BENDIK GÁBOR: Tisztelt Elnök Úr! Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Kedves Vendégek! A Levegő Munkacsoport valóban
igen aktív szerepet kíván játszani, és eddig is próbált játszani az alkotmány-előkészítés
folyamatában, különös tekintettel nyilván a környezetvédelmi vonatkozásokra. Ennek
érdekében mi is, ahogy a jövő nemzedékek ombudsmani hivatala megküldtük az eseti
bizottságnak az írásbeli javaslatainkat, és a további előkészítési folyamatban is igyekszünk a
tőlünk telhető aktivitással részt venni.

Abból indulnék ki, amivel a jövő nemzedékek ombusmanja is befejezte, hogy
tulajdonképpen arra már mindenki rájött Barack Obama-tól kezdve Nicolas Sárközy-n át
Orbán Viktorig, hogy a jelenlegi rendszer, a jelenlegi gazdasági, környezeti, társadalmi
rendszer, államberendezkedés, alkotmányos rendszer nem fenntartható a mai formájában.
Ezért valamiféle módosítás, változás ezért mindenképpen kell.

Mi azt gondoljuk, hogy ez egy kiváló lehetőség arra, hogy ezt a változást tényleg a
jövő nemzedékek érdekei irányába tegyük meg. Szintén kiváló lehetőségnek látjuk azt is,
hogy egy új alkotmányozási folyamat indult meg, és ezért teljesen tiszta lappal tudunk
indulni. Tulajdonképpen egy olyan időszakot élünk, amikor valóban lényegi elemeit
változtathatjuk meg a gazdasági, társadalmi berendezkedésünknek.
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Ennek érdekében mi azt gondoljuk, hogy az alkotmány preambulumában
mindenképpen rögzíteni kellene, hogy egy – mi úgy fogalmaztuk meg munkaanyagként,
munkafogalomként, hogy – ökoszociális piacgazdaság feltételeinek megteremtése és
biztosítása Magyarország fő célja. Ez alatt természetesen nagyon sok mindent értünk, ami
egyrészt közvetlenül a környezetvédelemhez is kapcsolódik, másrészt más ágazatokba is
belenyúl. Ilyen értelemben nyilvánvalóan a jövő nemzedékek érdekei és az ökológiai rendszer
fenntartása, esetleg annak állapotának javítása érdekében tett valamennyi intézkedést
ideértjük. Az oktatáson, egészségügyön keresztül egészen a környezetvédelem és a
közigazgatási rendszer fenntarthatóságának biztosításáig.

A környezetvédelem szempontjából ebből az ökoszociális piacgazdaságból levezethető

például a szennyező fizet elve is, amelyet mi javaslunk az alkotmány szövegébe explicit
beépíteni. Ez ugye az EU alapszerződéseiben már szerepel szöveg szerint ez a bizonyos
szennyező fizet elve, és az Európa 2020 stratégiában, ami egy nagyon fontos
alapdokumentum és egy nagyon fontos, a jövőre nézve követendő vezérfonal, hogy kiemelt
szerepet kap a szennyező fizet elve, és ennek a gyakorlati lépései többek között az
adórendszer átalakítása, ami nyilván már az alkotmány szintje, de valahol akkor is le kell
vezetni majd a jövőben.

Ez a szennyező fizet elve nagyon egyszerű dolgot jelent. Valahol azt kellene
kimondani, hogy a környezetterhelés költségeit, a környezeti erőforrások árait azoknak a
szolgáltatásoknak az igénybevevőinek kellene megfizetni és nem valamennyi
állampolgároknak, nem mindannyiunknak kellene ezeket a terheket állnia. Azt gondolom,
hogy ezt alkotmányos alapelvként kimondani mindenképpen a jövő irányába tett jó lépés
lenne.

Ezenkívül csatlakoznánk a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Hivatalához
abban a kérdésben, hogy az egészséges környezethez való jog követelményét meg kellene
erősíteni, és különösen abban, hogy a visszalépés tilalmát explicit az alkotmányba bele
kellene foglalni. Az Alkotmánybíróság gyönyörűen kimondta a 28/1994-es AB határozatban,
és talán szó szerint is be lehetne emelni azt, hogy „az állam és a helyi önkormányzatok a
környezet- és természetvédelmi jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti, kivéve,
ha ez más alapjogok vagy alkotmányos érdek érvényesítéséhez elkerülhetetlen, és a védelmi
szint csökkenésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan”. Azt
gondolom, hogy ez nagyon jó megfogalmazás, és akár szó szerint is át lehet ültetni.
Természetesen, ha ennél egy még fontosabb szöveg kerül majd bele az alkotmány szövegébe,
akkor ez szintén nagyon fontos.

Szintén alapelvként javasoljuk rögzíteni az alkotmányban is azt az elnök úr által
említett nemzetközi szabályt, illetve szabályrendszert, ami az aarchusi egyezményből
levezethető, ami a környezeti ügyekben való társadalmi részvétel alapelveit jelenti. Ezt
nagyon szépen három pillérbe lehet sorolni, ahogy maga az egyezmény is így rendelkezik.
Első pillére a környezeti információhoz jutás joga, erről elnök úr beszélt, hogy más európai
országok alkotmányában szerepel. A döntéshozatalban való társadalmi részvétel joga a
második pillér, ami szintén nagyon fontos lenne, és a harmadik ami tulajdonképpen most is
meglévő alkotmányos alapelv, csak a jogorvoslat jogához kapcsolódik, hogy a környezeti
ügyekben az érintett nyilvánosságnak a jogorvoslathoz, igazságszolgáltatáshoz való joga. Azt
gondolom, ezt a három pillért egy-egy hosszabb, bővített mondatban jó megfogalmazással
illene beleírni az alkotmányba, amennyiben ez az ökoszociális piacgazdaság kiépítése a
feladat.

Kicsit kitekintenék szélesebb körbe is. Azt gondolom, hogy a jogalkotási törvényben, a
régi, alkotmányellenesnek minősített jogalkotási törvényben és az újban is szereplő kitétel,
miszerint fontos törvények alkotása, előkészítése során hatásvizsgálati elemzést kell készíteni
a törvény várható hatásairól. Mi azt gondoljuk, hogy ezt eggyel magasabb szintre kellene
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emelni, az alkotmányban kellene rögzíteni, mégpedig igen praktikus okokból. Az
Alkotmánybíróság jelenlegi gyakorlata nem tekinti alkotmányellenesnek azokat a
törvényeket, amelyeket hatáselemzés nélkül, hatásvizsgálati elemzés nélkül készítenek. Ők
azt mondják, hogy ez nem alkotmánysértő, hanem egy másik törvénnyel nem koherens, és így
nem elegendő hiba ahhoz, hogy egy törvényt alkotmányellenessé lehessen nyilvánítani.
Amennyiben ezt a követelményt fontosabb törvények között, minden új törvény megalkotása,
illetve minden meglévő törvény rendelkezésének fontosabb, jelentősebb módosítása esetén
előírni az alkotmányban célszerű lenne. Mondom, ez nemcsak a környezet szempontjából
lényeges, hiszen ezt a hatásvizsgálati elemzést nemcsak környezeti ügyekre gondolnám,
hanem a társadalmi hatásokat is meg lehetne így vizsgálni független módon.

Szintén úgy gondoljuk, hogy fontos lenne az alkotmányban rögzíteni, hogy mit tekint a
magyar jog kiemelkedő közérdeknek. Jelen pillanatban számos jogszabály az autópálya
törvénytől kezdve számos más jogszabályunkon át hivatkozik a kiemelkedő közérdek
fogalmára, és kiemelkedően közérdekűnek minősít különböző tevékenységeket. Sajnálatos
azonban az, hogy ezeket a kiemelkedően közérdeknek minősíthető tevékenységeket semmi
nem sorolja fel, semmi nem deklarálja. Ez sajnos olyan hullámzást enged meg, ami politikai
szelektől és változásoktól függően fogja befolyásolni ezeknek a jogszabályoknak az
értelmezését. Ha az alkotmányban rögzítenénk, hogy milyen tevékenységet tekintenénk
kiemelkedő közérdeknek, akkor ezek az értelmezési kérdések nem merülnének fel.
Nyilvánvalóan, ha már felmerült ennek az alkotmányban való rögzítésének szükségessége,
akkor mi az ökoszociális piacgazdaság elveivel összhangban megfogalmazott közérdekű

tevékenységeket szeretnénk itt látni.
Szintén egy kicsit kitekintenék a köztulajdon védelmére, amelyet elnök úr szintén

említett, hogy bizonyos alkotmányokban a természeti erőforrásokkal kapcsolatban is felmerül,
ami kizárólagos állami tulajdon vagy köztulajdon. Ennél is szélesebb körben lehetne erről
beszélni. Nem kell messzire menni. Gondolhatunk például a sukorói telekbotrányra, de sok
más olyan ügyre is, amikor pontosan azt használták ki bizonyos befektetők és bizonyos erők,
hogy ez a terület nyilvánvalóan a magántulajdonhoz képest egy rendkívül szabályozatlan
terület, tehát sokkal kevesebb olyan garanciális szabály és olyan, a közérdek szempontjait
előtérbe helyező garancia van a jogban, ami ezeket a köztulajdon elveket meg tudná védeni.
Ezért nagyon fontosnak tartjuk a jelenlegi alkotmány 10. §-ának (1) bekezdését változatlanul
hagyni. Azt tulajdonképpen, hogy az állami vagyon a nemzeti vagyon. Ez egy nagyon
egyszerű, tömör mondat és nagyon fontos mondat, viszont szeretnénk beépíteni az
alkotmányba a miniszteri indokolásnak azt a részét is, ami azt mondja, hogy a nemzet
vagyonával kizárólag olyan szervezetek rendelkezhetnek, melyek az egész népet képviselik.
Itt arra gondolunk, mivel az elmúlt időszakban nagyon sokszor változott annak a szervezetnek
a jogállása és a szervezetrendszer szabályai, amelyek a nemzeti, az állami vagyonnal
gazdálkodnak. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt nem szabad pontosan az előbbi érvek alapján
politikai hullámzástól, politikai szándéktól függővé tenni. Nem jó gyakorlat az, hogy ha jön
egy új kormány, megváltoztatja ezeket a szabályokat vagy ha a kormány azt gondolja, hogy
az érdekei azt kívánják, akkor szintén megváltoztatja ezeket a szabályokat. Ezért ennek a
szervezetnek, tehát az állami tulajdonnal gazdálkodó vagy kezelő szervezetnek az alapvető

feltételrendszerét az alkotmányban javasoljuk rögzíteni.
És még egy dolog, ami szintén egy kicsit kitekint, de azt gondoljuk, hogy

környezetvédelmi szempontból is fontos lehetősége van, illetve lehet, és a fenntartható
társadalmi berendezkedés kialakítása érdekében nagyon-nagyon fontos, hogy az
alkotmányban rögzíteni kellene és szigorúan kellene rögzíteni a magasrangú állami vezetőkre,
miniszterekre, államtitkárokra, illetve országgyűlési képviselőkre vonatkozó
összeférhetetlenségi szabályokat. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy ezek nem kellően hatékonyak,
különböző érdekek megjelenhetnek, akár kísértés lehet a különböző érdekek megjelenítésére,
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illetve nem tudnak kellően koncentrálni bizonyos esetekben az állam vezetői, illetve az
országgyűlési képviselők a feladatokra. Ebből következően a bírákéhoz hasonló, tehát a lehető

legszigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat érdemes bevezetni ezekre a pozíciókra, és ezt is
az alkotmányban kellene rögzíteni.

Végezetül szeretném megköszönni azt, hogy lehetőséget kaptunk a Levegő
Munkacsoport részéről elmondani a véleményünket és várjuk az esetleges észrevételeket.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen Bendik Gábornak a beszámolót, és akkor Gyulai Iván a
Magyar Természetvédők Szövetségének álláspontját ismerteti.

Gyulai Iván, a Magyar Természetvédők Szövetsége képviselőjének előadása

GYULAI IVÁN: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az emberi jellem
fejlődési iránya az egyéni önzéstől a közösségi együttműködésen keresztül a globális
felelősségvállalásig tart. Az az alkotmányos közhely, amely a legtöbb alkotmányban
megjelenik, mégpedig elnök úr által az általános részben volt, hogy az egészséges
környezethez való jog megrekedt az egyéni önzés szintjén.

Arról van szó, hogy a környezet nem egy operatív fogalom, minden mindennek a
környezete, a környezet éppen ezért szubjektív. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az
egészséges környezethez való jogot azok érvényesítik, akik ezért felszólalnak, és a
gyakorlatban azok kárára érvényesítik, akik ezért nem szólalnak fel. Tehát magyarul mondva,
aki felszólal azért, hogy „ne az én kertembe tegyétek le a veszélyes hulladékot”, az áthárítja,
mert a dolog ettől még létezik és baj. Áthárítja vagy a társadalom egy másik szeletére, vagy
pedig a globális térbe fogja ezt a problémát kihelyezni mint az eminens környezeti
gyakorlattal rendelkező úgynevezett fejlett világ, amely a környezeti terheit a harmadik
világra hárítja. Ezért mondom azt, hogy nem rekedhet meg, kérem szépen, egy alkotmány az
egyéni döntésnek a szintjén, és ma egy alapvető kérdés az emberiség közös fennmaradásának
ügye, amely megköveteli az alkotmánytól, hogy a globális felelősségvállalás szintjéig jusson
el a normaalkotásban. Ez lenne, kérem szépen, a bevezetőm.

Mi ehhez tettünk javaslatokat, amelyek azt gondolom, bizonyára merésznek tűnnek a
jelenlegi alkotmányos gondolatokhoz képest, ugyanakkor szeretném leszögezni azt, hogy ez
az egészséges környezethez való jog alkotmányos közhelye odáig vezetett, hogy a környezet
állapota nem javult, hanem mindenütt a világban, Magyarországon is folyamatosan
degradálódik. Ezzel szeretnénk bizonyítani, hogy ez nem alkalmas arra, hogy önmagát
sarkallja arra, hogy egy fenntartható társadalmat lehessen kialakítani.

A mi javaslatunk a következőkön nyugszik. Ha megnézzük a jelenlegi alkotmányt és a
tervezetet is, mert azt is már tudni lehet, azt lehet látni, hogy a jogok és kötelezettségek koránt
sincsenek összhangban. Az emberiség önmagának vagy az emberek önmaguknak jó sok jogot
adnak, ugyanakkor viszont elég kevés kötelességet próbálnak vállalni. Én pedig erről a
bizonyos globális felelősségről beszélek, ami azt jelenti, hogy több kötelességet kell
vállalnunk, több önkorlátozást kell vállalnunk annak érdekében, hogy az emberi faj
fennmaradhasson.

A jogok közül hiányoljuk, és fontosnak tartjuk azt, hogy a jogok közé beemeltessék,
hogy minden egyénnek egyforma lehetőséget kell biztosítani a természeti erőforrásokhoz való
hozzáféréshez, és azok hasznainak élvezéséhez. Ez nem valami újkommunizmus, szeretném
hangsúlyozni, nem arról szól, hogy mindenkinek egyforma jogot kell adni, hanem lehetőséget
kell adni a hozzáféréshez, és enélkül a passzus nélkül annak nem lesz meg sohasem a
lehetősége, hogy azokat a társadalmi igazságtalanságokat, amelyek a nemzeten belül és a
nemzetállamok között léteznek, fel lehessen számolni.



- 14 -

Ennél természetesen lényegesen többet javaslunk beemelni a kötelezettségek közé,
nevezetesen 5 pontot.

Az egyik az élet minden formájának a tisztelete. Az alkotmány megint csak önző
módon közvetlenül az emberi életet védi és ez egyébként nagyon helyes. Önmagában ezzel
semmi baj nincs, de az emberi életet nemcsak közvetlenül lehet elpusztítani, a rá ható erőszak
révén, hanem nagyon sokféle módon, közvetetten. Például a környezet állapotának
gyengítése, a környezet pusztítása közvetett módon vezetnek az emberi élet pusztulásához. Ha
valóban teljes értelemben akarjuk az emberi életet védeni, akkor nem elég, hogy az emberi
életet védjük, hanem az őt körülvevő életformákat is tisztelni kell a saját maga önző

érdekében. Ezért javasoljuk az élet minden formájának tiszteletét. Természetesen annyit
jelent, hogy ok nélkül nem lehet életet tönkretenni, más életformákat pusztítani.

A második és talán ez a legfontosabb normaalkotási szükség, a természeti erőforrások
fenntartható használata. Én egy kicsit furcsának találnám, ha a fenntartható fejlődés
meghatározása a jelenlegi módjában bekerülne az alkotmányba, mert ez szintén nem
alkalmas, ahogy az egészséges környezethez való jog nem alkalmas az operatív
megoldásokra, ugyanígy nem alkalmas a fenntartható fejlődés fogalma sem. Viszont a
Herman Daly-féle fenntartható fejlődés fogalom, amely azt mondja, hogy a fenntartható
fejlődés a társadalmi jól-lét - kötőjellel - megőrzése olyan módon, hogy a környezet
eltartóképességét nem veszélyeztetjük. A semmihez képest, mint ahogy a fogalmon túl
általános, egy egészen más dimenziót nyit a kérdésnek, mert pontosan megmondja azt, hogy
az emberi társadalom a fejlődési törekvéseiben addig nyújtózkodhat, ameddig bizonyos
erőforrás-takarója ér. Ez megint csak az emberiségnek egy nagyon fontos, saját érdekében
szükséges, alapvető tétel, feltétel, hogy a környezet eltartóképességét figyelembe vegye. Nem
akarom elmondani önöknek, mert mindenki, aki itt ül, nyilván nagyon jól tudja, sikerült
megugranunk a másfél bolygós lábnyomot a kínai-indiai fejlődésnek következtében. 5 év
alatt, 2004-ben, 6 év alatt sikerült még egy negyed bolygót birtokunkba venni
erőforrástöbbletként. Szeretnék arra hivatkozni, hogy a talaj 60 év múlva ezen a világon,
kérem szépen, megszűnik támogatni az emberi életet. Itt Magyarországon 17-szer gyorsabban
degradálódik a talaj, ahhoz képest, mint ahogy megújul. Olyan használatot biztosítani, amely
ezt lehetővé teszi, és ezt nem szabályozni egy alkotmánynak, ez egyenesen bűn vagy vétek.
Az erőforrások, minden típusú erőforrásnak a fenntartható használatát garantálni kell, erre
kötelezettségeket kell megállapítani. Ehhez a mi javaslatunk – összhangban azzal a joggal,
amely azt jelentené, hogy egyforma lehetőséget kell biztosítani a természeti erőforrásokhoz
való hozzáféréshez és azok hasznainak élvezéséhez – ennek a két tételnek a közös metszete
az, hogy a természeti erőforrások közösségi tulajdonban legyenek. Nem állami, hanem
közösségi tulajdonról beszélünk azért, hogy lehetőség legyen az erőforrásokhoz való
hozzáférésnek, a hasznok viselésének, és lehetőség legyen egy olyan kontrollra, amelyet a
közösség gyakorol a használó felett.

Tessék végiggondolni, miért tudunk minden típusú erőforrásnál beszámolni arról, hogy
sokkal gyorsabban fogy, mint ahogy megújul? Egészen egyszerűen azért, mert a
magántulajdon, ez az önzés típusú dolog a tőkemaximalizálás érdekében kirabolja ezeket a
forrásokat, és ezzel kérem szépen szembe kell nézni. A magántulajdonos élvezi ennek a
hasznait, a költségét pedig ráhárítja a társadalomra. Ezt nem fogadhatja el egyetlen alkotmány
sem. Gyakorlatilag ez történik jelen pillanatban. Mindenki szemet huny afölött, ahogy a
társadalmi igazságtalanság és a környezeti romlás keletkezik egy olyan mechanizmus felett,
amelyik a negatív externáliák átháríthatóságát jelenti.

Ezért javasoljuk ezt a passzust, összekötve még egyszer azzal a joggal, ami
véleményünk szerint nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy a társadalmi igazságosság
valamelyest helyére kerüljön.
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A harmadik kötelezettségként a nem anyagi értékek megőrzését, a természetben zajló
folyamatok háborítatlanságát, a természetes esztétika harmóniájának az örömszerzésre, a
megszerezhető tudományos ismeretekre, az esztétikai és rekreációs szükségletek kielégítése
érdekében javasoljuk.

Negyedikként az egészségnek a lehető legteljesebb, önakaraton múló megőrzése,
kimondván azt, hogy mindenki felelős önmaga és mások egészségének megőrzéséért. Kérem
szépen, ma a jogértelmezésben mindenki úgy tudja, hogy a saját egészségét, megjegyzem
környezetének, társadalmi és természeti környezetének kárára, ahogy akarja. Nincs olyan
kötelezettségünk, hogy saját egészségünket és mások egészségét meg kellene óvni. A
dohányzás tilalma, amely például egy nagyon helyes tilalom a közösség érdekében, egy ilyen
alkotmányos helyen nyugodhat például.

Utoljára kötelezettségként javasoljuk a megelőzés és fenntarthatóság elvének
alkalmazását. Kérem szépen, ezen európai elv a gyakorlatban annyit ér, hogy amikor Felső-
Ausztriát az Európai Bíróság elé citálták azért, mert génmódosított szervezetektől mentes
övezetnek nyilvánította Felső-Ausztriát, és erre az elvre hivatkozott, akkor az Európai Bíróság
nem adott neki igazat. Ha ez egy alkotmányban szerepel, akkor természetesen nincs az a
bíróság, aki nem ad igazat annak, aki erre az elvre hivatkozva próbál megakadályozni olyan
típusú cselekedeteket, amelyeknek egyelőre – semmi negatívat nem mondok – pontosan nem
tudjuk a következményeit.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen Gyulai Iván tájékoztatását, és akkor megnyitnám a vitát.
Első körben a bizottság jelenlévő tagjait kérdezem, hogy kívánnak-e hozzáfűzni az elhangzott
hozzászólásokhoz? (Jelzésekre:)

Szili Katalin és Bödecs Barna, és majd akkor a többi résztvevő számára is lehetőséget
nyújtunk. Azt szeretném kérni, hogy körülbelül egy óra áll a teljes vitára rendelkezésünkre,
ebben a kérdéseket és hozzászólásokat ezzel a fegyelemmel, időkorlát figyelembe vételével
tegyék meg, és akkor Szili Kataliné a szó.

Bizottsági vélemények, hozzászólások

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Vendégeink! Meg kell, hogy mondjam, hogy a felszólalásokból és javaslatokból
nekem a Magyar Természetvédők Szövetségének javaslata áll a legközelebb, és azt is
megmondom, hogy miért.

Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mire és kiknek készítünk alkotmányt.
Csak és kizárólag azért, hogy a saját lelkiismeretünket a mostani, ma még hatályos ’49. évi
XX. törvény tekintetében megnyugtassuk, és azt korrigáljuk, vagy pedig egy távlatos
gondolkodás mentén egy hosszabb távú és valóban a globális világ folyamatait is figyelembe
vevő közösségi alkotmányt készítünk el. Ha erre a válaszunk az, hogy igen, mi a
tevékenységünket nemcsak a máért, hanem a holnapért és a holnaputánért is végezzük, akkor
azt gondolom, hogy a legfontosabb szempont az, hogy valóban a jogok és a kötelezettségek
harmóniában jelenjenek meg. Adott esetben valóban az egyéni kötelezettségek, ahogy az
Gyulai Iván által elmondottakból is kiderült, ezek kerüljenek konkrétan is megfogalmazásra
azzal együtt, hogy fontos kérdés nyilván, hogy visszalépés tilalma, az intézményrendszer,
alapelvek valóban ebben a harmóniában kerüljenek az alkotmányba, és természetesen a
nyilvánosság kérdésének is szerepelnie kell benne. Itt csak emlékeztetném magunkat arra,
hogy az elmúlt fél éven belül a környezetvédelmi törvénynek is történt olyan módosítása a
kormányzó pártok részéről, ami a nyilvánosság korlátozását jelentette. Hiszen egyrészt
környezetvédelmi határozat csak a végső formájában kerül a nyilvánosság elé, ami a
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különböző környezeti hatásvizsgálatok és hatástanulmányok kérdését jelenti, ebben eltörölte,
amit én egy veszélyes tendenciának tartok főleg, ha Kolontárra és a többi olyan kérdésre
gondolok, aminek az elhárítása előttünk áll.

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én még fontosnak tartom azt, hogy
ezek a kérdések bekerüljenek az alkotmányunkba, és egyben én arra is szeretném felhívni a
figyelmünket, hogy alapvetően nemcsak környezetvédelemről van szó. Tehát ennek a
bizottságnak – én ezt az elmúlt alkalommal is mondtam - kellene egy kicsit a szemüvegén is
változtatnia, hogy nemcsak az egészséges környezet és a környezetvédelemmel kapcsolatos
kérdések megfogalmazása az, ami az alkotmányban részünkről szerintem javaslatként
megfogalmazódhat, hanem ennél sokkal több.

Ami a problémák rendszerben történő megjelentetését és azoknak a rendszerben
történő orvoslását is jelenti, beleértve azokat az erkölcsi, morális követelményeket is, amelyek
nyilvánvaló, a következő nemzedékek iránt érzett felelősségünket is világossá teszi.

Én biztos vagyok benne, hogy valamennyi politikustársam úgy gondolkodik, hogy nem
a következő 4 esztendőre készítünk alkotmányt, hanem még ha ez hosszabb időt is vesz
igénybe, akkor inkább vegyen hosszabb időt igénybe, de egy megfontolt és valóban a
következő generációk iránt érzett felelősségből visszavezethető tételeket rögzítsünk az
alkotmányban. Így én egy javaslatot is teszek arra, elnök úr, hogy lévén létezik a Magyar
Parlamentnek egy fenntartható fejlődés tanácsa, amiben nemcsak parlamenti politikai erők,
hanem civilek, érdekképviseletek, egyházak is képviseltetik magukat.

Azt javaslom elnök úrnak, hogy az a javaslat, ami itt megfogalmazódik, forduljunk
Házelnök úrhoz azzal, hogy ezt a fenntartható fejlődés tanácsa is tárgyalja, és az ő

javaslatukkal együtt kerüljön az alkotmányozó albizottság kezébe a mi javaslatunk.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Bödecs Barnáé a szó.

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen. Minden előadó által meghallgatott
gondolatot nagyon lényegesnek tartok. Én három dologról szeretnék itt elsősorban
megemlékezni és a Gyulai Iván által említett, a szövegben élet tisztelete, az élet minden
formájának tisztelete kérdéskört szeretném egy kicsit kibontani, ugyanis önmagában ma már
nem elegendő, és akkor, ha mi emberek kitekintünk a saját fejünkből és saját érdekeinkből,
akkor ezt inkább egy kicsit átfogóbb értelemben és több kötelezettségvállalással kellene
megfogalmazni. Ezt pedig én itt úgy foglaltam össze, hogy az élet minden formája, élethez
való jogának elismerése és az ehhez szükséges környezeti feltételrendszer megtartása, az
emberi tevékenység szükséges mértékű önkorlátozása. Tehát ez természetesen nem jelenti,
hogy a környezethasználat megszűnik, viszont annak az alkotmányos követelménynek a
megfogalmazását, hogy minden egyes emberi tevékenységnél egy komplex szemlélet alapján
kell eljárni, és nyilvánvalóan a teremtett világ fenntartását és fenntarthatóságát szem előtt kell
tartani.

Ilyen értelemben valamelyest enyhíteni kell azon, hogy a mi emberi és társadalmi
alkotmányunk az vajmi kevéssé van tekintettel a más élő rendszerekre és más, arra a valós
környezetünkre, ami az emberi környezeten kívül áll.

A másik a globalitás kérdése. Nagyon fontos volna, ha az alkotmányunk valamelyest és
valamilyen tényleg egyértelmű és szabatos megfogalmazással utalna arra, hogy a Magyar
Köztársaságnak nincs joga igazából más népek és más területek kizsákmányolására.
Magyarán szólva tényleg el kellene térni az európai alkotmányok azon megközelítésétől,
amely a saját, határokon belüli környezeti jog tiszteletben tartásával mások terhére ért el egy
komoly környezeti állapotjavulást, tehát az alkotmányunknak egyfajta garanciát kellene adni
arra, hogy nem vagyunk partnerek sem a hulladékexportban, sem abban, hogy a saját
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környezeti vagy társadalmi jólétünket mások és a világ más részei terhére valósítsuk meg.
Ilyen irányú általános érvényű szabályozás azt kell, hogy segítse, hogy az ettől eltérő
jogalkotási vagy gazdasági gyakorlati tendenciákat a jövőben vissza tudja nyesni.

A harmadik az erőforrás-használat kérdése, amiről nagyon szemléletes formában
Gyulai Iván beszélt, a talaj mint erőforrás használata kapcsán. Itt fontosnak tartanám, hogy
minden erőforrás-használatot egy kicsit annak társadalmi fejlődésre való hatásgyakorlása
tekintetében szemléljünk. Tehát egy nagyon komplex kérdés az, hogy egy adott területnek
milyen az eltartóképessége és milyen életmód, életvitel mellett tudja ezt teljesíteni, tehát az
alkotmányunknak megint az élet tiszteletéből kiindulva, és itt az emberi élet tiszteletére is
gondolok, szem előtt kellene tartania ennek prioritását a más erőforrás-használatokkal, az
egyéni érdekből történő erőforrás-használatokkal szemben. Tehát amikor arról beszélünk,
hogy a társadalmunk jövője érdekében mondjuk több gyermekre lenne szükség, akkor azt is
vizsgálnunk kell, hogy a több gyermek megléte esetén milyen életmód az, ami mellett a
fenntartható társadalmi lét biztosítható lesz. Itt most nem a nyugdíjkifizetésekről, hanem az
élelmiszer-ellátásról meg a környezeti állapot fenntartásáról beszélek, és hogy ez milyen
életmódváltást igényel adott esetben a társadalom tagjaitól, az egyénektől annak érdekében,
hogy többen lehessünk és emellett is fenntarthatóak lehessünk. Erre is kellene álláspontom
szerint egy olyan megfogalmazás az alkotmányunkban, ami utána az alkotmányon alapuló
jogszabályokban biztosítja azt, hogy ne a születendő gyermekek kerüljenek hátrányba
mondjuk az autóiparral szemben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még Nagy Andor alelnök úr jelezte, hogy hozzászólna és
aztán Kiss Ernő Csaba és a Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület képviselői jelezték
hozzászólási szándékukat. Alelnök úr, öné a szó.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekesnek tartom ezt a
vitát, és azt szeretném, ha ez nemcsak érdekes lenne, hanem eredményes is. Az eredményen
meg azt értem, hogy ami most itt elhangzik, annak jó része meg is jelenik az alkotmány
szövegében, és a hozzászólásomban erre szeretnék koncentrálni, mert nem tudom, mennyien
tudják, hogy hol tart most az alkotmányozás folyamata. Létrejött egy úgynevezett alkotmány-
előkészítő bizottság, amely 6 vagy 7 munkacsoportban tárgyal, és mindegyik munkacsoport
letesz egy szöveges javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen legyen az alkotmány szövege.
Azt is tudjuk mindannyian, hogy lesz új alkotmány 2011-ben, ezt fontos rögzíteni, mert voltak
az elején olyan viták, hogy szükség van-e egyáltalán új alkotmányra, de azt gondolom, hogy
ez a vita eldőlt, mert lesz új alkotmány. Induljunk ki abból, hogy lesz új alkotmány és
próbáljuk meg azt elérni, hogy azok a gondolatok, amelyeket megfogalmaztak, és mind a
három előadó nagyon jó gondolatokat fogalmazott meg, azokból minél több jelenjen meg az
alkotmány szövegében. Ezért, hogy praktikus legyen ez a mai nap, arra szeretnék mindenkit
felszólítani, hogy akkor fog ez megjelenni, ha ezt valaki leírja, és olyan módon írja le, hogy az
be is tud kerülni az új alkotmány szövegébe.

Amikor hallgattam önöket, én magamnak felírtam és el is olvastam az előzetesen
elküldött anyagokat. Én úgy élem meg a mai vitát, hogy talán nem túlzás azt mondani, hogy
van egy úgynevezett minimum követelmény, amit elvárunk, hogy benn legyen a 2011-es új
alkotmányban, meg van egy maximum, ami jó lenne, ha benne lenne, és számomra két olyan
minimumfeltétel van, ami azt gondolom, benne kell, hogy legyen a következő alkotmányban.
Ezt valamennyi előadó egyébként meg is fogalmazta, ki így, ki úgy. Az egyik az, hogy az
alapjogvédelem elért szintje az erősödjön. Ennek minimum benn kell lennie, erre vannak
szöveges javaslatok, a jövő nemzedékek ombudsmanja meg is fogalmaz erre egy javaslatot,
azt át is lehet emelni. A másik pedig a fenntartható fejlődés gondolata, amire különböző
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definíciók voltak, ennek meg kell jelennie valamilyen módon az alkotmány vagy
preambulumában vagy az alapértékeknél valamilyen módon.

Azt javaslom, hogy arra koncentráljunk, hogy ezek a minimumok szöveges formában
hogy tudnak a leghatékonyabban megjelenni. Erre én szívesen felajánlom a saját
közreműködésemet, én vagyok az egyetlen a bizottságban, aki tagja valamelyik
munkacsoportnak. Nem annak, amelybe szerettem volna menni, hanem az alapvető jogok és
kötelességek munkacsoportban. Szerettem volna az alapértékekkel foglalkozni, de arra nem
volt lehetőség. Ellenben lehetőség van arra, hogy még az előkészítés szintjén ezek a
javaslatok ott legyenek. Persze a hajó nem szállt el, hiszen a parlament elé fog kerülni az a
szöveg, amelyet az alkotmány-előkészítő bizottság véglegesen elfogad. Ott is megnyílik a
vita, de azt gondolom, hatékonyabbak lennénk, ha már most ebben a stádiumban, még egyszer
mondom, konkrét szöveges javaslatot be tudnánk terjeszteni erre a két ügyre koncentrálva.
Azt javaslom, hogy a vita hátralevő részében valahogy ezekre érkezzenek a hatékonyság és
eredményesség érdekében konkrét javaslatok.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Kiss Ernő Csaba.

További hozzászólások, javaslatok

KISS ERNŐ CSABA: Nagyon szépen köszönöm a szót. Én az előttem szólók
elmondott gondolataira építenék néhány gondolatot. Azzal kezdeném mondandómat, vegyük
tudomásul, hogy ha az emberiség gondolkodásmódjában nem hajlandó 180 fokos fordulatot
tenni a környezethez és a bolygóhoz való hozzáállása terén, akkor a XXI. század küszöbén
10 évvel ezelőtt beléptünk létezésünk utolsó évszázadába. Nem lesz XXII. század ezen a
bolygón az emberiség számára. A bioszféra túléli az emberiséget, mert sokkal értelmesebb és
sokkal rugalmasabb, mint mi magunk vagyunk. A bioszféra nélkülünk is fog létezni, de mi
nem fogunk létezni a bioszféra nélkül, és ha a bioszférát megpróbáljuk ilyen mértékben
degradálni és pusztítani, ahogy ezt ma tesszük, akkor itt a fenntarthatóság az egy olyan nem
tudom minek nevezzem elképzelés, amin lassan évszázadokkal vagyunk túl, nem
évtizedekkel. Nem tartható fenn a ma jelenleg fenntarthatónak tartott létezésünk. Ezt vagy
hajlandók vagyunk tudomásul venni, vagy megpróbálunk alkalmazkodni ahhoz a
követelményrendszerhez, hogy létezhessen a XXII. században is két lábon járó élőlény ezen a
bolygón, vagy felejtsük el önmagunkat.

Emlegetjük itt a ’49. évi XX. törvényt. Ez a törvény 10 évvel öregebb nálam. Ezt a
törvényt gyakorlatilag a parlament a hozzáállásával hatályon kívül helyezte. Nem tudom
alkotmánynak tekinteni azt az alkotmánynak nevezett törvényt, amelyiket akár ötletszerűen is
hetenként lehet módosítani. Nem alkotmány a jelenlegi alkotmány.

Nem tudom elképzelni azt az alkotmányt sem, ami jelenleg előkészítés előtt áll, hogy
teherhordó állat túlterhelésével lehet odébb szállítani. Két részben tudom elképzelni az
alkotmányt. Egy alkotmányszöveg, ami eleve a jövőre mutat előre, és nem hosszabb néhány
oldalnál, és az ehhez kapcsolódó végrehajtási utasítás, amit az Alkotmánybíróság összevet az
alkotmány szövegével, és vagy hozzájárul a módosításához vagy nem.

Nagyon röviden még egy gondolatot tennék az eddigiekhez hozzá. Az alkotmány
preambulumában szeretnék viszontlátni egy 6 szóból megfogalmazott rövid mondatot, ami
úgy hangzik, hogy „a legalapvetőbb alkotmányos jog a szülőföldön megélhetés joga”. Itt a
szülőföldet mi magyarok értelmezhetjük Kárpát-medenceként is, de én a szülőföldet
minimum bolygó szinten vagyok hajlandó értelmezni, mert többen elmondták, nem terjedhet
egyetlen nemzetnek a joga sem a bolygóra úgy, hogy ezzel bárkinek az alapvető jogait
korlátozhatja. Ha én kimondom azt, hogy az legalapvetőbb alkotmányos jog a szülőföldön
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megélhetés joga, és én ezt azonnal kiterjeszthetem az élővilág egészére, mert nem tudunk
másképp létezni, ha nem így fogjuk fel. Erre akartam röviden reagálni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szili Katalinnak adok szót.

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Vendégek! Elnök úr, az az ügyrendi javaslatom, kapcsolódva alelnök
úrhoz, hogy azt mondta, hogy ebből fantasztikus szövegszerű javaslatot adhatnánk alelnök úr
kezébe, és nyilvánvalóan az alkotmányozással foglalkozó albizottság elé terjeszthetné.
Nyilván nekünk csak a maximumból szabad kiindulni. Ügyrendi javaslatom, hogy vagy az
elnök úr, vagy az elnök úr által a bizottságban létrehozott 3 fős képviselői csoport tegye meg
ezt. Hangsúlyozom még egyszer, a maximumot tartalmazó szövegezett javaslatot, hiszen akár
a Duna Charta, akár a Levegő Munkacsoport vagy az összes többi javaslat esetében a Magyar
Természetvédők Szövetségének a javaslata olyan hasznos és rendkívüli elemeket tartalmaz,
amikkel kellene ide visszajönni és szerintem erről kellene a bizottságnak állásfoglalást tenni.
Ez nem jelenti azt, hogy ne tartanám fenn az eddig javaslatomat, ami a Nemzeti Fenntartható
Fejlődés Tanácsban való megfuttatását jelenti, és úgymond sokkal szélesebb körű javaslatként
a kezünkbe adná. Köszönöm.

ELNÖK: Azt gondolom, ez egy nagyon praktikus javaslat. Annyit tudunk ebben
tulajdonképpen tenni, hogy kértem, hogy péntekig sürgősséggel a jegyzőkönyv készüljön el,
és akkor írásos anyagokból tudunk dolgozni. Egy ilyen eseti bizottságot pedig felállítani a
bizottság tagjaiból, ezt pedig megbeszéljük, hogy kik vennének részt a munkában, és a
délután folyamán erről tudunk dönteni, hogy kik vállalják el a munkát, és döntést tudunk
hozni. A Zöld Kereszt Egyesület képviselőjének megadom a szót.

DR. KIRÁLY PÁL: Köszönöm a szót, elnök úr. Mindjárt jelezném, hogy két szervezet
nevében is szeretnék mondani néhány egy-két gondolatot. Elsőként az erdészeti és faipari
dolgozók szakszervezete nevében, amely már októberben elküldte javaslatát az alkotmány-
előkészítő eseti bizottságnak beadott dokumentumok között szerepel, és a Magyarországi
Zöld Kereszt Egyesület, azon belül közelebbről az erdészeti frakciója nevében, mivel az
egyesület időközben ehhez a benyújtott javaslathoz teljes egészében csatlakozott. Ha már a
köszönetnél tartok, elnök úrnak is köszönöm azt az értékes nemzetközi kitekintést, amellyel
az ülést bevezette. Nagyon hasznos volt, elnök úr, mert mi nem vagyunk – kisszervezetek -
olyan helyzetben, hogy egy ilyen áttekintésre szert tudnánk tenni saját erőnkből.

A mi javaslatunk tulajdonképpen egy kis részletkérdésre irányul, de szerintünk nagyon
fontos részletkérdésre, mert ismert, hogy az ördög mindig a részletekben bújik meg. Éspedig
azt javasoltuk, hogy az alkotmányba kerüljön be a természeti környezet életfontosságú
elemeinek védelme, azon belül az erdő is mint a környezetet sokoldalúan szolgáló
alkotóeleme. Az alkotmány mondja ki, hogy az állam tulajdonában lévő, tehát az állam
tulajdonában levő erdő mint a nemzet egészének speciális tulajdona, soha el nem idegeníthető
állami közvagyon vagy ha úgy tetszik, kincstári vagyon, amelynek megvédése, sőt lehetőség
szerinti gyarapítása az országgyűlés védnöksége alá tartozik. Lényeges a mondat utolsó fele.
Nem egy minisztérium, egy miniszter felelőssége, magának a parlamentnek a védnöksége alá
szeretnénk helyezni az állami erdőket.

Itt szó volt arról, ennyi lenne a javaslat lényege. Indokolásunkat három pontban
foglaltam össze, és örömmel állapítottam meg az eddigiek hallatán, hogy sokakkal
harmonizál, a Levegő Munkacsoport 6. pontjával, ami lényegében ugyanezt mondja ki. A
természetvédők szövetsége szintén közösségi ellenőrzést kíván a természeti javak használata
fölött, és így tovább.
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Ami a normaszöveget, a szöveg normatív megfogalmazását, jó előképnek tartjuk a
tavaly megalkotott új erdőtörvényt, a 2009. évi XXXVII. törvényt, mert ez egy igen széles
körű társadalmi-politikai konszenzuson alapult. Volt, amelyet már korábban megalkottak, az
országgyűlés megvitatta, de csak kormányhatározat szintjéig jutott el, de ott is nagy volt az
egyetértés, és az új erdőtörvény elfogadása dolgában is. Onnan már kvázi sok mindent elő
lehet bányászni. Például a preambuluma kimondja a törvénynek „az erdő fenntartása,
gyarapítása és védelme az egész társadalom érdeke, az erdő fenntartója által biztosított
közérdekű szolgáltatás minden embert megillet, ezért az erdővel csak a közérdekkel
összhangban szabályozott módon lehet gazdálkodni”.

Hogy ki gazdálkodjon? Állami tulajdonú erdő, stb. vagyonkezelését csak költségvetési
szerv vagy 100 százalékosan állami gazdálkodó szervezet végezheti. Azt hiszem, ez is volt
lényegében a Levegő Munkacsoport által felsoroltakban.

Amit szeretnék kiemelni, hogy javaslatunk nem ellentétes a polgári piacgazdaság
vagyonjogi, vagyongazdálkodási irányelveivel. Nem vagyunk a polgári piacgazdaság, a mai
gazdasági elvek ellensége, mivel nem valamennyi erdőre, hanem csak az állami erdők
forgalmazására, beszűkítésére, gyakorlatilag forgalomképtelenségére vonatkozik. Persze lehet
vitatkozni, hogy csak az állami erdők, mi beérnénk ezzel is.

Nem érinti a magántulajdonú erdők szabad forgalomképességét, tehát a kincstári
erdőtulajdon közérdekből történő alkotmányos védelme nem jelenti a magyar
erdőgazdálkodás monopolizálását. Már csak azért sem, mert a magánerdők aránya várhatóan
rövid időn belül el fogja érni az 50 százalékot. Viszont Magyarország ma is Európa erdőben
egyik legszegényebb állama, úgy tudjuk, a negyedik legszegényebb a Benelux Államok és
Anglia után. Jóval kevesebb erdeje van, mint amennyire erdősültségi szempontból szüksége
lenne. Az Európai Unió erdősültségi átlaga 34-36 százalék körül van, a miénk 60 év
erőfeszítése után is alig haladja meg a 20 százalékot, pedig itt nagy erőfeszítéseket tettünk,
hogy növeljük az erdőket, hatalmas összegeket fordítottak erdőtelepítésre, és még mindig itt
tartunk. Tehát nagyon meg kell becsülni ezt a keveset. Ezért megengedhetetlennek tartjuk,
hogy legalább az állami erdők, ami mintegy 1,1 millió hektár, a maximálisan profitorientált
fapiac kiszámíthatatlan kockázatainak prédájává váljon. Kérem szépen, mondjuk ezt azért,
mert tudjuk, hogy ma is vannak olyan jelentős erők, amelyek acsarkodnak az állami erdők
megkaparintásáért. Hallottunk már felosztási tervekről is, hogy ki hol szemelt ki magának
1500, 2000, 3000 hektár erdőt, jó kis vadászterületet, tehát pillanatok alatt szét lehet kapni ezt
az egymillió hektárt, ezért alkotmányos garanciát tartanánk szükségesnek ezekkel a hatalmas
piaci erőkkel szemben az erdő megvédésére.

ELNÖK: Kérném, hogy lassan a végkövetkeztetés felé kellene jutnunk.

DR. KIRÁLY PÁL: A végkövetkeztetést elmondtam, még annyit mondanék, hogy
súlyos történelmi tapasztalatok is alátámasztják az erdők védelmét, ebben a körben nem
ismeretlen Kaán Károly egykori természetvédelmi és környezetvédelmi és földművelésügyi
államtitkár neve. Ő fogalmazta meg évtizedekkel ezelőtt, „csak az állam soha el nem haló
kezében van biztos helyen az erdő és annak jövője”. Ez a helyzet nem változott.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdekességként jegyezném meg, hogy egyébként, ha már
nemzetközi példákra utalt, hogy a görög alkotmány rendelkezik külön az erdőkről. Az
erdősített közterületek eredeti céljuktól való elvonása tilos megfogalmazása külön
alkotmányos rendelkezés. Ez nem jelent feltétlenül optimális erdőgazdálkodást
Görögországban. (Jelzésre:) Hajóssy Adrienn a következő hozzászólónk.
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HAJÓSSY ADRIENN: Köszönöm szépen a lehetőséget. Olyasmiről szeretnék
beszélni, ami már 20 éve, a szép kerekasztalos időknél is előjött a természettudományos
szakemberek részéről, nem volt sikere a dolognak, hátha majd most.

Mindannyian abból az igényből indulnak ki, hogy az alkotmányt sok embernek,
mondhatni minden magyar polgárnak értenie kellene. Úgy kell megfogalmazni, hogy a
közember is, amikor olvassa, felfogja annak értelmét. Nem arra gondolok, hogy az egyszerű

vagy iskolázatlan emberek értsék. Arra gondolok, hogy a használt fogalmaknak definíciós
szinten nagyon tisztának kell lenni, és akkor most Bendik Gáborra nézek és neki mondanám,
hogy az általa megdicsért passzus a jelenlegi alkotmányban az eddigi legtisztázatlanabb
kérdés. Azt mondja, hogy a nemzeti vagyon a magyar állam tulajdona. Mi a nemzeti vagyon
és mi a magyar állam tulajdona, melyik több vagy melyik kevesebb és melyik része a
másiknak, ebből nem derül ki. Arra gondolnánk, hogy az állami tulajdonról rendelkező
törvény majd tisztázni fogja, hogy mi a viszony a kettő között, melyik a több, melyik a
nagyobb. A nemzeti vagyon az állami tulajdonról rendelkező törvényben nincs benne sehol.
Rögtön egy zavar támad, hogy most akkor mi a közvagyon, mit értsünk bele. Idejön a
természetvédelem, környezetvédelem, összes többi, és vissza szeretnék menni nem is
akárkihez, hanem Ferencz Józsefhez, aki 1869-ben alapította sűrű egymásutánban a Földtani
Intézetet, utána pedig a Statisztikai Hivatalt. Mindkét alapító okirat indoklásában az van, hogy
az állam vagyona az nemcsak a dolgok materiális létében van, hanem abban is, hogy ezt
ismerjük és tudjuk. Ha bele akarjuk érteni a környezeti értékeket az állam vagyonába, és
ennek a megfogalmazását az új alkotmány remélem, precízebben meg fogja adni, akkor ehhez
vagy hozzá kell érteni vagy alkotmányban rögzíteni, hogy ez bizonyos tudást jelent, bizonyos
intézményrendszernek a létét, bizonyos iskolai tanultságot és azoknak a környezeti elemeknek
ismertségi szintjének a jelen kornak megfelelő fenntartását is igényli.

Ezért szeretném javasolni, hogy egyrészt legyenek tiszta fogalmak az alkotmányban
definíciós szinten, másrészt pedig amikor vagyonról van szó, akkor mindig kössék hozzá azt a
tudást, amely nélkül vagyon nem vagyon, csak egy fizikai tárgy, és tudjuk, hogy van, sokszor,
de használni tulajdonképpen egyáltalán nem tudjuk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Még egy hozzászólónk van, kérem, hogy mutatkozzon is be.

DR. VERESS GÁBOR: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Dr. Veress Gábor
vagyok, a Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetségének az új elnöke.
Nagyon köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy hozzászóljak.

Sajnálatos módon nem tudjuk most alelnök úrnak azonnal teljesíteni a kérését, hogy
írásban konkrét szöveget adjunk, de egyetlenegy gondolatot nagyon fontosnak tartunk, hogy
megemlítsem.

Gyulai úr említette, hogy a környezet fogalma valamilyen módon szubjektív. Most
ugyanakkor viszont hadd tegyem hozzá azt, hogy számunkra nagyon nagy probléma, hogy
régóta beszélünk arról, hogy nem tartjuk helyesnek, hogy a környezet védelmét kizárólag a
természeti környezetre szűkítjük. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a szellemi környezetről
is kellene beszélni. Ezt külön azért nagyon fontosnak tekintjük, mert azt állítjuk, hogy a
szellemi környezetből következik a természeti környezet. Ha a szellemi környezetet tudjuk
védeni, abban az esetben már a természeti környezetet is lehet védeni. Tehát ilyen értelemben
nagyon fontosnak érzem, hogy a szemléletbe mindenképpen kerüljön be ez az alapkérdés,
mert nagyon fontosnak érezzük, hogy ha a szellemi környezetről éppen az előbb hallottunk
egy pár mondatot éppen az előző hozzászólásban, abban az esetben, ha a szellemi
környezetet, szellemi értékeinket tudjuk védeni, akkor következményként meg fog jelenni a
természeti környezet védelme is. Fordított esetben azonban minden ilyen típusú dolog, amit
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környezetvédelemnek tekintünk, elnézést a nagyon kemény szavakért, tüneti kezelést jelent.
Az ok-okozati kezelés kimondottan a szellemi környezetnek helyreállítása és védelme, és
abból következik. Ezt szerettem volna mondani, hogy ha lehetőség van, akkor írásban is
megadjuk ezt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy van-e még hozzászóló vagy kérdés a
részvevők felől? (Jelzésre:) Alelnök úr.

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam a
három előadót és a többi hozzászólást is. Az előadók közül volt, aki racionálisabban
közelítette meg a témát, és azt vizsgálta meg, hogy egy ilyen alkotmányozási folyamatban mi
az, ami reálisan bekerülhet egy alkotmányba. Mik azok a mondatok, amiket egy-két-három
hónap alatt végig lehet beszélni, és be lehet illeszteni. Volt olyan hozzászóló, akinek a
véleménye, azt gondolom, megfontolandó és tényleg abba az irányba mutat, amit
mindannyian szeretnénk elérni, de egy ilyen alkotmányozási folyamatra van egy vagy két
hónap, ez nem kibeszélhető és nem átgondolható sajnos ilyen rövid idő alatt. Kezdve attól,
hogy mindenki felelős önmaga és mások egészségének megőrzéséért, ez mit jelent. A tb
kifizeti-e annak a tüdőgondozását, aki dohányzik, vagy nem fizeti ki és másra kell ráterhelni
ezt a pénzt. Most hogy ha ezt az egy mondatot, amit egyébként nagyon egyszerűen meg
lehetett fogalmazni, és egyet is értenek az asztalnál ülők jelentős része legalábbis, hogy ez egy
jó mondat, de ahhoz, hogy egy ilyen bekerüljön, ahhoz olyan ágas-bogas jogi
problémahalmazt kellene megoldani, amiről őszintén azt gondolom, hiába szeretném, nem
látom reálisnak, hogy ilyen típusú mondatok bekerüljenek. Akkor, amikor a bizottságnak
végig kellett gondolnia, akkor szerintem tényleg fontos az, hogy mi az az optimális minimum
nem azt a minimumot határoznám meg, amit alelnöktársam. Annál azért bővebben kezelném,
amit mindenképp be kellene emelnünk, és mik azok az ügyek, amiket viszont oda kell tenni az
asztalra, hogy ezekről mindenképp el kell kezdeni tárgyalni, mert ha soha nem kezdjük el,
akkor nagy baj van.

Azért szerettem volna javasolni, hogy ebből a szempontból is végig kell gondolni,
hozzátéve nagyon csúnya szóval, hogy én most a Magyar Szocialista Párt a kivonulás
állapotában van, tehát direktben nem veszünk részt az alkotmányozás folyamatában. Amikor
elnök úrral beszéltem erről a dologról, akkor azt mondta, hogy ez van olyan fontos dolog –
függetlenül attól, hogy bármelyik párt kivonul vagy nem -, erről beszéljünk, mert ez az egész
társadalmat érinti és ne a pillanatnyi politikai helyzet döntsön arról, hogy folytassunk-e
beszélgetést ilyen témáról vagy ne, tehát hogy menjünk tovább vagy ne.

Köszönöm szépen.

Elnöki zárszó

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más hozzászólás nincs, akkor én röviden lezárnám ezt
a mai találkozót. Csatlakozva ahhoz, amit Oláh alelnök úr mondott, nemcsak a szocialista
párt, hanem a teljes ellenzék az alkotmányozás folyamatában nem vesz részt, de részben azért
is kezdeményeztük ezt a találkozót, mert azt gondoljuk, hogy a fenntarthatósági szempontok
megjelenése az alkotmányban ugyanakkor túlmutat azokon a viharokon, amik jelen
pillanatban Magyarországon tapasztalhatók. Talán így a bizottság tudja azt a politikamentes
vagy pártsemleges formát adni ezeknek az értékeknek a megjelenítésében, amely képes ennek
ellenére ezeket a szempontokat érvényesíteni az alkotmányozás folyamatában.

Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes és fontos beszélgetés zajlott itt most, aminek
a következményei vagy a tanulságai mindenképpen beépíthetők ebbe a folyamatba, és erre
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vonatkozóan érkezett is javaslat képviselő asszonytól. Úgy gondolom, hogy ezt a ma délutáni
bizottsági ülésen formába fogjuk önteni, hogy a mai tapasztalatokat hogyan tudjuk tovább
vinni az alkotmány-előkészítő eseti bizottság felé. Azt szeretném kérni mindazoktól, akik
megfogalmazták, akár civil szervezetek, különböző szakértői testületek képviseletében, akár
képviselőtársaimtól, akik úgy gondolják, hogy szeretnének hozzájárulni ehhez a folyamathoz,
azok valóban írásos javaslatokat tegyenek a bizottság felé, amelyből egy olyan
javaslatcsomagot össze tudunk állítani az eseti bizottságnak, ami nyilvánvalóan egy
alkufolyamat része lesz.

Egy ilyen bizottság úgy működik, hogy jönnek a javaslatok, történnek egyeztetések,
hogy mi az, amit el tud elfogadni a bizottság és mit nem, tehát nekünk hosszasabb listával kell
előállni, amiben jeleznünk kell a prioritásainkat, hogy mi számunkra a kiemelkedően fontos,
hogy megjelenjen az új alkotmányban. A lehető legtöbbet erről a listából meg kell próbálni
betenni az alkotmányba, ebben izgalmas munka lesz, amit, azt hiszem, a bizottság tagjai,
illetve a bizottság részéről Nagy Andor alelnök úr vállal magára, hogy az eseti bizottságban
képviselje ezeket az álláspontokat.

Úgyhogy én abban a reményben, hogy sikeres lesz ez a folyamat, én megköszönöm
mindenkinek, hogy eljött, meghívásunkra tájékoztatta a különböző civil szervezetek,
ombudsmani hivatal álláspontjáról a bizottság tagjait, és a többi vendéget és hogy aktívan
részt vettek ebben a vitában.

További sikeres munkát kívánok mindannyiuknak!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 37 perc)

Jávor Benedek
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra


