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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
köszöntöm a Fenntartható fejlődés bizottság megjelent tagjait és kedves meghívott
vendégeinket, mindenekelőtt a jövő nemzedékek országgyűlési biztosát, Fülöp Sándor urat és
munkatársait.

Megállapítom, hogy bizottságunk 16 fővel, 10 személyes jelenléttel, illetve
6 helyettesítéssel határozatképes, tehát el tudjuk kezdeni ülésünket.

A mai bizottsági ülésünkön három napirendi pont szerepel, ahogyan ez az előzetesen
kiküldött napirendben látható volt. Aki a napirendet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet,
köszönöm.

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának 2010. évi tevékenységéről szóló
beszámoló (J/2416. szám)

Első napirendi pontunk a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámoló meghallatása. Kérem Fülöp Sándor országgyűlési biztos
urat, tartsa meg beszámolóját a bizottság számára.

Dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának beszámolója

DR. FÜLÖP SÁNDOR, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa: Köszönöm, elnök
úr.

Tisztelt Bizottság! A világ mértékadó tudósai, az ENSZ és az EU szakosított
szervezetei ma már egyöntetűen megállapítják, hogy a világ környezeti problémáinak
megoldásához a jelenlegi intézményi megoldások elégtelenek. Itt elég csak az ENSZ Rio+20
konferenciájának előkészítő értekezleteire utalnom, ahol a két nagy téma közül az egyik
éppen a szervezeti megújulás lesz, vagy az Európai Unió hatodik akcióprogramjára, amelyik
nagyon komoly szervezeti elégtelenségeket állapított meg. Azt gondolom, hogy a kudarc
egyik oka általánosan az, hogy a környezetvédelemmel foglalkozó szervezetrendszer nem
különül el eléggé a gazdasági, fogyasztói érdekektől, ezért azután az ombudsmani intézmény
úgy jelenik meg, mintha kifejezetten ennek a problémának a megoldására találták volna föl
kétszáz évvel ezelőtt az északi országokban, hiszen az ombudsmani intézmények éppen a
rendszerhibákra szakosodnak, azokat a működési problémákat próbálják föltárni, amelyek
egyébként az összes jogszabály és követelmény betartása mellett is előállnak.

Azt gondolom, az ombudsmanok azért is alkalmasak ezeknek a rendszerhibáknak a
föltárására és megfelelő kijavításukra, legalább is a javaslat szintjén, mert nem az állami
utasításos rendszerben működnek, hanem igyekeznek minden véleményt meghallgatni –
szerencsére minden ajtó megnyílik előttük –, össze tudják  vetni, össze tudják kapcsolni a
különféle szakmai nézőpontokat. Ez összefügg egyfajta rendszerszemlélettel, és ezt a mi
irodánk már a felépítésében is igyekezett érvényesíteni. Mi vagyunk az első olyan
ombudsmani iroda Magyarországon és a környező országokban, ahol nemcsak jogászok,
hanem szakértők, szakpolitikusok, környezetpolitikusok is dolgoznak, ezért a beszámolónk
egyik fele környezetpolitikai kérdésekről szól, amint látni fogják, hogyha átlapozzák. Ezeket a
fejezeteket együtt kell olvasni a jogi fejezetekkel, így nagyon fontos megalapozó funkciójuk
van a munkánkban.
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Kutatásokat végeztünk az ország természeti tőkéjének változásáról, és nagyon
szomorú eredményeket kaptunk. A szintén erre szakosodott kutatási szervezetekkel szerződve
a gazdasági növekedés és a társadalom életminőségének a kapcsolatát is vizsgáltuk, egész
egyszerűen megfogalmazva azt, hogy vajon boldogabbak leszünk-e attól, hogy úgynevezett
gazdasági fejlődés megy végbe az elmúlt évtizedekben, és a válasz egyértelműen az, hogy
nem. Fontosnak tartjuk ezeket a megalapozó, szemléletformáló kutatásokat is, azért tértünk ki
rájuk viszonylag részletesen a beszámolónkban.

Ugyancsak környezetpolitikai programunk, amit az irodánk megalakulása óta
folytatunk, a klímaváltozás kutatása, illetőleg mint egyfajta megoldási mód, a fenntartható
helyi közösségek vizsgálata és támogatása. Ugyancsak – erről talán akkor egy kicsit
részletesebben is beszélnék – a tudományos és stratégiai főosztályunk munkája volt a két
átfogó Duna-állásfoglalásunk. 2010-ben a Dunával kapcsolatos panaszokkal, illetve
hivatalbeli eljárás folytán két üggyel is foglalkoztunk. Az első ügy viszonylag szűkebb körű
kérdést vizsgált, a hajózhatóság kérdését, hiszen a magyar vízügy évek óta axiómaként
fogalmazza meg, hogy Magyarországra olyan nemzetközi követelmények hárulnak, amelyek
a hajózási útvonalak mélységét, a hajózható napok számát a jelenleg meglévőnél szigorúbban
állapítják meg. Itt különféle hajózási kategóriák vannak. Az egyszerűség kedvéért: a
IV. kategória az, amelyet Magyarország teljesíteni tud, és a VI. kategória az, amit a vízügy
állít, de a mi állásfoglalásunk az, amit jó féléves kutatás alapján állapítottunk meg, hogy nincs
ilyen kötelező rendelkezés.

Ezzel együtt föl szeretném a tisztelt bizottság figyelmét hívni arra, hogy a hatályos
magyar vízügyi szabályozás a VI., tehát a szigorúbb és az országra nagyon jelentős terheket
rovó hajózási követelményeket tartalmazza, és függetlenül attól, hogy ez egy nagyon erősen
vitatott kérdés, jelenleg is több engedélyezési eljárás folyik már a meder-átalakítási,
kavicskotrási munkák kivitelezésére. Ezzel kapcsolatban az állásfoglalásunkban kértük a
kormányt, hogy a miniszteri rendeletet módosítsa az európai és az egyéb nemzetközi jogi
követelményeknek, valamint a magyar gazdasági érdekeknek megfelelően egy kevésbé
szigorú hajózási követelményrendszer mentén.

A másik állásfoglalásunk tulajdonképpen ebből az első Duna-állásfoglalásból
következett, hiszen itt tapasztaltuk, itt ütköztünk bele nagyon erősen abba, hogy egy szűk
szakmai szempontrendszer érvényesül a folyóra vonatkozó döntésekben, és megpróbáltuk
körüljárni, vajon ez helyes-e így. Azt találtuk, hogy a Duna ökológiai szolgáltatásai
lényegesen számosabbak annál, mintsem hogy csak egy hajózási útvonalról vagy egyébként
esetleg egy olcsó és tiszta energiaforrásról lenne szó, de azért ennek meg kell vizsgálni a többi
szakmai vonatkozását is, úgyhogy tavaly októberben 17 szakterület részvételével tartottunk
szerintem egy elég sikeres és hasznos konferenciát, és ennek a konferenciának a javaslatait,
ahol az energia és a hajózás szempontjai mellett az ivóvíz, a természetvédelem, a turizmus, a
különféle agrárszempontok, a különféle ipari haszonvételek szempontjai is megjelentek, tehát
ennek alapján le tudtunk tenni az asztalra egy olyan javaslatot, hogyha a Dunáról döntenek,
akkor az összes ökológiai szolgáltatást vegyék figyelembe, ne csak egy vagy két szakma
kapjon szót, tehát mind a 17 szakma üljön az asztal köré, és ha valamilyen nagyon nyomós
érdek miatt valamelyik ökológiai szolgáltatást sérteni vagy károsítani kell, akkor minimum
hallgassuk meg a képviselőit, és kerüljük a nem megújuló ökológiai szolgáltatások sérelmét,
ne okozzunk visszafordíthatatlan változásokat. Ez viszonylag egyszerű követelmény, mégis
nagyon messzire vezet, tehát mintegy tesztelhettük ezt a követelményrendszert a Dunával
kapcsolatos nemzetközi jogvitákban.

Azt látjuk mindannyian, hogy Bős-Nagymaros kérdése, Szlovákiával ez a jogvita két
évtizede nem mozdul a holtpontról. Mi lehet ennek az oka? Azt gondoljuk, ugyanaz, amiről ez
az állásfoglalásunk szól: a szakmák nem beszélnek egymással, nem tudnak közös álláspontra
jutni, ezért az ország, a vízügyi szakma nem beszél egy hangon, így nem lehet megoldani
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Szlovákiával a konfliktust, és tulajdonképpen még a tiszai ciánszennyezéssel kapcsolatban
szintén nyitva maradt kérdéseket sem. Tehát így hallatlanul nagy jelentősége lenne annak,
hogy ezt a javaslatunkat a kormányzat és a vízügyi igazgatás komolyan vegye.

Egyéb környezetpolitikai kérdésekkel is behatóan foglalkoztunk, most már csak utalni
tudok rá: az indikátorrendszer egy nagyon fontos kérdés, amire az elmúlt évben elég sok időt
fordítottunk. Nem mindegy, hogy a politikusok, a döntéshozók az ország terveit, az ország
fejlődésének az értékelését milyen indikátorok segítségével végzik el. Ha csak a GDP-vel
foglalkozunk, akkor egy kolontári katasztrófa a hozzáadott értéket, a megtermelt GDP-t
nagyban növeli. Érezzük, hogy ez nem igazán rendjén való, így az emberek boldogulását és a
jövő nemzedékek érdekeit is figyelembe vevő indikátorokra lenne szükség, és elég komoly
előrehaladást értünk el a tavalyi év folyamán, ugyanis a magyar Statisztikai Hivatal, illetőleg
a Számvevőszék is hajlandónak mutatkozott arra, hogy ezeket az új indikátorokat megfontolja
és esetleg bevezesse. Ennek nagyon nagy jelentősége lehet a későbbiekben. Tehát ezek voltak
azok a környezetpolitikai stratégiai témák, amelyekről az elmúlt évről szóló beszámolónk is
szót ejt, és most a beszámoló első felét elfoglaló ügyekről szeretném röviden tájékoztatni
önöket.

Nyilván nem tudnék mindegyik ügycsoportról vagy ügyről most részletesen beszélni.
A két legsűrűbben előforduló ügycsoportot említem meg, a település és a zaj témakörét.
Lehetséges, nyilvánvaló, hogy ebből a két témakörből érkezik a legtöbb panasz, mégis nagyon
fontos, hogy ma ezek azok a kurrens témák, amelyek a lakossági csoportok és a civil
szervezetek környezettudatosságának nagyon komoly fejlődését húzza alá. Többen vagyunk
olyanok itt a teremben, akik mondjuk 20 évvel ezelőtt is környezetvédelemmel és lakossági
környezeti problémákkal foglalkoztunk, és mindannyian emlékszünk rá, hogy a lakosság
akkor mozdult meg, ha a buldózerek elindultak, holott a településrendezési döntések
meghozatala már megtörtént, és reménytelen egy üggyel akkor foglalkozni, amikor már
minden engedélyt kiadtak. Tehát nagyon fontos, hogy a lakosság eljutott oda, hogy a
településrendezési tervekben aktívan részt vesz, és kéri a jövő nemzedékek országgyűlési
biztosa irodájának a segítségét is.

A rendezési tervek a rendszerváltozás után a decentralizációs hullámban teljes
mértékben a helyi önkormányzatok kezébe kerültek, és nagyon sokan azt mondják, kár is
ezzel foglalkozni, a jog nem lehet jogellenes, ha egyszer a képviselőtestület úgy dönt, hogy
azt a zöld felületet fölszámolja, oda lakóparkot vagy ipari létesítményt tesz, mert abból
adóbevételek, munkahelyek és egyéb fejlődési lehetőségek származnak, azzal senki nem tud
semmit tenni; ez volt a kiindulási pont. Erről eljutottunk oda, hogy ki tudtunk dolgozni egy
olyan módszertant, ami az előbb említett szemléleti háttérrel rendelkezik, arra támaszkodik,
tehát egyszerűen megpróbáltuk a rendszert föltárni, hogy a jogrendszerben milyen
kapcsolódási pontjai vannak a településrendezési terveknek, és azt mondhatom, hogy tíz
esetből nyolcszor ez a dolog működik, meg lehet győzni az önkormányzatokat, ha megvan a
megfelelő módszertan. Nem akarok a jogi szakkérdésekbe mélyen belemenni, de egy-két
példát a rendszer érzékeltetésére elmondok önöknek.

Tehát minden egyes ügyben megnéztük, hogy az építési törvény eljárási és anyagi jogi
rendelkezéseinek megfelelnek-e ezek a tervek. Ilyenekre gondolok, mint például a települések
biológiai aktivitásértéke. Megnéztük, hogy készült-e stratégiai környezeti vizsgálat a
magasabb szintű településrendezési terveknél, mert a Budapest környéki regionális, egyébként
pedig a megyei és az országos területrendezési tervvel összhangban kell lenniük a rendezési
terveknek, és általában ez a jogrendszerbe hogyan illeszkedik, hiszen hiába szuverén a helyi
jogalkotó, és azt dönt, amit akar, azért a jogforrási hierarchiában a magasabb szintű

jogszabályokat figyelembe kell venni. Tehát egy részletes, nagyon alapos elemzés – ezek a
településrendezési állásfoglalások általában 40-50 oldalasak – ki tudja mutatni, hol vannak a
rések, a hiányosságok, és a tisztázás után már el lehet kezdeni a hálózatépítést. Mindig vannak
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józan erők, picit hosszabb távon gondolkodó erők az egyes településeken, civil szervezetek,
szakmai szervezetek, az önkormányzatban képviselők, akik vevők erre, fogékonyak ezekre az
érvekre, és ezért mondom azt, hogy nagyon sok ügyben sikerült megakadályoznunk a zöld
felületek és a jövő nemzedékek érdekeit sértő rendezési tervek megvalósítását. Néhány
rendezési terv ügyünket, amelyek közül több a sajtóban is elég nagy visszhangot kapott, csak
felsorolásszerűen mondanám: a pátyi golfpálya, a dobogókői belterületbe vonás ügye, több
szentendrei belterületbe vonásos ügy, a dunakszei láp – ez szintén elég komoly visszhangot
kapott –, Üllő, egy nagyobb területet érintő településrendezés és a törökbálinti Tükör-hegy
ügye, amit tavaly kezdtünk el, de az idén is folytatjuk. Tehát azt gondolom, ezzel a
módszertannal ezek az ügyek megoldhatók, és a továbbiakban is bizakodóak vagyunk.
Természetesen nem tudunk minden ügyben részt venni, de azért ez a módszertan az ügyekben
a jegyzőt, az előkészítésben részt vevő jogászokat talán befolyásolja, ahol panaszra és
ombudsmani eljárásra nem is kerül sor.

A másik nagyobb ügycsoport a városi zaj, itt is nagyon sok panaszt kapunk, itt is
nagyon sok reménytelennek látszó, évek óta húzódó ügyben kell eljárnunk. Itt is azt látjuk,
hogy tulajdonképpen a rendszerszemlélet, a rendszerszerű megközelítés esélyt ad ezeknek az
elhúzódó konfliktusoknak a megoldására. Belkereskedelmi jogi, közegészségügyi,
természetesen környezetvédelmi, zaj, levegőtisztasági és egyéb környezetvédelmi kérdések,
közterületek használatával kapcsolatos jogi kérdések, birtokháborítás, szomszédjog,
szabálysértési jog együttesen megoldhatja ezeket a konfliktusokat, számos példát tudnék
ezekre sorolni. Ilyen ügyeink voltak: a Hungaroring, a Red Bull légi verseny, légi parádé, a
Ferihegyi Repülőtér, a tatai lőtér, emellett számos közterületi rendezvény, fesztivál, éjszakai
szórakozóhely, zajos üzem, út ügyével foglalkoztunk, és ezzel a módszertannal, ezzel a
komplex megközelítéssel meglehetős sikereket tudtunk itt is elérni.

A kolontári vörösiszap-katasztrófa ügyében is eljártunk, a vizsgálat nagyrészt a tavalyi
évre esett, január elején ki tudtuk adni az állásfoglalás-tervezetünket, erről a 2010. évi
beszámoló szintén nagyobb terjedelemben szól. Itt is azt kell mondanom, hogy amiben mi egy
picit hozzá tudtunk adni a számos hatósági vizsgálathoz, az pontosan a rendszerszemlélet volt,
tehát annak a kimutatása, hogy az egyes hatóságok csak a saját szűk szakmai körükben voltak
hajlandók ezt a komplex létesítményt vizsgálni, egyébként meg úgy látták, a többi terület
létezése feljogosítja őket arra, hogy akkor ők ne is foglalkozzanak az üggyel. Az építésügy, a
környezetvédelem, a vízügy – akkor még az ügy nagy részében külön volt a
környezetvédelemtől –, bányászat és katasztrófavédelem egymásnak adták a labdát, és
gyakorlatilag 2002 óta egyik hatóság sem látta el az ellenőrzési kötelezettségét. Nagyon
fontos az e mögött lévő súlyos rendszerproblémára rámutatni. Mindannyian látjuk, tudjuk,
hogy a környezetvédelmi hatósági rendszer nem kapja meg azokat az erőforrásokat, amelyek
szükségesek lennének ahhoz, hogy rendszeres helyszíni ellenőrzéseket tudjanak a
természetvédelmi és környezetvédelmi hatóságaink tenni. Azzal, hogy csak irodai munkával
kiadnak egy engedélyt, utána irattárba teszik, majd elfeledkeznek róla, az ilyen katasztrófák
folyamatosan fenyegetnek bennünket.

Az egyéb fontosabb ügykategóriák csak az említés szintjén: az érdi génbank ügye
nagyon fontos győzelem volt; Paks bővítése és Bátaapáti, folyamatosan dolgozunk rajta, ezek
nehezen megoldható ügyek; közlekedési ügyek; lakossági hulladékégetés, ez egy feljövőben
lévő nagyon komoly probléma; a BÉM ügye, a bűzzel kapcsolatos egyéb jogviták, elsősorban
állattartási ügyek; a MÁV-óvoda ügye; a Natura 2000-es ügyek; a helyi védettségű ügyek.
Nagyon fájdalmas volt azt tapasztalnunk, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési illetékre
vonatkozó szabályok módosítása lényegében megakadályozza azt, hogy egy helyi
önkormányzat helyi védettség alá tegyen egy területet, hiszen az összes érintett ingatlan
6000 forintjába kerülne, és ezt a kisebb önkormányzatok semmiképpen sem tudják vállalni.
Természetesen jogalkotási javaslatot tettünk.
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Nemzetközi tevékenységünkről szeretnék még röviden beszélni, ezzel mintegy keretbe
foglalva, nemzetközi kitekintéssel indítottam a beszámolót. Ez iránt az intézmény iránt nagy
nemzetközi figyelem volt az elmúlt évben is, tehát az ötlet több évtizedre szóló
előkészítésében, megharcolásában, amit a világon először Magyarország mutatott fel, hogy a
jövő nemzedékeknek intézményes védelmet kell adni, a teremben ülők közül többen is részt
vettek, és azt kell mondanom, hogy az ezzel kapcsolatos nemzetközi elismerés nem maradt el.
A már említett Rio+20 konferencia előkészítésével foglalkozó üléseken nagyon nagy
érdeklődéssel fogadták azt, hogy erre már van kidolgozott szervezeti megoldás, és az is
fölmerült, hogy esetleg a világszervezet szintjén egy hasonló, a jövő nemzedékekkel
foglalkozó szervezet létrejöhet. Munkánk nemzetközi elismerésének tudható be, hogy 2010-
ben a nagyon nagy tekintélyű World Future Council szervezetbe is beválasztottak bennünket.
Természetesen, kis létszámú és alacsony költségvetésű szervezet lévén, nem tudunk ezekben a
nemzetközi tevékenységekben olyan aktívan részt venni, ahogyan azt szeretnénk vagy
lehetne, de ezzel együtt, azt gondolom, ennek a szervezetnek a léte és munkája az országnak
az elmúlt évben megbecsülést hozott.

Köszönöm szépen a figyelmet és a lehetőséget. Kollégáimmal együtt nagy örömmel
válaszolunk az esetleges konkrétabb kérdésekre.

ELNÖK:  Köszönöm szépen az országgyűlési biztos úr beszámolóját. Most megadom
a lehetőséget a bizottság tagjainak, ha kérdésük, észrevételük van az elhangzottakkal
kapcsolatban, azt most tegyék meg. (Jelzésre:) Nagy Andor alelnök úré a szó.

Kérdések és észrevételek
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Gondoltam, felteszem a kezem, mert úgy láttam,

mindenki sokk alatt van a heves beszámoló után, úgyhogy elkezdem a kérdések, észrevételek
sorát.

Köszönjük szépen ezt a kimerítő beszámolót és ezt a vaskos könyvet Fülöp
Sándornak, ez egy jelentős teljesítmény. Hallgatva a beszámolóját, azt gondolom, a megfelelő
ember végzi a jövő nemzedékek parlamenti képviseletét. Valamennyien tudjuk, hogy az
elmúlt időszakban az alkotmányozás kapcsán voltak olyan aggályok, hogy esetleg ez az
intézmény megszűnik. Azt gondolom, ha nem is sikerült elérni azt a célkitűzést, amely arról
szólt, hogy az intézmény őrizze meg a teljes függetlenségét, tehát ne a leendő ombudsman
helyettese legyen, az alkotmányban kellő biztosíték van arra, hogy ez az ügy tovább
folytatódjon, hiszen nevesítve lesz az, hogy az egyik helyettesnek a jövő nemzedékek érdekeit
kell képviselnie, és remélem, ezt a munkát továbbra is Fülöp Sándor fogja úgy elvégezni,
ahogyan eddig elvégezte. Munkáját lelkiismeretesen, színvonalasan végzi, látható a
sajtómegjelenésekből is, hogy most már nagyon profin dolgozik az intézmény. Látszik az,
ahogyan telik az idő – ezt ne értsék félre –, egyre professzionálisabban állnak az ügyekhez.

Néhány ügyet elolvastam ebből az összefoglalóból, és nagyon tetszik a
rendszerszemléletű megközelítés. Közülünk, akik jogot végeztünk, van, akinek szerencséje
volt, és ebben a szakmában maradt, van, aki mást dolgozik, de az egyetemi évek, ha mást nem
is, az emberbe egyfajta rendszerszemléletet beletáplálnak, ami szerintem a megoldásokat nagy
mértékben segíti. Mindenképpen elolvastam, mert érdekelt, hogy mit írtak a kolontári ügyről.
Ahogyan a beszámolóból is kiderült, ha nem rendszerszemléletben közelítik meg az ügyet,
akkor a sok bába közt el tud veszni a gyerek, hiszen kiderült az is, hogy az a kazetta, legalább
is a magyar jogban, nem minősült tározónak, ide-oda passzolták a labdát, mert ha most a
jegyző kiadja az építési engedélyt, az rendben van, de mi a dolga a környezetvédelmi
hatóságnak, van-e teendője a bányahatóságnak, és az összefoglalóból egyértelműen kiderül,
hol kell a jogszabályokon változtatni.
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Az egyik kérdésem az lenne, hogy ez a rendszerszemlélet, ahogyan a beszámolóból is
kiderült, úgy tűnik, sikeres, de megjelenik-e ez a siker olyan módon is, hogy képesek legyünk
a jogszabály-változtatásokra, ha akár a kolontári ügyre gondolok. Nagyon tetszett a
Ferhihegyi Repülőtér kapcsán tett javaslat is, ahol szintén kiderült, nincsenek összhangban a
közlekedési hatóságra vonatkozó jogszabályok a környezetvédelmi előírásokkal.

Érdekes volt számomra olvasni azt a részt, ahol a hulladékégetéssel foglalkoznak. Én
az ország egy olyan térségében, Nógrád megyében vagyok országgyűlési képviselő, ahol a
nyomor miatt azok az emberek, akiknek nincs pénzük tüzelőanyagra, rongyot és minden
olyan szemetet, amihez hozzájutnak, elégetnek. A polgármesterek az ilyen ügyekkel
rendszeresen megkerestek, és bevallom őszintén, hiába írtam levelet a környezetvédelmi
felügyelőségnek, az ügyet nem nagyon tudták megoldani, mert elsősorban a nyomort kellene
felszámolni ahhoz, hogy ilyen ügyek ne forduljanak elő. Ezekből büntetőügyet is nehéz
csinálni, mert például a rongy nem feltétlenül minősül hulladéknak, ugyanakkor pedig a
rongyégetés kifejezetten káros lehet az egészségre, mert tartalmazhat ilyen anyagot, főleg ha
olajjal szennyezett rongyról van szó, amihez többnyire hozzájutnak, mert ez, bekerülve a
levegőbe, a környéken élők és a hulladékot égetők egészségét is veszélyezteti, viszont az
emberek azt mondják, nincs pénzük tüzelőre, azt tudják elégetni, amihez hozzájutnak.

Összefoglalásképpen: a Fidesz és a KDNP frakciók nevében ezt az anyagot
színvonalasnak ítélem meg, általános vitára alkalmasnak tartom, meg is fogjuk szavazni, és
örülnék, ha az általam feltett kérdésekre majd választ is kapnék.

Fülöp Sándor úrnak jó munkát kívánok a továbbiakban is.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Talán egy pár kérdést tegyünk fel, hogy egyben tudjon az
országgyűlési biztos úr válaszolni. (Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon!

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Magam is köszönöm ezt a
tájékoztatót. A könyvbe, amennyire az időm és lehetőségem engedte, én is beleolvastam, és ez
egy széles körű munkát igazol. Néhány konkrét kérdést, illetve konkrét felvetést szeretnék
tenni.

Itt szó volt a vízügy és a környezetvédelem viszonyáról, arról a viszonyról, amely
20 éve tisztázatlan, arról a viszonyról, amely meggyőződésem szerint a mai napig
meglehetősen egyoldalúan kezelt. Azzal teljesen egyetértek, hogy a különböző szakterületek
együttműködése egy-egy konkrét ügy eldöntésénél megkerülhetetlenül szükséges, és lehetőleg
azonos súllyal. Azt azonban ki merem jelenteni a saját tapasztalataim alapján, hogy számos
politikai averzió következtében a vízügy az elmúlt 20 esztendőben nem a szakmai erejének
megfelelően és nem is a szakmai lehetőségeinek megfelelően szerepelt sem a közéletben, sem
pedig, ahol talán még fontosabb lenne, a jogalkotás területén. Azt gondolom, ezt meg kell
tudni változtatni.

Az, hogy a Dunára és a hazai vizekre vonatkozóan milyen nemzetközi szabályozók
vannak, és ezek a nemzetközi szabályozók miféle kötelezettségeket írnak elő, nagyjából
ismert, bár nem kellő mértékben, azonban azt gondolom, itt alapvetően más szempontoknak
kell érvényesülniük: a nemzeti szempontoknak, azoknak a szempontoknak, amelyek egy-egy
térség számára konkrétan meghatározzák, milyen lehetőségeket hogyan lehet és szükséges
kihasználni. Ezért, amikor például a hajózásról beszélünk, számomra a hajózás elsősorban
nem azt jelenti, hogy mekkora ennek a nemzetközi súlya, és a nemzetközi súlyánál fogva
milyen kötelezettségek hárulnak ránk, hanem mindenekelőtt az a lehetőség, amely egyébként
a környezetvédelmet súlyosan érintő módon olyan lehetőségeket tudna vagy képes biztosítani
elsősorban az áruszállítás területén, amelyeket mi nem használunk ki nagyon-nagyon botor
módon több mint 20 éve.
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Hadd mondjam el egy saját példámat. Én azok közé tartozom, akik – bár meglehet,
hogy a Tajgetosz-törvény alapján már itt sem kellene ülnöm – annak idején ott voltak, amikor
felavatták a Hármas-Körösön azt a duzzasztót, amely duzzasztó az egész térség életét
pozitívan megváltoztatta. Ott, abban a térségben szinte alapvető változás következett be,
termőföldek alakultak ki, az addigi, egyébként lehetetlen legeltetési gazdálkodás helyett egy
nagyobb eltartó képességű gazdálkodás alakult ki. Én máig büszke vagyok arra, hogy ott
lehettem, amikor annak a felavatása történt, mert az én szűkebb pátriámnak, az én szűkebb
hazámnak ez egy hatalmas lehetőség volt. Meggyőződésem szerint a lehetőségeket, nyilván
összevetve és összhangban a természeti értékekkel és problémákkal, nem elvetni kell, hanem
azokban meg kell keresni a legjobbakat. Azt gondolom, ebben hatalmas szerepe lehet annak
az országgyűlési biztosnak, akinek az eddigi tevékenységét igen nagyra értékelem, mert
érzékelem benne a kiegyensúlyozó szerepet. E nélkül a kiegyensúlyozó szerep nélkül, azt kell
mondanom, valamilyen irányba, valószínűleg a rossz irányba eltolódnának az erőviszonyok.
Ez a dolog egyik része.

Én tehát azt gondolom, hogy a következő időszakban a kormányzatnak, a
törvényhozásnak és a szakmának, de még inkább a civil szervezeteknek is nyitottnak kell
lenniük abban az irányban, hogy ne a különböző – nagyon nehéz ezt megfogalmazni, hogy
senkit ne sértsek meg – hiedelmeken,  balsejtelmeken, meg nem alapozott, sokszor
rémhírjellegű ügyeken alapuljon egy-egy döntés, hanem megalapozott, valamennyi szakma
összevont értékelése alapján alakuljanak ki a döntések. Ezt azért tartom sorsdöntőnek, mert –
még egyszer mondanám – egy-egy térség jövőjét fogja jelenteni. Egyetértek azzal, amit az
alelnöktársam mondott, itt bizony olyan térségek vannak, ahol ha nem történik változás, akkor
a nyomor egész egyszerűen kivonja ezeket a térségeket ebből az országból, kirekeszti ebből
az országból, és akkor nem arról kell itt beszélnünk, hogy mi volt Trianonban, hanem arról,
hogy mi lett Trianon után. Még egyszer mondanám, ezt alapkérdésnek tekintem.

Azért beszéltem erről ilyen hosszan, mert ezzel is indokolni kívánom a következőt. A
magam részéről azok közé tartozom – ez itt most nem lesz szimpatikus –, aki kezdetektől
fogva azon az alapon ítéltem meg az országgyűlési biztosok helyzetét, hogy annak a lehető

legeredményesebben kell működnie, és egyébként a központi rendszert kezdettől fogva
támogattam, azon belül azonban nagy önállósággal, szakmai kompetenciával kell
megjelenniük bizonyos területeknek, elsősorban éppen annak, amiről éppen most beszélünk.
Ehhez képest azok, amelyeket elmondtam, talán kisebb horderejű dolgok, de ezt még gyorsan
elmondanám, mindenekelőtt a Natura 2000-et. A Natura 2000, amelynek a felméréséről van
szerencsém részleteket bővebben is tudni, meggyőződésem szerint nem kellő alapossággal
történt, mert olyanok nem kerültek be, amelyeknek be kellett volna kerülniük, és bizony
olyanok is bent vannak, amelyeknek nem kellene bent lenniük. A magam részéről írásbeli
kérdéssel már kezdeményeztem az illetékes miniszter felé, örülnék, ha az ombudsman is
támogatni tudná, hogy egy ellenőrző felmérésre van szükség, arra van szükség, hogy világos
helyzet teremtődjön, ami végett annak olyan szinten meg kell adni a teljes körű védettséget,
amit a Natura 2000 előír, amik pedig nem azok, ott világosan meg kell mondani, hogy nem
azok. Nincs értelme a mundér védelme érdekében olyasmihez ragaszkodni, amit azután sem
így, sem úgy nem tudunk végrehajtani.

Talán még inkább marginálisnak tűnik a harmadik kérdésem, amit fel akarok vetni:
szerintem százezreknek vagy még nagyobb nagyságrendben keseríti az életét a városi zaj. Az
eddig elért eredményeket nagyra értékelem, ugyanakkor hangszínbeli különbséget érzek.
Nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudjuk megfékezni azokat a városi zajokat, amelyek a
hivatalos közegektől érkeznek, nevezetesen a városi, az önkormányzati vagy az egyéb
rendezvényektől, amelyek nem ünnepekhez kötődnek, hanem kifejezetten a helyi mulatságok
területén nagyon tudják zavarni a lakosságot. Persze, ebben a küzdelemben a parlamentnek
nagy segítséget kellene adnia az ombudsmannak, hogy legyen kellő ereje fellépni akkor is,
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amikor a vállalkozások és a polgárok közötti összecsapásokra kerül sor, és ne mindig a
polgárok legyenek a vesztesek.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Kepli képviselő úré a szó.

KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr.
Én is köszönöm a magam és az általam képviselt frakció nevében is az országgyűlési

biztos úr beszámolóját, egyben a munkát, amit végzett és folyamatosan végez, és reméljük, a
jövőben is végezni fog. Nagyon hasznosnak ítéljük az ön munkáját, amint azt már több
parlamenti felszólalásomban is elmondtam.

Két részletet emelnék ki a beszámolóból, ami számomra kérdéses, és ezekre
valamiféle reagálást is szeretnék kapni. Az egyik, maradva a kaptafánál, a kolontári
katasztrófával kapcsolatos. A parlamenti vizsgálóbizottságban is és az ombudsmani
hivatalban is folyt egyfajta vizsgálat. Ez a vizsgálat, amint ebből a jelentésből is kitűnik, az
építésügyi hatósági engedélyezésre fókuszált, konkrétan a vizes tározó építésügyi hatósági
engedélyezésére, és számomra egy kicsit túlzottan úgy tűnik, mintha a hatósági oldal
felelősségét firtatná, miközben a többi lehetséges felelős által elkövetett környezetvédelmi
jogsértésekről nem szól, illetve nem vizsgálódik. Azt is tudom, hogy emellett van egy
büntetőjogi és egy környezetvédelmi hatósági vizsgálat is, mégis úgy gondolom, a teljesség
kedvéért előreláthatóan a vizsgálatot ezekre a más területekre ki kellene terjeszteni, hogy
teljesebb képet kaphassunk.

A másik pedig az energetikai résszel kapcsolatos. Itt van egy állandó konfliktus:
konkrétan az atomenergiával kapcsolatban vannak atomenergia-ellenzők, és vannak
atomenergia-támogatók, szerintem szinte senki nincs Magyarországon, aki semlegesen állna
hozzá ehhez a témához. A jelentésben egy olyan felvetést olvastam, hogy az atomenergiáról
szóló jelentés elfogadásakor olyan civil szervezetek és személyek lettek megkeresve, akik
atomenergia-támogatók, ezért a környezetvédelmi szempontok kevésbé kerültek
érvényesítésre, illetve megjelenítésre, és ezt szeretném egy kicsit, ha nem is visszautasítani,
de pontosítani olyan szempontból, hogy én és egyben a pártom, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom az atomenergia mellett vagyunk. Azért vagyunk az atomenergia mellett, mert
jelenleg nem látunk olyan reális alternatívát, amellyel ezt ki lehetne váltani, és az
atomerőművi balesetek kockázatától, valamint a radioaktív hulladékok kezelésének a
problematikájától eltekintve az üzemszerű működés közben környezetbarát technológiának
tekintjük. A technológiát illetően a baleseteket itt, Magyarországon el tudjuk kerülni, mivel
nem vagyunk nagy földrengésveszélyes területen, a cunamiveszély is viszonylag alacsony
(Derültség.), el tudjuk kerülni, a radioaktív hulladékok elhelyezésének is megvan a
biztonságos módja. Azt szeretném, ha a környezetvédelmet nemcsak az atomenergiát ellenzők
jeleníthetnének meg ebben a témában, hanem az atomenergia mellett álló szervezetek és
személyek is lehetőséget kaphatnának arra, hogy környezetvédelmi szempontból
megjelenítsék az álláspontjukat.

Ezeket szerettem volna elmondani, ezekre szeretnék majd reagálást. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Szili Katalin jelezte, hogy hozzá szeretne szólni.

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Kedves
Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívott Vendégek! Három témakörben szeretnék szólni a mai
beszámolóhoz. Az első alapvetően a rendszerszemlélet, illetve a hozzákapcsolódó
intézményrendszer kérdése. Az elmúlt 3-4 esztendőben azért a politika elég nagy lépést tett,



14

nemcsak akkor, amikor a jövő nemzedékek ombudsmanjának intézményrendszerét, mint
garanciális intézményrendszert létrehozta, és létrejött a Fenntartható Fejlődés Nemzeti
Tanács, s ebben a ciklusban már a Fenntartható fejlődés bizottságnak hívják azt a bizottságot
is, ami változtat azon, amit egyébként az országgyűlési biztos úr is kifejezett, hogy nemcsak
és kizárólag egy szemüvegen keresztül nézünk társadalmi, gazdasági, ökológiai folyamatokat,
hanem abban az összefüggésben is, ami ebben a rendszerben jelentkezik, hiszen hogyha a
rendszerben probléma keletkezik, akkor erre nyilvánvalóan rendszerszerű választ is kell
adnunk.

Szerintem ez egy nagy lépés volt, ugyanakkor azt gondolom, ebben az
intézményrendszerben mindenkinek megvan a maga helye, szerepe, annak is, aki egyébként
hosszú távú stratégiát alkot, annak is, aki környezetpolitikát csinál, annak is, aki hatósági
feladatokat fog végrehajtani, illetőleg annak is – és akkor hadd hívjam önöket egy kicsit a
társadalom lelkiismeretének vagy tükrének –, amely kérdések önök elé kerülnek, és
amelyeket, ahogyan egyébként a beszámolóból is látom, igyekeznek kritizálni s a
visszacsatolásokat megtenni, azért, hogy akár a jogalkotásban, akár az egyéni panaszokban
ezeknek hatékony következménye legyen.

Ezzel kapcsolatos az a megjegyzésem is, amit szeretnék a beszámolóval kapcsolatban
elmondani. A 2010. évről szóló beszámolót merőben áthatja az új alkotmány készítésének
kérdése is, mégpedig több szempontból, én ebből összesen kettőt említenék. Az egyik
önmagában az alkotmányban azoknak a tartalmi kérdéseknek a megjelenítése, amelyek az
önök munkáját és azt a szemléletet segíti, amit önök nyilvánvalóan képviselnek, beleértve az
állampolgári jogoktól egészen addig, ami – ezzel magam is azonosulok – a kötelezettségeket
jelenti, tehát önmagában az egyéni felelősséget is a környezet védelmében, egészen addig,
ami a másik kérdéskört, az önök saját intézményének a sorsát és kérdéseit jelenti. Ezzel
önmagában egyet is értek, az alkotmányos vitában ennek maximális támogatója voltam,
hiszen abból az alapvető dologból indultam ki, hogy önök azok, akik egyébként az 1993. évi
LIX. törvény módosítása kapcsán látták el a feladatukat. Az önök alapvető feladata az, hogy
az alkotmány tükrében vizsgálják az egyes panaszokat, folyamatokat. Ezzel kapcsolatosan
számomra nyilvánvalóan teljes egészében elfogadható volt, hogy az elmúlt évek tapasztalatai
önöket arra sarkallták, hogy a készülő alkotmányban már olyan passzusok szülessenek
tartalmi kérdésekben, amelyek az egyébként kritizálható esetek jövőbeli megoldását is
jelenthetik. Erre azért nem térek külön ki, mert elég sokat szóltam magam is ebben a
kérdésben nemcsak a bizottsági üléseken, hanem a plenáris ülésen is az általános és a részletes
vitában, így ez nyilvánvalóan jelentősen meg fogja határozni az önök munkájának a
hatékonyságát a jövőben.

Ugyanakkor a másik kérdésem a saját intézményük sorsát jelenti. Én örülök annak,
hogy egyáltalán megmarad a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának a funkciója,
ugyanakkor egyetlenegy dolog miatt egy picit aggodalmas vagyok, ami az önök önállóságát
jelenti, hiszen önmagában a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának a személye is attól
függ, hogy egyébként az alapjogi biztos kit fog erre a pozícióra választani. Erről azért nem
szólnék többet, mert számomra egyébként fontosabb az, hogy az a hatékonyság, az a
biztonságérzet az állampolgárok irányában, illetőleg önmagában az a szellem, ami minket arra
indíttatott, hogy ezt a komplex intézményrendszert a stratégiától a környezetpolitikáig, a
végrehajtástól egyébként a garanciális elemek megjelenítéséig létrehozzuk, valóban
működőképes legyen. Én csak azon képviselőtársaim lelkiismeretére bízom ezt az egész
kérdést, akik egyébként még hatással lehetnek ennek a végeredményére.

Ami a kérdéseimet illeti, szeretnék én magam is néhányat feltenni, ami ennél sokkal
egyszerűbb és nem is vethető össze azzal, amit egyébként a rendszer kérdéseiről említettem.
Önök jelezték, hogy 2010-ben 874 ügy került önök elé, ami gyakorlatilag 25 százalékkal
emelkedett az előző évihez képest, ez nyilván elég nagy terhet is jelent. Ugyanakkor érdekes
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lehet számomra, hogy azon panaszügyekből, amelyek az állampolgároktól érkeztek,
egyáltalán hány ügyet tudtak lezárni az elindított ügyekből. Van-e arra módjuk és
lehetőségük, hogy utóvizsgálatokat tartsanak, akár abban a kérdésben, hogy az önök által tett
javaslatok a jogalkotásra vonatkozóan valóban megtörténnek-e, ha igen, akkor milyen
időtávban? Ugyanígy érdekel az is, hogy ami az állampolgári panaszügyek vizsgálatát és az
azokban a szükséges lépések megtételét jelenti, van-e utóvizsgálat arra, hogy azok valóban
megnyugtató módon rendeződnek, vagy továbbhúzódnak, továbbra is lógnak a levegőben?
Még egyszer hangsúlyozom: azt, ami kissé az önök tükörszerepét jelenti, egyébként fontosnak
tartom.

Végül engedjék meg, hogy én is megköszönjem önnek és valamennyi munkatársának
a munkáját és a beszámolót. Abban egy picit több arányosságot szeretnék a jövőben, ami az
egyedi ügyek bemutatását, kritizálását jelenti, illetőleg az önök által készített, generális
tanulmányokban és egyebekben nagyon örülnék annak, ha sokkal jobban harmonizálnának
ezekben a kérdésekben például a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa által végzett hasonló
jellegű munkákkal, illetőleg akár a bizottság által végzett hasonló jellegű munkákkal, hiszen
sokkal hatékonyabbak lehetünk, ha ezek puzzle-szerűen összességében adják ki a képet.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen Szili Katalin hozzászólását. Végül, ha más jelentkező
nincs, néhány rövid észrevételt, kérdést én is szeretnék feltenni. Erre az időszakra átadom az
elnökséget Nagy Andor alelnök úrnak.

(Az elnöklést dr. Nagy Andor, a bizottság alelnöke veszi át.)

JÁVOR BENEDEK (LMP): Én viszonylag könnyű helyzetben vagyok, mert már
nagyon sok kérdés elhangzott, amit én is fel kívántam tenni. Maradéktalanul egyetértek Szili
Katalinnal abban a tekintetben, ami az országgyűlési biztos helyzetét és jövőbeli lehetőségeit
illeti, és még mindig van egyfajta remény, hogy ez a kérdés megnyugtatóan tud rendeződni.
Az utóellenőrzések kérdése számomra is egy kulcskérdés, de szerencsére erre vonatkozóan is
elhangzott kérdés.

Két apró dologra szeretném felhívni a figyelmet, illetve kiemelni ebből a jelentésből.
Az egyik: az energiapolitikai vizsgálatok, felmérések kapcsán megfogalmazódott egy olyan
javaslat, amely a fenntartható energiagazdálkodással kapcsolatosan egy önálló törvényjavaslat
előterjesztését javasolja a jogalkotó számára. Azt gondolom, ez egy rendkívül fontos
megállapítása és javaslata az országgyűlési biztos beszámolójának, hiszen az elmúlt
hónapokban azért láttuk, hogy az energiapolitika területén eléggé sajátos cikkcakkokat írt le a
magyar döntéshozatali rendszer, ami meglehetősen nehéz helyzetbe hozza akár a megújuló
energiaforrások szélesebb körű hasznosítását, akár az ezen a területen működő
vállalkozásokat, úgyhogy csak aláhúzni szeretném, hogy kiemelkedően fontosnak tartom azt,
hogy egy ilyen jellegű önálló törvényjavaslat előkészítésre és az Országgyűlés által valóban
elfogadásra kerüljön.

A másik ilyen terület, amit szeretnék kiemelni, a közlekedési eredetű
levegőszennyezésekkel kapcsolatos ügyek. Itt Magyarország ellen hosszú ideje európai uniós
jogsértési eljárás folyik a PM-10 porszennyezéssel kapcsolatos előírások be nem tartása miatt,
és azt is tudjuk, hogy mire számíthatunk. A közelmúltban például Szlovéniának lezárták a
hasonló uniós eljárását, és jelentős büntetést szabtak ki Szlovéniára. Ez az elkövetkezendő
hetekben Magyarország esetében is várható, egészen egyszerűen azért, mert a mindenkori
magyar kormányzatok évek óta nem tesznek hatékony lépéseket a PM-10 szennyezés
csökkentése érdekében, úgyhogy azt gondolom, a közlekedési eredetű levegőszennyezés
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kérdése az elkövetkezendőkben nagyon komolyan jelen lesz a magyar környezetvédelmi
gondolkodásban, illetve a környezetpolitikában.

Végül csak két nagyon rövid kérdés, az egyik a kolontári vizsgálattal kapcsolatos. Itt
megállapításra került, hogy az érintett hatóságok nem töltötték be az ellenőrzési
kötelezettségüket, és a bányászati hatóságnak igazából részt kellett volna vennie ebben az
engedélyezési eljárásban és ellenőrzésben. Ebben a tekintetben vita van a Bányászati
Hivatallal, amelyik határozottan állítja, hogy semmilyen felelősségük nem volt ebben. A
kérdésem a bányászati hulladékra vonatkozik, ami 2008 óta Magyarországon a magyar jogban
is hatályosult. Ez alapján megállapításra került-e, hogy a bányászati hatóságnak a bányászati
hulladék iránya alapján kötelezettsége lett volna az ellenőrzés és az engedélyezési eljárásban
való részvétel?

A másik kérdés a paksi bővítéssel kapcsolatos. Az országgyűlési határozatot vizsgálta
az ombudsmani hivatal, és olyan megállapítást tettek, hogy nem felelt meg a jogszabályi
elvárásoknak, az országgyűlési határozat előkészítésekor nem voltak kellően áttekintőek és
kiterjedtek a szakmai megalapozó anyagok, amelyeken a határozat alapult volna. Én
tájékoztatást szeretnék kérni, hogy pontosan milyen jogszabályi feltételek azok, amelyek
teljesítését hiányolta ebben az esetben az ombudsman.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Átadom az elnökséget Jávor Benedek elnök úrnak.

(Az elnökséget Jávor Benedek, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Ha nincs más kérdés, megadom a szót az
országgyűlési biztos úrnak, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre.

Válaszadás
DR. FÜLÖP SÁNDOR, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa: Köszönöm ezeket a

nagyon lényegi kérdéseket. Azért, hogy ezeken minél előbb dolgozni tudjunk, legyünk
gyorsan túl az alkotmányozáson. Azt gondolom, hogy a kezdeti szöveghez képest nagyon
komoly eredményeket sikerült elérnünk, tehát a helyettesek nevesítése, az egészséges
környezethez való jog szerepeltetése az alkotmányban nagyon komoly eredmények. Úgy
tudom, a házelnök úrral tegnap beszéltem, hogy a helyettesek közvetlen választása is bekerült
a szövegbe. Ez mindenképpen megadja a lehetőséget – ahogyan Nagy Andor és Turi-Kovács
Béla képviselő urak jelezték –, hogy egy központi rendszerben, de az önállóságát fenntartva
működjön a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodája. Személy szerint nekem ez
ellen semmi kifogásom nincs. Ha az iroda erőforrásai és hatásköre megmaradnak, akkor
ugyanúgy tudja végezni a munkáját, ahogyan eddig.

Csak egy probléma van, de ez inkább az ország presztízsével kapcsolatos. A jövő
nemzedékek országgyűlési biztosa már egy bejáratott márkanév lett, a nemzetközi
közvélemény majd egy kicsit tekergeti a fejét, hogy hová tűnt, de meg lehet magyarázni, hogy
kérem, itt vagyunk, élünk, dolgozunk. Ha a részletes szabályozásban, az ombudsman-
törvényben a szervezeti függetlenséget, a munkavégzés feltételeit biztosítani lehet, akkor
szerintem ezzel a megoldással semmilyen probléma nem lesz. Nyilvánvaló, az erőforrások
felhasználása, a hivatal központi működtetése, ami egyébként jelenleg is tulajdonképpen egy
központtal működik, egy olyan szervezési kérdés, amin lehetett javítani, és később is lehet
majd, tehát nem gondolom, hogy mondjuk attól függ, ki vezeti ezt a hivatalt és mi a neve.
Tehát a hivatal szerkezete és munkamódszere adott, és tökéletesen biztos vagyok benne, hogy
bármilyen irányítási rendszerben, akárhogyan is hívják a vezetőjüket, nagyon sikeresen
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tudnak majd a következő években dolgozni. Ilyen szempontból igazából a bizottság több
felszólaló tagjával összhangban én is azt tudom mondani, hogy a jövő kifejezetten reményteli.

Most már dolgozhatunk, a konkrét kérdésekre válaszolva. Nagyon érdekes a vízügy és
a környezetvédelem viszonya, ez egy több évtizedes se veled, se nélküled viszony. Én
összehoznám azt, amit a képviselő úr mondott a Dunával kapcsolatos állásfoglalásunkról, és
ez egy picit megemeli a megállapításainkat, tehát egy következő szinten azt mondhatnám,
hogy paradox módon a vízügy is hátrányt szenved abból, hogy nem lép be ezekbe a
konzultációs körökbe, talán mondhatom azt, kicsit karanténba zárja magát ez a nagyon
veretes, több évszázados, nagyon komoly szakmai kör. Valóban ők maguk veszítenek,
ahogyan a képviselő úr mondta, sokszor hátrányba kerülnek a megfelelő konzultációs
körökből való kimaradás miatt. A mi állásfoglalásunk arra igyekezett rámutatni, hogy ez mind
a két fél érdeke lenne, tehát itt komoly értékek vesznek el a kommunikáció hiánya miatt,
azért, mert a vizes kérdésekben a szakmák nem beszélnek megfelelőképpen egymással. Azt
gondolom, hogy a kisebb vízfolyásokon a kisebb vízerőműveket egyébként a környezetvédő
szakma is teljes mértékben támogatni tudja. Szerencsére éppen velünk van egy vízmérnök,
úgyhogy át fogom majd adni a szót, és ennek egy-két kérdését érdekes lesz ebben a körben
részletesebben megbeszélnünk.

A kolontári üggyel kapcsolatban most valóban csak a hatósági rendszert vizsgáltuk.
Úgy látjuk, közvetlenül a katasztrófát követően még mindig nem volt tisztázott, hogy melyik
hatóságnak kell eljárnia, ezért ez volt a legsürgősebb tennivaló, de folytatjuk a vizsgálatot. A
vizsgálati tervet már elkészítettük, nagyon sok anyagot összegyűjtöttünk, bekértünk. Az
ombudsmani vizsgálatnak éppen az a hatalmas előnye, hogy támaszkodhat az összes szakma
és bizottság munkájára is, persze ez kölcsönös. Az biztos, hogy ezt valóban folytatni kell, a
különféle definíciós kérdéseket, a kártalanítás kérdését, a Marcal megtisztításának a kérdéseit
és az esetleges diszfunkciókat még fel kell tárni, tehát ebből az ügyből, akármilyen tragikus
ügy is volt, nekünk építkeznünk kell, le kell vonnunk a tapasztalatokat, hogy többet ilyen ne
fordulhasson elő.

Ami a nukleáris energia kérdését illeti, igazából mi itt sem mondunk mást, mert egy
kicsit hasonló a probléma szerkezete a vízügyhöz. Tehát van egy hallatlanul erős
érdekérvényesítési képességű szakma, amelyik sokáig nem látta értelmét vagy szükségességét
annak, hogy a többi érintett szakmával, elsősorban a környezetvédelemmel folyamatosan
egyeztessen, és a végén saját maga került emiatt bajba. Zsákutcákba kormányozta be magát,
mert úgy gondolta, hogy a környezetvédelmi kérdéseket is az atomenergiával foglalkozó
mérnökök 100 százalékosan el tudják dönteni, és ezek évekig elhúzódó konfliktusokat
generálnak. Tehát itt is az az üzenet a nukleáris szakma felé, hogy igenis egyeztetniük kell,
átlátható folyamatokat kell elindítaniuk és lefolytatniuk, különben valóban általános
társadalmi gyanakvás fogja kísérni minden lépésüket.

Mielőtt átadnám a szót a kollégáimnak, egy-két konkrét kérdésre válaszolnék. Szili
Katalin felvillantotta azokat a lehetőségeket, amelyek az alkotmányozás során a környezeti
szabályok tényleg világszínvonalú és élen járó megalkotására adtak volna módot.
Magyarország egészen kivételezett helyzetben volt, néhány évtizedes fejlődés után,
tulajdonképpen Stockholm után mostanra jutott el a világ alkotmányjoga oda, hogy a
környezetvédelem alkotmányos szabályainak összeállt a rendszere, és a képviselő asszony is
sok elemre utalt.

Egyéni állami védelem: ebben megbomlott az egyensúly, de sikerült helyreállítani,
tehát az állami kötelezettségvállalás mellett az egyéni jogokat is sikerült visszailleszteni a
rendszerbe.

Jogok és kötelezettségek, jelenbeli jogok és kötelezettségek, illetve jövőbeli jogok és
kötelezettségek: nagyon szép rendszert lehetett volna összeállítani. Mi komoly kutatást
végeztünk, Salamon képviselő úr, az eseti bizottság vezetője még tavaly augusztusban fölkért
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bennünket, és mi igyekeztünk ennek megfelelni. Annyi anyagot összegyűjtöttünk, hogy a
végén kénytelenek voltunk egy nemzetközi konferenciát összehívni, mert nem tudtuk
magunkban tartani ezt a sok tudást. Ennek nagyon nagy sikere volt, és látjuk, hogy itt még
vannak lehetőségek, amelyek kimaradtak, de azt is látjuk, hogy nagyon sok alapelv és ennek a
rendszernek nagyon sok eleme bekerült az alkotmányba. Ez már a jogértelmezés kérdése lesz,
hogy akkor ezeket a kicsit még szétszórtan meglévő, a jövő nemzedékekre utaló, a természeti
erőforrásokra utaló rendelkezéseket együtt lássuk, és együtt vonjuk le azokat a
következményeket, amelyek ezekből a nagyon súlyos alkotmányos jogokból erednek.

Ha megengedik, a kollégáimat megkérem, hogy a felmerült lényegesen konkrétabb
kérdésekre egészen konkrét válaszokat adjanak.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Parancsoljon!

DR. BABAI-BELÁNSZKY TAMÁS (Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosi
Hivatal): Köszönöm szépen. Babai-Belánszky Tamás vagyok, jogi főosztályvezetőként
dolgozom az ombudsman úr mellett, így az egyes ügyekkel kapcsolatban felmerült kérdésekre
szeretnék választ adni.

Mindenekelőtt Nagy Andor alelnök úr kérdése a jogalkotással kapcsolatban hangzott
el, hogy nyilvánvalóan nagyon lényeges, hogy a jogi munkánk és az egyes állásfoglalásokban
feltárt jogszabályi hiányosságok megfelelően jelezve legyenek a jogalkotás felől, és a
jogalkotás megfelelően megfontolja ezeket a javaslatokat. Vegyesek a tapasztalataink, csak
egy példát hoznék. Még az előző kormányzati ciklusban, amikor a telepengedélyezés és a
működési engedélyezés felülvizsgálata zajlott, akkor több fórumon, lényegében a
koncepcionális előterjesztéstől kezdve végig határozottan azon az állásponton voltunk, hogy
nem szabad visszalépni az engedélyezéstől az utólagos ellenőrzés, vagyis a bejelentés
intézménye felé. Korábban konkrét engedélyt kellett beszereznie egy üzletnek vagy egy ipari
telepnek, a módosítást követően pedig elég volt a jegyzőnél bejelentést tenni.

Miért kezdem ilyen régről? Gyakorlatilag amit akkor kifejtettünk a jogalkotónak, majd
pedig, mivel nem fogadta el, kénytelenek voltunk az Alkotmánybírósághoz fordulni. Sajnos, a
West Balkán kapcsán merült fel nagyon nagy problémaként, utólag derült ki, hogy előzetesen
senki nem nézte meg, hogy az adott telep, az adott létesítmény alkalmas-e az adott
tevékenység folytatására. Mi ugyanezt mondtuk két évvel ezelőtt is. Ha annak idején a
jogalkotó meghallgatja az érveinket, és meg is fogadja, akkor lehetséges, hogy most, utólag
nem kell szembenézni ezzel a problémával. Egyébként a tárca, illetve a kormány által
megalkotott jogszabály pont visszahozza azt a rendszert a szórakozóhelyek esetében, hogy
igenis, előzetesen nagyon szigorú minősítési és engedélyezési rendszert léptetett hatályba.

Ugyanígy a vörösiszap katasztrófa kapcsán is, mivel több kérdés is érintette, konkrét
jogalkotási javaslatot tettünk, de igazából azt tudom mondani, hogy vegyes a sikere vagy az
eredménye, a kormány nem értett egyet a mi jogalkotási javaslatunkkal, majd pedig kiderült,
hogy kötelezettségszegési eljárás keretében, illetve az azt megelőző eljárás keretében az
Európai Bizottság is megállapította, illetve leírta a kormány számára, hogy nem felel meg a
hazai jogi szabályozás, a bányatörvény az európai irányelvnek, ezzel gyakorlatilag az Európai
Bizottság az első levelében a mi állásfoglalásunkban leírtakat támasztotta alá. Ugyanakkor azt
is meg kell jegyeznünk, hogy mindaddig, amíg ez az eljárás folyik, igazából gyakorlatilag
nem az ombudsman, hanem végső soron majd az Európai Bizottság fogja megmondani, hogy
megfelel-e az irányelvnek vagy sem ez a jogi norma, tehát konkrétan a bányatörvény.

Kicsit általánosságban ez két konkrét példa volt, de nyilván számos más területen is
megfogalmazzuk a jogalkotási javaslatainkat. Elsősorban a helyi szmogrendeletek és a
településrendezési tervek esetében voltak eddig sikereink, ahol tényleg volt olyan, hogy a
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képviselőtestület kifejezetten levette a napirendről az adott norma tárgyalását, miután
felhívtuk a figyelmet a problémákra. Nagyon jelentős, hogy ezért mi mindig előzetesen
igyekszünk fellépni, hogy ne utólag kelljen a jogkövetkezményeket felszámolni. E tekintetben
rendkívül üdvözlendő, hogy a kormányzat részéről kaptunk egy megkeresést, és már kétszintű

egyeztetés is volt, mind az ombudsman úr, mind pedig a jogi főosztály részéről Gál András
Leventével, ami a jogalkotás során kifejezetten az ombudsmani tapasztalatok
figyelembevételére irányul.

A másik, amivel szintén igyekszünk a jogalkotási javaslatainkat megalapozni, hogy
nagyon széles körben igyekszünk tapasztalatokat szerezni, tehát nemcsak az egyes ügyek
alapján, hanem az ügyek összessége alapján fordulunk a jogalkotóhoz, és ehhez is
beszerezzük a felügyelőségek, tehát ténylegesen úgymond a végeken dolgozó hatósági
kollégák tapasztalatait is, illetve az úgymond tőlünk független szakmai, illetve civil
tapasztalatokra is szeretnénk támaszkodni, és így fogalmazzuk meg összességében a
jogalkotási javaslatunkat.

Nem tudom megállni, hogy ne említsem meg: most a zajos területen – erre is több
kérdés irányult –, a zaj elleni védelem területén most már 50 oldalnál tartunk, ez egy
állásfoglalás, és nagyon széles körben, nemcsak a szűk jogi szabályozásban, hanem a
kereskedelmi engedélyezéstől kezdve a repülőterek szabályozásáig nagyon sok kérdést
felölel, településrendezést és a többi, lényegében ebben igyekszünk összefoglalni irodánk
kétéves tapasztalatait.

Most részben előreszaladok. Szili Katalin képviselő asszony kérdése volt, hogy hány
ügyet tudtunk lezárni. Nagyon nehéz ezt megmondani. Rengeteg olyan panasz van – ezt is
érintette kérdés –, például a közterületi rendezvények, a különböző fesztiválok miatt,
amelyeket lehet, hogy egyedileg nem tudunk lezárni, igazából egyedileg nem tudunk
megoldást nyújtani, mert a jogi szabályozás ezen a szinten hiányos vagy rossz. Gyakorlatilag
a rendkívül sok panaszt lényegében akkor tekinthetjük lezártnak, amikor ezt a széles, átfogó
jogalkotási javaslatot benyújtjuk a kormánynak, és tegyük fel, hogy azok nagy részét meg is
fogadja, és átvezeti a jogalkotásba. Ekkor mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag ekkor zártuk le
ténylegesen az ügyet, úgy, hogy abban érdemi segítséget is nyújtani tudtunk.

A hulladékégetéssel kapcsolatban szintén elhangzott kérdés az alelnök úr részéről. Mi
is látjuk, hogy a nyomor miatt főleg társadalmi problémák húzódnak a lakossági
hulladékégetés mögött, részben tipikusan a kábelégetések, részben pedig tényleg az otthonok
fűtése kapcsán. Nagyon sok esetben találkozunk a tájékoztatás hiányosságával, egészen
egyszerűen a lakosság nem tudja, hogy ez milyen környezeti hatásokkal jár, így az
állásfoglalásunkban, illetve a vizsgálatunkban, ami még folyamatban van, mindenképpen
ezekre a kérdésekre is kiterjedően szeretnénk javaslatokat megfogalmazni, tehát nem
szeretnénk ott megállni, hogy a büntetőjog mit mond, hanem a helyi önkormányzatok például
a helyi segélyezés rendszerében, a közmunkaprogramok keretében vagy a helyi zöldhulladék
megfelelő kezelésével hogyan tudja segíteni a megszorult, szegény sorban élő családokat.

Az utóvizsgálatokkal kapcsolatban Szili Katalin képviselő asszony részéről elhangzott
kérdés. Most, hogy gyakorlatilag lezártuk az előző évet, és a beszámoló kapcsán áttekintettük
az összes ügyünket, egyúttal megfelelő idő telt el ahhoz, hogy a kezdeményezéseinknek,
javaslatainknak úgymond foganatja is legyen, tehát most tervezünk visszatérni arra, hogy
konkrétan az érdi génbankkal nagyjából eggyé vált, megindult ez a folyamat, és most hol tart
ez a folyamat, szükséges-e újra közbelépni avagy sem. Ez nyilván az összes többi más ügynél
is indokolt, valóban nagyon indokolt, hogy utóvizsgálat keretében megnézzük, azóta mi
történt ezekben az ügyekben.

A közlekedési eredetű légszennyezéssel kapcsolatban Jávor Benedek elnök úr tett fel
egy kérdést, illetve észrevételt. Éppen a napokban kaptuk meg a kormány részéről azt az
intézkedési tervjavaslatot, amely megpróbálja elejét venni a szmognak, illetve a PM-10
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szennyezettségnek. Rendkívül előremutató javaslatokat olvasunk benne. Gyakorlatilag azt,
amit a beszámolóban leírtunk, illetve amit egyes állásfoglalásainkban hangoztatunk, és amit a
civil szervezetek rendkívül régóta, évtizedek óta mondanak, most visszaköszönni látjuk a
kormányzati tervekben. Lényegében itt úgy látjuk, nekünk csak az lesz a dolgunk, hogy
egyrészt ezeket az intézkedéseket üdvözöljük, másrészt viszont azt is megkérdezzük a
kormányzattól, hogy konkrétan milyen intézkedések keretében, milyen határidővel, milyen
garanciák meglétével biztosítja azt, hogy ezek az intézkedések ténylegesen meg is
valósuljanak. Itt felmerül az elektronikus útdíjtól kezdve számos más intézkedés is.
Kíváncsian várjuk, hogy ezek mikor lesznek ténylegesen bevezetve.

Kolontárral kapcsolatban a bányászat hatásköre merült fel, szintén az elnök úr kérdése
kapcsán. Az állásfoglalásunkban egyértelműen arra mutattunk rá, és több más
állásfoglalásban is kimondtuk azt, hogy az európai uniós szabályokat, irányelveket megfelelő

feltételek esetén közvetlenül is alkalmazni kell, akár a hazai nemzeti joggal szemben is. Tehát
ha a nemzeti jog nem felel meg az irányelvnek, akkor is bizonyos feltételek esetén az
irányelvet kell alkalmazni, az állásfoglalásunkban is ezt mondtuk ki, azt állapítottuk meg,
hogy a bányászati szabályokat, illetve ezt az irányelvet alkalmazni kellett volna, de amint
említettem, éppen az Európai Bizottság előtt folyamatban lévő eljárásra tekintettel igazából
csak azt tudjuk mondani, hogy ebben majd a bizottság fog végső választ mondani.

Végül pedig a Paksi Atomerőmű bővítésével kapcsolatos országgyűlési határozatot
illetően pontosítani szeretnék. Ez az országgyűlési határozat még 2009-ben született, és nem a
határozatot és nem a határozat meghozatalának eljárását vizsgáljuk, hiszen erre nincs
hatáskörünk, az Országgyűlés eljárását, intézkedéseit gyakorlatilag nem vizsgálhatjuk. Sajátos
határozatról van szó, még maga az Alkotmánybíróság sem tudta felülvizsgálni, mivel nem egy
normatív tartalmú aktusról, hanem egyedi határozatról van szó. Ugyanakkor rendkívül fontos
az atomenergia, és azt gondolom, ezt az elmúlt hetek tapasztalatai alapján most nem kell
hangsúlyozni, éppen ezért fokozott figyelemmel kísértük ezt az ügyet is, és azt vizsgáltuk
meg, hogy az állam az egyéb szervein keresztül, jelesül a kormányon keresztül valóban
mindent megtett-e annak érdekében, hogy az atomenergiában való kérdésben született
valamennyi döntés kellőképpen megalapozott legyen, vagyis a vizsgálatunk a
megalapozottságra, a kormány előkészítésének a megalapozottságára helyezi a hangsúlyt,
hogy a kormány, amikor megtette az előterjesztését az Országgyűlésnek, akkor vajon minden
létező és szükséges információ birtokában volt-e. Mivel ez az állásfoglalás még nem született
meg, ezért most még nem tudom megmondani, hogy mit fog tartalmazni a végleges
állásfoglalás. Tervezet formájában küldtük meg a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára, jelenleg az onnan érkezett észrevételek
feldolgozása zajlik.

Konkrét kérdés volt, hogy milyen jogszabályi alapok szolgálnak itt háttérként.
Gyakorlatilag itt konkrét jogszabályokról, részletes jogi rendelkezésekről, alapjogi elvi
kérdésekről van szó. Gyakorlatilag az Országgyűlés 2008. évi energiapolitikai országgyűlési
határozatára kell utalni, amely kijelölte azt az utat, hogyha az atomenergia kérdésében döntést
kell hozni, akkor a kormánynak milyen kötelezettségei vannak. Tehát egyrészt ez már előírja,
hogy megfelelő társadalmi, szakmai, környezetvédelmi megalapozásnak kell megelőznie az
előterjesztést, másrészt pedig óhatatlanul az egészséges környezethez való jogból, tehát
közvetlenül az alkotmányból levezethetően – Szili Katalin képviselő asszony is utalt erre –
tudjuk vizsgálni azt, hogy a megelőzés, az elővigyázatosság, az integráció és a társadalmi
részvétel valóban megfelelően érvényesült-e a kormányzati előkészítés során. Ezekre a
kérdésekre igyekszünk választ találni. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő hetekben meg
fog jelenni az ezzel kapcsolatos állásfoglalásunk is.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönjük szépen.

DR. FÜLÖP SÁNDOR, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa: Ha esetleg lehetne
még a Dunáról is szólni, mert ígértem, hogy vízmérnök kollégám is tájékoztatni fog, ha ezt az
időkeretek lehetővé teszik.

ELNÖK: Egy rövid beszámolóra, illetve reakcióra lehetőség van. Öné a szó.

DR. JÁNOSY LÁSZLÓ osztályvezető (Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosi
Hivatal): Megpróbálok röviden beszélni. Jánosy László vagyok, a stratégiai főosztályon belül
a tudományos osztály vezetője.

A Dunán a hajózást mi is fontosnak tartjuk. A hajózással történő szállítás lényegesen
kisebb környezeti kárt okoz, mint a kamionos szállítás. (Mikrofonhiba.)

ELNÖK: Elnézést, esetleg egy másik mikrofonnal próbálkozzon, mert úgy tűnik, ezzel
technikai problémák vannak.

DR. JÁNOSY LÁSZLÓ osztályvezető (Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosi
Hivatal): Mi sem azt mondjuk, hogy ne legyen hajózás, hanem azt szeretnénk, hogy ne
okozzon ökológiai kárt a Dunán. Tehát minden érvet szem előtt tartva a hajózási útvonalat is
át lehet úgy alakítani, hogy nagyobb hajók is mehessenek a Dunán, végül is összesen két-
három olyan gázló van, amelyeket módosítani lehet. Ezek kritikus gázlók, de összességében
meg lehet úgy oldani – a hajósok már többször kinyilvánították, hogy benne vannak –, hogy
egy-két helyen, ahol előre tudják, hogy hajóvonták találkozása tilos, mert szűk lesz a
hajózóút, akkor ott meg fogják várni egymást.

A navigációs rendszereket lehet fejleszteni, a napi vízállásjelentést lehet fejleszteni,
még sok mindent lehet a Dunán úgy fejleszteni, hogy iszonyú mennyiségű kavicsot ne kelljen
kikotorni. A kavicskotrás amúgy is okozhat egyéb károkat, mert az ivóvízszűrő kapacitást
sem jó csökkenteni. Tudjuk, hogy gyakorlatilag a kavicsutánpótlás megszűnt azzal is, hogy a
németek és az osztrákok belépcsőzték a Dunát, ami visszafogja az onnan mindig is jövő
kavicsot, és ami innen lassan elmegy, az tényleg medermélyülést okoz.

Tehát az összes szempontot figyelembe véve mi is a hajózási lehetőségek javításán
vagyunk, de úgy, hogy ez ne okozzon ökológiai kárt, és ha nem végzünk nagyon nagy
beavatkozást a Dunán, az az országnak is jó, mert sokkal kevesebbe kerül az átalakítás.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Megköszönöm az országgyűlési biztos úrnak és az
ombudsmani hivatal munkatársainak a beszámolót.

Szavazás
Első körben a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa beszámolójának általános vitára

való alkalmasságáról kell a bizottságnak döntenie, ezt teszem fel szavazásra, illetve
tájékoztatásul jelzem, hogy előkészítettünk egy országgyűlési határozati javaslatot, amelyet
majd a bizottságnak kell benyújtania a parlament elé. Miután jelzések érkeztek, hogy ebben
bizonyos módosításokat szeretnének a bizottság tagjai, ez tájékoztatóként került kiosztásra, és
egy következő ülésünkön fogjuk a határozati javaslatot döntésre bocsátani. Most kizárólag a
jelentés általános vitára való alkalmasságáról határozunk.

Aki a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának 2010. évi tevékenységéről szóló
beszámolót általános vitára alkalmasnak találja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. –
14 igen szavazat.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodás van-e? (Nincs jelzés.)
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Megállapítom, hogy a bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadta, illetve általános vitára
alkalmasnak találta.

Megköszönöm az Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosi Hivatal
munkatársainak a jelenlétét, és további jó munkát kívánok a bizottság nevében is. (Dr. Fülöp
Sándor: Köszönjük szépen. – Elhagyják az üléstermet.)

A veszélyes- és iparihulladék depóniák felülvizsgálatáról, az Országos Környezeti
Kármentesítési Program kiterjesztéséről, valamint a kármegelőzésről szóló határozati
javaslat (H/2596. szám)

Továbblépünk a második napirendi pontra. Tekintve, hogy az itt szereplő előterjesztés
előterjesztője jómagam vagyok, az elnöklést átadom az alelnök úrnak a második a napirendi
pont lezárásáig. Köszönöm.

(Az elnöklést dr. Nagy Andor, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Szeretném megkérdezni, hogy az illetékes tárcától van-e valaki? (Igen
jelzés.) Kérem, legyen szíves előre ülni.

Mielőtt az előterjesztőnek megadom a szót: ugyan az előző bizottsági ülésen nem
tudtam jelen lenni, de úgy emlékszem, akkor levettük a napirendről, azért, mert bár többé-
kevésbé a tartalmával, a szándékával mindenképpen egyetértünk, ami ebben a határozati
javaslatban van, ellenben megfogalmazódott két-három olyan észrevétel, amelyek miatt újabb
egyeztetések szükségesek, ezért lekerült a napirendről ez az előterjesztés.

Azt szeretném megkérdezni a tárca jelen lévő képviselőitől, hogy tudtak-e Jávor
Benedekkel ezekről a vitás ügyekről egyeztetni. Kérem, a jegyzőkönyv miatt mondja majd be
a nevét és a titulusát. Köszönöm.

KOLOZSINÉ DR. RINGELHANN ÁGNES főosztályvezető (Vidékfejlesztési
Minisztérium): Kolozsiné dr. Ringelhann Ágnes vagyok, a hulladékgazdálkodási főosztály
vezetője a Vidékfejlesztési Minisztériumból.

Azt szeretném jelezni, hogy a korábbi bizottsági ülésen a helyettesem, Józsáné Szalóki
Rita vett részt, de természetesen minden vonalon együtt dolgozunk, és erről a szakmai
egyeztetésről tájékoztatott. Ugyanakkor azt azért jelezni szeretném, ez abból állt, hogy a
javaslatunk alapján a bizottság elnökétől átjött hozzánk a múltkori üléshez képest egy
módosított javaslat.

Most viszont azt szeretném jelezni, hogy gyakorlatilag a kormány álláspontja alapján
még egyszer megvizsgáltuk ezt az országgyűlési határozattervezetet, és ezzel kapcsolatosan
az az álláspont született, hogy ebben a formában nem támogatjuk ezt az országgyűlési
határozattervezetet. Érvet mondanék, mégpedig azt, hogy a mostani országgyűlési
határozattervezetben ismételten kárelhárítási program szerepel, nekünk pedig kármentesítési
programunk van. Gyakorlatilag vissza szeretnék utalni az önök novemberi bizottsági ülésére,
amelyen az államtitkár úr egyértelműen azt mondta, hogy igen, a kárelhárításra szükség van,
viszont – és itt van a nagyon fontos politikai kérdés – ahhoz, hogy egy ilyen kárelhárítási
programot kiterjesszünk, pénzügyi forrás kell, és az ő szavaival élve ehhez egy úgynevezett
superfund kellene. Tehát ez azt jelenti, ahhoz, hogy egy ilyen program kiterjesztésére sort
kerítsünk, a pénzügyi alapot is meg kell teremteni, és ez lenne az a superfund, amelynek a
megteremtéséről gyakorlatilag nincs tudomásom, hogy jelenleg meg tudnánk valósítani. Ez az
egyik dolog.

A második dolog, amit szeretnék mondani, és szintén vissza szeretnék utalni az
államtitkár úrra: a zagytározók helyzetével kapcsolatban felmérést végeztetett a tárca, és ezt
az államtitkár úr jelezte is önöknek azon a bizottsági ülésen is, tehát ez is elkészült.
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A harmadik dolog pedig jogszabály-alkotási változtatás. Jelenleg elindult a
katasztrófavédelmi törvény módosítása a jogszabály-alkotási vonalon is, és az országgyűlési
határozat tartalma jogszabályi vonalon is bele fog kerülni. Ennyit tudok ezzel kapcsolatban
mondani.

ELNÖK: Megadom a szót az előterjesztőnek, Jávor Benedeknek.

JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót. Nagyon rövid leszek, tekintve, hogy az
előterjesztést a múltkori alkalommal már megtettem, most nem kívánom részletesen
indokolni, hogy miért tartom fontosnak ezt az előterjesztést.

Jelezni szeretném, hogy az előző bizottsági ülésen elhangzott, azután írásban is
eljuttatott észrevételek bedolgozásra kerültek az új javaslatba, és ezt visszajuttattam a
minisztériumnak. Én magam is most, közvetlenül az ülés előtt értesültem arról, hogy a
módosítások ellenére a minisztériumi álláspont elutasító az előterjesztéssel kapcsolatban.
Erről most már nem nagyon szeretnék vitázni, tudomásul veszem a kormányzati álláspontot,
viszont azt szeretném kérni, hogy a múltkori ülésen elhalasztott határozathozatalt ennek
fényében a bizottság most ejtse meg. Köszönöm.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.)
Ha jól értem, ezt a határozati javaslatot a kormány nem támogatja.

KOLOZSINÉ DR. RINGELHANN ÁGNES főosztályvezető (Vidékfejlesztési
Minisztérium): Ezt pontosítani szeretném: a Vidékfejlesztési Minisztérium nem támogatja ezt
az országgyűlési határozati javaslatot.

ELNÖK: Ha jól vettem ki a szavaiból, akkor azokon az alapvető szempontokon kívül,
amelyeket megnevezett, itt elsősorban a pénzügyi forrásokkal van probléma, magával az
előterjesztéssel egyetértene, ha lenne rá pénz, ugyanakkor viszont ez az egésznek a lelke, mert
pénz nélkül hozhatunk bármilyen szép határozatot, és játszhatjuk a jó fiú szerepét, de nem fog
megvalósulni az, ami az előterjesztő szándéka volt. Ha jól értettem, ez a javaslat kritikus
pontja.

KOLOZSINÉ DR. RINGELHANN ÁGNES főosztályvezető (Vidékfejlesztési
Minisztérium): Igen, ugyanakkor ez egyértelműen azt jelenti, amennyiben nincs meg a forrás,
akkor ezt nem lehet végrehajtani.

ELNÖK: Ha jól vettem ki a szavaiból, viszont elkezdődött egy felmérés, tehát azt
gondolom, az államtitkár úr utasította a felügyelőségeket, hogy kezdjék el felmérni ezeknek a
depóniáknak a helyét, illetve az állapotát, és elindult egyfajta jogszabály-változtatásra
irányuló munka. Ezt jól értettem?

KOLOZSINÉ DR. RINGELHANN ÁGNES főosztályvezető (Vidékfejlesztési
Minisztérium): Pontosítok. Tehát nem az összes veszélyes iparihulladék-lerakó felmérését
végeztette el az államtitkár úr, a zagytározókkal kapcsolatosan készült egy felmérés, amelyről
az államtitkár úr be is számolt a novemberi bizottsági ülésen. Ez elkészült, gyakorlatilag a
tárca ezt elvégeztette.

Jogszabály-alkotási vonatkozásban azt tudom mondani önöknek örömmel, hogy mind
a bányászati törvény, mind pedig a bányászati hulladékokra vonatkozó jogszabály módosult,
ami azt jelenti, hogy a továbbiakban az engedélyezési hatóság az ilyen zagytározóknál, mint
amilyen a kolontári, a bányászati hatóság az engedélyező, és azt tudom mondani – ez szakmai
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kérdés –, hogy gyakorlatilag a mostani új IPCC-s engedélye mellett bányakapitánysági
engedélyt is kapott, ez tehát azt jelenti, hogy már az engedélyezésbe beépült az új rendszer.

ELNÖK: Azért kérdezgetek így vissza – mindjárt megadom a szót az alelnök úrnak is
–, mert akkor nem fogunk a tárcával ellentétes álláspontot hozni, ugyanakkor a
lelkiismeretemet is szeretném megnyugtatni, mert arra a munkára, amit Jávor Benedekék
indítványoznak, valahol szükség lenne, ezért azt javasolom, hogy a bizottság újra hívja meg
az államtitkár urat, és kérjünk részletes tájékoztatást, mert nem tartom teljesen korrektnek,
hogy mi ezt a frakciófegyelem miatt nem fogjuk támogatni, ugyanakkor nem szeretném, ha ez
az ügy elsikkadna.

Alelnök úré a szó.

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): A múltkor is ugyanazon az állásponton voltam,
mint most. Az előterjesztőknek azt kellene megfontolniuk, ha ezt úgy kívánják előterjeszteni,
hogy ennek valamiféle joghatálya is legyen, akkor a 2012. évi költségvetésben meg kellene
jelennie annak az igénynek és forrásnak, ami itt most szerepel, ehhez pedig az kell, hogy a
2012. évi költségvetési törvényhez ez a fajta javaslat majd beérkezzék, következésképpen ma
csak a jó szándékunkat tudjuk kifejezni e tekintetben.

A magam részéről nem tudom megszavazni a határozati javaslatot, azért, mert
végrehajthatatlan lenne.

Szavazás
ELNÖK: Szavazunk. Aki Jávor Benedek és Szilágyi László önálló indítványának

tárgysorozatba vételével és általános vitára való alkalmasságával egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 2 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 10
nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) Megállapítom, hogy a
bizottság az indítványt nem támogatta.

Visszaadom az elnöklést az elnök úrnak, és köszönöm a minisztérium képviselőinek a
részvételt.

(Az elnöklést Jávor Benedek, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm alelnök úrnak a napirendi pont levezénylését.

Egyebek

Az Egyebek napirendi pontban három tájékoztatást kívánok nyújtani a bizottság
tagjainak. A bizottság április 21-én, jövő csütörtökön 10 órától a főemelet 58. számú
tanácstermében egy szakmai konferenciát tart a „Fenntarthatóságra nevelés helyzete és jövője
Magyarországon” címmel. Erre a bizottság valamennyi tagját szeretettel várjuk. Reményeink
szerint itt elindul egy olyan munka, amelynek a végeredménye egy olyan környezeti nevelési
kerekasztal felállítása lehet, amelyre még a tavalyi év folyamán Oláh Lajos alelnök úr tett
javaslatot.

Április 27-én, a következő csütörtökön ugyancsak 10 órától, később jelzett helyszínen
a bizottság ülést tart, amelynek témája „A parlagfű-mentesítés helyzete és jövője”, a
Vidékfejlesztési Minisztérium beszámolójával, a bizottság alatt működő Parlagfű Kerekasztal
beszámolójával és más napirendi pontokkal.

Végezetül pedig jelezném, hogy a bizottság május 10-11-én kihelyezett ülést tart a
Felső-Tiszavidéken, elsősorban a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének a helyzete lesz
napirenden, de több más program is lesz, például a mátészalkai biodízelüzemet készülünk
meglátogatni, és reményeink szerint megismerkedhetünk a helyi nevezetességekkel is. Fülöp
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képviselőtársunk meghívására látogatunk ide. Ez a látogatás már jó ideje függőben van, most
úgy néz ki, valóban sikerül nyélbe ütni. Arra kérem a kedves képviselőtársakat, jelezzék a
bizottsági titkárságon, részt kívánnak-e és részt tudnak-e venni a másfélnapos kihelyezett
ülésen, tehát a május 10-én, kedden koradélutántól a május 11-én szerda estig tartó
programon, hogy fel tudjunk rá készülni.

A jövő héten nincs bizottsági ülés, csak a fenntarthatóságra nevelési konferencia lesz.
27-én egy formális bizottsági ülés lesz, amely tematikusan a parlagfű-helyzettel foglalkozik,
úgyhogy ez lesz a legközelebbi bizottsági ülésünk.

Észrevétel, hozzászólás van-e? (Nincs jelzés.)
Megköszönöm a részvételüket és a megjelenésüket, a bizottsági ülést berekesztem.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc)

Jávor Benedek
a bizottság elnöke

Dr. Nagy Andor
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi


