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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 42 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm a Fenntartható fejlődés bizottsága megjelent tagjait és a vendégeket, különös 
tekintettel Fülöp Sándorra, az alapvető jogok biztosának helyettesére, a jövő nemzedékek 
érdekeinek védelmére létrehozott helyettesi poszt lemondott betöltőjére.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, tehát el tudjuk kezdeni a munkát. 
Elsőként kérem, hogy szavazzunk az írásban kiküldött napirendről, amely két napirendi 
pontot tartalmaz, Fülöp Sándor úr tájékoztatójának a meghallgatását, illetve egy egyebek 
napirendi pontot. Kérem, hogy aki ezt a napirendet így elfogadhatónak tartja, az jelezze. 
(Szavazás.) Egyhangú, tehát a napirendet elfogadtuk. Ez alapján meg is kezdjük a munkát, az 
első napirendi ponttal.  

Dr. Fülöp Sándor, az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek 
védelmét ellátó volt helyettesének tájékoztatója lemondásának körülményeiről 

Elöljáróban annyit engedjen meg a tisztelt bizottság, hogy felidézzem azt a folyamatot, 
amelynek egy sajátos pontján most állunk. A ’90-es évek elején alakult ki Magyarországon az 
az ombudsmani rendszer, amelyik az alkotmányos jogok védelmében behozott egy olyan 
intézményt a magyar közjogi rendszerbe, amely korábban nem volt abban jelen, azonban a 
’90-es évek körül a rendszerváltó pártok úgy gondolták, hogy szükség van Magyarországon 
egy olyan független intézményre, amely nem része az államilag irányított közigazgatásnak, 
hanem attól függetlenül képes bizonyos alapvető alkotmányos jogok védelmét ellátni, különös 
tekintettel olyan területekre, ahol az állampolgárok jogvédelme gyenge, és ezeknek az 
alkotmányos jogok sérelme pedig erősen valószínűsíthető. Ezeknek a szempontoknak a 
figyelembevételével alakult ki az a rendszer a ’90-es évek közepére, amely egy általános 
biztos mellett három speciális területnek a védelmére hozott létre különleges biztosokat, az 
adatvédelem, a kisebbségi jogok, egy általános helyettest hozott létre az állampolgári jogok 
biztosa mellett, aki elsősorban, tehát ő nem önálló biztosként, hanem az általános biztos 
helyetteseként különösen az államigazgatás területén fellépő problémákra koncentrált.  

Ez a rendszer működött a 2000-es évek második feléig, de számos vita övezte ennek 
az intézménynek a működését. Felvetődött, hogy vajon vannak-e olyan további speciális 
alkotmányos jogok, amelyek védelmére külön biztost érdemes rendelni. Ezek között már az 
eredeti rendszer felállításakor is szóba került az egészséges környezethez való jog, a 
környezeti jogok, illetve a ma még meg nem született nemzedékek védelmére vonatkozó 
jogérvényesítő intézmény létrehozatalának a lehetősége. Sok szakmai publikáció is szólt 
emellett.  

2000-ben egy civil szervezet kezdeményezésére indult el egy konkrét javaslatnak a 
tárgyalása, amely több körben az Országgyűlés elé is került, és végül 2007-re egy olyan 
konszenzus alakult ki a parlament akkori pártjai között, amely eredményeképpen megszületett 
a jövő nemzedékek országgyűlési biztosát létrehozó törvény. 2008-ban az Országgyűlés a 
jövő nemzedékek országgyűlési posztjára több eredménytelen kör után végül megválasztotta 
dr. Fülöp Sándort.  

Fülöp Sándor 2008 óta töltötte be ezt a posztot egészen idén év elejéig az eredeti 
törvényi elképzeléseknek megfelelően, alapvetően az egészséges környezethez való jogban 
lehorgonyozva a tevékenységét, de ezen egy picit túlnyúlva, általában a jövő nemzedékek 
érdekérvényesítését is ellátva.  

Az alkotmányozási folyamat eredményeképpen megszületett egy olyan új alaptörvény, 
amely külön rendelkezett a jövő nemzedékek érdekeiről, és az új alaptörvényben kiemelt 
jelentőséget biztosított a jövő nemzedékek érdekei védelmének. Ugyanakkor az ombudsmani 
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rendszer átalakítását is előrevetítette, amely az ombudsmantörvény módosításával be is 
következett.  

Az ombudsmantörvény módosításának eredményeképpen megszűntek az eredeti 
önálló szakági biztosok, és a kisebbségi jogok, illetve a jövő nemzedékek védelmét ellátó 
önálló biztosok az alapvető jogok biztosának a helyetteseként kezdték meg a munkájukat.  

Ugye ez az a pontja a történetnek, amit már együtt éltünk át. Tehát az 
ombudsmantörvény a bizottság előtt is több ízben járt általános vita, részletes vita kapcsán. 
Nagyon sokat vitáztunk arról, hogy ez az átalakítás alkalmas-e arra, hogy az eredeti 
célkitűzést, a jövő nemzedékek érdekeinek a védelmét ellássa vagy sem. Itt természetesen 
voltak nézetkülönbségek, ellenzéki képviselők amellett érveltek, hogy ez ellehetetleníti 
ezeknek a jogoknak az érvényesítését, kormánypárti képviselők arra hívták fel a figyelmet, 
hogy önmagában az új rendszer nem feltétlen akadályozza meg ezeknek a jogoknak az 
érvényesítését. Elhangzott az is, hogy az új rendszernek ki kell próbálnia magát, meg kell 
néznie, hogy hogyan működik, és a tapasztalatok alapján lehet eldönteni, hogy 
tulajdonképpen megalapozottak voltak-e az ellenzéki aggodalmak vagy sem.  

Idén augusztus végén dr. Fülöp Sándor szeptember 1-jei hatállyal benyújtotta 
lemondását Kövér László házelnök úrnak, és a sajtóban megjelent értesülések szerint sok 
olyan szempont játszott szerepet ebben a lemondásban, amelyek már az eredeti törvény vitája 
során is felmerültek. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy a bizottságnak érdemes és 
elkerülhetetlen, hogy meghallgassa dr. Fülöp Sándort, hogy mik azok a valós okok, nem 
sajtóhírek alapján, hanem személyes elmondás alapján mik azok a valós okok, amik az ő 
lemondásához vezettek, és hogyan látja annak az intézménynek a működését, annak az új 
intézményrendszernek a működését, amelyet az elmúlt nyolc hónapban neki kellett 
működtetnie, és amelynek a további képviseletére lemondása nyomán nem vállalkozik. 

Úgyhogy ehhez kérem én képviselőtársaim együttműködését, hogy próbáljuk feltárni 
ezt az ügyet, és megismerni a lemondás hátterében álló okokat, és ezzel én meg is adnám a 
szót dr. Fülöp Sándornak.  

Dr. Fülöp Sándor tájékoztatója 

DR. FÜLÖP SÁNDOR, az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek 
védelmét ellátó volt helyettese: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen ezt a 
lehetőséget, hogy tényleg szakértő és elkötelezett körben tekintsük át a helyzetet a jövő 
nemzedékek intézményes képviseletével, az egészséges környezethez való alkotmányos 
alapjog védelmével kapcsolatosan, és próbáljuk meg közösen meghatározni, hogy hogy 
jöhetünk ki ebből a helyzetből, az általunk védett, képviselt érdekek hogy jöhetnek ki ebből a 
helyzetből a lehető legjobban.  

Én is szerettem volna és szeretnék a JNO megszűnésének másfél éves, szerintem 
rendkívül tanulságos folyamatával röviden foglalkozni. Annál is inkább, mivel a folyamat 
elején a hivatalomnak talán a legnagyobb sikere történt. A 2011. februári alaptörvény-
változatban sem az egészséges környezethez való jog, sem pedig a jövő nemzedékek 
bármilyen említésére nem került sor, és az alapjogi biztos is csak egy monolit intézmény volt, 
minden további részletezés nélkül.  

És akkor néhány hónap alatt, gyakorlatilag másfél-két hónap alatt igen jelentős hazai 
és nemzetközi civil és szakmai támogatást kaptunk, ami azért az elmúlt, azt megelőző három-
három és fél évünk értékelésének is volt tekinthető. Nagy nemzetközi konferencián a világ 
vezető tudósai jöttek, hogy segítsenek nekünk ebben a kérdésben. Volt elsőgenerációs 
alkotmánybírók is hozzájárultak, hogy megfelelő szövegjavaslatokat tudjunk kidolgozni. 
Nagyon komoly egyházi támogatást vezető egyházi személyiségektől és politikai segítséget 
kaptunk mind ellenzéki, mind kormányzati körökből, és így sikerült elérnünk, mondom, 
másfél hónap alatt mindössze, hogy bekerült, visszakerült az egészséges környezethez való 
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jog az alaptörvénybe, a világon egyedülállóan jó színvonalú, a jövő nemzedékekkel 
kapcsolatos rendelkezések kerültek be, és az alapjogi biztosnak nevesített jövő nemzedékekért 
felelős helyettes volt, amelyet komoly legitimációval látott el az alaptörvény.  

Tehát közvetlenül, minősített többséggel választja a parlament, és önálló feladatot 
kapott a jövő nemzedékek érdekének a képviseletével. Tehát az első fázisban a mélységből a 
magasságba jöttünk, és nagyon komoly reményekkel éltünk. De alig másfél hónappal az 
alaptörvény kihirdetése után megjelent az ombudsmantörvény, ahol szintén aktívan részt 
vettünk, és nem mondhatom azt, hogy minden oldali politikai támogatás nélkül küzdöttünk, 
sőt ellenzéki javaslatokat is elfogadott a kormányzat, és végül is kompromisszumos szöveg 
lett. Ezzel együtt az ombudsmantörvény szembe megy az alaptörvénnyel annyiban, hogy 
semmilyen módon nem biztosít a jövő nemzedékek érdekvédelmének megfelelő intézményi 
hátteret, hatásköröket, eljárási formákat. És hát az egészséges környezethez való jog 
védelmére is a jövő nemzedékek helyettese egy közepes erős javaslattételi jogot kapott, úgy 
emlékszem, ellenzéki javaslatra került be a szövegbe egy ügyes jogalkotási konstrukció, de 
csak közepesen erős, tehát a helyettes ombudsmanok javaslatait az alapvető jogok biztosának 
el kell fogadnia. Vizsgálnia kell a javasolt témákat, de már arra semmilyen garancia és mód 
nincs igazából, hogy ebben a vizsgálatban érdemben a kis szakmai stábjával a helyettes részt 
vegyen, esetleg, hogyha csak úgy találja, hogy ne megfelelően, csak formálisan vizsgálják az 
általa felvetett témát, vagy nem mennek utána a vizsgálat eredményének, akkor már nem 
nagyon van eszköze. 

A JNO megszűnésének folyamatát az alapjogi biztos intézkedései tették teljessé 2012. 
január elején, a helyettesek meghallgatása nélkül, ugye, egy kész szöveget kaptunk január 1-
jén, akkor jött létre a szervezeti és működési szabályzata az alapjogi biztosi hivatalnak, és 
meglehetősen, nyilván érthetően, a korábbi négyéves rivalizáció eredményeképpen is 
meglehetősen szűkkeblűen bántak a szerkesztők a helyetteseknek biztosított erőforrásokkal. A 
korábbi 40, félállásokat is beleszámítva 40 munkatársam helyett egy 3-4 fős stábom lett. 
Kétségtelen, hogy adott esetben, ugye, mivel a javaslataimat általában egyébként az alapjogi 
biztos elfogadta, mások is dolgoztak az ügyeken. Tehát ezt majd egy picit részletezem, hogy 
miért nem találtam kielégítőnek. 

Mindenesetre azt rögzítenem kell, hogy nem személyes okai vagy hivatali okai voltak 
a lemondásomnak, tehát ebben a nyolc hónapban, amíg helyettesként dolgoztam, ezt egy 
visszalépésnek ugyan, de egy élhető és egy működtethető mechanizmusnak láttam. 
Ugyanakkor az eredményeit értékelnem kellett, és az előállt alkotmányos helyzetet szintén. 
Tehát a lemondásomnak nem személyes, nem politikai, hanem alkotmányos, mondhatnám, 
formáljogi okai voltak. Ugye, egyfelől adott a világ alkotmányainak élvonalába tartozó jövő 
nemzedékekre vonatkozó rendelkezés, ugye a természeti erőforrásokat felsorolja az 
alaptörvényünk, amiket meg kell védeni, és szakértő módon sorolja föl, és a költségvetési 
kérdésekben is, tehát nagyon komoly, jövő nemzedékeket védő rendelkezések vannak. Úgy, 
hogy az arra rendelt helyettes alapjogi biztos semmilyen eszközökkel, semmilyen eljárási 
módozatokkal ezeket az érdekeket érvényesíteni nem tudja, és az általános ombudsmani 
eszközök pedig erre nem érvényesek, nem alkalmasak. Ugye, nem jogvédelemről van szó, a 
jogelméletünk nem fogadja el az alanyok nélküli jogvédelmet, itt egy sajátos érdekvédelemről 
van szó. 

A korábban, egyébként az ombudsmanok generációjának kezében kiválóan működő 
eszközrendszer erre az új feladatra nem volt, nem lehetett alkalmas. Tehát ezt az 
ellentmondást, hogy van egy alkotmányos rendelkezés, aminek a végrehajtására az eszközök 
hiányoznak, nekem mindenképpen jeleznem kellett, hiszen az én névjegykártyámon még 
mindig ott szerepelt, hogy „jövő nemzedékek érdekvédelme”. És azért azt se lehetett 
figyelmen kívül hagyni, hogy az Alkotmánybíróság többször kimondta, hogy az egészséges 
környezethez való alapjog védelmében sem megengedett a visszalépés, és ez az intézményes 
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védelemre is érvényes. Tehát nekem ezt is jeleznem kellett, hogy azért itt az intézményes 
védelem szintje is csökkent, tehát mint olyan ember, aki az alkotmányos rend védelmére 
esküdött fel a parlament előtt, nem tehettem meg, hogy benne maradok egy alkotmányellenes 
helyzetben.  

Érdemes – és ebben a körben biztos, hogy eredményes is, hogyha – egy kicsit a 
szakmai indokot, a szakmai helyzetet megpróbáljuk megbeszélni. Ezt szeretném most 
kezdeményezni. 

A fő kérdés az volt, amit ez az új, megváltozott ombudsmani struktúra felvetett, de 
egyébként az államszervezetünk más helyein, a környezetvédelmi minisztériumban, ne adj’ 
isten, később a hatósági rendszerben is felmerülhet, hogy lehet-e teljesen integrálni az 
egészséges környezethez való jog védelmét egy általánosabb szervezetrendszerben. Ugye, 
máshogy feltéve a kérdést, összeengedhető-e, beállítható-e egy olyan sorba a 
környezetvédelem, ahol nálánál jóval erősebb gazdasági és szociális érdekek vannak? Ugye, 
kibírja-e a környezetvédelem ezeket a kompromisszumokat? Ahogy Sándor György 
klasszikusában fogalmazott: „egyenlő pályák, egyenlő esélyek, a felmentettek behozzák a 
bordásfalat”. Ugye nem biztos, hogy mindenki olyan erős, hát a környezetvédelem a 
döntéshozók értékrendjében rendre háttérbe szorul, és döntéshozók alatt itt nemcsak 
politikusokat és hivatalnokokat értek, hanem a választókat és a fogyasztókat is. Tehát, ha 
nincs önálló hangja a környezetvédelemnek, amelyik csak azért felelős és azért elkötelezett, 
akkor ezekben a mindennapos döntéshozatali kompromisszumokban, amit a fogyasztók, a 
vásárlók és a politikusok hoznak, a környezetvédelem hangja el fog tűnni. Tehát a teljes 
integrálásnak ez a veszélye, és azt gondolom, hogy egy nagyon fontos üzenete lehet ennek az 
átalakításnak és a tapasztalatainak.  

Mindezzel nem azt akarom mondani, hogy az alapjogi biztos feladta volna a 
környezetvédelem ügyét. Egyszerűen csak besorolta az általa védett mintegy húsz másik 
alapjog közé. Igyekszik Szabó Máté a környezetvédelmi panaszokat nagy figyelemmel 
kezelni, és ezt nemcsak azért mondom, mert a kollégái itt ülnek a teremben. És nem ellensége 
a jövő nemzedékeknek sem, tehát a projektjeikbe is bevonja a jövő nemzedékek kérdését. 
Ugyanakkor mégis azt kell hogy mondjam, hogy a korábbi négy évhez képest, aminek az 
utolsó évéről elkészítettünk egy eléggé vaskos beszámolót, és ezt, a bizottság korábbi 
megtisztelő kérésének eleget téve magammal hoztam, sajnos a kinyomtatására, ugye önálló 
költségvetésünk nincs, már nem volt semmilyen erőforrásunk, de így helyben olvasásra pár 
példányt el tudtam hozni.  

Tehát, amit 40 emberrel – és csak erre szakosodott, erre elkötelezett emberrel – meg 
lehetett csinálni, az mennyiségében, minőségében lényegesen több, mint amit három-négy 
fővel, illetőleg esetenként a több, más üggyel is foglalkozó alapjogi biztosi stábból 
rendelkezésre bocsátott két-három emberrel meg lehet oldani. Ez, utaltam már arra, hogy nem 
csak mennyiségi kérdés, minőségi kérdés is. A korábbi ombudsmantörvényben a jövő 
nemzedékek országgyűlési biztosának olyan jogkörei voltak, olyan intézkedési lehetőségei 
voltak, amik most már az alapjogi biztosnak a fegyvertárából is hiányoznak. Úgyhogy, ha 
megengedik, akkor egy-két konkrét példával szeretném érzékeltetni, hogy itt azért egy elég 
komoly veszteségről van szó.  

Ugye, az egyedi ügycsoportokon belül, ezt több éves konzultációkon, 
megbeszéléseinket is tapasztalhattuk, a legnagyobb súllyal a zöldfelületek elvesztése 
szerepelt. Hivatkoztunk már itt ebben a körben arra, hogy Magyarországon napi 160 hektár 
zöldfelület, azaz 260 futballpálya nagyságú zöldfelület veszik el egyetlenegy nap alatt, és hát 
egy évben elég sok nap van, és ezt az átlagot hozzuk mindennap. Két hete egy, a török 
környezetvédelmi minisztérium államtitkára által vezetett delegációval beszélgettünk, és az 
államtitkár úr mondta, hogy tudomása szerint Magyarországon fogy a népesség. Hogy lehet, 
hogy ilyen ütemben van szükségünk mégis újabb és újabb területekre, és én mondtam, hogy 
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sajnálatos módon a népességfogyásról szóló hír igaz, ezzel együtt a fogyasztói társadalom a 
termőföld kapcsán is fogyasztói társadalom. A használt nem jó, újat akarunk mindenből, azt el 
akarjuk használni, és el akarjuk dobni utána, mint egy használt PET-palackot. Tehát ez a 
magyarázata annak többek között, nyilván egyébként ez egy bonyolultabb ügy, hogy miért 
használjuk ilyen riasztó mértékben a maradék zöldfelületeinket. El tudom mondani, mint 
ahogy korábban is ezt többször megbeszéltük, hogy a jövő nemzedékek országgyűlés biztosa 
irodájában jogászok és településrendezéssel, földtudományokkal, geológiával foglalkozó 
szakértők vegyes csapatával ki tudtunk dolgozni egy olyan módszert, amivel ezekben az 
ügyekben hathatósan lehet lépni. Több ezer hektár zöldfelületet meg tudtunk ezzel menteni, 
én nem mondom azt, hogy nem szereztünk közben rendkívül befolyásos ellenségeket az 
érintett ingatlanspekulánsok között.  

A másik olyan témakör, ahol azt gondolom, hogy hiányozni fog a JNO-módszertana, 
és hiányozni fognak az eredményei, és nagyon fontos lenne, hogy azokban a rendszerekben, 
amik a JNO után lépnek, valamilyen módon ezeket az ügyeket továbbvigyék, az a városi zaj. 
Megint a döntéshozók közül kevesen tudják, vagy kevesen akarják tudomásul venni, hogy a 
városi zaj éveket vesz el azoknak az embereknek az életéből, akik nem annyira szerencsések, 
hogy zöldövezeti helyen tudjanak lakni, hanem mondjuk, a Hungária körút vagy a Nagykőrösi 
út mentén laknak. Nem 50, hanem 100-150 méterre, tehát nem egy-két sorházról van szó. 
Ugye, tanulási problémák a gyerekeknél, szív-, érrendszeri problémák és hát egyéb, nagyon 
komoly egészségügyi problémák járnak ezzel. Láttuk azt, hogy nagyon sok panasz jön, és azt 
mondtuk, hogy így ezzel nem tudunk mit kezdeni. Elkezdtük szisztematikusan vizsgálni a 
témát. Ezt azért mondom el, hogy valahogy egy picit másfajta módszertan kell, mint a 
hagyományos, és jól bevált, egyébként más ügyekben jól bevált ombudsmani módszer, hogy 
megvizsgáljuk a jogi hátteret, és aztán mondunk egy jogi szentenciát, ami, persze kiváló 
alkotmányjogászokról és jogászokról van szó, az is nagyon sokat segít. De ezekben a 
társadalmi konfliktusokban, ahol ilyen borzasztó tagadások, elhallgatások és irracionális 
helyzetek állnak fenn, ennél sokkal több kell. Tehát, amit mi tettünk: összegyűjtöttük a százas 
nagyságrendű zajpanaszokból a kérdéseinket, elmentünk három felügyelőségre, egy-egy hetet 
ott töltöttünk, rengeteg interjút készítettünk, nem csak felügyelőségekkel, bírókkal, 
ügyészekkel, önkormányzati emberekkel, rengeteg aktát, szakirodalmat megnéztünk, egy 
nagy konferenciát tartottunk, csináltunk egy állásfoglalás-tervezetet, fantasztikus mennyiségű 
információ jött be még a tervezetre is, és annak alapján több tucatnyi érdemi jogalkotási 
javaslatot tettünk le az asztalra. Sajnos, amikor ennek már utána tudtunk volna menni, hogy 
ebből mi lett, addigra megszűntünk, de hát remélem, hogy azért az ügy maga továbbmegy.  

Egy másik dolog, a Duna ügye, amit, muszáj hogy itt említsek, és meg fogják érteni, 
hogy miért teszem. A Duna, azt gondolom, olyan téma, amit, talán megbocsátanak ezért a 
hétköznapi kifejezésért, a környezetvédelem is, maga se lenyelni, se kiköpni nem tud, tehát 
egy akkora bonyolult problémahalmaz, hogy ezzel nehéz mit kezdeni, és egy olyan hivatal, 
ahol azért vezető környezetvédelmi szakértőket sikerült összegyűjtenünk, azért mégiscsak 
belemerészkedett ebbe a témába, és értünk el benne eredményeket. Azt gondolom, hogy ez 
nagyon nagy dolog. Először a Duna hajózhatóságát kaptuk meg mint egyedi ügyet. És ott ki 
tudtuk mondani, hogy meztelen a király. A hajózással kapcsolatos érdekcsoportok túlnyerték 
magukat, és olyan nemzetközi rendelkezésekre hivatkoztak, amik nem léteztek. És emiatt 
aztán az a veszély merült föl, hogy egyszerűen a mi folyónk, nemzeti kincsünk nem lesz más, 
csak egy hajózási csatorna. Tehát ez az óriási természeti erőforrás, amit a Duna jelent, az 
kínálja magát, hogy bizonyos erős, gazdasági érdekcsoportok megpróbálják kisajátítani. Aki 
az építőanyag-iparban utazik, annak számára a Duna semmi más, csak egy olcsó és hát 
bőséges kavicsforrás. Aki energiaügyben utazik, annak meg egy olcsó és tiszta energiaforrás, 
holott van ott még egy jó pár tucat egyéb érdekcsoport, az ivóvíz, a természetvédelem, 
vadászat, halászat, öntözés, talajvízszint, turizmus, rekreáció. 17 szakma képviselőiből 
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hívtunk össze egy nagy konferenciát, és ennek alapján letettünk a kormányzat asztalára egy, 
szerintem végtelen egyszerű, de nagyon messzire vezető állásfoglalást, hogy bármit döntünk a 
nemzeti folyónk ügyében, kéretik az összes ökológiai szolgáltatást figyelembe venni. És ez, 
gondoljunk bele, egy picit a mi politikai kultúránknak a megemelését jelentené. Azt jelentené, 
hogy rendszerszerűen közelítsük meg a problémát. Párbeszédet folytassunk egy 
döntéshozatali folyamat során. Tehát azért ez egy messzire vezető állásfoglalás, amire nagyon 
büszkék vagyunk.  

És talán utolsóként még megengedik, hogy az ország mezőgazdasági génkincséért, 
génvagyonáért, ami a világon a harmadik legnagyobb ilyen vagyon, több évszázadon 
keresztül halmozták fel az elődeink, ennek a megmentéséért mit tett a megszűnt hivatal, és 
mit kéne tennie azoknak a hivataloknak, akik a helyébe lépnek. Ugye, változik a klíma, 
változnak a fogyasztói szokások, ha csak néhány fajta búza vagy különféle gyümölcs áll 
rendelkezésre, akkor tönkremegyünk. És hát ez a helyzet. Egy-két fajta van különféle 
géngyűjteményekben, de hát megtörtént eset, hogy tavasszal a belvíz az egyik példányt 
kirohasztotta, kora nyáron meg belecsapott a villám a másik példányba, örökre elveszetett. 
Tehát itt a szűk keresztmetszet a terület volt, és kitalálták a kollégáim, hogy ott vannak a 
templomkertek, ott vannak a plébániák, ott vannak a mögöttük lévő helyi közösségek, és 
aláírtunk egy szerződést a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a gyümölcsész civil 
szervezetekkel, és hat püspök úrral és két érsekkel, és mintegy 80 templomkert, 80 
plébániakert jelentkezett. És elkezdtük telepíteni ezeket a tájfajtákat, a helyi közösségek 
elkezdtek ezzel foglalkozni. Gondoljanak bele, hogy ennek milyen jelentősége van.  

Megszűnt a JNO, senki nem kezeli ezt a problémát. Elmentem a Vidékfejlesztési 
Minisztériumba, és a kolléga, akivel tárgyaltam, nem is tudott a projektről. Egy hasonlóról 
tudott egyébként, ez mentségére legyen mondva, ami szintén kiváló projekt, de most már nem 
folytatja senki, az a 80 lelkes helyi közösség szétszéled, tehát ezzel csak érzékeltetni akartam, 
hogy olyan dolgokat kezdett el a 2007-es ötpárti kezdeményezés alapján ez a hivatal, ami 
hiányozni fog. Indiában 11 ezer fajta rizs volt, és miután egy nagy nemzetközi konszern 
átvette gondozásra, most van négy. Óriási veszteség és hatalmas veszély, úgyhogy ezeket a 
feladatokat én, bízom benne, hogy tovább fogja vinni majd egy másik hivatal, és van erre 
lehetőség. Tehát azt gondolom, hogy semmiképpen sem fehér vagy fekete ez. Az előállt 
helyzetben is volna lehetőség arra, és kérem erre a bizottságot, hogy amennyiben az 
ombudsmantörvényt nem sikerül összhangba hozni az alaptörvénnyel, akkor a jelenlegi 
helyzetben is hasson oda a bizottság, hogy mind a módszertanában, mind pedig a ráfordított 
erőforrásban az alapjogi biztos kapja meg azt a szakmai támogatást és azt az ösztönzést, hogy 
ezeket a nagyon fontos társadalmi szolgáltatásokat vigye tovább.  

Végezetül egy rövid fejezetben szerettem volna beszélni a hibáinkról. De hát elnök úr 
jelezte, hogy nincs több idő, talán ezt a részt kihagynám… (Derültség.) Nem hagyom ki 
akkor! Hát ugye, nem arról van szó, hogy az a hatvan ember, aki így négy év alatt a 
hivatalomban dolgozott, akiket tényleg a szakma elitjéből válogattunk össze, és nagyon 
büszke vagyok, hogy velük dolgozhattam, hogy ők hibát követtek volna el. Nekem volt 
valóban egy koncepcióm a sajtómunkával kapcsolatban, amit szememre vetettek többször 
korábban, és ezt el kell fogadjam. Valóban, mi nem voltunk elég hangosak, igyekeztünk 
csendben dolgozni. Ezzel együtt évi körülbelül ezer írott és elektronikus sajtómegjelenésünk 
volt, és nagyságrendekkel több helyen megjelentek azok az ügyek, amiket vittünk, csak hát 
nem említették, hogy mi csináltuk. Ezzel együtt az én koncepcióm az volt, és mondják meg, 
ha hibásnak gondolják, én hajlok arra, hogy ez hiba volt, az én koncepcióm az volt, hogy a 
rossz hírt hozó hírnök likvidálását igyekeztem elkerülni, a farkast kiáltókra irányuló 
közfigyelem csökkentését szintén, tehát én azt gondoltam, hogy ha kiabálok, ha nagyobb 
botrányokat csinálok az egyes környezetvédelmi ügyekben, akkor talán még hamarabb 
megszüntetik a hivatalomat, mint így történt. Nem biztos, hogy igazam volt.  
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A másik, amit nem vetettek fel hibaként, de szerintem hiba volt, és ezzel be is 
fejezném, az, hogy sajátos helyzetemtől fogva nincsenek politikai kapcsolataim. Ma már ezt 
hibának tartom. A politikusaink vakok és süketek az ország jövőjét befolyásoló ökológiai 
katasztrófákkal szemben. A természeti erőforrások kimerülése, az éghajlatváltozás, a 
biodiverzitás ijesztő mértékű csökkenése, a termőföldek esztelen pusztítása, mérgezése 
láthatatlan távoli tulajdonosok profitérdekei alapján. Az elsivatagosodás, a hulladékok, a 
vegyi anyagok, amikről nem tudjuk, hogy mi a hatásuk. Különféle sugárzásfajták; boldogan 
élünk az elektroszmogban és a mikrohullámú sugárzások közepette. Nem tudjuk, hogy mi fog 
történni. Tehát olyan fizikai környezetben élünk, ami hallatlanul kockázatos, és nemcsak 
egyének, hanem országok sorsát is néhány éven, évtizeden belül meghatározóan befolyásolni 
fogják. Egész más lesz az országok közötti verseny feltétele, egész más lesz, sokkal magasabb 
helyen lesz az országok túlélésének, kultúrák, civilizációk túlélésének a mércéje.  

Azt gondolom, azt kellett volna tegyem, hogy a politikusokkal ezt jobban próbálom 
megértetni, csak remélni tudom, hogy azok a szervezeti megoldások, amik a JNO-t követik 
majd, ezt a hibát pótolni fogják. Köszönöm szépen a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm Fülöp Sándornak a beszámolót. Most képviselőtársaimnak adok 

lehetőséget, hogy kérdéseket, észrevételeket tegyenek. Eddig Szili Katalin és Kepli Lajos már 
jelezték, hogy ők hozzá kívánnak szólni. Szili Kataliné a szó. 

Képviselői kérdések, hozzászólások 

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Engedjék meg, hogy külön köszöntsem az alapjogi 
biztos helyettes urat, és szeretném megköszönni a tájékoztatóját.  

Kicsit engedjék meg, hogy azt mondjam, képviselőtársaim, hogy a déjà vu érzésem 
van, kicsit úgy érzem, mint amikor az alapjogi biztos, illetőleg a helyetteseinek az 
ombudsmani feladatköréről szóló törvényt körülbelül 14 hónappal ezelőtt tárgyaltuk, hiszen 
akkor már lefolytattuk azt a vitát, ami egyébként attól az időtől kezdődően, ami 2007-ben, azt 
gondolom, talán a magyar közgondolkodás, fenntarthatóság kérdésében elfoglalt 
álláspontjának az egyik magaslati pontja volt, amikor valamennyi politikai erő egyetértett 
abban, hogy hozzunk létre egy olyan ombudsmani rendszert, ahol dedikáltan feladata van egy 
jövő nemzedékek ombudsmanának. Talán meg is fogalmaztuk azt is, hogy tulajdonképpen a 
ma élő generációk lelkiismereteként kell működni ennek az ombudsmannak és a hivatalának, 
hiszen pontosan az a feladata, hogy a holisztikus szemlélet jegyében valamennyi olyan 
kérdéssel foglalkozzon, ami a jövő nemzedékek sorsát érinti.  

Azóta valóban, ahogy ön is említette, jó néhány kérdés az asztalunkra került, beleértve 
az alaptörvényt is, majd az ombudsmani rendszert érintő feladatokat, egy másfajta szerkezeti 
rend kialakítását is. Nyilvánvaló, hogy ez széttartó, hiszen önmagában akkor, amikor 
kormányzati szinten a környezeti feladatok, de továbbmegyek, a fenntarthatóság kérdéseihez 
tartozó és a rendszerszerű szemléletet tükröző feladatok dezintegrációját látjuk, addig a másik 
oldalon kvázi ilyen egyensúlyként ott szerepelt az az alapjogi biztos, vagy annak a helyettese. 
Tehát önmagában a feladat, ami a rendszerszerű szemléletet ebben a pozícióban 
megjelenítette.  

Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Mondhatnám azt is az alapjogi biztos helyettes 
urának, hogy személyes érintettség okán szólok, mint vak és süket politikus, de nyilvánvaló, 
ez csak egy zárójeles megjegyzés volt a részemről. Önmagában én nyilvánvalóan személyes 
kérdéseket meg egyebeket kizárnék abból a kérdéscsokorból vagy körből, amiben szólni 
szeretnék. Egyetlen kérdésem lenne önhöz, nyilván megköszönve azt a munkát is, amit az 
elmúlt esztendőkben végzett. Mi változott az elmúlt 14 hónapban? Változott-e valami? Hiszen 
én visszaemlékszem azért arra, amikor az alaptörvény vitája zajlott, és ugyanezen körben 
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folytattunk le azon kérdésekben a vitát, hogy mit jelent az egészséges környezethez való jog, 
hogyan tudjuk ebben még az összes többi olyan kérdést is megjeleníteni, ami picit ezt a 
rendszerszerű vagy holisztikus közelítést jelenti. Hát azt követően, hogy elénk került az 
ombudsmani rendszerre – hadd maradjak ennél a régi közelítésnél – vonatkozó törvény, annak 
a szerkezeti átalakítása és annak a vitája is, arra is emlékszem, ami annak a vitájában zajlott, 
talán azt kell hogy mondjam, néhány politikustársammal vehemensebben közelítettük meg, 
mint ahogy egyébként a hivatalban dolgozók részéről ez történt. A kérdésem még egyszer az, 
mi történt az elmúlt 14 hónapban, hiszen önmagában azok a kritikák, amelyek az ön részéről 
megjelentek, azok ismertek voltak 2010-ben is és ’11-ben is.  

Hangsúlyozom még egyszer: egy nagyon fontos pont volt a jövő nemzedékek 
ombudsmanja mint a ma élők lelkiismeretének a létrehozása. Azt hiszem, ezt büszkeséggel 
vállaltuk, és talán az ön részéről is elhangzott a Rio+20 konferenciája előtt, hogy ez 
világszerte is egy elismert rendszer. Én abszolút a közös tudás érdekében kérdeztem, hogy mi 
változott. Köszönöm szépen.  

És én elnézést kérek, elnök úr, nem a tiszteletlenség oka lesz, de az alkotmányügyi 
bizottságban egy előterjesztésem van, tehát, ha én rövid időre közben eltávozom, akkor nem 
azért, mert nem érdekelne az ombudsman úr válasza. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kepli képviselő úr!  
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Kezdhetném úgy is talán a 

hozzászólásomat, hogy temetjük a környezetvédelmet, úgyhogy temetni jöttünk ma itt össze, 
de ez kicsit talán túlságosan is túlzó megállapítás is lehetne, hacsak nem azt látnánk 2010 óta 
már folyamatosan, hogy a környezetvédelem ügye egyre inkább háttérbe kerül a 
kormányzaton belül. És nem elsősorban jelen lévő kormánypárti képviselőtársaimnak szól ez 
a kritika, hiszen azt gondolom, hogy őket, ha megkérdezném, legalábbis túlnyomó többségük 
az önálló jövő nemzedékek ombudsmani hivatalának megtartása mellett szavazna vagy 
szállna síkra, de ennek ellenére mégis csak azt látjuk, hogy ha kicsit tágabban nézzük a 
környezetvédelmet, vagy a környezetvédelemmel foglalkozó intézményeket, ugye kezdődött 
az önálló tárca megszüntetésével, ami önmagában még nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
gyengülne a környezetvédelem érdekérvényesítő képessége, önmagában nem azt jelentette 
volna, de a gyakorlatban mégis ezt tapasztaltuk. Azóta sorolhatnám a példákat, tehát a 
VITUKI szétverése, a vízügyi ágazat átszervezése, és ezzel együtt legyengítése, a Magyar 
Állami Földtani Intézet, a MÁFI-nak az ellehetetlenítése, vagy akár mondhatnám a Debreceni 
Egyetem Geológiai Intézete körüli hercehurcákat, és még jó néhány olyan intézményt, ami 
áttételesen ugyan, de szintén a környezet védelmének az ügyét szolgálja, és mostanában igen 
nehéz helyzetbe kerültek vagy konkrétan ellehetetlenültek, és ez a folyamat sajnos tovább 
zajlik.  

Nem azt a liberális gyökerű, még a rendszerváltás környékéről eredeztethető, sokszor 
politikai és gazdasági érdekkörök által vezérelt környezetvédelmet siratom, félreértés ne 
essék, én sokkal inkább azt az intelligens, tényeken és észérveken alapuló környezetvédelmet, 
amit például a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa is képviselt, és még egyszer mondom, 
nem a mindent ellenző és minden ellen ágáló, sokszor érzelmi alapokon vezérelt 
környezetvédelmet, hiszen az sokszor valóban néha többet ártott az országnak, a fejlődésnek, 
mint amennyit használt. És a jövő nemzedékek hivatalával kapcsolatban is vannak dolgok, 
amivel egyetértünk, sőt többségében, azt hiszem, olyan dolgok vannak, vannak dolgok, 
amiben vitáznánk, de azt gondolom, hogy ez így természetes. Például amit itt említett Fülöp 
Sándor úr a zaj problémájával kapcsolatban. Az egyik vesszőparipám, nem tudom, mikor 
fogják kormányzati szinten a zajt ugyanolyan környezetszennyezésként kezelni, mint 
mondjuk a levegőszennyezést vagy a hulladékot. Ahogy itt is elhangzott, ugyanolyan 
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környezeti és egészségügyi hatásai vannak, sokszor még rosszabbak is. Úgy gondolom, hogy 
főleg a nagyvárosi zaj esetében ezt még nem vesszük eléggé komolyan.  

De vitáink talán elképzelhető, hogy lennének, mondjuk a vízgazdálkodás területén 
vagy a Duna ügyével kapcsolatban. Ebbe most nem mennék részletesebben bele, nem 
feltétlen a hajózhatóság, hanem sokkal inkább az ország vízmegtartó képessége ügyén. Most 
is látjuk ebben az aszályos időszakban, hogy ezzel komoly problémák vannak. Valamiféle 
megoldás szükséges, de tényleg ez már szakmai síkra terelné a dolgot, ebbe most nem 
mennék bele, majd lesz ezzel kapcsolatban a közeljövőben egy konkrét javaslatunk az 
Országgyűlés előtt.  

Kicsi, apró kritikát is megfogalmaznék, talán a hivatal vagy konkrétan Fülöp Sándor 
felé. Én azt gondolom, hogy talán akkor nem ártott volna egy kicsit hangosabban az asztalra 
csapni vagy keményebben fellépni, amikor az alaptörvény vitája volt, amikor az ombudsmani 
törvénynek az országgyűlési biztosokról szóló törvénynek a vitája volt. Azt gondolom, hogy 
ott egy kicsit talán a kompromisszumkészség és a megegyezés miatt kicsit engedékenyebbek 
voltak, és engedékenyebben léptek föl. Én azt gondolom, hogy, ahogy itt már elhangzott Szili 
Katalintól is, európai uniós szinten, illetve világszinten is és a Rio+20 konferencia kapcsán 
különösen felmerült az, hogy egy ilyen jövő nemzedékek biztosa akár ENSZ-szinten vagy 
uniós szinten is hatékonyan tudná ellátni, nyilván nem ebben a formában, mint ahogy 
Magyarországon, de el tudná látni a feladatait.  

Tehát mi, és akkor itt utalok a Jobbik parlamenti frakciójára és a Jobbik 
Magyarországért Mozgalomra mint pártra, mindenképpen támogattuk és támogatjuk egyrészt 
a környezetvédelem minél nagyobb fokú önállóságát a kormányzati szerveken és az 
Országgyűlésen belül is, és amennyiben erre a jelenleginél kedvezőbb politikai környezet 
lesz, szorgalmazni fogjuk a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának önálló hivatalként 
való újbóli felállítását. Tehát azt gondolom, hogy erre mindenképpen szükség van. Én minden 
évben az ombudsmani kiadványt tartalmas és szakmailag rendkívül színvonalas kiadványnak 
tartom, az első betűtől az utolsóig elolvastam, és rendkívül jónak tartom. Még egyszer 
mondom, még ha tartamilag nem is mindenhol száz százalékosan értünk egyet a hivatal által 
képviseltekkel, de azt hiszem, hogy szakmailag és jogilag ez kifogásolhatatlan szinte, amit ők 
itt végeztek, egy rendkívüli szakmai munka, amit szeretnénk még egyszer, ezúton is 
megköszönni, és csak reménykedni tudunk, bárki is lesz az utód, az általános ombudsman 
jövő nemzedékek ügyével foglalkozó helyettese, reméljük, hogy az intézmény hosszabb távon 
majd visszanyeri azt a régi fényét.  

Még egyszer mondom, az ötpárti megegyezés szerintem most is meglenne, hogyha 
kormánypárti képviselőtársaimat egyesével kérdezném informálisan, azonban nyilván a 
kormányzati politika most más elképzelések mentén halad, meglátjuk, hogy mekkora sikerrel. 
Itt sorban hullottak már az áldozatai ennek a kormányzati politikának. Én attól félek, hogy 
ennek még nincs vége, és majd – nem akarok most neveket mondani, de – ez a sor majd még 
folytatódni fog, és tovább gyengül a környezetvédelem pozíciója a kormányzaton belül. Adja 
isten, hogy ne így legyen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Bödecs Barna! 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igazából a magam 

részéről a kezdetektől fogva figyelemmel kísértem a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa 
hivatalának tevékenységét, és ezzel kapcsolatban igazából nincs is kérdésem, inkább 
értékelném azt az elmúlt egy évben lezajlott folyamatot, ami itt megtörtént, és ami Fülöp 
Sándor úr lemondásához vezetett. Annak idején, amikor egyrészt az alaptörvény tekintetében, 
másrészt pedig az alapjogok biztosáról szóló törvény tekintetében ez a bizottság tényleg 
többpárti konszenzussal megpróbálta erősíteni ezt a hivatalt, és megpróbálta a 



- 14 - 

környezetvédelmi intézmény rendszerében, mint látjuk, bekövetkezett kárt megelőzni, akkor 
mindannyian együtt ültünk, akár Szili Katalin képviselőtársamra, akár Nagy Andor alelnök 
úrra, akár Jávor elnök úrra gondolok, és megpróbáltunk egy olyan közös hatást gyakorolni a 
kormányzatra, ami ezt a fajta kárt megelőzhette volna. Én úgy gondolom, hogy nem ezen a 
bizottságon múlott, és nem annak tagjain múlott, hogy ez nem így történt. 

Az, hogy ez a történés egy eseménysorba tartozik, az a közvélemény számára is 
teljesen nyilvánvaló, hiszen a JNO önállósága és hivatalának megszűnése mellett, ugye, 
bekövetkezett a környezetvédelmi szakigazgatás leépülése, annak anyagi ellehetetlenülése, a 
vízügyi ágazat Belügyminisztériumhoz sorolása, az erdészetek Magyar Fejlesztési Bankhoz 
sorolása, a természetvédelem vadászati lobbi alá rendelése. Emlékezzünk Rodics Katalin 
ellehetetlenülésére! Vagy most éppen a tegnapi napon a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
megszüntetésével kapcsolatos hírek. Ez mind egy sorba megy. Vannak bizonyos tudományos 
területek, vannak bizonyos nem profitot termelő ágazatok a mindennapi életünkben. Legyen 
egy ilyen a kulturális örökségünk, legyen ilyen a környezet- vagy a természetvédelmünk, 
aminek az azonnali haszna nem megfogható. Ez sajnos politikustársaink egy jelentős többsége 
számára nem képviseli azt az értéket, nem képviseli azt a fölmutatható eredményt, ami miatt 
ők ezt a hosszú távú egyensúly szempontjából fontosnak tartanák.  

Nagyon jól jellemzi a Magyar Országgyűlés hozzáállását is ehhez a kérdéshez, hogy a 
jövő nemzedékek országgyűlési biztosa hivatalának beszámolóit ez a bizottság megtárgyalta, 
a plenáris ülés pedig egyiket sem tűzte napirendjére, és úgy döntött a biztos hivatalának 
megszüntetéséről, hogy igazából a 2008 óta végzett munkája eredményével egyáltalán nem is 
voltak az önök képviselőtársai tisztában. Egyedül önök voltak tisztában, akik ennek a 
bizottságnak a tagjai, a többieket ez nem is érdekelte.  

Na most, nagyon disszonáns egyébként egy kérdésben úgy dönteni, hogy annak a 
hátterét, annak az elért eredményeit nem is ismerik, és nem is érdekli őket, mint ahogy ez sem 
a kormányzatot, sem az Országgyűlés parlamenti többségét nem érdekelte.  

A biztos hivatalának megszüntetésével és az alapvető jogok biztosa alá sorolásával 
kapcsolatban a legmarkánsabb problémának az itt, a volt biztos úrtól is elhangzott azon 
gondolatot érzem, amelyet úgy fogalmazott meg, hogy ez a fajta tevékenység a jövő 
nemzedékek érdekeinek védelme egy, a jogalany megfoghatatlansága miatt nem integrálható 
terület, és az ellehetetlenülése pont azzal függ össze, hogy megpróbálják erővel integrálni egy 
olyan szervezetbe, amely megfogható jogalanyok érdeksérelmét védi. Ettől kezdve lehet, 
hogy mondjuk adott esetben a zajvédelem még szóba kerülhet mint jogalanyhoz köthető 
érdeksérelem, de a biztos úr által említett, például zöldfelületek elvesztése, genetikai örökség 
sérülése vagy akár a Duna-probléma, az már nem tartozik ebbe a kategóriába. És ettől kezdve 
óhatatlan ennek a szakterületnek a leépülése.  

Én a Jobbik szakpolitikusaként csak azt tudom mondani, hogy egyetértve a volt biztos 
úrral a tekintetben, hogy feszül egy ellentmondás a kormánytöbbség által elfogadott 
alaptörvény és az alapvető jogok biztosáról szóló törvény és az abban adott felhatalmazások 
fölött, nem feltétlenül kellene arra várni, hogy erről majd valamikor az Alkotmánybíróság 
esetleg sok-sok év elteltével dönt, hanem érdemes volna ezt kormányzati szinten átgondolva 
az alapvető jogok biztosáról szóló törvény módosítását kezdeményezni. Nyilván ezt akár a 
Jobbik is megtehetné, csak pontosan tudjuk azt, hogy mennyi eséllyel tehetnénk ezt meg, 
ezért biztatnám arra a kormányzati képviselők részéről a Fenntartható fejlődés bizottság tagjai 
közé tartozó, kormánytöbbséghez tartozó képviselőket, hogy ezt mindenképpen tolmácsolják 
a kormányzat felé, hogy van egy ilyen probléma, és jó volna, hogyha elindulna egy folyamat, 
ami ezt a törvényt még ebben a ciklusban egy olyan irányban módosíthatná, hogy a jövő 
nemzedékek érdekeinek védelme a korábbi szintre kerülhessen. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is hozzá kívánok szólni, erre az időre az elnöklést 
átadom Nagy Andor elnök úrnak.  

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

 
ELNÖK: Megadom a szót Jávor Benedek elnök úrnak, és átveszem az elnöklést erre 

az időre.  
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót. Nagyon sok minden elhangzott, amit, 

azt gondolom, mindannyian hasonlóan gondolunk ezzel az üggyel kapcsolatban. Annyit 
engedjenek meg képviselőtársaim hozzátenni az eddigiekhez, hogy vajon lehetett-e számítani 
arra, ami miatt most itt üldögélünk ezen a szép nyárias délelőttön.  

Én az ülést megelőzően átolvastam az összes jegyzőkönyvet, ami a bizottság, illetve a 
parlament plenáris ülésén az ombudsmantörvény vitájáról készült, felmerültek, és milyen 
aggodalmak, félelmek ezzel az átalakítással kapcsolatban. Most ennek alapján én azt 
mondhatom, hogy az, amit Fülöp Sándor elmondott, hogy mi vezetett ahhoz, hogy ő lemond, 
ez az utolsó betűig mind elhangzott az ombudsmantörvény vitájában. Elhangzott, hogy a 
hatáskörszűkítés következményeképpen el fog lehetetlenülni az érdemi tevékenység, 
elhangzott, hogy a kezdeményezési jog megvonásával el fog lehetetlenülni a hatékony 
működés. Elhangzott, hogy egy kis létszámú és szűk szakmai kompetenciákkal rendelkező 
stáb nem lesz alkalmas a munka elvégzésére, elhangzott, hogy olyan speciális jogokra van 
szükség ehhez a munkához, amivel az általános biztos nem rendelkezik, és ez gátolni fogja az 
eredményes működést. Elhangzottak az alkotmányellenességgel kapcsolatos aggodalmak, 
alkotmánybírósági határozatokkal alátámasztva, Bödecs Barna felszólalásához kapcsolódva 
azt hadd mondjam el, hogy az Alkotmánybíróság soha nem fog dönteni az 
ombudsmantörvény alkotmányellenességéről, ugyanis a Fülöp Sándor által benyújtott 
indítványt Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa visszavonta ezzel kapcsolatban, tehát az 
Alkotmánybíróság nincs abban a helyzetben, hogy vizsgálja ennek a törvénynek az 
alkotmányellenességét. Tehát pontosan tudtuk, hogy ez az új rendszer mihez fog vezetni, 
hogy hogyan fogja ellehetetleníteni ennek az intézménynek a működését. Azt is tudtuk, hogy 
ennek milyen következményei lesznek.  

Tavaly nyár elején Fülöp Sándor a sajtóban nyilatkozott arról, hogy ha csak dísznek 
kell ebbe az intézménybe, akkor ő nem fog díszként részt venni ebben a dologban. Tehát ő 
előre jelezte, hogy amennyiben ellehetetlenülnek a működése feltételei, pusztán azért, hogy itt 
valaki úgy csináljon, mint hogyha lenne itt egy ilyen intézmény, ehhez más szereplőt kell 
választani.  

Azt gondolom, hogy – és itt megint Bödecs Barnához kapcsolódnék – ezt 
képviselőtársaim is tudták olyannyira, hogy voltak kormánypárti képviselők részéről is 
erőfeszítések, hogy ennek a változásnak az útjába bizonyos akadályokat gördítsünk, Nagy 
Andor alelnök úr dr. Lukács Tamással, az emberi jogi bizottság elnökével közösen adott be 
olyan módosító indítványt, ami legalább minimális mértékben megpróbálta biztosítani azokat 
az alapvető feltételeket, amik szükségesek a kisebbségi ombudsman, illetve a jövő 
nemzedékek ombudsmana működésének az elősegítéséhez. Ezek az indítványok útjában 
álltak egy úthengernek, és maradéktalanul félre lettek tolva az útból. Ezek után azt gondolom, 
hogy nem lehet csodálkozni azon a helyzeten, amiben most itt vagyunk.  

Amikor az új ombudsmani rendszerről vitáztunk, a KIM képviselője és Szabó Máté is 
úgy nyilatkozott, hogy itt minden rendben lesz, azok az aggodalmak, amiket 
megfogalmaztunk, azok nem valósak, az új rendszer is alkalmas lesz arra, hogy ellássa az 
eredeti feladatokat. A politikában ritka az, hogy kísérletes bizonyítékunk legyen valamilyen 
állítás igazolására vagy cáfolatára, most abban a helyzetben vagyunk, hogy van kísérletes 
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bizonyítékunk: azok az állítások, amelyek a KIM, illetve az ombudsman részéről 
elhangzottak, ezek nem bizonyultak igaznak. A jövő nemzedékek képviseletére hivatott 
helyettes lemondása bizonyítja, hogy bizony, amik itt a bizottságban elhangzottak, azok 
gyakorlatilag maradék nélkül visszaigazolást nyertek.  

Egy dolgot engedjenek meg még, nem is akarnék belemenni abba, ami itt elhangzott a 
jobbikos képviselők részéről, hogy vajon a környezetvédelemnek mi a jelentősége a 
kormányzati politikában, ezt a parlamentben is már, plenáris ülésen jó néhányszor elmondtuk. 
Én csak két dologra szeretnék reflektálni: Fülöp Sándor említette a hibái között, hogy nem 
épített elég erőteljes kapcsolatokat a politikai szférával, és hogy a politikusok vakok és 
süketek azokra a szempontokra, amelyeknek a képviseletét ő hivatott ellátni. Én ezzel 
kapcsolatban csak egy élményt hadd osszak meg önökkel, tegnap esti vita, a többségünk már 
nem volt ott az ülésteremben, a Washingtoni Egyezmény, a védett állatok és veszélyeztetett 
fajok kereskedelméről szóló egyezmény vitája zajlott, az LMP és a Jobbik képviselője szólt 
hozzá, majd ez a vita lezárult, és a szomáliai fegyveres erők részvételéről szóló egyezményre 
került sor, és a helyettes államtitkár úr, aki a második napirendi pontban felszólalt, egy 
ironikus megjegyzéssel indította a felszólalását, hogy ő milyen izgatottan hallgatta a védett 
fajokkal kapcsolatos vitát, de most egy olyan marginális és jelentéktelen dologról szeretne 
beszélni, mint a szomáliai háború. Én azt gondolom, hogy ez a megjegyzés, mint cseppben a 
tenger mutatja meg azt, hogy a magyar politikai elit és általában a magyar kormányzatok 
hogyan viszonyulnak a környezetvédelem kérdéséhez, illetve mennyire nem értik ezeket az 
összefüggéseket. Amikor azt mondják, hogy itt a veszélyeztetett fajok meg a szomáliai háború 
között valami fontossági különbség van, az előbbi valami nevetséges és a parlamentben 
rendszeresen ironikus megjegyzésekre okot adó dolog lenne, akkor abba az egyszerű dologba 
nem gondolnak bele, hogy mondjuk a szomáliai háború többek között a vízért, az 
elsivatagosodás miatt csökkenő termőföldekért és más természeti erőforrásokért folyik. Az, 
amikor a szomáliai háborúról, amikor a nemzetközi konfliktusokról beszélünk, akkor azoknak 
a jelentős része mögött bizony azok a környezeti problémák állnak, amelyekről olyan jó ízűen 
szoktak élcelődni sokszor politikai döntéshozók, kormányzati szereplők.  

És az, hogy a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa intézménye, amely nemzetközi 
léptékben is egy előremutató dolog volt, és Magyarországot ezeknek az erőfeszítéseknek az 
élvonalába helyezte, hogy ez olyan véget ért, amilyen véget ért, és hogy most azt kell 
tárgyalnunk, hogy tulajdonképpen van-e egyáltalán lehetőség ebben az új rendszerben arra, 
hogy bármi megőrződjön az eredeti elgondolásból, az, azt gondolom, hogy megint csak 
pusztán egy csepp ebben a folyamatban, ami megmutatja, hogy hogyan viszonyul 
Magyarország, a magyar politikai elit, a magyar döntéshozók ehhez az egész kérdéshez. És én 
attól tartok, hogy semmiféle optimizmusra nem ad okot azzal kapcsolatban, hogy mire 
számíthatunk a jövőben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést Jávor Benedeknek, és szót is kérek.  
 

(Az elnöklést Jávor Benedek, a bizottság elnöke visszaveszi.)  
 

ELNÖK: Köszönöm, és megadom a szót Nagy Andor alelnök úrnak. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Miután 

figyelmesen végighallgattam az ellenzéki képviselőtársaimat, szeretném a saját véleményemet 
elmondani, és egy kicsit a pályát visszabillenteni legalább olyan egyenesre, hogy focizni 
lehessen mind a két térfélen.  

Azzal szeretném kezdeni, amivel Fülöp Sándor befejezte. Először is, mi részt vettünk 
a Lánchíd Rádióban egy betelefonálós rádióműsorban, és ott is elmondtam, hogy nagyon 
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sajnálom személyesen is a lemondásodat. Engedd meg, hogy tegeződjünk, mert ezt szoktuk 
meg! Sajnálom, hogy ez a dolog megtörtént, jó ombudsmannak, helyettes ombudsmannak 
tartottalak, sajnálom, hogy ezt a döntést te meghoztad, ugyanakkor egyáltalán nem látom 
olyan tragikusan a helyzetet, mint ahogy itt többen próbálják. Temetni sem akarok, mert az 
élet szerintem nem fog megállni, és kérlek, engedd meg azt is, hogy felhívjam a figyelmedet 
arra, hogy nagyon szerencsétlennek tartom, ha engem lesüketezel meg levakozol. Ez nagyon 
nem fair. És én több olyan helyzetben voltam, ahol a tudomány képviselői meg a zöldek is 
bennünket hülyének néztek, ami engem személyesen is zavar, mert egyrészt nem vagyok 
hülye, meg az itteni vitákon láthattátok, akár az ombudsmani intézmény kapcsán is, hogy én 
például küzdöttem azért, hogy megmaradjon a jövő nemzedékek ombudsmanának az 
intézménye, de a párton belül meg a frakción belül is kisebbségben maradtunk. És mindaddig, 
és most ez egy nagyon fontos kijelentés, amíg a tudomány, meg a zöldek egy része vagy akár 
politikusok egy része is hülyének nézi a másikat, azt mondja, hogy ezek úgyis érzéketlenek az 
ökológia iránt, semmi változás nem lesz.  

Én sokkal inkább azt szeretném látni, hogy megépüljenek olyan hidak a tudomány 
meg a politika között, amiből nem az következik, hogy a tudomány képviselői azt mondják, 
hogy ezek a barmok csak négyévente újra akarják magukat választatni, mi tudósok meg már 
előre megmondtuk 50 évvel ezelőtt, hogy vége lesz a világnak, mert rohanunk az ökológiai 
katasztrófa felé. Szándékosan sarkítok. Ezek nem jó viták. Azok a jó viták, amikor hidak 
épülnek, ebben, nekünk is, politikusoknak is van szerepünk, mert ugye mi négyéves 
kormányzati ciklusokban gondolkozunk, és nehéz kilépnünk ebből a sémából, mert az 
ellenzék szeretné megnyerni a választásokat ’14-ben, mi szeretnénk megtartani a hatalmat és 
újraválasztatni magunkat ’14-ben, és a politikai rendszer olyan, hogy négyéves ciklusok 
vannak. De ebből nem az következik, hogy egy politikai döntéshozónak, legyen az bármely 
párt tagja, nincs érzéke az ökológiai problémák iránt. Ez nem így van.  

A reálpolitikában vannak olyan helyzetek, amikor látszólag úgy tűnik, hogy ez az 
ember erre nem nyitott, és olyan döntést hoz, mintha nem érdekelnék ezek a problémák. De 
felhívnám a figyelmet arra, hogy ez egy mentalitásbeli, gondolkodásbeli hiba. Ha 
beskatulyázzuk a politikusok ebbe a mezőbe, ebből nem lehet kitörni. Én azt szeretném látni, 
hogyha ilyen kijelentések nem lennének. Főleg úgy, hogy én személyesen ezt rosszul élem 
meg, mert igenis rengeteget olvasok erről, úgy gondolom, hogy én ezt az álláspontot, mármint 
az ökológiai modernizációt is fontosnak tartom, és egyáltalán nem vagyok süket. Lehet, hogy 
nagyothalló vagyok, de vak sem vagyok, hanem gyengén látó. De ez szerintem túl erős 
kifejezés. 

A másik alapproblémám, és szeretnék reagálni itt főleg a Jobbik véleményére, hogy az 
egy alapvető politikai és filozófiai kérdés, hogy az ökológiai modernizációt, és ebbe 
belerakom magát a jövő nemzedékek ombudsmanának az intézményét is, integráljuk-e, vagy 
ez lesz maga a rendszer. Ez egy marha nagy vita egyébként a tudományban is. Vannak 
olyanok, akik azt mondják, hogy legyen ez az új rendszer. A fenntartható fejlődés 
gondolatában ez egyébként benne van, hogy a környezetvédelem, a gazdaság, társadalom 
egységében, ha ilyen Matrjoska-babák formájában képzelem el, akkor a végén a teremtés van, 
ha úgy tetszik, az ökológia, de a világ most ott tart, hogy ez a rendszer, az ökológiai rendszer 
egyelőre integrálódik. Ez egy politikai realitás, én ezt tudomásul veszem, és küzdök érte, hogy 
ez majd egyszer megváltozzon, de jelenleg ez szerintem így van. És egyáltalán nem látom 
tragikusnak, és ezt fontosnak tartom kijelenteni, nem szűnt meg a jövő nemzedékek 
ombudsmanja, mert akkor nem ülne itt most, és nem mondana le a helyettes pozíciójáról az az 
ember, aki igen, korábban egy önálló hivatalt vitt, aztán bekerült egy ombudsmanintézménybe 
helyettesként egy másik emberrel, aki a kisebbségi jogokért felel. De az intézmény maga nem 
szűnt meg, csak elégtelenül működhetett, mert azzal szembesülünk, hogy Fülöp Sándor 
lemondott. De az élet nem áll meg, választunk egy új ombudsmanhelyettest, mert ez a 
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kötelezettségünk egyébként, kétharmaddal fogjuk ráadásul választani, és az az ember fogja 
majd ezt a feladatot tovább ellátni, és azért sajnálom a lemondást, és ez most nem személyes 
indok lesz, mert a lemondás mindig menekülés. Az nem küzdelem. És sajnálom, és megértem, 
de nem fogadom el azoknak az embereknek a lemondását, akik egy problémát, mivel úgy 
látják, hogy nem tudják megoldani, azt hiszik, hogy úgy oldják meg, hogy kivonulnak a 
rendszerből. Mondhatnék saját képviselőtársat, Ángyán Józsefet vagy akár a Bencsik Janit, 
szerintem ez egy hibás stratégia, mert inkább küzdeni kell, és nem elmenekülni a probléma 
elől.  

Azért beszélek erről egy picit hosszabban, mert nagyon kiakadtam ezen a süketek meg 
vakokon, mert ilyen értelemben a lemondás is egy menekülési útvonal, az szerintem nem jó 
megoldás, és ha majd jön a következő ember, az utódod, amit még egyszer mondom, 
sajnálom, hogy nem te leszel, aki ezt az intézményt akár helyettesként tovább viszi, de annak 
tudomásul kell venni, hogy most egy ilyen berendezkedés van. Lehet, hogy majd lesz másik, 
lehet, hogy lesz egy új ombudsmani rendszerünk, akár ez a kormány, akár, ahogy a Jobbik 
mondta, hogy ők majd egy másikat csinálnak, de most ez van. Most szerintem ebben kell 
küzdeni, és sajnálom, hogy nincs itt a Szabó Máté, mert próbálgattam elolvasni, hogy ő miket 
nyilatkozott az intézményről meg a lemondásról. Úgy látom, hogy nagyon fair és korrekt 
lemondás történt mind a két ember részéről, tehát valóban nem személyes konfliktusok állnak 
az ügy mögött. Még csak azt sem mondanám, hogy pártkonfliktus, mert azt mondani a Szabó 
Mátéról, hogy ez egy Fidesz-ember, a Fülöp Sándorról meg hogy LMP-s, mondjuk, az is egy 
valóságtól elrugaszkodott dolog. Ezért mondom, hogy ez nem tragédia, nincs politikai 
dimenziója. Maga az intézmény nem szűnt meg, jobbá kell tenni, és szerintem nekünk, 
politikusoknak, és most képviselőtársaimra mutatok, mert ez a mi dolgunk, ezt a rendszert 
kellene jobbá tenni, de tudomásul kell vennünk, hogy most ebben a rendszerben élünk.  

És akkor be is fejezem a hozzászólásomat, volt két vicces SMS a végén, amikor a 
Lánchíd Rádióban felléptünk, az egyik azt mondta, hogy minek foglalkozunk ezzel a 
hülyeséggel, ez egy sóhivatal, ez az ombudsmani rendszer. Az én választókerületemben, ahol 
49 településnek vagyok – idézőjelben – a gazdája, ha úgy nagyon megkérdezném, hogy 
tudják-e emberek, hogy mi a fenét csinál, mondjuk akár az ombudsman, vagy a jövő 
nemzedékek ombudsmanja, hát nagyon meglepődnék, ha ezt tartanák életük legnagyobb 
problémájának. Tehát kezeljük azért a helyén szerintem ezeket a dolgokat.  

Ja, és valaki mondta, hogy ez egy sóhivatal, én kikértem az ombudsman helyett is 
magamnak, hogy ez igenis fontos intézmény, mert fel tudja hívni a figyelmet nagyon sok 
mindenre, de ne várjuk el tőle, hogy ez legyen a hatóság helyett a hatóság, mert a mi politikai 
rendszerünkben nem ezért találtuk ki, hanem azért, hogy figyelemfelhívó feladata legyen, és 
nem narancssárga ombudsman lesz. Ez volt a másik vicces SMS, hogy majd a Fidesz benyom 
ide egy Fidesz-politikust, és akkor nem zöld, hanem narancssárga ombudsman lesz, ami 
persze marha jól hangzik, de aki ilyeneket mond, az nem ismeri az egésznek a logikáját. 
Fülöp Sándort fideszes politikusként választottuk meg kétharmaddal? És erre bólogatsz te, 
Barna, hogy ez így van, és majd ezután ő elmegy, és behozunk erre a pozícióra egy fideszes 
embert? Ezt komolyan gondolja valaki? (Bödecs Barna: Nem, biztosak vagyunk benne!) Én 
azt gondolom, hogy összegezve, ne temessük el a rendszert, a jövő nemzedékek intézményét, 
mert annak megvan a maga szerepe. Változtatni kell valószínűleg bizonyos dolgokon, a 
parlament fog majd egy újabb helyettest választani, aki, remélem, ugyanolyan jól végzi a 
munkáját, mint ahogy Fülöp Sándor végezte. Köszönöm a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Imre alelnök úr, parancsolj! 
 
SZABÓ IMRE (MSZP): Azért vártam, mert kíváncsi voltam, hogy lesz-e a 

kormánypárti politikusok közül, aki megszólal, és meg kell hogy mondjam, hogy nagyon 
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örülök annak, hogy az Andor megszólalt, és tisztelem is a vehemenciáját, az indíttatását még 
akkor is, hogyha tartalmilag van egy csomó dolog, amiben vitatkozunk, és nem értek egyet 
vele. De azért az eléggé méltatlan lett volna, hogyha mondjuk egy ilyen teljes érdektelenségbe 
fullad ez a mai bizottsági ülés itt a kormánypárti politikustársaink részéről. 

Bizonyos értelemben én reménykeltőnek tartom azt a fajta őszinteséget és azt a fajta 
közvetlenséget, amit az alelnök úr most itt megjelenített, mert egyfajta elszánást is közvetített 
a tekintetben, hogy lehetséges még az is, hogy kormánypárti politikusként az ember időnként 
a saját frakciójában előbb vagy utóbb, de mégis csak elér valamilyen célt, eredményt, és tudja 
támogatni azt, hogy mondjuk példának okáért ez az ombudsmani intézmény ismét megfelelő 
körülmények között tudjon dolgozni, hátterét, kapacitásait, lehetőségeit és így tovább, tovább 
bővítve vagy akár egy önálló ombudsmani intézményként ismét visszaállítva. 

És most már elévült, tehát szerintem nem követek el túl nagy indiszkréciót ahhoz, 
hogy Katival nekünk annak idején a mi frakciónkban is azért elég keményen kellett azért 
dolgoznunk, lobbiznunk, hogy egyértelmű támogatottságot tudjunk szerezni annak, hogy ez 
az intézmény létrejöjjön egyáltalán, és hát biztos vagyok benne egyébként, hogy az MSZP-
frakcióban, hogyha az akkorit és a mostani is megnézem, akkor vannak még mindig olyanok, 
akik azt gondolják, hogy ez az egész tök fölösleges úgy, ahogy van. Ez egész egyszerűen a 
politikai realitásoknak a számbavétele, és ha tényleg az ország tudati állapotát nézzük ebben a 
műfajban vagy ezen a szeleten, akkor sajnos egyet kell értenem mind elnök úrnak meg 
alelnök úrnak is az ez irányú mondanivalóival, hogy bizony valóban, az emberek nem a 
legfontosabb témák között említenék, hogyha megkérdeznék tőlük, hogy akkor most mi újság 
van az ombudsman úrral, miért mondott le, és hogy egyáltalán ez fontos, vagy nem fontos, és 
így tovább. 

Egy picit szubjektív persze a visszaemlékezés, mint minden visszaemlékezés, de 
remélem, hogy nem ártok vele neki, annak idején a Kumin Ferivel – még a köztársasági elnök 
úrnak volt az egyik vezető munkatársa – én ugye MSZP-s országgyűlési képviselőm, és hát 
ebben a műfajban a Kati mellett mégiscsak a vezető szakpolitikusok között tartottak már 
számon, a Természetbarát Szövetség egyik termében ültünk le beszélgetni informálisan, hogy 
hogyan lehetne megszervezni azt, hogy minél több frakció támogatásáról szerezzünk 
tanúbizonyságot, és hogy minél nagyobb biztonsággal menjen ez a dolog be a parlament elé, 
és akkor tényleg jöjjön létre ez a hivatal. Én bízom abban, hogy majd a következő kanyarban 
lesznek újabb ilyen informális beszélgetések vagy közöttünk vagy mások között, előbb-utóbb 
ez a dolog szerintem vissza fog kanyarodni. Én nagyon igyekeztem kerülni, nyilvánvalóan 
mint volt miniszter, nem nekem a dolgom az, hogy elsősorban itt a tárca önállósága mellett 
kardoskodjak és így tovább, de hogyha körbenézünk azokban az országokban, ahol ezt a kört 
megfutották, és valamikor megszüntették az önálló tárcákat, azokban az országokban azt 
követően aztán általában vissza is állították hol jobboldali kormányok, hol baloldali 
kormányok.  

Meggyőződésem, hogy a következő választások után mind a tárcának, mind ennek az 
intézményrendszernek az újragondolása ismét aktuálissá fog válni, és itt a legutolsó 
meghallgatásnál én már kifejtettem azt az álláspontomat, hogy a magunk részéről egy ilyen 
intézményrendszernek az újragondolásában nyilvánvalóan partnerek leszünk, és ezt támogatni 
fogjuk.  

Azt hiszem, hogy hibák között azért volt egy fontos mondat, és sajnos abban egyet kell 
értenem alelnök úrral, nem a személyes sértettség vagy megbántottság okán, mondhatnám azt 
is, hogy akinek nem inge, nem veszi magára, meg azt is szoktam mondani, hogy engem csak 
nagykéssel és hátulról lehet igazából megbántani, úgy egyébként lepereg rólam, de az lehet, 
hogy azért tényleg hiba volt, hogy a különböző politikai erőkkel, a pártok meghatározó 
politikusaival nem sikerült eléggé intenzív párbeszédet tartani, és nem sikerült azon a tudati 
állapoton javítani, amit eléggé szerencsétlenül valóban süketek-vakok és nem tudom, 
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milyenek gyülekezetének jellemeztél. Mert ha ez így van, akkor azért azt gondolom, hogy 
neked mint elismert olyan személyiségnek, akinek mindenféle politikai erőhöz van bekötésed, 
személyes nexusod, kapcsolatod, akkor lehetett volna azzal valóban élni, hogy akkor egy 
kicsit nyitogasd a szemüket, fülüket és így tovább, és ez valóban az ügynek is használt volna. 
Nem a hivatalról beszélek önmagában, hanem az ügyről. Úgyhogy nem utólagos 
okoskodásként mondom, csak a jövőre nézve, hogy azt gondolom, hogy ez egy fontos 
tanulság. 

És egy picit én is úgy vagyok vele, hogy sajnálom a személyes távozást, nem akarok 
durván fogalmazni, de azt mondják, hogy a temető tele van nélkülözhetetlen emberekkel, és 
nagyon finoman, de azért alelnök úr végül is ezt fogalmazta meg. Úgyhogy azt szeretném 
inkább kérni, hogy akárhogyan is alakul, de van más formája is annak, hogy azt a tudást, 
tapasztalatot, amit fel tudtál halmozni itt az elmúlt években, évtizedben, azt valamilyen 
módon közkincsként, akár civil formában is, de bocsásd a magyar társadalom rendelkezésére. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szili Katalin kért még szót. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Elnézést kérek képviselőtársaim, elnök úr, külön 

is, hogy ismételten szót kértem, de végighallgatva képviselőtársaim megszólalását, alapvetően 
egyrészről önmagában én azt nagyon jó dolognak tartom, hogy ezt a kérdést olyannak tartják, 
amit érdemes párbeszéd során, közösen építeni, akár a szemléletről, akár a szabályozásról, 
akár a szervezetről van szó. Viszont visszatérve arra, amit ombudsman úr mondott, hogy 
nagyon sajnálja, hogy nem tudott valamelyik vagy egyes politikai körökkel kapcsolatot 
kialakítani. Én azt sajnálom, hogy ön ezt mondta, mert én úgy gondolom, hogy önmagában az 
a pozíció, ahová ön került, még akkor is, hogyha a szabályozás – és próbáltam arra utalni, ami 
a 14 hónappal ezelőtti vitát jelentette, hogy – nem így alakult, szerintem ön legyen büszke 
arra, hogy egyfajta szakmapolitikát képviselt ebben a kérdéskörben, és ennek tett eleget. Ha 
ezt csak az önmaga megnyugtatására tette, akkor ezt akár egy ilyen hangos gondolkodásnak is 
vélhetném, viszont, ha már a párbeszédről és ezekről a kérdésekről van szó, akkor visszatérve 
arra, amit alelnök urak mondtak, egyre ügyeljünk, hogy véletlenül se úgy történjen a 
párbeszéd, hogy a süketek fognak a vakokkal párbeszédet folytatni, mert akkor abból csak 
kudarc kerekedik. 

De visszatérve arra, és megismételve képviselőtársaimnak azt a dicséretét, ami az 
őszinteségét jelentette, és az önvizsgálatot, én ezt köszönöm. 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Csak két mondatra szeretnék én is szót kérni. Én igazat adok 

abban Fülöp Sándornak az itt elhangzott véleményekkel kapcsolatban, hogy nem az egyes 
politikusok, de maga a politika valóban süket és vak az ilyen témák iránt. Nemcsak 
Magyarországon, hanem világszinten is, és ez tökéletesen látszik a Rio+20 konferencián részt 
vevő országoknak a szinte határtalan impotenciáján és az egész konferenciának a 
végkifejletén, a nagyon gyenge eredményén, és sajnos, igen, ez van Magyarországon is. És 
visszatérve a Nagy Andor képviselőtársam által elmondottakra, nagyon szívesen építenék 
hidakat, de sajnos ez a kormány, amit most itt Nagy Andor képviselőtársam is képvisel, nem 
éppen a hídépítésben jeleskedik, eddig sokkal inkább úgy vettem észre, hogy a rombolásban, 
és nekem elsősorban igazából nem is az a dolgom, hogy hidat építsek, hanem hogy azokat az 
érdekeket képviseljem, hogy mi lesz a magyar termőfölddel, az ivóvízzel, a levegőnkkel, az 
ásványkincsünkkel, a természeti és épített környezetünkkel. Tehát elsősorban is 
kompromisszumok nélkül ezeknek az érdekeit kell hogy képviseljük. Sajnos a hídépítés, nem 
akartam ebbe az irányba elmenni, de azért egy befejező mondatnak mégis csak el kell 
mondjam, talán egy kicsit érzelmektől is vezérelve, a hídépítés nem fog addig menni, amíg ezt 
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az országot nem a tényleges kormánya, hanem a mögötte álló gazdasági háttérerők irányítják 
a saját üzleti érdekeik szerint. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ha más észrevétel nincsen, akkor volt itt sok észrevétel és egy konkrét 

kérdés Szili Katalin részéről, hogy mi változott január óta. És akkor én megadom a szót Fülöp 
Sándornak, hogy az elhangzottakra reagáljon, illetve erre a kérdésre válaszoljon. 

Dr. Fülöp Sándor válaszai 

DR. FÜLÖP SÁNDOR, az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek 
védelmét ellátó volt helyettese: Köszönöm szépen. Természetesen a süket és vak kifejezés 
azokra, akiknek ez fáj, nem vonatkozik, hiszen ők akkor meghallották és meglátták a 
problémát. Úgyhogy köszönöm szépen az ezekkel kapcsolatos visszajelzéseket, bár egy 
pillanatnyi kétségem nem volt afelől, hogy a teremben ülők – hát ugye évek óta beszélgetünk 
ilyen témákról – messzemenően tisztában vannak az ökológiai helyzettel, azzal, hogy ilyen 
katasztrófákkal kell szembenéznünk. Az egy más kérdés, és abban tényleg én tanácstalan 
vagyok, de ha elindul egyfajta gondolkodás, hogy hogy lehetne ezen változtatni, tehát hogy 
azok a döntéshozók, és még egyszer mondom, itt nemcsak a csúcson, hanem az utcán járkáló 
döntéshozókról is van szó, a fogyasztókról és a választókról, hogy ezt jobban belássák, és 
pánik nélkül ennek a helyzetnek a sürgősségét és fenyegető voltát felfogják. Ez, azt 
gondolom, hogy az ország egyik legnagyobb problémája kellene hogy legyen. És hát biztos 
vagyok benne, hogyha valahonnan, akkor ebből a körből fognak majd elindulni olyan 
kezdeményezések, amik ezen a helyzeten jobbíthatnak.  

Szili Katalin képviselő asszony kérdésére, hogy mi történt, mi változott az elmúlt 14 
hónapban a helyzet megítélésében, azt gondolom, hogy semmi, ami minket illet. Tehát mi 14 
hónappal ezelőtt is, ahogy elnök úr felsorolta, a jegyzőkönyvben is rögzítettük ezt, tisztában 
voltunk azzal, hogy a döntések milyen irányúak. Azzal is, hogy mik a céljai a döntésnek, tehát 
ennek a kellemetlen, és ezt nyilván én dicséretnek vettem, tehát ez egyfajta sikerindikátor 
ebben a szakmában, tehát hogy ennek a kellemetlen intézménynek a felszámolása történt. De 
ezt ki kellett várni úgy, hogy azok a politikusok is, akik adott esetben jóhiszeműen úgy 
gondolták, hogy a maradék is működni fog, és az integráció egyenlő a beolvasztással, és az is 
működőképes lesz, akkor lassan ők is, nyilván ez nem fehér-fekete, tehát mindig lehet ezen 
vitatkozni, de azért egy idő után eljussanak oda, a vélemények túlnyomó többsége eljusson 
oda, hogy belássuk, hogy ez így nem működött, ez így nem működik, és itt egy olyan 
intézmény szűnt meg, amire azért a jövőben még szükség lehet.  

Ez egy hatalmas kérdés, és hát nyilván a világon ezt mindenütt vitatják, hogy a 
környezetvédelem önálló hangja feltétlen szükséges-e, vagy be lehet-e olvasztani az 
erőforrások minisztériumába, ahogy Oroszországban történt egy időben, vagy más 
minisztériumokba, vagy egyéb intézményi keretek közt ezt így össze lehet-e gyúrni. És hát 
nagyon nyilvánvaló, hogy ezen a szinten, a vitának meg az ismereteknek ezen a szintjén 
egyáltalán nem vakok és süketek párbeszédéről van szó, felmerül az az elméleti háttér, hogy a 
fenntartható fejlődés eszmeköréről van itt valójában szó, arról, amiről a Greenpeace és több 
más civil szervezet Rióban azt mondta, hogy ez megdőlt. Ez egy csalás, ez egy önámítás, soha 
nem lesz egyenlő a fenntartható fejlődés három tényezője, a gazdasági, szociális és a 
környezetvédelmi tényező magától. Tehát itt – azt gondolom, hogy – a fenntartható 
fejlődésnek is van már egy olyan újraértelmezése, amelyik többlet-erőfeszítést követel a 
környezetvédelem számára, mert magától nem marad fönn. Amióta a riói folyamat megy, 
húsz éve, azóta is azt látjuk, hogy a világ ökológiai helyzete katasztrofális mértékben romlott, 
holott Rióban ’92-ben már tökéletesen tisztában voltunk azzal, hogy merrefelé halad a világ.  

Azt gondolom, hogy ez a két témakör volt az, amit mindenki több oldalról 
megvilágított, és köszönöm szépen, hogy ennyire a szívükön viselik ennek – de hát végül is, 
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ez mindannyiunk munkaköri kötelessége – az országnak, a jövő nemzedékének a sorsát. 
Köszönöm szépen még egyszer. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a bizottság valamennyi tagja 

nevében azt tudom kívánni Fülöp Sándornak, hogy ahogy alelnök úr is elmondta, ezután a 
lemondás után is találja meg a módját annak, hogy az a tudás, tapasztalat, amivel ő 
rendelkezik, ezt az ország javára tudja kamatoztatni, és a környezet és a jövő nemzedékek 
javára tudja kamatoztatni. Úgyhogy köszönjük az eddigi munkáját, és további jó munkát 
kívánunk.  

Egyben jelzem, hogy nyilván a bizottságunknak az új helyettes megválasztása kapcsán 
is lesz feladata, őt is meg fogjuk hallgatni, és természetesen az éves ombudsmani jelentés 
meghallgatásának keretében Szabó Máté meghallgatására is sor fog kerülni a bizottságban. 
Úgyhogy én köszönöm Fülöp Sándornak, hogy beszámolt a lemondása okairól és 
körülményeiről, és ennek kapcsán azt gondolom, hogy nagyon izgalmas beszélgetést tudtunk 
folytatni egy tágabb kontextusban ezekről a kérdésekről.  

Egyebek 

A következő napirendi pont keretében tájékoztatom a bizottságot, hogy holnap, miután 
a beterjesztések ilyen pergőtűzszerűen érkeznek a parlamentbe, muszáj ülést tartanunk tíz órai 
kezdettel. Egyrészt a költségvetési törvényhez érkezett kapcsolódó módosító javaslatoknak a 
megtárgyalására sort kell kerítenünk, várható, hogy a településrendezéssel, építésüggyel 
összefüggő egyes törvényekhez is fognak érkezni kapcsolódó és bizottsági módosító 
javaslatok, ezeket is le kell tárgyalnunk, és ha a környezetvédelmi törvény és a kereskedelmi 
törvény módosításához nyújtanak be módosítókat, azt is, a Bizottsági Főosztállyal egyeztetve 
nem érünk rá ezeket hétfőn letárgyalni, különösen a költségvetési törvénnyel kapcsolatos 
kapcsolódó módosító indítványokról csütörtökig nekünk véleményt kell nyilvánítani, 
úgyhogy ezért a holnapi ülésen sort kell keríteni erre. Alelnök úr! 

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Azt kérdezem, hogy nem lehetne fél tízkor az ülés 

holnap? Mert nekem külügyi bizottsági ülésem is van tízkor.  
 
ELNÖK: Jó, akkor 9 óra 30-kor kezdjük. Remélem, nem lesz hosszú ülés, csak 

módosító indítványokról szavazunk, úgyhogy egy félóra, negyven perc alatt tudunk végezni 
ezzel. Ha bármi más változás áll be ebben, akkor SMS-ben értesítünk mindenkit. 

Szintén a beterjesztések függvénye az, hogy hétfőn kell-e ülést tartani. Lehet, hogy a 
holnapi üléssel ezt el tudjuk kerülni, tehát, ami a jövő hétre nekünk kötelező mutatvány, azt le 
tudjuk tárgyalni holnap. Ha szükség van, akkor erről írásban tájékoztatjuk a bizottság tagjait. 
18-án, jövő kedden viszont biztosan ülünk, előzetesen jeleztük, hogy a vidékfejlesztési 
miniszter rendes éves meghallgatására jövő kedden fogunk sort keríteni, a minisztérium 
kérésére 12 óra 30 perctől. Tehát reggel ők a Mezőgazdasági bizottságban tartják a 
meghallgatást, tehát 18-án, kedden 12 óra 30 perctől hallgatjuk meg Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter urat.  
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Más információ nincs, úgyhogy megköszönöm minden kedves képviselőtársamnak a 
jelenlétét és az együttműködést, és további szép napot kívánok, az ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 14 perc) 

 
 
 
 

Dr. Nagy Andor 
a bizottság alelnöke 

 

Jávor Benedek  
a bizottság elnöke 

  
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


