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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 37 perc)  

 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Tisztelt Professzor Úr! 
Alapjogi Biztoshelyettes Úr! Engedjék meg, hogy köszöntsem önöket a mai ülésünkön. 
Jelezném, hogy több képviselőtársunk jelezte, hogy az árvízi helyzet miatt nehézkes a bejutás, 
de érkezni fognak. Így a helyettesítésekkel addig is biztosítani tudjuk az ülés 
határozatképességét. 

A bizottsági ülésünknek ma három napirendi pontja van, az első az alapvető jogok 
biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről szóló J/10126. számú beszámoló 
általános vitára alkalmasságának vitája, a második: tájékoztatás a verespataki aranybánya 
újbóli megnyitásának kérdéséről, a harmadik pedig az egyebek. 

Kérdezem képviselőtársaimat, de mielőtt a kérdést feltenném, hogy támogatják-e a 
mai napirendünket, tájékoztatom a bizottságot arról, hogy a mai bizottsági ülésünkön Oláh 
Lajos képviselő urat Jávor Benedek képviselő úr, Aradszki András képviselő urat Nagy Andor 
képviselő úr, Vincze László képviselő urat Turi-Kovács Béla alelnök úr, Sebestyén László 
képviselő urat Cseresnyés Péter képviselő úr helyettesíti, jómagam pedig Szabó Imre alelnök 
urat helyettesítem. Így kérdezem önöket, hogy elfogadják-e a mai napirendünket. (Szavazás.) 
Köszönöm. (Megérkezik az ülésre Bartos Mónika.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a napirendi javaslatot. 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről szóló 
J/10126. számú beszámoló 

Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk az első napirendi pontunkra, amelyben prof. dr. 
Szabó Máténak, az alapvető jogok biztosának és Szabó Marcel úrnak, a helyettesének a 
meghallgatása következik a J/10126. számú jelentésről. (Megérkezik az ülésre dr. Bácskai 
János.) 

Először professzor úrnak adom meg a szót, hogy amennyiben kiegészítik a jelentést, 
úgy professzor urat illeti a szó. 

Prof. dr. Szabó Máté, az alapvető jogok biztosának szóbeli kiegészítése 

PROF. DR. SZABÓ MÁTÉ, az alapvető jogok biztosa: Köszönjük szépen az 
érdeklődést ebben a dúlt mai reggelben, és örülünk, hogy határozatképes lett a bizottság, 
hiszen ha nem lett volna az, akkor is akceptálnunk kellett volna a körülményekre tekintettel. 
Ez a válságos helyzet nem jellemezte az alapvető jogok biztosának múlt évi működését, 
dacára annak, hogy egy új szervezeti és eljárási felállás jött létre, tehát szemben a korábban 
önálló biztosként létezett jövő nemzedékek biztosával, a jövő nemzedékek biztosa 
helyetteseként működött a fenntarthatóság, a jövő nemzedék és a környezetvédelem.  

Ennek dacára, együtt a nemzetiségi ügyekkel, úgy gondolom, hogy az elmúlt év 
beszámolója is mutatja, hogy sikeresen integráltuk ezeket a területeket az egész működésbe, 
ugyanakkor tartottuk fenn az önállóságukat és hatékonyan képviselték a változó – majd erre 
kitérek, bár közismert – helyettesek a témát. 

Egy sajátos megoldás volt a múlt évben, annyiban, hogy az általános megoldásnak 
megfelelően, tehát amelyet az alaptörvény hatályba léptető rendelkezései indítottak el, a két 
önálló biztos, Kállai Ernő nemzetiségi biztos és Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek biztosa, 
helyettesekként működtek január 1-jétől, azonban Fülöp Sándor szeptember 1-jével 
lemondott, visszalépett. Ezt a bizottságnak nem kell elmesélnem, mert itt zajlott Szabó Marcel 
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jelölése, a bizottság támogatta az ő jelölését, az Országgyűlés pedig nagy többséggel 
megszavazta őt, és év végén, az utolsó negyedévben már ő működött biztoshelyettesként. 

Én nem is kommentálnám ezt az egészet, hiszen akkor ez bőven taglalva volt a 
médiában is, a bizottságban és az Országgyűlésben is. Annyit jegyeznék meg, azért, hogy 
nyilvánvalóan más az aspirációja, az érdeklődése és a hozzáállása annak, aki korábban önálló 
biztosként kezdte meg a működését, majd biztoshelyettesként kellett folytatnia, mint akit erre 
a pozícióra választanak meg. Szabó Marcel, aki itt is van, nyilvánvalóan más attitűddel és más 
hatékonysági mutatókkal látta le a feladatát, mint Fülöp Sándor, aki valószínűleg már 
szeptember 1-je előtt tervezhette ezt a visszalépést, nem hirtelen felindulásból következett ez 
be. (Megérkezik az ülésre dr. Aradszki András és Vincze László.) 

Összességében azt mondanám, dacára ennek a személyi változásnak, azt mondanám az 
elmúlt évi működésünkről, hogy kezdettől fogva igyekeztünk a fenntarthatóság és a jövő 
nemzedék szempontjait az általános működésben is kamatoztatni, illetve a speciális témákat is 
ugyanúgy és ugyanolyan mértékben vagy nagymértékben - változó hatáskörrel persze - 
képviselni. Ezt mutatja a beszámoló is, a bordó füzet, amit kézhez kaptak, illetve egy önálló 
kiadvány a hulladékgazdálkodásról, amely tulajdonképpen az én égiszem alatt, az én 
szervezésemmel jött létre. Természetesen tartalmazza a jövő nemzedék biztoshelyettes és 
munkatársainak a működését. Megjegyezném, hogy mind a nemzetiségi, mind a jövő 
nemzedéki területen munkacsoportot hoztunk létre az egységes szervezeten belül, ez egy 
formalizált együttműködés azon munkatársak között, akik a nemzetiségi ügyekkel, illetve a 
jövő nemzedékek, fenntarthatóság, környezet ügyeivel foglalkoznak. Ez a belső szerv 
tulajdonképpen nem egy osztályként, nem egy elkülönített szervezeti egységként, hanem 
munkaközösségként működik, tehát mint munkaközösség létezik, emellett - ahogy a 
jogszabály előírja - a jövő nemzedékek biztoshelyettesnek vannak saját munkatársai, részben 
meg is jelentek most, és ezeket a munkatársakat Szabó Marcel is megtartotta, tehát ugyanaz a 
stáb dolgozik vele, mint Fülöp Sándorral. 

Hozzátenném, hogy szervezeti, személyi szempontból fontos volt, érdekes volt, hogy 
elég sok embernek szűnt meg a munkaviszonya múlt év január 1-jével. A hatáskör változása 
vonatkozásában a jövő nemzedékek biztosa egykori munkatársai közül, illetve volt egy 
elvándorlási tendencia az elmúlt első, de a második félév során is, aminek részben az volt a 
háttere, hogy az egyik volt munkatárs egy önálló környezetvédelmi intézetet alapított, ahová 
többen elpályáztak, illetve átmentek. Így aztán sor került még környezetvédelmi szakjogász 
minősítéssel rendelkező kollégák felvételére is, tehát nem hagytuk, hogy kvázi az 
elvándorlással kiürüljön vagy lecsökkenjen a környezetvédelmi joghoz értők képviselete a 
szervezetben, hanem azt gondolom, fenntartottuk ezt a szintet, sőt Szabó Marcel a belépése 
után szintén bővítette a munkatársainak a körét. Nem nagy számok ezek, és nem is 
számszerűsíteném, hanem csak a tendenciára szeretném felhívni a figyelmet. Tehát arra 
igyekeztünk, hogy fenntartsuk fenntartható keretek között ezt a működést, és fejlesszük is.  

Egy másik kiadvány, ez a szürke füzet, a válság vesztesei projektben például, ami egy 
általános címet visel, „A válság vesztesei a paragrafusok fogságában”, különböző területen, 
szociális, nemzetiségi, környezetvédelmi területen próbáltuk megnézni azt, hogy a hatályos 
jogszabályok, intézmények mennyiben nem segítik vagy gátolják egyenesen azt, hogy az 
emberek jól reagáljanak a válságra. A kollégák, kolléganők, akik a korábbi biztos, Fülöp 
Sándor kollégái, azt az általános tézist fogalmazták meg, hogy maga a környezetvédelem is a 
válság egyik vesztesének tekinthető. Én a magam részéről először egy kicsit ódzkodtam ettől, 
ezt még egyébként úgy terveztük, hogy ezt a rendezvényt vagy részrendezvényt Fülöp Sándor 
fogja bevezetni, aztán ő elment szeptember 1-jével. Szeptemberre volt ez tervezve, későbbi 
rendezvény lett. De végül is aztán megbarátkoztunk ezzel a gondolattal, lehet, hogy egy kicsit 
kiélezett megfogalmazás, azonban elgondolkodtató, és azt gondolom, hogy a válság 
időszakában, amikor a pénzügyi, anyagi kérdések állnak előtérben, mind az egyének, mind a 
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társadalmi csoportok, mind az egész ország vonatkozásában, valóban könnyen szorulhat 
háttérbe - akárhogy is nevezzük - a fenntarthatóság, a jövő nemzedékek vagy a 
környezetvédelem kérdése. Sok esetben a gazdasági érdekek, a gazdasági szűkösség és a jó 
értelemben felfogott szociális felemelkedés vagy fenntarthatóság szempontja a környezeti 
fenntarthatóság szempontjait esetleg szűkítheti és olyan keretek közé szabhatja, amelyek akár 
szűkülőknek és válságosaknak is tekinthetők. 

Én ennyit szerettem volna általában mondani, és ha lehet, átadnám a szót Szabó 
Marcel biztoshelyettes úrnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, professzor úr. Szabó Marcel urat illeti a szó. 

Dr. Szabó Marcel, az alapvető jogok biztosa helyettesének szóbeli kiegészítése 

DR. SZABÓ MARCEL, az alapvető jogok biztosának helyettese: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselő Urak és Asszonyok! Köszönöm a lehetőséget, 
hogy az ombudsmani hivatal tavalyi jelentésének elsősorban a fenntartható fejlődéshez 
kapcsolódó aspektusait bemutathatom. 

Először is, ahogyan azt természetesen a tisztelt bizottság tagjai tudják, ez 
nagymértékben vagy nagy volumenében, vagy legalábbis október 7-éig nem a saját 
tevékenységemhez kapcsolódik, hanem az ombudsman úr tevékenységéhez, illetőleg 
helyettesének, Fülöp Sándornak a tevékenységéhez. Tehát ez egyfajta retrospektív elemzés 
azzal kapcsolatban, hogy mi is történt és hogyan is alakult a tavalyi év, némi kitekintéssel a 
jelenre és a jövőre. 

A tavalyi évben is a környezetvédelem egy nagyon fontos kutatási, vizsgálati, 
elemzési területét jelentette, nemcsak az egyedi panaszokkal kapcsolatban, hanem egy átfogó 
vizsgálat keretében, amelyik „A válság vesztesei a paragrafusok fogságában” címet viselte, és 
amelynek két nagyon fontos eleme kapcsolódott a környezetvédelmi intézményrendszerhez. 
Az egyik a környezetvédelmi intézményrendszer válsága általános értelemben, tehát a 
bekövetkezett változások, illetőleg a finanszírozási problémák hogyan hatnak ki a környezeti 
intézményrendszer hatékonyságára, amellyel kapcsolatban a jelentés számos megállapítást 
tartalmaz, amelynek az a lényege, hogy természetesen az erőforrások elvonása és sokszor a 
nem megindokolható átszervezések a környezeti intézményrendszer hatékonyságát 
csökkentették, és ezzel kapcsolatban szükség lenne bizonyos átgondolásokra és 
tökéletesítésekre. 

A másik fontos téma, terület a települési hulladékgazdálkodás válsága. Azt gondolom, 
hogy az ombudsmani hivatal étosza az, hogy az Országgyűlés szeme és füle legyen, és amikor 
egy olyan nagy volumenű átalakításba kezd a tisztelt Országgyűlés, mint a 
hulladékgazdálkodási rendszer, nagyon fontos, hogy legyen egy olyan intézményrendszer, 
amelyik egyrészt végigköveti azt, hogy a gyakorlatban az állampolgárok mennyire tudnak 
azonosulni az új típusú hulladékgazdálkodási rendszerrel, hiszen az ő személyes jó közérzetük 
szükséges ahhoz, hogy jogkövető állampolgárként beilleszkedjenek az új rendszerbe. Tehát 
ehhez is kapcsolódott a települési hulladékgazdálkodás válsága. 

Ezzel számos olyan kérdés vetődött fel, mint például a szemétszállító eszközök 
űrtartalmának a mértéke vagy az, hogy azokon a területeken, ahol valaki csak hétvégén vagy 
nyári időszakban tartózkodik, kell-e neki teljes és száz százalékos térítési összeget fizetnie az 
önkormányzatnak. Azt gondolhatjuk, hogy ez nem a legeslegfontosabb eleme az 
átalakításnak, de ugyanakkor fontos felhívni rá a figyelmet, hogy ha az állampolgár nem érzi 
magáénak a rendszert, akkor nem is lesz annak a lojális alkalmazója, követője. Tehát ezeknek 
a kérdéseknek a kivizsgálása is részét képezte az ombudsmani hivatal vizsgálatának. 

Ezen kívül egy ilyen átfogó és holisztikusabb szemléletben azokat a kérdéseket is 
vizsgáltuk, hogy vajon, nagyobb mértékben jut-e el a hulladék ennek következtében 
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újrahasznosításra, feldolgozásra, tehát azokat a panaszokat, azokat a felvetéseket is vizsgálta a 
hivatal, amelyek nem az állampolgári körből, hanem a szakértői körből származtak. Ennek az 
volt a lényege, hogy a rendszer további fejlesztésére van mód és lehetőség, amellyel még 
intenzívebbé vagy még nagyobb mértékben biztosíthatóvá válik az, hogy egyrészt a helyi 
komposztálások erősítésével, másrészt pedig a hulladékégetőknek fizetendő járadék 
kérdésének az esetleges felülvizsgálatával, átgondolásával, a megfelelő értékhatárok 
meghatározásával, egyrészt az elkerülő magatartást megpróbálni csökkenteni. Tehát azt a 
magatartást, hogy a szomszédos kiserdőben kössön ki az a szemétmennyiség, aminek a helye 
a hulladékégetőben lenne, de ugyanakkor azt a kellő és nagyon fontos serkentő eszközt, 
amelyet a megfelelő díjak bevezetése, akár a szemétszállítóknak a hulladékhasznosítók 
vonatkozásában bevezetett díjainak a mértéke és a meghatározása jelentett, azt a továbbiakban 
is napirenden kell tartani. 

Tehát ezek voltak a legfontosabb vizsgálatok. Az állampolgárok panaszait tekintve a 
zajokkal kapcsolatos terhelés volt a legfontosabb kérdés, amelyet a hivatalban tapasztaltunk. 
Nyilván látjuk és tudjuk, hogy alapvetően a közútjaink zajvédő falakkal való ellátása, a 
megfelelő zajkérdések további megoldása jelentené ebben is az áttörést, de számtalan olyan 
terület van, amelynek a szabályozására egyszerűen nem volt még lehetőség. Ilyen például a 
mobil repülőgépek terhelő zajhatása, vagy ami szintén egy fontos szabályozási hiátus, az a 
lőtereken való zajszennyezésnek, az erdők, mezők - de inkább az erdők - zajszennyezésének a 
kérdése, amely szintén egy olyan probléma, egy olyan szabályozási hiátus, amelynek a 
megoldására felhívtuk a figyelmet. Hasonlóképpen a szórakozóhelyekkel kapcsolatban a 
dohányzási tilalom elrendelését általános öröm fogadta a környezettudatos, egészségtudatos 
körökben, de azokkal a problémákkal is foglalkozni kellett, ami ahhoz kapcsolódott, hogy a 
kitóduló vendégsereg a környező polgárokat tulajdonképpen a valós jogaiban akadályozza, az 
ott fellépő zajhatás, illetőleg a dohányzás eredményeképpen megszülető környezetszennyezés, 
akár a füstre, akár az otthagyott csikkekre gondolunk, az továbbra is fennáll. 

Tehát azt lehet mondani, hogy a zajszennyezés volt talán a legfontosabb. A közutakkal 
kapcsolatos gépkocsiforgalom nem csak és kizárólag arra koncentrálódik, hogy a nagy 
mennyiségű áthaladó autóforgalom befolyásolja az ott lakók jó közérzetét, a hatalmas 
zajterhelés miatt, a hivatalunk azt is megállapította, hogy legalább 35 napon keresztül évente 
olyan szállópor-terhelés van a fővárosban, amellyel kapcsolatban a zöldterületek növelése 
elengedhetetlenül szükséges lenne. 

A környezetvédelmi aspektusok vonatkozásában vannak általános tapasztalataink is. 
Egyrészt minden lehetséges fórumon szokta jelezni a hivatalunk, hogy sajnálatos módon a 
jogszabályok véleményezésével kapcsolatosan csak az utolsó pillanatban szoktuk megkapni 
az anyagokat, amely a kellő vizsgálatra nem szokott kellő időt jelenteni. Illetőleg a 
jogszabályokban azt az általános tendenciát figyeltük meg, hogy általában a 
környezetvédelmet is érintő jogszabályokban az engedélyezési eljárásokat sok esetben a 
bejelentési eljárás váltja fel. Ez elvileg talán gyorsítana bizonyos gazdasági folyamatokat, de 
tulajdonképpen a közbizalomnak a viszonylag alacsony szintje mellett ez nem feltétlenül 
szerencsés, és az engedélyezési eljárás fenntartása célszerű és hasznos lenne. 

Tehát ezek is olyan általános tapasztalatok, amelyek nemcsak a múltra, hanem a 
jövőre vonatkoznak. Ha a hivatalnak lehet egy olyan nagyon fontos üzenete, amit 
mindenképpen a tisztelt országgyűlési képviselőkben erősíteni szeretnénk, az az, hogy 1996-
ban indult meg az országos környezeti kármentesítési program, amelyben azt számolták akkor 
a szakértők, hogy 1000 milliárd forint kell a szovjet katonai laktanyák, az elhagyott ipari 
bázisok, az elhagyott bányák és egyebek talajban okozott kárainak a kármentesítésére. Ez az 
1000 milliárd forint, ha a kedvező korai tendenciákkal számolunk, akkor az Országgyűlés 
körülbelül 4 milliárd forintot tudott erre szánni évente, ez körülbelül 250 évet jelentene. 
Ehhez képest sajnálatos módon úgy tűnik, hogy most a költségvetés feszítő helyzete mintha 
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ezt nem tenné lehetővé, mégis érdemes lenne átgondolni, hogy a megfelelő tételek 
átcsoportosításával legyen pénz a kármentesítésre. Hiszen ne várjunk ezer évet addig, amíg a 
szovjet katonai laktanyák és a záhonyi vasúti csomópont itt hagyott szennyezés mérséklődik, 
a talajban, és nagyon sok esetben 164 vízforrásunk, ivóvízbázisunk tekintetében olyan helyen 
létezik ez a szennyezett talaj, amely ivóvízbázis közelében van vagy a Duna közelében. Ne 
felejtsük el, hogy a Duna áradása nagyon sok szennyező nehézfémet is a Dunába sodorhat, 
hiszen a legtöbb ipari telep a Dunán való szállításra épült. A Dunán való szállítás olyan 
kedvezőtlen következményekkel járhat, hogy bár az ipari tevékenység megszűnt, de úgy 
tűnik, hogy annak a környezeti hatásai tovább élnek és akár nagyon hosszú távon keresztül is 
tovább élhetnek, és egy váratlan havária a Dunába sodorhatja ezeket a nehézfémeket. 

Zárásként, mert bármilyen kérdésre nagy örömmel válaszolunk, de semmilyen módon 
nem szeretnénk a tisztelt bizottság türelmével visszaélni, szeretnék arról csak három szót 
mondani, hogy az ENSZ-nek a Rio+20-as csúcsán a környezetvédő szervezeteknek az egyik 
legfontosabb követelése az volt, hogy legyen egy világombudsmani rendszer. Egy 
fenntartható fejlődésért, a jövő nemzedékért felelős világombudsmani rendszer kialakítása 
valósuljon meg, és úgy tűnik, hogy a magyar példa irányadó lehet ebben a tekintetben. 

Ez ugyan a jövőre vonatkozik, de talán fontos, hogy az Országgyűlésben ez 
elhangozzék, hogy a jelenlegi egy biztosi rendszer az ENSZ-modellnek megfelel, mert az 
ENSZ egy nemzeti emberi jogi intézményt von bele az ENSZ-családba. Létezik az 
ombudsmani szervezeteknek egy világhálózata, az ICC, a nemzeti emberi jogi szervezetek 
világhálózata, és ez a testület úgy döntött, hogy a jövő nemzedékek érdekeinek a képviselete a 
három fő prioritás egyike a következő évtizedekre vonatkoztatva. Elképzelhető, hogy ezt a 
fajta biztosi és jövő nemzedékért felelős helyettese rendszernek a világban való elterjesztését 
szolgálni tudjuk, erre az ENSZ-főtitkártól felkérést is kaptunk, hogy ennek a magyar 
modellnek az ENSZ-szel kapcsolatos megvalósíthatóságát a genfi egyeztetésen, az ezzel 
kapcsolatos konferencián képviseljük. 

Tehát ennek a speciális magyar intézménynek, a jövő nemzedékes intézménynek - 
ahogyan a professzor úr elmondta, ez jól betagozódott az ombudsmani hivatalba - a speciális 
értékeit az egész hivatal felvállalja és ennek a nemzetközi terjesztéséhez hozzájárul. A magam 
részéről köszönöm szépen a tisztelt bizottság figyelmét. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések, vélemények, 

javaslatok következnek. Turi-Kovács Béla alelnök úr, utána Bácskai János képviselő urat illeti 
a szó. 

Kérdések, hozzászólások, vélemények 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha megengedik, elöljáróban 
talán általánosságban. Az az ombudsmani rendszer, amely centrálisan és azt kell mondanom, 
hogy egységes irányítás mellett működik, az én meggyőződésem szerint beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket, kifejezetten elérhető volt, hogy az irány egységesebb, elérhető volt az is, 
hogy a fellépések nagyobb súllyal és hatékonyabban tudnak megjelenni. Ez az én személyes 
véleményem, és azt gondolom, hogy ez egy jó irány, folytatható. 

Ami pedig a jelentést illeti: valamire fel kell hívnom az igen tisztelt képviselőtársaim 
figyelmét. Maga az ombudsmani rendszer, és az a rendszer, ami most itt beszámol a 
bizottságnál, ez önmagában egy kritikus rendszer kell hogy legyen, ezért hívták életre. Ezért 
számos olyan sérelem is keletkezik, amely sérelmek némelyek szerint akár talán nem is 
méltányosak. Igen, de az a rendszer, amely ezt működteti, az meggyőződésem szerint a 
demokrácia alaprendszere. Ha az a rendszer nem működne, ahol nincs akár a választott 
tisztségek fölött is olyanfajta kontroll, amely legalább felhívja a figyelmet azokra az 
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anomáliákra, amelyekre pedig nem vagyunk hajlandók időnként önmagunkban felfigyelni, ha 
ez nem működik, ez a demokrácia sérelmét jelentené. 

Ezért én a magam részéről kifejezetten nagyra értékelem azt, hogy az elmúlt 
időszakban az ombudsman számos esetben fordult az Alkotmánybírósághoz, és ezeknek a 
döntő része sikeres és eredményes is volt. (Megérkezik az ülésre Kővári János.) 

Ez azért nagyon fontos, még azokban az esetekben is, amikor esetleg nem volt 
eredményes az AB előtt, mert azt kell mondanom, hogy ez nagyon méltányolható jogi értékek 
és érdekek mellett történt, amelyeknek az elbírálása nélkül függőben maradnak olyan 
kérdések, vagy eldöntetlenül maradnak olyan kérdések, amelyek aztán később nagyon komoly 
bonyodalmakhoz vezetnek. 

Itt a jelentésben számos olyan van, amelyre felhívhatnám a figyelmet, de most, miután 
itt elsősorban egy fenntartható fejlődéssel és környezetvédelemmel foglalkozó bizottságban 
vagyok - majd az alkotmányügyiben elmondom a többit, hogy ha ott sor kerül rá -, azt 
gondolom, hogy itt azt kell kiemelni, olyanokkal is foglalkozott az ombudsman, amelyek 
meggyőződésem szerint hosszú távon is nagyon fontosak. Ilyen például a biomassza 
erőművek kibocsátási határértéke. 

Ez egy hatalmas nagy vita, hogy vajon, a biomassza előállítása, illetve az ott előállított 
üzemanyag mit jelent voltaképpen környezetvédelmi szempontból. 

Összességében is jelent-e egyfajta csökkenést a szennyezés tekintetében, vagy 
összességében netán éppen hogy határértéken vagy akár azon túl is van? Ennek az eldöntése 
nem várható sem az üzleti élettől, sem a beruházóktól, erre kell egy olyan intézmény, amely 
azt kell gondolnom, hogy pártatlanul, kifejezetten olyan módon vizsgálja ezeket az ügyeket, 
amelyeknél nem az számít, hogy ez forintban mit jelent, hanem az számít, hogy milyen 
védelmet jelent. 

Ezért ezeknek a vizsgálatát kiemelten fontosnak gondolom. De anélkül, hogy itt 
módom lenne, és nem is szeretném az időt elrabolni mások elől, az ivóvíz minőségét érintő 
tájékoztatási kötelezettség esetében történő fellépés. Ez egy alapvetően sarkos kérdés, a mi 
szempontunkból is az. Magyarországon mindenki meg van arról győződve - minthogy 
Budapesten igen jó ivóvíz van -, hogy az egész országban ilyen jó ivóvíz van. Ez nem így 
van. Ebben nagyon komoly feladatok vannak, amely feladatokra fel kell hívni időnként a 
figyelmet, rá kell irányítani, mert ellenkező esetben pénz se lesz rá. Akkor van rá pénz, ha 
látjuk, hogy itt milyen gondok vannak. 

Még egyre szeretném felhívni a figyelmét: e tekintetben azt gondolom, hogy további 
feladatok vannak: a Natura 2000 területek, vízbázisvédő területek esetében számos olyan 
ütközet és anomália van, itt én sok mindenben például nem értek egyet azzal az állásponttal, 
amelyet esetleg az ombudsmani oldal képvisel, de ez nem befolyásol abban, hogy ne 
mondjam azt, hogy ezeket értékelni kell, aztán majd eldőlnek. A Natura 2000 esetében 
ugyanis meggyőződésem szerint indokolt egyfajta felülvizsgálat, és indokolt annak a 
megállapítása, hogy melyek azok, amelyekre szükség van, melyekre nem. 

Ígértem, hogy ez az utolsó, de még egyet feltétlenül, a zaj kérdését, mint ahogy erről 
szó volt, szeretném, ha megvizsgálhatnánk. Ebben a kérdésben úgy látom, hogy még ma is 
nagyon nagy erővel, inkább csak a közlekedési zajok, tehát azok a külső zajok jönnek elő, azt 
hiszem, hogy itt még nagy feladatok vannak a tekintetben, hogy mit jelentenek egy-egy élő 
közösségnek a környezetében kialakuló olyan helyzetek, amelyek tartósan képesek 
zajártalommal zavarni az ott élést, akár az ott élésnek a lehetőségeit is rendkívül nagy 
nehézségek elé állítani. 

E tekintetben is úgy gondolom, hogy van jogszabályi vizsgálatnak is helye, többek 
között azért, mert például az önkormányzatok hajlandóak arra, hogy hoznak bizonyos 
szabályokat, de mindegyikben ott van egy olyan kivétel, amely azt mondja, hogy közérdekből 
az önkormányzatnak ezek meg ezek, azok meg amaddig tarthatnak. A polgár szempontjából 
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úgy gondolom, hogy itt is határt kell szabni, mert ha ezekben nincs határ szabva, akkor 
jószerével közérdekből történik a zajkeltés.  

Tehát összességében azt gondolom, hogy a jelentés olyan, ami pozitívan értékelhető, 
én a magam részéről támogatom annak az elfogadását. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bácskai János képviselő úr következik, őt Jávor Benedek 

képviselő úr követi. 
 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Beszámolók! Ténylegesen biztos vagyok benne, főleg alelnök úr nagyon pontos szavai 
szerint, hogy ennek a bizottságnak mi a dolga és foglalatossága. Ezért Ferencváros 
polgármestereként egy konkrét ügy kapcsán szeretnék általános kérdésekre választ kapni, 
konkrét esetek kapcsán, hiszen ami mondjuk a közvéleményt elég komolyan befolyásolta, a 
hajléktalanság problémakörében egyrészt a közterületi magatartások kapcsán ilyen értelemben 
az Alkotmánybíróság döntése alapján sikeresnek is mondható az ombudsman beavatkozása 
ezekbe az ügyekben. Abban is biztos vagyok, hogy az önkormányzatok kontra ombudsman 
vitát nem itt kell megoldani, és nem is biztos, hogy ez egy helyes terep és szerepforma lenne, 
de azért nem mennék el egy-két megállapítás mellett szó nélkül. 

A hajléktalan közterületen viselt magatartásait illetően úgy tudom, hogy az 
Országgyűlés előrehaladott állapotban van törvénymódosításokkal, ezáltal is az 
önkormányzatokat kényelmesebb helyzetbe hozva a jelenlegi állapotok tarthatatlanságára 
tekintettel. 

Ami engem igazából érdekelne, az a ferencvárosi hajléktalantelep felszámolásával 
kapcsolatos megállapítások. Három kérdésem lenne, ami az általánosság felé is mutat, hogy 
miképpen engedhető az meg, hogy nem egyedi esetként kezelve, általánosításokat von le a 
jelentés a kerületre vonatkozóan? Azt gondolom, hogy ha négy hajléktalant egy erdőből mi 
kitelepítünk, akkor az érdemelt volna egyedi elbírálást, háromszor váltottunk levelet az 
ombudsman úrral. Csak azért ragadtam tollat és azért kértem szót, mert nem sikerült közös 
álláspontot kialakítani, ami látszólag nem a bizottság hatásköre, de azt gondolom, hogy 
ombudsman úr válaszai majd megnyugtatják a közvéleményt is. 

A másik kérdésem, hogy miként lehet megakadályozni, hogy valótlanságot állítson a 
jelentés, ezáltal is megbélyegezve adott esetben önkormányzatokat, hiszen itt szerepel egy 
olyan mondat, hogy nem fordított az érintett önkormányzat, vagyis Ferencváros az érintettek 
elhelyezésére kellő figyelmet. Ezt ombudsman úr is pontosan tudja, hogy megküldtük azt a 
riportot, ami a négy hajléktalannal készült, még a kutyáikat is uniós szabványos kennelben 
tudták elhelyezni, a mai napig is boldogan ott élnek. 

Ami a leginkább kérdés számomra, az emberi méltóságra való hivatkozás, hogy 
ezeknek az embereknek az emberi méltóságát súlyos sérelem érte. Megkérdezném az ott élő 
18 ezer ember véleményét is - az örömétől nem megfosztva -, hogy vajon, annak a 18 ezer 
embernek, aki közvetlenül a hajléktalantelep felszámolása közelében él és ezután nem kell 
ezzel együtt élnie, hogy az ő emberi méltóságukkal ilyenkor mi a helyzet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Jávor Benedek képviselő urat illeti a szó. 
 
JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Alapvető Jogok Biztosa Úr és Helyettese! Ha alelnök úr általános megjegyzésekkel 
kezdte, akkor engedjenek meg nekem is néhány általános megjegyzést. 

Felidézve természetesen, hogy annak idején az intézmény átalakítása során voltak 
vitáink a koncepciót illetően, de ez a vita azt gondolom, hogy lezárult, az új rendszer 
működik. Úgyhogy inkább az érdekel engem, hogy ebben az új rendszerben, ami persze az 
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első évében nyilván egy átmeneti fázisban van, pláne hogy az év közepén személyi változások 
is történtek, de azért valamennyire már lehet rendszerűen látni, hogy ez az átalakulás milyen 
mértékben segítette vagy akadályozta az egészséges környezethez való jog érvényesülését, 
illetve az állampolgárok hozzáférését az alapvető jogok biztosa fenntarthatósággal, 
környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedéseihez. 

Őszintén kíváncsi lennék, hogy azok a beadványszámok - nagyon nehéz így, 
nincsenek igazából nagyon könnyen összehasonlítható adatok a mostani rendszer és az előző 
rendszerhez képest -, azok az adatok, amelyek a beadványok, az ügyek számát illetik, milyen 
mértékben támasztják alá azt, hogy az állampolgárok a korábbiakhoz hasonló mértékben 
lelkesedéssel és számban fordultak az ombudsmani hivatalhoz környezetügyi panaszokkal? 

Mondom: amilyen adatok rendelkezésünkre állnak, azok nem biztos, hogy teljes 
mértékben összehasonlíthatóak, de a korábbi jelentések alapján az ügyek száma a jövő 
nemzedékek országgyűlési biztosa esetében 2008-ban 400 körül, 2009-ben 700 körül, 2010-
ben 870 körül, ennek körülbelül az egyharmada volt emlékeim szerint, ami beadvány, tehát 
panaszos ügy, ami 2010-ben akkor közel 300 beadványt jelentett. 

A mostani jelentésben - és tényleg ez egy kérdés is, hogy segítsenek abban, hogy ezek 
az adatok mennyire összehasonlíthatók - a beadványok ügyében mondjuk csak a megállapított 
jogsérelmek hámozhatók ki ebből, itt lényegesen kevesebb, tehát itt a természeti erőforrások 
és a jövő nemzedékek védelme nulla, az egészséges környezethez való jog 41 megállapított 
jogsérelem, de hogy ügyszámokban hogyan alakult ez a dolog? Tehát tovább növekedett a 
korábbiakhoz képest a panaszosok száma vagy csökkent, vagy stagnált, hogy ebben tisztán 
lássunk, hogy ez hogyan alakult. 

Ugyancsak a rendszerrel kapcsolatban érdekelne az, hogy annak idején, amikor itt a 
viták folytak, részben a bizottságban is, akkor arról volt szó, hogy egy csomó olyan kérdésre, 
amit mi vagy én személy szerint a törvénytől kértem számon, azt a választ kaptam, hogy ezek 
szmsz-szinten szabályozható kérdések, tehát nem az országgyűlési biztosokról szóló 
törvényben kell megkeresni a választ azokra a kérdésekre. 

Az érdekelne, hogy a mostani működés tapasztalatai alapján, az akkor felvetett 
kérdésekre megnyugtató válasz született-e az szmsz-ben, illetve a gyakorlatban, a helyettes 
hatásköreit illetően, az önálló kezdeményezésekre való lehetőség, mennyi önálló 
kezdeményezése volt számszerűen a jövő nemzedékekért felelős ombudsman-helyettesnek? 

A létszámról beszélt professzor úr, emlékeim szerint a jövő nemzedékek országgyűlési 
biztosa egy 30-egynéhány fős stábbal dolgozott, akik alapvetően ezért a területért voltak 
felelősek. Jelen pillanatban körülbelül milyen létszám az, amelyik a környezeti ügyekért, 
illetve a fenntartható fejlődésért, a jövő nemzedékek jogaiért felelős, illetve ehhez ért, tehát a 
kapacitás hogyan alakult ezen a területen? 

Lenne akkor az általánossághoz képest konkrét kérdésem is. Idézte Szabó Marcel a 
konkrét vizsgálatok kapcsán az intézményrendszer felülvizsgálatával kapcsolatos vizsgálatot, 
illetve a települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos vizsgálatot. Itt az lenne a kérdésem, 
hogy a vizsgálat megállapításainál, amelyek nyilvánvalóan megküldésre kerültek az érintett 
szerveknek, van-e utánkövetés, van-e ellenőrzés arra, hogy az ebben foglaltak milyen 
mértékben teljesültek, vagy kapott-e az ombudsmani hivatal megnyugtató választ arra, hogy 
miért nem teljesülnek ezek a megállapítások, téved esetleg az ombudsman, vagy a kormány 
másképp látja? 

Az intézményrendszerrel kapcsolatban csak egy nagyon rövid kérdés, hogy az elmúlt 
hónapokban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
ügyében elég sok információ látott napvilágot. Nyilván ez a jelentés 2012-ről szól, de akkor 
ezek az ügyek a nyilvánosság előtt még nem voltak, de azok az anomáliák, amelyek most 
napvilágra kerültek, már 2012-ben is fennálltak tudottan. Ezzel kapcsolatban érkezett-e 
beadvány, panasz vagy hivatalból folytatott vizsgálat zajlott-e az ombudsmani hivatalban? 
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A következő kérdésem, hogy a jelentés is megemlékezik arról, hogy létrejött egy, az 
atomenergia területén az aarhusi egyezmény érvényesülését vizsgáló munkacsoport a 
minisztérium, az Országos Atomenergia Hivatal, civil szervezetek bevonásával, hogy ennek a 
munkája hol tart? Születtek-e ajánlások, hiszen látjuk, hogy ezen a területen az 
információkhoz való hozzáférés továbbra is igen nehézkes a gyakorlatban? Születtek-e olyan 
ajánlások, amelyek segíthetik a jobb rálátást az atomenergiával kapcsolatos ügyekre a 
nyilvánosság számára? 

Aztán szintén kíváncsi volnék arra, itt a jelentés is három jogszabály-véleményezést 
emel ki, de ennél nyilván sokkal többel foglalkozott az alapvető jogok biztosa, a 
környezetvédelmi engedélyezéssel kapcsolatos jogszabály változtatása, a kiemelt beruházásos 
törvénnyel kapcsolatos változásoknak a kritikája, illetve az erdőtörvény-módosítás kritikája. 
Mind a három helyen az ombudsman megállapított alkotmányos visszásságokat és ajánlásokat 
fogalmazott meg, hogy hogyan kellene szerinte átalakítani a törvényeket annak érdekében, 
hogy azok megfeleljenek az egészséges környezethez való jog érvényesülésének. 

A többi nem kiemelt ügyben is az a kérdésem, hogy volt-e rá precedens, hogy ezeket 
az ajánlásokat a parlamenti többség, a kormányoldal megfogadta, és ezek az ajánlások a 
véglegesen elfogadott törvénybe bekerültek. 

Az utolsó megjegyzésem: Szabó Marcel úr említette, ami nagyon megtisztelő és 
nekem nagyon örvendetes, hogy ilyen nemzetközi figyelem irányul a magyar példára, és hogy 
tulajdonképpen az ENSZ-en belül is azt az egységes formát, ami egy emberi jogi ernyő alá 
vonja be az összes jogot, éppen a magyar példa alapján készülnek megvizsgálni, hogy van-e 
értelme, van-e lehetősége, van-e hozadéka annak, hogy ha a jövő nemzedékek érdekvédelme 
egy megkülönböztetett intézményrendszerre támaszkodhat. Én sajnálatosnak tartom, 
mindazzal együtt, hogy remélem, hogy a felvetett kérdéseim alapján az derül ki, hogy 
érdemben nem csökkent a jövő nemzedékek érdekképviseletének ereje az intézményi 
átalakulás kapcsán, de azért az látszik, hogy a trendek ellentétesek Magyarországon és a 
nemzetközi közösségben, amit én sajnálatosnak tartok. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kővári János képviselő úr kíván szólni. 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Én is üdvözlöm 

az ombudsman urakat, elnézést kérek a késésért, itt a közlekedés egy kicsit bonyolulttá vált, 
ezért nem hallhattam a beszámolóikat, lehet, hogy olyat kérdezek, ami már elhangzott, illetve 
lehet, hogy olyan észrevételem lesz, ami esetleg fölösleges, de azért mégis megtenném. 

Én osztom azt az aggodalmat, és talán egy kicsit ilyen kérésszerűen is fogalmazódik 
meg a részemről az ombudsman urak felé, hogy ilyen átalakulásban, amiben egyébként ma 
Magyarország van, egyébként azt gondolom, hogy nemcsak Magyarország van ilyen válságos 
időkben, szerintem is felértékelődik az önök szerepe, hiszen a törvényalkotásban, a 
kormányzásban nyilván ilyenkor nagyon sok esetben tűzoltásra van szükség, ráadásul nagy 
rendszereket kell átalakítani annak érdekében, hogy működőképes legyen az ország. 

Nyilván ilyenkor sok-sok egyéni, személyes jog sérülhet, nyilván ilyenkor a természet 
fenntarthatóságával kapcsolatban kérdések merülnek fel, magam is meg szoktam ilyeneket 
fogalmazni időnként itt, a bizottságban, és én is úgy gondolom, kormánypárti képviselőként is 
úgy gondolom, hogy szükséges is az, hogy önöknek minél hangosabb legyen az észrevétele. 
Nem tudom, hogy ennek az eszközei elégségesek-e. Ez lenne az egyik kérdésem, hogy önök 
hogyan látják, hogy az önök eszközei elégségesek-e ahhoz, hogy a visszajelzés, a 
visszacsatolás, a kormányzati intézkedések, a parlamenti törvényhozás következményei 
tekintetében meglegyenek, elfogulatlanul legyenek meg, pártoktól függetlenül legyenek meg, 
de mindenképpen elég hangosan ahhoz, hogy hallhatók, észrevehetők és megfogadandók 
legyenek ezek a javaslatok. 
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Képviselőként gondolom, valamennyiünknek van olyan tapasztalata fogadórákon és 
egyéb alkalmakkor, amikor emberekkel beszél, hogy egy-egy nagy rendszer átalakításánál 
azért sokan sérülhetnek. Nem biztos, hogy valóságos sérelmük van, lehet, hogy egyszerűen 
egy olyan korábban megszerzett jogról kell lemondaniuk, ami nem megalapozott pénzügyi 
háttérrel rendelkező, és ezért nem fenntartható, de sokszor viszont azt gondolom, hogy 
jogosak, mert a rendszer-átalakításoknál nem mindig sikerül finomra hangolni. Csak egy 
példát mondok arra, hogy mire gondolok. Amikor itt a rokkantosítás ellátási rendszerét 
átalakítjuk, átalakítottuk, illetve folyamatosan alakul át, azért megjelentek most olyan 
panaszok is, hogy a méltányosság eltűnésével gyakorlatilag egyedi helyzetek nem kezelhetők, 
és ebből bizony, nagyon komoly életproblémák állnak elő olyan embereknél, akik nem 
feltétlenül tehetnek a sérültségükről, fogyatékosságukról.  

Azt gondolom, nagyon fontos, hogy ezekre felhívják a figyelmet és a jogszabály-
módosítás, változtatás lehetőségét is akár kezdeményezzék. 

Tehát a kérdésem igazából az lenne, hogy önök hogyan látják, hogy szervezetileg, 
ahogy most működik a hivataluk, az alkalmas-e arra, hogy az ilyen nagy átalakulások idején 
szokásos vagy bekövetkező változásokat kövessék, és javaslatokat tegyenek. Illetve hogyan 
látják, mennyire veszi figyelembe - ahogy itt az előbb képviselőtársam is fogalmazott - a 
törvényhozás, a kormányzat az önök javaslatait, és esetleg hogyan lehetne jobbá tenni, 
alkalmasabbá tenni ezt a fajta visszajelzést? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Amennyiben nincs több 

kérdés, akkor ebben az esetben alapjogi biztos urat illeti a szó, azt követően pedig a 
helyettesét. Az a kérésem, hogy ha lehet, akkor ilyen 5-5 perces időkeretben legyenek 
szívesek a válaszokat megadni. 

Öné a szó! 

Prof. dr. Szabó Máté, az alapvető jogok biztosának válaszai az elhangzottakra 

PROF. DR. SZABÓ MÁTÉ, az alapvető jogok biztosa: Köszönöm szépen a 
lehetőséget. Nyilván persze az időkeret - egyébként is inkább Marcel válaszoljon a konkrét 
kérdésekre - és a téma sem teszi lehetővé, hogy itt most a hajléktalanság vagy a 
fogyatékossággal élés egyébként mondjuk fenntarthatósági relevanciájú problémáit 
mélyebben elemezzük. Nyilván minden mindennel összefügg, és valóban a válság hatásai - 
épp ezért ezt a válság vesztesei kötetet szerkesztettük - több területen néha egy irányba vagy 
hasonló irányokba hatnak, de itt most maradjunk a szűkebben vett bizottsági hatáskörnél. 

Van egy pár kérdés, ami az intézmény átalakult szervezeti helyére, lehetőségére 
kérdez rá, ezekre igyekszem elsődlegesen válaszolni, amennyire tudok, és egy jó felvetés az, 
nekem tetszik, hogy a nagy rendszerek átalakulásában sok jogsérelem, feszültség alakul ki, és 
mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ezek napvilágra kerüljenek. A megoldásukhoz nem 
járulhatunk hozzá most itt, és megint egy érdekes kérdés, hogy a kormányzat, a parlament 
vagy ugyanarra felé mennek a dolgok, de ez megint egy általános kérdés, azt gondolom, hogy 
sok feszültség és probléma van, és mi csak egy részére tudunk a hatáskörünk keretei között 
mondjuk figyelmet fordítani. 

A hatályosulás, elfogadás kérdése a kormányzat, Országgyűlés vonatkozásában, azt 
lehet mondani - és ez tulajdonképpen mindig is így volt az ombudsmani intézmény vagy 
intézmények működésének az idején -, hogy az elvi jellegű mondjuk pozitív hozzáállás 
tagadhatatlan. Tehát főleg környezetvédelmi ügyekben, a szűkebb értelemben vett 
környezetvédelmi ügyekben azért azt egyik hatóság vagy intézmény sem szereti mondani, 
hogy na, pedig a környezetszennyezés itt van, egyétek és vegyétek. Tehát ezt így leírni nem 
sokan fogják, ha meg igen, akkor az már egy ilyen elvetemültebb hozzáállás, hogy úgy 
mondjam, tehát ez nem jellemző. Elvileg igen, egyetértünk és igyekszünk majd orvosolni, 
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tehát ez egy nagyon általános válasz. Sajnos, azt gondolom, és említettem a bevezetőben is, 
hogy a kollégáknak, kolléganőknek ezt a tézisét, hogy a környezetvédelem a válság vesztese, 
először olyan idegen és radikális volt tőlem, aztán úgy megbarátkoztam vele, és azt 
gondoltam, hogy lehet ilyen módon gondolkodni egy gazdasági, pénzügyi, szociális válság 
időszakában. Nem vitatkoznék, mert nincs rá mód, de én sajnos, attól tartok, hogy Európában 
nem nagyon ellenkezőek a trendek másutt sem. Tehát persze, hogy vannak jobb 
fenntarthatósági szintekkel rendelkező jómódú országok, de sajnos, a leépülés mindenütt 
jelentkezik, ezen a területen is és a szociális területen is. Tehát sajnos, ha itt körülnézünk, pont 
ellenkezőleg van, mint ahogy én, meg gondolom, önök is remélték, hogy az Európai Unióhoz 
való csatlakozás majd a jóléti állam és a demokrácia örömeiben részesít minket, de a közös 
válságban, a béka feneke alatti helyzetben egyesül Európa úgy látom, itt nyugattól délig, 
úgyhogy ebben a vonatkozásban azért azt hiszem, hogy másutt is igen komoly problémák 
vannak. 

Azt nem említettem eléggé a beszámolóban, hogy nagyon fontos általában az 
ombudsmani tevékenységnek és a jövő nemzedékes tevékenységnek, annak különösen a 
nemzetközi összefüggésrendszere. El akartam mondani, de elfelejtettem aztán megemlíteni, 
mert nincs itt Fülöp Sándor, de egy nagy megtiszteltetés érte őt és az intézményt, mind az 
önállót, mind a helyettesit is, a Rio+20-ra való meghívás és annak az előkészítésében való 
részvétel. Tehát lehet mondani, hogy amíg ő szeptember 1-jéig volt, addig igen jelentős eleme 
volt az ő tevékenységének a nemzetközi tevékenység, és konkrétan ennek a nagy csúcsnak az 
előkészítésében betöltött aktív szerepe. A jó hír az, hogy Szabó Marcel ezt képes és tudja 
továbbvinni, ő egy általános nemzetközi jogi műveltséggel és jó nemzetközi kapcsolatokkal 
rendelkező ember, tehát azt hiszem, nem szenved csorbát ez a tevékenység Fülöp Sándor 
távozása után. A rossz hír pedig az, hogy Fülöp Sándor úr nem emiatt ment el, de csalódott 
volt a Rio+20-szal, tehát tartott még egy beszámolót augusztusban nekünk, többeknek, és ő 
többet várt, mint sokan. Ez mondjuk nagyon differenciált és nem is tudom visszaadni, de 
gondolom, itt nem is kell, tehát nem született ott egy olyan egyértelmű döntés, hogy majd az 
ENSZ-nek legyen egy ilyenfajta biztosa vagy ilyen területe, és ezt nem is egy önálló 
szervezeti formában képzelik el most el, hanem egy speciális szempontrendszer 
érvényesítésével. Ez van kimondva. Tehát többek között ez az egyik szempont, amit 
kiemelten kell kezelni az ENSZ emberi jogi és egyéb intézményekben. De az még távolról 
sem dőlt el, hogy ennek egy önálló ilyen szervezeti formát kívánnának-e adni. Azt gondolom 
egyébként, hogy ha a figyelem megvan, akkor nem is biztos, hogy a szervezeti forma 
okvetlenül szükséges. Tehát ennyit a nemzetköziről, és ott van figyelem, van érdeklődés, és 
mi igyekszünk ennek eleget tenni, és Szabó Marcel is ugyanúgy utazik azokra a megfelelő 
fórumokra, ahogyan Fülöp Sándor azt megtette. A Rio+20-ra nem, mert az véget ért. 

Köszönjük azt, amikor a kritika fontosságát hangsúlyozza több hozzászóló, és erre azt 
hiszem, szükség is van. Azt is realisztikusan látni kell, hogy sok esetben ez a szignalizálásig 
jut el. Tehát beszéljünk róla, legyen szó erről, több szó eshetne a parlamentben erről, azt 
hiszem, és gondolom, a bizottság is ezt szeretné, ezt akarja.  

Valóban nem csökkent, hanem növekedett a panaszok száma. Azt gondolom, hogy 
nehéz ezt mondjuk kilóra mérni tényleg, mert mi az, hogy egy panasz? Jön valaki a zaj- és a 
dohányüggyel, akkor az most tisztán környezetvédelem vagy az erdőben a hajléktalan csak 
szociális vagy környezetvédelem? Tehát ezek relatív értékek, tehát nem szabad mondjuk az 
egyenként való számolgatásban megragadnunk. Azt mondanám inkább Jávor Benedek 
képviselő úr kérdésére, hogy azt gondolom, hogy a panaszoknak a mondjuk így: szociális 
vagy kognitív összetételét durván két nagy csoportra bontanám. Van a professzionális 
panasztevő és van az egyszerű átlagpolgár panasztevő. Az egyszerű átlagpolgár panasztevő 
az, akit zavar a zaj, zavar a vízminőség, stb., ő ugyanolyan vagy nagyobb mértékben jön 
továbbra is az ombudsmanhoz. 
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Azt pedig nem tudom nyilvántartani és nem is szabad nyilvántartanom, hogy az a fajta 
professzionális panasztevő, akinek mondjuk ökológiai tudatossága van, környezetvédelmi 
szervezetben vesz részt és általában egyetemeket végzett, hogy ő most szívesebben jött az 
önálló jövő nemzedék ombudsmanjához, mert akkor egy külön bejárata volt, és az kiemeltebb 
volt, vagy pedig kevésbé jön a jövő nemzedék ombudsman-helyetteséhez, ezt nem tudom 
megmondani. Mindenesetre a jövő nemzedék ombudsman-helyettesének az ajtaja nyitva áll, 
ugyanúgy ott találkoznak havonta a környezetvédő szervezetek, ugyanúgy járnak a 
Környezetvédelmi Tanács üléseire, és a lehetőséget ugyanúgy megkapja a professzionális 
panasztevő. Lehet, hogy egy részüknek rossz a szájíze, mert ők azt szerették, ahogyan 
korábban volt, ezt nem tudom megmondani, és nem is akarom mondjuk a jövőben sem ezt 
vizsgálni. 

Köszönöm, hogy az AB-indítványok ügyét előhozták, ez egy új hatáskör. Ezzel 
megerősödött az ombudsman hangja kétségtelenül. Miért? Erre azért érdemes egy mondatot 
szánni vagy egy gondolatot inkább, mert lehet, hogy több mondat lesz, hogy korábban is 
mehettek az ombudsmanok - mind a négy - az Alkotmánybírósághoz, az Alkotmánybíróság 
ezeket a panaszokat eltette a többihez, és majd egyszer tárgyalta őket. 

Akkor, amikor megszűnt a közvetlen polgári utólagos normakontrollért való 
panasztevés direktben az Alkotmánybíróságnál és az ombudsmanhoz lehetett ezt a Velencei 
Bizottság javaslata alapján beadni, annak a kvantuma helyreállt. Tehát az a körülbelül 7-800 
egy naptári év alatt, mert a múlt év márciusában jött az első ilyen hozzánk, addig lehetett 
fenntartani a korábbiakat. Nem tartotta fenn senki. Tehát egy évben körülbelül ugyanannyi 
van, mint korábban az Alkotmánybírósághoz volt. Ezekből mi beadtunk összesen máig 27 
darabot. Ez darabra kicsi, de azért nem lehet az ügyek súlyát mérni, mert nagy súlyú ügyek 
vannak benne, sok száz ember fordult hozzánk vagy nagyon jelentős témákban, és 7-et 
elutasítottak, 7-et elfogadtak, ezekkel foglalkozik az Alkotmánybíróság. Tehát ez téma. Ilyen 
értelemben ez erősebbé vált, a szűkítés megerősítette a hangot, azt gondolom, ez egyébként 
lehet, hogy az akusztikában is így van, de ahhoz nem értek. Tehát ezzel felerősödött az 
ombudsman lehetősége. 

Mi az a három nagy téma? Az általános panaszok: hulladék, víz, zaj, tehát ez 
domináns. Az energiával mi próbáltunk hivatalból vizsgálódni, és azért itt érezhetők a 
korlátaink. Tehát mind mondjuk az információhoz hozzáférés, mind pedig mondjuk az a fajta 
felkészültség, ami kell ahhoz, hogy egy ilyen zárt rendszerben panaszt lehessen tenni, az 
nehéz. Tehát én szerettem volna ebből egy komolyabb projektet előállítani, mint ami lett, de 
sokszor az embernek valóban el kell fogadnia, hogy ez van, és nem lehet átugorni valakinek 
az árnyékát, még akkor sem, hogy ha szeretné. 

Azt gondolom, hogy abban az erőforrás-kialakításban, amiben vagyunk, mondjuk 
nemzetközi összehasonlításban nem állunk rosszul. Tehát Csehország egy 10 milliós ország, 
ahhoz méregeti a KIM, amikor kérünk tőle valamit, vagy adja, vagy nem adja, de mondjuk ez 
a mérce. Ha ezt vesszük most és összehasonlítást vesszük, akkor azt mondhatjuk, hogy a jövő 
nemzedékben gazdagabbak vagyunk, mint Csehország, mert van jövő nemzedék 
biztoshelyettesünk és volt jövő nemzedék biztosunk, nemcsak az a néhány önálló munkatárs, 
hanem a nagy létszámú, és egyébként a 30 főt is elérő munkacsoport, ami lelkesen dolgozik. 
Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy ez egy erősebb pozíció, és az 
Alkotmánybírósághoz való fordulással is erősebb pozíció, mint a cseh, mert nem 
általánosságban venném az összehasonlítást, hanem akkor konkrétan ebben. 

Egyébként pedig átalakulás nálunk is zajlik és fog is zajlani, és azt megemlíteném, 
még akkor is, ha nem környezetvédelmi jellegű, csak azért, hogy lássuk, hogy nem az van 
most, hogy volt egy nagy átalakulás és most lezárult, hanem zajlik tovább, és ez normális és 
jó dolog. Jövő január 1-jétől a közérdekű, avagy korrupciós panaszokkal lehet az 
ombudsmanhoz fordulni és ez tíz munkatársat fog mindenképpen jelenteni, legalábbis a 
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papírforma szerint, és két év múlva pedig az ombudsman lesz a kínzás és embertelen 
bánásmód elleni egyezmény nemzeti megelőző mechanizmusa, ugyancsak plusz 10 fő. Ez 
megint nemcsak kvantum, ez minőség, az egész szervezet alakul, tehát átalakulnak az 
eljárások, az egyik mondjuk egy belső területre vonatkozik, a másik nemzetközi területre, 
tehát folyamatos az átalakulás nálunk. 

Összességében azt mondanám, hogy én pozitív jellegűnek tartom ezt az átalakulást és 
azt hiszem, Turi-Kovács Béla az első volt, aki a meghallgatásomnál 2007-ben az egységes 
ombudsmani rendszer gondolatát képviselte. Azt kell mondanom, hogy lassan, de biztosan 
beérett bennem ez a gondolat, először még engem is megtévesztett, hogy a pluralizmus és a 
több ombudsman összetévesztése egy súlyos tévedés szerintem egyébként, később aztán 
rájöttem, hogy mindenütt másutt az egységes és sok irányú szervezet működése a fontos. 

Emlékeztetném önöket a kitűnő feng shui kristályra, amit annak idején mutogattam 
Jávor Benedeknek, akkor még élőben, kérdezte tőlem, hogy milyen lesz az egységes 
ombudsmani intézmény. Azt mondtam, hogy olyan kristály, ami minden színt vissza fog 
tükrözni. A zöldet is, ha éppenséggel az áll előtérben.   

Összességében azért azt mondanám, hogy a szociális, a gazdasági és a pénzügyi témák 
azok, amelyek nálunk is és Európában is a legnyomósabbak, azonban ezeket úgy kell kezelni 
és úgy is próbáljuk kezelni, hogy ezeknek a fenntarthatóságát és a környezetvédelmi 
aspektusát is feldolgozzuk. Például az ivóvíz minősége, majd Marcel többet beszél róla, de 
például felvetődik az, hogy mit isznak a gyerekek. Gyerekjog, a gyerekjogi témában 
foglalkozunk környezeti minőséggel is, és azt kell mondanom, hogy például a közmunka 
projektünkbe - ami a legnagyobb érdeklődést váltotta ki a múlt évben, a foglalkoztatási 
bizottság kétszer hallgatott meg minket - is beépítettük a környezetvédelmi részt. Ugyancsak a 
nemzetiségi, illetve a roma kérdésnél is beépítettük a nemzetiségi részt. Továbbá nagyon 
érdekes volt, az önök által is kézben tartott válság vesztesei projektnél egy szentgotthárdi 
regionális aspektust építettünk bele, ahogyan ott összeütközött a környezetvédelmi, a 
természeti védett területen menő út, és ugyanakkor a szlovéneknek a vágya, hogy gyorsan 
jussanak el arra a helyre. Tudjuk, hogy Illés Zoltán államtitkár úr e vonatkozásban több 
határozott zöld kijelentést tett. Ő egyébként személy szerint érdeklődik a munkánk iránt, és 
többször látogatott el hozzánk és mi is ellátogattunk hozzá, és folyamatos konzultációs 
kapcsolatban vagyunk vele. 

Tehát azt gondolom, hogy ez a jó út, egy erőteljes változásképes és a környezet 
kihívásaira válaszképes szervezet, amelyben a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a jövő 
nemzedék szempont minden egyéb tevékenységben is érvényesül. Nem egy greening-ként, 
hanem egy szemléletmódként, és azt gondolom, hogy ezt igyekszünk megtenni. 

Köszönöm azt a felvetést, többek felvetését, amivel én egyetértek, hogy itt a 
méltányosság, a szerzett jogok és még sok más szempontból fel kellett lépni, akkor is, ha azt 
láttuk, hogy ez nem fog eredményre vezetni és nem lesz belőle egy könnyű út, mert azt 
gondolom, az az ombudsman, aki azt nézi, hogy majd én most fellépek, és már előre 
elrendeztem azt, hogy egy szép befogadó nyilatkozatot fog adni az Országgyűlés és a 
kormány, nem biztos, hogy ez a legjobb ombudsman. 

Volt egyébként ilyen minta is már a nagyon régi történelemben, tehát ne rendezzük el 
magunknak előre az egyenes utat, hanem lépjünk rá a göröngyösre is. Akkor esetleg 
kerülőutakon próbáljunk figyelmet kelteni ezekkel a mindenféle guruló kavicsokkal és 
egyebekkel, amelyek a négy hajléktalan ügyében is fontosak lehetnek a szociális problémák 
számára, még akkor is, ha egy adott önkormányzatnak az nem szimpatikus, meg Budapestnek 
sem, hogy az ombudsmannak egy határozottan eltérő álláspontja van a hajléktalanság 
kérdésében, mint sokaknak. De ezt beszéljük meg az önkormányzati és a szociális 
bizottságban, meg az általános vitában, és ne a környezetvédelmi bizottságban, mert mondjuk 
túlterhelnénk ezzel a bizottságot. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Marcel urat illeti a szó kiegészítésre. 

Dr. Szabó Marcel, az alapvető jogok biztosa helyettesének válaszai 

DR. SZABÓ MARCEL, az alapvető jogok biztosának helyettese: Köszönöm szépen, 
elnök asszony. Először is ahhoz szeretnék kapcsolódni, amit Turi-Kovács Béla alelnök úr 
mondott, hogy a zajkérdéssel kapcsolatban a tartós zajártalmat és egyébként magát a 
problémát is intenzíven nyomon kell követni és figyelemmel kell kísérni. 

Azt gondolom, hogy a zajterhelés kérdése az egyik központi témája a gyerekekre 
vonatkoztatott idei vizsgálatunknak, amelynek az a témája, hogy „gyerekek és környezet”. 
Azt gondolom, hogy a teljes magyar gyermektársadalmat sújthatja ez a kérdés, tehát a lég- és 
zajszennyezettséggel kapcsolatos problémák. 

A légszennyezettséggel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy a jelenlegi 
törvényi szabályozás azt mondja, hogy az a szint, ami már a gyermekek egészségére ártalmas, 
az még csak egy tájékoztatási szint. Önmagában ez is egy kérdés, hogy ez nem egy 
alkotmányos anomália-e, hogy tudjuk azt, hogy az adott kibocsátási határérték már a gyerekek 
egészségét, ha az tartós, súlyosan károsítja, és mégis csak a tájékoztatási kategória szintjén 
tartjuk, mint az államnak a válaszát az adott helyzetre. 

De a gyermekek és a környezet vizsgálatának az egyik kulcskérdése az, hogy 
kaphatnak-e a gyerekek egy pohár tiszta vizet, hozzájuthatnak-e egy pohár tiszta vízhez, és 
ebben a nemzeti társadalmi felzárkóztatási stratégiának a megállapítása alapján 380 ezer 
gyermek él - tehát a gyerekek 21 százaléka - a szegénységi küszöbön vagy az alatt. Általában 
a kistelepüléseknek a lemaradozó térségeiben, ahol egyáltalán nincsen vezetékes víz és 
esetleg egyéb más vízforrás is csak nehezen elérhető, különösen súlyos problémát jelent ez. 
Erre is szeretnénk majd felhívni a figyelmet. 

Fontos egyébként, hogy az ivóvízbázisok védelme az Országgyűlésnek a jogalkotási 
napirendjén is bizonyos apropók kapcsán napirendre kerül, tehát ez is a vizsgálódásunk 
alapját képezi. Ismételten a termálvízre szeretnék utalni, a termálvízzel kapcsolatos 
szabályozásra, illetőleg a nagy mélységből a meg nem újuló, az ország stratégiai vízkészleteit, 
a jövő nemzedékek számára megőrzendő vízkészleteit jelentő vízbázisoknak a felhasználása 
olyan kérdés, amit fontos lenne nagyon részletesen figyelemmel kísérni. 

Ebben a tekintetben egy újfajta partnerségre törekszünk a Magyar Tudományos 
Akadémiával. Azt gondolom, hogy ez talán egyfajta szerep-, felfogásbeli kiegészülést vagy 
egészséges, pozitív további változást jelenthet az ombudsmani hivatal, illetőleg a Magyar 
Országgyűlés kapcsolatában, hiszen egyrészről az a szerepkör - és nagyon köszönjük az 
elismerő szavakat -, amely szükséges esetben alkotmánybírósági normakontrollt kért bizonyos 
jogszabályokra, ez egy jól működő része az ombudsmani hivatali tevékenységnek. Amiben 
kevéssé, és talán nem az ombudsmani hivatal hibájából, de kevésbé eredményesnek tűnik a 
tevékenység, az az általános vizsgálatok megállapításainak a beépülése a joggyakorlatba. 

Ezzel kapcsolatban az egyik továbblépési lehetőség, és bízunk benne, hogy az 
Országgyűlés partnereiként, annak szemeként és füleként valós problémákra felhívva a 
figyelmet, az ombudsmani állásfoglalások beépülhetnek a jogszabályi gyakorlatba. Ez tovább 
erősítendő a fenntartható fejlődés, illetőleg a környezetvédelem területén, nagyon erősen 
építenénk a Magyar Tudományos Akadémiával való együttműködésre. Például a termálvízzel 
kapcsolatosan én a Magyar Tudományos Akadémiától is kértem bizonyos kérdésekre választ, 
amit az Akadémia elnöke előzetesen örömmel jelzett, és azt gondolom, hogy ha egy 
zsinórmérték meghúzásánál nem az ombudsmani hivatal jogászai próbálják megmondani azt, 
hogy mi, merre, hány méter, hanem ha a tudomány teljes súlyával áll az állásfoglalások egy 
része mögött, akkor ez minőségi továbblépést jelenthet. 
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Azt gondolom, hogy az új alaptörvény kapcsán egy minőségileg új szerepet is 
nyerhetett az ombudsmani hivatal, hiszen a p) cikk, a nemzet közös örökségének a megóvása, 
tehát az erdők, az ivóvízbázisok, a talaj megóvása, itt az ombudsmani hivatalnak a 
zsinórmértéket kell megtalálni. De ehhez sok esetben a tudomány álláspontját kellene 
segítségül hívni, hogy mik is pontosan azok a talajt kizsigerelő metódusok, amelyeket 
érdemes lenne elkerülni, melyek azok az ivóvízbázisokat sértő kitermelési módok, amelyeket 
jó lenne elkerülni, melyek azok a biológiai sokféleséget romboló hatások, amelyeket jó lenne 
elkerülni. Ha a tudomány mond egy határozott álláspontot és ehhez csatlakozhat az 
ombudsmani hivatal jogi álláspontja, hogy ez a jog nyelvezetére, eszközeire hogyan bontható 
le, azt gondolom, hogy talán egy újfajta, még tovább fejlesztett minőséget nyerhetünk. 

Jávor Benedek képviselő úr kérdésére, hogy hányan is vagyunk, és hogyan vagyunk, a 
jövő nemzedékes csapatrész egy kicsi, de remélhetőleg hatékonyan működő része az 
ombudsmani hivatalnak. A hivatal vezetésével egyeztetve elcseréltük az adminisztrátori és 
gépjárművezetői helyeket, és így 3 főállású és 2 részállású, de érdemi munkát végző szakértő 
segíti a tevékenységünket. Nagyon szeretnénk eredményesen lobbizni, hogy középtávon 
legalább még egy fővel a nemzetközi kapcsolatok erősítése végett erősödhessen ez a csapat, 
de úgy gondolom, hogy addig is az erőinket maximálisan megfeszítve próbálunk dolgozni, 
hogy hatékony eredményeket érhessünk el. 

Az ombudsmani hivatalhoz való fordulás kapcsán az elnevezés, tehát a helyettesek 
címének nagyon komplikált elnevezése talán egy olyan kérdés, ami egy picit az 
állampolgárok figyelmét kevésbé képes koncentrálni erre a tisztségre. Úgyhogy esetleg 
megfontolandó egy ilyen jövő nemzedék szószólója, a kisebbségi jogok szószólója címet is 
valamikor a későbbiekben ezekre a helyettesekre aggatni, mindenfajta módosítás nélkül, ami 
az érdemi tevékenységüket érinti, annak érdekében, hogy az egyszerű állampolgár is tudja azt, 
hogy igazából kinek a segítségét keresi, hiszen a több mint tíz elemből álló elnevezése ennek 
a két tisztségviselőnek, némileg csökkentheti vagy komplikálhatja az érdekérvényesítést. 

A főfelügyeletek tevékenységét érintő kérdésben van panasz a hivatalnál, de a hivatali 
ügyrend szerint ez a biztos úrnál van, tehát nem a jövő nemzedékes részlegen van ez a kérdés. 
Nem tudom, hogy a vizsgálat, a hivatali működés szabályai valószínűleg a folyamatban lévő 
üggyel kapcsolatos konkrét tájékoztatást nem teszik lehetővé, azt meg tudom erősíteni, hogy 
van ilyen beadvány, amelynek a kivizsgálása folyik. 

A mi részlegünk, tehát a jövő nemzedék biztoshelyettes és csapata továbbviszi az 
aarhusi egyezménnyel kapcsolatos egyeztetést, ezt nagyon fontosnak is tartjuk. Az 
atomenergia felhasználása egy olyan stratégiai kérdése hazánknak, amelyben a társadalmi 
részvétel és a civil szervezetek bevonása rettenetesen fontos. Tehát ebben Fülöp Sándor 
kezdte el vinni a zászlót, de átvettük és folytatjuk, és sajnos, nincsen még olyan ajánlás, amit 
konkrétan érvényesíteni lehetne, bár a civilek bevonásával kapcsolatban többfajta 
kezdeményezés van, de ez végső, kikristályosodott formába nem jutott, de továbbra is 
fontosnak tartjuk ennek a kérdésnek a napirenden tartását. 

A környezetvédelmi engedélyezéssel, a kiemelt beruházásokkal kapcsolatos, az 
erdőtörvénnyel kapcsolatos kérdésekben a javaslatainknak egy viszonylag kis része került 
csak akceptálásra, reméljük, hogy a későbbiekben ez megtörténhet. 

Az erdőtörvénnyel kapcsolatban egyébként egy rendkívül részletes és átfogó javaslatot 
készítünk, és ezt szeretnénk átadni a Vidékfejlesztési Minisztériumnak.  

Szintén az együttműködés keretei közé tartozik, hogy próbálunk egyeztetni és a 
javaslatainkat már olyan szinten eljuttatni, hogy a jogszabályalkotásba ez esetlegesen 
beépülhessen, a kedvező eredményekről feltétlenül be fogok számolni a bizottságban, ha 
ilyenek konkrétan lesznek. 
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Végül Kővári János képviselő úr kérdését azt gondolom, hogy részben már 
megválaszoltam, hogy a nagy rendszerek átalakítása fájdalmas eredményekkel jár. Hogy 
mennyire hatékonyak az eszközeink? 

Azt gondolom, hogy az eszközök hatékonyak és az ombudsmani hivatal és az 
Országgyűlés közötti erősödő partnerség segíti azt, hogy azoknak az ajánlásoknak, 
javaslatoknak, jelentéseknek a javaslatai ténylegesen bekerülhessenek az Országgyűlés 
törvényalkotási munkájába, amit ezúton is szeretnénk kérni. Köszönöm szépen a megtisztelő 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az általam jelzett kétszer 5 percből 30 perc lett, de ez 

nem probléma természetesen, mert az ügy elég fontos. Bár jelezni szeretném, hogy nekünk 
negyed 12-kor, lévén, hogy mindig kölcsönteremben vagyunk, el kell hagynunk az üléstermet, 
viszont még Verespatak is vissza van. 

Kővári János képviselő úr kért ismételten szót. Öné a szó. 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm. Akkor erre tekintettel csak nagyon röviden. 

Egyrészről a fenntarthatósággal kapcsolatban rendszeresen elhangzik egy olyan társjelző, 
hogy környezetvédelmi. A fenntarthatóság nemcsak környezetvédelmi kérdés. 

Azt hiszem, hogy erről érdemes lenne egyébként időnként konzultálnunk, hogy a 
társadalmi fenntarthatóság éppen úgy része a fenntarthatóságnak, mint a környezetvédelmi 
fenntarthatóság. Ilyen értelemben nem is baj, hogy az ombudsmani intézmények találkoztak, 
sőt lehet gyümölcsöző is. Ezzel együtt azért bármennyire is Szabó Marcel természetesen 
optimistán fogalmaz, ahogy itt a végén elmondta, hogy a javuló együttműködésben bízva, azt 
reméli, hogy a továbbiakban nagyobb figyelmet kapnak majd a munkáik, de én azért azt 
szeretném indítványozni itt a bizottságban, hogy az ombudsmani hivatalnak bármilyen olyan 
kezdeményezése, törvényi kezdeményezése, javaslatai vannak, megelőzően akár a 
törvényhozás vonatkozásában, azt legalább ebben a bizottságban tárgyaljuk. Például az 
erdőtörvényhez benyújtott javaslataik. Azt gondolom, nagyon fontosak lettek volna vagy 
lennének akár a jövőben is, akkor, amikor erdőtörvényt módosítunk, illetve azt megelőzően, 
mert azt gondolom, hogy itt is az erdővel kapcsolatos felfogás sokféle, még ebben a 
bizottságban is, ezt láthattuk, hallhattuk, és jó lenne megismerni időben az önök javaslatait, 
nem amikor már túl vagyunk egy törvényalkotási folyamaton. 

A másik rövid észrevétel pedig az lenne, hogy a monitoring rendszert a nemzeti 
fenntartható fejlődési stratégiában magam is indítványoztam, hogy legyen monitorozási 
rendszere a környezeti elemek minőségének, de ugyanígy a társadalmi életfeltételek 
minőségének is. Ez persze nem az önök dolga lenne, hogy ezt megtegyék, de akár javaslatot is 
tehetnének arra, hogy ez miképpen lenne kialakítható, mert akkor lehetne tényszerűen 
feldolgozni a nagy rendszerek nemcsak működőképességét, hanem azt kell mondanom, hogy 
most már alkotmányosságát is, hiszen az általunk hozott alaptörvénnyel ütköző is néha a 
tevékenységünk, akár akarva, akár akaratlanul. 

Tehát érdemes lenne monitoring rendszerben is gondolkodni. Elnézést, hogy egy kicsit 
hosszabb voltam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Bár meg kell mondanom, hogy tekintettel 

arra, hogy alapjogi biztos úr és helyettese válaszolt, így ily módon lezártuk az ezzel 
kapcsolatos vitát, és csak tájékoztatásul mondom, hogy nyilván azokban, amiben a 
bizottságunk az illetékes és javaslatokat kapunk, ezt általában képviselőtársainknak is meg 
szoktuk küldeni, hogy a módosító javaslataikban ezt érvényesítsék. Ez így volt Jávor Benedek 
elnök úr idején is. 
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Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Tisztelt Képviselőtársaim! Szavazás következik. Az általános vitára alkalmasságról 
döntünk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy általános vitára alkalmasnak tartják-e a 
beszámolót. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta az általános vitára 
alkalmasságot. 

Bartos Mónika képviselő asszony lesz majd az előadója ennek a témának, nyilván csak 
ősszel fog plenáris ülés elé kerülni várhatóan, bár megjegyzem, hogy még az előző évek is 
vissza vannak. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Lezárjuk az első napirendi pontot. Megköszönöm alapjogi 
biztos úrnak és helyettesének a részvételt, és a vitában történő részvételüket. 

Tájékoztatás a verespataki aranybánya újbóli megnyitásának kérdéséről 

Rátérünk a 2. napirendi pontunkra. Ez a verespataki aranybánya újbóli megnyitásának 
kérdése, amiben a Vidékfejlesztési Minisztérium képviselőjét és a Külügyminisztérium 
képviselőjét kértük, hogy adjanak rövid beszámolót. Így köszöntöm Pomozi Virág Hoa Binh 
közigazgatási tanácsadó asszonyt, illetőleg Manzinger Krisztián osztályvezető urat a 
Vidékfejlesztési Minisztériumból, illetőleg a Külügyminisztériumból. 

Tekintettel az időkorlátra is, bár jelezte itt Morvay Kálmán úr, hogy szeretne szólni, de 
tekintettel arra, hogy negyed 12-kor legkésőbb távoznunk kell, így arra kérem a tárcák 
képviselőit, hogy 5-5 percben adjanak arról tájékoztatást, ami ebben a kérdéskörben 
hivatalosan az önök részéről a bizottság tudomására is szolgálhat. Hiszen mi magunk a 
sajtóból értesültünk arról, ami a verespataki aranybánya engedélyezését jelenti, és nyilván úgy 
gondolom, hogy távlatosan is foglalkoznunk kell ezeknek a hatásaival. 

Ha tanácsadó asszony megengedi, először a Külügyminisztériumnak adnék szót, és 
utána kérem arra, hogy ön egészítse ki. Manzinger Krisztián osztályvezető urat illeti a szó. 

 
MANZINGER KRISZTIÁN osztályvezető (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselő Urak! Igyekszem én is nagyon rövid lenni, bár 
szakmai szempontból jobbnak tartottam volna, hogy ha a társminisztérium kezdi a 
tájékoztatást. 

 
ELNÖK: Osztályvezető úr, egy szavába kerül, tanácsadó asszonyt illeti a szó, és akkor 

kezdje ő. 

Pomozi Virág Hoa Binch közigazgatási tanácsadó (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
szóbeli kiegészítése 

POMOZI VIRÁG HOA BINH közigazgatási tanácsadó (Vidékfejlesztési 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Jó napot kívánok! Pomozi Virág vagyok a Vidékfejlesztési 
Minisztérium környezet-megőrzési főosztályán dolgozom, és az espooi egyezmény, tehát az 
országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló egyezmény hivatalos 
kapcsolattartója is én vagyok. 

Az espooi egyezmény szerinti környezetvédelmi eljárás még 2005 januárjában indult. 
Ezzel elmondható, hogy eddig ez a leghosszabb olyan eljárás, az espooi egyezmény szerinti 
eljárás, amiben Magyarország eddig részt vett. 

Az eljárás hivatalosan még nem zárult le, hiszen akkor zárul le egy espooi egyezmény 
szerinti eljárás, ha a kibocsátó fél, tehát jelen esetben Románia megküldi a beruházásra 
vonatkozó végső döntését a hatásviselő fél számára. Ez mind ez idáig nem történt meg. 

Az egyezmény szerinti lehetőségeket Magyarország kihasználta, ezeket most az idő 
rövidsége miatt nem sorolnám fel, a lényeg az, hogy 2011. augusztus 31-én küldtük meg a 



-  - 22 

végső magyar álláspontot, amiben részletes szakmai indokok alapján arra kértük az 
engedélyező hatóságot, hogy ne adja meg az engedélyt. Az elmúlt majdnem két év során 
többször kértünk tájékoztatást Romániától, hogy mi a helyzet a döntéssel kapcsolatban. 

Miniszteri szinten is érdeklődtünk, illetve az espooi egyezmény kapcsolattartója 
szintjén, sajnos, azt kell mondanom, hogy rendszeresen nem szoktunk erre választ kapni, nem 
szokott a román fél válaszolni ezekre a kérdésekre. Az utolsó hivatalos információnk 
majdnem egyéves, 2012. augusztus 31-én azt a választ kaptuk, hogy még egy úgynevezett 
technikai elemző bizottságnak a hozzájárulása hiányzik az engedély megadásához. Azóta 
semmilyen információnk nincs hivatalosan, sem a minisztériumnak, sem a nagykövetségnek. 
A nagykövetség informálisan azt a tájékoztatást adta, hogy az új román kormány jelenleg 
foglalkozik Verespatak kérdésével, most az állami részesedés újragondolása zajlik. 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Osztályvezető urat illeti a szó. 

Manzinger Krisztián osztályvezető (Külügyminisztérium) szóbeli kiegészítése 

MANZINGER KRISZTIÁN osztályvezető (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Akkor ismételten üdvözlök mindenkit. Alapvetően meg tudom erősíteni azt, amit a 
társminisztérium képviselője elmondott. Tehát azt kell látni, hogy ezzel a kérdéssel itt a 
verespataki engedélyezéssel kapcsolatban továbbra is nagy bizonytalanság van. 

Ami viszont egyértelműnek tűnik számunkra itt az elmúlt hónapok eseményei 
kapcsán, az az, hogy a román politikai elit számára az a folyamat, ami gyakorlatilag 1997-ben 
elindult és folyamatosan volt a román politikai oldalon is olyan, aki akadályozta és volt, aki 
támogatta, az most mintha kezdene arrafelé mutatni, mintha mindenki összeállt volna a 
beruházás mögött. 

Alapvetően két dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy április végén a román 
kormányzat a verespataki beruházásban meglévő részesedését, ami gyakorlatilag 19,3 
százalék a Rosia Montana Gold Corporation nevű vállalatban, ezt kiszervezte egy önálló 
cégbe, aminek az irányítását a nagyberuházásokért felelős tárca nélküli román miniszternek, 
Dan Sovának a kezébe adta. Ez az egyik fontos dolog, mert ez azt mutatja, hogy 
megpróbálják a cselekvési lehetőségeiket felgyorsítani, tehát úgy értve, hogy világossá tenni, 
hogy ki dönthet, és világossá tenni azt, hogy ez a cég azért van, hogy a döntéseket, ha 
megszületnek, gyorsan keresztül tudják vinni. Az egyik dolog ez. 

A másik dolog pedig az, hogy május 13-án Victor Ponta román miniszterelnöknek volt 
egy olyan bejelentése, hogy egy régóta húzódó nagy bányászati projekt hamarosan 
engedélyezést kap. Nem pontosította, hogy mire gondol, tehát ez akár lehet Verespatak is, 
akár lehet másik projekt is, viszont információink szerint, illetőleg tudomásunk szerint ez 
lejött a román sajtóban is, én magam nemrégen beszéltem a volt romániai környezetvédelmi 
miniszterrel, aki ez ügyben nyilatkozott még május 21-én. Van Romániában egy tárcaközi 
bizottság, amelynek feladata a döntés előkészítése során gyakorlatilag egyfajta döntést hozni. 
Ez két szinten dönt: egyrészt szakértői szinten, másrészt pedig államtitkári szinten. A 
szakértői szintű döntés tudomásunk szerint május elején megtörtént, de erről konkrétabbat, 
továbbiakat nem nagyon tudunk sajnos. Viszont az akkor látottakkal szemben az államtitkári 
szintű döntés, tehát ami azért már egy politikaibb szintű döntés, az nem. 

Tehát megint úgy tűnik, hogy ami április végén, május közepén felgyorsult, az megint 
leállt. 

Ezután még több egyeztetési folyamat is van, amíg a jóváhagyás megszületik. 
Igazából én most egy pár nyitott kérdést szeretnék még felvetni. Tehát ahogy a kolléga is 
említette, a román kormány szeretné a saját részesedését a projektben növelni, ez az egyik 
nyitott kérdés, ami miatt majd a céggel tárgyalniuk kell. Másrészt maga a Rosia Montana 



-  - 23 

Gold Corporation szeretne egy olyan törvénymódosítást, ami lehetővé tenné azt, hogy a 
beruházás során azok a döntések, amelyek például itt a kisajátításokhoz kapcsolódnak, ezek 
egyszerűbbé váljanak, tehát amíg mondjuk egy autópálya-építésnél ki lehet sajátítani 
közérdekből ingatlanokat, azt egyelőre egy magánberuházásnál nem lehet megtenni. Tehát ők 
szeretnék elérni, hogy először legyen egy törvénymódosítás, illetőleg szeretnének garanciát 
kapni arra nézve, hogy ha egyszer megkapják a döntést, akkor utána a végrehajtást, illetőleg 
magát a kivitelezést már nem akadályozzák. 

Tehát ha tekintetbe vesszük azt, hogy gyakorlatilag ez az egész ügy 16 éve húzódik, 
akkor ez egy viszonylag akceptálható dolog. 

Nagyjából én ennyit tudok. Igen, az espooi lehetőségek számunkra kimerültek, tehát 
ez kétségtelen tény, ettől függetlenül minden felső szintű tárgyaláson a magyar fél jelzi azt, 
hogy ezzel továbbra sem ért egyet. Tehát az, ami 2011-ben kiment magyar vélemény, azt 
továbbra is minden felső szintű tárgyaláson megerősítjük. 

Még annyit mondanék, hogy annak következtében, ahogy a román politikumban is egy 
picit ezek a folyamatok felgyorsultak április, május folyamán, a civil társadalomban is. Tehát 
továbbra is azt várjuk, hogy lesz egy erős civil fellépés annak érdekében, hogy ezt a projektet 
akadályozzák. Gyakorlatilag ez az, ami most már 16 éve húzza a projektet. Én dióhéjban 
ennyit mondanék. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt Jávor Benedek képviselő úrnak szót adnék, aki 

jelezte felszólalási szándékát, mindenképpen arra fogom majd a tisztelt bizottságot kérni, 
hogy értsenek azzal egyet, hogy a bukaresti parlamenti bizottságot, az illetékes bizottságot mi 
magunk keressük meg azzal, hogy kérjünk tájékoztatást, tekintettel arra is, hogy a 
Vidékfejlesztési Minisztérium részéről Pomozi Virág asszony elmondta, hogy nem kaptak a 
társtárcájuktól semmiféle tájékoztatást. 

Jávor Benedek képviselő urat illeti a szó. 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Én 
némiképp csalódottan hallgattam, hogy 2011 augusztusában a végleges magyar álláspont 
megküldésre került a román félnek az espooi eljárás keretében, ami valóban iszonyatosan 
régóta húzódik és már korábban is különböző magyar álláspontok elküldésre kerültek, és hogy 
erre érdemi választ a román féltől nem kapunk, nem kaptunk. Ennek akkor idestova két éve, 
hogy a magyar álláspontra lényeges, érdemi választ Magyarország nem kap a román féltől. 

Én egyfelől azt gondolom, hogy az espooi egyezményben van lehetőség jogorvoslati 
eljárások elindítására, tehát ha az espooi egyezményben foglaltakat nem teljesíti valamelyik 
részes fél az egyezményben, akkor jogorvoslati eljárást kell kérni. 

Tehát ha a magyar kormány tétlenül végignézi azt, hogy a román fél egyszerűen nem 
válaszol az espooi egyezményben rögzített eljárás folyamatában a magyar álláspont 
megküldésére, akkor ez nem egy sajnálkozást eredményező lépés a román fél részéről, hanem 
az egyezményben foglaltaknak a megsértése, és azt gondolom, hogy Magyarországnak 
egyértelműen és sürgősen jogorvoslati kérelemmel kell fordulnia akár az egyezmény 
letéteményese felé, akár más jogorvoslati fórumok felé. 

Tehát azt gondolom, hogy itt mind a ketten elmondták, hogy a magyar kormánynak 
nagyon korlátozottak a lehetőségei az espooi eljárás keretében a további lépések megtételére. 
Ezzel én egyébként sajnos, egyetértek, tehát tényleg korlátozottak, de annyira azért nem 
korlátozottak, amennyire a magyar kormány saját magát korlátozza ebben az ügyben. Van 
lehetőség jogorvoslati kérelemre, és volna lehetőség egész egyszerűen egy diplomáciai 
kezdeményezésre. 
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Tehát sokat beszélünk itt az elmúlt nyolc évről, én azért emlékszem még Persányi 
Miklós miniszterségére, aki több ízben közös kormányülésen vagy miniszterek találkozóján 
nagyon aktívan és keményen számon kérte a román kormánytól, hogy mi az álláspontja 
Verespatak ügyében. 

Az egy dolog, hogy ennek mennyi volt a tényleges hozadéka, de azért Magyarország 
legalább kísérletet tett arra, hogy diplomáciai nyomást helyezzen a román kormányra. Más 
esetekben, például a Rába-habzás ügyében ilyen típusú diplomáciai nyomással nem Románia, 
hanem Ausztria esetében, de sikert is elért a magyar diplomácia. 

Tehát azt látom, hogy itt tulajdonképpen mintha a magyar kormány elengedte volna 
ezt a problémát, hogy Romániában úgyis most már egy ilyen többségi politikai álláspontnak 
tűnik Verespatak engedélyezése, akkor ezzel nekünk már nincs mit csinálni, és nincs 
lehetőségünk fellépni. 

Azt gondolom, hogy ha valahol, akkor itt helye volna annak, hogy Magyarország 
vállaljon konfliktusokat a nemzetközi közösségen belül, és igenis, kérje számon Románián az 
espooi egyezményben foglaltak teljesítését, az érintett magyar fél maradéktalan és kielégítő 
tájékoztatását, a magyar kritikai észrevételek megválaszolását, és a magyar környezeti 
diplomácia pedig a jelenleginél lényegesen aktívabban ebben az ügyben felléphetne. 

Tudom, hogy nem az önök kompetenciája ezeket a lépéseket megtenni, tehát nem is 
önöktől kérem én ezt számon, csak sajnálattal veszem tudomásul, hogy ezek a lehetőségek 
úgy tűnik, hogy kívül esnek a magyar kormány érdeklődésén. Miközben valóban úgy néz ki, 
hogy néhány héten belül végleges engedély születhet ennek a bányának a megnyitására, ami 
közvetlenül fenyegeti nemcsak a román állampolgárokat, hanem miután a Maros vízgyűjtőjén 
van ez a létesítmény, a Maros-mente, illetve azon keresztül a Tisza-Szeged környékének a 
lakosságát is egy környezeti katasztrófával, ebben szerintem nem lehetünk ilyen mértékben 
defetisták vagy tétlenek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagy Andor alelnök urat illeti a szó. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Én azt a két kérdést 

szeretném feltenni, hogy itt van-e új helyzet ténylegesen. Itt egy kicsit bizonytalankodtak, 
mert a helyzet bizonytalan, de azért abból a kétharmadból azt a következtetést lehet levonni, 
hogy talán új helyzet van és meg fogják adni az engedélyt. 

Ahhoz, hogy Romániában, Erdélyben aranybánya nyíljon, ahhoz Romániának joga 
van, itt a technológiával van probléma, a ciántechnológiával. Sajnos, az Európai Parlamentben 
sem sikerült elérnünk azt, hogy az Európai Bizottság tiltsa be az Európai Unió területén a 
ciántechnológiával történő aranybányászatot. Ettől bonyolult ez az ügy. 

A második kérdésem az, hogy az espooi egyezmény lehetővé teszi-e egyáltalán egy 
szomszédos országnak, hogy bármit is megtiltson egy adott ország területén? 
Szentgotthárddal szerencsénk volt, de ott se mi értük el azt, ami történt, hanem a helyi 
hatósági szint, az ottani szenátus és a közigazgatási eljárás tette gyakorlatilag lehetetlenné az 
idő múlásával a vállalkozást. 

Itt nem lesz ilyen szerencsénk, mert az aranybányászat akkora biznisz, ellentétben a 
szemétégetéssel, hogy itt érdemes várni, 16 éve várnak, és látható az új kormány 
mozgásteréből, hogy az üzleti részesedését akarja csak feltornázni, azt a döntést valószínűleg 
már meghozhatták, hogy ezt a történetet engedjék el. 

Én megértem Jávor Benedek felindultságát, de attól, hogy nem halljuk mondjuk, hogy 
mi történik a színfalak mögött, azt azért ne feltételezze, hogy itt tétlenül ülnek, bejárnak 
reggel 8-ra dolgozni a nagykövetségre és a Külügyminisztérium, aztán csak sajtószemléket 
olvasnak. Csak van, amiről beszélünk, van, amiről meg nem beszélünk és a két kolléga 
valószínűleg ezt a területet nem is tudja teljesen sem átlátni, sem pedig velünk megosztani az 
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információkat. De azért Magyarország, amit lehet, azt megteszi a háttérben, de a 
mozgásterünk valószínűleg elég limitált. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ehhez még annyi adalékot, hogy Jávor Benedek elnök úr 

még annak idején, az aradi kihelyezett bizottsági ülésen a román parlament bizottságával 
megállapodtunk abban, hogy legyen ennek következménye, próbáljunk meg kooperálni, és 
legyen egy együttműködési megállapodás, ami gyakorlatilag két éve ott dekkol, és azóta 
választ erre nem kaptunk, aminek nyilván egy elég jelentős részét képezte volna az ilyen 
határokon átnyúló szennyezésekben a közös együttműködés. Jávor Benedek képviselő úr kért 
ismét szót. 

 
JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm, hogy megvilágították ezt a problémát. A 

helyzet az, hogy a tárgyaló partnerünk, a román környezetvédelmi bizottság, élén Sulfina 
Barbu asszony a találkozónkat követően, két hónap múlva munkaügyi miniszter lett, és ezáltal 
a vele kialakított jó együttműködést nem tudtuk folytatni. Az utódával pedig nem sikerült 
sajnos, nekünk sem olyan jó együttműködés, bár többször leveleztünk egymással, ezt a 
munkatársak a bizottságban elő tudják keresni, kezdeményeztük utánkövető találkozók 
megtartását részben Verespatak ügyében is, de nem találtunk kellő nyitottságra a társbizottság 
részéről. Köszönöm szépen. (Megérkezik az ülésre Sebestyén László.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi már felvettük egyébként a kapcsolatot most az új 

bizottsági vezetéssel, és nyilván ezért is javasoltam azt, hogy legyen ez egy apropó újra 
felmelegíteni részben a megállapodás kérdését, részben pedig ennek a parlamenti 
dimenzióban a megítélését és a részükről tett lépéseket. 

Önöket illeti a szó. Öné a szó először, tanácsadó asszony. 

Pomozi Virág Hoa Binh közigazgatási tanácsadó (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
válaszai 

POMOZI VIRÁG HOA BINH közigazgatási tanácsadó (Vidékfejlesztési 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Én akkor az egyezményre vonatkozó kérdésre válaszolnék. 
Nem, sajnos úgymond vétójogot az egyezmény nem biztosít. Arra ad lehetőséget, hogy az 
álláspontunkat kifejtsük és ezt a másik félnek úgy kell figyelembe venni, hogy amennyiben 
ennek ellenére mégis megadja az engedélyt, akkor az engedélyben indokolnia kell, hogy miért 
adta meg mégis az engedélyt. 

Az egyezménynek valóban van egy úgynevezett implementációs bizottsága, amelyik a 
nem megfelelő alkalmazással foglalkozik, azonban az Európai Unió Bizottsága kifejtette, 
hogy amennyiben két EU-tagállam között van nézeteltérés, akkor az egyezmény bizottsága 
nem foglalkozhat az üggyel, hanem az Európai Unió Bizottsága, illetve Bírósága az, akihez 
fordulni lehet. 

Valóban, az egyezmény mit mond ilyen szempontból, az espooi egyezmény nem egy 
erős rendszer, tehát nincs vétójogunk, de vannak más lehetőségek, hiszen ahogy képviselő úr 
is említette, annak ellenére, hogy a heiligenkreuzi hulladékégető megkapta az első, majd a 
másodfokú engedélyét is, végül is a bíróság volt az, aki ezeket az engedélyeket visszavonta. 
Más jelentős beruházásnál is volt rá példa, hogy a környezetvédelmi engedélyt ugyan 
megkapta, például a tőketerebesi szélerőmű Szlovákiában, vagy a Novo Virje vízerőmű 
Horvátországban, végül mégis arról kaptunk információt, hogy ezek a beruházások nem 
valósulnak meg. Tehát az biztos, hogy a küzdelmet nem szabad feladni, annak ellenére, hogy 
az egyezmény már nem ad további lehetőséget a számunkra. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Manzinger Krisztián urat illeti a szó. 
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Manzinger Krisztián osztályvezető (Külügyminisztérium) válaszai 

MANZINGER KRISZTIÁN osztályvezető (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Én is megerősíteném a képviselő urak felvetésére, hogy bár vannak bizonyos kötöttségek itt 
jogi szempontból, ez azért nem jelenti azt, hogy a magyar kormány tétlen lenne ezen a téren. 
Messze nem jelenti ezt.  

Akkor egy kicsit a választ úgy hegyezném ki Nagy Andor képviselő úr kérdésére, 
tehát a kettőt összekapcsolnám, hogy van-e új helyzet Romániában. Azt kell látni, hogy az a 
kétharmad nem az a kétharmad, ami Magyarországon van, tehát az azért egy sokkal 
fragmentáltabb, döntéseket sokkal nehezebben meghozni képes kétharmad. 

Én erre most a volt román miniszterelnök, Mihai Razvan Ungureanu hétvégi 
nyilatkozatát tudnám idézni: Romániában nincs kormányzás, hanem adminisztráció van. 
Tehát ez a legfontosabb dolog. Tehát az, hogy például 16 éve húzódik ez a kérdés is, illetőleg 
hogy most közel két éve nem kaptunk választ a magyar felvetésre, nagyon sok olyan ügy van, 
ami évek óta húzódik, egyszerűen azért, mert a román oldalon - hogy is mondjam - vagy túl 
gyorsan változnak a személyek, vagy nem annyira prioritás ez számukra. Tehát ezek azért 
olyan kérdések, amelyekről most itt talán nem is mondanék többet, de azt azért 
mindenféleképpen fontos hangsúlyozni, hogy a Külügyminisztérium minden lehetőségét 
kihasználja ezen a téren, minden lehető alkalommal felvetjük, és próbáljuk ennek elérni az 
akceptálását is a román fél részéről, ugyanúgy, mint ahogy itt például a rábakeresztúri 
szénerőmű, heiligenkreuzi szénerőmű kapcsán ez megtörtént. 

Tehát azért tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a kérdések mit jelentenek és ennek 
megfelelően igyekszünk eljárni. 

Elnök asszony felvetésére én még annyiban reagálnék, hogy igen, a Fenntartható 
fejlődés bizottságának nagyon komoly lehetőségei vannak a szomszédos országokkal való 
együttműködésben. Én nagyon javaslom is önöknek azt, hogy minél aktívabbak legyenek 
ezen a téren, már maga az, hogy találkoznak és beszélgetnek olyan kérdésekről, amelyeket mi 
fontosnak érzünk, már maga az egy előrelépés, és ha még ezen belül sikerül azt is megértetni, 
hogy nekünk mi a pozíciónk, illetőleg megérteni, hogy ők miért akarnak valamit megcsinálni, 
akkor az meg különösképpen, és lehet, hogy ebből eredmény is lesz. 

Ennyit gondoltam elmondani. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jávor Benedek képviselő úr kért még egy percben 

lehetőséget. 

További kérdések, válaszok 

JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm a szót, elnök asszony. Egyetlen rövid 
kérdésem volna, hogy az espooi egyezmény 15. cikk szerinti vitarendezési eljárás elindítására 
indult-e kezdeményezés a magyar fél részéről. Tehát hogy egyáltalán látszik, hogy van itt egy 
vitafolyamat, nem is tartalmilag, hanem eljárásilag, tehát ha nem reagál idestova két éve 
érdemben a román fél, akkor a magyar fél sérelmezheti, hogy az espooi egyezményben foglalt 
válaszadási kötelezettségének nem tesz eleget a román fél. Ilyenkor vitarendezési eljárást 
lehet kezdeményezni. Ennek különböző formái vannak: választott bíróság, nemzetközi 
bíróság, nyilván majd a minisztérium jogászai a részleteket ki tudják találni, hogy melyik az 
optimális forma, illetve a kolléganő elmondta, hogy az Európai Bizottság nem foglalkozik 
ezzel az üggyel EU-tagállamok esetében, de vannak más fórumok, ahová lehet fordulni. Erre 
látnak-e lehetőséget vagy sor fog-e kerülni? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Röviden kérném szépen a reagálást. 
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POMOZI VIRÁG HOA BINH közigazgatási tanácsadó (Vidékfejlesztési 
Minisztérium): Egyelőre nem mondhatjuk, hogy nem tartotta be Románia az espooi 
egyezmény szerinti eljárás előírásait, akkor nem tartja be, ha nem küldi meg a döntést 
számunkra, illetve ha a döntésében nem indokolja, hogy hogyan vette figyelembe a mi 
felvetéseinket. Ez még nem történt meg. Tehát ezért még nem fordultunk semmilyen 
fellebbviteli fórumhoz. 

Mint említettem, az Európai Unió Bizottsága lenne, akinél ezt megtehetnénk, tehát 
nem az egyezménynek a választott bírósága. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Mielőtt lezárjuk a mai 

ülésünket, abban kérem az egyetértésüket, hogy akkor mi magunk a bukaresti parlament 
környezetvédelmi bizottságához egy megkereséssel forduljunk és kérjünk tájékoztatást. Ebben 
kérem az egyetértésüket. Kérdezem, hogy támogatják-e ezt a javaslatot. (Szavazás.) Úgy 
látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Akkor nyilván ezt a lépést meg fogjuk tenni, azzal együtt, ami az átküldött 
megállapodás-tervezetünknek az újra napirendre tűzését is jelenti. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Lezárom a második napirendi pontot. Köszönöm a tárca 
képviselőinek a megjelenést. 

Egyebek 

Kérdezem, hogy egyebekben van-e bármi. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor ezzel a mai, 
várhatóan utolsó előtti ülésünket lezárom, ami a tavaszi ülésszakunkat jelenti, hiszen holnap, 
11 órakor folytatjuk a Szigetköz helyzetének az általunk kitűzött áttekintését, a további 
meghallgatásokat, továbbá a víz világkonferencia előkészületeiről egy tájékoztatást. 
Várhatóan ez a holnapi lesz az utolsó bizottsági ülésünk, tekintettel arra, hogy most, úgy tűnik 
a mai napon, hogy a folyamatban lévő ügyekben nincs már olyan kérdés, amit napirendre 
kellene tűznünk. Így kívánok önöknek szép napot! 

Holnap, tekintettel arra, hogy körülbelül 9 óra 40-től szavazunk, ezért tűztük ki 11 
órára a meghallgatást, és a holnapi napon a földszint 1-esben leszünk, tehát itt, a Parlament 
épületében a földszint 1-es teremben. Viszontlátásra az ülésteremben, illetőleg holnap 11 
órakor. Köszönöm szépen. Szép napot! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 17 perc)  
  

Dr. Szili Katalin 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 

 
 
 


