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Bödecs Barna

Módosító iavaslat

Dr. Kövér László Úrnak

' az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Ur !

- A. Házszabálya 94. § {1) bekezdése és 102. § (1)- bekezdése alapján a Magyarország
Alaptörvénye T/2627 számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat Alapvetés című fejezetének O cikke a következők szerint módosul :

„O. cikk
(1) Magyarország védi és fenntartja az egészséges környezetet. Mindenkinek joga van a z
egészségeskörnyezethez . Mindenkinekjogavanakörnyezet állapotáról történi időbeni és
teljestájékoztatásra, és joga van a környezetét érintő döntéshozatalbanvalórészvételre:
Magyarország —ajelen és a jövő nemzedékek létfeltételeinek intézményes biztosításával -
fenntartja és megóvja az épített és természetes környezetet . Mindezt a magas szintű védelem
ésafenntarthatóság jegyében az elért védelmi szintmegőrzése mellett valósítja meg.
(2) A természeti erőforrások, különösen a termőföld,	 az erdők és más természetes élőhelyek
[és az ivóvízkészlet], a felszíni és Föld alatti vízkészletek,azásványkincsek és
energiahordozók, valamint a biológiai sokféleség és a kulturális értékek a [nemzet közös
örökségét] a, nemzetivagyonrészét képezik, amelynek megőrzése,gyarapítása, a jövő
nemzedékek számára [való megőrzése] történő átadása az állam és mindenki kötelessége . A
nemzeti vagyon részét képező, de nem az Állam vagy Önkormányzat tulajdonában áll ó
vagyonelemek birtoklásának, használatának, kitermelésének, értékesítésének, feltételeir ől
sarkalatostörvé yrendelkezik .
(3) Az erdők Magyarországterületének legalábbegyharmadátborítsák. Mindenkifelelőssége
ezenarány elérése, megtartása. valamint az erdőterületekén belülavédelmi célú, természete s
állapotú erdők arányának növelése. A védelmi és közjóléti elsődleges rendeltetésű,azÁllam
és Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló erdő, ligeterdő, rét, vizes élőhely, valamint az
ilyen	 terültek	 kialakítását	 szolgálóállami	 és	 'ónkormányzati tulajdonú földterüle t
forgalomképtelen. ”



Indokolás

Az Alaptörvény tervezete az egészséges környezet megóvásának szükségességét általánosa n

fogalmazza meg. Ezen értékes óhaj érvényesítése érdekében a javaslat a tájékoztatási, és
részvételi jog gyakorlásának követelményét fogalmazza meg. Tartalmazza továbbá az
egészséges környezethez való egyéni jog biztosításának követelményét, valamint az ezze l

kapcsolatos egyéni és közösségi kötelezettségek elő írását is. A felelősség kiterjed a jövő
nemzedékek létfeltételeinek intézményes biztosítására, amely ilyen módon nem csupá n

magasztos alapelv marad, hanem egyben a mai életviszonyok szabályozási követelményévé i s
válik. A védelmi szint megőrzése a visszalépés tilalmát garantálja, biztosítva ezáltal, hogy

más érdekek ne legyenek érvényesíthetőek a pótolhatatlan értékek megőrzésével szemben.

Az Alaptörvény tervezete az Állam és Országgyű lés feladat- és hatáskörei fejezet 38 . cikke a
nemzeti vagyon fogalmát az állami és önkormányzati tulajdonra korlátozza. Ezzel szemben a
javaslat a természeti erőforrásokat azok aktuális tulajdonviszonyára való tekintet nélkül a
nemzeti vagyon részének tekinti . Ez nem jelenti a tulajdonjog megváltoztatását, vagy annak

szándékát, de lehetőséget ad a mindenkori magyar államnak a természeti erőforrásokkal való
gazdálkodás szabályozására, szükség esetén a tulajdonjogból eredő cselekvési lehetőségek

korlátozására. Látni való, e javak az emberiség egyre növekedő lélekszáma, és egyre nagyobb
igényei miatt erősen korlátozottak. A nemzet fennmaradása, biztonsága érdekében a
korlátozottan rendelkezésre álló javak használatának a köz érdekében való korlátozása
bármikor szükségessé válhat .

Magyarország fennhatóságának kiterjesztése a természeti erőforrások (a víz, a talaj, az
energiaforrások, és az 'ökológiai rendszer) elemeire, a világra váró élelmezési, vízellátási ,
energetikai válság, a környezeti és időjárási katasztrófák küszöbén a magyarság
elkövetkezendő nemzedékeinek túlélési esélyeit biztosíthatná . ._Ezért egy ilyen értelmű
alaptörvényi meghatározás nem csupán kívánatos lehetőség, de a jövő nemzedékek iránti
kötelesség is .

A nemzeti vagyon átfogó meghatározása a tulajdonjog tiszteletben tartása mellet t
lehetőséget adna a Magyar Allamnak e vagyonnak a nemzet érdekében történő használatára,
megőrzésére, azaz például az élelem, az ivóvíz, az energiaforrások kizárólagos használatának ,
kivitelének korlátozására

A javaslat az O cikket egy új (3) bekezdéssel egészíti ki . Ennek célja a jövő nemzedékek
létfeltételeinek biztosítása, valamint az energiaellátás távlati biztonsága megteremtése
érdekében a Magyarország jelenlegi területét borító erdőterületek legkisebb mértékének
meghatározása, ennek létrehozásával kapcsolatos kötelezettség szabás. A bekezdés egyben a
jelenleg még állami és önkormányzati tulajdonban álló erd ők, és más természetes állapot ú
területek végleges forgalomképtelenségét is kinyilvánítja .

Budapest, 2011 . március 24 .

Bödecs Barn a
országgyűlési képviselő

JOBBIK Magyarországért Mozgalom
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