
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

5

Érkrzeu;

	

2 1r .

Módosító iavasla t

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az alapvető jogok
biztosáról szóló T/3585 . számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 3 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi f) pontta l
egészül ki :
„3.§ (1) Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellát ó
helyettese ellátja [figyelemmel kíséri] a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét
[érvényesülését], és
a) rendszeresen tájékoztatja az Országgyűlést, a Kormányt és a közvéleményt[alapvető
jogok biztosát] a jövő nemzedékek érdekeinek érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatairól ,
b) felhívja az	 a) pontban meghatározottak [alapvető jogok biztosának] figyelmét a
természetes személyek nagyobb csoportját érint ő jogsértés, és a környezeti és természeti
értékeket érintő visszásság veszélyére,
c) [az alapvető jogok biztosának hivatalbóli] hivatalból [eljárás] eljárást indíthat
[megindítását javasolhatja] ,
d) a jövő nemzedékek érdekeit érint ő vizsgálatot folytat, különös tekintettel a természeti
erőforrások, így többek között a termőföld, az erdők, a vízkészlet, a biológiai sokféleség, azo n
belül a honos állat- és növényfajok, valamint az egészséges környezet, ideértve a természeti é s
épített környezet védelmét érintő, továbbá az egészséges élelmiszerek, az ivóvíz,a
munkahelyi környezet, a szennyező fizet elve, és az illegális hulladékimport kérdéseiben
[közreműködik az alapvető jogok biztosának vizsgálatában] ,
e) [ javasolhatja, hogy az alapvet ő jogok biztosa] az Alkotmánybírósághoz fordulhat
]forduljon]



f) a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében figyelemmel kíséri a feladatkörét érint ő
jogalkotást, valamint az emberiség közös örökségét és gondjait érint ő nemzetközi és hazai
folyamatokat. E feladatkörében jogalkotási és intézkedési javaslatokat tesz . "

Indokolás

Az Alaptörvény 30. cikk (3) bekezdése szerint a jövő nemzedékek érdekeinek valamint a
hazai nemzetiségek jogainak védelmét az alapvet ő jogok biztosa helyettesei látják el. Az
Alaptörvény P. cikke a jövő nemzedékekkel szembeni állami és állampolgár i
kötelezettségeket sorolja fel . Az alapvető jogok biztosának jövő nemzedékek jogaiért felelős
helyettese a jelenlegi államszerkezetben az egyetlen olyan szerv, amely közvetlenül eze n
alkotmányos kötelezettségek teljesítéséhez rendelhető , ezért is szükséges az Alaptörvény
rendelkezéseit a jelen törvényben végrehajtani .
Az Alaptörvény Q . cikkében foglalt, a fenntartható fejl ődéssel kapcsolatos nemzetközi
kötelezettségekben a helyettes biztos fontos feladatokat lát el .
Az Alaptörvény XX. és XXI. cikkei az egészséges környezethez való jog részletes kifejtésé t
tartalmazzák, az ennek megfelel ő ombudsmani feladatok nevesítése indokolt.

Budapest, 2011 . június 23 .
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