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

módosító javaslato t

nyújtom be .

1 .

	

A törvényjavaslat 3 . § (1) bekezdése a következők szerint módosul :

3 . §

(1) Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese
figyelemmel kíséri a jövő nemzedékek érdekeinek érvényesülését, és

a)rendszeresen tájékoztatja [az alapvető jogok biztosát] az Országgyűlést, a Kormányt ésa
nyilvánosságot a jövő nemzedékek érdekeinek érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatairól ,
b) felhívja [az alapvető jogok biztosának] az a) pontban meghatározottak figyelmét a
természetes személyek nagyobb csoportját és a környezeti és természeti értékeket érintő
jogsértés és visszásság veszélyére ,
c) [az alapvető jogok biztosának] hivatalból[i] eljárást [meg]indít[ását]hat [javasolhatja] ,
d) [közreműködik az alapvet ő jogok biztosának vizsgálatában,]a 	 jövő nemzedékek
érdekeit érintő vizsgálatot folytat, különös tekintettel a természeti erőforrások, a biológiai
sokféleség, az egészséges környezet védelmét érintő kérdésekben,
e) [javasolhatja, hogy az alapvető jogok biztosa] az Alkotmánybírósághoz fordul[jon]hat .

a fenntartható fejl ődés előmozdítása érdekében figyelemmel kíséri a feladatkörét érint ő
'o • alkotást a vonatkozó nemzetközi fol amatokat . A tár t körben intézkedéseket
kezdeményez, jogalkotási javaslatot tesz .

(2) Az alapvető jogok biztosának a Magyarországon él ő nemzetiségek jogainak védelmét
ellátó helyettese figyelemmel kíséri a Magyarországon él ő nemzetiségek jogainak
érvényesülését, és



a) rendszeresen tájékoztatja [az alapvető jogok biztosát] az Országgyű lést, a Kormányt ésa
nyilvánosságot a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülésével kapcsolatos
tapasztalatairól,
b) felhívja [az alapvető jogok biztosának] az a) pontban meghatározottak figyelmét a
természetes személyek nagyobb csoportját érint ő jogsértés veszélyére ,
c) [az alapvető jogok biztosának] hivatalból[i] eljárást [meg]indít[ását]hat [javasolhatja] ,
d) [közreműködik az alapvető jogok biztosának vizsgálatában,] a nemzetiségek jogait
érintő vizsgálatot folytat, intézkedéseket javasol, különös tekintettel az önazonossághoz ,
képviselethez, önkormányzáshoz, anyanyelven történő oktatáshoz, valamint a kultúra.,
hagyományok és anyanyelv megőrzéséhez, ápolásához, továbbörökítéséhez való jogra ,
továbbá az egyenlő bánásmódhoz való jog érvényesítésére ,
e) [javasolhatja, hogy az alapvető jogok biztosa] az Alkotmánybírósághoz fordul[jon]hat .

INDOKOLÁS

Az Alaptörvény XX. és XXI. cikkei az egészséges környezethez való jog részletes kifejtésé t
tartalmazzák, az ennek megfelelő ombudsmani feladatok nevesítése szintén indokolt .

Az Alaptörvény 30. cikk (3) bekezdése szerint a jövő nemzedékek, valamint a hazai
nemzetiségek jogainak védelmét a helyettesek látják el . Az Alaptörvény P . cikke a jövő
nemzedékekkel szembeni állami és állampolgári kötelezettségeket sorolja fel . Az alapjogi
biztos jövő nemzedékekért felelős helyettese a jelenlegi állami struktúrában az egyetlen olyan
szerv, amely közvetlenül ezen alkotmányos kötelezettségek teljesítéséhez rendelhet ő, ezért
szükséges az alaptörvény rendelkezéseit az Obtv .-ben végrehajtani .

Budapest, 2011 . június 23 .

-\Dr. Szili Katalin
független képviselő
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