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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 117. (1) bekezdése alapján alapvető jogok biztosáról szóló T/3585/87.
számú egységes javaslathoz az alábbi

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjesztem elő:

Az egységes javaslat 3 . (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul, a § a következő új (2)-

(3) bekezdéssel egészül ki, a további bekezdések száma értelemszerűen változik :
„(1) Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettes e
) figyelemmel kíséri és az alapvető jogok biztosára vonatkozó szabályoknak a (3 )
bekezdésben meghatározottak eltérésekkel az alkalmazásával ellen őrzi azon iokszabály i
rendelkezések érvényesülését , amelyek biztosítják a környezet és a természet (a továbbiakban
együtt: környezet) állapotának fenntarthatóságát és javítását ,
b) figyelemmel kíséri és el ősegíti a jövő nemzedékek érdekeinek érvényesülését .

[9 és ]
(2) Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese
a) rendszeresen tájékoztatja az alapvető jogok biztosát a feladatkörével összefüggő [jövő
nemzedékek érdekeinek érvényesülésével kapcsolatos] tapasztalatairól ,
b) [felhívja az alapvető jogok biztosának figyelmét a természetes személyek nagyobb
csoportját érintő jogsértés veszélyére,
c)] az alapvető jogok biztosának hivatalbóli eljárás megindítását javasolhatja ,
c) [d)] erre vonatkozó felkérés esetén közreműködik az alapvető jogok biztosának

vizsgálatában,
d) [e)] feladatkörében eljárva [javasolhatja, hogy] az alapvető jogok biztosára vonatkozó,
szabályok megfelelő alkalmazásával az Alkotmánybírósághoz fordulhatljon] .
(3) Az alapvetőjogok biztosának a jöv ő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese a
feladatkörében eljárva
a) felhívhatja a környezetet ionellenesen veszélyeztető , szennyező vagy károsító (a

továbbiakban együtt : a környezetet károsító személyt vagy szervezetet e tevékenységének
meszüntetésére, a felhívás eredménytelensége vay eredményének nem kielégítő volta

esetén kérheti a bíróságtól, hogy a környezetet károsító személyt vagy szervezetet tiltsa ela

környezetet károsító magatartástól, kötelezze a károk megel őzéséhez szükséges intézkedések



me ételére valamint a körn ezetet károsító ma atartás tanúsítását me ! el őző körn ezeti
állapot helyreállítására .
b) felhívhatja a hatáskörrel rendelkező hatóságot a környezet védelmére vonatkozó intézkedé s
megtételére,
e) a környezet állapotával összefüggő közigazgatási döntéssel szemben felügyeleti eljárá s
lefolvtatását kezdeményezheti, amelyet az arra hatáskörrel rendelkez ő szerv köteles lefolytatni
e) a környezet állapotával összefüggő , előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított vagy bíróság i
felülvizsgálattal	 nem	 érintett	 közigazgatási 	 döntés	 végrehajtásának	 felfüggesztését
kezdeményezheti, amely esetben a felfüggesztést haladéktalanul el kell rendelni ,
f) a környezet állapotával összefüggő közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálata sorána
perben beavatkozóként részt vehet ,
g) az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyont érint ően a környezetet károsító
személlyel vagy szervezettel szembeni kártérítési igényt a külön törvényben meghatározott
költségvetési el ő irányzat javára érvényesítheti ,
h) véleményezi a feladatkörével összefüggő fogszabályok,	 illetve más kormányzati
előterjesztések tervezeteit, feladatkörében jogalkotásra tehet javaslatot ,
i) megismerheti és véleményezheti a helyi önkormányzatok hosszú távú fejlesztési ,
területrendezési, valamint a jövő nemzedékek életminőségét egyébként közvetlenül érintő
terveit és koncepcióit,
j) véleményezi a környezetvédelmi vagy természetvédelmi tárgyú, valamint az emberiség
közös örökségét és közös gondjait érintő nemzetközi szerződések kötelező hatályának
elismerésére vonatkozó el őterjesztéseket, közreműködik e nemzetközi szerződések alapján
készülő nemzeti jelentések elkészítésében, továbbá figyelemmel kíséri, értékeli e szerződések

magyar joghatóság alá tartozó érvényesülését ,
k részt vesz a feladatkörével összefü ő ü ekben az Euró . ai Unió kormán zati részvételle l
működő intézményeiben képviselt magyar álláspont kialakításában ,
1) részt vehet a jogszabály rendelkezése alapján kötelez ően tartandó, feladatkörével
összefüggő közmeghallgatáson."

INDOKOLÁS

Az önállóan végzett ellenőrzésnél az Alaptörvényben való nevesítés és a jövő nemzedékek
érdekei védelmének ellátása kevesebbet bizonyosan nem jelenthet, ezért a zárószavazás el őtti
módosító javaslat az Alaptörvény 30 . cikk (3) bekezdésével való összhang megteremtésé t
szolgálja, a törvény alkotmányellenességének kiküszöböléséhez pedig elengedhetetlen .
Alkotmánysértő lenne továbbá az egységes javaslat módosítása hiányában a törvény azért is ,

mert az Alaptörvény XXI . cikke az egészséges környezethez való jognak a hatályo s
Alkotmány 18 . §-ában elismert jogára vonatkozó rendelkezését tartalmilag átvéve nem érint i

azt a következetes alkotmánybírósági gyakorlatot [először: 28/1994. (V. 20) AB határozat]
sem, amely a környezet védelmének elért szintjét nem tartja alkotmányosan csökkenthetőnek.
Márpedig a jelenleg az önálló zöldombudsman által gyakorolható, de sem (annak érdeklődése
híján) az alapjogi biztoshoz, sem pedig a 'zöldhelyetteshez' át nem kerül ő jogkörök, eljárási
jogosultságok esetében a védelmi szint csökkentése látványos, ráadásul teljesen értelmetlen,
mindemellett olyan szabályozási eredményre vezet, amely szobadísznek tartja meg a
jogintézményt .



A javaslat rögzíti az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellát ó
helyettese feladat- és hatáskörét . Ezek a rendelkezések tisztázzák, hogy a jogszabályi
rendelkezések érvényesítésülésének figyelemmel követésén túlmen ően miként gyakorolhatj a
hatásköreit az egészséges környezethez való jog és a jövő nemzedékek érdekének kiemelt
védelmének biztosítása érdekében .

A javaslat lehetővé teszi a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettes bizto s
számára a feladatkörével összefüggő jogszabályok, illetve más kormányzati előterjesztése k
tervezeteinek véleményezését, a helyi önkormányzatok hosszú távú fejlesztési ,
területrendezési, valamint a jövő nemzedékek életminőségét egyébként közvetlenül érintő
terveinek és koncepcióinak megismerését és véleményezését . Ezen túlmenően feladatkörével
összefüggő ügyekben lehetővé teszi az Európai Unió kormányzati részvétellel működő
intézményeiben képviselt magyar álláspont kialakításában való közrem űködését valamint a
jogszabály rendelkezése alapján kötelezően tartandó, feladatkörével összefüggő
közmeghallgatáson való részvételét .

Budapest, 2011 . július 7 .
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