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Az Országgyőlés képviselıi részére 
 
Tárgy: Beszámoló a jövı nemzedékek országgyőlési biztosának 2010. évi tevékenységérıl  

Tisztelt Képviselı Úr/Asszony! 

 

Mellékelve küldöm olvasásra és további szíves felhasználásra az irodánk 2010. évi tevékenységérıl 

szóló beszámolóját. Azért szeretném felhívni a figyelmét erre a beszámolóra, mert úgy gondolom, 

hogy a benne összefoglalt állásfoglalásainknak a politikában való érvényesítése hozzájárulhat ahhoz, 

hogy az ország a globális kríziseket (klíma, energia, élelmiszer) felkészülten tudja fogadni és elviselni. 

Egyúttal meg kell ragadnom az alkalmat arra, hogy felkérjem, szavazatával járuljon hozzá ahhoz, hogy 

a Jövı Nemzedékek Országgyőlés Biztosa az Országgyőlés által választott, hatáskörében független 

intézmény maradjon az új alkotmány keretei között is. Ha az erre vonatkozó módosító javaslatok 

elvéreznek, a "zöldombudsman" a jövıben csupán az általános biztos által kinevezett és irányított 

helyettes lenne. Ily módon a hosszú távú szempontok -  egészséges környezethez való alkotmányos 

jog és a jövı nemzedékek élethez való joga - automatikusan alárendelıdnének a rövid távú 

érdekeknek, elsı sorban a különbözı gazdasági (tulajdonjog szabadsága, vállalkozás szabadsága stb.) 

jogok érvényesítésének.  

Az Ön által kézben tartott beszámolóból kitőnik, hogy jelenleg önálló, független, a többi három 

ombudsmani intézménnyel egyenrangú országgyőlési biztosi irodánk 2010-ben is számos környezeti 

konfliktus hosszú távú megoldását segítette elı, egyedülálló munkamódszert fejlesztett ki és jelentıs 

elismerést vívott ki hazánknak a világban. Nagy kár lenne, ha mindez most az általános biztos 

tekintélyének növelésére, a munkateher és az erıforrások célszerőbb felhasználására való – nem 

kellıen megalapozott - hivatkozással megszőnne.  

2011. március 29. napján Orbán Viktor miniszterelnök úr az Országgyőlésben az Alaptörvény 

társadalmi egyeztetésének eredményeit ismertette. Eszerint a válaszadók több mint 90 százaléka ért 

egyet abban, hogy a jövı nemzedékek iránt valamilyen formában alkotmányos kötelezettséget kell 

vállalni, vagyis alkotmányos garanciákra van szükség a jövı nemzedékek érdekeinek védelmében. A 

szándék, a cél kinyilvánítása az alkotmányban még nem garancia. Véleményem szerint a jövı 

nemzedékek országgyőlési biztosa intézményének felszámolása ezzel a törekvéssel szöges ellentétben 

állna. 



Ezért kérem szíves támogatását a 2007-ben az országgyőlés által egyhangúan felállított intézményünk 

függetlenségének megtartásához!  

 

Amennyiben szeretné kiadványunkat másokkal is megosztani, a beszámoló pdf formátumban 

megtalálható és letölthetı a  beszamolo2010.jno.hu honlapról.  

Ha bármi kérdése adódna a beszámolóval, vagy tevékenységünkkel kapcsolatban, szívesen állok 

rendelkezésére a jno.koord@obh.hu e-mail címen illetve a 475-7123 telefonon. 

 

Budapest, 2011. március 30. 
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a jövı nemzedékek országgyőlési biztosa 


