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Ma már nyilvánvalónak számít, hogy elkerülhetet-
lenül bekövetkezik a globális klímaváltozás, amelyért 
az ember energiaéhsége a felelős. A klímaváltozás ál-
talános szemléletváltást követel, felelősebb gondolko-
dást, amely a cselekedetek hosszú távú környezeti ha-
tásainak, s ezen keresztül a jövő nemzedék érdekeinek 
nagyobb figyelmet szentel. Az új ökopolitikai gondol-
kodás vezérmotívuma tehát a jövő nemzedékek érde-
keinek védelme. De hogyan lehet védelmezni azok-
nak az érdekeit, akik még meg sem születtek?

A jövő nemzedékek jogait és érdekeit intellektuá-
lisan semmivel sem nehezebb elképzelni, mint azt, 
hogy az államnak vannak jogai és érdekei. Ugyan-
olyan nehéz azonosítani az állam érdekeit, mint a jö-
vő nemzedékek érdekeit. Mind a két esetben a kép-
viselet a kérdés. nincs akadálya annak, hogy azt 
képzeljük, a jövő nemzedékek érdekei képviselhe-
tők. Arra a kérdésre, hogy ezek az érdekek hogyan 
azonosíthatók, jól használható alapelveket dolgoz-
tak ki. nem a jövő nemzedékek konkrét választásait 
próbáljuk kitalálni, hanem olyan elvek mentén aka-
runk működni, amelyek alapvetően a jövő nemzedé-
kek választási szabadságát hagyják meg, illetve me-
góvják a jövő nemzedékeket attól, hogy életkörül-
ményeik lényegesen rosszabbak legyenek, mint mie-
ink. Tehát a jövő nemzedékek érdekeit képviselhető-
nek tartom anélkül is, hogy nevesített egyéni jogként 
kellene megmérkőzniük a ma létezők egyéni embe-
ri jogaival. De ha kell, ezeket az érdekeket az egyéni 
joggal szembenálló joggá is lehetne keményíteni.

Talán ennek az egyre nyilvánvalóbb kihívásnak is 
köszönhetően a felületes szemlélő számára úgy lát-
szik, hogy a környezetvédelem lassan kezd olyan 
fontos szerepet játszani, mint a rendszerváltás 
idején.

Én nem így látom. Eltekintve a magyar köztársasá-
gi elnök tevékenységétől, aki nagyon fontos szimbo-

likus gesztusokat tett, s eltekintve az olyan kihegye-
zett történetektől, mint a tubesi lokátor ügye vagy 
a Rába habzása, amelyek kapcsán valóban a kör-
nyezetvédelemről magáról van szó, nem tűnik úgy, 
hogy a környezetvédelemnek nagyobb súlya lenne, 
mint tíz-húsz évvel ezelőtt. A legtöbb környezetvé-
delmi ügy pusztán egy terep, amelyen a politikai-
lag egyébként szembenálló erők újra egymásnak fe-
szülhetnek. nem látom azt, hogy őszintébben ven-
nének részt a politikusok ebben a szimbolikus dis-
kurzusban, mint ahogy ezt 1989-ben tették. Pont 
fordítva: azt gondolom, hogy Bős–nagymaros kap-
csán valóban voltak őszinte törekvések, sokan meg-
győződéssel gondolták, hogy ők az erőmű építését 
akarják megállítani, függetlenül attól, hogy egyéb-
ként melyik párttal rokonszenveznek. Most a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos állítások többsége 
– mindegy, hogy a csepeli szennyvíztisztítóról van 
szó vagy hulladékégetőkről vagy a szalmaerőműről 
– összekapcsolható az állást foglaló személy egyéb-
ként ismert politikai nézeteivel. Ez a jelenség külö-
nösen fájdalmasnak mutatkozik azoknak a szerveze-
teknek az esetében, amelyek megpróbálták távol tar-
tani magukat a politikai szekértáboroktól, mint pél-
dául a Védegylet. Mihelyst az ilyen környezetvédel-
mi szervezetek kilépnek a szimbolikus politika tere-
pére, odahagyva az egy vagy néhány ügyet követke-
zetesen védelmező csoport képét, azonnal besorol-
tatnak az egyik vagy a másik oldalhoz.

De nem szükségszerű-e valamilyen szinten az át-
politizálódás még a tisztán az ügyért folytatott 
környezetvédelmi tevékenység során is?

lehet, hogy én vagyok naiv, de azt hinném, hogy 
ez nem szükségszerű. Aki a Víz keretirányelv ma-
radéktalan végrehajtásáért küzd, vagy aki egy értel-
mes energiapolitikai diskurzust kezdeményez, arról 
még nem feltételezem, hogy Paks vagy a szalmaerő-
művek vagy a szélenergia erőművek pénzeltje. Ige-
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nis el tudom képzelni, hogy ilyen, tisztán a környe-
zetvédelemre koncentráló szerepek vannak, és bizo-
nyos fokig vannak is (például az Energia Klub). A 
Védegyletnek is számos olyan beszélgetése van, ahol 
a beszélgetőpartnerek a legkülönfélébb irányokból 
jönnek, mégis egy dologról beszélnek és sok min-
denben egyetértenek. Hiszem azt, hogy van egy sor 
olyan kérdés, amelyben ez megvalósulhat, például az 
erdővédelemben vagy a nATURA 2000 területek 
kijelölésekor és megőrzésük során. Ezek kapcsán le-
het úgy megjelenni, hogy az adott szereplőnek nem 
kell besorolódnia. De kétségtelen, hogy a politikai 
szféra annyiban érzékeli és használja fel a környeze-
ti ügyeket, amennyiben e használat az egyébként is 
meglévő céljainak előmozdítására alkalmas. Környe-
zeti célokat önmagukért nem tűz ki.

Milyen intézményes keretek között lehetne a kör-
nyezetvédelmi ügyek képviseletét hatékonyabbá 
tenni? Mitől fogja a közvélemény fontosnak látni 
a környezeti kérdést, ha nem arról van szó, hogy ő 
személyében károsult?

nyilvánvaló, hogy az összes tiszai fogadós nagyon 
fontos környezeti problémának látta a folyó cián-
szennyezését. Mitől fog bekövetkezni, hogy vala-
ki a Hortobágyon a Bükk károsodását fontosnak 
érezze? Egyfelől a tanítástól: a természeti értékek-
nek társadalmi értékké kell válniuk. A gondolat-
tól, hogy a Dunakanyar látványa radikálisan iparo-
sított képet kezd ölteni, hidegrázást kellene kapni-
uk az embereknek. Ezt csak az oktatás tudja elér-
ni, amikor azt tanítja, hogy mi a természeti szép. 
Másfelől az eurokonform viselkedés utáni vágytól. 
Ha az Európai Közösség kellő súllyal és több síkon 
szorgalmazza a környezetvédelmet, egyfelől szi-
gorú szabályokkal, másfelől azzal, hogy pénzt ál-
doz a környezet értékeit tudatosító programokra, 
akkor a népesség megtanulhatja ezt felnőtt korá-
ban is. De van egy harmadik út is. Mihelyst a kör-
nyezetileg kedvezőbb megoldást gazdasági haszon 
forrásává is lehet tenni, akkor rögtön környezetba-
rát lesz a nép. Ha meg lehet értetni vele, hogy az 
autópálya mellőzése annyival több turistát vonzhat 
az „érintetlen” térségbe, hogy az a haszon nagyobb 
lesz, mint a környéken található három gyárba az 
autópályán szállított alkatrészek segítségével előál-
lított termékösszesség utáni profit, akkor nem fog-
ja igényelni, hogy a körzetet autópálya érintse. S 
most nem amellett érvelek, hogy mindenki mond-
jon le a sztrádáról, hanem azt hangsúlyozom: a leg-
hatékonyabb érv az, hogy a turizmusból vagy a bio-
termelésből, az ökológiai szolgáltatásokból is lehet 
pénzhez jutni. Mihelyst valaki át akar állni bioter-

melésre, rögtön érzékeny lesz arra, mi történik a 
szomszédjában. Összefoglalva: első a klasszikus is-
kolai nevelés, a második az eurokonform viselkedé-
si minták hatása (némi uniós támogatással megse-
gítve), a harmadik, a legerősebb hatás pedig a sze-
mélyes nyereség, amelyre környezetbarát tevékeny-
sége révén tesz szert az ember.

Egyes gazdaságkutatók szerint ha egy országnak 
a gazdasági felzárkózás a célja, nem szabad olyan 
beruházásokra költenie, amelyek gazdaságossá-
ga megkérdőjelezhető. A magyar gazdaságpolitika 
tehát gyors, érezhető eredményeket követel. Milyen 
mozgástere lehet a környezeti politikának a növe-
kedésorientált gazdasági elvárásokkal szemben?

Miért kellene a magyar gazdaságpolitikának „egyes 
gazdaságkutatók” álláspontját követeléssé formál-
nia?! Más gazdaságkutatók mást tanítanak: azt, 
hogy a gazdaságosság kiszámításánál döntő a idő-
beli távlat és az externális hatások figyelembevétele. 
Ami rövid távon, önmagában siker, az hosszú távon, 
a közjavakra gyakorolt hatását is bevonva a mérlegbe 
gyakran kudarc. Sőt azt is tanítják, hogy a mennyi-
ségi fogyasztás, a növekedés az életminőség rovására 
mehet. A környezeti politika megtaníthatja a gazda-
ságpolitikát arra, amit már – remélem – BA szinten 
is oktatnak a közgazdasági szakokon: hogy a termé-
szeti és a társadalmi tőkével nem szabad úgy bán-
ni, mint a gazdaságival, hogy egy cumigyár jövőbe-
li nyereségének a diszkontálását nem ugyanazzal a 
kulccsal kell végezni, mint egy emberéletét.

Mi tehetünk akkor, ha nincs politikai támogatása 
a környezetbarát politikáknak? Hozzunk létre egy 
ombudsmani hivatalt?

Abban egyetértünk, hogy ma Magyarországon nem 
lehet tisztán környezetvédelmi pártprogrammal sok 
szavazatott szerezni. De talán mégis meg lehet-
ne szólítani egy olyan szavazóréteget, amely éppen 
környezetvédelmi elkötelezettsége miatt nem érzi 
magát képviselve, mert nincs olyan általános párt, 
amely érdemi környezetvédelmi programot hirdet-
ne, amelynek a programjában a környezetvédelem-
nek nem csak dekoratív szerepe van.

Az ombudsmani hivatallal kapcsolatban elfogult 
vagyok. Az eredeti törvényjavaslat megfogalmazását 
megelőző háttérmunkában részt vettem, a törvény-
ben bizonyos fordulatok tőlem származnak. Ennek 
alapján nem meglepő, ha azt gondolom, hogy en-
nek van értelme. Még abban a formában is, ahogy 
elfogadták. Az igazán nagy dilemma az volt, hogy 
az ombudsman a jövő nemzedékek érdekeire kon-
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centráljon-e, annak széles értelmében, vagy csupán 
a környezetvédelmen keresztül védje azokat. A tör-
vény az utóbbit választotta. Miközben ugyanolyan 
indokolt lett volna, hogy az archívumok, a könyvtá-
rak, a levéltárak, a nyugdíjrendszer, a digitális archí-
vumok is képviseletet és védelmet kapjanak – min-
den, ami hosszú távú, mondjuk ötven éven túli je-
lentőségű. Ebben az értelemben az ombudsman nem 
helyettesít egy valóságos zöld pártot. A zöld párt 
előmozdítja a környezetvédelem ügyét, de a poli-
tikai támogatottság biztosítása érdekében nem tud 
tíz-húsz éves távlaton túl gondolkodni. Ezzel szem-
ben az ombudsman ezt megteheti. nem cseresza-
batosak.

Mit várhatunk az új ombudsmantól?

A pesszimista olvasat szerint egy újabb bábu az in-
tézményrendszerben, amely beszél néha a televízi-
óban, évente jelentéseket készít, de aktivitása elle-
nére érdemben nem változik semmi. Az optimista 
olvasatnak azonban – remélem – nagyobb létjogo-
sultsága van. A törvényben meglepően erős hatás-
körök vannak, mégsem hatóságiak. Az ombudsman 
nem dönt, csak mozgásba hozza a különféle ható-
ságokat. A hatóság vagy a bíróság dönt, de legalább 
eggyel több szereplő tudja kiváltani a közigazgatási 
eljárás megindítását vagy éppen a folytatását. Emel-
lett az ombudsman kellően erős ahhoz, hogy képes 
legyen mintákat adni. Bizonyos kardinális, prece-
densszerű ügyekben érvelési, stratégiai utakat nyit 
meg vagy szélesít, értékválasztási rangsorokat (pél-
dául a megújuló energia a nem megújuló előtt) ál-
lít fel. Igen fontos, hogy a kormánnyal és a parla-
menttel diskurzusba elegyedve megjelenítsen egy 
hangot, amely egyébként ezeknek a szereplőknek a 
száját nem hagyná el. Mert nem dolguk, hogy arról 
beszéljenek. Ezt akkor fogja jól csinálni, ha átlátja 
azt, ami az Európai Közösségben zajlik, és átlátja a 
hosszú távú magyar terveket. A kormánynak szám-
talan hosszú távú stratégiai programja van, ame-
lyet az ombudsmannak véleményeznie kellene. nem 
úgy, hogy néhány pontot finomít, hanem úgy, hogy 
érdemi javaslatokat tesz. Ezt viszont egy személyé-
ben nem tudja megvalósítani, ez csak akkor lehetsé-
ges, ha tizenöt-húsz fős szakértői gárdával dolgoz-
hat. Mivel ezt nem látom megvalósulni, mégiscsak 
visszatérek a pesszimista olvasathoz.

Az aggodalmam forrása az, hogy míg a 2007 
nyári politikai alku szerint az eltörölt helyettes om-
budsmani tisztséghez tartozó tizenhét tagú stábot 
az új ombudsman kapta volna meg, az általános om-
budsman másképp értékelte a helyzetet és rámuta-
tott: a pozíció megszűnt ugyan, de a hozzá tartozó 

ügyek nem, így csak a helyettes ombudsman egyko-
ri stábjának egy-két tagja szabadítható fel az új om-
budsman javára. A feladat azonban válogatott szak-
emberek nélkül nem megoldható. A helyzetet rész-
ben – de csak részben – orvosolná, ha a jövő nem-
zedékek ombudsmanja olyan pénzügyi keretet kap-
na, amelyből eseti szakértőket alkalmazhatna. Sok 
speciális ügyben (ilyen lehet a geotermikus energia 
hasznosítása) bizonyos szakértőket elég egyszer al-
kalmazni, nem kell állásba venni őket, és ezzel a 
módszerrel akár külföldi szakembereket is be lehet-
ne vonni.

Az új ombudsmanhoz több hatáskört is telepítet-
tek, amelyek hatósági jellegűek. Nem fog ez gon-
dot okozni a környezetvédelmi hatóságokkal való 
együttműködésben? A törvény egy helyen a biztos 
fellépését kifejezetten a jogellenes környezetkáro-
sításhoz, szennyezéshez, illetve veszélyeztetéshez 
kapcsolja. Ezeknek a tényállásoknak a megállapí-
tása a hatóság feladata. Mi lehet ebben az esetben 
az ombudsman szerepe?

nem vagyok a közigazgatási jog szakértője, de ja-
vaslom, hogy óvatosan bánjunk a hatósági jelzővel. 
Az ombudsman erős jogkörei a következők: ha már 
megállapították jogerősen a károsítást és az állami 
szerv vagy az önkormányzati szerv nem hajlandó a 
kártérítést – az ombudsman felszólítása után sem – 
behajtani, akkor ő maga érvényesítheti ezt az igényt. 
Emellett két fontos és nem hagyományos jogköre 
van. nem jogerős, de végrehajthatónak nyilvánított 
közigazgatási határozat végrehajtásának a felfüg-
gesztését kezdeményezheti (tehát magát a határoza-
tot nem változtathatja meg!), ha több szigorú, kon-
junktív feltétel érvényesül. Akkor léphet, ha a ha-
tározat a biztos szerint jogsértő és ha a környezet 
állapotában helyrehozhatatlan kárral járna. A jog-
erős, bíróság által (még) felül nem vizsgált határo-
zatok esetében ha a határozat jogsértő, továbbá sérti 
vagy veszélyezteti a környezet állapotának fenntart-
hatóságát, továbbá jelentős mértékű környezetkáro-
sítással fenyeget, akkor és csak akkor a jogerős ha-
tározatot hozó szerv felügyeleti szervénél felügyele-
ti eljárást kezdeményezhet. Ha erre nem kerül sor, 
vagy a felügyeleti szerv nem ért egyet az országgyű-
lési biztossal (illetve ha nincs felügyeleti szerv), ak-
kor – harminc (utóbbi esetben száznyolcvan) napon 
belül – kezdeményezheti ő maga a bírósági felülvizs-
gálatot. Szóval hatósági döntést nem hozhat és nem 
változtathat meg, bírói jogkört nem von el. Pusztán 
mozgásba hozhat ellenőrző szerveket, ha azt érzé-
keli, hogy a környezetkárosító és az őt elmarasztalni 
hivatott hatóság között összjáték alakul ki.
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Milyen politikai intézmények kellenek ahhoz, 
hogy a környezeti politika hatékonyabb képvisele-
tet kapjon?

nekem úgy tűnik, nem ugyanabban a paradigmá-
ban beszélünk. A szavaiból úgy tűnik, hogy maga 
nemzeti paradigmában gondolkodik, én pedig azt 
gondolom, hogy az Európai Közösség jogkörei mi-
att és a környezetvédelmi gondok határokat átszelő 
természete folytán ez a szemlélet közel áll az irre-
levánshoz. A környezetvédelem közösségi ügy, hu-
szonhét tagállam ügye, sokszor egyenesen globális 
kérdés. A stratégiai gondolkodás már nem a nemze-
ti létében elszigetelt magyar kormány feladata. Ar-
ról van értelme beszélni, hogy milyen mandátum-
mal menjen ki a magyar miniszter a brüsszeli ta-
nácskozásra. A magyar kormány virtusa nem fogja 
megoldani a gondokat.

Ezek a kérdések természetesen Brüsszelben dőlnek 
el, a tagállamok részvételével. De a magyar kor-
mány hozzáállásának mégiscsak van köze ahhoz, 
hogy mennyire sikeres a környezetvédelem ügye 
Magyarországon.

Köze van, de nem meghatározó. nézzük meg, hogy 
az európai jogalkotás milyen mélységig határoz-
za meg a környezetvédelmi jogalkotást a levegő-, a 
víz- vagy a természetvédelem terén, s tovább is so-
rolhatnánk, nem is beszélve a horizontális szabá-
lyokról, amilyenek például a környezeti hatásvizs-
gálat normái. lényegében nincs többé eredeti (nem 
irányelvet átültető) magyar jog, nincs magyar straté-
giai döntés. Mindent összevetve örülhetünk ennek a 
folyamatnak. Ha a nagybányáról indult ciánszeny-
nyezéshez hasonló katasztrófákat el akarjuk kerülni, 
támaszkodhatunk a magyar–román kétoldalú dip-
lomáciára, én mégis jobban bízom abban, hogy van 
egy kötelező irányelv, s azt két éven belül minden 
tagállamnak át kell ültetnie nemzeti jogába, ha pe-
dig valamelyik nem teszi, Brüsszel eljárást indít, be-
perli és pénzfizetésre kötelezi. A környezetvédelem 
nagy strukturális kérdései nem nemzetállami kere-
tek között dőlnek el. A magyar kormány saját hatás-
körében a mentalitást befolyásolhatja, s ölhetne eb-
be pénzt. De a stratégiai gondolkodás, hogy milyen 
környezeti elveket érvényesítsünk, azokhoz milyen 
tartalmat rendeljünk hozzá, mondjuk a „szennyező 
fizet” elvét hogyan is fogjuk értelmezni, hogyan cse-
lekedjünk az elővigyázatosság elvének megfelelően – 
mindez Brüsszelben, a tagállamok közös testületé-
ben, a Tanácsban formálódik. A közösségtől várjuk a 
környezetben okozott nem piaci típusú kár értékelé-
si szabályainak megalkotását, a közösségtől, amely-

nek mi is tagjai vagyunk. Persze azt a kérdést, hogy 
milyen mandátumot írjunk a magyar követnek, ami-
kor elmegy Brüsszelbe, meg lehet válaszolni. Olyat 
írjunk, amely hosszú távon fenntartható, életminő-
ségünket megőrző és javító életformát tesz lehető-
vé, még gazdasági áldozatok árán is. A politika fel-
adata lenne azt meghatározni, hogy a versenyképes-
ség oltárán mennyi áldozatot hozzunk annak érde-
kében, hogy a környezetünket védjük. Erről lehet-
ne értelmesen itthon vitákat folytatni. S akkor rajzo-
lódhatna ki az a mandátum, amelyet a magyar mi-
niszter képviselhetne Brüsszelben. Itt tulajdonkép-
pen egymást erősítő problémákról van szó: ha a ma-
gyar közvélemény érzéketlen a más háza táján törté-
nő környezeti problémák iránt, akkor a magyar po-
litikus nem fog olyan üzenettel Brüsszelbe érkezni, 
amely a többi magyar politikának, az iparnak, mező-
gazdaságnak ugyan hátrányos lenne, mégis a hosszú 
távon értelmezett közjót szolgálná, és a kormányban 
sem fogja ezt határozottan képviselni – ennyiben ez 
körkörös folyamat.

Jelenlegi formájában alkalmas-e arra a közösség, 
hogy megszabja ezeket a kereteket?

Alkalmas. Az Európai Unió például a klímaváltozás 
és az energiapolitika terén elég progresszív politikát 
folytat. A keretek megszabására alkalmas még ak-
kor is, ha azt, hogy a megújuló energiák közül me-
lyiket válasszuk, nemzetállami szinten döntjük el, és 
az is tőlünk függ, hogy ezek a célkitűzések hogyan 
valósulnak meg.

Míg a környezeti problémák okai globálisak, az 
általuk okozott problémák továbbra is lokális ke-
zelést igényelnek.

A tüneti kezelés, az okozott problémára adott vá-
lasz lehet helyi, de a valódi válasznak a kiváltó ok-
hoz kell visszanyúlnia. Természetesen vannak olyan 
globális problémák, mint a vízhiány vagy a sivatago-
sodás, amelyekre helyi válaszok – például megelő-
ző intézkedések – is adhatók. Igen, ebből a szem-
pontból nagyon fontos szerepe van még a nemzet-
államoknak az adott ország erőforrás-használata te-
rén, legyen szó bár a bezárt recski bányában rekedt 
rézérc kitermeléséről vagy a Duna víztartó rétege-
inek és vízhozamának felhasználásáról. Magyaror-
szág még a sivatagosodásban is érintett. Ezekben a 
kérdésekben a nemzeti kormányok dönthetnek: a 
nemzeti politika kijelölhet kívánatos és nemkívána-
tos utakat. Területfejlesztési döntéseiben választhat, 
hogy iparosítással akar felfejleszteni egy területet, 
vagy pedig az iparosítás távoltartása révén. A közös-
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ségnek ez gyakorlatilag mindegy. A közösséget csak 
az érdekli, hogy ne legyenek elmaradott, bevételhi-
ányos területei; közömbös, hogy ez a bevétel az öko-
turizmusból vagy az előállított ipari termékek hoz-
záadott értékéből származik. De ilyen terület a me-
zőgazdasági politika is. Támogatások elnyerését cé-
lozzuk-e meg, vagy azt, hogy az áruink a piacon tá-
mogatás nélkül is versenyképesek legyenek? Ha szé-
lesebb értelemben vesszük a környezeti problémák 
következményeit és bevonjuk az emberi egészség-
politikát, azon a téren kizárólag a nemzetállamnak 
vannak feladatai. Az Európai Közösségnek nincs sa-
ját egészségpolitikája.

A tagállami gazdaságoknak, hogy tartani tudják 
az államháztartási hiányra vonatkozó előírásokat, 
gazdasági növekedés orientált politikát kell foly-
tatniuk. Hogy lehet ezt a logikát a környezetpo-
litikai vállalásokkal ellentmondásmentesen össze-
hangolni? Az unió hogyan tudja ezeket a környe-
zeti célokat teljesíteni, ha alapvetően növekedés-
orientált?

Bár ez nehezen feloldható ellentmondás, sok múlik 
azon, hogy hogyan értelmezzük az uniót. Az uni-
ót létrehozó maastrichti szerződés második cikke 
azt rögzíti, hogy a kiegyensúlyozott és fenntartható 
fejlődés biztosítása a cél. Az, amit az imént sugallt, 
hogy az unió tagállamainak növekedniük kell, nem 
következik az alapító szerződésekből. Az uniónak 
az optimista olvasat szerint nem növekednie kell, 
hanem kiegyensúlyozottan és fenntartható módon 
kell működnie. A közösség elismeri a kereskedel-
mi szabadságot korlátozó környezetvédelmi indo-
kokat.

Az már más kérdés, hogy növekedésorientált gaz-
daságpolitika nélkül nehéz vagy esetleg nem is le-
het tartani az államháztartási hiányra vonatko-
zó elvárásokat.

Az Európai Közösséget létrehozó római szerző-
dés elvárja a tagállamoktól, hogy a környezetvédel-
mi politikát integrálják az összes többi politikába. 
Ezt mondja ki félreérthetetlenül a szerződés 6. cik-
ke. Fogalmilag nem lenne kizárt, hogy a közösség 
és a közösséget alkotó tagállamok olyan növekedé-
si pályára álljanak, amely nem számolja fel a saját 
környezetüket. Azt remélem, hogy ez a tendencia 
erősödni fog. Ahhoz képest, hogy az Egységes Ak-
tában 1986-ban tűzték ki ezeket a célokat először, 
az előrelépés nagyon kicsi. Ugyanakkor a közösség 
jó irányba megy. A környezetpusztító vagy környe-
zetbarát növekedés szélső pontjai közül az unió fel-

tétlenül az utóbbihoz áll közel. Például a Víz ke-
retirányelv valóságos holisztikus szemléletet jele-
nít meg. A közösség eljutott az egyes fajok védel-
métől az élőhelyek védelméig: eddig egyes vízteste-
ket védett, de most már az egész vízkörforgást és a 
hozzá tartozó ökoszisztémákat is védi. A Víz keret-
irányelv szerint például a folyó természetes állapo-
ta még akkor is kívánatos, ha ez alkalmasint árvíz-
zel és gazdasági pusztítással jár. Tessék úgy átalakí-
tani a településszerkezetet, hogy az ártéren ne épül-
jenek házak, és ne az legyen a cél, hogy minél ki-
sebbre szorítsuk az árteret, azért, hogy lakható te-
rületeket nyerjünk, hanem adjuk meg a folyónak, 
ami az övé. Tehát nem törvényszerű, hogy a kö-
zösség a növekedés fejében föláldozza a környeze-
tet. Szabad-e környezetvédelmi érdekből korlátoz-
ni a kereskedelem szabadságait? A válasz az, hogy 
szabad. Ha nem is ellentmondásmentesen, de a kö-
zösség elfogad legitim korlátozási célként környe-
zetvédelmi célkitűzéseket.

Ám ezek a holisztikus szemléletű szabályozások 
csupán az Európai Unió területén érvényesülnek. 
Mi a helyzet az unióval mint globális gazdasá-
gi folyamatok résztvevőjével? A környezeti problé-
mák nem ismerik a határokat, de a közösségi kör-
nyezeti politika igen. Megvádolható-e az unió az-
zal, hogy megengedi a vállalatainak azt, hogy más 
országokban elkövethessék azokat a bűnöket, ame-
lyeket az unió területén megtiltottak?

A leányvállalatokat azért kötik szabályok az anya-
vállalatokhoz. Ebben a kérdésben legyünk optimis-
ták, bízzunk abban, hogy nem kettős beszéd folyik 
e téren. Hozzájárulunk-e a glóbusz erőforrásainak 
az elpusztításához, amikor kereskedelmi profitunk 
érdekében olyan igényeket elégítünk ki, amelyek 
klasszikusan a legelők tragédiáját festik fel? E te-
kintetben a vád megáll, rettenetes baráti szövetség-
re lép egymással a tőke és a fogyasztó. Ezt tették a 
magyarok a nyolcvanas évek végén, s teszi a kínai és 
az indiai fogyasztó manapság. E tragikus egymás-
ra találást megakadályozni nem lehet. úgy lehet 
keretek közé szorítani, terelgetni kevésbé önpusz-
tító irányba, ha abban anyagilag érdekeltté tesz-
szük a feleket, például a gyorsított fogyasztást féke-
ző és az újrahasznosítást jutalmazó környezetterhe-
lési járulékok kivetésével. Vagy a közös költségve-
tésből hajlandók vagyunk áldozni arra, hogy a ke-
vésbé környezetpusztító módszerek ugyanazt a ké-
nyelmi szintet hozzák, például a tömegközlekedés 
érdemi fejlesztésével. Pusztán az erkölcsi öntudat-
ra alapozva a környezetkárosításnak nem lehet gá-
tat szabni. Van példa olyan hősökre, akik a környe-
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zetért folytatott harcukkal sikeresen befolyásolták a 
nemzeti öntudatot, de az OECD-világban egy al-
ternatív megoldás csak akkor működhet, ha sikerül 
természetes szövetséget létrehozni a fogyasztók és a 
környezetvédelmi célok között. Ez akkor követke-
zik be, ha az iparosodott államok hajlandók pénzt 
áldozni a környezetbarát termelési formák támoga-
tására. Ezt az átmenetet a pusztító termelési és fo-
gyasztási módtól a környezettel gyengédebben bá-
nó felé valakinek finanszíroznia kell.

Az előző kérdéshez kapcsolódva a problémát úgy 
is fel lehet vetni, hogy ha a nemzeti keret szűk-
nek bizonyul a környezeti problémák kezelésé-
re, akkor nagyobb léptékben ugyanez elmondha-
tó az olyan szupranacionális szerveződésekről is, 
mint amilyen az Európai Unió. Másképp fogal-
mazva: a globális környezeti kihívásokra globális 
keretek között adható válasz. Láthatóan a globá-
lis szerveződések létrehozására tett kísérletek ed-
dig nem túl sok sikerrel jártak, főleg ha a gazda-
sági érdekek túlságosan erős korlátozását eredmé-
nyezték volna. Ebben a helyzetben milyen intéz-
ményekre támaszkodhatunk a környezeti krízis 
kezelésében?

Megítélésem optimistább, mint a kérdés által su-
gallt, s kicsit visszavezet a korábban megbeszéltek-
hez. A globális kihívások egy részére adhatók loká-
lis válaszok (is), mondjuk a vízzel, az energiával va-
ló takarékosság vagy a biológiai sokféleség megőr-
zése terén. A szűk értelemben vett globális kihívá-
sok, mint az éghajlatváltozás és annak – például a 
tengerszintre gyakorolt – hatása, vagy az ózonlyuk 
korábbi növekedése valóban még az EU-nál is na-
gyobb léptékű együttműködést kíván, de ez az em-
lített kérdésekben több (ózon) vagy kevesebb (ég-
hajlatváltozás) sikerrel létrejött. Az igazi kérdés az, 
hogy a közös, de differenciált felelősség elvét, amely 
elismeri, hogy a mai fejlettek nagyobb mértékben já-
rultak-járulnak hozzá a globális gondokhoz, mint a 
mai fejlődők, mennyire sikerül nem apró-, hanem 
nagy pénzre váltani, mennyit hajlandók a mai fej-
lettek áldozni azért, hogy a mai fejlődők, Kína, In-
dia, Indonézia, Brazília s a többi harmadik világbe-
li állam ne oly tékozlón bánjon természeti kincsei-
vel, környezetével és a globális közjavakkal, ahogy a 
mi technikai haladásra büszke eleink tették és a fo-
gyasztás örömétől megbűvölt kortársaink teszik ma 
is. Pénzt és tudást kell ellenérték nélkül ebbe a vi-
lágba küldeni.

Az a nemzetközi védelmi rendszer, amely jelenleg 
az emberi jogok védelmét garantálja a nemzetál-

lamokkal szemben, szolgálhat-e példaként a kör-
nyezeti jogok védelmére a környezetkárosító globá-
lis vállalatokkal szemben? Létre lehet-e hozni egy 
ilyen szövetséget az antiglobalisták és a hagyomá-
nyos jogvédők között?

Az első kérdés az lesz, hogy vajon az államok is úgy 
látják-e, hogy a környezetkárosító globális vállalatok 
megszületése körüli bábáskodással (a szabad keres-
kedelem és a tőkeáramlás erőltetésével) olyan góle-
met hoztak létre, amely agyontaposhatja őket. Amíg 
az államok nem így látják, addig az államok nem 
lesznek szövetségesek. Ha az államok szövetségesek, 
akkor könnyebb a helyzet, mert akkor lehet a jól be-
vált nemzetközi intézményes recepteket alkalmazni. 
lehet éghajlatváltozási keretegyezményt létrehoz-
ni, az ózonréteg védelmére vonatkozó egyezményt 
kötni, és ezekkel a globális vállalatokat – a nemze-
ti jogrendszerek segítségével – az üvegházhatású gá-
zok kibocsátásában vagy az ózonpusztításban korlá-
tozni, tisztább termelési technikák meghonosításra 
ösztönözni. Összességében viszont úgy látom, hogy 
az államok nem állnak készen arra, hogy az általuk 
létrehozott gólemmel szemben védekezzenek. nem 
látják még ezeket a problémákat. S mivel nem áll-
nak készen, ezért a globális vállatokkal való birkó-
zás a jogon kívüli mezőre terelődik, a klasszikus an-
tiglobalista mozgalmakra hárul.

Az emberi jogvédő intézményrendszer kialaku-
lása jó analógia. Az államok megegyeztek abban, 
hogy saját erejükből egy maguknál nagyobb hatal-
mat hoznak létre, amelynek aztán nem tudnak majd 
ellenállni. A kérdés az, hogy az államok kritikus tö-
mege eljut-e erre a pontra a környezetvédelem kér-
désében is. Az OECD-ben már a hetvenes években 
készült egy soft law kódex a transznacionális vállala-
tok viselkedéséről; az EnSz harminc éve küzd ezzel 
a problémával, de kötelező egyezmény nincs. Ez azt 
mutatja, hogy az államok még nem állnak készen 
arra, hogy egy ilyen intézményrendszert helyezze-
nek maguk fölé.

A szabályozásnak persze vannak további, puhább 
formulái. Ilyennek tekinthetők a Világbank hitelezé-
si politikáját korlátozó szabályok vagy a WTO sza-
bályai, amelyek a szabad kereskedelem korlátozására 
megengednek környezetvédelmi indokolásokat.

Minél szélesebb körű a nemzetközi együttműkö-
dés, annál lassabban szerveződik és hoz döntése-
ket. Ugyanakkor azok a folyamatok, kihívások, 
amelyekre választ kellene adniuk, mintha gyor-
sabb léptékűek lennének. Még a mérsékelt klíma-
változási forgatókönyvek is igen radikális válto-
zásokat ígérnek harminc-ötven éves léptékben. 
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Ilyen körülmények között van-e elég időnk reagál-
ni ezekre a kihívásokra?

A kérdés az, milyen léptékben gondolkodunk. A ger-
mán törzsek bevándorlása nagyobb változást okozott, 
mint amit a klímaváltozás okozni fog. A klímaválto-
zástól vegyes hatások várhatók, kedvezményezettjei 
is lesznek, nem csupán kárvallottjai. De két nagy ve-
szélye van. Az egyik az, hogy a változás mértékéhez 

és sebességéhez a természeti rendszerek nem fognak 
tudni alkalmazkodni. Ha így lesz, az súlyos kataszt-
rófákkal fog járni. A másik veszély a szélsőséges idő-
járási jelenségek (árvizek, tornádók, éghajlathoz nem 
igazodó hideg vagy meleg napok) előfordulási való-
színűségének növekedése. Az ellenük való védekezés 
drága és/vagy lehetetlen. De visszatérve a gondolat-
menetemhez: attól függ, mi a távlat. A klímaváltozás 
az emberi faj fennmaradását nem fenyegeti.


