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(amely többek közt a DDT rovarirtó-növényvédõszer vá-
ratlan és gyilkos mellékhatásaira hívta fel a figyelmet)
ugyan elõkészítették a talajt a Római Klub 1968-as megala-
kulására (akiknek a jelentése elõször használta a „globális”
kifejezést és szemléletmódot), de az áttörés a mai napig
nem következett be. Egyúttal pedig a „globalizáció” kifeje-
zést kisajátítják a pénzpiacok vagy a piacgazdaságok egy-
ségesülési folyamatára, megfosztva ezzel eredeti, felrázni,
riadóztatni szándékozó, morális-felelõsségvállalási
tartalmától. Én magam a jövõ nemzedékek ombudsmanját
éppen ezért tartom elengedhetetlen – ámbár csupán na-
gyon kicsiny – lépésnek, hogy a fogalom eme eredeti
értelmét, mozgósító és értékõrzõ tartalmát legalább ezen
az egyetlen ponton visszaadhassuk. Korunk egyik specifi-
kuma ugyanis, hogy a beruházók, tõketulajdonosok, po-
litikai vezetõk rövid- és hosszútávú érdekei elváltak egy-
mástól. A rövid távú nyereségérdekeltség ma ellentétben
van a hosszú távú fenntarthatóság követelményével.
Akinek gyermekei és unokái vannak, legyen az politikus
vagy üzletember, tudnia kell, hogy egyéni érdekei immár
szemben állnak csoportérdekeivel.

Szó sincs arról, hogy a szóban forgó ombudsmani
intézmény egyszerûen egyike lenne a már létezõ struktú-
ráknak, vagy hogy akkor további – pl. honvédelmi – szó-
szólóknak volna helye. Ellenkezõleg, itt az ember újkori
fejlõdésének, az egyén és a civilizáció koevolúciójának
egy olyan specifikumáról van szó – a bekódolt és a felis-
mert, illetve a rövid távú és a hosszabb távú érdek, vala-
mint az egyéni és a csoportérdek ütközésének kezelésérõl
–, amely teljességgel eredeti és kiemelt helyet jelöl ki a
most javasolt intézmény számára.  Ugyanis elõször fordul-
na elõ a történelemben, hogy a célkijelölés egylépcsõs,
spontán aktus helyett egy elemzõ, iterációs folyamat vég-
eredményeként alakulna ki mind egyéni, mind csoport-
és össztársadalmi szinten.

Gondoljunk akár a géntechnológiára, akár magára a
gazdasági növekedésre – mindkét esetben a komplex
hatásrendszer teljességgel feltáratlan, s mindkét esetben
mind a mai napig az automatikus, spontán célkijelölés
mûködik a következmények vizsgálata nélkül. Úgy látom,
létalapjaiban kellene itt megkérdõjelezni az emberi lényt
ahhoz, hogy belsõ céltételezési szabadságát alárendeljük
külsõ következményrendszerének.

A gyógyszerek helyett mindenre, emberi tevékeny-
ségünk minden elemére és mozzanatára rá kellene írni,
hogy „A kockázatok és mellékhatások tekintetében
kérdezze meg ökológusát, filozófusát”.

Lányi András
AZ ETIKÁTÓL A POLITIKÁIG

Elõadásomban azzal foglalkoznék, hogy miért teszi próbá-
ra politikai gondolkodásunkat az utánunk jövõ nemzedé-
kek jogainak érvényesítése. Merthogy próbára teszi. Maga
az utódokról való gondoskodás enyhén szólva nem új
ötlet, hanem a társadalmi együttélés értelme és a legalap-
vetõbb emberi feladat, ami az embert emberré teszi. Ha-
gyományosan a családra és a kisebb közösségekre hárult

ez a feladat, ilyen kisebb közösség a falu. Az sem újdon-
ság, hogy az utódokról való gondoskodásnak a körébe
beszámítják azoknak a természeti életfeltételeknek a meg-
õrzését, amelyekrõl a XVIII. században rögzített több száz
éves hagyományt megörökítõ székely falutörvények meg-
emlékeznek.

Ugyanekkor, tehát a modern nemzetállam kialakulá-
sának idõszakában Edmund Burke arról elmélkedik, hogy
a nemzet is olyan kötelék, amely elsõsorban az elõttünk
jártakkal és az utánunk jövõkkel köt össze bennünket.
Tehát nem arról van szó, hogy a jövõrõl való gondoskodás
új kötelesség, az újdonság az, hogy mi ennek a kötelezett-
ségnek nem vagyunk képesek eleget tenni. Vajon miért?
A gondoskodás feladata a közösségekrõl a társadalmakra
kerül át, tehát személytelen intézményekre. Olyan embe-
rekrõl gondoskodunk, akiket nincs szerencsénk ismerni.
Ennek megfelelõsen a hangsúly a gondoskodó személyes,
morális felelõsségérõl áttevõdik  – éppen áttevõdõben van
– a célszemélyek, tehát az utódok jogaira. És úgy tûnik,
mintha az a modern társadalomelméletnek jobban meg
is felelne, hiszen ez az egész gondolkodás az emberi jogok
alapján áll. Vajon belefér-e az emberek jogairól való ha-
gyományos gondolkodásunkba a jövõ nemzedékek elfo-
gadása? Nem. Annak dacára, hogy másfél évtizeddel az
Emberi Jogok Nyilatkozatát követõen Thomas Jefferson
egy levélben arra hívja fel elnökutódjának figyelmét, hogy
az államoknak nincs joguk olyan adósságokat felhalmoz-
ni, amelyek harminc éven belül nem fizethetõk meg, hi-
szen ezzel utódaink szabad rendelkezésre, céljaik szabad
kitûzésére vonatkozó jogait korlátoznánk. Kíváncsi va-
gyok, hogy a demokrácia és az emberi jogok atyja, Jeffer-
son mit gondolna rólunk és viselt dolgainkról, akik az
élõvilággal szemben olyan többezer éves adósságot hal-
mozunk fel, amit nemzedékek hosszú sora fog nyögni.
Mennyire lehetünk mi tisztelõi az emberi jogoknak,
mennyire lehetünk mi demokraták, ha így járunk el?

Semmi elméleti ellentmondást nem jelent, hogy ha
nekünk vannak emberi jogaink, akkor a jövõ nemzedé-
keknek is legyenek. Akkor mi a probléma? Az emberi jogi
gondolkodás alapvetõen formális jogokról beszél. Azok
az alapjogok, amelyekrõl úgy gondoljuk, hogy minden
embert megilletnek, nem mondják meg, hogy kinek mit
kellene tennie vagy kinek mi jár. Abban a pillanatban,
amikor mi megtudtuk, hogy utódainknak mi jár, és jól
azonosítható értékekhez rendeljük az õ emberi jogaik
érvényesülését, – tudniilik, hogy nem élhetnek emberhez
méltó életet, nem választhatják meg szabadon életformáju-
kat, hogyha a földi élõvilág gazdag változatosságát fönn
nem tartjuk számukra, – ezzel áttörtük a formális jog és
bizonyos értelemben az állam semlegességének a rend-
szerét és egy másik rendszerre tértünk át. Hogy ezt meg
kell tennünk, arra elõször Hans Jonas hívta fel korunk
figyelmét, aki azt mondta, hogy bizony, a technológia
fejlõdésével, tehát azáltal, hogy a mi beavatkozásunk az
élõvilágba a természet létalapjait képes fenyegetni, tehát
olyasvalamit, amirõl azt hittük, hogy úgy magától van és
mindig is lesz; ettõl az, amit mi a természettel mûvelünk,
erkölcsi megítélés tárgyává lett. Vagyis, – szemben az ed-
digi feltételezésünkkel – az emberhez méltó élet, egyálta-
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lán az erkölcsi univerzum a természeti univerzum egy
meghatározott állapotához kötött, evvel függ össze és
enélkül nem mûködik.

Ameddig mi a jövõ nemzedékekrõl való gondosko-
dást, azaz az élõvilág gazdag változatosságának fönntartá-
sát, mint morális követelményt, katedráról hirdetjük, addig
súlyosabb ellenállásba nem ütközünk, legföljebb a szom-
szédos tanszéken csóválja valaki a fejét. A baj akkor kez-
dõdik, amikor az ebbõl következõ politikai követeléseket
kezdjük megfogalmazni. De vajon miért? Azért, mert be
kell látnunk, hogy a jelenlegi politikai-gazdasági rendszer
mûködése lényege szerint és szükségképpen teszi lehe-
tetlenné, hogy utódainknak az ép természeti környezet-
hez való joga érvényesüljön. A képviseleti demokrácia,
amely a pillanatnyilag adott népesség akaratának kinyil-
vánításán alapul, szükségképpen a rövidtávú teljesítményt
jutalmazza és azokat a politikai csoportokat juttatja hata-
lomra, amelyek ilyen rövidtávú eredményeket képesek
felhozni. A piacgazdaságban, – amely elsõsorban megha-
tározza ma a hatalom eloszlását a világban – tehát a piac-
gazdaságban pedig a növekedés, tehát az erõforrások
növekvõ használata vastörvény, tudniilik a haszon, ami
ezt a rendszert mûködteti, nem egyéb, mint a növekvõ
befektetési, beruházási lehetõség. A javak vészes, tragikus
fogyása, ami a naturáliák nyelvén már rég fajok kipusztulá-
sát, embertömegek nélkülözését jelenti, adott esetben a
piacon mint nyereség könyvelhetõ el. Tehát ha a piacon
az arany megfogyatkozik, akkor érdemessé válik az ara-
nyat a meddõbõl is kitermelni, akár a cián közbeiktatásá-
val is, lesz ami lesz. Tehát mi sem jellemzõ jobban ennek
a politikai-gazdasági rendszernek a mûködésére, mint az,
hogy ma egy vitán felül zajló ökológiai krízis közepette a
legfõbb törekvésünk az, hogy a szabadkereskedelem útjá-
ból, e pazarló gazdálkodás útjából elhárítsuk a még létezõ
utolsó akadályokat is. Errõl tárgyalnak hamarosan ismét
a világ hatalmasságai és ez ellen fognak most már remélhe-
tõleg Közép-Európában is tiltakozni azok, akik inkább
mégiscsak élni szeretnének. Alapjában véve tehát mi egy
zsákmányoló civilizáció vagyunk, csak azt hittük, hogy
azok a jogi és morális alapvetések, amelyek jegyében élni
méltóztatunk, ezek bennünket a kényszer, az erõszak, a
zsákmányolás durva formáitól mentesítenek, de nem, csak
mi a zsákmányt nem más embercsoportoktól vesszük el
– a fenét nem, elvesszük természetesen a harmadik világ-
tól, elvesszük egymástól is, – de alapvetõen a természettõl.
De nem egy elvont természettõl zsákmányolunk, hanem
utódaink örökségét zsákmányoljuk, és ezen osztozko-
dunk. És ez a zsákmány fölötti osztozkodás biztosítja tár-
sadalmi rendünk stabilitását.

Mégis, ha most érvelnem kell olyan jogintézmény
megalkotása mellett, mint a jövõ nemzedékek képviselete,
akkor súlyos nehézségekbe ütközöm, éppen azért, mert
a képviseleti demokrácia rendszerén kívül, a piacgazdaság
viszonyaitól független pozíciót jelölök ki, egy partikuláris
politikai érdeknek és értéknek. Vajon hogyan érvelhetünk
emellett a mai világban? Muszáj kétféleképpen érvelnünk,
hogyha jobb és baloldali politikusok egyetértésére és
együttmûködésére is igényt tartunk. Tehát megpróbálom
a két érvelést összebékíteni egymással.

A baloldali érv igen egyszerû, hiszen a politikai baloldal
mindig is a jogok kiterjesztésével határozta meg önmagát,
tehát baloldalinak lenni annyi, mint a jogok kiterjesztését
akarni, és valóban ez így ment az utolsó két évszázadban,
amikor a városi polgárok, a nem nemesek, a nõk, bizonyos
mértékben a gyermekek jogi emancipációjáról szólt a
történet. Azt mondhatjuk, hogy ennek a jogkiterjesztésnek
a végsõ fejleménye, amikor a legnagyob többségre, a még
meg nem születettekre terjesztjük ki azokat a jogokat, ame-
lyeket az emberi méltósághoz a magunk számára is
megkövetelünk. Ezen a ponton a többségre való hivatko-
zás mégis metaforává válik, hiszen a ma élõk akaratát
olyan elv nevében korlátozzuk, ami a jelenben mint érték-
elv van jelen.

Ezen a ponton kell áttérnünk a jobboldali, vagy szíve-
sebben nevezném úgy, hogy a konzervatív politikaelmélet
nyelvezetére, amely mindig is arról szól, hogy a pillanatnyi
többség akaratával szemben az értékekre vonatkozó tartós
közmegegyezés adja a törvények legitimitását. Ezért
Edmund Burke-tõl Fridrich Hayekig sokan, sokféleképpen
gondolkodó emberek állították, hogy a törvény elõbbre
való, mint a törvényhozó. A törvény ennek a tartós meg-
egyezésnek a megjelenítõje. Nekünk érdekünkben áll,
hogy bebizonyítsuk: a többségre való hivatkozás és egy
értékelvre való hivatkozás nem áll kibékíthetetlen ellent-
mondásban egymással. Ez feloldható, ha a jövõ nemzedé-
kek jogainak érvényesítését, az ebbõl ránk háruló kötele-
zettségek teljesítését nem a szabadságunk korlátozásának,
hanem a szabadságunk bizonyítékának tekintjük. Nem az
bizonyítja-e, hogy szabad lények vagyunk, hogy képesek
vagyunk nem csak a magunk céljait követni, hanem
képesek vagyunk a mások javával azonosulni, képesek
vagyunk a mások szabadságáról gondoskodni, hiszen a
szabadság nem valamilyen természeti adottság, amely
belénk van programozva, a szabadság közös teljesítmény,
a kultúra teljesítménye. Tulajdonképpen a társadalmi egy-
üttélés értelme, hogy egymás szabadságáról gondoskodni
tudjunk. Így mi, ma élõk képesek vagyunk arra, mond-
hatnám szabadságunkban áll, hogy civilizációnknak ezeket
a most már jól ismert önpusztító tendenciáit megfékezzük.
Szabadságunkban áll, hogy begyógyítsuk a megsebzett
bolygó sebeit, ezáltal szabadságunkban áll, hogy érvénye-
sítsük az euro-amerikai vagy mediterrán vagy zsidó-keresz-
tény, görög, szóval a mi civilizációnk nagyszerû vívmányait.
Ez a nagyszerû vívmány a tudományos elõrelátás képessé-
ge, amely bennünket arra tesz képessé, hogy egy elõrelát-
ható katasztrófát megelõzzünk. Szabadságunkban áll, hogy
éljünk a szolidaritás, az embertestvériség eszméjének a
követelményeivel, ami szintén a mi civilizációnk alkotása.
Vagy pedig szabadságunkban áll, hogy mindezt ne tegyük,
és utódainkat soha nem látott szenvedésnek, nélkülözés-
nek és pusztulásnak tegyük ki.

Egyvalami azonban nem áll szabadságunkban: hogy
e két alternatíva közül ne válasszunk, miután ezt a felelõs-
séget nem háríthatjuk át sem a társadalom, sem a gazdaság
intézményeire. Ez a mi felelõsségünk, ez korunk kérdése.
Németh László mondja, hogy a jelen nem kor, hanem
válaszút. Most ezen a történelmi válaszúton, egy ilyen
jogintézmény megalkotásával, ami a világban ma még
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csak mint eszme létezik, tehát a jövõ nemzedékek jelen-
beli törvényes képviseletének megalkotásával Magyaror-
szág a történelmi fejlõdés élvonalába sorolhatja magát,
példát mutathat más nemzeteknek, és nem utolsó sorban
ezáltal kimozdíthatja a magyar közéletet abból a mély
erkölcsi válságból, amely a jelen pillanatban bármely gaz-
dasági nehézségnél súlyosabb akadálya fejlõdésünknek.

TÖRVÉNYTERVEZET A JÖVÕ  NEMZEDÉKEK
ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁRÓL

A jelenleg élõ és a jövõ generációk élete és egészsége
természeti alapjainak megõrzésére és az emberi méltóság-
nak megfelelõ környezeti feltételek fenntartására vonatko-
zó felelõssége tudatában; annak érdekében, hogy a jövõ
nemzedékek számára a választás szabadságát, az élet
minõségét és a természeti erõforrásokhoz való akadály-
talan hozzáférést megtartsa, az Alkotmány 32/B.§ (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Ország-
gyûlés a következõ törvényt alkotja:

1.§ (1) Az Országgyûlés a jövõ nemzedékek életfel-
tételeit alapvetõen befolyásoló, hosszútávú döntéseknél
e nemzedékek érdekeinek képviseletére, továbbá az
Alkotmány 18.§-ában elismert és érvényesíteni rendelt, az
egészséges környezethez való jog, és a természet és a kör-
nyezet védelmérõl szóló törvények megvalósulása érdeké-
ben megválasztja jövõ nemzedékek országgyûlési biztosát.
Az Országgyûlés a jövõ nemzedékek országgyûlési biztosát
azok közül a magyar állampolgárok közül választja, akik
felsõfokú végzettséggel, a környezetvédelem vagy a termé-
szetvédelem területén kiemelkedõ elméleti tudással vagy
legalább tíz éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek, s a
természet- vagy környezetvédelmet érintõ eljárásokban,
azok felügyeletében, vagy a természet- és környezetvéde-
lemre vonatkozó jog érvényesítésében, vagy a tudományos
kutatásban jelentõs tapasztalatot szereztek, s köztisztelet-
nek örvendenek.

(2) A jövõ nemzedékek országgyûlési biztosára - az e
törvényben írott eltérésekkel – az állampolgári jogok or-
szággyûlési biztosáról szóló, 1993. évi LIX. törvény ren-
delkezéseit kell alkalmazni.

2.§ (1) A jövõ nemzedékek országgyûlési biztosa
ellenõrzi az Alkotmány és az egyéb jogszabályok azon
rendelkezéseinek érvényesülését, amelyek a most felnö-
vekvõ és a jövõ generációk élete és egészsége természeti
alapjainak megõrzésére és környezeti feltételeinek fenn-
tartására vonatkoznak; e körben hivatalból vizsgálatot
folytathat és kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket. A
jövõ nemzedékek országgyûlési biztosa véleményt nyil-
vánít az olyan jogszabálytervezetekrõl, amelyek a bennük
foglaltz hosszú távú döntések révén alapvetõen befolyá-
solják a jövõ nemzedékek életfeltételeit.

(2) A környezet tevõleges, vagy mulasztásban meg-
nyilvánuló veszélyeztetése, továbbá szennyezése vagy ká-
rosítása esetén a jövõ nemzedékek országgyûlési biztosa

a) felhívja a környezethasználót a veszélyeztetés
vagy a károsítás megszüntetésére. A környezethasználó
haladéktalanul köteles a megtett intézkedésekrõl a jövõ
nemzedékek országgyûlési biztosát 30 napon belül írás-
ban tájékoztatni;

b) a tájékoztatás elmulasztása, továbbá az intézke-
dések elmulasztása vagy nem kielégítõ volta esetén a jövõ
nemzedékek országgyûlési biztosa a környezethasználó
ellen hatósági intézkedéseket kezdeményezhet, pert
indíthat a jogsértõ magatartástól való eltiltásra és a kár-
megelõzésre való kötelezésre, továbbá szabálysértési és
büntetõ feljelentést tehet.

c) Ha a károsult nem kívánja érvényesíteni kártérí-
tési igényét a károkozóval szemben, a jövõ  nemzedékek
országgyûlési biztosa a kártérítési igényt - a károsult erre
vonatkozó nyilatkozata alapján - a környezetvédelmi alap
javára érvényesítheti.

d) Ha hatóság elmulasztja környezetvédelemre vo-
natkozó intézkedés megtételét, a jövõ nemzedékek ország-
gyûlési biztosa felhívja az intézkedésre. A hatóság köteles
az intézkedésrõl a jövõ nemzedékek országgyûlési biztosát
a felhívástól számított 30 napon belül tájékoztatni. A jövõ
nemzedékek országgyûlési biztosa a felhívással egyidejûleg
a hatóság felettes szervéhez is fordulhat, a határidõ ered-
ménytelen eltelte után a felettes szervhez fordul.

e) A jövõ nemzedékek országgyûlési biztosa a kör-
nyezet veszélyeztetésének vagy károsításának tényét és
az arra vonatkozó adatokat, továbbá a hatósági intézke-
dések adatait a vizsgálat befejezése után nyilvánosságra
hozhatja; az a) és d) pontban meghatározott határidõ ered-
ménytelen eltelte után nyilvánosságra hozza.

(3) A jövõ nemzedékek országgyûlési biztosa javas-
latot tesz a környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok
megalkotására és módosítására, véleményezi az ilyen jog-
szabályok tervezetét.

(4) A jövõ nemzedékek országgyûlési biztosa felhívá-
sára az Országos Környezetvédelmi Információs Rend-
szerben (1995. évi LIII. törvény – a továbbiakban Környe-
zetvédelmi törvény – 49.§) kezelt, a lefolytatott vizsgálattal
összefüggõ adatot felül kell vizsgálni, a vizsgálat által meg-
állapított adatot az Információs Rendszerben fel kell
tüntetni.

(5) A jövõ nemzedékek országgyûlési biztosa vizsgá-
lata által megállapított tartós környezetkárosodás tényét,
mértékét és jellegét az ingatlan-nyilvántartásban a jövõ
nemzedékek országgyûlési biztosa kérelmére fel kell tün-
tetni. A bejegyzésre egyebekben a Környezetvédelmi
törvény 52.§-a irányadó.

(6) A jövõ nemzedékek országgyûlési biztosát a Kör-
nyezetvédelmi törvény 93.§-a szerinti közmeghallgatásra meg
kell hívni, a közmeghallgatási jegyzõkönyvet számára meg
kell küldeni. A jövõ nemzedékek országgyûlési biztosa kez-
deményezésére a Környezetvédelmi törvényben meghatá-
rozott eseten kívül is – különösen az egyes területek fejlesz-
tési terveivel, valamint az illetõ területet érintõ, a jövõ generá-
ciók életfeltételeit alapvetõen befolyásoló jogszabályterve-
zetekkel kapcsolatban – közmeghallgatást kell tartani.

(7) A jövõ nemzedékek országgyûlési biztosa elõzete-
sen véleményt nyilvánít a Magyar Köztársaság azon nem-




