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Dr. Kovács Zoltán
területi közigazgatásért felelős államtitkár
Miniszterelnökség
Tisztelt Államtitkár Úr!
Az Országos Környezetvédelmi Tanács, a Kormány Tanácsadó Testülete – jóllehet
nem szerepelt a Kormány-előterjesztés „egyeztetési lapja” listáján – köszönettel
megkapta az „Előterjesztés a Kormány részére a területi államigazgatási
szervezetrendszer átalakításához szükséges egyes jogszabályok módosításáról” című
és tartalmú Korm. rendeleteket, korábbiak módosításait és mindezek mellékleteit
tartalmazó jogszabály-csomagot.
Az Országos Környezetvédelmi Tanács az alapítói szándék – törvényben is rögzített
módján – a Tanácsot alkotó társadalmi,- gazdasági „tagcsoportok” véleményét,
hitelesen artikuláló, javaslatait a Kormány számára a döntés-hozást támogató,
információkat összegző plénumként működik; e tagcsoportok: az Akadémia Elnöke
által delegált Tagok, továbbá az MGyOSz Környezetvédelmi Bizottsága valamint, a
Környezetvédelmi Szakmai (NGO) Szervezetek által választott és delegált elismert,
véleményformáló képviselői együttműködésével.
A Tanács plenáris állásfoglalásai azért informatívak a Döntéshozó számára, mert
közösen képviselhető javaslatokat fogalmaznak meg, egyúttal megmutatják –
„körülírják” – ennek a konszenzusnak a határait.
A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos – az
előterjesztésben is idézett – törvényjavaslatokkal kapcsolatosan, az Országos
Környezetvédelmi Tanács – azok Parlament által történt elfogadása – előtt aggályait,
egyszersmind javaslatait Állásfoglalásában kifejtette.
A jelen, „a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához szükséges egyes
jogszabályok módosításáról szóló” előterjesztés föntebb kifejtett plenáris
véleményezésére az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak nem volt módja.
A Tanács javaslata tehát úgy fogalmazható meg, a Kormány ezen előterjesztés
megtárgyalására is tervezett ülése előtt két nappal, tekintettel arra is, hogy igen nagy
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számú jogszabály: Korm. rendeletek megalkotásáról és / vagy újra-alkotásáról,
átfogalmazásáról, módosításáról, valamint azok részletszabályait tartalmazó
mellékletek, összeállításáról szól az előterjesztés, hogy az Országos Környezetvédelmi
Tanácsnak legyen módja a következő plenáris ülésén ezt a jogszabály-csomagot
megtárgyalni és javaslatait akkor megfogalmazni.
Amely eljárás illeszkednék a folyamathoz, amelyben tehát – alapvetően egyébként is –
korábbi Korm. rendeletek módosítása, ill. újjá fogalmazása, valamint újak alkotása
történik. E módosító folyamatban tehát – véleményünk szerint – lehetséges további
módosító javaslatok megfontolása és beépítése.
Bízunk javaslatunk kormányzati elfogadásában (!) Ebben az esetben az Országos
Környezetvédelmi Tanács részletes észrevételeit és módosító javaslatait a következő
plenáris ülése után, április közepéig tudná megtenni.
Államtitkár Úr támogató együttműködéséért előre is köszönetet mondva;
a Testület nevében és megbízásából
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Dr. Bulla Miklós
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