
 

                      
 
 

 

Fizessen a jövő nemzedék? 

 

Meghívó a Jövő Nemzedékek Szószólója által benyújtani kívánt jogalkotási javaslatok 
szakmai megvitatására rendezett konferenciára 

 az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalában 
(Budapest, V. kerület, Nádor utca 22., Korczak terem) 

2017. november 8-án 
 

 Bándi Gyula, a Jövő Nemzedékek Szószólója átfogó jogszabály megalkotása illetve 
módosítására irányuló kezdeményezéssel kíván élni a jogalkotó felé a környezeti felelősséggel 
kapcsolatosan, különösen három területre összpontosítva. Javaslatai egyrészt a kármentesítésre 
rendelkezésre álló költségvetési eszközök forrásai bővítését, másrészt a környezetvédelmi célú 
biztosítékadási kötelezettségét, végül a felszámolási eljárásban érvényesülő jogszabályi garanciákat 
érintenék. A konferencia célja, hogy a résztvevők megvitassák a jogalkotási javaslat által célzott 
problémákat, a kívánatos megoldási irányokat, valamint a szakmai és gyakorlati követelményeket a 
megvalósítható ugyanakkor hatékony megoldások megtalálása érdekében. A Szószóló a 
konferencia tapasztalatainak beépítése után fogalmazza meg jogalkotási javaslatait.   

 A konferencia együttműködő partnere a Greenpeace Magyarország, akik a konferencia 
elején bemutatják a Mérgezett Örökségünk c. kiadványsorozatuk második kötetét.  

 

Program 

8.30-9.00 Regisztráció 

9:00-9:15      Köszöntő, vitaindító: a tervezett jogalkotási javaslatokhoz kapcsolódó 
  problémafelvetések  

Dr. Bándi Gyula  
a jövő nemzedékek szószólója, AJBH  

9:15-9:30 Mérgezett Örökségünk c. kiadvány kötetének bemutatása  

Simon Gergely  
regionális vegyianyag-szakértő, Greenpeace Magyarország 

9:30-10:50 Panelbeszélgetés: problémák és kívánatos megoldások – az állam 
nézőpontjából 

Levezeti: 
Dr. Fülöp Sándor, az EMLA elnöke 
 
Felkért hozzászólók:  

Dr. Jávor Benedek– videó üzenet 
alelnök, Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság  
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Dr. Dobi Bálint – az FM álláspontja 
főosztályvezető, Környezetmegőrzési Főosztály, FM 
 
Dr. Belányi Márta – a környezeti felelősséggel, kármentesítési eljárásokkal 
kapcsolatos általános hatósági és szabályozói tapasztalatok 
hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár, Miniszterelnökség 
 
Sallai Róbert Benedek – környezeti felelősséggel kapcsolatos szakpolitikai 
javaslatok 
országgyűlési képviselő, a Fenntartható fejlődés bizottság elnöke  
 
Kepli Lajos – a törvénymódosító javaslatának tapasztalatai 
országgyűlési képviselő (Jobbik), FFB tagja 
 
Szabó Szabolcs – a törvénymódosító javaslatának tapasztalatai 
országgyűlési képviselő, Együtt 
 
Dr. Judiné Dr. Vida Angéla – ügyészségi tapasztalatok a környezeti károk 
érvényesítése kapcsán 
főosztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség, Közérdekvédelmi főosztály 
 
Dr. Bögös Fruzsina – bírósági tapasztalok a környezeti kárfelelősséggel 
kapcsolatosan 
 bíró, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
 

10:50-11:30 Kérdések, vita  

11:30-11:40 Szünet 

11:40-12:30  Panelbeszélgetés: problémák és kívánatos megoldások – a gazdasági és 
piaci szereplők nézőpontjából  

Levezeti: 
Dr. Bartus Gábor, NFFT titkára 

Felkért hozzászólók: 

Dr. Varga József – kármentesítési programok 
ügyvezető igazgató, Imsys Kft. 
 
Dr. Kerékgyártó Csaba  –  a biztosítási szektor meglátásai 
főtitkárság vezető, MABISZ  
 
Dr. Kiss Csaba –  az ügyvédi szféra tapasztalatai 
ügyvéd, EMLA 

Dr. Gondi Ferenc – szakértői meglátások a kármentesítésekkel kapcsolatosan 
irodavezető, BGT Hungária Környezettechnológiai Kft. 
 
Fekete-Nagyné Török Judit – a gazdasági szereplők kármentesítési tapasztalatai 
OKT tag 
 

12:30-12:45  Kérdések, vita 

12:45-13:00  Zárszó  

Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója, AJBH  

 



3 

 

13.00-13.40  Szendvicsebéd 

13.45-14:30  Sajtótájékoztató 

 

A részvételi szándékról 2017. november 3-ig várjuk a visszajelzést a rendezvény 
fizessenajovo@ajbh.hu postafiókjába a résztvevő nevének, beosztásának és e-mail címének 
megadásával. 

mailto:fizessenajovo@ajbh.hu

