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A Magyar Természetvédők Szövetségének határozott álláspontja, hogy szükség van 
új Alkotmányra. Ennek indoka, hogy a „fejlett” világ, köztük mi magyarok is, olyan 
mértékben károsítjuk környezetünket, hogy az veszélyezteti a természeti erőforrások 
megújulásának  képességét,  ennek  következtében  nemcsak  a  jövő  nemzedékek, 
hanem a ma élő embertársaink megélhetési lehetőségét is.  Új helyzet állt elő az 
emberiség  történelmében,  és  mivel  ritka  alkalom  az  alkotmányozás,  erre  a 
helyzetre most kötelesség válaszolni.    

Korunk sajátossága a rövid távú egyéni és csoportérdekek kielégítése, amely rendre 
megelőzi a közösségi, hosszú távú érdekeket. Következménye, hogy néhány ember 
jólétének érdekében kockára tesszük az emberi faj fennmaradását. Miközben széles 
körű  jogokat  biztosítunk  az  ember  számára,  megfeledkezünk  azokról  a 
kötelességekről, amelyet a jövőnkkel szemben kell viselnünk. Ezért az Alkotmányban 
kiegyensúlyozottan kell megjeleníteni a jogokat és kötelességeket. 

I.  A  jogok  tekintetében  két  alapjogot  látunk  szükségesnek  kinyilvánítani  az  
egyetemes emberi jogok mellett:

1. Kollektív jog az egészséges környezethez.

A  jelenlegi  Alkotmány,  és  a  tervezett  is,  biztosítani  kívánja  az  egészséges 
környezethez való  jogot  mindenki számára.  Csakhogy a környezet  egy szubjektív 
fogalom, valakinek, valakiknek a környezetét jelenti. Ahány ember, annyi környezet. 
Az,  aki  felszólal  a saját környezete védelme érdekében, az a meglévő környezeti 
terhelések esetében másra hárítja át a terhelést. Ebből született a Nimby („Csak ne az 
én  kertem  végébe”)  fogalma.  Ezért  nem  egyéni  jogként  kell  megfogalmazni  az 
egészséges környezethez való jogot, hanem kollektív jogként. Ezt kívánja a globális 
felelősségvállalás is.  Különben folytatódik  az a széles körben elterjedt  nemzetközi 
gyakorlat, hogy nemzetállamok más államokra hárítják át a környezet terhelését. 

2. Egyenlő lehetőség a természeti erőforrásokhoz való hozzáféréshez, és azok 
hasznainak élvezéséhez.

A  társadalomban  létrejövő  jövedelmi  különbségek  erősen  kötődnek  a  természeti 
erőforrásokhoz való hozzáféréshez. Az egyenlő jól-léti esélyek érdekében biztosítani 
kell  a természeti erőforrásokhoz való hozzáférés esélyét mindenki számára. Ma a 
természeti  erőforrásokat  a  tőke  sajátítja  ki,  és  a  profitmaximalizálás  érdekében a 
használatuk közben keletkező negatív terheket a közösségre hárítja át. Jelenleg a 
legtöbb természeti erőforrás (ásványi nyersanyag és geotermikus energia), a termőföld 
jelentős részének kivételével az állam tulajdona, amelyek használatáért járadékot kell 
fizetni. Ez a járadék azonban nem fedezi a használat során bekövetkező erőforrás-
degradáció költségeit. Pl. a nem megújuló erőforrások elfogynak, és használatuk során 
sem a használó, sem az állam nem gondoskodik a pótlásukról, ezért nem lesz belőlük 
a jövő nemzedékeknek. Ennél is abszurdabb a termőföld magántulajdona, ahol a 
járadék  a  tulajdonost  illeti,  sőt  az  erőforrás-pusztító  használatot  a  közösség 
finanszírozza. 

Javasoljuk  ezért,  hogy az Alkotmány mondja  ki,  hogy  a természeti  erőforrások 
használatának a közjót kell szolgálnia. A természeti erőforrások (víz, termőföld, 
ásványkincsek,  energia-hordozók,  biológiai  sokféleség,  stb.)  az  emberiség 
közös öröksége, és ezért birtoklásuk csak közösségi lehet, használatuk pedig a 
birtokló közösség felügyelete alatt áll és annak hasznát szolgálja. A gyakorlatban 
ez azt jelentené, hogy a közösség annak adja bérbe a tulajdonát képző erőforrásokat, 
akik gondoskodnak annak fenntartható használatáról. 



         

Ez nem azt jelenti, hogy a szuverén államok ügyeiben valaki is beleszól, hanem azt, 
hogy egy olyan kötelesség keletkezik, amelyet az emberiség érdekében mindenkinek 
viselnie  kell  (globális  felelősségvállalás).  A  legmegfelelőbb  szintje  ennek  a 
felelősségvállalásnak az  érintett  közösség,  hiszen  ő képes helyben  ellenőrizni  az 
erőforrások  fenntartható  használatát.  Ugyanakkor  ezzel  biztosítható,  hogy  a  helyi 
közösség lehetőséget szerez a helyi erőforrások használatára, és részesedik azok 
hasznaiból.  

II. Az alkotmányos kötelességek tekintetében az emberi faj fennmaradásának  
védelme az elsődleges.  Ez alá  szükséges rendelni  azokat a kötelességeket,  
amelyek nélkül ez nem valósítható meg. 

Minden ember felelősséget visel az emberi faj fennmaradásáért, a jövő 
nemzedékek jól-létéért. 

Az  emberi  faj  fennmaradásáért  viselt  felelősség  érdekében  minden  ember 
kötelessége: 

 Az élet minden formájának tisztelete 

 A természeti erőforrások fenntartható használata  

 A nem anyagi értékek megőrzése 

 Egészség lehető legteljesebb, önakaraton múló megőrzése. 

 A megelőzés és elővigyázatosság elvének alkalmazása. 

1. Az élet minden formájának tisztelete: 

Az Alkotmány helyesen védi az emberi életet, és vita folyik arról is, hogy az emberi 
életet  a  fogantatástól  kezdve  védeni  kell.  Ugyanakkor  az  emberi  életet  nemcsak 
közvetlenül, de közvetve is lehet veszélyeztetni. Az egyedi életnek a faj fennmaradása 
ad  keretet,  a  faj  fennmaradásának  pedig  a  megfelelő  minőségű  környezet.  Az 
egyetemes jól-léti értékek között ezért szerepel pl. az élet tisztelete, beleértve az élet 
minden formáját, és nemcsak az emberi életet. Az embernek az élet védelmét ki kell 
terjesztenie az élő környezetére, különben nem képes a saját életét fenntartani. 

2. A természeti erőforrások fenntartható használata: 

Az érvényes Alkotmány kimondta az ember jogát az egészséges környezethez, de 
nem  tiltotta  el  azokat  a  tevékenységeket,  amelyek  a  környezetet  lerontják.  Az 
egészséges környezethez való kollektív jogot csak akkor érdemes kimondani az 
új  Alkotmányban,  ha  vele  együtt  deklaráljuk  a  fenntartható  erőforrás-
gazdálkodás  kötelezettségét. A  természet  megőrzésének  nincs  alternatívája  az 
emberiség  számára,  fennmaradása  elválaszthatatlan  a  természet  erőforrásainak 
megújulásától. Ennek eszköze a természeti erőforrások fenntartható használata. 

3. A nem anyagi értékek megőrzése:

A  természet  anyagi  és  nem  anyagi,  un.  ökoszisztéma  szolgáltatásokat  nyújt  az 
emberiség  számára.  A  kétféle  szolgáltatás  elválaszthatatlan  egymástól.  Ha  nem 
óvjuk a nem anyagi jellegű szolgáltatásokat, akkor az anyagiakat is elveszítjük. 
Ezért meg kell óvnunk a természetben zajló folyamatok háborítatlanságát, a természet 
esztétikumát, harmóniáját, az örömszerzés, a megszerezhető tudományos ismeretek, 
az esztétikai és rekreációs szükségletek kielégítése érdekében.



         

4. Az egészség lehető legteljesebb, önakaraton múló megőrzése. 

Az  Alkotmánynak  ki  kell  mondania,  hogy  mindenki  felelős  önmaga  és  mások 
egészségének  megőrzéséért. Ez  adhat  indokot  arra,  hogy  eltiltsunk  olyan 
tevékenységeket, mint pl. dohányzás, amely mások egészségét is veszélyezteti. Nem 
lehetséges  végtelen  ideig  fenntartani  azt  a  rendszert,  ahol  az  egyénnek  nincs 
felelőssége saját, és mások egészségének megőrzésében. A közösségi gondoskodás 
akkor elvárható az egyén részéről, ha gyakorolja ezt a felelősséget.  

5. A megelőzés és elővigyázatosság elvének alkalmazása.

Az Alkotmány mondja ki ezeket az európai fenntarthatósági elveket. Ez ad jogalapot 
arra,  hogy minden normaszöveget,  tervet,  programot,  vagy konkrét  tevékenységet 
fenntarthatósági vizsgálatnak kelljen alávetni, mielőtt azokat elfogadnák. 
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