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Tisztelt Polgármester Úr!
2018. decemberében az ombudsmani megyelátogatás során volt lehetőségem Önnel személyesen is
találkozni, és a tatai Öreg-tónál telelő több tízezer vadlúd védelmében hozott intézkedéseket megismerni,
amelyre munkám során azóta is számos alkalommal jó gyakorlatként utaltam. Jelen levelemben civil szakmai
partnerünk, a Magyar Madártani Egyesület (MME) június 1-i, közösségi médiában közzétett és a tatai Öregtó partján tervezett ötcsillagos szállodai beruházásra vonatkozó állásfoglalása kapcsán fordulok Önhöz. A
hivatkozott MME közlemény következetesen leszögezi, hogy „a terveket ismertető sajtótájékoztatóig
szándékosan nem foglalt állást, de a látványtervek ismeretében nyilvánvaló, hogy egy ilyen méretű
komplexum jelentős hatással lenne az Öreg-tó természeti környezetére”. Az állásfoglalás alapján további
információ után kutatva a sajtóban egy eltérő támogatottságú, természetvédelmi, kulturális örökségvédelmi,
tájvédelmi vetületeket egyaránt mutató, nagyszabású ingatlanfejlesztési terv körvonalazódott.
Magyarország Alaptörvénye és az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.)
határozza meg a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettesként feladat- és hatásköröm, az
Ajbt. 3.§ (1) bekezdése megfogalmazásában pedig elsődleges küldetésem, hogy figyelemmel kísérjem a jövő
nemzedékek érdekeinek érvényesülését. A fentiekhez legközvetlenebbül kapcsolódva, az Alaptörvény P)
cikkében a nemzet közös természeti és kulturális örökségének védelme és jövő nemzedékek számára történő
megőrzése érdekében megjelölt egyetemes hármas kötelezettség – amelynek értelmében az állam és mindenki
kötelezettsége a megfelelő minőségnek, illetve a választás és a hozzáférés lehetőségének biztosítása a jövő
nemzedékek számára – és a közös örökség megóvására irányuló államcél megvalósításának nyomon követése
alapvető feladatom.
Ebben a körben, úgy a természeti és a kulturális értékek védelme, mint a környezet állapota miatt
kiemelt figyelmet érdemel a jelen generáció döntése alapján megkülönböztetett, jogszabályi oltalomban
részesülő értékeink védelme. Így a tatai Öreg-tó és környéke is, mint természetvédelmi terület, a Ramsari
Egyezmény által védett nemzetközi jelentőségű vizes élőhely, illetve Natura 2000 különleges madárvédelmi
terület. A fentebbi alaptörvényi kötelezettség teljesítése, illetőleg számomra az Ajbt.-ben meghatározott
feladataim ellátása szempontjából nem lehet közömbös tehát, hogy egy ilyen különleges, mindezidáig saját
gyakorlatunkban is – például a tűzijáték szabályozás kapcsán – méltán elismert település környezetének
alakítását, a település arculatát az ott élők életminőségét és alapvető jogaik érvényesítési lehetőségét az
alkotmányos keretek közt milyen önkormányzati döntések alakítják és hogyan.
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Mindezek alapján és hiteles tájékozódásom érdekében kérem, hogy szíveskedjék a tatai Öreg-tó
partjára tervezett szálloda beruházásról, a vonatkozó polgármesteri és önkormányzati álláspontról, az ebben
a körben esetlegesen hozott döntésekről – így különösen a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
és telepítési tanulmánytervi vagy hatásvizsgálati dokumentumok elfogadásáról –, a jelenleg hatályos
településrendezési eszközök területre vonatkozó kereteiről, illetőleg az ezek módosítására irányuló,
esetlegesen folyamatban lévő eljárásokról, továbbá a különleges jogrend alatt történt fejleményekről és
valamennyi, Ön által lényegesnek tartott egyéb körülményről tájékoztatni.
Segítő együttműködését előre is köszönöm!
Budapest, 2020.06.08.
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