Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a VM/ JF/ 618 / 2013. számú
előterjesztésről, a meteorológiai tevékenységről szóló 2013/ ….. törvény tervezetéről
Alapvetően üdvözlendő, hogy a jogalkotó egy magas rendű jogszabály tervezetében kísérletet tesz a
jelenleg sok szempontból ellentmondásos hazai meteorológiai tevékenység rendezésére. Fontosnak
tartjuk, hogy az élet- és vagyonvédelemmel kapcsolatos időjárási riasztásokat a jövőben valóban
csak az OMSZ adhasson ki, hiszen itt rendelkezésre áll az ehhez szükséges személyi és műszaki
infrastruktúra, pontosan szabályozottak a felelősségi körök.
Megítélésünk szerint azonban a meglévő lényegi problémákat a tervezet nem orvosolja, sőt újabb
konfliktusokat és jogszabályi ütközéseket teremt elsősorban a finanszírozás, és a
repülésmeteorológiai szolgáltató kijelölése területén. Legfontosabb megállapításaink, kritikai
észrevételeink a következők:







A Kvt. határozza meg a nyilvánosság környezeti információhoz való hozzáférésének
általános szabályait. Ennek alapján mindenkinek joga van a külön jogszabályban
meghatározott környezeti információkat – mint közérdekű adatokat – megismerni. A Kvt. e
rendelkezése alapján tehát a környezeti információ közérdekű adatnak minősül, így
megismerésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló törvények rendelkezései irányadóak. Az adatvédelmi törvény alapján a közérdekű adat
megismerésére bárkinek joga van, az adatot rendelkezésre bocsátó állami szerv pedig csupán
a reprodukálással járó költséget számíthatja fel az adatszolgáltatás során. A tervezet szerint
az OMSZ gazdálkodása az adatvédelmi törvénnyel a jövőben is ütközni fog, hiszen
közérdekű adatai jelentős részéért díjat fog szedni.
A közmű- és energiaszolgáltató cégeket a tervezet 10. § (2) szerint az OMSZ kizárólagos
hatáskörben szolgálhatja ki. Ez érthetetlen módon korlátozza a piacon meglévő versenyt.
A nemzetközi repülőterek, és a hajózási kikötők üzemeltetői, valamint a médiaszereplők
meteorológiai díjfizetésre történő kötelezése (12. §) erősen diszkriminatív, e piacok
szereplőit jelentős versenyhátrányba hozza. A repülőterek és légiirányítók meteorológiai
kiszolgálását, ennek díjazását a EUROCONTROL nevű európai szervezet (Magyarország is
tagja) a legapróbb részletekbe menően szabályozza: egy újabb díjfizetési kötelezettség ebbe
a rendszerbe nem illeszthető bele. Aggályosnak tartjuk továbbá, hogy azon
médiaszolgáltatók is díjfizetésre lesznek kötelezettek, akik időjárási információt egyáltalán
nem közölnek.
A tervezetben bemutatott, adók módjára behajtható díjfizetési modell nem kínál megoldást a
szervezet hosszabb távú szakmai és pénzügyi fenntarthatóságára, amely pedig feltétele az
OMSZ törvényben előírt feladata ellátásának.

Az OKT javasolja fönti észrevételei megfontolását a meteorológiai tevékenységről szóló törvény
tervezetének további kidolgozása során.
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