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Tisztelt Miniszter Úr! 
 
Országgyőlési képviselık beterjesztették az Országgyőlés elé a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/1492 törvényjavaslatot. A 
javaslat többek között módosítani tervezi a Ket. 15. § (5) bekezdését, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) 
bekezdését, a fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 46. § (2) bekezdését, 
valamint a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 8. § (1) bekezdését. 
Környezetvédelmi szempontból a Ket. és a Kvt említett szabályai relevánsak.  
 
A Ket. 15. § (5) bekezdését módosítani szándékozó szöveg szerint „Meghatározott ügyekben 
törvény, a jogorvoslati eljárások megindítására irányuló kérelem benyújtására való 
jogosultság kivitelével, az ügyfélhez hasonló jogállással ruházhatja fel az érdekvédelmi 
szervezeteket és azokat a társadalmi szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett 
tevékenysége valamely alapvetı jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására 
irányul. A Kvt. 98. § (1) bekezdését módosítani szándékozó szövegjavaslat szerint pedig „A 
környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületeket és más, politikai pártnak, 
érdekképviseletnek nem minısülı - a hatásterületen mőködı - társadalmi szervezeteket (a 
továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a mőködési 
területükön a jogorvoslati eljárások megindítására irányuló kérelem benyújtására való 
jogosultság kivitelével, az ügyfélhez hasonló jogállás illeti meg.” 
 
A hatályos szabályozás értelmében a Ket. mint általános eljárási kódex a legtöbb 
közigazgatási hatósági eljárásban mint háttérjogszabály mőködik és fıszabályként az egyes 
eljárásokban, így a környezetvédelmi hatósági eljárásokban is az ágazati szabályok csak az 
általános szabályokra tekintettel alkalmazhatók. Az ügyféli státusz alapvetı kereteit a Ket. 
illetve annak 15. §-a határozza meg, az egyéb szabályok pedig a környezetvédelmi 
jogszabályokban, leginkább a Kvt.-ben találhatók. 
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A 15. § (1) bekezdése szerint: „Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi 
személyiséggel nem rendelkezı szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit 
hatósági ellenırzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.” 
Ezen általános ügyfélfogalom mellett azonban a törvény számos kiegészítı szabályt tartalmaz, 
illetve lehetıséget biztosít arra, hogy törvényi vagy kormányrendeleti szinten a jogalkotó az 
ügyféli jogállással kapcsolatos egyéb szabályokat állapítson meg.  
 
A 15. § (5) bekezdése értelmében: „Meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival 
ruházhatja fel az érdekvédelmi szervezeteket és azokat a társadalmi szervezeteket, 
amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvetı jog védelmére vagy 
valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.”  
 
Szemben az „érintettségen” alapuló általános ügyfélfogalommal az (5) bekezdésben a törvény 
a közérdek érvényre juttatása érdekében ügyféli jogokkal ruház fel olyan társadalmi 
szervezeteket, melyek az ügyben „személyesen” nem tekintendık érintettnek. Az említett 
„actio popularis” jellegő jogintézmény a korábbi államigazgatási eljárási szabályozáshoz 
képest új elemként került be a Ket. ügyfélfogalommal kapcsolatos rendelkezései közé azzal a 
céllal, hogy meghatározott eljárásokban biztosítható legyen a lehetı legszélesebb körő 
társadalmi részvétel.  
 
E szabály alapján biztosít ügyféli státuszt a társadalmi szervezeteknek például Kvt. 98. § (1) 
bekezdése, mely szerint: „ A környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott 
egyesületeket és más, politikai pártnak, érdekképviseletnek nem minısülı - a hatásterületen 
mőködı - társadalmi szervezeteket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi 
közigazgatási hatósági eljárásokban a mőködési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.”  
 
A javaslat e struktúrát kívánja akként módosítani, hogy a civil szervezetek csak egyfajta 
„ügyfélhez hasonló jogállás” illesse meg, mely nem terjed ki a jogorvoslati jog gyakorlására. 
Az indokolás szerint e módosítás azért szükséges, mert az elmúlt idıszakban az állam, az 
önkormányzatok, valamint a magánszféra által megvalósított, nemzetgazdasági szinten is 
jelentıs beruházások során az eljárások indokolatlan elhúzódása volt megfigyelhetı. 
Hivatkozik az indokolás azon tapasztalatokra miszerint az ügyféli jogokat a jogosultak sok 
esetben visszás módon gyakorolják, így harmóniát kell teremteni a társadalmi részvételi 
jogosultságok és a hatékony eljárások között. 
 
Véleményem szerint a tárgybeli javaslat említett elemei mind nemzetközi jogi szempontból, 
mind közösségi jogi szempontból aggályosak, illetve felmerül annak lehetısége, hogy azok 
ellentétesek az egészséges környezethez való joggal és több más alkotmányos rendelkezéssel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemzetközi jogi kérdések 
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Hazánk csatlakozott a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrıl, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történı részvételérıl és az igazságszolgáltatáshoz való 
jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezményhez, melyet a 
2001. évi LXXXI. törvény hirdetett ki a hazai jogban. Az Egyezmény komoly elırelépésnek 
tekinthetı a nemzetközi és ezáltal a nemzeti környezetvédelmi szabályozásban, megteremtve 
az úgynevezett pillérstruktúrát. Ennek lényege, hogy a részes felek a közösségi részvétel 
három területének, azaz a döntéshozatalban való részvétel, a környezeti információkhoz való 
hozzáférés, illetve az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosításában vállaltak 
kötelezettségeket. Az Alkotmány 7. § (1) bekezdése szerint „A Magyar Köztársaság 
jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a 
vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a belsı jog összhangját.” E szabályból adódóan 
hazánk nemzetközi jogi kötelezettségeit egyrészt az Alkotmány útján külön jogi aktust nem 
igénylı transzformációval, másrészt pedig a különféle nemzetközi szerzıdések hazai jogba 
való implementálásával valósítja meg. A tárgybeli esetben a javaslat az Egyezmény 
szabályaival ellentétes elıírásokat kíván bevezetni a magyar környezetvédelmi jogba azáltal, 
hogy az aarhusi pillérrendszer egyik lényegi elemét, a jogorvoslathoz való jogot szándékozik 
elvonni az eljárásban résztvevı civil szervezetektıl, megsértve ezzel az Egyezmény 9. 
Cikkének több rendelkezését. 

A 9. Cikk 3. pontja valamennyi Fél biztosítja, hogy a nyilvánosság azon tagjai számára, akik a 
nemzeti jogrendszerben lefektetett kritériumoknak, amennyiben vannak ilyenek, megfelelnek, 
a közigazgatási és bírói eljárásokhoz való hozzáférés biztosított legyen, hogy 
megtámadhassák magánszemélyek és hatóságok olyan lépéseit és mulasztásait, amelyek 
ellentmondanak a környezetre vonatkozó nemzeti jog rendelkezéseinek. Az érintett 
nyilvánosság fogalmát az Egyezmény 2. Cikk 5. pontja határozza meg, mely kimondja, hogy  
 
„az „érintett nyilvánosság” jelenti a nyilvánosság azon részét, amelyet a környezeti 
döntéshozatal befolyásol, vagy valószínőleg befolyásol, vagy ahhoz érdeke főzıdik; jelen 
meghatározásban a környezet védelmét elısegítı és a nemzeti jogban foglalt 
követelményeknek megfelelı, nem kormányzati szervezeteket érdekelt szervezeteknek kell 
tekinteni.” 
 
E szabályoknak a nemzeti jogban való érvényesülését az Egyezmény 15. Cikke alapján, a 
Részes Feleknek a 2002-ben az olaszországi Luccában elfogadott I/7. döntése értelmében 
külön jogérvényesítési mechanizmus, úgynevezett Compliance Committee biztosítja 
nemzetközi szinten, az említett szabályozás pedig egyértelmően ellentétes a bizottság 
joggyakorlatával. Példaként említhetı a Bizottság Örményországot érintı döntése, melyben 
részletesen elemezte az Egyezmény hivatkozott Cikkét. /Armenia ACCC/C/2004/8; 
ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, 10 May 2006, para. 36/ 

Az Egyezmény 9. Cikk 3. bekezdése a nyilvánosság tagjai számára általában a 
környezetvédelmi ügyekre nézve írja elı egy bizonyos szintő jogorvoslati lehetıség 
biztosítását. Ami a vizsgált, bevezetni szándékozott magyar megoldást illeti, bizonyosan nem 
felel meg az Egyezmény 9. Cikk 3. bekezdése által elıírt, a joggyakorlat által is értelmezett 
követelménynek, mivel a nyilvánosság egy szegmensét, a civil szervezeteket gyakorlatilag 
teljesen elzárja a jogorvoslati jogok érvényesítésétıl. 
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Az Aarhusi Egyezmény és a „compliance mechanizmus” értelmezésével kapcsolatban 
szeretném felhívni a figyelmet a Részes Felek második, 2005-ben Almatiban, Kazahsztánban 
megrendezett találkozójára, illetve az ott elfogadott deklarációra, mely megegyezıen a 
Magyarországot érintı ACCC/C/2004/4 ügyben foglaltakkal felhívja a Feleket, hogy 
tartózkodjanak minden olyan intézkedéstıl, tehát például jogalkotói lépéstıl, melynek célja 
vagy eredménye, hogy csökkentse a nemzeti jogban a környezetvédelmi döntéshozatalban 
való ügyféli részvétel adott szintjét, még akkor is, ha ez konkrétan nem ütközik az 
Egyezmény szövegébe. Ezt az ajánlást egyébként a 2008. június 11-13. között megrendezésre 
került, a Részes Felek harmadik találkozóján elfogadott Rigai Deklaráció is tartalmazza, 
egyidejőleg támogatva a Feleket, hogy törekedjenek az „érintett nyilvánosság”, valamint a 
kellı érdekeltség” kritériumainak mind szélesebb értelmezésére. 
 
Közösségi jogi kérdések 
 
A javaslat által bevezetni szándékozott szabályok véleményem szerint ellentétesek a 
közösségi joggal is, mivel az Európai Unió részese az Egyezménynek, így az a tagállamokra 
nézve kötelezı. A javasolt rendelkezés sérti a környezettel kapcsolatos egyes tervek és 
programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérıl, valamint a nyilvánosság részvétele és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló 2003/35/EK irányelvet, mely nagyrészt átveszi a hivatkozott Egyezmény 
jogorvoslati joggal kapcsolatos szabályait. Az irányelv konkrétan kimondja, hogy célja az 
Egyezmény kötelezettségeinek megvalósításához való hatékony hozzájárulás. A részleteket 
mellızve hivatkoznék az irányelv 3. és 4. Cikkére, mely a 96/61 EK irányelvet (a 
továbbiakban: IPPC irányelv) 15a. Cikkel, illetve a 85/337 EGK irányelvet (a továbbiakban: 
KHV irányelv) 10a. Cikkel egészítve ki kimondja, hogy  
 

„a tagállamok biztosítják, hogy vonatkozó nemzeti jogrendszerükkel összhangban az érintett 
nyilvánosság azon tagjainak, akik: 

a) kellı mértékben érdekeltek; vagy 

b) jogsérelemre hivatkoznak, amennyiben a tagállam közigazgatási eljárásjoga 
ezt elıfeltételként írja elı; 

 
a bíróság vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan testület elıtt 
felülvizsgálati eljáráshoz van joguk a határozatok, jogi aktusok és mulasztások anyagi vagy 
eljárási jogszerőségének kifogásolása céljából ezen irányelvnek a nyilvánosság részvételére 
vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel. A tagállamok meghatározzák, hogy az eljárás 
melyik szakaszában kezdeményezhetı a határozatok, jogi aktusok és mulasztások 
kifogásolása.” 
 
A közösségi jog tehát ad bizonyos szabadságot azon tekintetben, hogy a nemzeti jogalkotó 
miként valósítja meg a kitőzött közösségi jogi célokat,  azonban a hivatkozott irányelvekben 
foglaltakból is egyértelmő, hogy a nemzeti jog követelményeit kielégítı környezetvédelmi 
szervezetek mindig az érintett nyilvánosság részei, és mint ilyeneknek, elegendı 
érdekeltségük van ahhoz, hogy bírósági felülvizsgálatot kérhessenek (vagy törvény 
értelmében létrehozott, más független és pártatlan testülethez, például választott bírósághoz 
fordulhassanak), ha a KHV irányelvben vagy az IPPC irányelvben elıírtak megsértését 
észlelik egy adott eljárásban. A KHV irányelv 1. Cikk (2) bekezdése, illetve az IPPC irányelv 
2. Cikk 14. pontja az Egyezmény idézett fogalom meghatározásával szinte azonosan 
határozza meg az érintett nyilvánosság fogalmát. E két irányelv átvételekor a 
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környezetvédelmi szervezetek igazságszolgáltatáshoz való jogát a környezeti hatásvizsgálati 
és az egységes környezethasználat engedélyezési eljárásban nem kellett külön szabályozni a 
magyar jogszabályban, így különösen a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25) Korm. rendeletben, 
mert az akkor hatályos Ket. ügyfél definíciója (15. § (1) bekezdés) és a Kvt. különös szabálya 
a környezetvédelmi szervezetek ügyféli jogosultságáról együtt bıségesen lehetıvé tették a 
bírósági felülvizsgálatot. 

 

Alkotmányos kérdések  

 
A javaslat bevezeti az ügyfélhez hasonló jogállás fogalmát, melynek tényleges tartalma 
tisztázatlan, nem illeszkedik a Ket. rendszerébe. Az Alkotmány 2. §-ában foglalt jogállamiság 
és az abból levezethetı jogbiztonság követelményét sérti a pontatlan fogalom, mivel a 
javaslatból nem egyértelmő, hogy mit jelent a hasonló státusz, az teljesen megfeleltethetı az 
ügyféli jogállásnak a jogorvoslati jog megvonásával korlátozva vagy egyéb kérdésekben is 
eltérést kíván adni az ügyféli jogosítványokhoz képest. 

 
Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata többször megerısítette azt a tételt, miszerint: 
„A jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam - s elsısorban a 
jogalkotó - kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az 
egyes jogszabályok is világosak, egyértelmőek, mőködésüket tekintve kiszámíthatóak és 
elıreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. Vagyis a jogbiztonság nem csupán az 
egyes normák egyértelmőségét követeli meg, de az egyes jogintézmények mőködésének 
kiszámíthatóságát is.” 9/1992 (I. 30.) AB határozat. „Ugyanakkor a jogalkotó viszonylag 
széles körő mérlegelési lehetıséget is adhat a jogalkalmazónak, azonban a jogalkalmazói 
döntés szempontjait olyan módon kell meghatároznia, hogy - amennyire csak lehetséges - a 
lehetı legkisebb körre korlátozza az eltérı vagy az önkényes jogértelmezés lehetıségét. 
[9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 65.] A jogbiztonság megköveteli a 
jogszabályok olyan világos és egyértelmő megfogalmazását, hogy mindenki, akit érint, 
tisztában lehessen a jogi helyzettel, ahhoz igazíthassa döntését és magatartását, és számolni 
tudjon a jogkövetkezményekkel. Ideértendı az is, hogy ki lehessen számítani a jogszabály 
szerint eljáró állami szervek magatartását. [11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 77, 
92.]  
 
A jogbiztonsággal kapcsolatos aggályok mellett felmerül annak lehetısége is, hogy a javaslat 
ellentétes az egészséges környezethez való joggal is. Az említett alkotmányos rendelkezések 
alapján kialakított következetes alkotmánybírósági gyakorlat szerint az egészséges 
környezethez való jog „önállósult és önmagában vett intézményvédelem, azaz olyan sajátos 
alapjog, amelynek az objektív, intézményvédelmi oldala túlnyomó és meghatározó. Az 
egészséges környezethez való jog az állam környezetvédelemre vonatkozó kötelességei 
teljesítésének garanciáit emeli az alapjogok szintjére, beleértve a környezet elért védelme 
korlátozhatóságának feltételeit is /28/1994. (V. 20.) ABH/ 
 
Az Alkotmányban biztosított környezethez való jog a környezet védelmére és az élet 
természeti alapjának fenntartására vonatkozó állami kötelességet jelenti. „A jogalkotás 
garanciális szerepe nem egyszerően csupán fontosabb a környezetvédelemben, mint az olyan 
alkotmányos jogoknál, ahol a bíróság (Alkotmánybíróság) közvetlen alapjogvédelmet adhat 
vagy alanyi jogi igényeket ismerhet el, hanem - a dogmatikai lehetıségek határai közt - 
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mindazokat a garanciákat is nyújtania kell, amelyeket az Alkotmány egyébként az alanyi 
jogok tekintetében biztosít.” /28/1994. (V. 20.) ABH/ 
 
Az említett intézményvédelem biztosítása tehát az állam elsırendő kötelessége, melynek 
többek között a környezetvédelmi tárgyú anyagi és eljárásjogi jogszabályok megalkotásával 
és kikényszerítésével tesz eleget. Ilyen eljárási jogi garancia a társadalmi szervezetek ügyféli 
jogállása is, a társadalmi részvétel lényege a környezeti érdekek biztosítása valamennyi 
környezetvédelmi szempontból releváns eljárásban. A társadalmi részvétel védelme azért is 
jelentıs, mert annak szabályanyaga nem csak a környezetvédelem egy adott területén 
érvényesül, mint például az egyes ágazati környezetvédelmi eljárások szabályai, hanem 
valamennyi olyan eljárásban, mely környezetvédelmi érdekeket érint.  
 
Amennyiben a javaslat ily módon korlátozná a civil szervezetek részvételét az egyes 
eljárásokban, azzal véleményem szerint sértené az Alkotmánybíróság által kimunkált 
visszalépés tilalmának elvét. A többször hivatkozott Alkotmánybírósági döntések kimondják, 
miszerint a környezethez való jog érvényesítése alkotmányosan megköveteli azt, hogy az 
állam – amíg jogi védelem egyáltalán szükséges – az elért védelmi szinttıl csakis olyan 
feltételekkel léphessen vissza, amikor alanyi alapjog korlátozásának is helye lenne. A 
környezethez való jog érvényesítése a védelem elért szintjének fenntartásán belül azt is 
megkívánja, hogy az állam a preventív védelmi szabályoktól ne lépjen vissza a szankciókkal 
biztosított védelem felé. Ettıl a követelménytıl is csak elkerülhetetlen szükségesség esetén, és 
csak arányosan lehet eltérni. (ABH 1994, 134, 140-141.) 
 
Az Alkotmánybíróságnak a civil szervezetek státuszával kapcsolatos joggyakorlata is 
alátámasztja azt az érvelést miszerint a környezetvédelmi egyesületek és társadalmi szervek - 
az indítványozó által vitatott - a Kvt. 98. § (1) bekezdése szerinti ügyféli jogállása, és a 99. § 
(1) bekezdés b) pontjában foglalt keresetindítási joga nem az Alkotmány 57. § (1) 
bekezdésében szabályozott bírósághoz fordulás jogából fakad, hanem a környezethez való 
alkotmányos jog védelmének egyik biztosítéka. Az Alkotmány 57. § (1) bekezdése ugyanis az 
egyéni jogsérelmek orvoslásának alkotmányos garanciáját tartalmazza. A támadott 
szabályozás által feljogosított szervezetek nem saját joguk érvényesítésére, vagy a 
kötelezettségük mértékének megállapítására, hanem a köz érdekében, egy alkotmányos cél és 
érték, a környezethez való jog védelmének érdekében rendelkeznek a jogérvényesítés ezen 
eszközeivel. /1146/B/2005 AB határozat/ 
 
A civil szervezetek, mint a közérdek érvényesítıi tehát az állam intézményvédelmi 
kötelezettségének egyik legfontosabb biztosítékának tekinthetık így az ıket megilletı 
jogosítványok korlátozásánál a lehetı legalaposabb körültekintéssel, a nemzetközi, közösségi 
jogi és alkotmányossági, így különösen a szükségességi-arányossági szempontokra 
figyelemmel kell szabályozni.  
 

Környezetjogi kérdések 

 
A javaslattal kapcsolatban általánosságban említeném ugyanakkor azt, hogy a civil 
szervezetek igen csekély részének rosszhiszemő joggyakorlására való hivatkozás nem lehet 
indok arra, hogy a konkrét eljárásoktól függetlenül anélkül szankcionálják az összes ilyen 
szervezetet, hogy ilyen magatartást fejtenének ki. Ennek megítéléséhez átfogó hatásvizsgálati 
elemzések elvégzése szükséges, enélkül a kérdés kellı megalapozottsággal nem dönthetı el. 
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Meg kell említeni azonban azt is, hogy a civil részvétel több, a média által is kiemelt ügyként 
kezelt, esetenként botrányoktól által övezett beruházás tervezett megvalósításához 
kapcsolódva töltött be nagyon fontos szerepet és érvényesítette sikerrel a környezetvédelmi 
érdekeket. Példaként említhetık a tubesi lokátor megépítésével, az érdi génbank védelmével, 
a viziközmővek tulajdonosi struktúrájának átalakításával, valamint a sukorói nagyberuházás 
engedélyezésével kapcsolatos ügyek 
 
A javaslat az ügyféli státusszal kapcsolatos szabályok tervezett módosításával egybemossa a 
közérdeket és a magánérdeket, ignorálva a közérdek sajátosságait, melyek azt a 
magánérdektıl megkülönböztetik. A civil társadalmi részvétel alapvetı koncepciója, hogy 
olyan kérdésekben, mint a környezetvédelem, a társadalom szélesebb körét, illetve magát a 
környezetet, mint védendı, azonban önmagát képviselni nem alkalmas értéket védje. Ezen 
indok miatt alakította a jogalkotó a közigazgatási hatósági eljárások szabályait is a jelenleg 
hatályos szöveg szerint, azaz eltérı mércével nézi a hatóság a jog, illetve jogos érdek alapján 
biztosított ügyféli jogállást, illetve a civil szervezetek közérdekbıl biztosított ügyféli 
jogállását. 
 
 
Budapest, 2010. november 5. 
                                            
                                                               Üdvözlettel:  
                                                                 
 dr. Fülöp Sándor 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


