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Ügyszám: JNO-594-3/2010. 
 
 
 
 
Az Aarhusi Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 10. cikk (2) bekezdése alapján a 
Részes Feleknek rendszeresen be kell számolniuk az Egyezmény végrehajtásáról. A nemzeti 
beszámolókat a Felek Találkozója tárgyalja meg. A legutóbbi beszámolót a 2008-2010-es 
beszámolási idıszakra vonatkozóan 2010 végéig kellett a Részes Feleknek elkészíteniük. 
 
A nemzeti beszámoló tervezetét az Egyezmény végrehajtásáért felelıs Vidékfejlesztési 
Minisztérium (a továbbiakban: VM) – széleskörő társadalmi konzultáció keretében – 
készítette el, a Megfelelési Bizottság által elıterjesztett kérdések alapján. 2010 októberében a 
VM felkérte a JNO-t, hogy alakítsa ki véleményét a beszámoló tervezetérıl. 
 
A Megfelelési Bizottság kérdéseire a válaszokat a VM adta meg, amelyeket megvizsgálva, a 
JNOI több kiegészítést és észrevételt fogalmazott meg. Tekintettel arra, hogy Irodánk az 
érintett beszámolási idıszak tekintetében több társadalmi részvétellel kapcsolatos vizsgálatot 
folytatott magánszemélyek, illetve civil szervezetek kezdeményezésére, valamint hivatalból, 
ezért állásfoglalásaink alapján számos észrevétellel, megjegyzéssel járultunk hozzá a nemzeti 
beszámoló elkészítéséhez. A VM szinte minden kiegészítésünket elfogadta, több esetben 
jelezve a szövegben, hogy az adott szövegrész nem kormányzati szerv kiegészítése. 
 
A nemzeti beszámoló tervezete kapcsán tett észrevételeink között mindenekelıtt felhívtuk a 
figyelmet arra, hogy a beszámolási idıintervallum alatt számos olyan jogszabályi változás 
történt, amely a társadalmi részvétel lehetıségeit környezetvédelmi, vagy környezetvédelmi 
szempontból releváns egyéb eljárás kapcsán csökkentette.  
 
A nemzeti beszámoló tervezetéhez kapcsolódó egyedi észrevételeinket, kiegészítéseinket az 
alábbiakban részletezzük. 
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1. Az Egyezmény 3. cikk (2) bekezdése (nyilvánosság részére nyújtott támogatás a 
közrészvétel elısegítése érdekében) 
 
a) A Megfelelési Bizottság az Egyezmény 3. cikk (2) bekezdésével – azaz a nyilvánosság 
részére a közrészvétel érdekében nyújtott támogatással és iránymutatással – kapcsolatban a 
közigazgatás a nyilvánosság eljárási jogai érvényesítésére biztosított jogi lehetıségekre 
kérdezett rá. 
 
A VM a feltett kérdésre a nemzeti beszámoló tervezetében a részvételi jog kapcsán többek 
között rögzítette, hogy annak ellenére, hogy az Egyezményt a 2001. évi LXXXI. törvény 
hirdette ki, az azzal kapcsolatos alapelveket Magyarország már az 1990-es évek eleje óta 
alkalmazza. A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) széles körben biztosítja a környezeti adatok nyilvánosságát, 
a környezet védelmérıl szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) pedig elismerte a 
környezetvédelmi civil szervezetek részvételi jogát a különbözı hatósági eljárásokban. A 
Legfelsıbb Bíróság a részvételi jogokkal kapcsolatos eltérı értelmezéseket kiküszöbölendı 
2004-ben jogegységi döntést fogadott el.  
 
A JNOI a fentiek tekintetében a 2010-ben bekövetkezı változásokat illesztette a szövegbe, 
miszerint a Legfelsıbb Bíróság 2010. szeptember 20-án új jogegységi határozatot hozott és – 
fenntartva a 1/2004-es közigazgatási jogegységi határozat elvi tételeit – kimondta, hogy az 
ügyféli jogállás a társadalmi szervezeteket azon ügyekben illeti meg, ahol a környezetvédelmi 
hatóság ügydöntı hatóságként jár el, vagy ahol jogszabály a környezetvédelmi hatóság 
környezetvédelmi szakhatósági közremőködését írja elı. A bíróság a természetvédelmi és 
vízügyi hatósági ügyeket nem tartotta környezetvédelmi hatósági ügynek, természetvédelmi 
ügyekben azonban a természetvédelmi törvény rendelkezései miatt mégis van lehetıség a 
társadalmi szervezetek részvételre. A JNOI a nemzeti beszámoló tervezetéhez főzött 
kiegészítésében tehát megállapította, hogy az új jogegységi döntés ebben a tekintetben 
visszalépést jelent a Legfelsıbb Bíróság 2004-es álláspontjához képest. 
 
b) Szintén az Egyezmény 3. cikk (2) bekezdésével összefüggésben a Megfelelési Bizottság 
további kérdésként a részvételi jogok érvényesülése elımozdításának intézményi keretei 
bemutatását kérte. 
 
A VM az állami intézményi keretek közé sorolta – a környezetvédelemért felelıs tárca 
keretében mőködı – a környezeti jogokkal kapcsolatos aktív lakossági tájékoztató 
tevékenységet végzı Közönségszolgálati Irodát, az ún. Zöld Pont tájékoztató irodákat, az új 
kormányzati struktúra Zöld Vidék Hálózat megvalósításának célkitőzését, a környezet-
egészségügyi kérdésekkel foglalkozó – az egészségügyért felelıs tárcán belüli mőködı – 
Ügyfélszolgálati Irodát, valamint a társadalmi szervezetek által létrehozott – részben állami 
támogatás mellett mőködtetett – Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatot. 
 
Nem kormányzati szervként, feladatának körülhatárolásával a VM a Jövı Nemzedékek 
Országgyőlési Biztosa intézményét jelölte meg.  
 
A JNOI az intézménnyel összefüggésben leírtakat azzal egészítette ki, hogy a Biztoshoz bárki, 
így társadalmi szervezetek is benyújthatnak panaszt az egészséges környezethez való joggal 
kapcsolatos visszásság miatt. A Biztos számos civil szervettıl érkezett, illetve társadalmi 
részvétellel kapcsolatos beadványt vizsgált már és évente kétszer tájékoztatja munkájáról a 
környezetvédelmi civil szervezeteket.  
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c) A Megfelelési Bizottság azon kérdésére, miszerint vannak-e képzési programok a 
környezetvédelmi feladatokat ellátó tisztviselık, valamint bírák számára a JNOI a nemzeti 
beszámoló tervezetében szereplı a felügyelıségek számára nyitva álló tájékoztató képzést 
kiegészítve megemlítette, hogy a Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosa a Magyar 
Közigazgatási Bírák Egyesületével kötött együttmőködési megállapodás keretében képzéseket 
tartott a közigazgatási bírák számára az uniós környezetjog különbözı területeirıl. A 
képzéseken a bírók mellett nagy számban vettek részt minisztériumi és hatósági ügyintézık, 
valamint ügyészek is. 
 
 
2. Az Egyezmény 3. cikk (3) bekezdése (a környezeti oktatás, nevelés és környezettudatos 
gondolkodás) 
 
a) Az Egyezmény fenti bekezdésével összefüggésben a Megfelelési Bizottság kérdésében 
afelıl érdeklıdött, hogy a környezetvédelmi kérdések hogyan jelennek meg az alap-, közép- 
és felsıfokú oktatási rendszerben, léteznek-e ezzel a kérdéssel foglalkozó intézmények közötti 
megállapodások. 
 
A VM válaszában hangsúlyozta, hogy a környezetvédelemért felelıs tárca részt vesz a 
közoktatás, felsıoktatás, szakképzés és a felnıttképzés rendszerébe tartozó nemzetközi és 
hazai környezeti nevelési programok kialakításában, fejlesztésében, valamint a képzési 
követelmények és programok meghatározásában. A fentiek mellett a VM utalt egy az 
oktatásért felelıs tárcával kötött 6 évre szóló együttmőködési megállapodásra, illetve az azt 
kiegészítı két éves munkatervre, közös programokra, pályázatokra.  
 
A JNOI a VM megállapításait kiegészítve felhívta a figyelmet egy a Nemzeti Fenntartható 
Fejlıdés Tanács és az Biztos által létrehozott Társadalmi Tudatosság munkabizottság 
mőködésére, amely 2009-ben az országos Rektori Konferenciával is megvitatott 
javaslatcsomagot készített a környezeti nevelésrıl. 
 
A VM az Egyezmény 3. cikke (3) bekezdésével kapcsolatban említést tett továbbá a 
környezeti nevelés hálózati keretét adó Zöld Tudásláncról, amelynek tagjai közé helyezte az 
erdei iskolákat is. A nemzeti beszámoló tervezet ezen részével összefüggésben 
kiegészítésként megjegyeztük, hogy az erdei iskolák rendszere 2006 óta már nem program 
keretében mőködik, hanem önmagában egy minısítési rendszer, s 10 nemzeti park 
igazgatóság 19 helyszínen mőködtet erdei iskolai szolgáltatást. A minısítés kibıvült az 
óvodák számára szolgáltatást nyújtó intézményekkel is. 
 
b) A Megfelelési Bizottság az újságírókat célzó kapacitásnövelı tevékenységek bemutatását is 
kérte.  
 
A VM a beszámolási idıszak tekintetében rögzítette, hogy az újságírók megkeresése és a 
környezetvédelemért felelıs tárca tevékenységével kapcsolatos írások generálása a 
minisztérium Sajtóosztályának feladata. A nemzeti beszámoló tervezetében szerepelt, hogy az 
elmúlt években számos, a környezeti neveléssel kapcsolatos írás jelent meg az írott és 
elektronikus sajtóorgánumokban, illetve a televízióban, rádióban. A fentiek mellett a 
tervezetben külön hangsúlyt kapott az Ökoiskola és Zöld Óvoda program, a Zöld Kréta 
rajzpályázat és roadshow, valamint a Zöld Forrás pályázat. 
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A JNOI a VM által bemutatott programokat – a már említett – Nemzeti Fenntartható Fejlıdés 
Tanács és Biztos által közösen létrehozott Társadalmi Tudatosság munkabizottsággal, 
valamint a Magyar Újságírók Szövetségével együttmőködésben létrehozott médiaklubbal 
egészítette ki, amely utóbbi három tematikus összejövetelt tartott 2010-ben. 
 
 
3. Az Egyezmény 3. cikk (4) bekezdése (a környezetvédelmi szervezetek elismerése és 
támogatása) 
 
a) A Megfelelési Bizottság az Egyezmény fenti cikkével összefüggı kérdései között szerepelt 
többek között az is, hogy bonyolult-e a társadalmi szervezetek bejegyzése.  
 
A VM a nemzeti beszámoló tervezetében arról számolt be, hogy „Magyarországon rendkívül 
egyszerő a társadalmi szervezetek alapítására vonatkozó szabályozás. Az egyesülési jogról 
szóló 1989. évi II. törvény értelmében társadalmi szervezet bármely olyan célra alapítható, 
amely összhangban áll az Alkotmánnyal, és törvény nem tiltja.”  
 
A JNOI e megállapítást azzal egészítette ki, hogy maga a törvény nagyon szőkszavú és az 
alapítás számos feltételét nem határozza meg, illetve széleskörő mérlegelési lehetıséget 
biztosít a bíróságok számára. Következésképpen a létesítı okiratok tartalmi és formai 
követelményeit a bírói joggyakorlat dolgozta ki, bíróságonként eltérı joggyakorlat született, 
megnehezítve az alapítást a rendszeres hiánypótlások által. 
 
b) A kérdıívben a Megfelelési Bizottság a társadalmi szervezetek döntéshozatali 
mechanizmusba való bevonásával kapcsolatban feltett kérdésére a VM felsorolta azokat a 
bizottságokat, formális döntéshozó vagy konzultatív testületeket, amelyekben a társadalmi 
szervezetek képviseleti jogosultsággal rendelkeznek. 
 
A lista által megjelölt szervezetek között említette meg a VM az Aarhusi Munkabizottságot, 
amelyet a környezetvédelemért felelıs tárca 2005-ben hozott létre az Egyezmény hazai 
végrehajtásának nyomon követése érdekében. A JNOI fontosnak tartotta azonban 
kihangsúlyozni, hogy az Aarhusi Munkabizottság mőködése 2010-ig szünetelt. 
 
 
4. Az Egyezmény 3. cikk (8) bekezdése (az Egyezmény szerinti jogokat gyakorló 
személyekkel szembeni hatósági fellépés tilalma) 
 
A VM az Egyezmény fenti bekezdésével összefüggésben rögzítette, hogy a magyar 
közigazgatási hatósági rendszerben a Közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló 
2004. CXL. törvény (Ket.) biztosítja az ügyfelek megfelelı védelmét, garantálva számukra a 
törvény elıtti egyenlıséget; az ügyintézés során az indokolatlan megkülönböztetés és 
részrehajlás, valamint az ügyfelek jogainak csorbítását eredményezı megkülönböztetés, 
korlátozás és kizárás tilalmát; a tisztességes ügyintézéshez, a határidıben hozott döntéshez és 
a jogorvoslathoz való jogot.  

 
A fentiek mellett a VM utalt arra is, hogy a Ket. által a közigazgatási hatósági ügyekben 
általános jelleggel biztosított ügyféli jogokon túl az európai uniós csatlakozással összefüggı 
egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl, valamint 
egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 



 5 

(panasztörvény) a közigazgatási hatósági eljáráson kívül is biztosít bárki számára lehetıséget 
panasz, illetve közérdekő bejelentés megtételére a tárgykörben eljárásra jogosult szervnél.  
 
A JNOI a Ket. és a panasztörvény kapcsolata, egymáshoz való viszonya kapcsán azonban 
felhívta a figyelmet arra, hogy a két jogszabály rendelkezései nincsenek összhangban, pusztán 
jogértelmezéssel egyértelmően tisztázni nem lehet, hogy milyen szabályok szerint kell eljárni 
a bejelentések tárgyában. Következésképpen a Biztos megállapította, hogy jogalkotási aktusra 
van szükség. A probléma indokoltságát a Biztos jelezte a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium felé. 
 
 
5. Az Egyezmény 4. cikke (a környezeti adatokhoz való hozzáférés) alkalmazását gátló 
tényezık 
 
A VM a nemzeti beszámoló tervezetében az Egyezmény 4. cikkéhez kapcsolódóan részletesen 
bemutatta a környezeti adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó hazai jogszabályi környezetet. 
A 4. cikk alkalmazását gátló tényezık között a VM megemlítette, hogy a természetvédelmi 
szakágazat térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a Természetvédelmi Információs Rendszer 
közönségszolgálati modulján a hazai és európai jelentıségő védett természeti értékek és 
területek elterjedését. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a térképek létrehozásához szükséges 
állami alapadatokhoz több száz millió Ft-ot kell fizetnie a természetvédelmi szakterületnek 
(ingatlan-nyilvántartás, tulajdoni lapok megszerzése stb).  
 
A VM szerint a Nemzeti Térbeli Adatinfrastruktúra kialakításának legfıbb gátját a földügyi 
szakigazgatás által kezelt topográfiai, távérzékelt (légifotó, ortofotó stb.) adatok, és az 
ingatlan-nyilvántartási adatok korlátozott hozzáférése jelenti a földmérési és térképészeti 
állami alapadatok kezelésérıl, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 
63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet alapján. Az államigazgatáson belül 
ellenben az állami alapadatoknak térítésmentesen rendelkezésre kellene állnia az egységes és 
pontos hatósági és közhiteles nyilvántartások egyezısége érdekében.  
 
A JNOI az Egyezmény 4. cikkét korlátozó tényezık között – a nemzeti beszámoló 
kiegészítéseként – a következıket rögzítette. Az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 
1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban Díjtörvény) 2010. január 1-tıl hatályos 
módosítása eredményeképpen a védettséggel kapcsolatos (pl. védett természeti területek, 
Natura 2000 jogi jelleg) változások feljegyzése, illetve törlése jelentısen lelassult, több helyen 
leállt, elsısorban amiatt, hogy a környezetvédelmi hatóságok nem tudják fedezni a változással 
érintett ingatlanokhoz kapcsolódó díjakat, amelyet azonban 2010. január 1. elıtt, mint 
költségvetési szervnek nem kellett megfizetni. A JNOI szerint a feljegyzések elmaradása 
gátolja a védettséggel kapcsolatos környezeti információhoz való hozzáférést.  
 
Mindemellett a JNOI felhívta a figyelmet arra, hogy az atomenergia alkalmazásával 
kapcsolatos adatok egy része környezeti információnak minısül, s az atomenergiával 
kapcsolatos környezeti adatok visszatartásának egyik leggyakoribb indoka az üzleti titokra 
történı hivatkozás. A tárgyban született bírósági ítéletekbıl kitőnik, hogy gyakran egész 
dokumentációkat minısítenek üzleti titoknak. Nem egyértelmő az üzleti titkok alól kivételt 
képezı „kibocsátással kapcsolatos információ” fogalma. A JNOI megjegyezte, hogy ezen 
problémák megoldása érdekében 2010-ben létrejött egy az atomerımő, hatóságok, civil 
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szervezetek és a Biztos részvételével mőködı kerekasztal, amely több egyeztetést is tartott a 
tárgyban. 
 
A JNOI által az Egyezmény 4. cikke alkalmazását gátló tényezıkhöz tett további észrevétel 
volt, hogy a területrendezési tervek is környezeti információnak számítanak az Egyezmény 2. 
cikk 3. pontja szerint. A JNOI felhívta a figyelmet arra, hogy a nem a valós állapotokat 
megjelenítı területrendezési tervek, valamint egyes tervek összhangjának hiánya meggátolták 
a valós környezeti információhoz jutást. Az országos területrendezési terv módosulásait a 
kiemelt térségek és a megyék területrendezési terveiben csak évek múltán vezetik át, ezáltal 
esetenként ellentmondás tapasztalható a tervhierarchia különbözı szintjein álló 
tervdokumentumok elıírásai között. A budapesti agglomeráció területrendezési tervének 
hatályos állapota eltér a törvényalkotó által elfogadott, és az Országos Területfejlesztési 
Hivatal által hitelesített változattól. Ez annak az eredménye, hogy a területrendezési tervek 
tervi, majd parlamenti tárgyalása fázisának idıtartama alatt a települések korlátozás nélkül 
hozhatnak területhasználatot megváltoztató döntéseket. 
 
 
6. Az Egyezmény 6. cikkének alkalmazása (a nyilvánosság részvétele egyes 
tevékenységekkel kapcsolatos döntéshozatalban) 
 
A VM az Egyezmény 6. cikkével összefüggésben hangsúlyozta, hogy a Ket-módosítás több 
szempontból is erısítette a nyilvánosság részvételét a – környezetvédelemmel összefüggı – 
közigazgatási hatósági eljárásokban. A társadalmi és érdekképviseleti szervezetek eljárásba 
való bekapcsolódásának elısegítése érdekében felhatalmazást adott a Kormánynak adatbázis 
létrehozására, amely arra szolgál, hogy ha a bejelentkezett társadalmi és érdekvédelmi 
szervezetek megjelölik, hogy mely típusú hatósági eljárásokban mely alapvetı jogot vagy 
közérdeket kívánják védeni, akkor az ilyen hatósági eljárás megindításáról a hatóságok az 
adatbázis alapján külön értesítést küldenek részükre. Az adatbázisba való jelentkezés 
ugyanakkor természetesen nem feltétele annak, hogy az érintett szervezet részt vehessen az 
eljárásban, csupán elısegíti, hogy az eljárás korai fázisában értesüljön a hatósági eljárás 
megindításáról minden érintett szervezet.  
 
A JNOI a fenti megállapításokkal összefüggésben azonban észrevételezte, hogy az adatbázis 
gyakorlati mőködése során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a szabályozás több 
területen pontosításokat igényel, hiszen a jogalkotó által alkotott, a közigazgatási hatósági 
eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis 
létrehozásáról, vezetésérıl, valamint az adatbázis alapján történı értesítésrıl 187/2009. (IX. 
10.) Korm. rendelet csak a legalapvetıbb szabályokat tartalmazza az adatbázissal 
kapcsolatban. Így a konkrét szabályozást, illetve a rendszer gyakorlati mőködését, például a 
keresési szempontokat, az ügycsoportokat, a társadalmi szervezet által kiválasztható 
illetékességi területeket a kormányrendelet szabályainak revideálásával együtt racionalizálni 
szükséges. További kérdéseket vet föl az adatbázisban való regisztrációval kapcsolatos 
idıpontok igazolhatósága és megismerhetısége, valamint a regisztrált civil szervezetek 
tényleges mőködésének ellenırizhetısége, mivel ezek az eljárási határidık és egyéb 
szabályok betartása szempontjából alapvetı fontosságúak. A jogalkotói kezdeményezés tehát 
a JNOI álláspontja szerint elıremutató, azonban ahhoz, hogy az a társadalmi részvételt 
valóban támogathassa, a jogalkalmazónak a túlzottan nagy szabadságot biztosító, akár 
aggályos jogértelmezésre is lehetıséget adó szabályozást módosítani kell. 
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A JNOI a Ket-módosítással kapcsolatban az elıremutató jogszabályi változások mellett a 
visszalépést eredményezı módosításokra is felhívta a figyelmet. Azaz ekörben kiegészítettük 
a nemzeti beszámoló tervezetét azzal, hogy a hatásterülettel kapcsolatos ügyféli jogok 
korlátozása hátrányosan érintette a közösségi részvétel lehetıségét, továbbá a módosítás 
lehetıvé tette, hogy törvényi szinten az ügyféli jogok gyakorlását zárják ki, amennyiben az 
ügyfél az elsıfokú eljárásban nem vesz részt. E felhatalmazással eddig három ágazatban, a 
közúti közlekedésrıl szóló törvényben, a vasúti közlekedésrıl szóló törvényben, valamint a 
vad védelmérıl, vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló törvényben élt a jogalkotó. A Ket. 
módosítására vonatkozó eredeti javaslat jelentıs visszalépést valósított volna meg a 
társadalmi részvétel terén, ugyanakkor az egyeztetések során sikerült puhítani az eredeti 
elképzeléseken. 
 
2010. október 27-én, T/1492. irományszámon három országgyőlési képviselı egyéni 
képviselıi indítványt nyújtott be a Ket-et, valamint egyes kapcsolódó törvényeket érintı 
módosítása érdekében. Az indítvány a Ket-et, illetve a Kvt-t aképpen kívánta módosítani, 
hogy az az érdekképviseleti és társadalmi szervezetek számára – a jogorvoslati jogra ki nem 
terjedı módon –biztosítana ügyféli jogot. A módosítás tehát a civil szervezetek ügyféli 
jogállását ügyfélhez hasonló jogállássá változtatná, mely nem terjedne ki a jogorvoslati jog 
gyakorlására. 
 
Az indítvány elfogadása esetére a JNOI a nemzeti beszámoló tervezetében kihangsúlyozta, 
hogy az indítvány jelentıs visszalépést jelent a társadalmi részvétel eddig fennálló 
lehetıségeihez képest, továbbá ellentétes mind az Aarhusi Egyezménnyel, mind pedig az 
Európai Unió jogával.  
 
 
7. Az Egyezmény 6. cikk (1)-(10) bekezdés (részvétel a környezetre jelentıs hatással bíró 
tevékenységek engedélyezésében) 
 
A VM által készített nemzeti beszámoló tervezet az Egyezmény 6. cikke (1)-(10) 
bekezdéseivel összefüggésben részletesen bemutatta a környezetre jelentıs hatással lévı 
tevékenységek engedélyezésére vonatkozó hazai jogszabályi környezetet. 
 
A JNOI felhívta a VM figyelmét ugyanakkor arra, hogy az nem vette figyelembe az elızetes 
vizsgálat és az elızetes konzultációt illetıi 2010. augusztus 28-tól hatályos szabályozást, így a 
beszámolási idıszak végétıl függıen a leírtakat pontosítani kell. 
 
 
8. Az Egyezmény 6. cikke alkalmazását gátló tényezık (nyilvánosság részvétele egyes 
tevékenységekkel kapcsolatos döntéshozatalban) 
 
A VM az Egyezmény 6. cikke alkalmazását gátló tényezıket nem említett meg.  
 
A JNOI azonban megjegyezte, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2010. 
augusztus 28-tól hatályos módosítása az eleve környezeti hatásvizsgálat-köteles, valamint 
egységes környezeti használati engedély-köteles tevékenységeknél általánosan megszüntette 
az elızetes vizsgálati vagy elızetes konzultációs kötelezettséget. Ez a kötelezettség csak 
abban a körben maradt fenn, ahol ezt más törvény – így a 2003. évi CXXVIII. törvény a 
Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekőségérıl és fejlesztésérıl – 
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elıírta. Ezen a tevékenységi körön kívül azonban már nincs elızetes vizsgálati kötelezettség, 
a beruházó saját elhatározásától függ, hogy akar-e elızetes konzultációt kezdeményezni. 
 
A szabályozás módosítása a korábbi szabályozásban a nyilvánosság korai részvételére 
biztosított lehetıségeket, és a környezeti szempontok mielıbbi figyelembe vételének 
lehetıségét jelentısen szőkíti. Különösen aggályos, hogy éppen a nagyléptékő, komplex 
beruházások esetében nem kerül sor egy olyan eljárásra, ami lehetıvé tette az érintett 
nyilvánosság korai bevonását, a környezet számára nem kedvezı alternatívák kiszőrését, a 
hatásvizsgálat kulcskérdéseinek megvitatását. 
 
 
9. Az Egyezmény 7. cikke alkalmazását gátló tényezık (a nyilvánosság részvétele a 
környezettel kapcsolatos tervekre, programokra és irányelvekre vonatkozó 
eljárásokban) 
 
Annak ellenére, hogy a VM az Egyezmény 7. cikke alkalmazását gátló tényezıket nem 
állapított meg, a JNOI a nemzeti beszámoló tervezetét kiegészítve megállapította, hogy a 
településrendezési eljárások a tervezés szintjén fontos eszközöket jelentenek a környezeti 
konfliktusok megelızésében. A környezeti vizsgálatokat azonban az önkormányzatok gyakran 
nem folytatják le településrendezési eljárásokban, ezáltal csökkentik a társadalmi részvétel 
lehetıségét. Azokban az esetekben, ahol mégis lefolytatják a vizsgálatot, a 2/2005. Korm. 
rendeletben foglalt eljárási szabályok érvényesülése sokszor komoly hiányosságokkal küzd. 
Ennek indoka, hogy a települési önkormányzatok és a tervezık nem tartják jelentısnek a 
környezeti vizsgálatot, az önkormányzatok hivatalok dolgozói nem ismerik megfelelıen a 
jogszabály tartalmát. 
 
 
10. Az Egyezmény 8. cikke alkalmazását gátló tényezık (a nyilvánosság részvétele a 
végrehajtó jellegő szabályok és/vagy az általánosan kötelezı érvényő szabályozó 
eszközök kidolgozásában) 
 
Az Egyezmény 8. cikke alkalmazásában a JNOI a nemzeti beszámoló tervezetéhez 
kiegészítésként hozzáfőzte, hogy problémaként jelenik meg, hogy az Országos 
Környezetvédelmi Tanács nem mindig kapja meg a tervezeteket és a vizsgálati elemzéseket a 
Kvt. 44. § (2) bekezdés szerint. 
 
 
11. Az Egyezmény 9. cikk (2) bekezdése (jogorvoslat a nyilvánosságnak az egyes 
tevékenységekkel kapcsolatos döntéshozatalban való részvételével kapcsolatban) 
 
Az Egyezmény 9. cikke (2) bekezdésével összefüggésben a VM részletesen bemutatta a Ket. 
által felállított, a közigazgatási ügyekben nyitva álló jogorvoslati lehetıséget, amelyek 
lefolytatására az ügyfél, valamint a döntés rendelkezı része által érintett személy kérelme 
alapján kerülhet sor. A VM utalt arra is, hogy mely személyek tekinthetık a Ket. általános 
ügyfél-fogalma szerint, illetve a környezetvédelmi hatósági ügyekben ügyfélnek. 
 
Tekintettel arra, hogy a VM a környezetvédelmi hatósági ügyekben a környezetvédelmi 
érdekek képviseletére létrehozott társadalmi szervezetek ügyféli jogállása kapcsán született 
4/2004. közigazgatási jogegységi határozatot tekintette irányadónak, a JNOI ismételten 
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felhívta a VM figyelmét – a korábbiakban részletesen bemutatott – a Legfelsıbb Bíróság 
2010. szeptember 20-án meghozott 4/2010. számú közigazgatási jogegységi határozatára.  
 
 
12. Az Egyezmény 9. cikk (4) bekezdése (a jogorvoslati eljárások során hozott 
intézkedések, az eljárás „hatékonysága”, eljárás költségei 
 
A Megfelelési Bizottság kérdıívében az Egyezmény 9. cikke (4) bekezdésével 
összefüggésben afelıl érdeklıdött, hogy összességében mekkora költséggel jár a nyilvánosság 
tagjainak egy-egy bírósági ügy kezdeményezése. 
 
A VM a kérdés kapcsán röviden bemutatta a hazai környezetvédelmi hatósági, valamint a 
bírósági jogorvoslati eljárások jogszabályokban rögzített költségeit, külön kitérve az egyéb 
felmerülı költségekre. 
 
A JNOI a VM megállapításait kiegészítve rögzítette, hogy a gyakorlatban problémát jelenthet, 
hogy a szakértıi díjat a bizonyító félnek kell megelılegeznie, amelyet a bíróság határoz meg. 
Elıfordulhatnak olyan esetek is, amikor a megállapított szakértıi díj olyan magas, hogy 
ellehetetleníti a civil szervezet jogorvoslati jogának gyakorlását.  
 
 
13. A 9. cikk alkalmazását gátló tényezık (hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz) 
 
A JNOI a 9. cikk alkalmazását gátló tényezık közé sorolta, s így a nemzeti beszámoló 
tervezete vonatkozó része kapcsán megállapította, hogy a Ket. módosítása lehetıvé tette 
törvényi szinten az ügyféli jogok gyakorlásának kizárását, amennyiben az ügyfél az elsıfokú 
eljárásban nem vesz részt. Ez mindenképpen visszalépést jelent a jogorvoslathoz való 
hozzáférés terén. 
 
Tekintettel arra, hogy az ügyféli jogállás csak olyan ügyekben illeti meg a társadalmi 
szervezeteket, amelyekben felügyelıségek legalább szakhatóságként közremőködhetnek és a 
Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremőködı szakhatóságok kijelölésérıl, valamint 
egyes szakhatósági közremőködések megszüntetésérıl és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 
31.) Korm. rendelet számos helyen szőkítette a felügyelıségek szakhatósági jogkörben történı 
állásfoglalási lehetıségét, ezért a javasolt jogszabály-módosítások kedvezıtlen irányban 
változtatták meg a környezetvédelmi, természetvédelmi, továbbá vízügyi érdekek 
érvényesítésének, érvényesülésének lehetıségeit. 
 


