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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény módosításáról készült előterjesztés tervezetét a Levegő Munkacsoport 
Országos Környezetvédő Szövetség a T. Minisztérium honlapjáról letöltötte és elemzés 
után ahhoz az alábbi véleményt kívánja fűzni.  
A T. Minisztérium honlapján – az utóbbi napok folyamán megjelenített - 2008. szep-
tember 1-i véleményezési határidőt technikai okok miatt nem tudtuk tartani. Ennek 
ellenére kérem, hogy észrevételeinket szíveskedjen időben beérkezettnek tekinteni és 
az előterjesztés végleges szövegében figyelembe venni.  
 
 
Általános véleményünk: 
 
A módosítás célkitűzéseivel alapvetően egyetértünk. A közigazgatási eljárások fel-
gyorsítása a környezetvédelem és a környezetvédő civil szervezetek érdekei szem-
pontjából is előnyös, hiszen elkerülhetővé teszi a beruházásokkal kapcsolatos bizony-
talan jogi helyzetet és ezzel megelőzheti az eljárás elhúzódása alatt bekövetkező ká-
ros hatásokat. Nem értünk egyet ugyanakkor azzal, hogy az eljárás gyorsítását az 
előterjesztés a hatósági munka szakszerűségének, alaposságának csökkentésével kí-
vánja megvalósítani. A hatóságok (különösen az ellenőrző hatóságok - pl. környezet-
védelmi, fogyasztóvédelmi felügyelőségek, stb.) elmúlt években tapasztalt drasztikus 
leépítése, a hatósági eljárások lefolytatásával foglalkozó szakembergárda és a megfe-
lelő anyagi feltételrendszer hiánya miatt kétséges, hogy a tervezett feltételek mellett 
a korábbiakhoz hasonló (vagy annál magasabb) szakmai színvonalon kerüljön sor az 
eljárások lefolytatására. Nem értünk egyet továbbá az előterjesztés azon szándékával, 
amely az ügyfelek, különösen az érdekvédelmi szervezetek részvételi lehetőségeit 
korlátozza. A társadalmi és szakmai szervezetek észrevételei, jogorvoslati joga a dön-
tések szakmai színvonalát erősíti, a hatóságot alaposabb munkára ösztönzi, sőt egyes 
esetekben a hatóságot tehermentesíti (pl. egy környezeti ügyben a civil szervezetek 
által közölt új információ, vagy a lakossági vélemények összegyűjtése esetén). Indo-
kolatlannak és tévesnek tartjuk azt az érvrendszert, amely szerint ezek a – nemzetkö-
zi jog által is biztosított – részvételi jogok okoznák az eljárások elhúzódását. Számos 
konkrét eset bizonyítja, hogy a bűnbaknak kikiáltott közösségi részvételi jogok helyett 
a megfelelő tervezés és a hatósági munka hiányosságai, egyes esetekben tévedései 
vezettek az eljárások elhúzódásához. Aggályosnak tartjuk az eljárások gyorsításának 
ezt a módját nemzetközi kötelezettségeink szempontjából is. Az elmúlt időszak jog-
szabály-változásai (autópálya törvény, nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruhá-
zásokról szóló törvény, stb.) és a jelen előterjesztés szabályai olyan egységet alkot-
nak, amely - álláspontunk szerint - nem felel meg a 2001. évi LXXXI. törvénnyel ki-
hirdetett Aarhus-i Egyezmény által elvárt közösségi részvételi jogoknak, így ellentétes 
az Alkotmány 7. § (1) bekezdésével. Az ügyféli jogok korlátozása egyes esetekben a 
jogbiztonság Alkotmány által biztosított követelményét is sérti, mert olyan természe-
tes személyek, illetve szervezetek is kizárhatók az eljárásból, akiknek tényleges érde-
kei fűződnek az ügy kimeneteléhez. 
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Részletes észrevételeink: 
 
Az előterjesztés 6. §-át javasoljuk törölni: 
 
[A Ket. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások meg-
valósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló külön törvény, vagy 
törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvénytől és az ügyfajtá-
ra vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapíthat 
meg: 
a) a hiánypótlásra, 
b) a kézbesítésre, 
c) az ügyfél tájékoztatására, 
d) a hatáskörre, az illetékességre, 
e) a szakhatóság közreműködésére.”] 
 
Indokolás: 
A versenysemlegesség elvébe ütközőnek tartjuk azokat az eljárási szabályokat, ame-
lyek bizonyos – a kormányzat által jórészt önkényesen kiválasztott – beruházások 
esetén enyhébb elvárásokat fogalmaznak meg a többi hasonló beruházáshoz képest, 
olyan kulcsfontosságú eljárási szabályok terén, mint amelyeket a jelen bekezdés fel-
sorol. (A felhatalmazás törlése nyomán javasoljuk a hivatkozott törvény felülvizsgála-
tát is.) 
 
Az előterjesztés 7. §-át a következők szerint javasoljuk módosítani: 
 
(1) A Ket. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy [közvetlenül] érinti, 
akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot 
tartalmaz.” 
 
(2) A Ket. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon 
személyek körét, akik az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minő-
sülnek. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a létesítménnyel kapcsolatos, illetve 
a tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban ügyfélnek minősül az abban meg-
határozott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba be-
jegyzett használati jog jogosultja.” 
 
(3) A Ket. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel azokat az ér-
dekvédelmi szervezeteket és társadalmi szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba 
vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek ér-
vényre juttatására irányul. [Törvény eltérő rendelkezésének hiányában az ügy-
féli jogokkal felruházott érdekvédelmi szervezet és társadalmi szervezet az 
ügyfél jogait akkor gyakorolhatja, ha az első fokú eljárásban részt vett.]” 
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(4) A Ket. 15. §-a a következő (7)-(10) bekezdésekkel egészül ki: 
 
„(7) A kérelmező ügyfélen kívüli ügyféli jogállást megtagadó döntés ellen önálló fel-
lebbezésnek van helye. 
[(8) Ha az eljárásban azonos érdek védelmében több mint ötven ügyfél vagy 
több mint öt, az (5) bekezdés alapján ügyfélnek minősülő szervezet vesz 
részt, a hatóság - az eljárás elhúzódásának megakadályozása érdekében - 
határidő tűzésével felhívhatja az ügyfeleket képviselő meghatalmazására. Ha 
a hatóság által megállapított határidőn belül az ügyfelek nem jelölnek képvi-
selőt, a képviselőt a hatóság jelöli ki. 
(9) Az (1) képviselő meghatalmazása vagy kijelölése esetén a hatóság a 
képviselővel tart kapcsolatot. 
(10) A képviselővel szabályszerűen közölt döntés az a képviselővel történt 
közlést követő ötödik munkanapon minősül az ügyfelekkel közöltnek. A meg-
hatalmazás, illetve a kijelölés a határozatnak vagy az eljárást megszüntető 
döntésnek a képviselővel történő közlését követő ötödik munkanapon hatá-
lyát veszti.”] 
 
Indokolás: 
Nem értünk egyet az ügyféli jogosultságok szűkítésével ((1) és (3) bekezdés). A java-
solt „jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy közvetlenül érinti” szövegrész 
nyilvánvalóvá teszi, hogy a jogalkotó szándéka az eljárásban ügyfélként résztvevők 
körének indokolatlan szűkítése. A közvetlen szó értelmezése ráadásul komoly problé-
mát fog okozni a jogalkalmazás számára, tovább növelve ezzel a hatóságok és a köz-
igazgatási ügyekben eljáró bíróságok ügyterhét, lassítva ezzel az eljárásokat és kont-
ra-produktívvá téve a módosítást. Ugyancsak aggályos szűkítése az ügyfél fogalom-
nak a korábbi (2) bekezdésnek a kizárólag külön jogszabályi rendelkezés esetén tör-
ténő fenntartása. A hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosainak és használóinak az 
ügyféli joga az (1) bekezdés esetén egyébként is megállapítható, így a jelenleg hatá-
lyos szöveg értelmező rendelkezésnek tekinthető, a gyakran előforduló közigazgatási 
eljárások esetén mentesítve ezáltal a hatóságot és bíróságot a konkrét eset értelme-
zésének terhével, gyorsítva ezzel az eljárást. Az előterjesztés szövege ráadásul nehe-
zen áthidalható feszültséget okoz az (1) bekezdés általános ügyfél fogalmával azok-
ban az esetekben, amikor törvény, vagy kormányrendelet külön nem írja elő az ügyfé-
li jogot. 
A (8)-(10) bekezdésekben meghatározott, több ügyfél részvételével zajló eljárásokban 
előírható képviseleti kötelezettséget javasoljuk törölni, hiszen a gyakorlatban számos 
példa merül fel, amikor  igen nehéz megállapítani, hogy a résztvevő ügyfelek érdekei 
ellentétesek-e, vagy sem. Ebben az esetben már a képviselő személyében is igen ne-
héz megállapodni, nem beszélve a képviselő nyilatkozatairól, amelyek nyilvánvalóan 
nem lehetnek ellentétesek (Pl. egy olyan létesítmény esetén, ahol több település fek-
szik a hatásterületen. Ekkor a települések érdekei látszólag azonosak, egyes kérdé-
sekben azonban markánsan eltérő is lehet).  
 
Az előterjesztés 19. §-ának alábbi bekezdését javasoljuk a következőre módosítani: 
 
(5) A Ket. 29. § (6)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) Ha törvény vagy kormányrendelet további értesítési formát nem állapít meg, a 
hatásterületen élő és a 15. § (5) bekezdés szerinti ügyfeleket, valamint ha az eljárás 
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egyébként jelentős számú ügyfelet érint az eljárás megindításáról hirdetményi úton, 
továbbá közhírré tétel útján kell értesíteni. Így kell eljárni akkor is, ha az ügyfelek kö-
rét vagy a hatásterület határait nem lehet pontosan megállapítani. A hirdetmény eb-
ben az esetben a hatásterület vélelmezhető határait jelöli meg. 
 
Indokolás: 
A (6) bekezdés módosítása az érintettek részvételi és jogorvoslati jogait korlátozza, 
ellentétes az Aarhusi Egyezmény 6. cikk (2) bekezdésével és 9. cikkével, így alkot-
mányellenes. A Ket. 29. § (3) bekezdése szerint az ismert ügyfeleket közvetlenül ér-
tesíteni kell az eljárás megindításáról, a (6) bekezdés korábbi szakasza pedig csak az 
ismeretlen ügyfelek hirdetményi értesítését írta elő. Javasoljuk a korábbi szöveget 
visszaállítani, kiegészítve a jelenleg hatályos (8) bekezdés szövegével.  
 
Az előterjesztés 71. §-át javasoljuk törölni: 
 
[(1) A Ket. 97. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A 15. § (5) bekezdésben meghatározott érdekvédelmi és társadalmi 
szervezetek kivételével a jogorvoslati jog gyakorlását nem zárja ki, ha a jog-
orvoslatra jogosult az eljárás korábbi szakaszában nem vett részt.”] 
 
Indokolás: 
Az elismerten ügyféli joggal rendelkező szervezetek jogorvoslati jogát súlyosan korlá-
tozza a tervezett rendelkezés, amely sérti az Aarhus-i Egyezmény harmadik pillérének 
szabályait és – álláspontunk szerint – alkotmányellenes. A tervezett módosítás továb-
bá indokolatlannak is tekinthető, mert egy társadalmi szervezet az elsőfokú eljárás 
teljes iratanyagának ismeretében formális részvétel nélkül is éppen olyan megalapo-
zott fellebbezést nyújthat be, mintha már a kezdeti szakaszban is bejelentkezett volna 
ügyfélként. 
 
Budapest, 2008. szeptember 1. 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
 Lukács András  Dr. Bendik Gábor, ügyvéd  
 elnök a Levegő Munkacsoport jogásza 
 
 


