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Magyar Köztársaság Országgyűlése 
Környezetvédelmi Bizottság 
 
 

Tisztelt Elnök Úr! 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvény-
módosításokról szóló T/9354. számú törvényjavaslathoz a Levegő Munkacsoport Or-
szágos Környezetvédő Szövetség (1075 Bp. Károly körút 3/a.) nevében az alábbi ész-
revételeket teszem. 
 
A javaslat 6. §-a a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (5) bekez-
dését alakítaná az alábbiak szerint: 
 
„(5) Az elsőfokú határozat ellen nem nyújthat be fellebbezést az az ügyfél, aki az első 
fokú engedélyezési eljárásban nem vett részt. 
 
A javaslat 133. §-a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 
1996. évi LV. törvény 20/A. §-át egészítené ki az alábbiak szerint: 
 
„A vadászterület határának megállapítására irányuló eljárásban az ügyféli jogok csak 
akkor gyakorolhatók, ha az ügyfél az első fokú eljárásban részt vett.” 
 
A javaslat 344. §-a a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 80/A. §-
át az alábbiakkal egészítené ki:  
 
„(1) A 80. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott eljárásokban az ügyféli 
jogok akkor gyakorolhatók, ha az ügyfél az első fokú eljárásban részt vesz.” 
 
 
Javasoljuk a fenti rendelkezéseket törölni a törvényjavaslatból! 
 
Indokolás: 
Az elismerten ügyféli joggal rendelkező szervezetek jogorvoslati jogát súlyosan korlá-
tozza a tervezett rendelkezés, amely sérti az Aarhusi 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. 
Az alkotmányellenességet az Alkotmány 57. § (5) bekezdésének sérelme jelenti, hi-
szen a jogorvoslati jogot kizárólag minősített többséggel elfogadott törvényben korlá-
tozhatja a jogalkotó: 
„A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak szerint mindenki jogorvos-
lattal élhet az olyan bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jo-
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gát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot - a jogviták ésszerű időn belüli elbí-
rálásának érdekében, azzal arányosan - a jelenlévő országgyűlési képviselők kéthar-
madának szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja.” 
 
Alkotmányellenesnek tartjuk a javaslat elemeit azért is, mert nemzetközi szerződésbe 
(az Aarhusi Egyezménybe) ütközik, továbbá sérti az Egyezmény Jogkövetési Bizottsá-
gának  ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.4. számú, 2005. május 14-én kelt határozatát, 
amely a Levegő Munkacsoport ACCC/C/2004/04. számú - a Magyar Köztársaság 
gyorsforgalmi úthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi 
CXXVIII. törvény rendelkezési kapcsán - benyújtott panaszbeadványára született. A 
határozatban a Bizottság kimondta: 
„A Bizottság azt ajánlja a Részes Felek Találkozójának, hogy szorgalmazza a Feleknél, 
hogy tartózkodjanak minden olyan intézkedés megtételétől, amelyek az információhoz 
való hozzáférés, a nyilvánosság döntéshozatalban való részvételi lehetőségeinek, illet-
ve az igazságszolgáltatáshoz fordulás biztosításának jelenlegi szintjét lerontja.” 
A határozat nyomán az Egyezmény Részes Feleinek 2006-ban, Almaty-ban tartott 
kongresszusa megerősítette, és az ún. Almaty Deklarációba foglalta a fenti előírást.  
 
A jogalkalmazó hatóságok és a társadalmi szervezetek gyakorlatát figyelembe véve 
nem tartjuk  életszerűnek és hatékonynak annak elvárását, hogy a társadalmi szerve-
zetek már az elsőfokú eljárásban részt vegyenek, hiszen ez minden érintett számára 
többlet-adminisztrációt jelent, esetenként arra kényszerítheti a társadalmi szervezete-
ket, hogy „válogatás nélkül” minden eljárásba bejelentkezzenek megnövelve ezzel a 
hatóságok ügyterhét és adminisztratív feladatait, míg a javaslat célja pontosan ezen 
terhek csökkentése és az eljárás gyorsítása.  
 
A javaslat indokolása hivatkozik arra, hogy az ügyféli jogok korlátozására azok vissza-
élésszerű gyakorlása miatt van szükség. Álláspontunk szerint a társadalmi szerveze-
tek ilyen gyakorlatát semmilyen tény nem támasztja alá, az állítás bizonyításával ma-
ga az indokolás is adós marad, így ezt az érv – álláspontunk szerint – nem elfogadha-
tó. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Elnök Urat, hogy a Környezetvédelmi Bizottság 
a Házszabály 95. § (1)-(3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a javaslat részle-
tes vitájához kapcsolódó ajánlásában fogalmazza meg az érintett előírások törlésére 
vonatkozó javaslatát 
 
Budapest, 2009. május 26. 
 
Üdvözlettel:  
 
 
Lukács András 
elnök 
                                                                                                                    
 
 
 


