
Kiteregetik a szennyest!
Jelentősen bővülhet 
nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférése

A szennyezéskibocsátási és –átviteli nyilvántartási rendszernek vagy – angol rövidítés-
sel –  PRTR-nak nevezett fogalom nemzetközi jogi alapját a környezeti demokrácia 
alapdokumentuma,  a  nyilvánosság információhoz  jutásának,  döntéshozatalban való 
részvételének és jogorvoslati  jogának biztosításáról  szóló Aarhusi  Egyezmény (Ma-
gyarországon kihirdette a 2001. évi LXXXI. törvény) teremti meg. A szabályozás indo-
ka, hogy az állam és rajta keresztül a környezetet terhelő cégek ne csak passzívan, 
konkrét kérések esetén adják ki az érdeklődőknek a környezethasználattal kapcsola-
tos lényeges információkat, hanem aktívan tájékoztassák az érintett közvéleményt te-
vékenységük környezeti hatásairól. 

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága – amely nevéből nehezen következtethetően 
ázsiai  tagállamokat is tömörít  – 2003-ban, kijevi ülésén az Aarhusi  Egyezményhez 
fűzte a PRTR kötelező előírásáról szóló jegyzőkönyvet. A dokumentumot már a konfe-
rencián aláírták az Európai Unió tagállamai, valamint a csatlakozásra váró országok – 
köztük Magyarország – is. A nemzetközi szerződések hatályba lépéséhez, azaz a sza-
bályok gyakorlati alkalmazásának megkezdéséhez azonban arra is szükség van, hogy 
az egyes államok saját nemzeti jogrendjük részévé tegyék a szöveget. Az országgyű-
lés ezt 2009. július 31-én, az aláírók közül tizenharmadikként megtette, méghozzá a 
2009. évi LIII. törvényben. A nemzetközi hatályba lépéshez még ez sem volt elegen-
dő, mert összesen tizenhat tagország hasonló lépésére volt szükség. Az aláíró államok 
2003 óta nemigen szorgoskodtak ebben a munkában, részben „egyéb bokros teendő-
ik”  miatt,  részben  pedig  azért,  mert  általánosságban  a  közösségi  részvételi  jogok 
csorbítása, és nem a jogok bővítése volt „trendi” ebben az időszakban, különösen a 
gazdasági fejlődés visszaesésétől tartó uniós tagállamokban. Az Aarhusi Egyezmény 
részes államainak 2008-as rigai konferenciáján1 azonban érezhető nyomás alá kerül-
tek az aláíró országok, egyrészt a nemzetközi civil szervezetek, másrészt az egyez-
mény titkársága, harmadrészt – meglepő módon – az ázsiai tagállamok részéről. A 
nyomás elérte a célját. Ennek köszönhettük a magyar ratifikációt és más uniós tagál-
lamok hasonló aktusait. A tizenhatodik, a jegyzőkönyv hatályba lépéséhez feltétlenül 
szükséges kihirdetést Portugália tette meg 2009 júliusában.

A PRTR egy nyilvános, bárki által interneten hozzáférhető adatbázis, amely tartalmaz-
za  a  környezeti  elemekbe  (levegő,  víz,  talaj)  kibocsátott  és  a  hulladékként  átvitt 
szennyezőanyagok mennyiségeit  telephelyek és üzemeltetők szerinti  megoszlásban. 
Az adatbázis rendszeres (legtöbbször éves) bevallásokon alapszik, de az adatszolgál-
tatás bizonyos kibocsátási küszöbértékhez kötött, tehát a legkisebb környezetterhe-
lőknek nem kell adatot szolgáltatniuk. A jegyzőkönyv és az azt kihirdető magyar jog-
szabály az adatszolgáltatás tartalmi elemeit állapítja meg, a dokumentum mellékletei 
pedig felsorolják az adatszolgáltatással érintett tevékenységeket és veszélyes anyago-
kat. A PRTR adatbázisának segítségével érdemi és megalapozott párbeszéd alakulhat 
ki a környezethasználók, a nyilvánosság (helyi lakosok, civil szervezetek), valamint a 
hatóságok között. A civil kontroll révén csökkenthető, sőt megelőzhető egyes szeny-
nyezőanyagok környezetbe jutása, továbbá óriási előrelépést jelenthet a vállalatok el-
lenőrzésének és felelősségre vonhatóságának szempontjából is.

1http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/riga-aarhus_0807.pdf
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A jó öreg mondás szerint „a puding próbája az evés”, márpedig hazánkban a nemzet-
közi kötelezettségek gyakorlati végrehajtása nem mindig gördülékeny. Szerencsére a 
PRTR a nálunk már meglévő nyilvántartási rendszerekre épül, szerkezete nagyon ha-
sonló az európai uniós kötelezettségeink kapcsán kialakított EPER (Európai Szennye-
zés Kibocsátási Nyilvántartás) szerkezetéhez, de annál azért jelentősen bővebb (több 
az érintett iparág, több az érintett szennyezőanyag, a földtani közeggel és a hulladék-
kal kapcsolatos adatok is bekerültek stb.). A kormányzati tervek szerint az EPER rend-
szert kell a jegyzőkönyv szerint továbbfejleszteni. Már 2009-re ígérték, hogy a bőví-
tett adattartalom, és később az egyre több feltöltött adat a továbbfejlesztett E-PRTR 
honlapon2 válik hozzáférhetővé a nyilvánosság számára. A címen egyelőre csak koráb-
bi (2004-es) adatokat találunk, de bízunk benne, hogy a kisebb késlekedés ellenére 
hamarosan már jól működő adatbázist használhatunk. A folyamatot elősegítheti, hogy 
2010. április 20-tól Genfben a jegyzőkönyv aláíró államainak első konferenciájára is 
sor kerül. A Levegő Munkacsoport igyekszik jelen lenni az eseményen és beszámolni a 
további fejleményekről.

Budapest, 2010. február 2.

Dr. Bendik Gábor
jogász
Levegő Munkacsoport

2 www.eper-prtr.kvvm.hu
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